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 طبيعة وحضارة
تحية طيبة نلقيها عليكم اثناء تجوالكم في رحاب موقعنا 

متمنين ان تقضوا وقتا مفيدا في ) متحف الكنكو(االلكتروني 
آما ونرحب بكم بمشاعر ملؤها الحماس . رحلة رائعة معنا

واالثارة  في موقعنا في وسط مدينة فايمر القديمة حيث يمكنكم 
 . الكنكوان تجدوا المعرض الخاص بمتحف

 :وتتلخص معروضاتنا في المتحف بما يلي
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 فلسفة متحفنا

 

راه         لنعتقد انه من الواجب ان نتعرف ع       ا ت اهيم اعمق مم ى مف

صاوير واضواء                العين المجردة، من معجزات واساطير واشكال وت

امرات حتى                 ة بالمفاجات والمغ ة ومفعم اة ثري اة فالحي من اشكال الحي

ة      سنفونية           انها يمكن ان تكون آمعزوف اتكون ب ة اشبه م يقية رائع  موس

وقد انطلقنا في تاسيس متحف الكنكو من هذا المعتقد، فسيجد . متناغمة

و تُ     ي الكنك ن وح ة م ة ثري مفونية جمالي ر س سه  غّْالزائ ي احاسي ن

 . ومشاعره آما فعلت معنا

ا      ينشغل ا  لناس في عالمنا اليوم آثيرا بالمنظور العلمي وهو م

ة،            .هذا النبات يحدد عالقتهم حتى ب    ة عملي ة نظر تقني اخذينها من وجه

ك المعلومات مصحوبًة بمعلومات               ا تل وهذا صحيح حيث يوفر متحفن

ى شمولية                     و ال ا مع الكنك تاريخية واسطورية وجمالية  فيبدو للناظر اننا قد ذهبنا في عالقتن

 .في المفهوم تنجذر في روعة الجمال االخاذ المكنون حولنا وفينا

 

 وتصميمرجمة ت        
   العراق–قيل حسين عبد       ع

    Translated & Designed by 
Akil H. Abd – Republic of Iraq 
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  اآتشاف الكنكو

يا           تراجعت شجرة الكنكو     ارة اس شرقي من ق وب ال الى الجن

وقد اعيد اآتشافها على يد عالم النبات والطبيب         . منذ ماليين السنين  

امب رت آ اني انكيلبي يالد)1716 – 1651(فير االلم د الم ك .  بع وذل

ات المسح الخاصة     خالل سفرة المتكرر في شرق اسيا من اجل   شرآة الهولندي  عملي  –ة بال

ام شهي، وذهب           و آعالج وآطع وب الكنك اول حب شرق الهند، حيث الحظ ان هناك من يتن

سان ويحسن           ه حالمن   بعضهم للقول انه يطيل عمر االن ا        ت ذا الع َب ه صحية، فجل ذور    ال لم ب

 . نبات الكنكو الى اوربا

ام      )  اند اليدين  اختاوتر(وقد جرت المحاولة االولى لزراعته في        دا حوالي الع هولن

  شاخصةً ويمكننا اليوم ان نرى شواهد ذلك النجاح     .، فغرست اول شجرة آنكو هناك     1730

ام     ي ع اك ف رة هن و الول م رس الكنك ث ُغ ة حي ة النباتي ي الحديق ا يمكنن1730ف ا ان ، آم

 . 1754نشاهده ايضا في اليدين حيث ُغرس حوالي العام 

 )اخذت هذه المعلومة من موسوعة بروآهاوس المعرفية(    
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د     1683 طبيب وباحث علمي جاء في عام         هو آامبفير انكيلبيرت   آسكرتير مع الوف

ع    ستكالسويدي من موسكو الى بالد فارس والتي ا   ه الرب شفها بشكل آامل الحقا خالل اقامت

ا          . سنوات هناك  د وسومطرة وجاف ة والهن بالد العربي ارس سافر في ال الد ف وبعد بقائه في ب

ان      ) 1692 – 1690(وقد اقام في اليابان للفترة مابين       . وسيام حيث آانت مشاهداته في الياب

رن التاسع عشر                      ة الق ا لغاي اع عنه بالد واخذ االنطب ك ال . المصدر الوحيد الوربا لمعرفة تل

شر و     ميراثه العلمي    لَّوذلك على الرغم من ان جُ      م ين ع في المتحف البريطاني       ل زال يقب الي

 . في لندن

 : ومن اعماله

 تاريخ اليابان وسيام
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  غوته والكنكو

راء      ين االم ة ب ع ورغب شر ول شر انت امن ع رن الث ل الق ي اوائ وف

د الن   ق وتقلي ة لخل وت الملكي زاهتم   والبي ب متن ي ترتي ة ف اذج االنكليزي ، م

شر في                وبسبب هذه ال   زداد وينت و وتصديرها ي اج شجرة الكنك حمى بدا انت

 . 1730اوربا حوالي العام 

ام مشترك             وقد آان لكل من غوته ودوق فايمر آارل اوغست اهتم

ة في الحدائق والمتنزهات              في النباتات    ة والحداث . وخلق اجواء من الغراب

ات                  ه في تحول او انمساخ النبات ا دراسات غوت دوق      . آما ومن المعروف جلي د ارسل ال وق

اك                  ستنة وهن آارل اوغست، بستاني البالط الى حدائق انكلترا لكي يستقي معلومات عن الب

اج شجرة             . عرف هذا البستاني عن الكنكو     ى النت ه االول ام بمحاولت ايمر ق ى ف اد ال وحينما ع

دير    (فيئة البرتقال في فايمر والمسمى       دالكنكو في    ايمر اورانجري بلفي م يصل ارتف   . )ف اع ل

ام     .  متر في وقت غوته    4 – 3شجرة الكنكو اآثر من      شتري        1800وفي ع ان يمكن ان ت  آ

الر     و       . شجرة آنكو في فايمر في بلفيدير تبلغ واحد ت دم شجرة آنك رى اق وم ان ت ويمكنك الي

راء                 دوق واالم زل ال وب غرب من ك في جن ايمر وذل ا سكيل           . في ف د زرعه ان ق  –حيث آ

 .  ي آان يتبادل المعلومات حول النباتات مع غوته والذ–بستاني البالط الملكي 

 

 

 

و  "آان غوته شديد الولع بأوراق الكنكو آما انها الهمته لكتابة قصيدته المعنونه              آنك

ه المسمى          ". بيلوبا صائدية       "سولكيا "ويمكن للمهتمين ان يجدوها في آتاب ه الق  مع مجموعت

لسيدة مارين فون فيلمير وهي الزوجة وقد اهدى هذه القصيدة الى ا". ويست ايسترن ديفان"

ون فيلمر              دعى يوحان جاآوب ف ورت ي ه   . الثالثة لمصرفي في فرانكف ا ان سخة   اآم رسل ن

ع            ي التاس ك ف ر وذل ة فيلم ي ابن تاديل وه ي س ى روزيت الة ال ي رس صيدة ف ن الق ة م ثاني

س      . 1815 من العام    – سبتمبر   –والعشرون من شهر ايلول      ين ان يجدوا ن خة ويمكن للمهتم

 . من الرسالة في احدى ادراج المتحف
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ضا ان    ا ومن المعروف اي ول    هآم بتمبر –في شهر ايل ام  – س ه ارسل  1815 من الع  غوت

والذي آان يبلغ الستين من العمر، اوراق شجرة الكنكو الى السيدة مارين فيلمر والتي آانت 

 .في عامها الحادي والثالثون وذلك تعبيرًا عن مودته لها
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 نص القصيدة
 هذه الشجرة التي اوراقها شرقية 

 تنمو في حديقتي وتتكاثر 

 وسحرها السري يملؤنا اعيادا خيالية 

 ويرفع ويهذب حكمتنا اآثر فاآثر 

 ء انها واحدة عزبا

 وتبدو مثيلة عند انقسامها للناظرين الغرباء

 هل هناك مثل هذا الخليط؟  

 حيث يمتزج فيه البعيد بالقريب

 ولالجابة عن هذا السؤال اقول 

 انني وجدت معنى الحقيقة اليقين

 وهي ليست مقترحا يبوح به خاطري ويجول 

 انني واحد مفرد ومزيج من اثنين

 يوحان فولكانك فون غوته
 1815ب الى مارين فون فيلمر قصيدة ح
 
 ا على النسق الشعري  للقصيدة  ظ بتصرف حفاترجمت ((

         ))لمفرداتل  االصليمعنىال        مع الحفاظ على 
 وتصميمترجمة      
   العراق–قيل حسين عبد       ع

    Translated & Designed by 
Akil H. Abd – Republic of Iraq 

 كوالسيد والسيدة آن
ذه                    و هو وجود ذآر وانثى له م خصائص شجرة الكنك من اه

ا        . الشجرة ز بينهم صعوبة ان تمي ى      ومن ال رة      من النظرة االول في فت

و  ر والنم نة(التزهي ين س ى االربع ين ال ر الثالث رة من عم ى ). للفت عل

ئ                 ر مل دائري الغي الرغم من ان انثى شجرة الكنكو تتباين في شكلها ال

ه           عن شكل ذآر شجرة الك        ع الجذع وطول ز برف ذي يتمي و وال اك خصيصة اخرى      . نك وهن



  المانيا-نة فايمر   مدي–متحف الكنكو ......................... ..........................................................................لمحات عن نبات الكنكو 

 8

ين  رق ب ا ان نف ن به ار    يمك جار باظه دا االش دما تب ع عن صل الربي ول ف ك بحل ين وذل  االثن

ل انثى           حآر الكنكو يبدأ مر   فان ذَ ) التبرعم(البراعم   لة اظهار البراعم باسبوعين او ثالث قب

ى     ي انث ا ف ن مثيالته ر م شكل اآب دو ب و فتب والكنك اخر  .الكنك ا تت و عموم جرة الكنك  ان ش

شجرة                    غ ال ى ان تبل اخر ال ا تت ة انتاجه ان عملي بالتزهير حتى تبلغ عمرا اآبر ولهذا السبب ف

ات                     . عمرا محددا  ا من النبات شابه لمثيالته دو م د تب و ق آما ان عملية التلقيح في شجرة الكنك

ي با اح لتلتق ة بواسطة الري ع الذآري ات الطل ل حبيب تم حيث تنتق دها ي ة وعن ات االنثوي لحبيب

ى                       .التلقيح ى ان تصل ال التبييض ال دا ب و ال تب ضها ( آما ان انثى شجرة الكنك ات  ) مبي حبيب

ة   سان                     . الطلع الذآري رة من شهر ني ة في الفت ات الذآري شجرة الحبيب تقط انثى ال ل (تل ) ابري

ايو (ولغاية بداية شهر ايار      ضها         ) م ا في مبي ك لتحتفظ به و   . وذل دما تك ة البيضة     وعن ن خلي

 .جاهزة فانها تنتج سائل التلقيح والذي بواسطته تمتص حبيبات الطلع المخزونة
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النمو        ) اغسطس(ومن هذا التاريخ ولغاية شهر آب         دأ ب شجرة يب فان مبيض انثى ال

و               . والنضوج ة النم صفية عملي وخالل مرحلة النمو تلك فان آل المواد ضرورية من اجل ت

ة            . الشجرةوالتطور بمبايض انثى     ع الذآري ات الطل ان حبيب ذآورة ف رة الخزن الم وخالل فت

ى                    د تصل ال تخلق لنفسها طريقا للوصول الى خاليا البيض من اجل التلقيح وذلك في فترة ق

 .  يوما120

اني   شرين الث هر ت ى ش يح ال اخر التلق ن ان يت ن الممك وفمبر(وم انون ) ن هر آ او ش

ة        . من الشجرة حينما تلقى الحبيبات    ) ديسمبر(االول   ان الحبوب الملقاة تكون في العادة ذهبي

أ ويمكن ان    . سمراء اللون او مائلة الى االصفرار او         ا في االرض         نخط رى حباته دما ن  عن

ذه           . بسبب رائحتها وشكلها لنعتقد انها حبيبات فاسدة       د جامع متلقف له والمتبقي يبحث عن ي

 .شجرة عن الحيث تبعد اثنين الى اربعة اقدام. الحبيبات
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 اسم شجرة الكنكو 
و وع  جرة الكنك د منحت ش ة  للق ماءا متنوع صور اس ر الع ى م

لشجرة في قلوب والتي نستدل منها اجمال مدى االلهام الذي اوقعته هذه ا

 : وهذه مجموعة من االسماء. ناظريها خالل السنوات

جرة     ضي، ش شمش الف ضاء، الم ة البي جرة العزق دوق، ش دم ال جرة ق ش

د، شجرة     . المعبد، شجرة شعر العذراء  ساليزبوري، شجرة الجد والحفي

ه        االربعون تالر، شجرة البندق الياباني، ال       شاعر غوت ة، شجرة ال رن وفي الق   . شجرة الذهبي
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صينية                 و في واحدة من االشعار ال رن      . الحادي عشر ظهرت شجرة الكنك وظهرت في الق

صينية اب لالعشاب ال سادس عشر في آت دوق ال دم ال زو( تحت اسم ق و ب ا جي وذآرت ) ي

ان هسنك   (ايضا باسم المشمش الفضي        ان             ). ي ى الياب صين ال ل االسم من ال ى مر   وانتق  عل

ل  سنوات مث ان، واتك : ال و، جين ى     . والكنكي دوق ال دم ال جرة ق م ش افة اس م اض ا ت آم

 . غوية في اللغة اليابانيةلالمصطلحات ال

وان اسم   امبفيرس     الكنك رت آ أ مطبعي في دراسة انكلب اتج عن خط ا هو ن داول حالي  المت

ى حرف      Yحيث تحول حرف       ة هو           G ال ا    ) Ginkyo( حيث ان اصل الكلم وتكتب حالي

)Ginkgo .(     ى التيني اني ال رجم االسم الياب رت ان يت دما حاول انكلب ك عن ى . وذل د تبن وق

ات             1771آارل فون لين في عام       ى موسوعه اسماء النبات واضاف  .  هذا االسم واضيف ال

  . آتصنيفلكي يوضح اسم ورقة البيالوب. آارل لين آلمة بيالوب في ملحق آتابه
  ترجمة وتصميم      

  العراق –      عقيل حسين عبد 
    Translated & Designed by 
Akil H. Abd – Republic of Iraq 

  رمز االمل –الكنكو 
ر   ن اآث دة م ة واح ده االمريكي ات المتح مت الوالي رس

) اغسطس( تاريخ البشرية في شهر آب     ياللوحات سوادا وعنفًا ف   

ام  ن الع ة   1945م ى مدين ة عل ة نووي قطت قنبل دما اس ك عن  وذل

يما ون  ن    .  اآزاآيهيروش ر م ع اآث د وق حية 300.000وق  ض

 .  في المدينتينجراء هذا الهجوم وتوابعه

دمار ا   ال امال وآلي ان ش دينتين  آ ك الم ي تل واع ف ل ان لك

اة ا – الحي ات – تقريب ات ونبات ن حيوان ى يق .  م د وصل ال ن يوق

 . الناس انه بات من المستحيل تقريبا ان ينمو اي شي في تلك التربة المحروقه

ان             وظ ا اشبه بمعجزة ان تنبت في مك هرت من بين رآامات المدينة نبتة آنكو، انه

يما             ة في هيروش ة النووي ووي           قريب من مرآز سقوط القنبل د القصف الن ع بع .  في اول ربي

نالت نبتة الكنكو الكثير من االهتمام، آما اصبحت اليوم رمزا تذآاريا للحدث وتعبيريا عن         ف

 . آمن ومستقبلالسالم، وامًال بغٍد افضل 
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 الكنكو والعالج
ة    اثيرات العالجي ن الت اتهم ع راتهم ومعلوم الفنا خب ذ اس اخ

ه االخرى من خالل الممار           ب،    لالعشاب والمكونات الطبيعي سة والتجري

ة       م والرائح ة الطع ن ناحي ائج م ارنون النت اولون ويق انوا يح ث آ حي

اريخ ان      . ويستشفون المعلومات  ا الت شر  وقد سجل لن دماء الب شفوا   ق د اآت  ق

تح     استخدامهم ال  منها   ،نبات الكنكو واستعملوه في مجاالت عده      ات ف غصان الكنكو في عملي

سوائ  صاص ال ن امت ث يمك راج حي يح او الخ ات ُي. لالق اء النب ان لح ي وآ ستخدم ف ى وي غل

دا   . المتورمهحاالت الورم حيث يوضع مباشرة على البشرة         آما ان بذراته واوراقه مفيدة ج

سبب                 ي ت في تهدئة وتسكين االوجاع او االمراض وذلك على عكس بعض قشور الفواآه الت

  .تهيج البشرة

في الصين وذلك منذ اآثر  النباتاتعالجية صنوف الآأحد الالكنكو شجرة استخدمت 

دعى   ب للعالج رت خصائص الكنكو العالجية الول مرة في آتي       ِآ، وذُ سنةمن اربعة آالف      ي

ستخدمون               2800عام  " عالج الفقراء دليل  " ك الوقت ي اس في ذل  قبل الميالد، حيث آان الن

ذور    دة            لحاء واوراق وب ل عدي و للعالج من امراض وعل ال ال        . الكنك ى سبيل المث ا عل  منه

ضم  ة اله نفس وعملي هولة الت ذاآرة وس ه ال ات وتقوي روح وااللتهاب الج الج صر ع . الح

وظهرت فوائد خصائصه العالجية في اوربا بعد مرور مائتا عام على استخدامه للزينه في                

ات  دائق والمتنزه ن       .الح د م شرين آواح رن الع ن الق ستينات م ي ال و ف ل الكنك ث دخ  حي

د ذآر                  .مصادر العالج في الطب االوربي       ان ق امبفر آ ذآر ان انكلبرت آ ومن الجدير بال

 . لتسهيل الهضمالكنكو بذور  بعض فوائد

اآتشف عالم الماني في الستينيات من القرن الماضي ان احد العناصر الموجوده في     

ذا                ورق الكنكو يساعد على تنظيم الدوره الدموية وذلك بطريقة خاصة، وال يمكن صناعة ه

ذا              العنصر المستخرج من     ا ه ى يومن و او انتاجه صناعيا ال ذا      . ورق نبات الكنك ع ه د دف وق

دا     .االآتشاف الى االهتمام العظيم باالبحاث المكثفه حول فوائد الكنكو         ويعد الكنكو اليوم واح

 .اجزاء لوصفات تنظيم الدورة الدموية التي يصفها االطباءمن ثالث 

ات  ع مكون و م ه الوراق الكنك ر المكون ابق العناص ن تتط رغم م ى ال ذوره عل ب

وهي  ) فالفونايدز(فكالهما يحتويان على مجاميع من نكهة نباتية   . اختالف النسب فيما بينها   
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ى             دز (صفه تظهر في آل نبات اخضر باالضافة ال ا          ) تيروبنواي رد به دة ينف ادة فري وهي م

اثير عالجي          . نبات الكنكو  ا ذو ت ائي  وخليط المادتين المذآورتين آنفا يشكل مزيجا رائع ووق

ستخدم لعالج امراض        ، آما انللجسم البشري  و يمكن ان ت ات الكنك المواد الموجودة في نب

 : عديدة، منها على سبيل المثال

ذهني               "  تنظم عمل الدورة الدموية في الدماغ مما يساعد على انعاش الذاآرة  واالستيعاب ال

آب      . والترآيز وفوائد اخرى   ل االآتئ ه يزي وم بتنضيف       ان عناصر نب    . "آما ان و تق ات الكنك

د                    ا يزي دم واالعضاء االخرى باالوآسجين مم الدم من المواد الغير مفيدة وتزويد آريات ال

ا         . من طاقة الجسم البشري وحيويته     يساعد الكنكو في تقوية حاستي السمع والبصر وحمايته

ه  آما انه يزيل االلم من النظام العصبي المرآزي وذلك غال     . من االعتالل الوظيفي   با بحمايت

ة               . من تاثيرات الجهد او االرهاق      دورة الدموي ستفيد من ال وان النظام العصبي المرآزي ي

يرفع الكنكو معدالت االوآسجين والكلوآوز في         و . المنتظمة التي ينظم عملها نبات الكنكو     

شري                 ة وظائف الجسم الب و       .جسم االنسان مما يؤثر ايجابا في عمل آاف ات الكنك دعم نب وي

ة نظام المناعه في               الدم البيضاء    آريات  في مواجهة االمراض او العدوى، ويزيد من فاعلي

". التهاب المفاصل والروماتيزم وداء الربو والتهاب الكبد الفايروسي: "مواجه امراض مثل

و              د الكنك ا ان َنع ذا يمكنن ذاآرة ول يستطيع نبات الكنكو ان يحمي الدماغ البشري من فقدان ال

و  . من شاآلته عالج مرض الزهايمر وامراض اخرى آواحد من طرائق  يتداخل نبات الكنك

رة                           شعر المرء براحة آبي ا ُي شري مم ة للجسم الب اة والطاق ايجابيا في اعطاء دفق من الحي

م يظهر اي اضرار      . وايجابية مع المحيط    و، ولكن            او اعراض   ول اول الكنك د تن ة عن  جانبي

 .على نبات الكنكو اثناء فترة الحملهناك محاذير من تناول المنتجات الحاوية 

ر،          سعلى الرغم مما قد ذآر سابقا فان نبات الكنكو لي          ع االم ا، ففي واق  عالجا آوني

ات        . فان منتجات االعشاب متوفرة في خليط من المواد الطبية         ى نب ة عل ان المنتجات الحاوي

ذ النصح   ان ويفضل اخ ل مك ي آ ة ف واد الطبي وف الم ى رف وفرة عل و مت ل االكنك ي قب لطب

تخدامها ا ان.اس كال  آم وب وقطرات واش ى شكل حب وفرة عل و مت ة للكنك ات الفعال  المكون

ستخدم   . اخرى دهانات                    وي ل ال ل مث واد التجمي ات في صناعات م و آاحد المكون ات الكنك نب

يحتوي على بعض من      وغسول الرأس ومقويات فروة الرأس واقنعة الوجه وحتى النايلون          

ام         لالن  والى ا . عناصر الكنكو  ى امل ان     . م يتم تحديد آافة فوائد مكونات الكنكو بشكل ع عل
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ة      راض العتي ى االم صدي ال ي الت رى ف رة اخ ساعد م ن ان ت زة م شجرة المعج ستطيع ال ت

 . المتفشية
  ترجمة وتصميم      

  العراق –      عقيل حسين عبد 
    Translated & Designed by 
Akil H. Abd – Republic of Iraq 

  الكنكو خقراءات في تاری
وٍد سحيقة      يعود تاريخ نبات   اء      الكنكو الى عه ، حيث ذآر بعض العلم

ون سنة      الكنكو الجيولوجية تعود الى ما يقارب         اصول نبات  ان ة ملي . الثالثمائ

ومن المعتقد ان نبات من عائلة الكنكو آان قد نبت ونما في العصر الكربوني، 

و منت      ات الكنك الف نب ان اس ث آ ور     حي ل ظه سيطة قب طح الب ى س شرة عل

و آانت موجودة             اومن المؤآد ان انو   . الديناصورات ات الكنك دة من نب عا عدي

ل  ة وخمسون  قب ون سنة   مائ شفة    و.  ملي ستحثات المكت ى بصمات    اوضحت الم ه عل والحاوي

ون                    لبعض االوراق    ى سبعين ملي ر من ستين ال انه آان هناك نباتا في الحقبة الثالثة قبل اآث

ذا   يوميعرُف في    مكن ان يكون ما   سنة ي  ا ه و   ب ن ات الكنك واع         . نب ة العظمى من ان وان الغالبي

و       . نبات الكنكو قد تراجعت باتجاه شرق اسيا في الفترة الطباشيرية          ات الكنك حيث تجاوز نب

 . اثبتته المستحثات المكتشفة ما محنة العصر الجليدي، وهو

 

 

 
 وتصميمترجمة      
  العراق –قيل حسين عبد       ع

    Translated & Designed by 
Akil H. Abd – Republic of Iraq 
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   الفنية في االعمالسحر الكنكو وتأثيراته

و   جرة الكنك د ش ت ،تع ود خل ات  ، ولعق ن النبات  م

شافية          ة ال شرارة من االمل او الطاق سمى ب الُملِّْهمة، اوما قد ي

ي         . او اسطورة الحياة   ق ب دون التفري ا ب ن خشبها   وهي بمجلمه

ذورها  ا او ب ا او ورقه اعرية  . او لحائه ين ش دود ب اد الح وتك

د تكون واضحة           ة ق ده العملي د  .النبات وفوائ وت                فق اء البي يا لبن و في اس ات الكنك  استخدم نب

ة                   آوالتدفئة و  ال الفني ر من االعم د استخدم للكثي ه ق ا ان سلع المتنوعه   مضاد حيوي، آم  .وال

ستخ و شعبية ي صين ال ة ال ي جمهوري وذا وصناعة مناضد  ف د ب و لرصف معاب دمون الكنك

 . ملة تقليديةالمحاآم، فيما آانت تستخدم حبوب الكنكو آُع

ة  ي الزخرف و ف اثير الكنك دأ ت وب

شرين  رن الع ي الق ة ف ت . االوربي ث آان حي

د    ديث ق ن الح ور الف ة ظه ي بداي اعدت ف س

تخدام  واداس هم كاًالًا متنوع ه   واش مختلف

 لالعجاب الى   ثارًافاصبحت م  ،يةفن قائبطر

وا شكل          .يومنا هذا  د ادخل ون ق  وآان الحرفي

صور     داخل الق ناعة م ي ص و ف ات الكنك نب

م            د المطاوع وت وت من الحدي وواجهات البي

ناعة     زف وص ن الخ ي ف ضا ف تخدامه اي اس

وهرات   ي والمج اج والحل اك .الزج  وهن

 .شواهد عديدة على تلك الفترة

ة    ان  ا ملئي ن حولن اة م الحي

ي تتناسق                ُملهمةالبالعناصر وان، والت صاميم واالل االت والت ال والمعجزات والخي  مثل الجم

ا بمنظور                          ة وتزودن ددة ومختلف ارا متع ا افك اغم حيث تعطين ل من التن وى هائ آلها في محت

س      دوا آ ا، فتب ا وبه ايش معه اظر ومتع ل ن اص لك رات   مخ ات والتغي ة بالمفاجئ فونية مليئ

 .بالنتاجات الفنيةواالبداع، فيؤثر ويظهر بشكل واضح 
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  فايمر الجميلةةاهدي هذا النص الى مدين
 .بعبقها وادبها وجمالها النها الهمتني آثيرا
 لذا ارتأيت ان اعمق وشائج عالقتها

 متكلمي اللغة العربيةمع زائريها من 
 واخترت ان اترجم هذه النصوص
 .آهدية الى متحف الكنكو الجميل

 
 اعر والصحفي العراقيالش

                                        عقيل حسين عبد االنباري


