
 الَشعُب الَّذي ال يَعرُِف  ماضيُه

لْن  يعرف أَبًَدا شيئا ً َعن حارضه



ٱنِْتباٍه !  ِلنَنُظر ِب�
اللْعبة الثانِية.

يف الداِخل الرُسوم الَهزْلية، بعض املَوجودات االَثرية لديها عدد .                  

ْر ِبٱنِْتباٍه الُغرفَة َو اقرْْن  كُّل رَقَم مع اِسم القطع األَثَِريَّة  انَْت كُمراِقب شاِطر،ِزُ

نتيجة اللعبة االولَى

في الرُسوم الهزلية القيثارة ظَهرت ١٣ مرة
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٥____________________________________
٦____________________________________



٦

 ُاوف !! انَا الَ اُريُد ان
...اَْذهب

َسوَف نَعود؟
الً  نََعم،َو لَِكن علَيَك اَوَّ

 االِجابَة

 َعىل الُسَوال يف اَْسفل

الَصَفحة

اين ميكننا ان نَعجب بابداعات

.االنسان 

ر مصوَّ

١٢



٥

٣

٤

.املَْتَحف ُهَو ناِفذة َعىل ماضيَنا القديم

١١



يا أيَِب

يا أيَِب

يا َأيِب

 َهل مُيْكن ان

يْحدث َمرَّة أَْخرى؟

الَ، إِذا َسيكون ُهَناك اْشخاص

ُمْستِعدين الداَفع عنُه !

لِامذا َهذا املَتَحف ُمْغلق 

ُمنُذ َسَنَوات َعديَدة؟ 

ألن احدهم أراد إطفاء الضوء

١٠



٢

 أَقدُم لَك السيدة، واحدة من أهم

اإلكْتشاَفات

                             نْحت السومرية ،

رأس َهذه السيدة يف الرَُخام أكتشف

.في اُروك ِخالل الحْفريات ١٩٣٨-١٩٣٩  

٩



١

 أشعربأنني أعيش يف ِكتاب

! التاريخ الذي كنُت أْقرأُه

٨



 أمتنَّى لَك  َو لَجميع أطْفال

 الَعالَم أن يََتمكّنوا يف

 االِْسِتْمتاع

بَجامل تاريخنا

 علَينا أَُوًل أَن نَْنَتِظر في 

الطَابور

٧



 ُمْنُذ عام ١٩٢٠ ، َزاَدت الَحَفريَات األَثَريَة يف

الِعراق ِبُسْعٍة

وظََهرَت ُمُدن اُور، َوركاء و نِيَنَوى

اُور

اُوروك
نينوى

.



سَيكون إِْفِتَتاح املَْتَحف

ِتنا  َحَدثًا ُمِهامًّ  اِلُمَّ

نِي ِجداً كان هذان الَشْخصاِن ُمِهمَّ

 يف ذلَِك الَوقت،َفُهم فَهموا 

 أهمية ُوجود  مكان يف بَغداد

 الذي يَْحَتوى عىل الُقطع االثَرية املكَْتَشَفة من 

.الَحْفريات



َمَتى بُّنَي َهَذا املَْتَحف؟

 َقْبَل مولدَك ِبكَثري،يف عام

١٩٦٠،

 إِْفتتاح أَول َمْتَحف تم يف عام

١٩٢٦.

َشْخصان ساهموا  في بناء

بَيت تاريخنا

إِْسمِي جريترود

بيل،كُْنُت 

 ُمدِيرَة  َفخريَة  

لآلثَار العراقية

،إِْسمِي   َفيَصل

كُْنُت  أَوَّل 

،َملِك للعراق 

.ِمن ١٩٢١ إىل ١٩٣٣



َو لَِكن أين توَجد َقطع

اآلثَار هذِه؟ 
أْرضنا

...َقديَمٌة ِجداً

غالبية تِلك القطع اآلثَرية محفوظة

ُهنا يف متَحف االثار الوطَني

هِذه اإلِكِْتَشافات تعّبُ عن

تاريًخا طَوياًل  من آالف السنني

َّْهَرْين ِبالد ما َبنْيَ الن



يا ابي،
؟ ي لي َ َهل تَْش�ت

٢



ْغَداد،٢٨ ُشَباط ٢٠١٥ بَ
إِعاَدة اِفِْتتَاح املتحف العراقي

١



َمُوضوع

مريكو فورالنيتو

عالِم أَثَِرّي

ُرسُومات

لورا دي ستيفاين

امة رسَّ

نُصوص

مريكو فورالنيتو ولورا دي ستيفاين

تَرَْجمة

                                                      إليزابيتا بوندافايل 

   مشاورة ثقافية و مَتجمة

َمْشكور
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