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 تاجات الفكریةدعوة إلیداع الن
اب    ة والُكت میة والخاص شر الرس ائق دور الن ب والوث دعو دار الكت ت
راق      ي الع واألدباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف

 لسنة ٣٧الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم  
دوریات   ١٩٧٠ ب وال ع الكت ى جمی سري عل ي ت دل ، والت  المع

د المجالت وا ( صدرونھا       ) لجرائ ي ی رى الت ة األخ صنفات العراقی والم
قبل الطبع ( وذلك بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 

. ( 
ة     ة واإلعالمی سات الثقافی ع المؤس اله جمی داع أع انون اإلی زم ق وُیل
ة     ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی رین والمط ة والناش میة والخاص الرس

وعاتھم في دار الكتب والوثائق قبل االذن بإیداع خمس نسخ من مطب
  ) .مرحلة مابعد الطبع ( بتسویقھا اونشرھا 

ى    ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك سخ م س ن داع خم ى إی دعوة ال أتي ال وت
ى    دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم ري العراق اج الفك افي  والنت االرث الثق

  .األساتذة والباحثین والدارسین 
ن العراقیین في الخارج الى تزویدھا    كما تدعو الدار الكتاب والمولفی    

ى        ا ال ا وإدخالھ ري حفظھ اتھم ، لیج داراتھم ومؤلف ن إص سخ م بن
العین    ف المط ى تعری ل عل ي تعم ة الت ة العراقی ا الوطنی الببلیوغرافی

  .باإلصدارات العراقیة ومؤلفیھا 
ع       حاب المواق دعو أص ضًا، أن ت دار ، أی صل یسر ال عید مت ى ص وعل

ة   صحف األلكترونی سجیل      وال ى ت ت ال بكة األنترن ى ش ة عل العراقی
وقھم     ى حق ًا عل داع ، حفاظ ام إی ى أرق صول عل دیھا والح واقعھم ل م

  .المتعلقة بالنشرواإلصدار 

    



  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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وقفات مع قسم المایكروفلم في دار الكتب 

  والوثائق
  
  

وره في تطویر الدكتور محمد محمد صالح  ود
  دراسة التأریخ األوربي في العراق

  
  

في  بداع  وحصاد الجوائزالنور لإل مھرجان
  عالن مؤسسة النور للثقافة واالعالمبغداد  وإ

  
  

صفحات من تأریخ المكتبات والكتبیین في سوق 
  السراي

  
  

  اكتشاف أسس باب الطلسم التاریخي في بغداد
 

اء     " الموروث"ترحب مجلة   ین من االدب ات المثقف بكتاب
ة      د المجل ي رف راغبین ف ین ال ین والمھتم واالعالمی
وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض
ات      ب والمكتب الم الكت ي ع صة ف ي المتخص ة ھ المطلوب

 مایمت للثقافة العراقیة بصلة ،  والتراث واالرشیف وكل  
ساسیات    ن الح دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ى ان تك عل

ج    سیاسیة ، ألن نھ ة وال وروث  " الدینی افي  " الم ثق
ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور 

  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

 واالرشیف والمكتبات والثقافة والتراث الكتب
العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في   

  وزارة الثقافة
org.iraqnla.www  

  
  ٢٠٠٨العاشرـ كانون األول العدد 

  
  :سرة المجلةأ

  
  المشرف العام

  سعد بشیر اسكندر. د
  

  مدیر التحریر
  سماء محمد مصطفىأ

  
  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
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  التنضید االلكتروني

  اساور علي
  نضال حسن
  زینب طالب

    جاسمكوثر
  

  لتصمیم الفنيا
   محمدسماءأ

  جعفر صادق عبد األمیر
  التصحیح اللغوي

   محمدلعاد
  

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org    

رقم االیداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
 ٢٠٠٨  لسنة١٠١٤
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مدارات
     

  
  نموذجًا" الموروث"مجلة .. تحیة لكل جھد ثقافي رصین 

  
  جابر محمد جابر ـ كاتب عراقي

  
دارات        د من االص ظ العدی بین الحین واالخر ومن خالل متابعتنا للمشھد الثقافي العراقي نالح
شطھا      ى بن ة تعن الشھریة او الدوریة حتى وصل االمر الى اصرار كل وزارة على اصدار مجل

مطبوع االنیق والمبھر بألوانھ وورقھ المصقول وفعالیاتھا وتسویق برامجھا من خالل ھذا ال    
ًا والیخرج عن                ة یبقى محدودا حتم ع ھذه المجل رة اال ان توزی والذي یكلف حتمًا مبالغ كبی

وزارة     ذه ال ا من مواضیع إلّن        . نطاق دوائر ومؤسسات ھ شر فیھ ا ین د ان نتحدث عم والنری
ین عن ھذه المجالت وتصدر   السبب واضح دائمًا وھو غیاب لمسات اصحاب المھنة الحقیقی     

  ...السادة المسؤولین العناوین الرئیسة فیھا 
ال ،          در الم ى مطبوع یھ سرات عل ر الح ك غی  المھم نحن شریحة االدباء والصحافیین النمتل

  .والیرتقي الى الطموح والیضیف شیئًا للثقافة في الوقت نفسھ 
م من  امكانیاتھ المالیة المتواضعة اال  وبالمقابل  نجد ان ثمة مطبوعًا جدیرًا باالھتمام بالرغ       

ارزة     ة الب ات العربی صاف المطبوع ى م ھ ال ي ب ھ ترتق ائمین علی ھ والق الم محرری ان اق
ة      والمعروفة لدى االوساط الثقافیة ، والنرید ان نحدد   ي دوام دخل ف ي الن ھذه المطبوعات لك

ي            ة اقول نبھن ن لالمان ة     الترویج والدعایة لھذا الطرف او ذاك  ، لك ى تصفح مجل دیق ال  ص
الكترونیة متخصصة في عالم الكتب والمكتبات والثقافة والتراث واالرشیف العراقي وتحمل         

وان  وروث"عن شھد     " الم میم الم ي ص صب ف داعي ی د اب ن جھ ستھ م ًا مالم رني حق ، وس
ة               ات نقدی دارات وعروض ودراس ار آلخر االص ا یتضمنھ من اخب الثقافي العراقي فضًال عم

رز االحداث والموضوعات والقضایا            ألبرز اال  ات قصیرة ألب ى مقتطف افة ال ة اض عمال االدبی
ى المصدر ، وھذه          الثقافیة التي نشرت في صحافتنا المحلیة ومواقع االنترنت مع االشارة ال
ى األرث       ًا عل ا حفاظ ا تبجیلھ برأینا المتواضع تذكرة للقارىء الكریم وأمانة صحفیة ینبغي لن

  .ي الثر الذي یزخر بھ النتاج العراقي الثقافي واالعالم
ائق في وزارة            ب والوث ى دار الكت ى عل ذه الصحیفة ،  ونتمن فتحیة لمن یقف وراء اصدار ھ
الثقافة اصدارالمجلة  بنسخ ورقیة كافیة لیتمكن َمن الیستطیع استخدام االنترنیت من تصفح 

 .... ھذه المجلة واالستفادة منھا 
 



  
  في البالغة الرقمیة

   عراقي ـ كاتب وأستاذ جامعيثائر العذاري. د
ة         ة عربی مع ظھور بوادر األدب الرقمي العربي، أصبح لزاما على دارسي األدب العربي العمل بجد لتكوین منظومة نقدی

 من األدب تقنیاتھ الخاصة التي تجعل دراستھ مختلفة كل  ذا المنتج اإلنساني الجدید، فلھذا النمطقادرة على التعاطي مع ھ
ك           ا عن تل ا جوھری رى اختالف ف ھي األخ ین تختل اط المتلق ھ وأنم رق تلقی ابي، بل إن ط االختالف عن دراسة األدب الكت

ارئ (دب الرقمي تسمیة لم یعد بإمكاننا أن نطلق على متلقي األ  .المألوفة في األدب المكتوب    د یصل     ) الق م یع ا، فل إال جزاف
اء      ي بن إلیھ النص األدبي اعتمادا على القراءة وحدھا، فھناك الكثیر من العالمات المتاحة األخرى التي ستسھم بفاعلیة ف

  .فھم النص أبرزھا ما تتیحھ الوسائط الرقمیة المتعددة من الصورة والصوت والحركة
ا         ثمة عادات اكتسبھا قا  ي اتفق علیھ ي الت رئ األدب الكتابي مع ازدیاد خبرتھ القرائیة، فصارت جزءا من منظومة التلق

ا،             ي أغلبھ ات ف دایات والنھای ساویة الب طره مت ا یمأل الصفحة، وأس رى نصا أدبی ا، فحین ن ا عرفی ارئ اتفاق الكاتب والق
ئ أنفسنا لق        ا نھی طر، فإنن ي عدد األس ساویة ف ر مت رات غی سردي،    ویتكون من فق ھ الطابع ال ى لغت ب عل راءة نص یغل

ا    . والمنطق العقلي والترابط السببي   ا تختلف نھایاتھ لكننا إذا وجدنا أنفسنا إزاء نص تتساوى حافات أسطره الیمنى بینم
ال                 ھ الخی ى لغت ب عل ا ستتھیأ بسرعة الستقبال نص شعري، یغل إن عقولن في الطول، وربما یتوسط بعضھا الصفحة، ف

ال  نص    واالنفع وامض ال ن غ شف ع ل للك ة التأم ستعدین إلطال ا م ذي یجعلن وض ال ا الغم اطفي، وربم ة [الع ر معالج تنظ
  : في الرابط) قطع ثلجیة في الطریق إلى الشمال(تفصیلیة لھذا االختالف في مقالة إدوارد بیكوت الموسومة 

http://www.hyperex.co.uk/reviewthewaynorth.php   
ا األدب              ارئ، أم ب والق ین الكات ا ب ق علیھ ات المتف ا ھو إال نوع من العالم ھذا التأثر بالنظرة األولى إلى النص الكتابي م

ا     الرقمي فإنھ سیعطي للعالمة دورا أكبر في التعاطي مع النص، بحیث ال یمكن فھمھ من غیر فھم ال    شبھ ھن ي ت عالمة الت
ھ أو الھالك   ى التی ا إل ؤدي تجاھلھ ي ی ة الت ادیة والتحذیری ة اإلرش ات المروری ي   .العالم ربط األدب الرقم أ أن ن من الخط

ا تتیحھ من نشره، فھي تضیق                باالنترنت، بل ربما تكون شبكة االنترنت من معرقالت تطور ھذا النوع من اآلداب مع م
اء نصھ        اإلمكانات المتاحة أمام ا    ي بن غیرة الحجم ف ألدیب بسبب سرعتھا المحدودة، فھو مضطر إلى استخدام عناصر ص

لیسھل علیھ رفعھا إلى الخوادم التي سینشر عملھ علیھا، وما نتوقعھ ھو أننا قریبا سنشھد ظھور أعمال سردیة وشعریة 
ى         ع إل ضطر دور النشر والتوزی راص مدمجة، وست ى أق ات عل ي المكتب اع ف ة تب ال  رقمی ذا المج ي ھ ا ف ویر إمكاناتھ . تط

ى         وستجد الحكومات أنھ لم یعد ھناك مناص من سن قوانین الحمایة للملكیة الفكریة لحمایة المنتجات الرقمیة، ودفعھا إل
ر             .الرقي ھ أكث ك ستغنیھ وتجعل ال تؤدي البالغة الرقمیة أبدًا إلى تراجع القیمة الفنیة للنص اللغوي، بل على الضد من ذل
ادة للكلمات شحنات      .  وتحملھ المزید من الشحنات الداللیة      جماال ة المعت ى الدالل فالصورة والصوت والحركة ستضیف عل

إضافیة تجعلھا أكثر كثافة أو أكثر شعریة، فضال عن أن أي كلمة في النص یمكن أن تكون رابطًا لنص متفرع یضيء تلك 
م من          الكلمة، أو أن تحمل تعلیقا یظھر بمجرد مرور مؤشر الف         ا یحل غموضا ال یفھ أًً ربم ى مخب ا، لیضیف معن أرة فوقھ

ھ                 .غیره وان والخطوط واألحجام أعطت ي تنویع األل رة ف ات الكبی ى الصفحة واإلمكان إن حریة الكاتب في توزیع النص عل
ذي                ر ال ھ األث نص وتعطی ة تحتضن ال ة جمالی اء بیئ ة لبن اء عالمات مبتكرة ال متناھی ى بن یستحیل  قدرة غیر محدودة عل

ورق    ى ال ة           . ظھوره عل م أن الكتاب ة للمنشئ، ویعل ة الرقمی ھ سیكتشف اللغ ین فإن ي قراءة عمل مع ي ف دم المتلق ع تق فم
  .وغیر ذلك) مثال(الزرقاء تشیر إلى داللة بعینھا، وأن تغیر حجم الكتابة یدل على تغیر المتحدث 

ي كل    أرسل لنا المخرج المسرحي العراقي المقیم في السوید أسعد را  شد مرة سیناریو مسرحیة الطاعون التي عرضھا ف
ات اإلرشادیة               د استغنى عن التعلیق ھ، فق ي كتابت ة ف ة بفاعلی ات الرقمی الدول األوربیة تقریبا، فالحظنا أنھ یستخدم التقنی

 صوت الممثل التقلیدیة التي تأخذ مساحات كبیرة في الشكل التقلیدي للسیناریو المسرحي، مثل تلك التي تشیر إلى تغییر   
ف نوع الخط              ات بتوظی د استعاض عن كل تلك التعلیق ا، فق من حیث الشدة، أو التعبیرات االنفعالیة أو العاطفیة، وغیرھ

   .ولونھ وحجمھ
م یعد            ة ل ذي تفترضھ ھذه النظری اس ال ین األجن وتواجھ نظریة األنواع األدبیة مأزقا حقیقیا في عصرنا، فالفصل الحاد ب

ین األنواع          ممكن التصور، بال  ھ، فضال عن أن الفصل ب الم كل اح الع ي تجت نظر إلى موجة التجریب في األعمال األدبیة الت
بالطریقة التي تصورھا نظریة األنواع األدبیة إنما ھو فصل تعسفي، ففكرة النوع النقي فكرة خیالیة، لم تود في أي عصر 

ددة یؤدي إلى إشكالیة عسیرة في وضعھ ضمن جنس أدبي إن توظیف األدب الرقمي إلمكانات الوسائط المتع   .من العصور 
د األدب              ي تجری ا، وال یعن ة ذاتھ ة األنواع األدبی ي نظری معین، غیر أن من المھم أن نتنبھ إلى أن ھذا األمر یؤشر خلال ف

ا یعمال        ومن  .الرقمي من أدبیتھ   ساني كان اریخ اإلن ي فجر الت ي   المھم أیضا أن نالحظ أن األدب والفن الفطري ف ا وف ن مع
ة أو       مكان واحد، فالكتابة األولى كانت صوریة، والنقوش على جدران الكھوف كانت تمزج بین الصورة والكلمة المنظوم

ونرى أن نظریة األنواع األدبیة تحتاج إلى صیاغة جدیدة، لیس فیما یتعلق باألدب الرقمي حسب، بل ھناك أنواع .المنثورة
تعبیرا عن العجز عن ) نصوص عابرة لألجناس(أو ) نص(ى لقد شاعت تسمیات مثل أدبیة أخرى بحاجة إلى تجنیس، حت

وفي ھذا اإلطار أیضا قد یقال أن األدیب الذي یكتب األدب الرقمي ھو اآلخر لیس أدیبا فقط وإنما یجب أن یكون      .تصنیفھا
ا و اما ونحات یقیا ورس ة  ....موس ر مھم المرة، فالصورة والصوت عناص حیح ب ر ص ذا غی ي  ، وھ ل الت ة التخیی  من عملی

رامج                     ا یحتاجھ ھو معرفة بسیطة بب ى مھارات خاصة لتجسید تلك العناصر، فكل م یمارسھا األدیب، وھو لن یحتاج إل
ل      ة، مث وات الكومبیوتری ذه  .......) Photo Shop, Adobe Flash, Sound Forge(معالجة الصور واألص فھ

  نحن الیوم  .ن وسائط متعددة بیسر ومن غیر أن یكون فنانا تشكیلیا أو ملحناالبرامجیات تمكن األدیب من صنع ما یتخیل م
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بأمس الحاجة إلى بناء نظام اصطالحي بالغي جدید قادر على وصف تقنیات ھذا النوع المعاصر من اآلداب، وھذه دعوة     
، حتى ال نكون مضطرین . ھذا األمرلكل المھتمین إلى التعاون في إنشاء روابط ومراكز بحثیة للعمل بشكل جماعي إلنجاز

  .مرة أخرى إلى استیراد نظریات غربیة ونلوي أعناقھا لتنطبق تعسفًا على اللغة العربیة واألدب الرقمي المكتوب بھا
   

 

  
  ! الكتابة وامتھان اللغة تحت غطاء النص الشعري

  ورود الموسوي
   عراقیةكاتبة واستاذة جامعیة

ود      ا ی رًا عم دلیًال وتعبی ة الفعل االصدق       منذ ان عرف االنسان االول رسم بعض الخطوط ت بحت الكتاب ھ اص قول
.. وتوصلوا لنتائج كثیرة .. مكان یتدارسون فك رموز الكتابة  وراح علماء اللغة في كل.. على التعبیر واالدراك 
منذ  بل راح الفالسفة الى ابعد من ذلك بتعمقھم المثیر باللغة.. اصبحا جزء ال یتجزء حتى  ترابطت اغلبھا باللغة

شرین       رن الع ي الق سفیة ف ة فل انس جورج     ومن ھؤالء  .. سارتر وحتى ھایدغر الذي أخذ اھم مكان الفالسفة ھ
لمفتاح الواضح لفھم اللغة ھي الكائن الحي وا غادامیر حیث اعتبر ان الوجود الجدیر بالفھم ھو اللغة بمعنى ان

 او انھا الكائن الوحید الذي یستطیع االنسان االفصاح بھ -مسكن االنسان  اللغة-وحسب تعبیر ھایدغر ... الكون
ك لغزھا وشفرتھا    ..ھذه اللغة التي منھا تتفرع العلوم واالدبیات  .. عن نفسھ الفھم وف ي یفھموا    ھي جدیرة ب ك

 !...  لغةةرقى مستویات القول والكالم في أیمنھا اللغة االدبیة التي تعد اعلى وا
المستوى الحقیقي الذي تجيء وتولد منھ اللغة  من ھنا اھتم الفالسفة باختبار وتحلیل النصوص االدبیة لمعرفة

وبھذا .. االجناس االدبیة االخرى فمن الشعر ولد النثر ومن النثر ولد السرد  وألن الشعر ھو االب لكل... االدبیة 
استخدام نفس  وكیف یستطیع الشاعر..  فكون لغز اللغة كي یعرفوا ایضًا من این تجيء اللغة الشعریة ی راحوا

ة        ستخدمھ العام ا ی غ مم ابیر ابل ن بتع سان    ..  اللغة لك م االن ل كیف یفھ شعر وھو    ب شعر -ال ة    - ال ذه اللغ ن ھ  اب
 !.. المحكیة

یكون بمثابة  یسكنھا ویسكن إلیھا، فالشاعر  الشعر الذيفاعتبر ھایدغر اللغة بأنھا مسكن الكینونة المتمّثلة في 
ي استضافتھ لآلخر    - الساكن - سكینة -  الذي یحتاج ف عره     -ال ي ش دھا إال ف ن یج ي ل تطیع القول ان   ...  الت واس

 . - اقامة الحقیقة: وجوھر الشعر.. الشعر :  جوھر الفن -قال  ھایدغر ُجّن بالشعر حتى
لیس استعراضًا للفلسفة الغربیة بقدر ماھو  و زمان أو لغة بل ان ما ذكرتھ اعاله ھووألن الشعر ال ُیحد بمكان أ

لیصبح مسكن االنسان الشعر  اللغات باحساسھ كي تتأثر بھ ومنھا  استدالل على ان الشعر ھو كائن حي یخترق
  !.. ویولد منھ الشاعر

انٍ           ك من غزارة مع ا تمل ة بم ات الثری ة من اللغ ة العربی ل        وألن اللغ ة التكثیف واالسھاب ب ي لغ ومفردات وھ
ي فضاء     ب ف رة باللع ساحة كبی ة تمنحك م ة       العربی د بطرق مختلف ا تری ول م ى ق ساعدك عل ردات ت يء بمف مل

ا من     وباستخدامات عدة عكس اللغة االنكلیزیة من ھنا نشأت مشكلة التعامل مع اللغة فبدأت تظھر نصوص بھ
 ما أراه -المؤسف  من- لكن  ..ولغة الذوق .. بیة لغة الثراء ولغة الشعر العر...والحشو الشيء الكثیر  االسھاب

ألن تكون نثرًا او شعرًا وال تتعدى كونھا  الیوم من ظھور اسماء ال ُتعد وال تحصى مذّیلة نصوصھا التي ال ترقى
اعرة   باسم.. انشاء او جمل ال تمت بصلة لبعضھا ى ت      ... شاعر او ش ل عل ر دلی ذه النصوص لخی دني مفھوم  ھ

 !.. تدني الذوق العام بتقّبل ھذه النصوص على انھا نثر او شعر ولھو خیر دلیل على.. اللغة 
ا   ولو اردُت الخوض في مفھومیة الشعر وتأویلھ سأحتاج الى دراسة خاصة وشاملة وھي لیست محل بحثي ھن

ي ال  ...  لیجد كل ما یسأل عنھ -لَكوَك-الكتب ھناك  ولمن اراد ان یقرأ عن ماھیة الشعر وكینونتھ ففضال عن وك
الم     اد ولك الم النق شعر      اعود لك ة ال ا    -الفالسفة حول ماھی ا نجھلھ ا زلن ذي م ذوق     -ال سألة ال ى م  سأختصر عل

 !.. الدھشة ومسألة
ا  شعریة من        ال احد ینكر ان بدخول الشعر العربي الحدیث مرحلة النثر وخالفًا لم ھ ال سیاب بنقلت ھ ال ان یتوقع ك

ا         خالفًا..الكالسیكیة الى القصیدة الحرةالقصیدة  ى مم ستوى اعل ى م شعر ال اء بال لما كان یصبو الیھ من االرتق
  وبدأت تطالعنا نصوص تخدش االذن والذوق ... استسھال لھذا النوع من الكتابة  دخلت موجة ... كان علیھ 
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ة نصوص ال تتعدى كونھا مجموع.. ھا الیھئوالنثر الحقیقي بانتما والشعر ك من    ة احاسیس مرتبة بطریق ال تمل

 كلمة شاعر - ودون خجل-تحت اسمھ  الدھشة وال البالغة وال حتى المباغتة للقارئ لیذّیل صاحبھا او صاحبتھا
 !...او شاعرة

ب       ا ُكت ى م ردود عل ك ال ي  .. واالدھى من ذلك كلھ حین تطالع صفات الت ھ       وال شاعر بأن شاعرة او ال ى ال تھل عل
ل         !.. یلد الزمان افصح وال ابلغ منھعبقري زمانھ ولم ارئ ب د الق شعري عن ذوق ال دني ال ى ت وھذا دلیل آخر عل

سؤال    ..! لشاعر او لناقد من ضمن المعجبین بھذا النص المصیبة تتعاظم حین تقرأ اسمًا ذھني ال .. وھنا یقفز ل
  لنا أن نحمي  ؟ كیف.. الغث ؟ بل كیف نقرأ ھذا...لنا أن نجد نصَا حقیقیًا وسط ھذا الكم من الغث كیف یمكن

  ؟...ذائقتنا مما ُیكتب
سریعة   راءات ال امالت      لماذا النقد الجاد اصبح معدومًا ومقتصرًا على الق ة بالمج ات والملیئ المصاحبة لالخوانی

ذه .... والتلمیع ة بالضباب     كیف لك أن تكتب وسط ھ ة الملیئ ك        ..! الغاب دك وتحلیل ي نق ادقًا ف ل كیف تكون ص ب
بل  قصیدة النثر ھي االمتحان االصعب للشاعر ولیس االسھل وانت تعرف ان ال حیاة لمن تنادي یان انللنص وب

 !!...قد تواجھ اتھامات عّدة
ي لیست      ألنھا قصیدة تعتمد.. قصیدة النثر ھي القصیدة االصعب في الكتابة  داخلي ھ اع ال البناء الداخلي واالیق

النثر ال یعني ان تكتب كل ما تحسھ بل یعني كیف تقولب ما تحسھ في  .. تراكم صور او تجمیع كلمات ومفردات
 كیف لك أن تمسك المفتتح وال تضیع في الوسط وكیف تفتح فم القارئ بالدھشة في المختتم .. بناء شعري جاد

...! 
ب النّفري في حین نقرأ ما كت.. واالیضاح  النثر لیس استسھاًال للغة بل ھو اصعب ما في اللغة ألنھ قمة التكثیف 

أعلى     ر ب رى النث ات ن ة    المواقف والمخاطب ستویاتھ اللغوی ي التكثیف        .. م اب االول ف ّد الكت ذي ُیَع اب ال ذا الكت ھ
ة  -أدبیًا - اللغوي ا ارغف سھلة الھضم     تعرف انك امام عبقریة ُعنیت باللغة حتى راحت تدعكھا جیدًا وتقدم منھ

 .. ودسمة المعنى
كتابة الیومي في الشعر كان موجودًا منذ عھد  ًا ادخال الیومي بشكل تافھ وغیر مفید بلقصیدة النثر ال تعني ابد 

ا   .. خالفاتھ مع زوجتھ  عروة ابن الورد كتب حتى.. الصعالیك  ھ  .. بل كان یذكر حاالتھا في الزعل او الرض لكن
ش نولم یخدش الذوق ورغم ذلك لم یكن الشعراء في الجاھلیة یعترفو استخدم اللغة ھ   ب تمردًا   عر الصعالیك كون

 !.. على اصول الشعر التي وضعوھا
شر    .. العلم االدبي والذوق االدبي  اذن الحداثة الشعریة ال تعني ابدًا التصفیق السماء ال اساس لھا من ا ُین ل م ب

ًا ع     ھي..الیوم یخدش االذن والذوق واالدب  ًا مّطلع ًا حق ى  لیست دعوة لشيء لكن على الشاعر أن یكون مثقف ل
دیث .. الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ  اقل تقدیر على وان یكون   أن یكون الشاعر متمكنًا من القدیم كي یبدع بالح

یصبح كما الیوم صنعة من ال صنعة  لیس الشعر صنعَة كي... متمكنًا من الحدیث كي یسبقھ لما بعده بقدم واثقة 
 !..لھ
  

 
   ..للحفاظ على ثقافة شعب بأكملھ

   نحو القراءةدعوة للتوجھ
  عباس احمد

ابھ    ( لقد مضى الزمان الذي كان فیھ االنسان یبحث عن غذاء فكره وعقلھ       ا ش اب او م ى    ) كت ل ان یعرج عل قب
السوق لشراء حاجة جسده من الطعام ، ولم نعد نرى بعض المقاھي التي كان روادھا یتباحثون فیھا ویناقشون 

اب او  )ارائك المقھى (وفھا وبجانب كل واحد منھم على في جلسات طویلة كل مسائل الحیاة بمختلف صن    اما كت
زم األمر           ین واآلخر وإذا ل ین الح شفونھا ب مجلة او صحیفة ناسین وقت الغداء والعشاء اال استكانات شاي یرت

  . موجودة في اقرب دكان من المقھى ) الشطائر(فان 
ة   ) تثناءات مع بعض االس( لقد وصل الى الساحة في ھذا الزمان جیل جدید    ة ومرافق بعید كل البعد عن المطالع

  .الكتاب الذي ھو خیر جلیس في الزمان السیما في ھذا الزمن الصعب 
شعب         اء ال ة أبن ق لغالبی وبدأت ھذه المرحلة مع اشتداد قسوة الزمن وكثافة ضغوط سبل العیش وصعوبة التواف

   .بین الھرولة الى لقمة الخبز والسعي المتالك كتاب او مجلة
رقص وصرف           ونشھد منذ ذلك الحین انحطاطا فكریا وثقافیا وبعدا عن الكتب والتوجھ نحو فضائیات الغناء وال

ومن ثم زوال تلك الصلة , األموال التي تأتي بمشقة على المجالت الضعیفة والرخیصة وأقراص األفالم الھابطة 
  .لثقافة الحیة التي كانت تربط االنسان الفرد مع المكتبات وملتقیات ا
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الي           ل الح الفرد من الجی اك        ( لقد أصبحت كل فعالیة وكل ھدف یتعلق ب ا ال نقصد الكل فھن رة أخرى نقول انن م
ة   ) استثناءات دائما   ة حقیقی ، ھذا الھدف ھو من اجل قشور ومتعة وقتیة زائلة بدال من االندماج في حیاة ثقافی

  .لق وعي ثقافة القراءة وھذا ما یجعلنا ندعوا لخ
بجب أن نسأل أنفسنا ... ولغرض الوصول الى ثقافة القراءة ونشر الوعي من اجل علو ثقافة المواطن والشعب 

  .أوًال ما ھي الثقافة ؟
ي                  ھ والت یش فی ذي نع ا ال ة لمجتمعن د العالی ة والتقالی ادات الراقی ى الع الثقافة في تعریف بسیط ھي باإلضافة ال

ا  , في حیاتنا   نعتمد علیھا    فإنھا ایضا جمیع الفنون واآلداب والفلسفات التي تسیر مجتمعاتنا ،  وھي بمجموعھ
یس المجتمع        تم تأس ا ی تكسبنا نمطا خاصا وطریقة خاصة في مسیرتنا وحیاتنا العامة والخاصة ، وعن طریقھ

ل ان الكل           ا ب افر عنھ ادئ أعاله وال یتن ة   ( الراقي الحضاري الذي یتفق مع تلك المب اة والثقاف تكون في   ) الحی
   .تطابق تام وتكمل إحداھا األخرى 

ا        ا نتكون بھ ي م ة ھ ة ان الثقاف ة     ..... فالخالص ات الثقاف م تكوین ات االخرى     ( ومن أھ ھو ) فضًال عن المكون
ة وتكون               اء حضارة راقی ى بن شعب المثقف ال شروط األخرى بال ؤدي مع ال ي ت الكتاب والمجلة والصحیفة وھ

  .على علو تلك األمة شاھدة 
  .كتابًا او مجلة او جریدة او ولو حتى مقالة واحدة یومیا ؟ ) وال أقول بتعمق وفھم كاملین ( فكم منا یتصفح 

في إحدى جلسات الحوار الثقافي الھادف مع بعض اساتذتنا ،  أشار احدھم الى ان المطبوعات بمختلف أنواعھا 
وإننا الن بنا ... الى الكاتب المشارك بنتاجھ ) لى وفق المطبوع ومیزانیتھ یقل او یكثر ع( تدفع مقدارا من المال 

باب موھوب      دون   وحاجة ألن ندفع أكثر للذي یقرأ ذلك المطبوع ، إلن الشعب فیھ أساتذة ورواد وش اب جی ن وكت
  .لكننا نفتقر الى القارئ الجید .... كثر 

نس           اریخ الج ة    ان التاریخ الحضاري ألي شعب ھو جزء من ت شري بصورة عام ھ     , الب ذي یمثل نس ال ك الج ذل
  .قل المفكر المثقف الذي یشارك في بناء حضارة شعبھ ااالنسان الع

وإن مھمة الحضارة ھي ضمان بقاء المجموعة البشریة صاحبة الحضارة واستمرار رفاھیتھا عن طریق ثقافة     
  .عالیة 

دة وان یصونھما ، وتكون      فالثقافة والحضارة تعمالن لخدمة االنسان الذي یجب ان یع  ا بصورة جی رف قیمتھم
ار                 ب واألفك د من الكت ث عن الجی نھم وبالبح م وب طة القراءة وبفھ ا بواس إحدى طرق صیانة الثقافة ودیمومتھ

  .بمشورة أساتذة مخلصین لشعبھم وھم كثر والحمد هللا 
ى صو               ل عل ا للتوجھ نحو القراءة والقراءة والقراءة والعم ًا في      وھذه دعوة لنا جمیع ان دوم ة شعب ك ن ثقاف

  .طلیعة شعوب المنطقة والعالم في میادین الحضارة والثقافة الحقة 
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  تراث ثقافي
خزائن الكتب 

البغدادیة في العصر 
  *العباسي 

  
صر   ي الع داد ف ت بغ د حفل لق
زائن    ن خ ر م دد كبی ي بع العباس
ت     ي كان م الت ب ودور العل الكت

او تنشأ مستقلة او في المساجد      
المدارس او الربط او المنازل او 
وك     اء والمل صور الخلف ي ق ف
وت    وزراء وبی راء وال واالم
اب   اء والكت اء واالدب العلم

وقد ذكر ابن سعید  . والمدرسین  
اطي   ي الغرن سن عل و الح اب

د      ) ٢٦( ان ق ي بغداد وك مكتبة ف
التقى باكابر العلماء واطلع على     

ـ  ٦٣٨افضل الكتب وحج سنة     ھ
م واقام بالموصل ورحل الى الشا  

ذه    ** وبغداد والبصرة    ان لھ وك
الخزائن     الخزائن انظمة خاصة ب
اولین وادارة  شرفین والمن والم
ارة    ة واالع اف والمطالع االوق
ب  اع الكت ساخ وابتی واالستن
شھا   ا ونق دھا وتزویقھ وتجلی
وتجلیتھا واالعتماد على النساج   
سخ    ناعة الن ي ص داق ف الح

ي والمھرة في الضبط واالجادة ف 
  .التجلید 

ة    سھا مدین م تناف داد ل ل بغ ولع
ي        ان ف شاءھا ك اسالمیة اخرى في كثرة كتبھا ومكتباتھا النھا اولى المدن التي انشئت فیھا الخزائن ودور العلم ، والن ان

ي خالفة االم             دلس ف ي االن ة ف د اال قرطب ا بع م ینافسھا فیم ویین ، ابان ازدھار الحضارة العربیة في البالد االسالمیة ، ول
ال    دیم       : والقاھرة في خالفة الفاطمیین ، فقد ذكر القلقشندي خزائن الكتب المشھورة فق ي الق اء والملوك ف ان للخلف د ك فق

م خزائن          بھا مزید اھتمام وكمال اعتناء حتى حصلوا منھا على العدد الجم وحصلوا على الخزائن الجلیلة ، ویقال ان اعظ
  : الكتب في االسالم ثالث خزائن 

 في بغداد فكان فیھا من الكتب ما الیحصى كثرة والیقوم علیھ نفاسة ولم تزل على ذلك  خزانة الخلفاء العباسیین –احدھا  
ا ذھب وذھبت                   ب فیم ة الكت ذھبت خزان داد ف ائھم ببغ م ھوالكو المعتصم اخر خلف ر بغداد ، وقتل ملكھ ى ان دھمت التت ال

  . معالمھا وعفیت اثارھا 
وم      - فاطمیین في مصر خزانة ال  –الثانیة   ع العل م  ..  وكانت من اعظم الخزائن ، واكثرھا جمعًا للكتب النفیسة من جمی ول

ى       تزل على ذلك الى ان انقرضت دولتھم بموت العاضد اخر  ن ایوب عل دین یوسف ب خلفائھم واستیالء السلطان صالح ال
  ا بمدرستھ الفاضلیة في درب ملوخیا بالقاھرة المملكة بعدھم ، فاشترى القاضي الفاضل اكثر كتب ھذه الخزانة ووقفھ

٩  

                                                                
  

النافـــــذة 
المفتوحة 

     



  
  . فبقیت فیھا الى ان استولت علیھا االیدي فلم یبق منھا اال القلیل 

تھم باستیالء           خزانة خلفاء بني امیة باالندلس   –الثالثة   ى انقراض دول زل ال م ت ب ایضًا ول  ، وكانت من اجل خزائن الكت
دریس      , كل مذھب ملوك الطوائف على االندلس فذھبت كتبھا   ات الت ب وحلق داد زخرت بالكت یمكننا ان نذكر ان مساجد بغ

ا ان               سھ یمكنن ي الوقت نف ات الخاصة وف اء الخزان ب وبن وا بجمع الكت كما یمكننا ان نقول ان اكثر الخلفاء العباسیین كلف
ب وب          ي زخرت بعشرات االلوف من الكت دارس    نذكر كثیرًا من خزائن المدارس ومكتبات االشخاص الت خاصة خزائن الم

  .حاجة الیھا  ال المدارس التي ابتنوھا كانت بأمسحیث صار مؤسسوھا ینقلون الیھا الكتب من خزائنھم الخاصة الن
  

   :ومن اشھر ھذه الخزائن
ة او  -١ ة الحكم ة( خزان ت الحكم ة ( او ) بی أمون )دار الحكم ید والم ة الرش ي خزان ّز.  وھ ا خ ان فیھ اب ان وكّتوك

د والحسن    : بني موسى بن شاكر المنجم وھم ثالثة اخوة :  مشھورون امثال    ومترجمون د واحم ي     . محم ى بن اب م یحی ث
وسعید بن ھارون الكاتب ، وحنین بن اسحق العبادي ، وابنة , منصور المنجم الماموني ، ومحمد بن موسى الخوارزمي   

  .ن الفرحان الطبري اسحق ، وابن اختھ حبیش بن الحسن االعسم ، وثابت بن قرة وعمر ب
ھ خزائن       :  ھـ ویصفھا المقدسي بانھا ٢٧٢ المتوفي سنة  خزانة عضد الدولة البویھي   -٢ رة فی ازج طویل في صفة كبی

 اذرع من الخشب المزوق    ةوقد ألصق الى جمیع حیطان االزج والخزائن بیوتًا طولھا قامة في عرض ثالث  . من كل وجھ    
دخلھا اال            والدف. علیھا ابواب تنحدر من فوق    ب الی ا اسامي الكت وع بیوت وفھرسات فیھ ى الرفوف لكل ن اتر منضدة عل

  .وجیھ 
  ھـ ان ابا نصر ٤١٦ھـ وفي سنة ٣٧٣ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة  . خزانة الوزیر ابي نصر سابور بن اردشیر -٣

م ، وحمل الیھا كتب العلم من كل فن ھـ دارًا بالكرخ بین السورین وعمرھا وبیضھا وسماھا ، دار العل٣٨١ابتاع في سنة 
د   محتى بلغت اكثر     ا فھرستًا    . ن عشرة االف مجل ا الوقوف    . وعمل لھ ا     . ووقف علیھ ا ومراعاتھ ي امورھ ورد النظر ف

  . واالحتیاط علیھا الى اربعة من كبار علماء بغداد 
  .وفیھا اربعة االف ورقة بخط ابن مقلة  : خزانة الوزیر ابي منصور بن فتھ -٤
ي        ٤٥٢ وقفھا في شھر رجب من سنة    خزانة ابي الحسن محمد بن ھالل الصابي       -٥ ي عوف من غرب شارع ابن اب ـ ب ھ

  .مدینة السالم ونقل الیھا نحو الف كتاب 
ویظھر انھا كانت خزانة عظیمة نقل عدد كبیر من كتبھا الى خزانة دار المسناة  : خزانة المستنصر لدین اهللا العباسي -٦
  .والى المدرسة النظامیة . باط الخاتوني السلجوقي والى الر. 
اهللا  -٧ صر ب ة المستن ة          : خزان ى خزان اب ال ف كت انین ال و ثم ون نح ره المؤرخ ا ذك ا فیم ل منھ ي نق ة الت ي الخزان وھ

یز انھا مدرس النظامیة القاضي ابو محمد عبد اهللا البادراني وضیاء الدین احمد بن عبد العزومن اشھر خّز. المستنصریة 
  .بن دلف الناسخ 

الشیخ زكي الدین عبد اهللا بن حبیب : وكانت تتكون من خزانتین متقابلتین اختیر لھما كاتبان ھما  : خزانة المستعصم -٨
ي المستنصریة             شافعیة ف اء ال دین االموي احد فقھ دل         . ، وصفي ال ى شیخ المستعصم الع ى ال ة االول لمت الخزان د س وق

  .اظر المستنصریة وسلمت الخزانة الثانیة الى صفي الدین االموي شمس الدین علي بن النیار ن
  -:ومن اشھر خزائن االشخاص 

  ٠ خزانة ابن الندیم صاحب الفھرست -١
  ٠)دار العلم(  خزانة الشریف الرضي صاحب -٢
  ٠ خزانة الشریف المرتضى -٣
  ٠ خزانة ابي بكر الخطیب البغدادي-٤
  ٠ خزانة ابن التلمیذ -٥
   ٠ن الجوزي البكري خزانة اب-٦
  ٠ خزانة ابن المارستانیة البكري التیمي -٧
  ٠ خزانة ابن البرفطي االنصاري -٨
   ٠ خزانة ابن النجار المؤرخ الحدیث بالمستنصریة-٩

  ٠الخ...  خزانة صفي الدین عبد المؤمن ابن عبد الحق الحنبلي مدرس المستنصریة -١٠
  

  -:ذكر منھا على سبیل المثال مایأتي اما خزائن المدارس المشھورة فیمكننا ان ن
ة    ٤٥٩ التي انشئت سنة خزانة مدرسة ابي حنیفة   -١ رة قیم ب كثی ات الجاحظ      . ھـ ووقفت فیھا كت ر مؤلف ا اكث ان فیھ وك

ي         ا ونفضھا ف د استصالحھ ، بمراعاتھ وغیرھا معارضًا ذلك بفھرستھ ، تطلبًا ماعساه قد شّذ منھا ، وان یأمر خازنھا بع
  . مرمة شعئھا وان الیخرج شیئًا منھا اال الى ذي امانة مستظھرًا بالرھن عن ذلك كل وقت ، و

راجم      ھـ وكان لھا خّز٤٥٩ وقد افتتحت سنة    .النظامیة   خزانة المدرسة  -٢ ب الت ارھم كت ت باخب د  . ان ومشرفون حفل وق
ب النفیسة    ا الخزانة ونقل الیھ جمع فیھا نظام الملك مختلف الكتب ، كما ان الخلیفة الناصر لدین اهللا امر بعمارة    من الكت

  .الوفأ الیوجد مثلھا 
وافتتحت سنة   . انشأتھا زوجة المستعصم وام ولده محمد ابي نصر على المذاھب االربعة     : خزانة المدرسة البشریة   -٣

  .لقیمتھا  ار اال برھن حافظ عھـ وكانت كتبھا الت٣٥٦
  .ر العلم على ألوف كثیرة من الكتب النفیسة في اصناف العلوم وقد اشتملت خزائن االشخاص وخزائن المدارس ودو

١٠  



  
  :خزانة المستنصریة 

  : اھمیة خزانة المستنصریة –أ 
  وكانت مرجعًا عامًا لطالب ) خزانة الكتب( وكانت تسمى ) دار الكتب ( ان من اھم االقسام العلمیة في المستنصریة 

ت م  . المستنصریة ومدرسیھا وشیوخھا     ا كان ي خارج المستنصریة        كم اء ف م والعلم ًا لطالب العل ا قصدھا   . رجع ولطالم
وتعد دور الكتب قدیمًا وحدیثًا . الكثیر منھم ، وترددوا علیھا ، وافادوا من كنوزھا العلمیة واالدبیة نحو قرنین من الزمن  

  . من اھم مستلزمات الدراسة الجامعیة 
ة المستنصریة       ھ مكتب ت فی ذي كان ان ال ذه         ولعل المك ارة ھ ي الحد االسفل من عم ة ف رة الواقع  یتكون من القاعات الكبی

ذ    . وھذه القاعات ترتفع بارتفاع الطابقین . المدرسة ، یفصل بینھا وبین مدرسة الفقھ ازج طویل عال   ا نواف ولم تكن فیھ
وقف كتبًا نفیسة لیس " صر ان المستن: قال ابن كثیر .  فیھا كوى سقفیة التزال عامرة تكفي لالضاءة والتھویة تبل كان 

ر المنسوبة           " في الدنیا لھا نظیر   اب العرب او الخطوط النفیسة الرائعة غی ى اشھر الكت . وكانت بالخطوط المنسوبة ال
ولعل المستنصریة كانت في القرنین السابع والثامن الھجریین اعظم دور العلم العامة ، واشھرھا في العلم ، والسیما في       

 في مختصر اخبار الخلفاء   جاء  ابن الفوطي خازنًا فیھا ، رغم كثرة الكتب التي انتھبھا المغول منھا ، فقدالعھد الذي كان
ي   " المنسوب البن الساعي ان المغول      بنوا اصطبالت الخیول وطواالت المعالف بكتب العلماء عوضًا عن اللبن ، وجاء ف

ھـ لتصفح االحوال والنظر في امر الوقوف والبحث عن ٦٦٢نة كتاب الحوادث ان نصیر الدین الطوسي وصل الى بغداد س
وجاء في البدایة والنھایة البن . وجمع من العراق كتبًا كثیرة الجل الرصد , االجناد والممالیك ثم انحدر الى وسط البصرة 

ت ببغداد    نقل الیھ شیئًا كثیرًا من كتب االو" كثیر ان نصیر الدین الطوسي عندما بنى دار الرصد بمراغة      ي كان . قاف الت
دین       اكر ان نصیر ال ر الصفدي وابن ش سیحة        " وذك ك خزانة عظیمة ف ي ذل ًا واتخذ ف ة ورصدًا عظیم ى بمراغة قب ابتن

   الف مجلد ةتى تجمع فیھا زیادة على اربعمائحھا من الكتب التي نھبت من بغداد والشام والجزیرة االرجاء ، ومأل
ة    " ولیس في البالد اكثر من ھاتین الخزانتین  " :ة المستنصریة فقال وذكر الذھبي خزانة الرصد وخزان     اذا كانت خزان ف

ى           ل ابن الفوطي عل ا نق رن تحتوي كم د او   ) ٤٠٠(الرصد وھي التي تأسست بعد تأسیس المستنصریة بربع ق الف مجل
ة      ا وجالل ة     مصنف ، استطعنا ان ندرك مقدار الكتب التي كانت في خزانة المستنصریة واھمیتھ ى خزان سبة ال درھا بالن  ق

ة دار الرصد ،                ت اعظم واجل من خزان ا كان ت انھ الرصد بمراغة ، حیث یعتبر قول ابن الفوطي السابق شھادة قیمة تثب
  . على الرغم من عدم اطمئناننا الى ھذه االعداد الضخمة فیھا او في غیرھا بوجھ عام 

  : شروط خزانة المستنصریة -ب
  -:كتبة التي اشترطھا المستنصر كما یأتيلقد كانت شروط ھذه الم

ة   -١ ازن للخزان ا خ ون فیھ ة       :  ان یك زًا واربع ال خب شرة ارط وم ع ل ی ي ك انیر ، وف شرة دن ھر ع ل ش ي ك ھ ف ًا ل    لحم
  .بحوائجھا وخضرھا وحطبھا 

  .ن لحمًا لھ في كل شھر ثالثة دنانیر وفي كل یوم خمسة ارطال خبزًا ورطال:  ان یكون فیھا مشرف على الخازن -٢
  .لھ في كل شھر دیناران وفي كل یوم اربعة ارطال خبزًا وغرف طبیخًا :  ان یكون فیھا مناول للكتب -٣

ا فعل          ویظھر ان بعض العلماء كانوا یوقفون علیھا كتبھم ، ویشترطون فیھا الشروط التي اشترطھا المستنصر باهللا ، كم
ا من         وقد . فخر الدین الطبسي المعید في المستنصریة    ب فیھ ة كت ي المستنصریة خزان ب ف اجمع المؤرخون على انھ رت

ورتب لھم فیھا . وجعلت برسم من یطالع ویستنسخ من الفقھاء . الكتب النفیسة في انواع العالوم المختلفة شْي كثیرًا جدًا 
  .الورق واالقالم لمن یرید النسخ 

 ومیلھ الى اقتنائھا وخزنھا في دور الكتب التي  في المدارس ما /مما یدل على عنایة المستنصر بالعلوم ، والكتب العلمیة 
وبیعت كتب العالم في ایامھ باغلى االثمان لمیلھ الى اقتنائھا ورغبتھ في تحصیلھا واكبابھ على : فقد قال / ذكره الصفدي 

دارس            ي الم ا ف ضل وخزنھ ل الف ى اھ ا عل ا ، ووقفھ سن خطوطھ ا وح ي   . مطالعتھ ضالء ف نف الف ھ  دو وص دائع لت    ب
ھ         دین الطوسي امر           " المصنفات في فنون العلم ، وتقربوا باھدائھا الی دي المغول فوض نصیر ال وبعد سقوط بغداد بای

  .خزائن الكتب ببغداد الى موقف الدین بن ابي الحدید واخیھ عز الدین 
  :الھوامش 

ى       ھـ كما ذكر المقریزي وتنقل من ا  ٦١٠ولد ابن سعید في غرناطة سنة   **) ( ى المحیط االطلسي ال رب االقصى عل لمغ
ى سنة   )  ھـ ٦٤٠بعد وفاة ابیھ باالسكندریة سنة ( ھـ وبقي بالقاھرة ٦٣٨الخلیج العربي وحج سنة      ورحل   ھـ ٦٤٨حت

 ٦٥٢تونس سنة بالى الشام واقام  بالموصل وبغداد والبصرة ثم رحل الى حلب بصحبة ابن الندیم وحج مرة اخرى  وكان 
كندریة   ٦٦٦ھـ  وفي سنة    ـ باالس وفي سنة     . ھ ة     ٦٧٣وحلب فارمینیة وت ى روای ـ بدمشق عل ة اخرى ان    . ھ ي روای وف

  ھـ ٦٨٥وفاتھ كانت بتونس في سنة 
   ٢٠٠٥ – الطبعة االولى لدار العراق –ـ محمد مكیة ) بغداد ( من كتاب * 
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  كتاب في حلقات 

ابین      الد م طورة ب ردوس اس ة االرض والف ا ملك اینان
  ھرینالن

   صموئیل نوح كریمر–دایان ولكشتاین 
  شاكر الحاج مخلف. ترجمة وتقدیم د

  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة االولى

  مقدمة المترجم
  تفاصیل اساسیة عن حضارة بالد مابین النھرین

ك یخبرك شعاع العین عن لعندما تنظر الى القمر ذات لیلة اشتد فیھا ظالم حا
دا     دة ج ر     وجود كرة مضیئة بعی ث الكثی شعر والغزل والبح ا من ال ل فیھ  قلی

صخور       ب بال ي طال ن اب ي ب فھا عل و وص ى ل ضیئة حت رة م ى ك ا تبق ولكنھ
زو         ر تجمع لغ ي اكب الجالتینینة والرمال الكلسیة وحتى لو اطلعت على تقاریر االبحاث الفضائیة وانت تتجول ف

ات الم   رت اتجاھ ة مضیئة واذا غی رة القمری ك الك ى تل الوعي  الفضاء تبق دا ب اال متق ت خی ة وركب ة العلمی عادل
ى محطة            ة ال ر المرئی سیة غی ات الح ك المركب واالحساس نحو بدایات التاریخ المعرفي والحضاري ستقودك تل
ر من حجم              رة مضیئة اكب ضا ك ي ای ماھولة وتتوقف قسرا عند بوابات اولى الحضارة الرافدیة ستجد سومر ھ

ة و ا المذھل ر واالرض وتفرعاتھ ب   القم شف ذاك الكوك ررت ان تكت رات واذا ق ب والمج وازي الكواك ة ت الجمیل
ین والقصب       ائق الط الماھول وتتحرك قدماك فوق تراب تلك االرض المقدسة العراقیة الجنوبیة فستقرأ فوق رق
رت اول       ي اوروك ازدھ اك ف ى ان ھن د عل الم الجدی ذا الع كان ھ ن س ان م ف اثن ة ال یختل ات دال ردي عالم والب

ضارة  ا        ح دت حلقاتھ ة امت ات قدیم ى حقب ستند ال ذورھا ت ت ج سومري وكان سان ال ا االن ى مفرداتھ دى ال اھت
ت من          ى اقترب ة حت المتداخلة الى عمق ما قبل التاریخ ودامت بشكل متواصل احیانا او متباعد في مراحل الحق

سیحي  د الم ات العھ از مجرات الخوف ویوا     ,حاف شري یجت ل الب ان العق ومر ك دائن س ي م ات  ف ل بثب صل العم
الختراع اول نظام حقیقي للكتابة حتى اذا تطور وارتقى احدث ثورة في االتصاالت غیر بعیدة الشبھ عن الثورة        

ا       ب علیھ ي       آالتي احدثتھا االختراعات االلكترونیة في العصر الحاضر اذ ترت ك الظواھر الت دى تل دة الم ار بعی ث
اتھم شرقا       حصلت في سلم االنسان اقتصادیا وعلمیا وثقاف   اتھم واختراع سومریین وتقنی ار ال شرت افك یا لقد انت

  ٠وغربا فتركوا بصماتھم على جمیع الثقافات القدیمة بل على الحاضرة الى حد ما 
  : جذور الثقافة السومریة

ي  james mellaartیرى الباحث في علوم الحضارات القدیمة   ان جذور الثقافة السومریة او تلك االسس الت
ت              كانت تش  یالد وتمثل ل الم ع قب ف الراب ي االل دت ف ي ول اھرة الت ك الحضارة الب كل القواعد واالعمدة القویة لتل

اثیر                 ر االخر بت د اث ا الواح ات مراكزھ ي انطف د والت ل العبی ببناء حضارة سومریة جدیدة على انقاض حضارة ت
ة    الضغط الجدید ویبدو ان الثقافة السومریة التي ازدھرت فیما بعد ھي امتد     دایات الحضاریة والثقافی اد لتلك الب

د         ل العبی ي حضارة ت ا ف ورت بواكیرھ ي تبل ا ضمن         ) ١(الت دھا واالشارة الیھ م تحدی ان وجود ظواھر اخرى ت
د              ل العبی ي رافقت حضارة ت اء        ) ١(معطیات التحوالت الت ي االرض وایضا بن تقرار ف اھرة االس ي ظ تجسدت ف

ب    المستوطنات الدائمة ذات الشكل البدائ    ة والتجری ي ثم االشارة االولى التي سجلت ھوامش البحث عن المعرف
دد        العلمي ممثال في االكتشافات البدائیة والمھمة جدا مثل التاسیس لعلم الزراعة والبدایة في تنظیم االنتاج وتع

شاء    انواع الغذاء الى جانب تدجین الحیوانات وامتالك قطعان الماشیة ومغادرة الكھوف والبدایة الفعل        ي ان ة ف ی
  التجمعات السكنیة الھادفة الى االستقرار فوق اراضي السھول الزراعیة ذات االرض الخصبة والتي تتوفر لھا 

د ان انفق        ا بع ة بزراعتھ المیاه وایضا كما یسجل في تلك المرحلة االھتداء الى اسلوب التصنیف للبذور والبدای
ة    اسالف االنسان السومري السنوات الطویلة في تجا   صنیفھا والبدای رب قاسیة متواصلة لجمع تلك الحبوب وت

شكل      ور ال كلت ظھ رادات ش ك المف رة تل سیة المتغی م الطق سب المواس ا ح ة لزراعتھ داول الزمنی ع الج ي وض ف
الحضاري الجدید وعملت على تدعیمھ باھم االختراعات انذاك كما عملت على طي صفحة التخلف المتمثلة في    

ب المعرفي   مرحلة الصید البدائي   وحیاة الكھوف ودشنت مرحلة الزراعة واالستقرار واعلنت بدایة تشكل الجان
ى ھذا           شیر حت ة ت ا عقالنی واالقتصادي وتاسیس القاعدة الحضاریة ذات االبعاد المختلفة ان اكثر الدالئل واھمھ

ھي التي شكلت القاعدة الوقت الى حقیقة جوھریة تفید بان تلك التحوالت التي رافقت بدایة الحضارة السومریة 
  )٢(القویة لتاسیس حضارتنا الحالیة 
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  :تشكیل الظاھرة البیئیة

  فرضت العوامل الجدیدة التي رافقت فضاء التشكیل الحضاري الجدید حالة من التاقلم والتالؤم مع عوامل 
ل في      تحول ىتلك العوامل مجتمعة ادت ال, الطبیعة القاسیة وبقیة المظاھر االخرى السابقة       كبیر مھم جدا تمث

شریة االمر            ة الب ى ایضا للمدنی ة االول ا االول ووضع العالم ظھور المدن والتاسیس للظاھرة البیئیة في اطارھ
اد الطقوس            ذلك اعتم شریع وك سیاسیة والت ة وال ة والدینی الذي قاد بشكل حاسم الى تبلور التكوینات االجتماعی

از    وسجلتھ تلك الحضارة للبشریة وھوابتداع االساطیر وصوال الى اھم اختراع       ك االنج ة ذل  اكتشاف علم الكتاب
الذي احدث انقالبا جذریا في كل اشكال الحضارة الالحقة وادى ایضا الى تطور واضح في مفردات الحیاة بشكل   

ا حضارة       s.n.kramer یرى عالم السومریات   ,عام ت علیھ ي قام ى الت  اخترع السومریون كل العناصر االول
س ضا     االن سومریون ای دم ال شریة ق اریخ الب ي ت ة ف ي اول كتاب سومریة وھ ة ال ب الكتاب ى جان ة وال ان المكتوب

اختراعات واكتشافات اكثر اھمیة مثل العجلة والمحراث الزراعي واوجدوا النظام العشري وكذلك قسموا محیط 
ى  دائرة ال ى  ٣٦٠ال سنة ال ة وال ادىء الھند ٣٦٥ درج یات ومب س الریاض عوا اس الك   ووض دوا االف ة ورص س

ة في            تراجوالم ة والدنیوی شرائع الدینی  والنجوم وبنوا المعابد واسسوا نظم الحكم واالدارة ووضعوا صیاغة لل
ات واالبحاث           ) ٣(القانون وتنظیم امور الحیاة    ك المؤلف ي تل ا ف ار حالی ي تث ع االراء الت دحض جمی راي ی ھذا ال

ك       الموضوعة لھدف رخیص وغیر اخالقي تحاول تلك      ى اولئ سومریة یتناس ساس بالحضارة ال ا الم  االقالم عبث
ي اصال        ي ھ ة الت اوالت       المدفوعون الى ھدف مشبوه الحقائق الجوھری ك المح ف ان تل ل الجدل او التزیی  التقب

المشلولة التي انطلقت من بعض الباحثین العرب واالجانب في اسناد تلك المنجزات الحضاریة الى اقوام او بقاع 
ا سر القوة او          مجاورة   ي طیاتھ لبالد النھرین وربط الحضارة السومریة الیھا بصفة تابع تظل عقیمة التحمل ف

ار          ر الع حابھا غی الدیمومة بل ھي مذمومة واھیة تحركھا عقدة التناقض السیاسي او الجغرافي ولن تجلب الص
د ر    ة      أواالحتقار لنتوقف مرة اخرى عن وم الحضارات القدیم ي عل ث ف ذي  james mellaart ي اخر للباح  ال

ي سومر وضمن حوض وادي      earliest civilization of the near east  :  یقول في كتابھ المرسوم   ف
شكل             ان ظھور ال م وك الرافدین باشر االنسان صنع الحضارة على قواعد اعمدة قویة یغمرھا نور المعرفة والعل

د   االول لتكوینات المدینة قد تم في سومر بوادي الرافدی     ن ثم انتقل ذاك االنجاز الحضاري الى مصر وشرق الھن
  ٠)٤(ثم الى بقاع اخرى من العالم 

  :التاثیرات الحضاریة السومریة
اطق       وان الحلقات الحضاریة التي تعاقبت في وادي الرافدین   ي من رات وف ة والف ین شواطىء دجل التي امتدت ب

ا       ة منھ طى والجنوبی دا الوس ل         السھل الرسوبي االخرى وتحدی سونة وت ل ح ي ظھور حضارة ت ت ف ي تمثل  والت
دد        شا ع ا ن سمارة وتل حلفا تلك الحضارات نشات على ضفاف سومر وفعلھا الحضاري المتقدم والمثیر وحولھ

  اخر من المواقع المتاثرة بھا كان التقلید للحضارة السومریة یحاكي كل مفاصل التطور الحضاري والمعرفي 
ي         joseph Campbellیرى الباحث والعالم  ى النحو االت ى عل ة الحضارة االول ي لبقع ان :  التكوین الجغراف

االرض الممتدة بین كثبان الرمال الصحراویة وحافات جبال زغروس ھي تلك االرض الخصبة التي تشكل وادي 
كتشافات لقد اتفقت الكثیر من الدراسات االیكولوجیة ذات المنھج العلمي الذي اعتمد على توثیق اال) ٥(الرافدین

اله من             ا ت شر وم امن ع ي القرن الث ب ف ال التنقی ي مج االثریة من خالل جھود العدید من البعثات التي عملت ف
سومریة  بالزمن الماضي وقدمت نتاج ابحاثھا مقرونا    االدلة والبراھین القاطعة للشك ان التاثیرات الحضاریة ال

ي   ة والت ضارات الالحق ن الح د م ي العدی الم ف حة المع رض   واض ثال المح ي م اورة فھ اع المج ي البق رت ف  ظھ
م بعد ذلك انطلقت .ق٢٨٠٠االساسي للنھضة المدنیة االولى التي نشات مع بدایة عصر االسرات في مصر عام 

ان البحث في مفردات تلك الحضارة یجعلنا ) ٦(نحو كریت غربا والھند شرقا ثم الصین وعبرت المحیط الھادي 
سان           امام حالة انبھار كبیر ال     سجلھا االن ي ی ة والحضاریة الت ق المنجزات العلمی ي تراف ة الت ك الحال تقل عن تل

ة صارمین          ,المعاصر سمو كھن  ان ارتفاع بناء المعابد وتلك الطقوس التي یدیرھا بقواعد صارمة تقترب من ال
ة       وش الجداری راز ذات النق ورة الط ة المتط كال المعماری ك االش ة وتل جرة االلھ ن ش رعین م ة متف والمحروس

عاع      تلك المدینة الباھرة شكلت بمفرداتھا الحضاریة ذات اآل     ,بتماثیل ترمز الى القوة    ؤرة االش ة ب اق المفتوح ف
ون   ضارة الك ى لح ضمین      ) ٧(االول ى ت ة عل احثین متفق اء والب ن العلم ر م ر الكثی ات نظ د ان وجھ ذا نج وھك

ى ان الحضارة      انجازاتھم العلمیة المتعلقة بالحضارة السومریة في بالد     شیر ال ة ت ارا متقارب مابین النھرین افك
 dumuzi في كتابھ s.n.kramerالكونیة شجرة سومریة ذات اصل واحد وفروع متعددة یرى الباحث العالم 

& lnanna          ا م البحث في المیثولوجی ث ت ابین النھرین حی الد م جمیع انجازات البشریة تستمد جذورھا من ب
  ٠)٨(المصري والیھودي والمسیحيالبابلیة عن منابع الدین 
  :قلعة الحضارة والمعرفة

ك        ت تل بالد سومر ھي تلك االرض التي توسعت وصارت تمتد من بغداد شماال حتى حافات الخلیج جنوبا وتكون
  االرض على مر العصور من الطمي المتواصل في النھرین دجلة والفرات وبسبب الطقس الحار والجاف ظلت 
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اء واقعة دوما تحت تاثیر ھبوب الریاح الصحراویة القاسیة وھكذا ظلت ردحا من الزمن قاحلة تلك السھول جرد

سواقي                 داول وال ق الج ى ش ك االرض وعمد ال شف سر تل دیم اكت سومري الق سان ال یندر فیھا الزرع اال ان االن
الحة  والقنوات واقام بذلك نظاما للري احیا بھ االرض فتحولت تلك السھول الجرداء تقریبا   الى ارض خصبة ص

دن           ة ع ف بجن ك االرض توص ارت تل يء وص ر كل ش لالنتاج الزراعي وعلى مدى الحقب الزمنیة المتتابعة تغی
دیم    د الق فار العھ ي اس ا ورد ف ا      ,كم ي كتابھ سكا ف ستینا غافلیكوف ة كری ة البولونی رى الباحث  sztuka ت

mezopotamii ن والحضارة الرافدیة فھي تؤكد المفھوم  والمكرس في مجمل فصولھ للحدیث عن مصادر الف
ة في    التالي بالد مابین النھرین ھي جسر طبیعي ممتد بین بلدان حوض المتوسط       في الغرب والھضبة االیرانی

قد یسرت لھ سھولة المواصالت الشرق وبین جبال ارمینیا واالناضول في الشمال والخلیج العربي في الجنوب و
ي ھ  ة عم ف ة الخالی صال      ذه المنطق ة واالت الحان للمالح ران ص ا نھ ي یخترقھ رى والت ات الكب ن المرتفع ا م لی

ر       د نظ بالد فق ى ال رارا عل ارة م شعوب لالغ ذه ال ھ ھ ت ذات ي الوق جعت ف ا ش ا ولكنھ اورة دوم شعوب المج بال
ابین النھرین                ى ارض م ة ال اعین نھم اورة ب وادي المج م   ) ٩(الجبلیون من زغروس والرحل من الب دون عل ی

ع تكوین الحضارة        االثا اص في مواق شكل خ ر والعلماء الذین نقبوا في المواقع الحضاریة العراقیة المختلفة وب
لحت               دیم اص راق الق اریخ الع رت جوھر ت ة غی ي االھمی السومریة ان اكتشافاتھم الالحقة افرزت حقائق غایة ف

ر       ق والعب اھیم االغری ا     المقوالت والنظریات السابقة التي كانت ترى بحسب مف ق علیھ ي یطل بالد الت انیین ان ال
ك    ت تل دیم تراجع راق الق ة حضارة الع ي قلع ون او ھ ة الك ي بواب سامیة ھ ة ال كانھا باللغ ق س ل وینط م باب اس

ات اذ   ة            االمقوالت او النظری ى دخول بواب ب ال ث والتنقی ود البح لت جھ دما توص وراء وعن ى ال ر ال  صح التعبی
ة       حضارة اخرى ومن خالل تحلیل رموز المو   ار والمعنیون بكتاب طر علماء االث ة اض ضوعات والوثائق المكتوب

ن لم یكونوا اول الذین سكنوا بالد مابین یتاریخ العراق القدیم الى التسلیم بالحقائق الجدیدة التي ترى ان البابلی  
سومری    م ال الد سومر     یالنھرین بل سبقھم قوم اكثر شانا اطلقوا على انفسھم اس م ب م اس ى بالدھ  ویرى  , ن وعل

سومری     ارز كریمر ان ال ار الب الم االث ة      یع دو اوربی سامیة وال الھن شبھ ال ي ت ة الھ ة مقطعی انوا یتكلمون لغ ن ك
ابین النھرین ذاك       ا ارض م ت بھ والیھم یعود الفضل الكبیر في تاسیس عھد یعد من اعظم تلك العھود التي حفل

  )١٠(العھد الذي ابتكر فیھ االنسان الخلق واالبداع واالبتكار
  یتبع

  ضوء على كتاب
 ثار العراقیةفصول الكارثة كتاب مھم عن سرقة اآل

   ـ كاتب عراقي                                                         صباح محسن كاظم
   ـاسم الكتاب تدمیر التراث الحضاري العراقي 

  ،  خالد الناشف. د:  ـ المؤلف ل الكارثة فصو
  دار الحمراء ،  ٢٠٠٤,,,١ط

دت  , سراق االثار العراقیة , سراق االرشیف االنساني  , سراق الحضارة    الذین امت
ة وكنوز         احف التاریخی ى المت شریة واالرث    ھ ایدیھم الى ارق ذاكرة الب ة وال ا االثاری

 من یتناولھ الدكتور خالد الناشف الحاصل على شھادة الدكتوراه ھذا ما,, الحضاري القدم الحضارات االنسانیة    
ة           االت وثالث اث والمق د من االبح ھ العدی جامعة فیینا في حضارة وادي الرافدین واللغتین االكدیة والسومریة ول
ي فصلھ االول وصف                دا ف م ج اب المھ ذا الكت اقش ھ راق وشمال سوریا ، وین كتب في الجغرافیة التاریخیة للع

  تدمیر الذي طال التراث الحضاري العراقي ممثال بالمتاحف ، المكتبات ،المراكز االكادیمیة والفنیة والمواقع ال
ة  ار         .االثری ة االث رورة حمای ى ض ت ال رب ونبھ بقت الح ي س ذیرات الت ا للتح اني عرض صل الث ضمن الف ویت

ر     ى الت دوان عل رات الع ل تبری ث فیجم ا الفصل الثال ة ام احف العراقی سیرات والمت ي والتف ضاري العراق اث الح
امس ردود الفعل         اقش الفصل الخ ي ، وین المقدمة لھ ویتطرق الفصل الرابع الى جذور التراث الحضاري العراق

كتجار التحف القدیمة وھواة جمع التحف والمتاحف ، والتطلع الى تعدیل  المختلفھ ومصالح مجموعات الضغط 
ار من العراق ، وفي الفصل السادس واالخیر یتطرق الى نصوص البیانات القوانین العراقیھ لتسھیل خروج االث  

  . الرسمیة والدولیة بشأن تھریب االثار العراقیة 
  ونزي من نینوى للحاكم االكدي منھا رأس التمثال البر ,یشیر الكاتب الى القطع التي نھبت٣٠في الصفحة  

ؤرخ  م والفتاة السومریة مونالیزا العراق م     .ق)٢٣٠٠_٢٤٠٠( ھ    . ق ٣٠٠٠ن اوروك وت ذه القطع ر ھ م وتعتب
صادیھ فضًال عن           ,,من اھم مقتنیات المتحف العراقي     ھ واقت ائق اداری ھ كوث ا نصوص مختلف ة علیھ م طینی ورق

شریعة حمورابي     ، المؤلفات االدبیة كاالساطیر والمالحم واالناشید       سخ ل ومن الرقم المنھوبة ذكرت كسر من ن
  للوفر وتماثیل للنمرود كانت مستعارة من متحف ا
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م .ق) ٢٤٣٠(وثور نحاسي من تل العبید وتمثال للملك انتیمینا   

عن المواقع االثریة یذكر إن النھب بدأ بعد ٥٦من اور ، في ص 
غیر مسبوقھ خالل الحرب     ولكنھ أخذ ابعادا١٩٩١حرب سنة  

دى قوات            افي ل شار الثق ھ كوردني المست ًا  لماقال االخیرة ووفق
ى       االحتال ة ال ل في بدایة تموز فإّن مائة موقع اثري كانت بحاج

ت تتعرض       ا كان حمایة في بدایة تموز في حین ان عشرین منھ
  .للنھب 

  :)نیویورك ,جامعة ستوني بروك( تقول الیزابیث ستون 
رض      ـ   ار تع ي ای ي الجنوب ف ا ف ي زارتھ ع الت ع المواق ان جمی

ریة امریكیة قاعدة عسك للنھب ماعدا اور الموجودة في محیط        
ار   ا واش ى كلی ع اختف ض المواق ى ان بع ارت ال واش

  :بییروكوردوني في بدایة آب الى 
ارین        ان لصوص  شاحنات والحف ستخدمون ال ة ی ع االثری المواق

وحراسا مسلحین لسرقة قطع ذات قیمھ عالیة دون ان یزعجھم 
ضیف   د وی نظم        (اح ب الم ذا النھ اف ھ ىء الیق ل ش ا ك حاولن

سك) دوریات الع م   كال ا ل ر انن ات غی ع والمروحی ي المواق ریة ف
 یحصي فرانسیس دیبالو عشرین موقعا تعرضت للنبش والتخریب من بینھا مواقع كبرى كتل  ٠ننجح حتى االن

الخو  (نفر تل المدائن تل جوخھ تل سنكرة تل اللوح اسین بسمایا وفي الشمال الحضر نمرود     ل    ) ك وى ت ل نین ت
رقم واللقى    اكد الرقم الطینیة التي ی  ,كش   سھل نقلھا وتھریبھا لصغر حجمھا وتمتلىء المواقع الجنوبیة بھذه ال

  .ة االثاریھ المھم
رار  ,,  ري الض ل االث ع باب رض موق ة  وتع ت   , متفاوت ذلك تعرض ھ وك اني وتجھیزات سرح الیون ي الم ا ف اكثرھ

ب عشتار لم           ھ    المرافق السیاحیھ للتخریب ظھور التشقق في الجدار االصلي لطریق موك دبابات من قرب رور ال
وفي الشمال نھبت عدة تماثیل من موقع الحضر  , تل جوخھ ام العقارب ) اسین(وتعرضت عدة مواقع للتخریب   

ل                وى ایضا عدة تماثی ت من نین ة ونھب دخل المدین ى قوس م ي اعل االثري وانتزع وجھ حجري كان موجودا ف
ان جداریتان      ,جداریة وخرب بشكل واسع قصر سنحاریب وسرق العدید من لوحاتھ ال  ي النمرود سرقت لوحت ف

وة من            د ولب سا وتعرض اس ابا جال ل ش من القصر الشمالي الغربي ونھب تمثال برونزي من الفترة االكدیة یمث
م .ونھبت ثالثة رؤوس رخامیة من مدینة الحضر االثریة من القرن الثاني ق،م .الفخار من بدایة االلف الثاني ق

م ورأس .ق٣٠٠٠ التي ھربت كاالناء النذري من اوروك ة خصائص الكنوز االثاری  یطرح الكاتب  ١٠٧وفي ص 
 یذكر الكاتب ان ١٧٤وفي ص ,,,الفتاة السومریة ویوضح د خالد الناشف خصائص ھذه التحف الثمینة النادرة 

ة               ة عالمی ة من قیم ا تمثل وزه لم ي وكن ي ص  ,الیونیسكو طالبت بالحفاظ على التراث الحضاري العراق  ٢١٤ف
رئیس        ى ال ي ال المي االمریك یتعرض الباحث التاریخي  في كتابھ القیم الى خطاب مجلس الصروح والمواقع الع

یلھا     الة بتفاص ورد الرس ائس وی ات والنف احف والمخطوط ة والمت ار العراقی ة االث ي حول حمای ي ,,,, االمریك ف
ن     ٢٥٣ص س االم رار مجل ن ق سابعة م رة ال ى الفق رق ال ول الم١٤٨٣ یتط ي    ح صادر ف ة ال ات العراقی متلك
 ... مؤكدا ضرورة احترام تراث العراق االثاري واعادة االثارالمسروقة ٢٠٠٣|٥|٢٢
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  دب الرحالتأ

  ادوارد زاخاو
من وادي الرافدین ـ مجموعة شعریة شعبیة نادرة من النصف عتابات ومواویل 

  الثاني من القرن التاسع عشر
  ثالث واالخیرالجزء ال

  ابراھیم الحیدري.د
  العتابة

وتنتشر . یقول زاخاو إن العتابة جنس خاص من الشعر غیر المعروف، الذي یطلق على الشعر الشعبي المغنى
. وبصورة عامة، فالعتابة التقرأ بل تغنى. فالحي الریف وسكان المدنالعتابة بین افراد البادیة ولیس بین 
وبسبب بساطة محتوى العتابة ومضمونھا وكذلك وضوحھا، فانھا تكون . وتنتشر في بوادي بالد مابین النھرین

  .قریبة من ذاكرة االنسان البسیط وسھلة الحفظ، بسبب قصرھا ووضوح قافیتھا
 الذي یعني اللوم والشكوى، وھي تعبیر فني عن نوع خاص من الشعر الشعبي من العتاب) عتابة(اشتقت كلمة 

وجمع عتابة . وقد ظھر مثل ھذا النوع من الشعر الشعبي عند ابي نؤاس وغیره. المعروف في االدب العربي
 وینبغي لھا ان تكون كذلك الن العتاب ھو لوم موجھ للحبیب) بكسر العین(وفي اللغة یقال عتابة . عتابات

وما عدا الحب، فالعتابة تعبر ایضا عن اآلم االفراد وھمومھم وعن كل تغیر یقع . ولموقفھ المتذبذب في الغالب
  .في امور حیاتھم وكذلك الحنین إلى الوطن وما اشبھ ذلك

 نفس  االبیت االول والثاني والثالث، لھ : اما من حیث بنیة المقطوعة الشعریة، فالعتابة تتكون من اربعة ابیات   
عریة    . بدال من با) یا(القافیة ،  اما البیت الرابع فینتھي بقافیة اخرى مضافا الیھا مقطع     ة ش شرین قطع ومن ع

ا بمقطع          )عتابة(شعبیة   شرة منھ ة ع ا (، التي جمعھا زاخاو تنتھي ثمانی ط       )ب ا فق ان منھ ي اثنت ي حین تنتھ ، ف
   .بدون انقطاع) یا(او ) با(وعندما تغنى العتابة یمد المغني المقطع ) یا(بمقطع 

بأشكالھ المختلفة ) الرباعي(والعتابة كفن من فنون الشعر الشعبي تتكون من اربعة ابیات ولیس لھا عالقة بـ
وفي الوقت . كما ان اوزان العتابة تختلف عنھما. المعروفة في الشعر العربي وال في الشعر الرباعي الفارسي

  .ولھ خصائص وقواعد خاصة بھ، تكتب العتابة باللغة الدارجةالذي یكتب الرباعي باللغة العربیة الفصحى 
والعتابة ھي شكل من اشكال الرجز المحورة، وبشكل ادق، ھي استخدام حر الوزان الرجز، بمعنى خروج عن 

  .الوزن االصلي عندما یغنى
مصري یعود في  كما ان الوزن والشكل اللذین استخدما في العتابة في العراق یشبھ إلى حد قریب شعر شعبي 

  .تاریخھ إلى منتصف القرن الثاني عشر ویتكون من اربعة ابیات وھو من وزن الرجز ولكن بقافیة مختلفة
  :وھو كما یأتي

  ما مر وسقاني حبیبي سكر
  نصف اللیالي عالمدامھ یسكر

  نذرا علي وین أتى محبوبي
  العمل عمایل ماعملھا عنتر

  وندرج ھنا عددا من العتابات
ا زاخاو من العراق وھي كما  التي جمعھ

  :یأتي
   یالواجف على التنور قال-١

  ذراعك الینوش النار قال
  یاطارش روح للمحبوب قال

  سلونا والبعد بیھم رجابا
  ـ  بل تمشون مشوة العقرب خفیا ٢

  ونارك بالقلب یوجد خفیا
  یاربي تدوم عشرتنا خفیا

  وسر اثنینا مایدري بي حدایا
  ا ابات اللیل وھمومي علی-٣

  غریب وعنت بالدي علیا 
  باهللا یاقمر تاضي علیا
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  یازیتي شح وسراجي انطفابا

   یابو شعر على الجتفین ھلیت-٤
  یادمع العین علوجنات ھلیت
  یاشھر الشوم ریت ما ھلیت

  الن بیك فارقنا الحبابا
  :الموال

لكنھ لم یكتب عن . ي الرافدین وبالرغم من ان زاخاو دوَّن ثالثین مواال كان قد جمعھا خالل رحالتھ إلى واد
الموال ولم یشرحھ كما فعل مع العتابة، ما عدا بعض المالحظات البسیطة التي وردت ھنا وھناك، كما لم یتطرق 
إلى االجناس االخرى من الشعر الشعبي التي سادت في العراق وبصورة خاصة االبوذیة والموشح والدارمي 

  .نتشرت في وسط وجنوب العراقوغیرھا من اجناس الشعر الشعبي التي ا
ومن المالحظ اننا لم نعثر في كتب التراث واالدب والشعر الشعبي في العراق ھذه المواویل سوى على سبعة 

التي جمعھا زاخاو من منطقة الفرات شمال بغداد، وقد وردت عند رضا  واویل فقط من مجموع ثالثین مواالم
) مواویل بغدادیة(وعند عامر رشید السامرائي في ) یر المعربةالفنون الشعریة غ(محسن القرشي في كتابھ 

  .وغیرھم) فنون االدب الشعبي(وعند علي الخاقاني في 
الذي . والموال او الموالیا ھو جنس اخر من اجناس الشعر الشعبي المستحدثة والمعروفة في العالم العربي

  . بالزھیريینظم من اجل الغناء اساسا، ویطلق علیھ اھل بغداد وشمالھا
ومن اھم خصائص الموال انھ الیلتزم بقوانین اللغة العربیة والبقواعدھا النحویة، فھو یقف بین الشعر العربي 

مثلما یجوز استعمال االلفاظ الدارجة عند العوام، لفظا . الفصیح وبین الشعر الشعبي، كما یجوز فیھ اللحن
وحین ). قفال(البحر البسیط، حیث یسمى الشطر الواحد وللموال وزن واحد واربعة قوافي، وھو من . وكتابة

اما االقفال الثالثة ) مستھال(والقفل االول في البیت ). بیتا(یتألف من اربعة اقفال او خمسة او سبعة فیسمى 
) اعوج(سواء كان الموال من خمسة اقفال ). ردفة(، واالقفال التي تعقبھا تسمى )عتبة الموال(االولى فتسمى 

في ) الغطاء(في العراق و) الرباط(اما القفل االخیر من الموال فیسمى ) زھیري(او ) نعماني(ة اقفال او سبع
ومن الناحیة اللغویة فقد تجاوز شعراء الموال مثل باقي الشعراء الشعبیین، القواعد النحویة، كاستعمال .مصر

 المختصة بالفعل المضارع على الفعل كما ادخلوا اداة الجزم. والعكس كذلك. الجر بدال من الرفع او النصب
. ینتشر الموال في العراق وبالد الشام ومصر والمغرب العربي وكذلك في الیمن.وكذلك على االمرالماضي 

  .كما یغنى الموال في المقامات العراقیة.ویطلق علیھ اھل الخلیج بشعر النبط او النبطي
  :كما یليا عددا من المواویل التي جمعھا زاخاو وھي نندرج ھ

   یاذا الذي دق عظمي والرضا-١
  من فرقتك ضاق بي الفال والرضا

  جلسكر الشھد منھ للرضا اغضاب
  بلى اراك انك تروغ بحالتي واغضاب

  ان شیت ارضي علي وان شیت اغضاب
  بالحال انت اخوئي علغضب والرضا

   یامالك الروح بالحسنات عذبھا-٢
  ھلك زمان الصبا یوم تعذبھا

  فا انت معذبھاالمھجتي بالج
  جم جان مثلك وقبلك بالزمن وخطا
  وبعشرتك قدر الباري علي وخطا

  ان قلت لمغرمك مالك ذنوب وخطا
  الصوج للملكك روحھ تعذبھا

   من شط بغداد للعانا نقضى العمر-٣
  یادنیة الما خطرھا من صحابھ عمر

  المال عندي وال لي دار بیھا عمر
  مالي سوى خالقي ھو المعتلم بالحال

  لى مدبر عبیده بسنین امحالوا
  برجوك یاخالقي وتزیح عنا الحال

  وتشیل ضیم لوعت مني الضمیر ابجاي
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  والغیر منكم شرب جاس المنون ابجاي
  ضلیت اعالج بروحي جالغریج ابجاي 
  وانوح على بلوتي نوح الحمام الغرب
  وارعى طروش اللھم قبال ودار الغرب

  ماھي مروة تخلوني بدار الغرب 
  جي على فجدكم ماتسمعون ابجايواب

وبعد ترجمة وتحقیق المجموعة والتعلیق علیھا قمنا بكتابة ملحقین إلى الكتاب، االول حول الموال والثاني 
 الحزن كتعبیر عن الحرب ضد الذات المھانة وشكل -حول االبوذیة، مع بحث في سوسیولوجیا الشعر الشعبي

  .لین نشره في العراقوالكتاب جاھز للطبع ام. للتطھیر الذاتي
  )مجلة التراث الشعبي الصادرة عن دار الشؤون الثقافیة العامة ـ العراق ( 

  
 

  شخصیات عراقیة
  الدكتور محمد محمد صالح  ودوره في تطویر دراسة التأریخ األوربي في العراق

  إبراھیم خلیل العالف.د.أ
  جامعة الموصل

com.hotmail@all.ibrahim 
ت        ذ ان كن ھ من األستاذ الدكتور محمد محمد صالح ، مؤرخ ، واستاذ جامعي متخصص بالتاریخ الحدیث ، عرفت

ادة           ني م ي ، ودرس رن الماض ن الق ستینیات م ل ال داد اوائ ة بغ ة ، جامع ة التربی ي كلی ا ف ون ( طالب المؤرخ
سبعینیات    في مرحل  ) االوربیون في القرن التاسع عشر   ل ال ستیر اوائ سلیمانیة في      .. ة الماج ة ال د في مدین ول

 ١٩٢١(ایام الحكم الملكي ) البرلمان(  وكان ابوه نائبا في مجلس النواب العراقي ١٩٢٥كردستان العراق سنة 
غداد ، واكمل دراستھ االبتدائیة والمتوسطة واالعدادیة في السلیمانیة ، ثم دخل كلیة االداب ـ جامعة ب  ) ١٩٥٨ـ

ات                 ى الوالی افر ال ل س د ب ذا الح د ھ ف عن م یق اریخ بدرجة شرف ، ول لیحصل على شھادة البكالوریوس في الت
   . ١٩٥٧المتحدة االمریكیة ، ضمن بعثة علمیة  ، وقد حصل على شھادة الدكتوراه في جامعة شیكاغو سنة 

سم ا            ي ق ي الحدیث ف اریخ االورب ادة الت ا لم ین مدرس وطن ، وع ى ال اد ال سنوات      ع ة ، ولل ة التربی اریخ ـ كلی لت
   .. ١٩٦٨ و١٩٥٨الواقعة بین 

 ، اذ اعفي  ١٩٧١ وبقي كذلك حتى سنة ١٩٧٠صدر مرسوم جمھوري بتعیینھ رئیسا لجامعة السلیمانیة سنة  
سا      . من منصبھ ، فعاد استاذا للتاریخ الحدیث في كلیة اآلداب ـ جامعة بغداد   ان رئی ا ك ھ حینم ي زرت واتذكر انن

ى بعض         لجا ھ عل دة ان احصل ل معة السلیمانیة وقامت بیني وبینھ صداقة علمیة حتى انھ كلفني في مرات عدی
الكتب النادرة التي كان یبحث عنھا ومنھا على سبیل المثال كتاب المؤرخ الموصلي المرحوم االستاذ عبد المنعم 

ھ اراد ان    ، و١٩٥٥المطبوع بالموصل سنة )) الضحایا الثالث ((الغالمي الموسوم    اب ان سر اھتمامھ بھذا الكت
ھ   ١٩٠٩یعرف االسباب الحقیقیة لحادثة وقعت في مدینة الموصل سنة    ي حین شیخ سعید    (  وسمیت ف ة ال ) دق

أي حادثة مقتل الشیخ سعید وقد تطرق الیھا الكتاب المذكور بالتفصیل والشیخ سعید ھو الشیخ سعید البرزنجي 
ادة ال         ان من ق ى           في الموصل والذي ك یطر عل ذي س ي ال ة لحزب االتحاد والترق ة المناوئ ة القومی ة الكردی حرك

ر انقالب      ة اث و  /  تموز  ٢٣السلطة في الدولة العثمانی اني      ١٩٠٨یولی د الث د الحمی سلطان عب ع ال  ١٨٧٦ وخل
  ..١٩٠٩ سنة ١٩٠٩ـ

  ا بغداد ، وقد انتدبتھ  كان الدكتور محمد محمد صالح عضوا في جمعیة المؤرخین واالثاریین العراقیین ، ومقرھ
   .١٩٧٥الجمعیة مرة لتمثیلھا في المؤتمر الدولي للمؤرخین الذي انعقد في سان فرانسیسكو االمریكیة سنة 

سنوات               ي ال شر ، السیما ف ألیف والن ي الت لم یكن االستاذ الدكتور محمد محمد صالح ، من االساتذة المكثرین ف
ھ  ي وجدت ة ، لكنن ھ العلمی ن حیات ى م ل   االول سبعینیات واوائ ر ال ي اواخ ي ف شاط العلم ن الن ر م در كبی ى ق  عل

الثمانینیات من القرن الماضي حتى انھ ارسل الي ، وانا رئیس لقسم التاریخ في كلیة التربیة ـ جامعة الموصل   
، عدة رسائل یدور معظمھا حول رغبتھ في مساعدتي لنشر بعض مؤلفاتھ في دار ابن االثیر ) ١٩٩٥ ـ١٩٨٠(

اعة والنشر التابعة لجامعة الموصل ، وقد فعلت في حینھ ما استطعت وطبعت لھ في ھذه الدار بعض الكتب للطب
او اعید طبع البعض منھا  واغلب الظن انھ كان یكتب وال ینشر ، ومعظم كتاباتھ كانت في اللغة االنكلیزیة التي 

  . كان یتحدث فیھا بطالقة 
  :من مؤلفاتھ المنشورة 

   واعید طبعھ في دار ابن االثیر للطباعة ١٩٦٨ربا الحدیث وطبع في مطبعة شفیق ببغداد سنة تاریخ او . ١
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  .ة مرات ومن غیر ذكر تاریخ الطبعوالنشر في الموصل عد

  ٠) ١٩٨٢بغداد ،(تاریخ اوربا من عصر النھضة الى الثورة الفرنسیة  . ٢
  ٠) ١٩٨٦(، ) باالشتراك(تاریخ اوربا في القرن التاسع عشر  . ٣
الدول الكبرى بین الحربین العالمیتین ، باالشتراك مع الدكتور یاسین عبد الكریم والدكتور نوري عبد غیث     . ٤

   ) .  ٩٨٥مطبعة جامعة بغداد ، بغداد (السامرائي 
ة المؤرخ       نشر بحوثا ودراسات عدیدة في بعض المجالت االكادیمیة ، كمجلة الجمعیة التاریخیة العراقیة ومجل

  :منھا على سبیل المثال  , لعربي ومجلة االستاذا
))  بین الدول الكبرى االوربیة ١٨٨٥ ـ١٨٨٤استعمار افریقیا وتقسیم القارة االفریقیة في مؤتمر برلین  . ((١ 

  ) ١٩٧٨مجلة المؤرخ العربي ،( ، 
   )١٩٨١، ٢٠مجلة المؤرخ العربي ، العدد (،)) ١٩٦٨ ـ١٩٥٨التطور االقتصادي في العراق  . ((٢
) ١٤(، مجلة االستاذ ، تصدرھا كلیة التربیة بجامعة بغداد ، المجلد )) تطور الفكر الدیمقراطي في اوربا  . (( ٣

    ))١٩٦٧ ، بغداد ،٢ ـ ١، العدد 
   ١٩٦٨ـ بغداد ،) ١٥(، مجلة االستاذ ، المجلد )) تأثیر التقدم العلمي على الحركة الفكریة في اوربا  . ٤

ذلك       كان االستاذ   الدكتور محمد محمد صالح وفیا لزمالئھ وخاصة من الذین احتفظ لھم في قلبھ بألفة شدیدة ، ل
نة       اني س انون الث ى اال ان  ١٩٩٤حینما توفي االستاذ الدكتور جعفر حسین خصباك في التاسع عشر من ك  ، اب

 ) ١٩٩٤ ـ ١٩٢٠عفر خصباك الدكتور ج( یؤبنھ ویكتب عنھ مقالة وافیة نشرتھا مجلة المؤرخ العربي بعنوان 
یكاغو     .. ١٩٩٨ الصادر سنة ٥٦وذلك في عددھا    ة ش ى جامع ومما قالھ انھ التقى الدكتور جعفر عندما جاء ال

ي سنة              ا ف د حصل علیھ ھ    ١٩٥٢للحصول على شھادة الدكتوراه وق وان اطروحت ان عن ة   (( وك را والحرك انكلت
د     كان المر((، واضاف  )) ١٩٢٤ ـ ١٩١٨القومیة في مصر  ي الحدیث ، وق اریخ االورب حوم جعفر مختصا بالت

معًا كأوربا في القرنین السابع عشر والثامن عشر ) في جامعة شیكاغو) ( مواد دراسیة(اخذنا بعض المساقات 
تم بدراسة العھد المغولي                داد اھ ى بغ ھ بعد رجوعھ ال ا سمعت ان تغربت لم توري ، واس ، وتاریخ انكلترا الدس

االستاذ في المعھد الشرقي بجامعة شیكاغو ، ) المستشرق كوستاف فون كرونباوم(  بتأثیر واعتقد ان ذلك كان   
ولي ، الن             د المغ ھ عن العھ ة اطروحت ى كتاب د عل اوم یؤك الذي اخذ معھ جعفر عدة مساقات ، وكان فون كرونب

ب عن المغول ،        ي   وھو المتخصص با  ( احدا لم یكتب عنھ ، ومھما كان السبب فان جعفر لم یكت اریخ االورب لت
  )) . اال بعد رجـوعھ الى بغداد وقد تأثر فـون كرونباوم بذلك ) الحدیث

)) كان مؤرخا اصیال ومحلال دقیقا(( ویصل الدكتور محمد محمد صالح الى تقییم اعمـال الدكتور خصباك بقولـھ 
ا  . یس    حینما تتلمذت على ید االستاذ محمد محمد صالح ، شعرت بانھ كان متمكنا من الت دیث ل ي الح ریخ االورب

  على الجانب السیاسي وحسب ، بل انھ كان على اطالع واسع بالنزعات الفكریة ، واتجاھات حركة االختراعات 
ي           . وتأثیراتھا   اریخ االورب ادة الت سنا م د تدری الح ركز عن د محمد ص وقد یستغرب البعض من ان الدكتور محم

لیة اآلداب ـ جامعة بغداد اواسط السبعینیات من القرن الماضي على الحدیث في الدراسات التاریخیة العلیا في ك
ت باشرافھ وضمن        ة وكتب ة االوربی ات ( المدارس التاریخی سماة   ) كورس ادة ال المؤرخون االوربیون في    ( الم

ي             ) القرن التاسع عشر   ة المؤرخ العرب ي مجل د ف ا بع شرت فیم اریخي ون ( ، دراسة عن ترایتشكھ ومنھجھ الت
سیاسیة    : ترایتشكھ  " بعنوان ١٩٨٢،   ) ٢١العدد   ھ ال اریخي ومواقف ھ     " فكره الت ت الدراسة باھتمام د حظی وق

  .وتقییمھ لھا تقییما ممتازا 
ة        ة الغربی ى المدرس الح ال ة  ( ینتمي االستاذ الدكتور محمد محمد ص ة واالمریكی اریخ ،    ) االنكلیزی ة الت ي كتاب ف

  جیل الدكتور ( ر من المؤرخین العراقیین وخاصة من الجیل االول وھي نفسھا المدرسة التي یلتزم بھا عدد كبی
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ى      ) . ، والدكتور فاضل عبد الكریم ، والدكتور جعفر حسین خصباك    ) زكي صالح  ي عل ا وزمالئ د تتلمذت ان وق

ـو    سھ ، وھ نھج نف ا الم ا ، فانتھجن م اهللا جمیع اتیذ رحمھ أریخي( ھؤالء االس ي الت نھج العلم ذي یعتم) الم د ال
اتھم           ي كتاب اریخي ، والموضوعیة ، ف سیر الت ي التف الوثائق ، والتنصیص ، والتھمیش ، والتحلیل والتعددیة ف

  .لذلك فالمدرسة التأریخیة المعاصرة مدرسة موضوعیة علمیة رصینة .. التاریخیة 
ة م                  ب مھم ى جوان ز عل اك تركی ان ھن الح ك د ص د محم دكتور محم تاذ ال ات المؤرخ االس اریخ  في كل كتاب ن الت

االوربي الحدیث وخاصة في القرن التاسع عشر ، فھو یھتم بالنشاط الصناعي والتجاري في دول اوربا الغربیة 
ر         ذلك االم توریة وك الحات الدس د االص وف عن ل الوق ھ الیغف تعماري لكن عھا االس اول توس را ویتن ة انكلت وخاص

مارك الداخلیة والخارجیة سرص على تناول سیاسة ببالنسبة اللمانیا وایطالیا وامبراطوریة آل ھاسبر حیث یح   
 ومشاكل ایطالیا وانظمة الحكم فیھا ، لكن الموضوع الذي یحظى باھتمام الدكتور محمد محمد ١٨٩٠ ـ ١٨٧١

ران                 ا ام دة ابرزھ ردات عدی ھ مف ت عنوان ذي تنضوي تح صالح اكثر من غیره ھو التطور الفكري في اوربا وال
  طبیعیة وانعكاسات ذلك كلھ في التقدم الذي احرزتھ العلوم االجتماعیة واالنسانیة ھما التقدم في العلوم ال

  . والفنون واالداب 
شرین               د االول من القرن الع شر والعق ویرى الدكتور محمد محمد صالح ان الحقبة االخیرة من القرن التاسع ع

سلح  تتلخص الصفات العامة لھذه الحقبة (( تتمیز بالواقعیة والمادیة ، و     بالتأكید على القومیة والعسكریة والت
وكان یرى )) . وازدیاد انتشار الحضارة الغربیة في العالم وتأثیرھا على الحیـاة العقلیة والیــومیة في كل مكان 

ان اھتمام العلماء والمفكرین االوربیین بالعلوم الطبیعیة واالنغماس فیھا ، وتحول الناس من الفلسفة الى العلم      
  )) . عتقادھم بان التقدم الصناعي والعلمي وازدیاد المكائن یؤدي الى كثرة االنتاج وانتشار الرخاء جاء ال

ھ عصر                 ذلك بكون ز ك ان یتمی شر ك لقد اعتقد الدكتور محمد محمد صالح ان النصف االول من القرن التاسع ع
ذاك                سفیة ان ار الفل دت االفك ذا العصر وع ى رأس ھ ل عل ف ھیك ة    الفلسفة ، وقد وق ا لالمراض االجتماعی عالج

ذاك      .. وقوة محركة لھدم النظام السائد       سائدة ان سفیة ال ار الفل كما كانت االشتراكیة الطوبائیة وغیرھا من االفك
نة      ات        ١٩٤٨ھي السائدة في المجتمع االوربي ، ولكن ثورات س م بعض النظری ت عق ا ، اثبت ي عمت اورب  الت

 ھناك قناعة لدى عدد من الناس بعدم اھمیة ت االمر عند ھذا بل اصبحالفلسفیة وخطأ البعض االخر ، ولم یقف    
د     ت ع ك الوق ذ ذل ا ، ومن وم والتكنلوجی ى العل ال عل اد االقب ى ازدی ذي ادى ال ر ال ة ، االم سفة بصورة عام الفل

ى       .  النصف الثاني من القرن التاسع عشر عصـر العلوم والتقدم العلمي   ارة ال ب االش ون من المناس د یك ان وق
سانیة           وم االن ة والعل وم االجتماعی اثر العل الدكتور محمد محمد صالح اكد من خالل كتبھ ودراساتھ على اھمیة ت

نتي     ین س ة ب ة   ١٩١٠ ـ  ١٨٧٠ومنھا التاریخ بالتقدم العلمي وكذلك في االدب حتى ان الحقبة الواقع د حقب (  تع
وقد ظھرت الواقعیة اوال في فرنسا في الفن ) . سیةالرومان( في االدب ، ھذه النزعة التي حـلت محـل ) الواقعیة

اب انكلیز وحتى امریكان یؤمنون بالواقعیة التشكیلي ثم انتقلت الى االدب ، وتاثر االنكلیز بھذه النزعة وظھر كّت
یمس  ١٨٢٨ ـ  ١٨٤٠منھم توماس ھاردي  دة    ١٩١٦ ـ ١٨٤٣ في انكلترا وھنري ج ات المتح ي الوالی ن  .  ف لك

ري ا  ول الفك ـویة او          التح ا او الفوض سیة منھ واء المارك تراكیة ، س ات االش ور النزع ل بظھ ان یتمث م ك لمھ
ة      ) . النقابیة العمالیة   ( السندكالیة   تراكي ونظری بالرغم من ان الدكتور محمد محمد صالح كتب عن الفكر االش

دیموقر       الفكر ال ة وب أن      التقدم ، اال انني كنت احس من خالل كتاباتھ ایمانھ باللیبرالی د ب ان یعتق ھ ك ث ان اطي حی
اه    آمحط  ((الدیموقراطیة اصبحت    ر ورف مال الشعوب وأمانیھا نظرا لما في ذلك من تقدم وازدھار للمجتمع وخی

رد دیث         )) .  للف ي الح اریخ االورب ام بالت اعة االھتم ي اش ر ف ضل كبی الح ف د ص د محم دكتور محم ان لل د ك لق
وینھم           والمعاصر اذ تتلمذ على یدیھ ومن دراساتھ و      ي تك ذین ترك ف احثین ال ة والب رة من الطلب ال كثی ھ اجی كتب

الثقافي والعلمي ، بدون شك ، اثره الواضح خاصة وانھم الیوم یتبؤأون مراكز مھمة لیس في المجتمع العراقي 
 ..       وحده بل وفي المجتمع العربي كلھ 
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  لقاء
  قسم المایكروفلم في دار الكتب والوثائق

  بیحمیمون ص
  

  
احثون والدارسون                  ھ الب ذي ینھل من د ال ائق وھو الراف ب والوث یعد قسم المایكروفلم أحد اھم تشكیالت دار الكت
شكل       سم وب والمھتمون بشتى العلوم والمعارف لندرة وتنوع الكتب والمصادر الموجودة فیھ حیث یسھم ھذا الق

فاظ على تلك الوثائق والسجالت القدیمة من التلف فاعل وكبیر في الحفاظ على تاریخ وتراث البلد من خالل الح
ى اقراص                       طة اجھزة خاصة عل ة بواس ى صور رقمی ك ال د ذل ا بع الم وتحویلھ ى شكل اف والضیاع وحفظھا عل

  : وقد حدثنا السید جبار حمود علي عن مھام القسم قائال . مصغوطة 
ھ    ایكروفلمي لكل ماتحتوی ة للتصویر الم رة وفاعل ام كبی سم مھ ائق  ان للق دار من الوث دوریات ,  ال ب ، وال الكت

واستنساخ ھذه االفالم بعدة نسخ ثم تحویلھا الى صور رقمیة بواسطة ) ملم ١٦ ملم ، ٣٥(على افالم قیاس …
  ..اجھزة خاصة على اقراص مضغوطة لیطلع علیھا الباحثون بواسطة كمبیوترات مخصصة لذلك  

  . االجھزة ذات العالقة بھذه االعمال والموجودة في اقسام الدار ومن المھام االخرى للقسم االشراف على جمیع 
وبذلك یسھم القسم وبشكل كبیر جدا في الحفاظ على تاریخ البلد من خالل الحفاظ على وثائقھ وذلك لوجود ھذه  

ر           الم اواالق ستخدم االف اص الوثائق بعدة اشكال ،  وسوف لن تستخدم الملفات االصلیة من قبل المستفیدین بل ت
ت            ق االنترنی دار عن طری ع ال ى موق دخول ال وفر          , المدمجة او ال سم ی ان الق ذا من جھة ومن جھة اخرى ف ھ

ایكروفلم      ى الم صورة عل ة الم میة الن الوثیق ر الرس میة وغی ات الرس ع الجھ دى جمی رة ل ة معتب ث وثیق للباح
الكمبیوتر      ة ك الطرق الحدیث صورة ب ة الم ن الوثیق ر م ا اكث وق بھ ك ل. موث صورة   وذل ب ب ة التالع دم امكانی ع

دمج          رص الم ف الق ة تل ي حال رى ف ة اخ ن جھ ة ، وم صورة الرقمی ب بال ن التالع ین یمك ي ح ایكروفلم ف الم
ایروس      , واحتمالیة تلفھ واردة جدا      وتر بف وث الكمبی ذه        ی او تل ي ھ وتر فف شغیل الكمبی ة ت دم امكانی ى ع ؤدي ال

, اذا ماخزن في ظروف خزن جیدة , الحتفاظ بھ لمئات السنین الحالة یمكن الرجوع للفلم المصور والذي یمكن ا
  . حیث یمكن تحویلھ الى صور رقمیة بدال من الرجوع الى الوثائق الورقیة االصلیة 
ى    …  وان السیاق الذي نسیر علیھ االن ھو السیاق ذاتھ الذي تعتمده دول اوربا وامیركا   ة ال ل الوثیق اي تحوی

م استیر    . صور رقمیة مایكروفلم ثم تحویلھا الى    ستخدمھا ت ا   اوالدلیل على ھذا ان االجھزة التي ن دھا من اورب
.                                                                                           وامیركا ومشابھة لالجھزة التي یستخدمونھا في مختبراتھم  

  : ؤول القسم اما عن تاریخ ھذا القسم تحدث لنا مس
سمعیة والبصریة          ) ١٩٨٦( تم تاسیس ھذا القسم سنة      عبة ال ا ش شعب منھ ة من ال ھ مجموع وكانت تلتحق ب

  وقسم خدمات ) الورق االعتیادي والورق الحساس (وشعبة التصویر الفوتغرافیة وشعبة االستنساخ الورقي 
  . الباحثین 
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حیث التحقت بھ شعبة ) التقنیات (التسعینیات تبدل اسمھ فسمي وفي بدایة ,  الفنیة نوكان یسمى حینھا بالشؤو

  ثم استقلت شعبة الكمبیوتر فیما بعد لتصبح قسما بحد ذاتھا حتى االن  . الكمبیوتر باالضافة الى الشعب السابقة 
ب    , فقد كانت  )٢٠٠٣(اما اھم انجازات القسم قبل احداث    تصویر نحوعشرة مالیین وثیقة ومجموعة من الكت

ي  , الفالح , االھالي  , النادرة والفریدة مثل قانون الطب البن سینا والصحف مثل صحیفة  الزوراء    العالم العرب
  الخ … 

 ٢٠٠٣(إن كل ماكان یحتویھ القسم من كامیرات واجھزة اخرى ومواد تشغیلیة اما انھا احرقت في احداث عام 
 ٢٠٠٣(االفالم فقد تم نقلھا الى الموقع البدیل قبل احداث او سرقت او اغرقت بالماء اما بالنسبة للجاكیتات و) 
سبة       )  ت بن داث فتلف اء االح ت اثن ھ          % ٨٠االانھا اغرق ا وتنظیف اذه منھ ایمكن انق اذ م ث استطعنا انق ا حی منھ

   ٠واجراء بعض العملیات علیھ 
ة ال      ا  جمھوری دت لن ش اما بعد االحداث فابتدأ القسم من الصفر حیث اھ ا  ت دة اعم ة   یك وح ة متكامل ل مایكروفلمی

ن   ون م راتھم وتتك ي مختب ستخدمونھا ف التي ی امیرا : ك از   ٣٥ك د وجھ الم واح ر اف از تظھی دة ، جھ م واح  مل
دد      الم عمودي ع اريء اف از ق د وجھ الم واح ساخ اف ت    ) ٤( اسن اريء جاكی از ق ة  ) ٢( جھ زة الملحق واالجھ
الم        ة    والمكملة للعملیات المایكروفلمیة ومجموعة من االف ل الكیمیاوی ة      .  والمحالی ة مدنی ا منظم دت لن ا واھ كم

ایكروفلمي اثن       امیرات للتصویر الم ع ك اس  ت امیركیة ارب م واثن ٣٥ان قی اس  ت  مل ة     ١٦ان قی ا قدیم و انھ م ول  مل
  . ولكنھا تفي بالغرض 

  : فقال السید جبار اھم ماتم انجازه اوضحو
 اعادة بناء القسم وتوزیع الشعب على وفق السیاقات ت وتمبدأ العمل بالقسم ابتداًء من الصفر كما ذكرنا سابقا     

  ھا مثل فیالعلمیة وتم تجھیزه بالماء البارد والحار وتھیئة الغرف والقاعات لتكون مالئمة لالعمال التي تجري 
  والقیام بتنظیف الجاكیتات والمایكروفیشات واالفالم التي … قاعة التصویر ومختبرات تظھیر االفالم وطبعھا 

ق     ة الحری ف نتیبج ب او التل ن النھ ا م ا ام م انقاذھ زة ال ,ت ع االجھ ش تنصیب جمی شغیلھا ت ة وت یكیة واالمیركی
حیث تم حتى  ) ٢٠٠٧(والبدء بتصویر الوثائق من بدایة عام . واجراء مجموعة من التجارب  علیھا لضبطھا  

ل       نصف ملیون وثیقة بالرغم من عدم توفر الظروف المالئ   نحو ن تصویر اآل ان مث ر من االحی ي كثی مة للعمل ف
تنصیب االجھزة الموجودة . عدم توفر الكھرباء والماء اضافة الى حرارة الصیف القاسیة وبرد الشتاء القارص 

  . في قاعة خدمات الباحثین ومتابعتھا واالشراف علیھا فنیا 
ر             ى اق ا ال سكنر لتحویلھ از ال ي جھ ة ف ات القدیم ال الجاكیت سم  بادخ ل     وبدأ  الق ة الستخدامھا من قب اص مدمج

ى اقراص                 ا ال ي القسم وتحویلھ م تصویرھا ف ي ت الم الت ال االف یتم ادخ الباحثین وبعد االنتھاء من الجاكیتات س
  . كما ان القسم على استعداد لتحویل جمیع االفالم والجاكیتات التي ترد الدار الى اقرص مدمجة , مدمجة  
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   والوثائق في لندنتكریم دار الكتب
   :بغداد ـ الموروث

ي         ت ف ة اقیم الل احتفالی كندر خ شیر اس عد ب دكتور س ام ال ة بمدیرھا الع ائق ممثل ب والوث ریم دار الكت جرى تك
ات       ات والمكتب ي المعلوم سة مھنی انون االول من     (Cilip)المكتبة البریطانیة بالتنسیق مع مؤس  خالل شھر ك

  .٢٠٠٨/ العام الجاري
ترا اء اش ي     ج سة مھنی ن مؤس شرقیة م ة ال ام الزمال دیرھا الع سلیم م وة لت ا دع د تلقیھ ة بع دار باالحتفالی ك ال

سبیھا في         .المعلومات والمكتبات  ا وجھود منت ائق حول انجازاتھ ب والوث ة دار الكت وألقیت خالل االحتفالیة كلم
  .٢٠٠٣اعادة بنائھا بعد أحداث سنة 

  
   الثقافة في كامبردیجدار الكتب والوثائق تشترك بمؤتمر حروب

  :بغداد ـ الموروث 
امبردیج       ثقاشتركت دار الكتب والوثائق بمؤتمر حروب ال        ة ك ي جامع یم ف ذي أق ة ال ة المتحدة خالل    –اف  المملك

الم حول   ٢٠٠٨/ شھر كانون األول من العام الجاري       تمحور المؤتمر الذي حضره خبراء من مختلف انحاء الع
 الثقافیة للبلدان التي تعرضت للحروب، وقد أخذ الوضع العراقي حصة األسد من تأثیر الحروب على الموروثات

  .النقاشات 
وان        ائق بعن ب والوث رة دار الكت ؤتمر محاض الل الم ت خ ى     (ألقی ھ عل زو وتأثیرات ة والغ ات الداخلی االنتفاض

  ).٢٠٠٨-١٩٩١الموروث الثقافي للعراق منذ 
 التاریخیة ووثائق الدولة الى اعمال الحرق واالستیالء غیر ركزت المحاضرة على شرح اسباب تعرض الوثائق

ھ       ي تواج ضایا الت ى الق سبة ال تعادتھا بالن ة اس ًا اھمی ات واحزاب ودول، مبین راد ومنظم ل اف ن قب المشروع م
العراق السیما في مایتعلق باعادة قراءة تاریخھ في النصف الثاني من القرن العشرین وتطبیق العدالة على كل        

  .رتكب جرائم ضد االبریاء المدنیین، وتشخیص الضحایا وتعویضھامن ا
ة ووضع       وعلى ھامش المؤتمر اجرى الدكتور سعد بشیر اسكندر لقاًء  صحفیًا مع جریدة الغاردیان حول الثقاف

 .المكتبة الوطنیة والدار، فضًال عن لقاء صحافي مع جریدة االخبار اللندنیة
  

  ترمیم سجالت العھد العثماني
  :الموروث داد ـ بغ

وثیقة وورقة تابعة الى السجالت ٣٨٩انجز مختبر صیانة وترمیم الوثائق في دار الكتب والوثائق  ترمیم 
 .رقة خاصة بالسجالت العثمانیة من آثار االضرار والحرق وما الى ذلك و١٨٥وقام بتنظیف .  العثمانیة 

  
  استقبال كتب وأطروحات جامعیة ودوریات جدیدة

   :لموروثابغداد ـ 
 ٢٢٣ كتابًا   و٨٦) كانون االول ( استقبل مركز االیداع القانوني في دار الكتب والوثائق خالل ھذا الشھر 

 ٢٢٣ كتابًا و٨١ومنح المركز.  رسالة  باللغة االنكلیزیة  ٣٦ منھا باللغة العربیة ، و١٨٧رسالة جامعیة ، 
  . دوریة ارقام ایداع ١٧اطروحة جامعیة و 
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  ٢٠٠٨المكتبة الوطنیة باالرقام في آخر شھر من سنة رواد 
   :الموروثبغداد ـ 

حف و ٥١٠ كتابا و٣٤٥٥ مطالعا ، واعارت ٨٨٤استقبلت المكتبة الوطنیة خالل ھذا الشھر       ة  ٢١٥ ص   مجل
  ..  مجلد وقائع عراقیة ١١٧ رسالة جامعیة  و١٨٧و 

رة زخم         ا من        یذكر ان المكتبة الوطنیة شھدت خالل االشھر االخی ات العلی ة الدراس احثین وطلب ا من الب ا علیھ
 .جراء التحسن النسبي في االوضاع االمنیة 

  
  

  :اخبار المؤسسات الثقافیة العراقیة 
  في بغداد  واعالن مؤسسة النور للثقافة واالعالم النور لالبداع  وحصاد الجوائز مھرجان

  
  

   : الموروثبغداد ـ
ستقل مھرجان    أقام  مركز النور االعالمي الثق   ي الم افي الفن

 في قلب العراق ومن عاصمة الصمود   ٢٠٠٨النور لالبداع     
في الحادي والعشرین من بغداد في قاعة المسرح الوطني   .. 

   .٢٠٠٨كانون االول 
ع   ھ الراب ور عام ز الن ول مرك بة دخ ال لمناس اء االحتف   وج

سابقة    ي م ائزین ف ماء الف ن اس الن ع ع االع ك م ق ذل وتواف
سن الیاسري       النور ل  ي  . البداع ، دورة الشاعر عیسى ح وھ

مسابقة متخصصة في فنون الشعر العمودي والحر وقصیدة       
ة        ي والدراس ال االدب صة والمق شعبي والق شعر ال ر وال النث

  . االدبیة 
ى            ور ال ال االعالن عن تحول مركز الن تضمن منھاج االحتف

ائقي ع        یلم وث ن مؤسسة النور للثقافة واالعالم ،  وعرض ف
سنوات        الل ال ة خ ار الغرب ي دی ھ ف ور واحتفالیات ز الن مرك
تاذ      ة لالس ا كلم بة  ، منھ ات بالمناس اء الكلم ة ، وإلق الفائت

سرح ،   سینما والم ام لل دیر الع دي الم فیق مھ ھ    ش ة عن ا نیاب ري ، وألقاھ سن الیاس سى ح شاعر عی ة ال  وكلم
ور نجح   :ر مؤسسة النور الذي قال  وكلمة السید احمد الصائغ مدیاالعالمي جواد كاظم الصالح ،    ان مركز الن

  ". كاتب١٦٠٠بھ ااب العراقیین في مناطق شتى من العالم ، إذ بلغ عدد كّتفي مد الجسور بین الكّت
واشار في كلمتھ الى تحقیق مركِز النوِر بعض االنجازات المھمة والفاعلة من خالِل اصداِر ملفات تسلُط الضوء 

  .اب والمتخصصین لرفد الواقِع العراقي بالعطاِء المستمِرقد اشترك بھا عدد كبیر من الكّتعلى الواقِع العراقي و
  :وتلك الملفات ھي 

ھ          :ملف النور للبیئة  ـ   ة العراقیة وشارك فی وث البیئ  حیث تناول مواضیع في غایة االھمیة عن اسباب وطرِق معالجة تل
ذا الملف  ـ اعداد شبعاد           اساتذة متخصصون عراقیون وعرب ونأمل من وزارة البی ِع ھ َة بالتكفل لطب ة الموافق ة العراقی ئ

  .جبار
ِع       : ملف النور لالیتام   - ي المجمت ة ف ة فاعل م لیكونوا اداة أیجابی ذا    وتم طرح مشاكل االیتاِم وطرق العنایة بھ ، وافضى ھ

   ٠عداد مسودة تشریع یكفل حق االیتام  ـ اعداد الدكتورة میسون الموسويا الملف الى
  
شباب          : ـ.ملف النور للشباب  ـ   شاكل ال اول م ي تتن ات الت یع والطروح  وقد اخذ ھذا الملف حیزًا كبیرًا من المواض

اب وسوف               ف ككت ذا المل سویدیة لطباعة ھ وطرق معالجة اسباِبھا وقد تم مؤخرًا االتفاق مع احد دور النشر ال
  ٠فىصطم الجامعات والمكتبات السویدیة، اعداد اسماء محمد بینیوزع 

 وقد تناول اسباب الھجرة ودراسة العوامل التي ساعدت على اتساع حاالت الھجرة ووضِع حلول : ملف النور للمھجرین-
   .راوي ف اعداد غفار ع ـ وطرق وقائیة وبدائل تساعد على احتواء المھجرین

  . اد جواد كاظم اسماعیل ـ اعد وھي محاولة للدخول الى ھذا العالم الجمیل والغریب :  ملف النوِر لالھوار-
   افتتاح مركز النور للدراسات والبحوث لیكون نافذة للتبادل المعرفي واالكادیمي واالسھام في  اشار الصائغ الىكما 
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  .تأسیس شبكة معلوماتیة لتحقق أھدافھا وتسلط الضوء على بحوث ودراسات ذات اھمیة كبرى في الساحة المعرفیة 

ِز النوِر لتخترق     واعلن السید احمد الص  ائغ خالل المھرجان عن اطالق اسم مؤسسة النوِر للثقافة واالعالم بدیًال عن مرك
 .آفاق العمل المؤسساتي 

ي     عوكذلك اعلن عن تشكیل المركِز الوطني لالعالم االلكتروني العراقي حیث سی  وات االعالم االلكترون مل على لّم شمِل قن
  .ر واسعكافة لما حقَقھ ھذا القطاع من حضو

امي  ، وعرض                    شعراء جواد الحطاب وحسین القاصد وفلیحة حسن ومرتضى الحم اء  قصائد لل تضمن الحفل ایضا إلق
شعبیة ،        ة  اوبریت المصالحة الوطنیة الذي قدمتھ الفرقة القومیة للفنون ال اوطن  (واغنی د ،    ) انھض ی اس حمی ان عب  للفن

وا الحنین الى الوطن  ووعرض مسرحي عن الغربة   شید موطني        )  ممكن ؟  ( ن  بعن م ن ان حسن ھادي ، وعزف نغ  للفن
سوداني       ا لجائزة النور ،          على العود للفنان الصغیر عباس حسن ال ة العلی ة الھیئ سوداني كلم دكتور حسن ال اء ال    ، وإلق

داع للكتّ            ائزین بالمسابقة وجوائز اب ین الف ع الجوائز ب ذین اسھموا بشكل     فضًال عن توزی اء ال ي خدمة    اب واالدب فاعل ف
  . المھام الثقافیة لمركز النور 

  جوائز مسابقة النور لالبداع
ان ،            سابقة خالل المھرج كانت مؤسسة النور قد نظمت مسابقة ثقافیة قبل بضعة اشھر، وأعلنت عن نتائج الم

  :وكاآلتي 
 : البحوث والدراسات

   :الجائزة االولى  
  .)ئاب لدى المسنین من الجالیة العربیة في السویدبعض اعراض االكت (ھد حسن المحمداوي عن موضوع

 : مناصفة  الجائزة الثانیة  
 ٠ )العلم والتعلیم في االندلس (عن موضوعھ  أنور محمود زناتي
  )نظرة اقتصادیة لعلة تحریمھا في الشریعة االسالمي( عن موضوعھ  و فالح حسن شفیع

  :مناصفةالجائزة الثالثة 
  ٠ )المعاییر الفلسطینیة رؤیة قانونیة ( عن موضوعھ  رمصطفى احمد ابو الخی

 )العبقریة والجنون(  عن موضوعھ صالح محمود
 : الشعر العمودي٠

 الجائزة االولى 
  ٠ )تعلیمات الزمن القادم (   احمد وحید

  
 :الجائزة الثانیة 

   )على الشاطيء المسحور (  محمد محمد السنباطي
 :الجائزة الثالثة مناصفة 

  )لو نموت معا (     خیونوحید
  )اسئلة لرجل ما (    باسم السعیدي

  : النثر  قصیدة
  :الجائزة االولى 

 ٠ عن قصیدتھ یومیة عناقید حسین جابر الھاشمي
 :الجائزة الثانیة 
 ٠ عن قصیدتھا مسبحا بنعمة الطیش امنة عبد العزیز
  :الجائزة الثالثة 

 ٠ ءعن قصیدتھ حلیب الما حسین رحیم الخرساني
 : القصیدة الشعبیة

 : الجائزة االولى
 ٠ عن قصیدتھ شبابیج جبار عودة الخطاط

 :الجائزة الثانیة 
 ٠ عن قصیدتھ صفنة ولیل امجد صالح

 : الجائزة الثالثة
 ٠ عن قصیدتھ الدنیا بال حزن سجاد الموسوي
 : قصیدة التفعیلة
 : الجائزة االولى

 ٠ عن قصیدتھ ھواجس امرؤ القیس علي االمارة
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  :الجائزة الثانیة

 ٠ عن قصیدتھ ارملة االمبراطور لیث فائز االیوبي
 :الجائزة الثالثة 

  ٠ عن قصیدتھ دخان الوقت المتطایر من راس اللحظة لطفي خلف اسماعیل
 : القصة

 :الجائزة االولى 
 ٠ رؤوسلعن قصتھ مزرعة ا تحسین كرمیاني
 :الجائزة الثانیة 

 ٠ )یدرج العنوانلم (  عبد اللطیف الحسیني
 :الجائزة الثالثة 

  عن قصتھ حدائق الضوء علي حسین عبید
  : المقالة

 :الجائزة االولى 
 ٠ )الشباب كنز الیفنى ( عن مقالتھ  میثم عامر عبد
 :الجائزة الثانیة 

  ٠ )كیف نستثمر االنسان العراقي(عن مقالتھ  سھیل احمد بھجت
 :الجائزة الثالثة 

  ٠ ) كثرة الخیانات في الشرق(مقالتھ  عن عماد علي
 : الحوارات

 :الجائزة االولى 
 ٠ عن حواره مع الشاعر التونسي منصف المزغني ولید الزریبي

  :الجائزة الثانیة
 ٠ عن حوارھا مع الشاعر العراقي عیسى حسن الیاسري حذام یوسف طاھر

 :الجائزة الثالثة 
  ٠ الركابيعن حواره مع المربیة میسون ھلیل محمد  غفار عفراوي

 :الترجمة 
 :الجائزة االولى 
 ٠ عن ترجمة قصائد للشاعرة الدنماركیة ماریا فینةعواد محسن عاصي

 :الجائزة الثانیة 
 ٠  عن ترجمة قصائد الشاعر السنیغالي سیدار سنگورحبیبة زوكي

**********   
داع           ور لالب ا بجوائز الن ي جرى تكریمھ داع     (الشخصیات الثقافیة واالعالمیة  الت ور لالب نبلة الن دورھا  )  س  ل

  :الثقافي 
   راعي مھرجان النور         عیسى حسن الیاسري

 الھیئة العلیا لجائزة النور لالبداع            عبد االلھ الصائغ. د
  الھیئة العلیا لجائزة النور لالبداع            سیار الجمیل. د

   لجائزة النور لالبداع الھیئة العلیا              وفاء عبد الرزاق
   الھیئة العلیا لجائزة النور لالبداع            حسن السوداني. د

  سكرتاریة جائزة النور لالبداع              حذام یوسف طاھر
   الھیئة التحضیریة العلیا لمھرجان النور                   حسین القاصد

   العلیا لمھرجان النور الھیئة التحضیریة                سوسن الزبیدي
   الھیئة التحضیریة العلیا لمھرجان النور              شفیق المھدي .د

   الھیئة التحضیریة العلیا لمھرجان النور           صباح محسن كاظم
  مھرجان النور لالبداع   تثمینا لجھوده الطیبة في        حسن رحیم الخرساني

  مھرجان النور لالبداع ثمینا لجھودھا الطیبة في ت                    فلیحة حسن
  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھودھا الطیبة في                  نوارة لحرش

  مھرجان النور لالبداع تثمینا لجھوده الطیبة في                    میالد حامد
  النور لالبداعمھرجان   تثمینا لجھوده الطیبة في                  جواد الحطاب
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  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھوده الطیبة في                    حسن ھادي

  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھوده الطیبة في                   فائق العقابي
  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھودھا الطیبة في              سمرقند الجابري

  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھوده الطیبة في    لسودانيالعباس حسن ا
  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھوده الطیبة في                  عباس حمید

  مھرجان النور لالبداع  تثمینا لجھوده الطیبة في                وھاب شریف
  
  للشباب لنورتثمینا لجھودھا في اعداد ملف ا         سماء محمد مصطفىأ

  للبیئة  تثمینا لجھودھا في اعداد ملف النور                    شبعاد جبار
  تثمینا لجھودھا في اعداد ملف النور لالیتام           میسون الموسوي. د

   تثمینا لجھوده في اعداد ملف النور للمھجرین                   غفار العراقي
  ثمینا لجھوده في اعداد ملف النور لالھوار ت          جواد كاظم اسماعیل
   تثمینا لجھوده في تصمیم موقع النور           مھند عدنان الصائغ

   تثمینا لجھوده في تصمیم جوائز احتفالیة النور                  غانم الموسوي
   تثمینا لجھوده في مونتاج فیلم عن احتفالیة النور           مثنى عدنان الصائغ

   تثمینا لجھوده المخلصة في ادارة اخبار مركز النور              علي السید وساف
   تثمینا لجھوده المخلصة في االشراف على دراسات مركز النور                    علي القطبي

   تثمینا لجھوده الطیبة في مركز النور           خالد یونس خالد. د
   تثمینا لجھوده الطیبة في مركز النور              عزیز عبد الواحد

   تثمینا لجھودھا الطیبة في مركز النور              یاسمین الطائي
   تثمینا لجھوده الطیبة في مركز النور                 جابر االسدي

   تثمینا لجھوده الطیبة في مركز النور           مازن لطیف علي
  ا لجھوده الطیبة في مركز النورتثمین           بشار دبش الشمري 

  تثمینا لجھودھا الطیبة في مركز النور                    ھناء السعید
  تثمینا لجھوده الطیبة في مركز النور               حبیب الحسناوي
   تثمینا لجھودھا الطیبة في مركز النور              آمنھ عبد العزیز

***** 
ان  م مھرج اء مراس د انتھ تكمال    وبع ة إلس ربالء المقدس ة ك ى مدین ال ال ون الرح دَّ المحتفل داد ش ي بغ ور ف  الن

  . المھرجان ھناك في ضیافة جریدة صدى الروضتین التي یرأس تحریرھا الزمیل علي حسین الخباز 
  . أقیمت في كربالء امسیة أدبیة القیت فیھا القصائد والكلمات بالمناسبة 

دیم        ب    قام السید احمد الصائغ  بتق ة لالدی ة تقدیری ي   ھدی ین الكتّ     عل دھا وزع الجوائز ب از وبع ائزین  الخب اب الف
ستطیعوا الحضور   م ی ن ل سابقة مم ىبالم دي   ال ابر االس دع ج ریف والمب اب ش شاعر وھ نھم ال ن بی داد وم  بغ

  . غفار عفراوي والكاتب واالعالمي
  .ابھ وكاتباتھ ن كّتوكان منھاجًا حافًال باالبداع حضره العدید من مبدعي مركز النور م

*****  
ة                ي المنظم سوید وعضو ف ي ال سجلة ف سة مجتمع مدني م ي مؤس یذكر ان  مؤسسة النور للثقافة واالعالم ھ

وان          ت عن العربیة لإلعالم الثقافي االلكتروني، لدیھا موقع الكتروني فیھ أبواب عدة للثقافة واالدب واالعالم تح
  . لعراقیین والعرب،  ومقره السوید ، ویدیره الزمیل احمد الصائغ مركز النور ، ینشر للكتاب واالدباء ا
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  التاریخ  ـ مجالھ وفلسفتھ
  نوري جعفر. د

   ٢٠٠٧/  دار الشؤون الثقافیة –بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر١٧٦

ائ         ن الوق دث م ى ماح ة   یدل التاریخ عل ة واالجتماعی ع الطبیعی
وع   ا وق ي یتركھ ار الت ن االث ر ع ضا یعب و ای ة وھ المختلف

  .الحوادث فھو یدون الحوادث الماضیة طبیعیة او اجتماعیة 
راث    ین الت ع ب و یجم ة فھ یاحة فكری اب س ذا الكت ر ھ یعتب
ا    ة والبیولوجی اریخ ،الجغرافی سفة الت شمل فل رة وی والمعاص

  . النفس واالدب واللغة والتربیة وعلم
 :قسم الكتاب الى خمسة فصول 

ستعرضا : االول  ي  اآل تناول تعریف التاریخ وحدوده م راء الت
  .عرفت التاریخ 

اني  ا  : الث تھ مبین اریخ ودراس دوین الت ث ت ى بح رق ال تط
  .االسالیب الشائعة في ھذا المجال 

احثین        : الثالث   ار الب بحث تفسیر التاریخ وفلسفتھ فعرض كب
ة       في فلسفة التا   شة علمی سفات مناق ك الفل ریخ امثال ھیكل ، وكارل ماركس ، وشینكلر ، وتوینبي ، ثم ناقش تل

ق بعض            : الرابع   ھ عن طری تخلص من ى ال ا ال ھ وداعی بحث موضوع التحیز في التاریخ ، مبینا اسبابھ ونتائج
  . ذلك فيالوسائل التي تساعد 

  .بحث اسالیب تدریس التاریخ قدیما وحدیثا : الخامس 
 

  تاریخ الطب في الموصل عبر العصور
  محمود الحاج قاسم محمد. د

   ٢٠٠٧نقابة االطباء في الموصل ـ / نینوى 
   صفحة ـ حجم متوسط٢٧١

جاء ھذا الكتاب مكمال لتاریخ الطب في الموصل والذي صدر     
ام          ة الموصل ع ة الصادرة عن جامع ضمن الموسوعة الطبی

وان ١٩٩٢ ة   "  بعن وم الطبی ي ال" العل ن    ف ث م زء الثال ج
  :الموسوعة ، ویتكون من ستة فصول

  .الطب في الموصل في العصر االشوري : االول 
  .الطب في الموصل في العصر العربي االسالمي : الثاني 
  .الطب في الموصل في العھد العثماني : الثالث 
  .الطب في الموصل في العھد الملكي : الرابع 

  .الجمھوريالطب في الموصل في العھد : الخامس
  ,الطب في الموصل بعد االحتالل االمریكي : السادس

اء من الموصل           كما الحق بالكتاب بحث بعنوان ھجرة االطب
ات    صائیات  والمقترح باب واالح ده  ، االس تالل وبع ل االح قب

  .للحد منھ 
  . ویتضمن كذلك تاریخ اشھر االطباء في العصر االسالمي والعھد العثماني 
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   في االمثال ثالثة كتب

  ـــ المجلة في االمثال البي عبیدة 
  ـــ االمثال البي عمرو الشیباني 
  ـــ تفسیر االمثال البن االعرابي 

  حاكم حبیب الكریطي . جمع وتحقیق د
     ٢٠٠٨/   النجف ــ مكتب الثریا للحاسبة 

  صفحة ؛ حجم كبیر ١٢٩
ة       اة الفعلی اھر الحی اھلي     تعد االمثال العربیة مظھرًا من مظ ي العصر الج  للعرب ف

وعصر صدر االسالم ، فالعربي اعتمد الوجدان والعقل في التعبیر ، ونھض الشعر 
ل  ، اذ راح        ة التعبیر عن العق ال بمھم بمھمة التعبیرعن الوجدان ، ونھضت االمث

اق  من ر الصعود  في الحیاة وموقفھ ومواقف غیره من الوجود عب  ربي یتأمل تجاربھ وتجارب االخرین     الع  اعم
  القصاصة واللسان العربي وعنوانًاوتمثل االمثال ذروة . انت االمثال وسیلتھ الى ذلك كلھالنفس الى الخارج ، فك

  . بارزًا لبالغتھ الكامنة في االیجاز المفضي معرفیًا الى االطناب الذي یستوعب ما تمثلھ االمثال من تجارب 
ائل ح   ن وس یلة م شعر وس رب كال ال للع ت االمث ة   وكان ان وحكم ف الفرس اریخ ومواق وادث الت ار وح ظ االخب ف

الشیوخ من خالل الحوادث المرتبطة بھا ، وتعد العلم الثاني لدیھم بعد الشعر ، حیث سارت مسیره وربما سبقتھ 
  . في سرعة الدوران على السنة الناس الرتباطھا بشؤون الحیاة الكبیرة والصغیرة على السواء 

ا           واھتم العرب باالمثال و    ي تظھر اھمیتھ اب ، والت ذا الكت ا ھ ي احتواھ ة الت ب الثالث ا الكت وضعوا لھا كتبًا ومنھ
كونھا تعود لعلماء من الرعیل االول من علماء العربیة الذین اعتنوا بجمع االمثال وروایتھا ودراستھا بوصفھا     

  . مظھرًا من مظاھر اللغة العربیة االصیلة 
ھ من قصص             وقد اقتصر اصحاب الكتب الثالثة ع      رتبط ب ا ی ى م م یخرجوا ال اه ، ول سیر معن لى ذكر المثل وتف

 وحوادث اال في حاالت قلیلة ، ویبدو ان االصل في ھذه الكتب الثالثة المادة اللغویة ، لذا جاءت متشابھة الى حد
  .  في منھج اصحابھا وفي تفسیراتھم اللغویة ما

  
  

  الحّالج في ما وراء المعنى والخط واللون 
  مي مكارم سا

  بیروت ـ ریاض الریس للكتب والنشر 
   صفحة  ـ  حجم متوسط٢٢٠

صرعھ   عودا وم ورا وص الج ظھ اة الح اب بحی ذا الكت م ھ یل
صیة       ة وشخ ات معرفی ة ذات توجھ اھرة عرفانی صفتھ ظ ب
صوفیة كبیرة كرست حیاتھا الستطالع الحق من خالل العبارة 

یة الى معانٍ  ال في مرامیھا معانیھا الحسیة والعقل التي تجاوز
  .یدركھا اال الصفوة من الناس 

ذ         ن منصور الحالج من سین ب ویتتبع ھذا الكتاب شخصیة الح
ان المطل              اب خراس ى مصرعھ مصلوبا بب شأتھ حت والدتھ ون
ر       ذا الم اس ، تنفی ن العب د ب وزیر حام د ال ى ی ة عل ى دجل عل
اظلم        رورا ب ري ، م ع الھج رن الراب ي الق در ف ة المقت الخلیف

 .ة عرفھا تاریخ الفكر االسالمي واكثرھا جورا والتباسا محاكم
  

  موسوعة الفلكلور واالساطیر العربیة 
   شوقي عبد الحكیم

  مكتبة مدبولي    / القاھرة 
   صفحة ؛ حجم كبر ٧٣١

ق        موسوعة جمع المعلومات والمأثورات   تتناول ھذه ال   ا من منطل ة ، والتعریف بھا واختیارھ ة المتوارث العربی
 السیما التراث الموغل في العراقة والقدم للجزیرة العربیة باوطانھا وكیاناتھا المختلفة ، وما كان یسود عربي ،

  .تراثھا منذ اقدم العصور من سمات وخصائص 
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ویعتبر الوطن العربي من اھم المخزونات القومیة سواء     

  في حقلي الحكایات او السَِّیر والمالحم ، ومنھا ألــف
ة    لیلة ولیل  ة ودمن ي كلیل ة وقصص الحیوانات والطیور ف

زن        ن ذي ی یف ب ك س امش ، والمل م كلك َیر مالح ، وسِّ
داد ،      ن ش رة ب ة ، وعنت سیرة الھاللی ري ، وال الحمی
زة ویونس      والملك الیماني السبع حسان الیماني ، وعزی

  .الخ ... 
وعة     ذه الموس دیم ھ ن تق رض م ف ان الغ ین المؤل  ویب

طوري الفل راث االس ذور  للت د الج ي المتوح وري العرب كل
ذ     ة من ات العربی دان والكیان صائص للبل ارات والخ والعب
راث         ة جمع الت تنبات حرك شیط واس دم العصور ھو تن اق
ور       س للفلكل الشفھي واالسھام كنقطة في بدء اصدار اطل
ات       عر وحكای ن ش ة م ة االدبی ھ المختلف ي بمجاالت العرب

  . ومأثورات واساطیر وسیر ومالحم 
رة      ویح اء نظ ذه ارس وعتھ ھ ي موس ف ف اول المؤل

ھ     ل جزئیات ي ونق ور العرب وع الفلكل ة لموض اجمالی
ة  هوعناصر  ة الكونی ھ من الرقع ان موقع ھ وبی  ومأثورات

وما یتصل باصولھ ومتابعة المتوارث جیال بعد جیل وحضارة بعد حضارة في محاولة لتحدید الواقع الموضوعي 
اوز          للتاریخ الثقافي العربي بافعالھ    ق والتج دمیر والخل ات الت ر عملی ھ عب ة ومجموع صراعاتھ وازمات المتبادل
  .واالجتثاث والثورة وارتداداتھا

  
  

  دستور العلماء او جامع العلوم في اصطالحات الفنون
د      : تألیف   ول االحم د الرس القاضي عبد النبي بن عب
  نكري

  حسن ھاني فحص: تعریب 
  فحة ؛ حجم كبیر ص٢٩٢/   دار الكتب العلمیة –بیروت 

د نكري   " دستور العلماء " ان كتاب    ( للعالــم الھندي االحم
ر    ـد نك ـة احمـ ـى مدینـ سبــة الـ ـوب  )ن ـى االسلـ ـي الـ ینتمـ

وم   ذي یق سلمین ، وال اء الم ـض العلم ـن بعـ اع بیـ ـذي ش الـ
ف     ـن مختل تى مـ ـع ش ع بمواضیـ ع والتجمی دأ الجم ى مب عل

وم   ـة والعل ـن المعرف ـط   میادیـ اك رابـ ون ھن ن دون ان یك م
ـي الموضوع         ب فـ ـا الكات ـي رآھـ ة التـ بینھــا ، سوى االھمی

  .الذي اختاره 
ة    ة موزع ھ االربع ي اجزائ اب ف یع الكت ت مواض د ات ذلك فق ل
على الفقھ واللغة واالدب والشعر والطب والصیدلة والتاریخ      

ك وال  ة والفل ة والحكای ول والطرف وم فواالص ضاء والنج
سمیة          والفل یمكن اطالق ت ى ل راج حت ) الكشكول  ( سفة واالب

  .علیھ الى جانب االسم الذي وضعھ المؤلف 
ذا       ة وھ ذه المعرف ساب ھ ن اكت ب م ن الكات ذي مك ر ال واالم
ى           اؤه ال و انتم ھ ھ راث وكتب االطالع الواسع على مصادر الت
ھ            ت ل ار وكان د الكب اء الھن ده من علم ان وال ي اذ ك ت علم بی

اء اخرین ،               مكانة متقدمة ل   دى علم ھ او ل ي بیت ت ف خمة كان ات ض ى مكتب ھ عل ذلك وقوف دى سالطین زمانھ وك
فانفق جل عمره في القراءة والكتابة والتألیف والتجمیع وساعده على ذلك اتقانھ لعدة لغات كالعربیة والفارسیة 

ي          .ردیة  ووالھندیة والسنسیكریتیة واال   ى الجھد التجمیع ي ال ان ینتھ اب وان ك ة من     والكت سب اھمی ھ یكت اال ان
اھد              ا ش ان فیھ ي ك ب والت خالل عدة امور ، ولعل اھمھا ھي عملیة التاریخ للفترة الزمنیة التي عاش فیھا الكات

  .عیان على احداثھا ووقائعھا والصراعات التي حدثت ووقعت فیھا 
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  م ) ١٢٥٨- ١٠٥٥) ( ه٦٥٦-  ٤٤٧(الوزراء الكتاب في العصور العباسیة المتاخرة  منذ 
  )اطروحة دكتوراه ( 

  الطالبة شیماء محمد حمزة 
   كلیة التربیة –جامعة بغداد 

   صفحة الحجم الكبیر ٣٥٢
یعد موضوع الوزراء الكتاب من المواضیع المھمة ذلك ان الكتابة الدیوانیة بلغت 

 اب لدى الخلفاء السالطینفي العصر العباسي منزلة رفیعة وارتفعت مكانة الكّت
اب إلى مرتبة عالیة وقد تناولت ھذه الدراسة في التاریخ االداري للوزراء الكّت

 فئة لھا ثقافتھا افھم موظفو اجھزة الدولة وشكلو. وتطورھم في العصر العباسي 
  ومكانتھا واھمیتھا في المجال السیاسي واالداري واالقتصادي والعسكري غیرھا   

النھ لم یصدر بھا كتاب اومؤلف مستقل وقد وجدت ان دراسة ھذا الجانب مھمة 
  . وانما ھي افكار ودراسات ركزت في جانب واحد ولم تعرض الموضوع بطریقة صحیحة  

تتألف االطروحة من اربعة فصول ویحتوي كل فصل مجموعة من المواضیع المھمة منھا دور الكاتب السیاسي 
   . علوم االدبیة واللغویةالوالعسكري والدیني وعلم الحدیث و

  میمون صبیح: عرض 
  
  
  
  
  

  م  ) ١٩٧٤( لغة القصة القصیرة عند االدباء العراقیین الستینیین حتى عام 
  وھي جزء من متطلبات نیل شھادة الدكتوراه 

   كلیة االداب –جامعة بغداد 
  الطالبة اسراء عامر شمس الدین 

   صفحة الحجم الكبیر ٢٧٦
االدبیة االبداعیة وذلك إلن الظاھرة ارتأت الباحثة بحث اثر اللغة في االعمال 

متأثرة باعالم االدب الغربي , ا یالستینیة ظاھرة عربیة نھجت منھجا تجدید
المترجم مظھرة معاناة الذات االنسانیة وماتعرضت لھ من ضغوط سیاسیة 
حفلت بھا الساحة العربیة والعراقیة منھا في العقد الستیني الذي عد عقدا 

  .  المبدعین متازما على وفق رؤیة
واسست خطة الدراسة على امرین احدھما النظام الفكري والثقافي المؤثر في 

 القصصي واالخر على النظام اللغوي المتعارف علیھ مضمنة ایاه  اابداعھ
وعلى وفق مایعد ظاھرة بارزة في الجملة القصصیة الستینیة , الفصول الثالثة 

 ایراد نماذج من االمثلة الداعمة محللة ایاھا وفقًا لطبیعة السیاق متبعة منھج ادراج المادة العلمیة ومن ثم
  . القصصي وماوردت بشان المنھج العام للمجامیع القصصیة الخاضعة للنقد 

 –وتتكون االطروحة من ثالثة فصول تتخللھا عدة ابواب مھمة منھا العامالن المؤثران في القصة الستینیة 
  .یم والتأخیر في الجملة الفعلیة والتقد, فعال ودالالتھا ابنیة االـ  المفاھیم الفلسفیة 
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  ..الكسریة في العمارة 
  راثیة في بغداد تدراسة تحلیلیة للبیوت ال

  للطالبة اسماء محمد حسبن اطروحة دكتوراه
   الجامعة التكنلوجیة –قسم الھندسة المعماریة 

  الحجم الكبیر ,  صفحة ٢٤١
 خالل نظریة الفوضى ضمن مجموعة العلوم الجدیدة برزت الھندسة الكسریة من

ومنھا نظریة التعقید التي اعطت رؤیة جدیدة لطبیعة عمل النظام الكوني البعید 
ساق والخطیة والقدرة التنبؤیة على المدى الطویل الذي اتسمت نعن االنتظام واال

ینھا وبین الریاضیات من جھة وبین وظھرت اھمیتھا في العمارة المكانیتھا في ردم الفجوة ب. بھ الھندسة 
  . ولقدرتھا على وصف االشكال المعقدة  , الطبیعة من جھة اخرى 

ولغرض التحقق من فرضیة البحث فقد تم تطبیق بعض من ھذه المؤشرات على البیوت التراثیة في مدینة 
والفنیة االختباریة , غیراتھ كاسالیب القیاس ومت, الكاظمیة وتطلب ذلك تحدید مجموعة من االجراءات التطبیقیة 

  . واالوجھ االختباریة  
وتتكون الرسالة من خمسة فصول تتضمن التعریف العفوي لمفھوم الكسریة والتطورات التاریخیة الكسریة 

  . واستكشاف الكسریة في االعمال الفنیة ودراسات الحیدري والدجیلي 
  میمون صبیح: عرض 

  
  

  م الحاسبات بناء مكنز في ثنائي اللغة في علو
  جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في علم المعلومات والمكتبات 

  للطالب وسام عادل عبودي 
  كلیة االداب ـ الجامعة المستنصریة

   صفحة الحجم الكبیر ٢٢٩
الھدف من ھذه الدراسة  بناء مكنز ثنائي اللغة في علوم الحاسبات وتضمنت 

انز وطبیعة المصطلحات فیھا واسالیب الدراسة تاریخ وتعاریف وانواع المك
تنظیم وعرض المصطلحات فیھا واسالیب تنظیم وعرض المصطلحات 

وتستعرض خطوات اعدادھا ووضحت اسس بناء المكانز ودور االستقرائیة 
واالستنتاجیة في جمع واختبار المصطلحات على وفق اسس وقواعد خاصة 

المتوافر في المكتبة المركزیة بالوصفات بعد تحلیل مجموعة من النتاج الفكري 
ومكتبات االقسام العلمیة في الجامعة التكنلوجیة والخاصة بموضوع الحاسبات 

  . بھدف بناء المكنز 
واصفة ( مصطلحا  ) ٥٧٦( وبلغ عدد المصطلحات التي جمعت نتیجة التحلیل 

  . باللغة العربیة وقد خرجت الدراسة بنتائج مھمة ) والواصفة 
ة من اربعة فصول تحتوي مصادر مصطلحات المكنز ومنھجیة الدراسة والعرض الھجائي وتتكون الرسال

  . العربیة واالنكلیزیة تینللمكنز باللغ
  میمون صبیح:عرض 
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  االستاذ الدكتور ابراھیم خلیل العالف: بطاقة ابداع 
 
 ٠. 1945 من موالید الموصل ـ العراق ابراھیم خلیل العالفـ 
 ٠ خ عراقي واستاذ جامعي متخصص بالتاریخ العربي الحدیث والمعاصرمؤرـ 
  . عاما ٤٠كاتب صحفي یمارس الكتابة الصحافیة منذ ـ 
 ٠)هماجستیر ودكتورا( اطروحة ٣٥اشرف على أكثر من ـ 
  ٠العراقـ جامعة الموصل ـ احث في مركز الدراسات االقلیمیة وب ن استاذھو اآلـ 

  : نھام لدیھ كتب كثیرة منشورة
  ١٩٨١تاریخ الوطن العربي في العھد العثماني ـ 
 ١٩٨٢ة الصحافة العربیة في الموصل أنشـ 
  ١٩٨٢تطور التعلیم الوطني في العراق ـ 
  ٢٠٠١تاریخ الفكر القومي العربي  ـ 
  ١٩٨٩تاریخ العراق المعاصر ـ 
  ٢٠٠٥مشكلة المیاه والموارد المائیة في الشرق االوسط ـ 
 ٢٠٠٥وجھات االسالمیة في تركیا المعاصرة خارطة التـ 
  

ibrahim.all@hotmail.com 
 

  
  ...صباح محسن كاظم 

  ..ولھاث .. كتابات 
  والوطن الحقیقة عن

 والحضارات
 

  الحمادي لغنيحسن عبد ا
یم         ة والتعل ي الكتاب ین    ..من مدینة علمت البشریة وھج الحرف ف اح الط ذ افتت ومن

ق      ا انطل ین ، مثلم ة والیق ذور البدای ات وج مو الكلم روف، وس ة الح ا نكھ علمتھ
ات ، المكتظة          ابالكثیر من الكتّ   شعر والحروف والكتاب ى بال ة، الحبل ذه المدین واالدباء والشعراء من معطف ھ

ألق            االدبیة والكتابیة  لطاقاتبا داع والت داع      ... المشرعة اصًال نحو ضفة االب أثر االب زمن ب لیوسموا خارطة ال
الم          ي ع اء والزھو ف ین من العط ذلك االن ویعلنوا في االوساط الثقافیة المختلفة بأن ھذه المدینة مازالت حبلى ب

اح   الكتابة واالنطالق والتوھج الحقیقي في عطاء ادبي وفكري مت      زمن وش جدد ، حتى انھم بال شك لبسوا مع ال
  ..االبداع والحقیقة والصدق والتوھج 

سیرة  ..وتستمر قافلة المبدعین في االنطالق والتواصل والعطاء ، اجیال تترى اجیال     .. ویستمر الزمن    لتكمل م
.. ..... لتوجھات واالنطالق العطاء والنتاج االدبي، والفكري، في جوانب الحیاة المختلفة ، المتزاحمة االبعاد وا 

ة،     " الناصریة " كاتب من المدینة الموسومة باالبداع ..صباح محسن كاظم     االت التاریخی ر من المق كتب الكثی
ا     ..والفكریة، والثقافیة، والسیاسیة ،المتنوعة كتبھا بصدق وجرأة وحقیقة    اب لتقول حروفھ حقیقة تكشف النق

وقلق ..ن تطلع علیھ ، حیث عبرت عن انفاسھا عبر وجع متراكم ومتردد بیقین ونبض حقیقي تستطیع االجیال ا
ة     .. واشارة ا لیطلقھا امانة وصدقھوحقیقة تطوق.. ثمة لھاث یدفعھ    ..! وعذاب ربما    نفس الحری ھ ت ك ان ال اخفی

  نظار یقرأه بخفیة ، بعیدًا عن ا..فأنطلق قلمة مشرعًا بحروف كادت تكابده ، منذ زمن وھو یحتضن الكتاب ..
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  ..ورجال االبادة .. البولیس السري 

ف      ائل المختل یبحث عن كتب ذات قیمة ثقافیة فعلیة منھجیة ، متنوعھ بین التاریخ، واالدب، والسیاسة ،والرس
تحفظ      ا وال ة وادراجھ بأجوائھا واطروحاتھا ، فقد كان یتنفس حروفھ بسریة تامة ذلك القتناص المعلومة المھم

ًا  " ثقافة سریة " وانھا بالتأكید .. ة في جو ثقافي سري علیھا ، انھا رحل  اخذت الكثیر من وقتھ ، لم یبخل یوم
ي ن ا          قف ات واجوائھ ك الكتاب م بتل ون ھ ھ ویھتم ذین یھمون رین ال ى االخ سریة ال ة ال ھ الثقافی   .......ل اوراق

خرون، الذین اجبرھم مسرح واالضطراب ، وتأمالت صعبة عاشھا مثلما اال.. تلك حالة وضعتھ في دوامة القلق 
ي    ى ف ایش حت ل ،والتصرف، والتع ي العم اتي ف نھج حی المفھوم الصحیح لم ف ب رق والتعری ى التط اة عل الحی

والمعلومھ الحقة وابعادھا مما سبب ,, محاضراتھ داخل الصف ـ كونھ مدرس تاریخ ـ ینادي با لحقیقھ وتوھجھا 
ن االحراج والمساءلة والمراق      ر م ك الكثی ھ ذل ة ل ات االخرین     ...ب ي وھلوس اض الماض زمن ردم انق وبمرور ال

ة وصوت     ام     ...  وصدى  افاكتضت الحروف لدیھ واصرت ان تكون كلم ي ع د انجز ف ام    ١٩٩٧وق ًا عن االم  كتاب
ذ  ) ...علیھ السالم (علي   اض وتركم     اوھا نحن نردم ركام االمس ونفتح نواف زیح انق ا  التأمل واالنطالق ون ت م

ھ   " صباح محسن كاظم "  اخذ الكاتب  , وجع وحرقة وانین  خلفتھ السنون من   ھ ووجدان یعلن عما ضمتھ ذاكرت
ة والمكاشفة والطرح          ي الكتاب اص ف ارة الصادقة   .. وحرقتھ في تلك الحروف والكلمات لینطلق بافق خ ، والعب

  .... البعیدة عن الزیف والتأویل 
ي حروف       نت تقلب الصحافة الیومیة في عراقنا الجدید ،،، ستال       أو ار من وح ا انفج اك ربم حظ مقاالتھ ھنا وھن

ة          ب الصحف والمجالت العراقی وصوت مثابر یرغب ان ینشد نشیده حیث كتب ونشر عشرات المقاالت في اغل
الیومیة واالسبوعیة والدوریة ،،، اعمدة صحافیة مختلفة ،، واشارات جمیلة البداعات االخرین سواء في عمل 

دخالت     مسرحي ، او امسیة ثقافی   ي خضم الت ین ف ة ، او طرح فكري یرتقي الیھ الكثیرون من المتابعین والمثقف
ا                   دنیا وم زمن وزھو ال ة ال ر قافل داعھم عب سومریین واب ب عن ال ارة یكت ة ،،،، فت ة المتنوع السیاسیة والفكری

ین ،،، واخرى  تركوه من حضارة ویقین ،،، وادراكھم بتألق كونھم نواة لظھور التمدن في حضارة وادي الرافد   
زام ؟؟؟        سؤولیة والت راه   !! یكتب عن الحریة واستثمارھا بثقافة المجتمع المتطلع نحوھا وكیف ھي م ومرات ت

دة، و    ة الجدی دة، والثقاف اریخ ،والعقی ر، والت ین الفك ة ب ة متوزع ات متنوع ب كتاب ة  آیكت ة والنزاھ اق الوطنی ف
ط         ي االبحار وس ة ف ا ، و أواالخالص ، او رغب سالالت حتى حوار       ور ، الرس سومریة وال ة وال الحضارة االكدی

ال     الحضارات وصراعھا ویعود لیكتب بلمسة جمالیة عذبة في اھوار الجنوب المكتظ   سحر والجم الطراوة وال  ب
ل   ) صباح محسن كاظم ( والخیال ،،، انھا انطالقة جمیلة لكاتبنا    ة دلی فابحاره في عالم الكتابة والنشر والمتابع

افي ین   ي ثق داع       وع ة االب ي مدین داع ف ة االب ى عافی ة عل دلنا كتابات دوام ت ع والتواصل وال و ضفة التطل بض نح
  .....والمبدعین الناصریة

  :صباح محسن كاظم في سطور
 ٠ ١٩٦٠-٢-٢٠صباح محسن كاظم 

 ١٩٨٤ بكلوریوس تاریخ جامعة بغداد
  .العراقي للدراسات واالبحاث  باحث في المجمع العلمي

 .اء والكتاب العراقییناالدب عضو اتحاد
  .عضو اتحاد الصحافیین العراقیین

  .العامة لبیت الصحافة  عضو االمانة
 .عضو نقابة الصحفیین العراقیین

م المجالت والصحف      ي معظ ة، مع   لدیھ عشرات البحوث والدراسات والمقاالت منشورة ف ة في     العراقی الكتاب
  .اق االسالمي مجلة العربي الكویتیة ،واالحداث المغربیة والوف

  . شھادة تقدیریة٣٠المؤتمرات الثقافیة العراقیة ولدیھ اكثر من  اشترك في معظم
 ..بدورات عن االعالم اشترك لمدة عامین

للتلفزیون المحلي واالذاعة المحلیة،واذاعة كل العراق  قدم العدید من الحوارات التلفزیونیة للفضائیات ،وكذلك 
 .في العمارة

وان          ن البحوثـ لدیھ الكثیر م   ل عن ي ، ویحم ال عراق المركز االول عن افضل مق از ب ى الف  (  ف الة ال ان  اترس یك
  ٢٠٠  بمسابقة افضل مقال في صحیفة الحیاة العراقیة  سنة  )واالحرار في العالم

  
  أمثال عراقیة تقاوم الزمن

  كاتب عراقي ـ ستار البغدادي
حبھا لعدم مطابقتھا للواقع أو فیھا بعض االسفاف أو الفجاجة  لألمثال أعماٌر منھا ما تولد لساعتھا ثم تقضي ن      

   األجیال وتتناقلھا األلسن جیًال بعد جیل، كاألمثال العراقیة التي تعمر اومنھا ما تخلدھ. أو تكون جارحة للمشاعر
٣٤  



  
د          . ما شاء لھا اهللا    سنین، وتزی ذه ال ستطیع تجاوزھا، وتتجوھر بمضي ھ ث ال ی ة  فھي تقاوم الزمن بحی ھا حكم

ام        ورصانة واصابة ألھدافھا، ولنا خیر شاھد على ھذا من العصر العباسي حیث ازدھرت سوق الثقافة بشكل ع
ات            ى ثقاف زمن عل ك ال ي ذل وسوق األمثال بشكل خاص، وجّلھا تطابق الواقع المعیش، نظرًا لالنفتاح الواسع ف

ة والفا        ة والھندی ة الترجمة عن الیونانی شاط حرك ا      اآلخرین، ولن ا وتجاربھ ة بثقافاتھ یة وأمم أخرى غنی .. رس
ي    ضلھ القاض شكور ف و الم ى اآلن ھ ة حت ال المتداول ذه األمث ا ھ ظ لن ذي حف ضل  (وال ن الف ي ب سن عل و الح أب

  . میالدیة١٠٠١ ھجریة ـ سنة ٤٢١وجعلھا في رسالة أسماھا األمثال البغدادیة وذلك في سنة ) الطالقاني
  ..ارب معناھا مع بعض المتداول في أیامنا ھذهونحن نجتزئ بعضًا منھا وبما یق

  اذا لم تجده كم تجلده؟* 
فاللص .. حرامي الماتلزمھ چم عصا تضربھ؟: وقریبًا منھ.. ـ وھو یضرب للصعب وأحیانًا للمستحیل من األمور

  الذي لم تستطع االمساك بھ كم من العصي ستضربھ؟
  ..اصعد بلحاف وانزل بمروحة* 

ة    : ل البغدادي المعروف ـ وقریبًا منھ المث    زل بالمھف ة وان عد بالمنقل د      .. اص ى الصحة عن نصیحة بالمحافظة عل
  .الحر والقر

  ..البستان كلھ كرفس* 
  .مزرعة البصل كلھا رؤوس: وقریبًا منھ.. ـ یضرب في التساوي بأعمال الشرور والنفخة الكاذبة

  ..قد غرق زورقھ في الداوودیة* 
  .والموقع المذكور نفسھ في مدینة المنصور. واگع حملھ بالداوودي: اول حالیًاوشبیھ بھ المثل الشعبي المتد

  ..ما بقي من اللص أخذه العراف* 
  .وشبیھ بھ المثل اللي یعوفھ الحرامي یاخذه الفوال

  ..غاص غاص أخرج اجرة*
  .ویضرب لمن یتعب نفسھ بما ال یجدي وینفع. ـ وقریبًا منھ صام صام فطر على جّریة

  ..في رحلة نعلینعریان * 
ة      .. ـ وقریبًا منھ مگدي وعلیجتھ قدیفة    ساحة نثری ال وبم ومن النوافل القول ان األمثال أكثر من ان تحصر بمق

  ..محدودة
   

  !!أدباء أحرقوا كتبھم
  ـ كاتب عربيجھاد عالونھ 

  روض على یضرب إیقاعات العھو الوقت ويیقال أن الخلیل بن أحمد الفراھیدي كان یعمل نحاسا وكان یمض
  بھا الناس من أجل أن یقوم بتبییضھا وكانت كل المشاكل العالقة بینھ وبین أتیھتظھر األواني النحاسیة التي 

  .مة نوعا ما ؤو تلك المھنة المش ,زوجتھ ھي بسبب الثقافة
  علىوقد رغب كثیر من األدباء عن الزواج وترھبنوا طمعا بالتفرغ للعمل الثقافي ألن الحیاة العامة تؤثر 

  .مستقبلھم العلمي كما یؤثر الحمل والزواج على العبات الجمباز والجمنایزوم 
 وقد المھ بذلك ة ھجری٤٠٠وقد أحرق أبو حیان التوحیدي جمیع كتبھ لیأسھ من الناس والحكام والوزراء سنة 

  :كثیر من األصدقاء فما كان منھ إال أن برھن على فعلتھ بقولھ 
اس     ...  ى أن اورتھم    وكیف أتركھا إل نھم             ٢٠ ج ي من بی ي من أحدھم وداد وال ظھر ل نة فما صح ل  عشرین س

ي الصحراء              ..أنسان مھم حّفاظ   ل الخضر ف ى أك رة إل ات كثی ي أوق ة ف شرة والمعرف وقد إضطررت بینھم بعد الع
وإلى  وإلى بیع الدین والمروءة وإلى تعاطي الریاء بالسمعة والنفاق عند الخاصة والعامة  وإلى التكفف الفاضح

  .ما ال یصلح للحر أن یرسمھ بالقلم ویطرح في قلب صاحبھ األلم
ذي  ا كسفیان الثوري ممن سبقھ من أدباء وفقھاء العرب یقتدي بھ وكان ألبي حیان التوحیدي أسوة حسنة في  ل

  :مزق أكثر من ألف جزء من كتبھ وطیرھا بالھواء وھو یقول 
  .رفا واحدا لیت یدي قطعت من ھنا بل من ھاھنا ولم أكتب ح

وكذلك أبي سعید السیرافي سید علماء عصره الذي قال لولده محمد تركت لك ھذه الكتب تكتسب بھا خیر األجل  
  .جعلھا طعمة للنار افإذا رأیتھا تخونك فألقھا بالنار و

   .ًاوكذلك أبو عمر بن العالء الذي دفن كتبھ في بطن األرض فلم یجد لھا أحد من الناس أثر
  :داود الطائي الذي طرح كتبھ في البحر وقال یناجیھا وكذلك فعل 

  .نعم الدلیل كنت والوقوف مع الدلیل بعد الوصول عناء وذھول وبالء وخمول
سبب            ھ ب دو أھل بیت ان ع إن الثقافة ھي مھنة األشقیاء فما من مثقف إال وأوذي في قومھ وما من مثقف إال وك

  .التفرغ العلمي الكامل للثقافة
٣٥  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٦  

  
  ایام زمان.. رة القدمك

  .ساحة الكشافة    تتطایر على مدرجات ملعب)الجراویات(
  كاتب عراقي ـ مجید الالمي

ا               ة ابرزھ باقات كروی داد س ي بغ ت ف اة نظم ور الحی عشرات السنین وقبل ان یرى الجیل الحالي ن
  ..ي الكرخ والرصافة خباللقاء بین منت

ذاك        في احدى المرات    تقرر لقاء الفریقین    وقد   ة یوم ة المع ان من نجوم كروی لما یضمھ المنتخب
ال ودي : امث ماعیل حم ھ   , اس ب نجیب،ط د، ادی ماعیل محم اس، اس ادي عب سكر، ھ دالغني ع عب

  .عبدالجلیل، احمد جالي
سكریین          ین الع سنى لالعب والموظفین  وتم االتفاق على اجراء المباراة خالل ایام عید االضحى لیت

ا                 اراة او حضورھا كم ي المب شاركة ف سكریة الم ة الع ذة الكلی وطلبة المدارس وعلى االخص تالم
سیني     ین الح اج ام وم الح ن المرح ب م رر ان یطل سطین(تق ي فل ك  ) مفت اراة وذل ى المب ان یرع

ل           اراة مع جع یم المب اظم بتحك ي ك لوجوده في بغداد وقتذاك وكما تقرر ان یطلب من المرحوم زك
داد   . الدخول للملعب بتذاكر قیمتھا خمسون فلسا وعشرون فلسا    ل بغ في الیوم التالي وزعت في ك

ام             ) مناشیر( باط ع ي االول من ش ي جرت ف اراة الت شاھدة المب  ١٩٣٩یدویة تحث الناس على م
ارك          حى المب د االض ام عی شر الباعة    ... الثاني من ای ساحة الخضراء     الجوال انت واب ال ون قرب اب

ب ا( شافةملع واتھم  ) لك ت اص بعض  توكان ضھا ب تلط بع مون  .. ( خ ھ وص ي.. عمب لغم .. لبلب ش
 فیما كانت افواج المتفرجین وھي تتبادل تھاني العید بالبستھا الجدیدة تخترقھم لتدلف  ) ..یاشغلم

  ..لم یدخل بالمجان احد مطلقا بینما دفع الكثیرون اضعاف السعر المقرر.. الى الملعب 
اف و الرص انوا امتفرج الة ك ال امث بس    مث ام بل شكل ع زوا ب افة تمی ل الرص رخ واھ ي الك  متفرج
ك إل  سدارة ذل ال     ال ات والعق رخ الجراوی و الك ر متفرج ا اعتم ة فیم ن االفندی رھم م ن اكث

  .الكل كان یؤمن تماما بان الفوز سیكون لمنتخب الرصافة).. العرقجینات(و
ة   حتى لمباراة وما ان اعلنت صافرة المرحوم زكي كاظم عن بدء ا   ارات الرزان ذابت معھا كل اعتب

اھل (اھل الرصافة ینعتون الكرخیین ..  بااللقابنابزونیتا التقلیدیة بالنسبة للمتفرجین حیث راحو
یھم الكرخیون      ) الكروش  رد عل ین لھم الخسارة وی سنادین  (متمن ى   ، ) اھل ال شیر ال والكروش ت

ا   رخیین باكلھ ع الك ة وتول سنادین  ، الباج ین       وال ان ب وزع بالمج ي ت شوربة الت ى ال وميء ال ت
  .محتاجیھا یومیا في باب الشیخ بالسنادین 

ب                 اء الملع ى ودوت ارج ابتھ االول ب الكرخ اص جل منتخ اراة س ى المب اعة عل ع س وبعد مضي رب
المتطایرة تعبیرا عن الفرح ) العرقجینات(بالتشجیع وامتألت سماء مدرج الكرخیین بالجراویات و

مور وتبادل الفریقان السیطرة على اللعب والملعب ولم تبق االخمس دقائق على نھایة ثم ھدأت اال
انة   دالشوط االول حتى سجل الرصافیون اصابة التعادل واقتلعت الزوبعة من جدی        ة ورص  كل رزان

درت      اراتوصبر وتطایرت سد   ي الھواء وھ ـ      ح الرصافیین ف ابة وتعریضا ب دا لالص اجرھم تمجی ن
  )..اھل الكروش(

وخالل الشوط الثاني تعالت االصوات بالھتاف اذ قرب منطقة جزاء الرصافة كانت الكرة مع ھادي 
ھ       یة سریعة فتدخل عباس فناولھا بدوره الى الالعب المرحوم كاظم لینفرد بالمرمى ویرسلھا ارض

  . محاولة عبدالرزاق العجیل حامي ھدف الرصافة ابعادھا منرغمالب
ي   ) جراویات(ومن جدید تطایرت   سین ف الكرخیین وعلت اھازیجھم بینما طغى الصمت على الجال

  ..مدرج مشجعي الرصافة
تلك المباراة معلنا فوز ثم مر الوقت في لعب متعجل من الفریقین وبعدھا انھى المرحوم زكي كاظم 

  . الكرخیین 
ي     ون وف ل المتفرج ذلك فع ر وك بعض االخ دي ال ى ای ضھم عل د بع ون وش انق الالعب ك تع د ذل  بع

سلم           ا ت ائزین فیم ین الف مة ب سیني االوس ین الح أس المقصورة وزع المرحوم الحاج ام یس  الك  رئ
شاھدة تبرع المرحوم              ة الم ي محل منتخب الكرخ وعند وصول المنتخب الكرخي فائزا الى مقره ف

 .حسین سھیل القھواتي بالشاي مجانا
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحات من تأریخ المكتبات والكتبیین في سوق السراي
  المدى الثقافي :الصفحة اسم

 الحیدري شمس الدین
ة        ر نكب م العباسي اث ار الحك د انھی ام    عطلت المعاناة التي عاشھا العراق بع داد ع ـ ـ   ٦٦٥بغ شاطھ  ١٢٥٨ھ م ن

ا  وازدھار حضارتھ التي كانت ق ا جعلھ ابین         د بلغت من الرقي م الد م ا ب ي احتلتھ ادة الحضاریة الت ستعید الری ت
ذا        النھرین على مر التأریخ، بید ان ا، وھك ة تحل بھ ع كل محن االرض التي انتجت تلك الحضارة كانت تتجدد م

بجیل  المعرفةریادتھ في التواصل الحضاري من نخب من العلماء والمبدعین الذین غذوا الفكر و استعاد العراق
م       ى العل وغھم وفضلھم عل دث عن نب م      من العباقرة والمفكرین الذین مازال العالم یتح م یقنطوا ول سان ول واالن

فسجلت مراجع الكتب وومضات الفھرسة العدید من   ییأسوا وبما تیسر لھم من سبیل استمرار الثقافة والتألیف
كان واحدا ) عباس العزاوي (  تلك الفترة، ولعل المرحوم التي انتجت في المؤلفات المتنوعة المواضیع والعلوم

ي في    تاریخ االدب( و) التعریف بالمؤرخین ( و) تاریخ العراق بین احتاللین ( موسوعتھ  ممن سجل في العرب
   وغیرھا الكثیر من تلك الكتب) العراق 

ا    ن كان قد فاتھ ذكر كتبإو سیر والكالم كم ا اخرى لطوائف       عدیدة اخرى من كتب الفقھ والتف ورد كتب م ی ھ ل  ان
 . مسلمة ظلت وفیرة غیر

الم بجدارة      وعلى الرغم من تلك الحروب والكوارث فقد احتل الكتاب العراقي ات الع م مكتب مكانة بارزة في معظ
ات           والتزال ھناك المالیین من كتب عراقیة ى مدى مئ ي وعل اج الفكر العراق ن نت ي اصقاع االرض م منتشرة ف

  . السنین
  في العراق لطباعةا

سالم     (م وفي عھد الممالیك استوردت اول مطبعة في بغداد باسم١٨٣٣في عام  ة دار ال ي عھد داود   ) مطبع ف
اء   (باشا وقد طبعت عدة مطبوعات منھا  شن خلف ابع          )كل شئت مط ة وان ة التركی وزراء باللغ ة ال سمى دوح الم
  ـ:وجھة التاسیس  اخرى اوردھا ادناه مع سنة تأسیسھا

  . لوسياآل م طبعت كتبا فقھیة وادعیة مع مقامات١٨٥٦مطبعة كربالء سنة ـ  
  . الصلیب م طبعت كتاب ریاضة درب١٨٥٦مطبعة االدباء الدومینكان في الموصل سنة  ـ
  . الحجریة مطبعة كامل التبریزي في بغداد طبعت كتاب تاریخ القرماني بالطباعةـ  
  .ي بغداد صاحبھا الشماس روفائیلم ف١٨٦٣المطبعة الكلدانیة سنة  ـ
  . م في بغداد الوالي مدحت باشا طبعت جریدة الزوراء١٨٦٩مطبعة الوالیة ـ  
  . م في بغداد الوالي مدحت باشا ـ منشورات عسكریة١٨٦٩مطبعة الفیلق  ـ

 . صحیفة الموصل- تحسین باشا والي الموصل- الموصل١٨٧٥الوالیة  مطبعةـ 
  عبد الوھاب نائب الباب١٨٨١المطبعة الحیدریة .  جریدة كركوك- فیضي باشا-كركوك ١٨٨١مطبعة كركوك  ـ

  . العالي كتاب بحرالكالم
 العبریة  بغداد الحاخام یھودا بیخور الكتب١٨٨٤ مطبعة بیخور 

  . الموصل بعثة السریان الیعاقبة كتاب فاكھة الخلفاء١٨٨٩مطبعة السریان  -
  .لبي زاده محمد علي جریدة البصرة البصرة ج١٨٨٩مطبعة البصرة  -
ي طبعت     بغداد ابراھیم باشا بلوغ االرب في احوال العرب لآل١٨٨٩السالم  مطبعة دار - ي الت ي وھ ط   لوس الخ

  .السلطاني والدستور العثماني
  .دنكور  بغداد الحاخام عزرو١٩٠٢مطبعة دنكور -
  .الحلي مفصل للسید حیدر بغداد محمود الشاھبندر العقد ال١٩٠٧مطبعة الشاھبندر ـ 
 . النجف جالل الدین الحسیني صحیفة الحبل المتین١٩٠٩مطبعة النجف  ـ
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قــالــــت 
الصحافة 

     



  
  . بغداد مجالت وصحف١٩٠٩مطبعة االداب ـ 
 .صحیفة نینوى  الموصل عیسى محفوظ١٩١٠مطبعة محفوظ  ـ

  . بغداد سلیمان الدخیل صحیفة الدستور١٩١٠مطبعة سلیمان الدخیل  ـ 
  . كركوك مدرسھ الصنائع نماذج حكومیة١٩١١نائع مطبعة الصـ 
  .الزھیري صحیفة العرب مطبعة عبد اهللاـ 

  العراق لمؤلفھ شھاب احمد الحمید وھي تغطي فترة لقد ورد تسلسل ھذه المطابع في كتاب تاریخ الطباعة في
رض فی   ود تع ة عق اوز الثمانی ا متتج روب وال    ھ ق الح ن طری اء ع راقیین للفن ن الع ین م ر  الی وارث والتھجی ك

 عدد سكان العراق عند انحسار االستعمار العثماني وسطوة االستعمار البریطاني حوالي واالمراض حتى اصبح
  االستانة وطھران  ملیوني نسمة ومع ذلك الیمكن تجاھل الكتب التي طبعت في الخارج ووصلت الینا من مطابع

اء  والھند والقاھرة وبیروت ودمشق في التاریخ والتراجم یر العلم ى تنوع         وس ارة ال د من االش والفھرسة والب
ت    ي كان ة الت ة والخارجی ة المحلی الیب الطباع ي     اس سبیا ف الیب المتطورة ن دخل االس ل ان ت ة قب ة حجری طباع

  .صناعة وفن الطباعة
  : الوراقون ومحترفو بیع الكتب

دماء    ترتبط الوراقة بالثقافة ولیس من المصادفة ان ون الق بعض      یكون الوراق یھم وال اس ومثقف  من فضالء الن
ى      ممن لھ باع في المعرفة ت شاخصة عل ات بقی والتألیف حیث ترك غیر قلیل منھم مراجع وموسوعات ومؤلف

دى قرون   ل               م شر واوائ ي اواخر القرن التاسع ع ا وھ دث عنھ ي نتح رة الت ا تزل وعن الفت ة ولم القرن   طویل
من الفضالء الذین الفوا كثیرا   ممارسي الوراقة كانوا في الغالبالعشرین من تاریخ العراق فاستطیع التأكید ان

في المساجد المعروفة وباحاتھا واواوینھا خاصة في  من الكتب وبمواضیع مختلفة وكانت مكاتبھم التي انتشرت
ي  ذي            بغداد كالحضرة الكیالنیة وجامع اب شریف ال اظمي ال ى الصحن الك افة ال ي اض لطان عل سید س ة وال حنیف

 باعة الكتب الدینیة كالمصاحف واالدعیة والمواعظ والفقھ والعبادات وبعضًا من كتب اواوینھ العدید منضمت 
ة بالطریق  ب مطبوع ك الكت ب تل اریخ واالدب واغل تا الت ن االس ستوردة م ي م ة وھ ران  واةنة الحجری د وای لھن

ي   توفر وبیروت ودمشق اضافة الى مطبوعات بغداد والنجف خاصة في الفترة التي ة الت ت فیھا المطابع الحدیث
ي ضمت          م وفي جوامع بغداد انتشر١٨٣٠بدأ استیرادھا عام  ي الجوامع الت ات وخصوصا ف د من المكتب العدی

ة   حلقات الدرس والوعظ حیث كان لعلماء بغداد القدامى الفضل بالتألیف والتدریس مثل االسرة االلوسیة العریق
العلم یخھا   واب ة وش اء ا (لمعرف و الثن ياب اني ) اللوس سیر روح المع احب تف ھ . ص دین (ونجل ر ال ان خی ) نعم

ألیفھم ) لغة العرب(وقد نوھت مجلة . واوالدھم) محمود شكري(واالستاذ اتھم  عن بعض ت د وجدت   .ومطبوع وق
ى       ت عل اتھم التي طبع ى مؤلف افة ال شق      في الكتب التي تركوھا باالض روت ودم تانة وبی ي االس سابھم ف ا  .ح كتب

رة من    بیرة اكاد اجزم انھا كانت بقصداخرى وبكمیات ك تصریفھا وبیعھا، فقد صادف ان اشتریت مجموعة كبی
ام  ب ع ة ١٩٥٣الكت ن مكتب امعم ل مر ج ة مث ا بالجمل دت بضمنھا كتب ان وج د(ج اب التوحی ر ) كت ام جعف لالم

یرة ا   ( البن الخشاب، وكتاب) االستدراكات على مقامات الحریري(و ،)ع(الصادق ي س سؤال ف  (لرسول غایة ال
ادعیھ مطبوعة بالطباعة  والجنة الوافیة وكالھما) ع(لمؤلفھ عبد الباسط الحنفي، والصحیفة العلویة لالمام على

بالتدریس والتألیف كان الكثیر من اعالمھا وانجالھم  مما یؤكد ان مثل ھذه االسرة العریقة...الحجریة في ایران
ا  ة وعالمھ ن الوراق ریبین م ا ق د اورد . وادابھ ھ وق ي كتاب اس العزاوي ف تاذ عب ي (االس ي ف اریخ االدب العرب ت

وراق في  مثل ھذه النماذج للوراقین المؤلفین او المؤلفین الوراقین مثل الشیخ حسن القفطان وھو عن)العراق
ة    ب العربی ا ان . احد اواوین الصحن في النجف االشرف ومؤلف العدید من الكت اظم      كم سید ك جدي المرحوم ال

ا     .السید حیدر  اه السید عبد الكریم ابنا العالمة السید حسینالحیدري واخ داد ووراقیھ ا من علماء بغ ث  . كان حی
ر   كان لالول بعض المؤلفات والمجامیع م    آالخطیة وترك مخطوطة ابتدأ فیھا بتفسیر الق ن الكریم اال ان االجل ل

شیخ   . ١٨٨٥ سنة عام ٣٩مثل ھذا العمل الكبیر حیث توفي وھو ابن  یمھلھ النجاز ة ال ره العالم محمد   وقد ذك
مقام العلماء الذین ادركھم   ھو ووالده السید حسین في) المثل العلیا في االسالم(حسین كاشف الغطاء في كتابھ

ل        . في بغداد د احت ان ق د الكریم ك سید عب اه ال ا ان اخ ي    كم ھ ف ام ابی ھ (مق سید     )دواخان سین ال سید ح المرحوم ال
داد وكان لھ مقام وزعامة في  .حیدر ة      بغ ة ووطنیةمھم شاطات دینی ي ن ارك ف اص     . وش ى حسابھ الخ شأ عل وان

ي     .حسینیة في محلة الدھانة وطنیین ف شاط ال داد  كانت مركزا مھما من مراكز ن ك     .بغ ع المرحوم المل د اجتم وق
ا    فیصل  ة لم ن االعوان والخاص ون م اه لیك راق ودع ى الع ھ ال د مجیئ ھ عن سب االول ب ن ن ا م سني  بینھم ح

شعب بالعدل  اال.ھاشمي ساواة   ان الرجل رجاه ان یكتفي منھ بالدعاء والتأیید في حكمھ لل ر  . والم  ینولعل الكثی
ة   1944 ممن عاشوا تلك االیام یذكرون تشییعھ المھیب عند وفاتھ سنة ى الكاظمی م حیث حمل على الرؤوس ال

ت ممارسة االخوین     .ھناك من قبل االف الناس لیدفن في حسینیة العائلة د كان ة اواخر     لق ة الوراق ین لحرف االنف
ر        القرن التاسع عشر وفي د االمی سید عب دي ال راث لوال ر می ت خی  سوق السراي وان لم تدم طویال اال انھا كان

  الوراق لم یكن مجرد بائع  وخالصة القول ان .الحیدري عندما انصرف الى ھذه الحرفة فیما بعد والتي نعتز بھا
٣٨  



 

  
ھ   ومشتر للكتاب بل لھ دور مھم اب وانتقائ سیرة الكت شره    في م ة وتامل       ون ذین تنتظرھم االم ین الدارسین ال ب

ین      للعلم والمعرفة منھم كل تقدم وازدھار ین والدارس ات المدرس وضمن ھذا الفھم الحضاري للعلم تعددت قومی
وا   وھنودوالفضل في اكتساب العلم ونشره فباالضافة للعرب كان ھناك اكراد وترك وفرس  وتبادلوا االنتفاع نھل

     . من العلم وافادوا واستفادوا في بغداد منارة العلم والحضارة
  )جریدة المدى العراقیة (

 
 

  ریخي في بغدادااكتشاف أسس باب الطلسم الت
   )وكالة مستقلة( وكالة خبر لألنباء  
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واب   التأری) باب الطلسم(اعمال الكشف عن أسس  اعلنت امانة بغداد انجازھا دم أب خي الذي یعد من أق

ق      اسیةالعب بغداد ي أسفل طری رة الغزال م  (والذي یقع بالقرب من مقب د القاس سریع  ) محم   . للمرور ال
عثرت على بقایا أسس باب  وذكر المكتب اإلعالمي ألمانة بغداد أن مالكات دائرة بلدیة مركز الرصافة

بل باعة  العباسي حیث تم التجاوز علیھ من ق الطلسم التأریخي الذي یعد أحد أبواب بغداد خالل العصر
دائرة قامت بجھد     .معالمھ تمامًا  الحدید والسكراب والخردة التي غطتھ وضیعت ب أن ال وأضاف المكت

سكراب       إستثنائي لرفع التجاوزات د والخردة وال ع الحدی ال لبی الموجودة في الموقع من بسطیات ومح
ق    ت طری دس تح م  ( المتك د القاس ا       ) محم ین س ة المحصورة ب سریع في المنطق حة النھضة  للمرور ال

ساحات المحیطة بھذا              . ومقبرة الغزالي ت أیضًا بتنظیف ال ات قام وأوضح المكتب أن ھذه المالك
ر من    األثر ة حوالي         ) ٣٠(الخالد بعد رفع أكث ات مع إزال سكراب واألنقاض والمخلف  الف طن من ال

القدیمة المفككة  لسیاراتالى مكان لتجمیع وبیع أبدان ا) ١٩٩١(محًال وكشكًا تحولت بعد العام  (120)
ار    مشیرًا...واألدوات الكھربائیة كالثالجات والمبردات ومكیفات الھواء  ة لآلث الى مفاتحة الھیئة العام

یاحي وترفیھي       ئبنا والتراث لتسلم ھذا األثر المھم وصیانتھ وإعادة ان س ى مك ھ ال د وتحویل ھ من جدی
دائق      التجاوزات وال بعد أن قامت األمانة بدورھا برفع ى مساحات خضر وح ع ال مباشرة بتحویل الموق

 الطلسم أو باب الحلبة قائمًا طیلة الفترة العباسیة المتأخرة حتى نسفُھ األتراك  بابظل,ترفیھیة عامة 
محتویاتھ من  خوفًا من إستیالء القوات البریطانیة على) ١٩١٧ /١١/٣(قبل إنسحابھم من بغداد یوم 
ویذكر أن أمانة بغداد تبذل  . فیھ والتي تعود الى الجیش التركي المنسحبالذخیرة واألسلحة المتكدسة 

ا  دیم         جھودًا كبیرة لصیانة األمكنة التراثیة والمحافظة علیھ داد الق اریخ بغ ة ت ى عظم اھدًا عل ى ش لتبق
اه الصرف     وأضاف أن مجلس الوزراء الموقر. والحدیث  ة إلدارة می وافق على إستحداث مدیریة عام
لإلستفادة منھا السیما للري حیث أوعز األمین بتألیف لجنة من ) المعالجة المیاه بعد(معالجة الصحي ال

شاتل    (العامین لدوائر  المدراء ة ،الم داد ،البیئ اء بغ والمتنزھات   التخطیط والمتابعة ،مجاري بغداد ، م
ین   . لوضع ھیكلیة لھذه المدیریة ) ،اإلداریة ب أن المجتمع ى   إطلعوا خال   وأوضح المكت اع عل ل اإلجتم

ع     ) ،الطرق ،الزراعة النظافة(تقاریر أعدتھا لجان المتابعة المختصة بشؤون  ززة بالصور عن واق مع
ین     الخدمات والتلكؤات واإلخفاقات والسلبیات في ث وجھ أم عموم الرقع الجغرافیة للدوائر البلدیة حی

 مفصل عن إنجازھا معزز بالصور التلكؤات والسلبیات بسرعة ورفع تقریر بغداد بضرورة معالجة ھذه
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 مـَن ینصفھا؟.... الصحافة األلكترونیة
 

  شوقي العیسى
com.hotmail@113_shoki 

ي    الصحافة األلكترونیة جاءت تسمیتھا نسبة الى عالم األلكترونیات الذي یعود الى استخدام    شبكة  " واسع ف ال
یقة       التي غزت " العنكبوتیة ي أطر ض ت موجودة ومحصورة ف نا مطلع التسعینیات من القرن المنصرم بعدما كان

ام          سوفییتي ع اد ال ي االتح ا ف دأ العمل فیھ ات   ١٩٥٧فالشبكة العنكبوتیة أو ما یسمى باألنترنت ب ا الوالی  وتلتھ
ت مأسورة          ن بقی شبكة ولك تخدام مقص   المتحدة االمریكیة وتوالت بعد ذلك استخدامات ال ى جھات    االس ورة عل

 .١٩٩١معینة حتى ظھرت الى العلن وبدأ استخدام شبكة االنترنت بشكل واسع في العالم أجمع في عام 
ذي حصل في                ل ال ت والتطور الھائ تخدام االنترن سھولة اس ا ل ى مجتمعاتن دخل مفھوم الصحافة األلكترونیة عل

ة        ة أھمی صحافة اإللكترونی سبت ال ة ، فاكت ات الحدیث ال التقنی ة    مج سیاسیة واالجتماعی ا ال ي حیاتن ة ف بالغ
ي                ل نتیجة التطور التقن شكل ھائ ا االتصاالت ب د تطورت تكنولوجی اة، وق واحي الحی ع ن ي جمی واالقتصادیة وف
ى احد أزرار               ضغط عل دود بمجرد ال ى الح وانتشار المعلومات بسرعة فائقة استطاعت أن تعبر القارات وتتخط

  " .الكومبیوتر"الحاسوب اآللي 
بتطور الشبكة العنكبوتیة أتسع المجال أمام الصحافیین لدخول ھذا العالم الجدید وأصبحت لدیھم القدرة الفائقة و

على اكتساب المعلومة بسرعة عجیبة بعدما كان الصحافي یعاني تسلم المعلومة والخبر وتكلفھ الوقت والجھد ، 
ا     اك نظرة للصحافي في       فتطور عمل الصحافیین بالشبكة وازدادت اعدادھم وتنوعت مج ت ھن ن بقی التھم ، ولك

  .یعدو كحال الصحافة التقلیدیة والتي لھا نقابة خاصة بھا االنترنت أنھا نظرة عابرة وال 
ث نجد أن معظم الصحف                   ة حی ة لاللكترونی صحافة التقلیدی اج ال شبكة واحتی ي ال بالرغم من التطور الواسع ف

خبارھا عن طریق الشبكة إال أن الوضع بقي كما ھو علیھ ، ال أحد الورقیة تستعین بالحصول على معلوماتھا وا
ى        ھ عل ذي تتفضل ب ع ال ة والفضل الواس ن الخدم الرغم م ا ب رف بھ د یعت ة وال أح صحافة االلكترونی ینصف ال

  .الصحافة التقلیدیة
ذل              ا ل ت لم وم تأخذ مصادرھا من االنترن الم الی ك من سرعة   نالحظ في سرعة تطور التكنولوجیا أن أحداث الع

ونشاط متسارع فالصحف الورقیة تحتاج الى یوم او اثنین حتى یصل خبرھا للقارئ أما االلكترونیة فبكبسة زر    
  .من لوحة مفاتیح الحاسوب یصل الخبر والمعلومة الى مالیین القراء وبال جھد عضلي او خسارة مادیة

ات ا            رف نقاب ى تعت ة؟ ومت ذه الصحافة االلكترونی شبكة وتأخذ بنظر      فھل من منصف لھ لصحافیین بصحفیي ال
ھ     یس لدی االعتبار كفاءاتھم، السیما ونحن نلتمس من الصحافي على الشبكة انھ خال من االنتماءات الفئویة ول
ى                     ة ال دا ایصال المعلوم ة ع سة المقیت ا من المناف ھ خالی ة ، فیكون عمل ك المجل تنافس مع تلك الصحیفة او تل

  .ي العامالقارئ وایضاح الحقیقة للرأ
  )مركز النور االعالمي الثقافي الفني المستقل ـ مؤسسة النور للثقافة واالعالم ( 

se.alnoor.www 
 
  

  خطوات بسیطة للحد من الظاھرة.. السرقات األدبیة 
  صادق مجبل الموسوي

 العراق/ ناقد من قضاء الرفاعي 
sadeq_444@yahoo.com  

ھو كیفیة ..  من المتابعین لعملیة النشر ومحرري الصفحات الثقافیة ینؤاٌل یتوارد الى أذھاِن الكثیرس
   انا ومن خالل تجربتي في نشرة األدیب على مدى عام .معالجةالسرقات األدبیة الحاصلة في ھذه الصفحات

٤٠  



  
ل حالة سرقة واحدة في النشرة على العدید من المساھمات والنصوص األدبیة وبحمد اهللا لم تحص    تصلني نتكا

  .طوال مسیرتھا 
سرقات               اھرة ال یال من ظ و قل د ول ي الح ب دورا ف ة (ان عدة خطوات یمكنھا ان تلع اء   ) الالادبی سُّراق الالادب وال

ى       ة وحت اییر األخالقی سط المع ین اب واء متناس الم األض ى ع سریع ال ول ال شھرة والوص ن ال ون ع ذین یبحث ال
اج جھد   اإلنسانیة حیث ان   ھذه السرقة ال تقل جریمة عن سرقة األموال والممتلكات فمن خاللھا یمكن سرقة نت

  .یبذل من خاللھ صاحبھ وقتھ وجھوده وبحثھ كي یقدمھ خالصة ألفكار یطرحھا بأسلوب الى القارئ 
ھ بعض اال        ... النشر اإللكتروني    ھ تبقى فی رة ل ات الكثی ي   تلك الوسیلة العصریة الرائعة وباإلیجابی ات الت نعكاس

ت من         شكل الف منھا السرقات األدبیة والتي أتوقع ان تعالج بمرور الوقت فالسرقات األدبیة والفكریة انتشرت ب
  .خالل اإلنترنت ومثل انتشاره اتساعا لھا 

  :الكثیر من السرقات حصلت في اإلنترنت ویمكن ان نوعزھا لعدة أسباب منھا
  لمھا سریعا دون التعمق في الفكرة والجھد الذاتي وانما على حساب ُحب الشھرة والسعي للخروج الى عوا-

  .اآلخرین یتم كل ھذا 
ا ان عدد  الذي یكون غالبا عند بدایات الكتّ   )التطفل( الجھل أو  - اب  من الكتّ  ااب وھذا غالبا ما یحدث لكننا تفاجئن

  .والباحثین المعروفین اقدم على عملیة سرقة ونشرھا باسمھ 
ة الفا- ة    الذھنی اییر األخالقی دم بالمع وعي المع ة وال ة الثقافی ل الخلفی دم تكام ة وع ة أو  رغ ات العام  واألخالقی

  .تجاوزھا
  الكثیر من الصحف والمطبوعات تساھلت مع ھذه االقالم فكان االوجب عدم الفضح فقط بل وضع حلول لھذه

  .المشكلة 
شر      بتشجیع-وھدفھم رائع -وتتفاقم الظاھرة بسبب إیمان المحررین      د الن أة بع ن فج  االقالم الشابة والجدیدة لك

  ..ق وسرمان النص  تبینی
   من الضوابط یمكن من خاللھا السیطرة ولو جزئیاًامن خالل نشرة األدیب التي أترأس تحریرھا وضعت عدد

على ھذه السرقات بالنسبة للنصوص التي تصلني من مختلف األجناس األدبیة فھنالك من تصلني من أصدقاء     
  اب لیس لي بھم معرفة سابقة فاني أقومردني عبر البرید اإللكتروني من كّتی ارفھم و أدرك مستواھم ومنھا ماع

ھ      ) تفحصیة(بعدة خطوات یمكن ان نسمیھا       ب من ھ واطل منھا مراسلة الكاتب برسالة ترحیب وشكر وتشجیع ل
  طویالً ًاْن كانت تستغرق العملیة وقتوإ.. ذاتیة وتوجیھ بعض األسئلة تكون لدیك محصلة في ھذه الحالة       سیرة

ة       .لكنھا تستطیع فعل شئ  شبكة العالمی ى ال ث عل ات البح الخطوة األخرى ھي البحث عن اسم الكاتب في محرك
 فمن خالل ھذا البحث یمكن االطالع على أولیات الكاتب في  www.google.comومنھا محرك البحث غوغل   

شر    اإلنترنت ویمكن التعرف على مواضیعھ ال  ى الن واظبین عل سابقة في الشبكة اذا كان من كتاب اإلنترنت والم
الیب     .اإللكتروني   ھ بأس ویبقى شيء مھم في الحد من ھذه الظاھرة وھو ثقافة المحرر واتساع اطالعھ ومعرفت

ت العرب   إن تأسیس اتحاد كتّ    .اب واالطالع الواسع    الكّت ن من   www.arab-ewriters.comاب اإلنترن  یمك
ة  ( ان في االتحاد لجنة مختصة اسمھا السیما) ظاھرة السرقات االدبیة( وضع حلول للظاھرة  خاللھ لجنة الملكی

  .اب العرب على االنترنت ولدیھ بعض الخطط للحد من الظاھرة واالتحاد یضم الكّت) الفكریة
  ..نتمنى ان نبتعد عن ھكذا ظواھر ال اخالقیة 

  ــــــــــــــــــــ
 :  عن الكاتب سطور

اعي       ضاء الرف راق ق وب الع ن جن اب م ب ش د وكات رب    ، ناق ت الع اب االنترن اد كت ضو اتح -www.arabع
ewriters.com/sadeq /  ب شرة االدی ر ن یس تحری ة  www.sa2m.jeeran.comرئ ع مدین دیر موق  م

 )موقع بیت الشعر العراقي (  )نت .رفاعي (الرفاعي 
  

   دراسة في األبعاد والمضامین-ملحمة كلكامش 
  عادل علي عبید
  كاتب عراقي

اءت     لم تضيء : ( بارو   ل أض  تلك الشمس بأنوارھا سھل وحوض النھرین العظیمین دجلة والفرات فحسب ، ب
ة    . كل المنطقة یقول اندریھ المحیطة بھا     ى كل المنطق وھكذا ادعت ما سمیت بالحضارة الشرقیة بسیطرتھا عل

ان  الواسعة التي كان البحر المتوسط یحدھا من ا    ان البحر األسود    . لغرب ، وتمتد شرقا حتى تخوم األفغ وإذا ك
ستطیع ان     .. یحدھا من الشمال فأنھا من ناحیة الجنوب تشمل شبھ الجزیرة العربیة برمتھا      شرق ومن ی ھ ال ان

  )..ینكر بأن المعرفة جاءت من الشرق
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  الباحثین الدكتور فیصل السامر ومحمد لعل المناظرات الكبیرة التي أفردتھا الدراسات الواسعة لدى كل من 

دین ووادي              ل من حضارتي وادي الراف ى ، لك ة األول مفید الشوباشي ، لم تتوصل إلى أسبقیة البصمة التاریخی
ي       . النیل   ات الت ائق واألدبی ززة بالوث سحیقة ، المع ة ال وبقیت ھذه الدراسات تنتظر من یكشف الحجب التاریخی

رأي   دعم ال رف أن ال. ت مروا      واعت د ش صر ، ق ي م ة ف ة واآلثاری ات التاریخی ي الدراس ین ف ؤرخین والمعنی م
ائق              شھادات والوث دونات واإلست ا بالم سبغون علین سواعدھم وجندوا ھممھم في حسم ھذه القضیة ، وراحوا ی

ي راحت تثق     . الكثیرة والمتنوعة    ات ، الت ات واالھتمام ف كما اعترف أنھم حققوا سبقا خاصا بمثل ھذه الدراس
ك الحضارة        ة والمدونات         . وتنظر وتبشر بأبعاد وأولویات تل ل الكتاب ي حق املین المصریین ف فضال عن أن الع

والتجارب الحضاریة واآلثاریة ، ھم عدد كبیر من الباحثین والمؤرخین والمھتمین في الدراسات اإلنثربولوجیة 
دون بع           ذین ال یتع ین ال املین الحقیقی ار  واألركیولوجیة وھم من الع أن حضارة      ... ض أنف سلم ب ي أن ن ن بق ولك

سانیة ،        اریخ ، من اعرق الحضارات اإلن وادي الرافدین ، تعد برأي الباحثین المعنیین في حقلي الحضارة والت
كما أن للعراق دوره المعروف  . وأنھا قدمت إلى البشریة منجزات عظیمة وكبیرة وفي كافة المیادین اإلنسانیة    

د       في نشر أسس وأبعاد     الم الممت ى أصقاع وتخوم الع وم إل ا      . وأھداف ھذه العل ي ھذه الحضارة فخرا أنھ ویكف
كان              ین س د الحیتی ى مصر ، وتمركزت عن ة التصویریة إل ت الكتاب علمت الحرف األول لإلنسانیة ، ومنھا انتقل

للغة الدبلوماسیة آسیا الصغرى ، وھیمن الخط المسماري على كل تلك المنطقة ، وأصبحت اللھجة البابلیة ھي ا
لبالطي سوریا ومصر لمئات السنین ، ناھیك عن استخدام الحضارات القریبة لعملیات مسك الدفاتر والحسابات 

وینبي  را( ، واعتمادھم لعلوم الفلك والفلسفة والطبیعة والحساب والطب وھذا ما جعل المؤرخ المعروف    نولد ت
واألكبر واألھم من ذلك كلھ ، ھو سبق ھذه الحضارة في مجاالت (. الحضارة العریقة ( ینعت ھذه الحضارة بـ  ) 

ة          اطیر ، وآداب الحكم ان واألس ة وقصص الطوف ال واآللھ ال األبط الشعر واألدب والمالحم ، والتي جسدت أعم
اة والغزل والحب ،             سخریة والمأس ة ، وآداب الفكاھة وال رة والمطول اظرة ، والحوارات الكبی والمفاخرة والمن

افة  رابین        إض احي والق دیم األض ال تق رانیم ، وأعم ل والت االت والتراتی ة واالبتھ ة لألدعی فار الطویل ى األس إل
اال    . والصلوات الخاصة بتلك الطقوس     ا أعم مت بطیھ وھذا ما حفلت بھ ملحمة كلكامش ، تلك الملحمة التي ض

دین و            ع حضارة وادي الراف ست واق ي عك ا      طویلة واسعة من الفنون ، واآلداب الت ا شكلیا رتیب ھ واقع م تجعل ل
فأعطت الحیاة العراقیة آنذاك طابعا من النشاط والفاعلیة باالنصھار مع اآلداب والفنون  . بالمعنى الذي نتوقعھ  

ة األخرى   داثھا  .واألصناف المعرفی رت أح ي ج ان الت ة الطوف دادا لملحم اءت امت ة ج ك الملحم یما أن تل وال س
 عن معلومات كبیرة وغزیرة لحدوث طوفانات عظیمة حدثت أیام السومریین جنوبي العراق ، والتي أفصحت لنا

م ولقد بینت األلواح والدراسات والبحوث والكشوف التاریخیة واألثریة ، صحة ھذه . ق٤٠٠٠، حدثت بعد عام 
ة البابلیة الطوفانات العظیمة التي أبادت المنطقة ، وتحقق لملحمة الطوفان ، ان یكون لھا اثر في اآلداب السامی

  .والعبریة والصینیة 
اتبین        اكونوف وونرافیموف   ( لقد افدنا كثیرا من الك ا      : ( اذ یقوالن  ) دی ا نظری ر اھتمام امش تثی ة كلك إن ملحم

ف         أكثر من أل كبیرا سواء ألنھا أقدم ما ھو معروف من المالحم الكبرى ، فھي قد كتبت قبل مالحم ھومیروس ب
تطور نص ھذه الملحمة عبر العصور األكدیة والبابلیة واآلشوریة ، لیس عن طریق   عام ، ام ألنھ یمكنا متابعة

ة   تحلیل النص وحسب ، بل عن طریق تعدد نسخ الملحمة العائدة الى     ذلك رأي  ) .  أزمنة مختلف : ن . س ( وك
وان   ) ھنا بدأ التاریخ ( في كتابھ ) كریمر   ت عن یة    ( تح ة وعھد وفروس وح یتضمن   إن ھذا ال ) : ( أول ملحم ل

وح     . حكایة عن الطوفان شبیھة بما ورد في سفر التكوین من كتاب العھد الجدید       د دراسة ھذا الل وقد عرف بع
ة           شكل جزءا من قصیدة طویل ذه ، ت ان ھ واأللواح األخرى المستخرجة من مكتبة آشور بانیبال أن قصة الطوف

ذكر أن  . ھي التي نعرفھا الیوم بملحمة كلكامش كان الكتاب البابلیون القدامى ، یدعونھا حلقات كلكامش ، و   وی
ت            ة بی ى ثالثمائ ا عل ل منھ ك       . الملحمة تتألف من اثنتي عشرة أغنیة ، تحتوي ك ة من تل دت كل أغنی د وج وق

  ). األغاني ، مكتوبة على لوح منفصل ، ویحتوي اللوح الحادي عشر على القسم األعظم من لوحة الطوفان 
 بطل ال مثیل لھ ، وانھ قد حكم مدینتھ الوركاء حكما قاسیا ال یطاق ، حیث تصرف بھا تؤكد الملحمة ان كلكامش

ھ    ھ واھوائ ا لرغبات ذاراھا وفق ا وع ھ  . وبممتلكاتھ ل مدینت دا بأھ ا ح ى مم ة ،  ال ى اآللھ كاواھم إل دموا ش ان ق
لھة من یكون ندا مستنجدین مستغیثین من ھول الظلم والفتك الذي جرى علیھم من سلطة كلكامش ، فتخلق اآل     

اظره       ن ین رورة م امش ض د أن أدرك كلك ل بع ا ح امش إنم ش كلك ت ان بط د أن أدرك ھ ، بع ة  . ل أمرت اآللھ ف
ار الوحشیة           ) اورورا( راري والقف ي الب اش ف ا من     . فعمدت اورورا الى خلق إنسان من طین ع ھ بغی أت ل وھی

ذھب إل          ھ ، وی اد لرغبات ھ وترویضھ ، فینق اء الغوائ د        مدینة الورك ة ، ولق ال ورزان ر تعق و أكث شر وھ ا الب ى دنی
نھ على التكیف مع أجواء المدینة ، لینتقل من حیاة الوحشیة إلى حیاة اآلدمیة ، ی انكیدو بثقافة تعی البغيأحاطت

رین ،                 ارزة وصراع كبی د مب ذلك بع دو ، لیصبحا ك یم انكی ھ الحم دیقھ وخل اءه مع ص امش لق وتمھد الرؤیا لكلك
  . مثال في أخالق الفرسان نبا ویضرنویتعانقا
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والملحمة مثلما عرفتھا الموسوعات ، ھي قصیدة قصصیة طویلة جیدة السبك ، تتوافر فیھا الحبكة ، كما تتسم 
ة ، في         وقائع قصتھا بالشرف والجال  شرف والبطول ال ال ب مع اعم ى نحو یتناس ل ، ویعالج فیھا الموضوع عل

  .وسیرة البطل في العادة ھو الموضوع الذي یربط كل أجزاء القصیدة. أسلوب رائع 
ل،         اذة فرجی ولقد عرفنا مالحم معروفة ، بقي مداھا وصداھا قائما إلى ھذه اللحظة مثل إلیاذة ھومیروس ، وانی

اھنامة الفردوسي               والفردوس المف  سر ، وش ان لسبن ة الج ت المقدس لتاسو ، ومملك قود لملتون ، وخالصة بی
سبع ،         . الفارسیة ، والمھابھارتا الھندیة      ات ال ل المعلق ین مث ل المھتم ا من قب كما أن ھناك مطوالت تعد مالحم

رة ا             یرة عنت بانیة ، وس یدة األس لعبسي ، فضال عن    وسیرة بني ھالل ، وسیرة سیف بن ذي یزن ، وملحمة س
ي              رة والت شعبیة الكثی ى ال ام العرب وحروبھم وغزواتھم ، وصوال ال المالحم العربیة الكثیرة التي حفلت بھا ای

شعبیتان و            ة ال ة والمدوھن ة المجرش ل ملحم ي مث رب العرب ي العراق ومصر والمغ شطت ف رة  (ن ة األخی الملحم
امش ا  ). حدثني عنھا احد مؤرخي الناصریة       ة كلك ام         إن ملحم ر نحو ع اني الكبی ان الث د الطوف دثت بع ي ح ( لت

شر       ) أورك(في مدینة الوركاء    ) م.ق٣٣٠٠ ي ع وك اإلثن م وادوار المل الواقعة بین بغداد والبصرة ، عكست حك
سان    ) كلكامش( ولكنھا ركزت على الملك الرابع      دیقا إلن ان ص ملكا شجاعا بطال ذا صفات رائعة كریمة ، وقد ك

الذي شكل محورا أساسیا للملحمة ، وقد عكست الملحمة أدوارا وأحداثا أخالقیة قیمة ، ) انكیدو( وحشي اسمھ 
را ،         .. قام بھا البطالن وتحدیات قام بھا الصدیقان   ا كبی امش حزن دو لیحزن كلك داث ان یموت انكی شاء األح وت

تجابة ومراحل الموت وا            دي واالس سألة التح ي م ادا ف ذ أبع ة لتأخ ود  وتتطور أحداث الملحم سبت   . لخل د اكت لق
دة ،         ة الخال سماتھا الجاذبی افة ل المي ، اض الملحمة منزلة كبیرة عدھا المحدثون من بین أھم شوامخ األدب الع
ین ،     ة المعنی ي معرف را ف وعاتھا اث ا ان لموض دیم ، كم راق الق سة الع ا أودی ق علیھ بعض یطل ت ال ي جعل والت

 التي میزتھا عن بقیة الحضارات ، وخصوصا اآلداب الوجدانیة بانتعاش بعض العلوم والفنون العراقیة القدیمة     
كما أن . والشعریة والمسرحیة وصنوفھا وألوانھا ، مثل التراجیدیا والكومیدیا والتطھیر ، وفن الحوار والجدل      

ة أ     ة للملحم اد التثقیفی ا األبع ي حملتھ ة الت ب الرمزی رتالجوان ة     ث ة تنوعی ا ازدواجی اف إلیھ را اض را كبی  اث
ضارة وادي   و ي لح ات األدب الملحم ن مقوم ا م ذي یجعلھ ي ، ال صدیر المعرف م والت ي دالالت الفھ وعیة ف موس

انع المعجزات ،       ى وھو ص الرافدین ، خاصة وأنھا أفردت أن اإلنسان یبقى سر أسرار الكون ، وان غایتھ األول
ھ    ا بلغ من مراحل العلم والفھم ھموان اإلنسان م. وان قدرتھ لن تتوقف قط    ون تلزم ات الك والتقدم ، فأن متطلب

ا       وان كل درجات   . المزید من العطاء المتمثل بكینونتھ العظیمة ، بعد أن جعلھ الخالق سید الموجودات وغایتھ
السمو والرفعة واالنحدار والوضاعة ، تبعث فیھ ھمة استثنائیة غریبة ، إلستحصال المستحیل او التقرب منھ ، 

وج نحو      . باتھ  او تكشف أبعاده او مقتر     ى الول سان تقوده إل وھكذا فأن تلمس الجزئیات والمقتربات األولى لإلن
تحالة           وغ اس األبعاد ، وتجدد فیھ ھمة المواصلة والدرس والتقصي ، من أجل بلوغ المرام وان كان في ذلك البل

  ل بلوغ الغایات ومن أجل ذلك شجعت أدبیات الملحمة ، على ضرورة التواصل والكدح والنضال من أج. وعجز 
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شریة   شید      الب ي الن ة ف سانیة العالمی شمولیة واإلن ى ال سمو ال ل ت ده ب سان وح ى اإلن دتھا عل ود فائ ي ال تع ، الت
  :تبدأ الملحمة باألبیات اآلتیة  .والھدف

یم                     و الحك ا وھ اد من عبرھ یاء وأف ع األش ذي عرف جمی و ال الدي وھ ا ب ذكره ی ي ب ھو الذي رأى كل شيء فغن
  :بكل شيء العارف 

  لقد أبصر األسرار وكشف عن الخفایا المكتومة
  وجاء بأنباء ما قبل الطوفان

  لقد سلك طرقا بعیدة متقلبا ما بین التعب والراحة 
يء ( الذي ) اإلنسان  ( إن كلكامش    يء    ( و) رأى كل ش ل ش ذي عرف ك ع األشیاء     ( و) ال ذي عرف جمی ( و) ال

رغم    برھن على أن اإل  ) الحكیم العارف بكل شيء    ى ال سان عل نسان ھدف الحكمة ، والحكمة محصورة على اإلن
وان     سان    . من تأكیدات الملحمة على أن شخصیة كلكامش ، بثلثین ینتصفھما اإلنسان والحی أن سمو اإلن إذن ف

  الذي تؤكد علیھ أدبیات الملحمة ، ھو األساس الذي ثقفت علیھ حضارة وادي الرافدین ، على حد رأي أغلب 
احثین   یما الب ین الس اء    ان والمحلل وعي ، انتھ سس الموض ى التح ذات إل ن ال دأ م صة تب ة تعكس خصی الملحم

ستقبل أفضل           ى م ع إل سان نحو التطل ة اإلن ات كلكامش   . بتصدیر العقل ، كسمة وحاجة لھا عالقة بفعالی فطواف
ھ المستمرة ألھوال ال       اوالت    المستمرة وفضولھ الغائي واجتیازه للجبال المستعصیة ، ومواجھت ي مح اة ، ھ حی

بالتحرش بالخلود الذي ) اإلنسانیة ( وتعززت تلك النشاطات الكلكامشیة .. الستكشاف سر ولغز الحیاة والموت 
  .بات مستحیال وخارجا عن إرادتھ 

ر              ي تعتب ا ، والت ع بھ ذي یتمت ارس البطل ال تتجلى إلینا في الملحمة جوانب أخالقیة قیمة ، تدل على صفات الف
ا     .  مقومات صفاتھ التكوینیة   إحدى أھم  رد بھ ي یتف ادات الت فمعروف لدینا أن األخالق ھي التي تكون القیم والع

ا       الكرماء ، لقد درجت الفلسفة على تصویر األخالق ، على أنھا العلم المعیاري الذي یحدد السلوك الفاضل ، كم
  یقول .. لقیم ، وإنھا امتداد طبیعي للمبادئ ان األخالق ھي فلسفة علمیة تفتح أمام اإلنسان األبعاد الحقیقیة ل

كل شجرة صالحة تثمر جیدا ، والشجرة الفاسدة تثمر ثمرا ردیا ، وال شجرة ) : ... علیھ السالم (السید المسیح 
   . اكل شجرة ال تثمر ثمرا جیدا تقطع وتلقى في النار ، فمن ثمارھا تعرفونھ. فاسدة أن تثمر ثمرا جیدا 

سان     ألن األخالق تت  سي والتربوي لإلن اء النف عزز بالتجارب والمشاھدات النافعة الفاعلة ، والتي تعود على البن
  بفائدة كبیرة ، تشكل عونا للبطل في مھماتھ ، وما تعترضھ من مصاعب ودروس ، وھذا ما أفادت بھ الملحمة 

ا     ا عارف ھ حكیم ارب ، جعلت ھ تج رت فی قلتھ وأث د ص امش ق ھ أن كلك ت ل ارئ وبین صاعب للق اد الم ا بأبع مطلع
یش الراحة             دة لیع ا بعی سلك طرق رة ، وی ة الكبی واألمور المحرجة ، ووصل ألن یكشف عن عمق األسرار الخفی

  .من بعد التعب المضني المجھد الذي شھدتھ حیاتھ المألى بالمصاعب والمحن 
  لنصب تناول لوح حجر الالزورد واجھر بتالوتھ وستجد كم عانى كلكامش من العناء وا(

  وفاق جمیع الحكام ، انھ ذو الھیئة البھیة السامیة
  انھ البطل ، سلیل أوروك ، والثور النطاح

  )انھ المقدم في الطلیعة
ا أن         ین لن شعریة ، لیتب ة ال وتنتقل بنا القطع
شھا   د أن نق ر بع ك العب ق تل د وث امش ق كلك
على الحجر ، لتكون درسا لألجیال واألحفاد     

ك ال ینفي        . وفائدة یتعظ بھا البشر    ن ذل ولك
ذي       شعبھ ال ا ل ا ظالم ان غلیظ امش ك أن كلك

  .سامھ العذاب والمرار 
دره       ا وعرض ص كان طولھ إحد عشر ذراع

ھ   اه ال بار ثلث سعة أش شر  , ت ر ب ھ اآلخ وثلث
شي   ك   وھیئة جسمھ مخیفة كالثور الوح وفت
يء    صده ش ضاھیھ وی الحھ ال ی ى  س وعل

ال      ھ الزم ابط ستیقظ رعیت ( ضربات الطبل ت
حجراتھم ناقمین مكفھرین لم یترك   ) اوروك

  المسورة) أوروك( راعي) كلكامش( 
ا    ة ألمھ ذراء طلیق امش ع رك كلك م یت وال  ل

  ..ابنة المقاتل وال خطیبة البطل 
م           ي ل إن الدالالت الرئیسة في الملحمة ، تتحدد أھمیتھا على مجموعة من الموارد الموضوعیة واألخالقیة ، الت

  .. ود او التحدي الذي یحد من الظلم ، او المرادفات في القوة والضعف او الموت والفناء تنحصر بالموت والخل
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د              ل الجھ سانیة ، مث ة اإلن ى مضامین القیم ي احتوت عل ة الت اة األخالقی ة للحی ان رائع ة بمع ت الملحم د حفل فق

شقاء وال      أس وال ة والی دم والتوب شل     والمشقة والصراع واأللم واإلثم والخطیئة والن اح والف سعادة والنج ذة وال ل
شكل     ) انكیدو( فلقد حل   . الخ  .. لیعلن عن كفة المعادلة في الحیاة التي لم تتحدد بالبطل األحادي ، خارقا بذلك ال

ھ        اة أن تقف علی ن للحی ة         . والنسق الرسمي الذي ال یمك اك مكان شر أن ینتصر وھن ن أیضا لل ك ال یمك ومع ذل
ا           وھكذا تنتصر اإلراد  .. للخیر   دو موقف امش وانكی ق كلك د أن حق ات اآللھة ، بع ة البشریة الخیرة ، على مخطط

. لسمو العالقة الفاضلة ، وأحبطا تطلعات اآللھة التي عزمت على بث العداوة والتفرقة بین الصدیقین الحمیمین 
   .بعد أن صورت الملحمة انكیدو كائنا متوحشا متخلفا غیر اجتماعي یعیش في الغابات والفلوات

     فاخلقي اآلن غریما لھ ولیكن مضاھیا لھ في قوة اللب والعزم
  الراحة والسالم) أوروك( ولیكونا في صراع مستدیم ، لتنال 

  ذلك غسلت یدیھا) أوروك(حالما سمعت 
  تصورت في لبھا صورة آلنو

  یدیھا )اورورو(وغسلت 
   . القوي)انكیدو( وأخذت قبضة من طین ورمتھا في البریة وفي البریة خلقت 

  ) جریدة المشرق العراقیة ( 
  

  
  

  :الصحافة ایام زمان 
  من بحوث التراث الشعبي العراقي بدایات القرن العشرین

  العمرة عند العراقیین
  محمد باقر الشبیبي

لفظة معناھا جامع العرق او المھ، ویراد بھا سكبة أي خرقة تغور في الرأس تكون في ) العراقجین(العمرة او 
حیان من نسیج القطن تلبس تحت الطربوش او الفینة وقد تلبس وحدھا في المنزل ایام الحر الشدید اغلب اال

عرفت ایضا بأسم العرقیة اقتبسھا العراقیون ثم انتقل بھا قوم إلى . ولكون ھذه العمرة تتخذ لكي تمص العرق
  :دیار الشام فتعلم الشامیون منھم اتخاذھا ولھذا سموھا عراقیة

وقد وردت مرة بصورة عرقیة واخرى ) راجع طبعھ برسالء(العرقیة في بعض نسخ الف لیلة ولیلة  وقد جاءت 
  .بصورة عراقیة

ما ) االرض المقدسة( وكان اھل الشام یریدون سابقا بالعرقیة غیر مایریدون بھا الیوم فقد ذكر روجھ في كتابھ 
ویسمونھ عرقیة ویكون بھیئة مخروط وقال تلبس المرأة على رأسھا نوعا من التاج یكون من فضة (تعریبھ 

، على رؤوس نساء البادیة تاج من فضة مخروط الشكل یلففن علیھ لفافة من الحریر االسود ٢٠٤في ص 
مطرزة بالاللئ والحجارة الكریمة فیؤخذ من ھذا الوصف ان ماكان یسمى عرقیة سابقا ھو المسمى عند 

  .)اللبنانیین بالطرطور
) بكسر الحاء(طاقیة وقد وردت في كتب المولدین ومن اسمائھا الحالیة لدینا الحدریة  وأھل مصر یسمونھا 

ویعرفھا بھذا اللفظ اھل بادیة العراق وبعض سكان مدن العراق كالشطرة والحي والناصریة اما لفظة العرقجین 
  .فیعرفھا بھ اھل مدن العراق الكبیرة

اسم حاضرة النمسا إلّن اھل ھذه الدیار كانوا ) فینا (والفینة تصحیف) فینھ(ویسمى العراقیون الطربوش 
باالمالة وفاس قاعدة مراكش وكان یجلب ) فاس(یجلبونھا في السابق من تلك العاصمة، اما الفیس فھو كلمة 

اذا ارادوا ان یعرفوا ) لون الطربوش(أي ) فیس رنكي(فیھا ایضا ھذا النوع من العمرة وعوام بغداد یقولون 
  .لوان الحمراء یكون بلون الطربوشلونا من اال

كما یعرفھا بھذا االسم اھل المغرب إلى یومنا ھذا ) شاشیة(وفي سابق العھد كان اھل مصر یسمون ھذه العمرة 
وھم یعرفون ایضا من مرادفاتھا الطربوش واما عرب االندلس فكانوا یسمونھا غفارة بكسر الغین ھو افصح 

المغفر كمنبر والمغفرة بھا او الغفارة ككتابة زرد من الدرع ینسج (العروس ماجاء في ھذا المعنى قال في تاج 
قلنا فاطالق اسم الغفارة على الطربوش ) على قدر الرأس ویلبس تحت القلنسوة ویقال ھو رفرف البیضة

فصیح اذا من باب التوسع ومن باب ابقاء االسم على مسماه وإن تغیرت مادتھ فاحفظھ تصب ان شاء اهللا 
  .لىتعا

 ) ١٩١٣مجلة لغة العرب البغدادیة ـ العدد  السابع  ـ كانون الثاني ( 
٤٥  



  
  
  
  
  
  
  
  
  طباء العراق في العھد العثمانيأ

لقد حظیت بغداد قدیما بالعدید من االطباء الذین عملوا في حقل الطبابة في العراق وھذه نخبة من االطباء الذین 
  .عدهعملوا في التطبب في العھد العثماني وماب

ة       محمد بن زكریا الرازي    - م الجراح ى عل عمل  (ھو اول طبیب اھتم في الجراحة من اطباء بغداد وقد اطلق عل
  .واستعمل الزئبق في ذلك) بالقصاب (ةوھو من ابتكر خیوط الجراحة المسما) الید

  .ھـ١٣٦٤ي سنة  توف–كان متطببا وصیدالنیا في الكاظمیة  . الشیخ ابراھیم بن الحاج عبد الوھاب العطار-
ة      السید ابراھیم بن السید موسى     - ي منطق  كان یلقب بالحكیم وھو من االطباء الشعبیین الذین اشتھر امرھم ف

  .ھـ١٣٧٦الكاظمیة، توفي سنة 
ولد في بغداد، واشتھر بالحجامة وقصده المرضى من كل مكان، وكان یتعاطى مھنتھ بالقرب من   ابن الحجامة-

  .م١٩٣٠ وكان حیا قبل سنة حمام الشورجة ببغداد
  . حكیم بغدادي معروف وكان حسن المعرفة بالطب : احمد بن عبد المنعم-
اد              : ادلر - م ع ده ث ي اول عھ وش ف بس الطرب نة، ل دكتور نمساوي االصل، عرفتھ بغداد قبل اكثر من اربعین س

  .ا فنیا یحمل شھادة عالیةبن طبیإلى القبعة االفرنجیة فتح عیادة في منزل یقع بمحلة رأس القریة ببغداد، وكا
  : امین البیطار-

  .كان بیطارا في المیدان ببغداد، وكان من اھل المكاسب عاصر الوالي داود باشا
  : بنت صومان-

الج امراض                    ت تع ر وكان اني االخی د العثم ى العھ داد عل ا ببغ اب االغ ة ب د ازق ي اح سكن ف ت ت  امرأة ارمنیة كان
  .العیون

   سید جمعة-
یب وامام جامع الست نفیسة في كرخ بغداد وكان یبیع للمرضى مالدیھ من اعشاب وبزور ، وقد توفي  كان خط 

  .خالل الحرب العالمیة االولى
  : السید حسین بن السید رضاء علي المدراسي الكاظمي-

  .ھـ١٣٣٦عرفتھ مدینة الكاظمیة طبیبا وخطاطا ومقرئا، توفي سنة 
  : الحكیم االعور-

موصل، كان یسكن في محلة المیدان ھناك وكان یسیطر على اكثر االمراض ویجھز المرضى    متطبب من اھل ال   
  .م١٩٢٨باالدویة العشبیة متعاونا مع زوجتھ وقد توفي في حدود سنة 

  : الطبیب الحكیم-
طبیب شعبي استأجر دارا في إحدى ازقة محلة الطاطران ببغداد، وذاع صیتھ حتى اصبح الطبیب الخاص لكثیر   

  .سر الكبیرةمن اال
  : حمدي باشا-

یش عن االحوال الصحیة     ١٨٩٣ في الجیش العثماني، وفي اواخر سنة  اكان فریقا وطبیب   م وفد إلى بغداد للتفت
  .في العراق واصالحھا

  : ذھني كلك– 
طبیب عینھ الفریق الطبیب مھدي باشا في قسم االمراض الجراحیة في مستشفى نامق باشا في بغداد في اواخر 

  .م١٩٠٩م ثم عزلھ الوالي محمود شوكت باشا سنة ١٨٩٣سنة 
  :الحاج شكر -

  .١٩٣٦كان من مجبري العظام، سكن عقد االكراد ببغداد وكان حمال باشي في الكمرك توفي في حدود سنة 
  : عزت بكك-

  .م١٩٠٨كان جراحا معروفا في بغداد قبل سنة 
  : محمد كاني بكك-

٤٦  
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نة    دكتور، جراح كان معروفا في بغداد   ا س امق    ١٩٠٩ وقد عینھ الوالي محمود شوكت باش شفى ن  مدیرا لمست

  .١٩١٧باشا ببغداد، وظل في ھذا المنصب حتى االحتالل االنكلیزي سنة 
  : یانكو-

ان           ى وك ھ لفحص المرض ي ذھاب شھباء ف ھ ال ي بغلت كان طبیبا عسكریا، ذا شھرة واسعة في بغداد، وكان یمتط
  .بغدادحیا خالل االحتالل االنكلیزي ل

 ھـ١٤٠٣-م١٩٨٢اسم الجمیلي  ـ الطبعة االولى ـ ر ١٩٣٦یام زمان وحتى سنة أ / البغدادیون:  من كتاب *
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   ) *GSM( االنترنت یطور الھاتف المتحرك 
 واذا E-MAILاذا كان الكومبیوتر قد غیر من طبیعة البرید من حیث السرعة والمحتوى وقدم لنا مایسمى بـ        

    RADIO- NETكان غیر من طبیعة الرادیو كوسیلة اتصال وقدم لنا رادیو النت 
اعلي      ون التف ا التلیفزی ھ  ITVواذا كان قد غیر من طبیعة التلیفزیون فقدم لن ر من     – فان د غی وتر ق  اي الكومبی

وقد كانت االحالم تداعب  ) GMS( طبیعة التلیفون حین استعان باالقمار الصناعیة فقدم لنا التلیفون المتحرك 
ة          ر الھواتف المتحرك ة عب البشریة في توفیر خدمة الكالم والنص المكتوب والرسومات على الموقع االلكترونی

ا      ال وق وري            دبما یعطي رجال االعم شكل ف رارات ب عب الق اذ اص ات واتخ ل المعلوم ي نق رة ف درات كبی دول ق ة ال
ة     – المرتبطة بالنت –كة روالشك في أن استخدام الھواتف المتح  ر من طبیع  في التجارة االلكترونیة سوف یغی

ارة   ة التج ى مارس درة عل ى ان الق سوق ویعن الت
االلكترونیة سوف تكون في متناول ید المستھلك     
ر       شریة عب ھ الب ا عرفت ھل مم رع واس باس

   .تاریخیھا 
سوق ان     اث ال ور البح ا مونیت وتتوقع شركة دات

ة االورسوق الھواتف المتح   ون   ك ي سوف یك رب
ن    ھلدی ر م ددھم اكث شتركون ع ا ٢٧٠ م  ملیون

ث    ٢٠٠٥بحلول عام    ل الثال  ، عندما یطرح الجی
رك  ع ش ة ، وتتوق ف المتحرك ن الھوات وم ةم  اوف

و  صاالت ان نح ا واالت ون ٥٠٠للتكنولوجی  ملی
ة   ارة االلكترونی ون التج وف یمارس خص س ش

ام            ة ع ول نھای  ٢٠٠٥عبر الھاتف المتحرك بحل
ى      في انحاء  ارة یصل ال ل حجم تج  العالم بما یمث

ا    ٢٠٠ ل نوكی ركات مث اك ش ار دوالر ، وھن  ملی
تخدام     ة باس ف متحرك ت ھوات وروال اطلق وموت

ام   ایعرف بنظ ات ) واب( م ول التطبیق او بروتوك
ف      ن الھوات ث م ل الثال دًا للجی لكیة ، تمھی الالس

ة     مات النقل المعلوم) واب( المتحركة ویستطیع الھاتف المتحرك بنظام      ع الكترونی كتوبة والمرسومة من مواق
ستخدم        نمعی ا ، أن الم ا منھ ة ویؤدي وظیفة التجارة االلكترونیة الھاتفیة ، لكن ھناك عیوب في ھذه التكنولوجی

ولكنھ افضل من االستخدام الصوتي ، حیث أن الحدیث الى .  مفاتیح على لوحة صغیرة ضیقة  یضطر الى ضغط
رًا و ھل كثی از اس ركة الجھ ورت ش ش. ال ( ط صفقات   ) ات صًا الداء ال مم خصی رك ص اتف المتح ن الھ ًا م نوع

( ك او التجارة االلكترونیة الصوتیة ، وطورت شركة موتورا تكنلوجیا رالتجاریة االلكترونیة عبر الھاتف المتح
ى ) ك رتبادل المعلومات بالھاتف المتح  ) میكس  المعلومات  لتمكین مستخدمي الھاتف المتحرك من الحصول عل

واالن نحن امام تحالف ثالثي لتطویر وتطبیق . حواسب االلیة المكتبیة باستخدام اوامر صوتیة  لالمخزونة في ا  
ا الف   ن نوكی ل م ھ ك شفت عن ول ك ون المحم دة للتلیف ا الجدی سون  نالتكنولوجی ة واریك ورال االمریكی ة وموت لندی

 ٥٠الھاتفیة ، وقالت الشركات الثالث التي تسیطر على دف الى سرعة تطویر التجارة االلكترونیة     یھالسویدیة  
من السوق العالمیة للھواتف المتحركة انھا تعتزم نشر مفھوم التجارة االلكترونیة الھاتفیة في العالم یسمح % 

ارة        بالدفع اآل  ق سوق التج ع ان یحق اتف المتحرك ومن المتوق من عن طریق البطاقات االئتمائیة باستخدام الھ
ة االخرى  راتف المتحو عبر الھ المنفذة ین    كة ، واالجھزة المحمول دات ب ار دوالر و ١٣عائ ار دوالر  ٣٨ ملی  ملی

   وقالت الشركات الثالث انھا تتعاون من اجل منع نشر معاییر تشوش ٢٠٠٤في اوربا وحدھا بحلول عام 
٤٨  

                                                                
  

تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  
ة شركة      وتؤجل االنتشار العالمي للتجارة االلكترونیة الھاتفیة ، وسوف یجع     العمالء   ى ای ل ذلك من الصعب عل

  . بمفردھا في ھذا المجال ان تحدد معیار ملكیة برامج وتسیطر على تطویر ھذه التكنولوجیا 
ویر        وتر ، بتط شغیل الكومبی رامج ت ار ب ة باحتك الم والمھتم ي الع ات ف ركة برمجی ر ش فت اكب وم میكروس وتق

ًا عن الشركات االخرى ، لكن الشركات الثالث قالت تطبیقات لالنترنیت على الھاتف المتحرك بشكل مستقل بعید
ة ،            ة الھاتفی ارة االلكترونی ي سوق التج شركات االخرى ف ام ال ًا ام ي متاح ار التقن ل ھذا المعی ا سوف تجع انھ

ن          ٢٠٠٤توقع بحلول عام    تو ت ول ات من االنترنی ى معلوم ى تلق  ان تكون الھواتف النقالة المتحركة قادرة  عل
ا  ون تكنولوجی ي  تك ام ج ى سوق نظ صورة عل ة مق ة الھاتفی ارة االلكترونی ار – أس –التج و المعی ط وھ  ام فق

  الحالي في االتصاالت الھاتفیة الالسلكیة في اوربا حالیًا ، وبعض اجزاء من اسیا ، بل ستنتشر الى اسواق 
ي      ام س ل نظ ذي یكتسب شعبیة      )  C.D.M.A ( ھ ام ای – دي –اخرى مث ة ، ال ي  للھواتف المتحرك رة ف  كبی

  . الوالیات المتحدة 
ة          ا انظم ة ، ھم ة الھاتفی وتجدر االشارة الى نوعین اساسیین من التقنیات المتقدمة في نظام التجارة االلكترونی

ھ  آب ی التي تحول الكلمات الى شفرات حواس ASR)  ار – اس – ھای( تمییز الكالم المتقدمة المعروفة باسم    لی
ستطیع   ثم تترجمھا الى كالم عن طر      ذلك ی یق لوغاریتمات دقیقة والتتطلب ھذه االنظمة اي نوع من التدریب ول

ات نظام ای             ادي الن تقنی شكل ع ستخدموھا ان یتحدثوا ب ستطیع م ا ی تخدامھا كم اس اس ة الن ار . اس  . ھغالبی
ارتي           ل عب ا مث ي تركیبھ ارات ف د ا ( مصممة لفھم لھجات مختلفة لنفس الكالم حتى لو اختلفت العب ن اذھب  اری

   ) .خذني الى موقع ما( و ) لموقع ما 
التكنولوجیا الثانیة ھي برامج تحویل النص الى        

الم  ي ( ك ي . ت ول   T.T.S) اس. ت ى تح  والت
سنت      د تح ات، وق ى كلم وتر ال ات الكمبی معلوم

ستخدم      ـة، وت سنوات القلیلـ دى ال ى م را عل كثی
ركة الوتكن ا ش شریة  -لوجی واتأ ب ثال أص ش م ات

ة ،  ض ا حقیقی اك بع والوھن ت  ئل ى االنترن ح عل
صممة ل د یستخدمى الحواسمم ة، فق ب االلی

ة     فحة ألكترونی ثآل ص و م ركة انف ورت ش ط
مستحدثة لشركة امباكت وھي شركة للموسیقى     
ستخدم   دخل م دما ی ة وعن ائل االكترونی والرس

ى رسالة      الحاسب اآل  ت یتلق ع امباك لي على موق
ین صفحات ا        ع  ترحیب كالمیة وكلما تنقل ب لموق

یسمع صوتًا بشریًا یحكى لھ عن شركة امباكت      
 ٠أم .تي . لكن احدى المشكالت في استخدام الكالم والصوت على شبكة االنترنیت ھي ان البرامج  بلغة  اتش . 

صوص     )  H.T.M.L( ال  ل الن ة مث ائط المرئی صممة للوس ة م صفحات االلكترونی ویر ال ستخدم لتط ي ت الت
ن الصعب ان تستخدم في التعامل مع المعضالت التقنیة لالصوات ، ولذلك طور عدد من المكتوبة والرسوم ، وم

ل اكس       ة اخرى مث ات برمجی  وطورت شركة    X.M.Lال . ام .الشركات محركات بحث صوتیة قائمة على لغ
ًا  واطلقت صندوق ادوات لتطویر البرامج وموقعاً  الكترونیFox.X.ML. ال. ام  . أكسموتورال برامج فوكس    

ق  ١٤٠٠ لھذه البرامج وقامت اكثر من جعلى االنترنیت للتروی   شركة بالفعل بتطویر اكثر من اربعة االف تطبی
( تي اندتي . ودعمت اكثر من مائة شركة منھا ایھ  )  fox.X.ML( ال . ام . اكس . باستخدام برنامج فوكس 

A&T  (  البحث الصوتیة ام تطویر تكنولوجیا موحدة لمحركات. بي  . ولوسنت واي  ) ال . ام . فوكس اكس (  
 )Vioce X M  L  (  سي ٣التي تقوم مجموعة دبلیو  )W3C ) (  المجموعة االلكترونیة العالمیة.(  

قد ف) سیرفرز( انواعا جدیدة من اجھزة خزن المعلومات )* الصوتیة( المواقع االلكترونیة الكالمیة  كما طورت 
ذ     ات ھ نت للتقنی ت       طورت شركة لوس ة واالنترنی وفیر الخدم ات شركة ت دة معلوم ذي یتصل بقاع از ، ال ا الجھ

ا طورت شركة      آال عن طریق استخدام شرائح معالج حاسب . ام . اكس . ویدعم برنامج فویس   ة ، كم ى فوی ل
ث انتل وال ، اتش جھاز تخزین معلومات للمواقع االلكترونیة والتجارة االلكترونیة یمكن للمستخدمین من الحدی

  . والتعامل صوتیًا معھا 
ى              ة والرسوم ال ة المرئی ائط الكتاب ا من وس ت وتطبیقاتھ تخدام االنترنی والھدف من كل ھذه التقنیات تحویل اس
اذا      ة ، فم ف المتحرك االصوات والكالم مما یسھل التجارة االلكترونیة الھاتفیة من خالل الجیل الثالث من الھوات

  .  واالتصاالت في جعبتھا ؟ ھذا ماقد تفصح عنھ االعوام القلیلة المقبلة تخفى ایضا تكنولوجیا المعلومات
  :الھوامش 

   مصر/ القاھرة /  للدكتور حسن علي محمد  ، دار المعارف –من كتاب ثورة االعالم *
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  الصورة تحكي
لقطات تظھر شیئًا من .. خترنا لھذا العدد لقطات تمثل طائفة االیزیدیة في العراق  أ

  ازیائھم وتجمعاتھم وحیاتھم الیومیة

   
    

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  

 


