
              )نسخة ورقیة (             رشیف العراقيواأل متخصصة في عالم الكتب والمكتبات والثقافة والتراث شھریة لكترونیةأمجلة  
  2009 كانون الثاني ـ الحادي عشرالعدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حضارتنا في مجلة
  

  :ولى لصدورھا لمناسبة الذكرى األ
  یھافي عیون متابع" الموروث"مجلة 

  
  دار الكتب والوثائق تستضیف

  الفنان حمودي الحارثي  
 

المثقف 
والعام 
.. الجدید 

فكار أ
وطموحات 
نحو تفعیل 
اكبر لدور 

  المثقفین
 
 

  
  

  وضرورة الحفاظ علیھا الحرف الیدویة والصناعات الشعبیة
 كتاب جدید بالفرنسیة عن عمارة بغداد المعاصرة



  

  أروقة
                       

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 تاجات الفكریةیداع الندعوة إل
ة والكُ  میة والخاص ر الرس ائق دور النش ب والوث دعو دار الكت اب ت ت

راق   واأل ي الع دباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف
لسنة  37الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم 

المجالت (المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  1970
دوا ة األ ) لجرائ نفات العراقی ك   والمص درونھا وذل ي یص رى الت خ

  ) .قبل الطبع ( بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 
انون اإل زم ق داع وُیل ة واإل أی ات الثقافی ع المؤسس اله جمی ة ع عالمی

رین وا  ة والناش میة والخاص ة   الرس ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی لمط
والوثائق قبل االذن  وعاتھم في دار الكتبیداع خمس نسخ من مطبإب

  ) .مرحلة مابعد الطبع ( نشرھا بتسویقھا او
ى  دعوة ال أتي ال ى   إوت ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك خ م س نس داع خم ی

ري ال  اج الفك افي  والنت ى  االرث الثق دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم عراق
  .ساتذة والباحثین والدارسین األ

في الخارج الى تزویدھا  ن العراقیینكما تدعو الدار الكتاب والمولفی
ن   خ م اتھم ، لیج  إبنس داراتھم ومؤلف ا وص ى  إري حفظھ ا ال دخالھ

ة الیالببل ة العراقی ا الوطنی العین  وغرافی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

دار    ر ال ل یس عید متص ى ص دعو أ، یضاً أ،  وعل ع  أن ت حاب المواق ص
حف األ ة والص بكة األ  لكترونی ى ش ة عل ى ت العراقی ت ال جیل نترن س

ى    ول عل دیھا والحص واقعھم ل ام أم اً إرق داع ، حفاظ وقھم  ی ى حق عل
  .صدار المتعلقة بالنشرواإل

       
  

         
  

  الحارثي حمودي قامتھا دار الكتب والوثائق للفنان العراقي الرائدأالجلسة التي  لقطات من
  .والفنیة البارزة الثقافیة ضمن منھاجھا الثقافي لھذه السنة في استضافة الشخصیات
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  استجابة لحملة دار الكتب والوثائق
مجلس الوزراء یصدر قرارًا بالحفاظ على االرشیف 

  الوطني والوثائق الحكومیة
   29ص

  .. ولى لصدورھا لمناسبة الذكرى األ
  مجلة الموروث في عیون متابعیھا 

   10ص
  

 فكار وطموحات نحو تفعیل اكبرأ.. المثقف والعام الجدید 
  لدور المثقفین

  15ص
  

  متنبي الشعر الشعبي.. الحاج زایر الدویج  
  23ص

  
 قراءة في شعر جواد .. الزمن المؤثث بذاكرة النسیان 
  الحطاب

  21ص
  

  البیت السامرائي.. من تراث المدن  
  27ص

  
  ذاكرة مھددة بالزوال.. سوق الھرج في بغداد
  47ص

  
  

شرة كنز تراثي من ثالثة مالیین مخطوطة عربیة منت
  حول العالم

  50ص
  

 

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

ا     ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ ت المطلوب
والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ، 
یات    ن الحساس دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ى ان تك عل

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

  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـلكترونیامجلة 
رشیف واأل والمكتبات والثقافة والتراث الكتب

العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في   
  ارة الثقافةوز

www.iraqnla.org  
  

  2009الحادي عشر ـ كانون الثاني العدد 
  

  :سرة المجلةأ
  

  المشرف العام
  سعد بشیر اسكندر. د

  
  مدیر التحریر

  سماء محمد مصطفىأ
  

  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  التنضید االلكتروني

  ساور عليأ
  نضال حسن
  زینب طالب

    جاسمكوثر
  

  التصمیم الفني
  محمد سماءأ

  
  التصحیح اللغوي
  عادل محمد

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

  
 :لمراسلة المجلة

almawruth@iraqnla.org    
 1014رقم االیداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
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  حضارتنا في مجلة
 صباح محسن كاظم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  التراث العربي يالنفس ف

  أنور محمود زناتي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : من الذاكــرة القریبة
  ندوات مجالس ومنتدیات بغـداد الثقافّیة

  داود الرحماني 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نانیةواأل..المثقف 
  فاضل حسین الخفاجي 
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  حضارتنا في مجلة
 صباح محسن كاظم ـ كاتب عراقي

  
ع  اریین والعشرات من      ُیجم وجیین واآلث  المؤرخین ،  كل االنثروبول

اكثر  لىلحضارة وادي الرافدین التي تمتد ا على السبق الحضاري  ،
  ة،والبابلیةفالحضارةالسومریة،واالكدی، م. من ستة آالف سنة ق

یید  ةشوری،واآل اري    تعد ھي اللبنات االساسیة في تش الصرح الحض
دھا  ااالنساني ، ف وجدرانھا   ستخدام الكتابة في أور السومریة ومعاب

انون     د سن الق ة، وق  وزقوراتھا ھو العطاء االول للحضارة الرافدینی
ن   ریعاتھ     االول م ورابي بتش ھ حم رن تبع د ق م بع و، ث ل اور نم قب

ونحتت المنحوتات الضخمة للثیران المجنحة في  الحضاریة في بابل
ل وكركوك ،أضف       نینوى ،واكتشفت اول القرى    ي اربی ھ ف الزراعی

ار وأدوات      ة والن اف العجل ك اكتش ى ذل ري ،لكن من      ال الزراعة وال
وع یس   الم او مطب ا اع یس لن دًا ل ف ج ي  وقالمؤس ارتنا ، فھ حض

ب  ذا الجان ن ھ ة م الم  مھمل نوف االع  بص
ي قصة     ..المقروء،والمسموع،والمرئي ات تحك فما ندر من المطبوع

العراقیة وموروثنا ، وتقالیدنا ،ومنجزاتنا التي ینظر العالم  الحضارة
  .بأحترام ، وتزین جدران متاحفھ موروثاتنا الحضاریة  لھا

ة الموروث     ین      لخوض  وقد انبرت مجل اد والرص ار االعالم الج غم
دادھا العشرة    ومن خالل.  في استلھام التراث الرافدیني متابعتي ألع

یختلف  ابداعي، جدیدًا بحرفیة ومھنیة وذوق مغایرًا  أجد فیھا طرحًا
ط      عن المجالت الدعائیة التي التستحق ا ، فق  صرف االموال علیھ

ة      ة الممول ر او الجھ یس التحری م رئ مون او    ألجل نشر اس ال مض ب
ة  ربط        ھدف قیمي لخدم ة ل ار مھم ھ ، أو تسویق أفك ة الحقیقی الثقاف

  ..ومنجزھا الحضاري، االجیال بموروثھا وفكرھا
ب، او     ان ي الكت ات ف د دراس وروث ،  فتج ة الم مة مجل وع س التن

ة   ة غای ة   موضوعات رائع اریخ    الروع ًا تربطك بالت مع    ، او قصص
اعي    قراءات لألدب القصصي والروائي الموروث االجتم الذي یعنى ب

قدمت مجلة الموروث  او السیاسي ، او حكایا المدن وتأریخھا  ، وقد
داد والبصرة    ان والطراز     دراسات مھمة عن مدن بغ ات المك وجمالی

اري  ي    المعم اء العراق دًا مع        وموروث البن ي كل عدد نبحر بعی ، فف
التبعث على مختارة بعنایھ فائقھ ومشوقة  موضوعات غنیة بتنوعھا

  .. ترغمك على انجاز كل مادون  الملل ،أو تحیلك لترك جانب منھا بل
، نوجھ أسمى الكلمات  ومن باب من الیشكر المخلوق الیشكر الخالق

ھ        ة ورقی ى مجل ا ال ر وإلتماسنا بتحویلھ ا    ألسرة التحری ع علیھ لتطل
 ة القواعد الشعبیة ولتخزن في المكتبات العامة والمكتبات المدرسی

ل          ة ق ف بأناق ھ یتص ھ إن ال عن ل مایق د أق ى جھ ال عل ع االجی فتطل
 .نظیرھا

 



  
  النفس فى التراث العربي

  جامعة عین شمس –كلیة التربیة  –أنور محمود زناتي 
Anwar_zanaty@mail.com 
  من لم یختر مستقبلھ لم یجد ماضیھ

ي        قدم علماء العرب والمسلمین إسھاما نفس ف م ال ّكل عل ا ؛ فقد تش ت كثیرة في مجال علم النفس تبھر كل من اطلع علیھ
ا     التراث اإلسالمي كما تشكّلت معارف المسلمین المختلفة ، وعلم النفس في التراث اإلسالمي لم یكن صنعة یجتمع علیھ

عراء، و           فئة من الدارسین    عر صنعة تجمع الش ان النحو صنعة تجمع النحویین والش ا ك راث     كم اء الت لكن استخدم علم
ة        ة المعنی ات التراثی ین المؤلف م توزع ب المناھج بأسلوب علمي كاالستبطان ، والمالحظة ، ودراسة الحالة إال أن ھذا العل

راث الظاھرات النفسیة كل من        السلوك البیولوجیة والكتب الفلسفیة، والفیزیائیة والریاضیة وقد عالج بأسس اء الت علم
  . العلمي،  وكان للمسلمین فضل السبق واإلضافة في كثیر من مجاالت علم النفسزاویة اھتمامھ 

ي  (وتعد كتب التراجم وطبقات األعالم التراثیة، وبعض ھذه الكتب غنیة بمادتھا السیكولوجیة، مثل طبقات األطباء  ابن أب
ة  وبعضھا یتسع لیشمل تراجم جمیع أعالم الفكر، وتوفر ھذه المؤ) أصیبعة وابن جلجل لفات قاعدة متینة تمكننا من متابع

د، وتحتوي ھذه      : وكتب األدب والمصنفات األدبیة مثل تطورات المفاھیم د الفری كتاب األغاني، اإلمتاع والمؤانسة، والعق
ي     م آراء الفالسفة ف ي تض ات الفلسفیة ، والت ذلك المؤلف ت وك ت أو اختزل د أھمل ت ق ة كان یل ھام ى تفاص نفات عل المص

ًا لشرح التصور اإلسالمي لإلنسان              إضاف  النفس، كل أساسًا نظری ي تش ة، والتصورات والت ات الھام ى بعض النظری ة إل
  .وحیاتھ النفسیة

  ) :م1036-980/ھـ428-370(ابن سینا 
ي                ا والسیكولوجیا المعاصرین ف اء الفیزیولوجی د سبق علم ذا المجال فق ي ھ ولعل خیر مثال على ذلك جھود ابن سینا ف

ألحد المرضى شك ابن سینا بوقوع      على أساس قیاس التغیرات الفیزیولوجیة المصاحبة لھ ، ففي عالجھ قیاس االنفعال
ة طریفة ،      المریض في الحب الذي تحول إلى حالة عشق ، وحاول معرفة اسم الفتاة التي یعشقھا المریض وابتكر طریق

یس أ     ان یق ات ، وك اء وفتی دار        وھي أن یقول للمریض عدة أسماء لبالد وأحی بض المریض لمعرفة مق ك سرعة ن اء ذل ثن
ان     االنفعال الذي تثیرة ھذه األسماء ، وقد استطاع بھذه الطریقة أن یعرف اسم الفتاة التي كان یعشقھا المریض ، والمك

م             روف باس از الحدیث المع راع الجھ رًا الخت ذه الطریقة إرھاصًا مبك ر ھ ھ ، وتعتب د    ( الذي تعیش فی از استجابة الجل جھ
م     ) جھاز كاشف الكذب ( والذي ؤیسمى أیضًا ) جلفانیة ال ى األسباب األھ ، وأشار ابن سینا كما أشار الفارابي من قبل إل

لحدوث األحالم ، والتي توصل إلیھا العلماء المحدثون فیما بعد ، ومماذكره كل من الفارابي وابن سینا أن بعض األحالم     
التي تقع على النائم ، سواء كانت ھذه المؤثرات الحسیة صادرة من الخارج تحدث نتیجة لتأتیر بعض المؤثرات الحسیة 

ذا         ( ...أو من داخل البدن ،قال ابن سینا في ھذا الصدد ھ ھ ى ل رد حك رد أو سخن بسبب حر أو ب ومن عرض لعضو منھ ب
ن   وقد دلت البحوث التجریبیة المعاصرة على صحة ذلك ،)العضو منھ موضوع في نار أو في ماء بارد  كما قال كل من اب

  .سینا والفارابي بالرمزیة في األحالم 
ویبتدع ابن سینا جدیدا فى عالج مریض المیالنخولیا ، والذى امتنع عن الطعام والشراب حتى ًنُحل ، مع ھذا یتصل بكونھ 

) جزار ( ھاب قصاب فى إ" وكان فى ذلك الوقت وزیرا" بقرة ، وبعد أن یحار األطباء فى عالجھ ، یذھب إلیھ ابن سیناء 
  .ومعھ مساعداه ، وكان قد أوصى أھلھ بان یخبروه بأن الجزار قادم لذبحھ 

وجاء فى موكبھ المعتاد إلى قصر المریض ثم دخل مع رجلین والسكین فى یده وقال أین ) ابن سینا ( ركب األستاذ " وقد 
أنھ ھنا ، فقال األستاذ جروھا إلى فناء القصر وأوثقوا ھذه البقرة ألذبحھا ، فقلد الشاب المریض خوار البقرة ، مما یعنى 

ھ األیمن     ى جنب و     …یدیھا ورجلیھا وأضجعوھا ، فلما سمع المریض ھذا جرى إلى وسط القصر واضطجع عل م جاء أب ث
وه ، یالھا " وسن السكین على السكین ثم جلس ووضع یده على خصر المریض كعادة القصابین وقال ) ابن سینا ( على 

ن من     م ى تس ا حت ا ، أعلفوھ ل ذبحھ ھ ال یح ة ، إال أن رة ھزیل ى   "  …بق امى العروض ا النظ ى حكاھ ة الت ابع القص وتتت
  " .جھار مقالھ " السمرقندى فى الحكایة السابعة من المقالة الرابعة من كتابھ 

  :)م 1030/ ھـ  421ت ( مسكویھ 
أن النفس وإن كانت ((النفس وما یتعلق بھا من عوامل فیرى الذي اھتم فیھ ب)) تھذیب األخالق((واشتھر مسكویھ بكتابھ 

ادئ               ال ال تأخذھا عن الحواس، وھي المب ادئ أخرى وأفع ا من نفسھا مب تأخذ كثیرًا من مبادئ العلوم عن الحواس فلھ
  .. الشریفة العالیة التي تبنى علیھا القیاسات الصحیحة

ر       ة المجھ ا ھي بمثاب ة فین نفس العاقل ا            ومن رأیھ أن ال ادئ أفعالھ ي مب رًا من خطأ الحواس ف ذي یستدرك شیئًا كثی .. ال
فالنفس لیست بجسم وال بجزء من جسم وال حال من أحوال الجسم، وإنھا شيء آخر : ((ویضیف في تعریفھ للنفس بقولھ

  ). 4، 1985ابن مسكویھ، )) (مفارق للجسم بجوھره وأحكامھ وخواصھ وأفعالھ
  : ثالثة قوى كما یأتي ویقسم ابن مسكویھ النفس إلى

ا الغضب   )) القوة الغضبیة((التي یكون بھا الفكر والتمییز والنظر في حقائق األمور، و)) القوة الناطقة((_  التي یكون بھ
ات، و          ع وضروب الكرام ى التسلط والترف وق إل ى األھوال والش دام عل ا   )) القوة الشھویة  ((والنجدة واإلق ي یكون بھ الت

  . ء والشوق إلى المالذ في المشاكل والمشارب والمناكح وضروب اللذات الحسیةالشھوة وطلب الغذا
  فالقوة الناطقة فضیلتھا الحكمة، والقوة الغضبیة فضیلتھا الشجاعة، والقوة . فضیلة خاصة بھا ىولكل قوة من ھذه القو

  
6  



  
  . الشھویة فضیلتھا العفة

  :) م  1111/ ھـ  505ت ( أبو حامد الغزالى 
و      كما أن  ا یورده أب ا فیم المستویات الثالثة للنفس والتى یشیر إلیھا فروید، الھو ، واألنا ، واألنا األعلى ، نجد ملمحا لھ

األنا ( ، عن النفس اللوامة  1913حامد الغزالى فى الجزء الثالث من كتابھ إحیاء علوم الدین، والذى ترجم لأللمانیة عام 
  ) .األنا ( والنفس المطمئنة ) الھو ( واألمارة بالسوء ) األعلى 
  :الكندي 

ي               ات ھ ب إذا وقع من الصبي مخالف ة التأدی ذكر األھواني أن طریق ذا الصدد ی ي ھ ب، وف ة والتأدی دي بالتربی تم الكن واھ
وُیمدح بكل ما یظھر منھ )) ألنك إن عودتھ التوبیخ والمكاشفة حملتھ على الوقاحة((التغافل أوًال، ثم التوبیخ، ثم الضرب، 

  . من خلق جمیل
ة             ى الغرب عن فضل الحضارة العربی م ف اریخ العل وما أكثر ما یمكن أن نستشھد بھ من آراء لمستشرقین ومشتغلین بت
ى              و وھو أحد أعالم االستشراق الفرنس ارا دوف ارون ك ھ الب نفس قال ا ال وم ومنھ وإسھامات علمائھا فى شتى مناحى العل

ان المیراث الذى تركھ الیونان لم یحسن الرومان القیام بھ ، أما "اٍض ، اذ یرى وممن اھتموا بابن سینا فى مطالع قرن م
سارطون ـ أحد اكبر من اھتموا بتاریخ   " العرب فقد اتقنوه وعملوا على تحسینھ وانمائھ ، حتى سلموه للعصور الحدیثة 

رب والمسلمین نقلوا      إن بعض المؤرخین یحاولون أن یتسخفوا بفضل الشرق على العمران ویصرحون : " العلم ان الع ب
  ".ولوالھم لتأخر سیر المدنیة بضعة قرون ...  العلوم القدیمة ولم یضیفوا إلیھا شیئا، إن ھذا الرأى خاطئ 

  
  
  
  
  

  : من الذاكــرة القریبة
  ندوات مجالس ومنتدیات بغـداد الثقافّیة

  

  
  ـ كاتب وشاعر عراقي داود  الرحمــاني

drahmani2004@yahoo.com  
  

یوم وعلى مدار  تنعقد مساء كل..) كـانت(كـانت أماسي ولیـا لي وندوات ال تنسى تلك التي...نعم كــانت...كــانت
  جالسنا الثقافّیـة البھیجةمتلك ھي .. السنة في رحاب بیوتـات كریمة عامرة وفي منتدیاٍت ونواٍد بغدادیة عتیدة 

ي                ة الت ي الحقب ة ف ت شاخص ي كان ة الت ة الثقافی الس البغدادی رز المج ى استذكار أب ذا ال دیثي ھ سأتطّرق في ح
ا   عایشتھا وال أزال أتردد تجد  منھ ة في          . على ما تبقى وما اس ت قائم ى كان الس الت ر المج ى ذك ن أتطرق ال ول

ن ا     د م ث ان العدی رم حی رن المنص ن الق ث م اني والثال ع األول والث ا    الرب رق الیھ م التط بق لھ د س احثین ق لب
  .في كتاباتھم وإصداراتھم ) وبإسھاب(
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اء     ..نبدأ بمجلس آل الشعرباف في الكرادة الشرقیة ة مس دوة ثقافی ھ ن أقدم وأعرق المجالس حیث كانت تنعقد فی

یس ل خم ي    ..ك ادل ف رھم تتب دقاء ولغی ة لألص ة مفتوح و دیوانّی بوع فھ ن االس ات م ي الباقی ا األماس ھ  أم رحاب
د      ..األحادیث األدبیة والسیاسیة والعلمیة والدینیة والدنیویة وأحداث البلد والبلدان دوة أخرى تنعق ًا ن م أیض ولھ

حى العاشر من عاشوراء      ي ض نویًا ف ي       . س ي ح د ف ذي ینعق د ال بوعي العتی دین األس ي ال س أل محی ذا مجل وھ
ی   ..الحبیـبیة مساء كل ثالثاء دكتور رش بوعي لل دي والمجلس األس ھ اهللا (د العبی ة     ) رحم ي األعظمی د ف ذي ینعق ال

یة      ...بمكتبة حمدي األعظمي وحصتھ أمسیة األربعاء ھ أمس ة فل ي الكاظمی ًا ف ومجلس الخاقاني األسبوعي أیض
كذلك ندوة السید محمد ..أما أمسیة السبت فموعدنا في قاعة االمام األعظم قبالة جامع مرقده الشریف…األثنین

وان     ) رحمھ اهللا(جواد الشھرستاني  ي اإلی اظمي الشریف ف التي تنعقد مساء كل خمیس داخل نطاق الصحن الك
أما في المنصور فینعقد مجلس األدیب المرحوم األستاذ مكي السید جاسم ..الذي یضم قبري والدیھ ومكتبةالعائلة

ة بأج  ..مساء كل ثالثاء أیضًا ة األنیق ا    وتلك ھي قاعة السیدة وداد األورفــھ لي الرحب دائقھا وكافتریتھ ا وح نحتھ
ي        ید ف ادي الص وار ن ع بج نة وتق ھر والس بوع والش دار األس ى م ة عل دوات المتنوع د الن ث تنعق یقة حی الرش

ین   ! كذلك الندوات الصباحیة.. المنصور حى األثن فھذه ندوة الموسیقار الشاعر سالم حسین التي كانت تلـتئم ض
یة األن    قتھ األرض ة ش ي دیوانی بوع ف ل اس ن ك ة م وزارة الثقاف اورة ل ة المج ین  . یق ان حس دوة الفن ك ن وتل

ي ام(األعظم ارئ المق ة ) ق ي األعظمی ة ف اطئ دجل ى ش ي داره عل یس ف ل خم حى ك ا ض ي نرتادھ ي ..الت ك ھ تل
وھنالك الندوة النصف شھریة التي كانت تنعقد في داراألدیب األستاذ رفعت مرھون الصفار ..الندوات األسبوعیة
  حیث ینعقد مجلس المرحوم الحاج جاسم خماس الربیعي .. اإلضافة الى الندوات الشھریة ب. في شارع فلسطین

د             نویة استثنائیة أخرى تنعق دوات س الث ن ًا ث ھ أیض في الكرادة الشرقیة مساء الثالثاء الثالث من كل شھر ول
بة    والثانیة في تشرین الثاني م) ع..مولد االمام الحسن(األولى في الخامس عشر من رمضان  ام لمناس ل ع ن ك

تھ        ...من عاشوراء 9/10یوم بغداد والثالثة تنعقد لیلة  ي البنوك فحص ي ح راوي ف یدة شرقیھ ال أما مجلس الس
رمضان وحصتھ أمسیة األحد الثاني من كل   14ومجلس المخزومي في شارع ..أمسیة األحد األول من كل شھر

ھر ق لموق ..ش ة المالس ي الكاظمی داد ف ة بغ دى أمان ذلك منت يك ریف ف حن الش یارات الص ّواب (ف س دار آل الن
وھنالك الندوات الثقافیة الدورّیة الثابتة التي كانت تنعقد .. وموعده أمسیة الثالثاء األخیر من كل شھر) التراثي

ة والصید      ادي العلوی ات ن ي قاع یة      ..في بنایة المجمع العلمي العراقي وف ادي المنصور والفروس دوات ن ك ن وتل
ـ ( ان          )..ةالمناسباتّی الي رمض ي لی د ف ت تنعق ي كان ة الت ة التقلیدی دوات الَحولّی دوة السید رؤوف    . عدا الن ذه ن فھ

ي ) البیجّیة(التي تنعقد في التاسع عشر من كل رمضان في داره بحي ) رحمھ اهللا ( كمونھ   لیلة جرح االمام عل
ة    و تن)  رحمھ اهللا(  ومثیلتھا ندوة السید فوزي الصافي)...لیھ السالم ع( ي المنصور لیل عقد في داره الواقعة ف

ي   ام عل ھاد اإلم الم  ع (استش ھ الس ي) لی ان 21ف ن       ...رمض أخرة م اعات مت ى س ا ال ھر فیھم ا الس د بن ویمت
ة ...اللیل ان  20وبینھما مثیلتھما ندوة المرحوم حكمت كَبھ في حي المنصور لیل دوة المرحوم الشھید    . رمض ون

وندوة المحامي غالب الحاج ..د في داره بحي البنوك لیلة جرح االمام  أیضًاالدكتور السید رعد المولى التي تنعق
اً       ان أیض امس عشر من كل رمض ا ..فلیح التي تنعقد في داره  بحي المھندسین في الخ ا ..وغیرھ ـذا  ..وغیرھ ھك

ھ   نصبو الى أمسیاتھا بلھفة ونحضر ونشارك وننھل من ال ...تنساب بإیقاٍع خّالب..كانت دنیانا الثقافیة م أحدث عل
عر   ن والش م والف الم األدب والعل ن أع ا ع ھ ننھلھ عر أعذب ن الش ھ وم ن أجمل ن الف زره وم ن األدب أغ ا ..وم وم

  .. أروعھم وھم یمتطون صھوات المنابر والمنصات على مدار العام
ل      ة التنق ة لحری رأي (أما اآلن و بسبب ماجرى وما یجري من األحداث والحوادث المعرقل طر أرب   !)ال ال اب اض

داء   المجالس الى التوقف عن عقد الندوات حرصًا على سالمة الرّواد وتجنبًا الختطاف األعالم منھم من قبل أع
د        ..العراق الجدید على اختالف مشاربھم ي تنعق ي الشھریة الت س الربیع دوة مجل احة اآلن إّال ن ولم تبَق في الس

انیة ..محرموندوة آل الشعرباف الحولّیـة ضحى العاشر من . بمواعیدھا افة  . والبعض من الندوات الرمض باالض
احة     وار س راقیین بج اب الع اء والكت ام لألدب اد الع ى اإلتح ي مبن افّیتین ف اء الثق بت واألربع بوحتي الس ى أص ال

الندوة الفتّیـة التي التأمت ھذا العام في الكاظمیة وتنعقد عصر الجمعة األولى من كل شھر  فضًال عن ...األندلس
ع   . األستاذ رؤوف الصفارومؤسسھا  ة للجمی واالصبوحة الثقافیة التي تنعقد ضحى كل خمیس في جمعیة الثقاف
والندوات ..كذلك ندوة آل الشھرستاني األسبوعیة التي تنعقد بموعدھا  المعتاد في الصحن الكاظمي..في الكرادة

  ..بھانا وات اخرى في بغداد ال علم لولربما توجد ھنالك ند...النصف شھریة التي تنعقد في نادي الصید والعلویة
  .ن لعودة أمسیاتھمیأن المجالس العریقة ستعود وتفتح أبوابھا لتستقبل رّوادھا المتشوق

ا   ي نظمھ یدة الت ة القص ع ورقب یكم مطل رُا ال ال  وأخی ذا المق ب ھ ي كات ث أحص الس حی ك المج ق تل ددھا  بح ع
   1997ة نظمت عاموھي من شعرالعامّی..أبرز مرتادیھا من األعالم وأحصي

  ْو ِللِعِلْم سـور...مجالسنھ ِقــالع"
  الطرق لو َظلـّـمت ھّي الِتـِشْع  نور 

*****  
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  التـداخْل والنقاش الھادي مفتـوح

  نقدْك ِكلـّـھ َمسموح...ضِمن ِلحـْدوْد
  ِتفتح ْجروح.. إذا عّدیت َلـَـْحَمـر

  ِو ْجــسور...مجالسنھ سفیـنة نوح 
  ھ ِتـظھر بعْد حیـْنشباب الِتـنـِتب

  والدفـو ْبـحضن الدواوین...ِتـثابر
  ظفـْر ِكلَمْن ُصَبْر  لو یصبر ْسـنین 

     "الَحَجْر من ِیـنِسِقْل ِتْجـنیْھ َبلـّـور 
                          

                    
                     

  
  نانیةواأل..المثقف 

  فاضل حسین الخفاجي ـ كاتب عراقي
  
ة،   ل ات المختلف یما یَس ھناك ادنى شك في قیمة الدور الذي یلعبھ المثقفون في المجتمع غ     الس ات تبل ي مجتمع ف

فیھا نسبة االمیة التعلیمیة واالمیة السیاسیة درجة عالیة من الوضوح واالنتشار، كما انھ لیس ثمة شك ایضًا   
بحیث انھم یتصورون انھم اصحاب الكلمة  ي،بعض المثقفین ونمو ذاتیتھم احیانًا نموًا غیر صح) نرجسیة(في 

اتھم و   ي مجتمع دیر           إاالولى واالخیرة ف ل حظوظھم في التصور والتق ا مث یس لھ ات االخرى ل ات والطبق ن الفئ
ة       .والحكم  كلون طبق اعي ، وال یش ي الھرم االجتم ددة ف على الرغم من انھم ھم انفسھم ینتمون الى طبقات متع

  .متمیزة داخل أي مجتمع
ك  ین،لم             ذل ؤالء المثقف ھ،ان ھ ن فھم د م ھ والمزی م ب ى العل اج ال ذي یحت ر ال ن االم وم ،لك وم ومفھ ھ معل كل

یستطیعوا،ولن یستطیعوا،ان یحدثوا تغییرًا اجتماعیًا حقیقیًا وجذریًا في مجتمعاتھم من دون ان یلتحموا التحامًا 
غییر في مجتمعاتھم، ولو تأملنا دروس التاریخ حقیقیًا وجذریًا ایضًا بالطبقات والفئات ذات المصلحة في ھذا الت

  .رات لوجدنا تأكیدًا على صحة ھذا الحكم المنطقي الذي الینقضیفي كل البالد التي شھدت مثل ھذه التغی
ار               ث الكب ي احادی ا نسمع ف ا صغارًا ،كن ذ كن ي ، م تینیات القرن الماض ف االول من س ي النص زام  (ف یة الت قض

زام االدب         ربما یقصد في ) المثقفین اوى الت ت ایامھا دع االدب والفن،وانطلق تغلین ب ین المش زام المثقف حینھ الت
ف الكتّ     زمن ـ اختل وا من دون ان ینتھي      والفن ولیس التزام االدیب او الفنان،وبمرور ال انون ـ او اتفق اب والفن

ا            اس، ام ا الغموض او االلتب حة تحجب عنھ ى اسس واض یة عل ان القض تقر ارك بعض االخر ـ     الجدال او تس ال
ًا ،             زام المثقف عموم ى الت دعو ال ان ی د ك ة ـ فلق ان اقلی ھ ك ك الوعي بنفسھ وب      ولعل ذي یمل ك ال ھ  مأي ذل جتمع

ھ،     عبھ وامت ایا ش ھ بقض ن حول الم م وعي         وبالع و ال ذاتي نح وعي ال اوز ال ال تج ن افع ل م ن بفع وان یحتض
  .االجتماعي االكثر رحابھ وعمقًا وشموًال

ان بھا من المثقفین العراقیین والذین یعیشون خارج العراق یدركون ھذا المعنى، وبعضھم ال ان قطاعات الیستھ
واقعي          إیدرك ھذا ،وحتى اذا ادركوه ف لوكھم ال ات س ع معطی اقض م كلیة تتن ة ش ك بطریق ر  .نما یجري ذل ن إغی

واه     الواقع یختلف عن ذلك ال من مظاھره واعراضھ فحسب، مونھ ومحت ي مض م تصبح   .بل ف االمور اوضح   فل
ًا     یس مطلوب ة، ول في أي یوم مما علیھ اآلن، ولم تكن في الماضي اكثر تحددًا وتمیزًا مما تبدو علیھ ھذه اللحظ
ة مع             ن بموضوعیة وبصدق وبامان ط ،لك روا فق ة سوى ان ی ى الرؤی ادرة عل من اولئك الذین یملكون عیونًا ق

  .الواقع
ك ھو جرح التمزق       یجب ان نضع االصبع على الجرح وفي كل المراح ا ، ذل ا واختالفھ ل والعصور على تعاقبھ

الح     : والتمركز حول الذوات التي تنمو بطریقة سرطانیة، اھي قضیة اخالقیة؟ مرة اخرى  یة مص ا قض ال لكنھ ك
النمو ظروف مناخیة غیر صحیة، وغیر طبیعیة، تسھم في    فيواھداف ضیقة وانانیة قصیرة النظر، یساعدھا 

  .د والسلیم في سلة واحدةوضع البیض الفاس
ذي     دید ال لیست قضایا الثقافة او قضایا التزام المثقفین قضایا اخالقیة في جوھرھا،على الرغم من االغراء الش

دي        ائص الفكر النق ص خص ي اخ تظل ف ا بھذا    . یدفع الى وضعھا في ھذا االطار، لكنھا كانت وس والمقصود ھن
عري ویمیز بحدة مابین الوجھ والقناع، بین الرؤوس الصلعاء یح ،والفكر النقدي، ذلك الفكر الذي یكشف ویوض

  !!والشعر المستعار
 9  

 



  
 

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ولى لصدورھا لمناسبة الذكرى األ
  في عیون متابعیھا" الموروث"مجلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : تحقیق ثقافي 

  ..والعام الجدید  المثقف
  كبر لدور المثقفینأفكار وطموحات نحو تفعیل أ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كتاب مترجم في حلقات

  رض والفردوس اسطورة بالد مابین النھرینإینانا ملكة األ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :راءات ق
   .. الزمن المؤثث بذاكرة النسیان 

  الحطاب قراءة في شعر جواد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شخصیات عراقیة 
  متنبي الشعر الشعبي.. الحاج زایر الدویج  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تراث شعبي 

  رف الیدویة والصناعات الشعبیةالح
  وضرورة الحفاظ علیھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :من تراث المدن 

  البیت السامرائي 
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  :ولى لصدورھا لمناسبة الذكرى األ

  في عیون متابعیھا" الموروث"مجلة 
  بداء الرأي والنشر عن المجلةوإ سھم بالمجلة بالكتابةتحیة شكر وتقدیر لكل من أ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت           د دع دورھا ، وق ى ص نة عل اري  بمرور س تحتفل اسرة مجلة الموروث في الرابع والعشرین من الشھر الج
ق              ى طری ة عل اتھم للمجل داء آرائھم ومقترح ى اب ة ال ع االلكترونی دد من المواق ل وع ین من خالل االیمی المثقف

تفعیل خدمًة للمسیرة الثقافیة ، ذلك إن منھج دار الكتب والوثائق یصب في تفعیل نشطھا التطویر والمزید من ال
ب     الم الكت ى ع ا عل ل بھ ي، لتط ا االلكترون ي موقعھ وروث  ف ة الم درت  مجل ا أص ن ھن ة ، م ة االعالمی الثقافی

ة     ة العام ي والثقاف یف العراق راث واالرش ات والت د   .والمكتب ة ق ت المجل ى ت وكان ارت ال ات  اش ا  بكتاب رحیبھ
دةعلى  ان         وعاتھم، مؤك ة بموض د المجل ي رف راغبین ف ین ال ین والمھتم اء واالعالمی ن االدب ین م المثقف
ة    ت للثقاف ل مایم یف وك راث واالرش ات والت ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ الموضوعات المطلوب

" الموروث " الدینیة والسیاسیة ، ألن نھج العراقیة بصلة ، على ان تكون ثقافیة بحتة وبعیدة عن الحساسیات 
 . ثقافي ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور المختلفة

  المقال االفتتاحي للموروث
ط الموروث وھدفھا من              ا خ ع قرائن تذكر م دعوة ، نس ھ ال ي ضوء توجی لتنا ف وقبل استعراض االراء التي وص

   :"الموروث خطوة باتجاه المستقبل : "والذي حمل عنوان : ي عددھا االول خالل مقالھا االفتتاحي الذي نشر ف
یعتبر الكتاب واحدًا من أھم حواضن الموروث الثقافي والشعبي، ووسیلة من وسائل نقل تاریخ االبداعات الى "

وھي ترتوي من االجیال المتعاقبة، وكنزًا اثیرًا من كنوز البلدان التي تتوھج ذاكرتھا، وتضيء الطریق للشعوب 
 .بین دفات الكتب  ینابیع تاریخھا المحفوظ

ابیع      · ًا من ین ًا ونبع واعتزازًا بذاكرة الوطن وبدفق موروثاتھ الغزیر، وتمسكًا بقیمة الكتاب بصفتھ ارثًا وحافظ
ة   أتي مجل ة، ت روة الوطنی داع والث وروث((االب د دار الك  )) الم ن رواف دًا م ون راف وم ، لتك ة، الی ب االلكترونی ت

ي        داع العراق ات االب ائق ونتاج زائن الوث ب وخ وف الكت ى رف وء عل لط الض باحًا یس ة، ومص ائق العراقی والوث
)) الموروث ((ورجاالت الفكر والثقافة وبصمات الموروثات العراقیة في مختلف میادین الحیاة، عسى ان تكون 

كتنزه عالم الكتب والمكتبات عندنا من مرآة یرى فیھا متصفحو شبكة االنترنت من باحثین ومھتمین شیئًا مما ی
  .معارف

ذلك   )) الموروث(( وفي مجلة  · ا ب سیكون الكتاب رافدًا رئیسًا ألضاءة ابواب المجلة وصفحاتھا وزوایاھا، وإنن
  .نكون كَمن یرفع الكتاب من على الرف ، ویضعھ بین ایدیكم مختصرًا الجھد والوقت

مساحة واسعة في المجلة التي نتمنى، ونحن نضع بین طیاتھا موروث  كما ستكون لالقالم الصحفیة واالدبیة  ·
تكون في     ي س العراق الزاخر، ان تخطو بخطوات ثابتة نحو المستقبل ، وھي تمر بنتاجات الحاضر وتألقاتھ الت

  .الغد موروثات قّیمة ایضًا 
والكتب العربیة العریقة والنفیسة  المجلة تھتم ،ایضًا، بكل مالُھ عالقة بالموروث الفكري والشعبي واالنساني  ·

  والمھمة والنتاجات الفكریة والثقافیة المحلیة وغیر المحلیة المحفوظة على رفوف دار الكتب والوثائق العراقیة
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راء   وفي خزائن ارشیفھا الوطني، لكنھا ستكون ، بشكل اساس، مجلة ذات طابع عراقي، اذ تھدف الى اطالع ق

اج ال  ى نت ت عل ة     االنترن ار فكری ات وآث وث ودراس ب وبح ن كت ور، م ف العص ي مختل دع، ف ي المب ل العراق عق
  .وحضاریة اخرى، مثلما ستتناول شتى الموروثات الشعبیة التي یزخر بھا العراق

راث          · ن الت وًءا م ھ ض ین طیات ل ب ي، یحم ي او اجنب ي ،عرب ر عراق اج غی رض اي نت ة بع ى المجل ذلك تعن ك
  .والحضارة العراقیین

صوتًا یحكي بلغة اكادیمیة حینًا ، وبلغة ادبیة او صحفیة حینًا اخر، عن االبداع  ك ، نأمل أن تكون المجلة وبذل·
ل   العراقي،ماضیًا وحاضرًا ،عسى ان یكون ھذا االصدار االلكتروني خطوة باتجاه المستقبل، السیما انھا لن تغف

فضًال عن متابعة التطور الذي یشھده العالم في  استعراض ابداعات الحاضر في شتى مجاالت المعرفة والحیاة ،
  .دنیا الكتب والمكتبات

  آراء ومقترحات
  : نعود اآلن الى اآلراء والمقترحات التي وصلتنا  

  :الصحافي والكاتب عبد الجبار العتابي *
ا ،       ا بقیمتھ ا ، ابھرتن ا علیھ ین تعرفن ا    ـ اسمھا كان یدعونا الى ان نطالعھا منذ عددھا االول ، وح ت نظراتن كان

تستقر ثابتة على مالمحھا التي تشیر الى جمالیات فیھا تمیزھا عن سواھا ، فھي تفتح نوافذھا للحافظة الرائعة 
والجلیس البدیع والھاديء الوقور ، احتوت علیھ الموروث من جھاتھ وحنت وتغنت بھ وبتاریخھ ، كانت تحافظ 

أثیر   ق والت ت         على صفحاتھ وتبتھج بقدرتھ على الخل ث كان ھ الخضر ، حی ة ، واوراق ھ الیانع ي بثمرات ، وتحتف
ر                 ب العب ة من عجائ ا رائحة ذكی ة ، نشم فیھ ات زاھرة بالمعرف ي طرق یاحیة ف ي رحالت س الموروث تأخذنا ف
ة ،    ة بھی ا معرفی م عیون ي ترس ور الت ك الص ن الصور ، تل الوان م ا ب تمتع فیھ وم البشر ، ونس ات عل وخالص

نا في          ونستظل االمتاع ونقط دنا انفس ر الموروث وج نة من عم د س ف ما شئنا من ثماره بیسر وسھولة ، وبع
ذول ،         دھم المب ى جھ وروث عل ل الم ة اھ نا لتحی ع رؤوس د ان نرف ا الب ن ھن ات ، وم ل الطیب ر بك تان زاخ بس

اب م    ونشكرھم على تواصلھم للحفاظ على قیمة م لیظل الكت یئا  ما قدموا ونشجعھم على بلوغ الفائدة التي تع ض
  .ابدا
  :الكاتب صباح محسن كاظم الذي كتب للمجلة مقاًال نشر في صفحة مدارات لھذا العدد* 

تمعن    اس ال ى اس ون عل ھ ان یك ي ل افي ینبغ دار ثق وعي ألي إص ویم الموض ول إن التق ة الق ن نافل  ـ م
ت       وروث نال ة الم أن مجل ب ب ال ری دوره ، ف دیة ص دار وقص ا    بجوھراالص فتي كاتب ي بص  من

یما مع    االعجاب واالشادة ، فأنھا قریبة من العقل والقلب والفكر  ألعدادھا ًاوقارئ یف     الس أریخ وأرش غفي بت ش
ي دراستي      أریخ ف و الت ي ھ ذا     اعمل  و وحضارة وموروث بالد الرافدین إذ إن  إختصاص ادة  ل یًا لھذه الم تدریس

  . أنتظر صدورمجلة الموروث بأنتظام ، ویالیتھا  تصبح مطبوعا ورقیا
یمتلك من ِمالك متخصص یتمتع بالثقافة   بأعتقادي یتوقف على ما -االلكتروني -أواالصدار   ن نجاح المطبوعإ

ا  الشاملة ادر    والحرص على التطویر والتنویع واالثراء واالختیار االصوب للمواضیع من ھن م اغ كل عدد اال    ل
ھ والعقول المتفتحة     ...وقرأت كل محتویاتھ كرا لألنامل الجمیل وب  فش راث        والقل ق الت ي تنھل من عب ة الت النقی

   ..الرافدیني ماھو اجمل وأسمى
  : الصحافي صالح الشیباني الذي یعمل مدیر تحریر ویكتب القصة ایضا  
  لما مضى من  من اخبار ومواد وحفظ ال املك وانا اطالع مجلة الموروث اال ان اسجل اعجابي بما تتضمنھـ 

 .والحضارة عراق الزاخرة بالعطاءموروثات بغداد وجمیع مدن ال
رات   الموروث باسلوبھا السلس وحقائقھا التاریخیة النفیسة خطوة مھمة الستعادة ما تم ھدره من تراثنا في فت

 .من الناس اثناء النزاعات واالزمات السیاسیة واالقتصادیة الغیبوبة الفكریة التي عصفت بالسواد االعظم
اصدار من درر ونفائس تعكس جودة  بجودة ما تتضمنھ في كل ااعتراف )روثالمو(ادون الیوم في ذكرى صدور 

دفق    القائمین علیھا فكریا وصحفیا وعلى رأسھم مدیرة ي تت التحریر الزمیلة المبدعة اسماء محمد مصطفى الت
 .عراقي شامخ كلماتھا كینبوع صاف من جبل

 : مدیر دار فضاءت للنشر والتوزیع،  حشیش الشاعر جھاد أبو*
  واھتماما عالیین ، ونتمنى ان اامحخالل تصفحي لموادھا ز الف مبارك العید األول للمجلة التي الحظت منـ 

 والمثقفین العراقیین بمختلف توجھاتھم السیاسیة ، فبالثقافة الحرة یعلو العراق حرا ابتجمع بین نبضاتھا الكّت
ابعھم فمن المھم     والمفكرین على اختالف رؤاھمابیا، وألن العراق كان ابدا وعلى مر العصور منارة للفكر  ومن

ارا      اب العرب لكي ال تكونان یكون ھناك دور ومشاركة فعالة للكّت ي تحقق انتش المجلة ذات اھتمام قطري ولك
 .والمبدعین ودمتم ابدا لالبداع.اكثر اتساعا

  :الشاعرة العراقیة وفاء عبد الرزاق *
 .لق أالت مزیدا من.  ًال حین وصلتني على ایمیلياو ـ استمتعت جدا وانا اتصفح المجلة
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  :الكاتب  عماد علي *

اح         ى دوام النج ا واتمن ي حق ة اعجبتن ین تصفحت المجل من       ـ ح ة وأن تتض ة ورقی ى مجل وارجو ان تتحول ال
  .الشكر مختلف المواضیع مع

  :الكاتب ولید محمد الشبیبي *
ة ، لتواصل         وحقیقة اجدھا غنیة بال ـ شكرا لكم على المجلة ة ورقی در كمجل ى ان تص م نتمن ة وك مواضیع القّیم

  .المورد الفصلیة مسیرتھا الحافلة باالبداع وكما كانت مجلة
  :الكاتب جواد المظفر*ـ

ق والسداد    نتمنى.... ـ محاولة مبدعـــة وخالقة م التوفی ًا بموضوعاتھا     .... لك ر تنوع ى أن تكون أكث  اي ونتمن
  .الموفق واهللا...تقبلوا تحیاتنا... اقعمحاولة لربط الموروث بالو

  :الكاتب محمد فیاض من المغرب * 
ع  ویسرني جدا ان اكون قلمًا.. شكرا وسعدت واستمتعت في قراءتي لمجلة الموروثـ  ا     م ي محرابھ م ف ن ھ . َم

  .والمزید من االبداع والتالق دمتم
  :عقیل الخزرجي *

  .بكم ـ رائعة كروعتكم وبارك اهللا
  :على امتداد العام االول من عمر المجلة آراء وردتنا

  :القاص علي حسین عبید 
ھ  بوركت جھود الكادر في مجلة الموروث على ھذا المطبوع الرائع الذي ألبس التراثـ  ادني    حلة تلیق ب د اف لق

  .موقع مجلتكم واعجبني جھدكم الرائع ، لكم تحیاتي 
  :الكاتب اكرم سالم 

المعرفي والمشغولة صحفیا وتقنیا بشكل جمیل ،  كترونیة الغنیة بمحتواھا الثقافيـ المورث المجلة الثقافیة االل
  .العطاء تحیاتي والى المزید من
  :القاّصة ایناس البدران 

ي        ـ ھذه المجلة االلكترونیة وبھذا المستوى المھني الثقافي الراقي حفیة الت اءات الص ي الكف ى مدى رق یشیر ال
  .االبداعات والعطاء تحیاتي والى مزید من.. الثقافة العراقیة  فھا في رفدتدیرھا وتنتقي مواضیعھا وتوظ

  :  الشاعر والكاتب واالعالمي خالد شوّیش القطان امین عام مؤسسة أور المستقلة للثقافة الحّرة
ووجدت ان الموقع سریع .. اطلعت على صفحات المجلة ووجدتھا رائعة جدا وتلبي طموحات المثقف العراقي  ـ 
ي         ف ادة الت ى الم ع الحصول عل ي الموق ا ینشر ف ي تقلیب حقولھ الثقافیة وھذا ما یسھل على المثقف المتابع لم

.. شكرا جزیال مرة اخرى   سأوافیكم بكتاباتي من اجل النشر على صفحات موقعكم الرائع.. یرید االطالع علیھا 
  ..وتحیاتي الى الجمیع 
  :الشاعر زعیم نصار 

دوائر       وقد ذكرت،النجاز الكبیرأبارك لكم ھذا اـ  ائق من اھم ال قبل ھذا الوقت لكل اصدقائي ان دار الكتب والوث
دم       ،وقد قّدم الزمیل الدكتور سعد بشیر اسكندر جھودا كبیرة الثقافیة في بغداد ا ان تق وزارة بكلیتھ تطع ال م تس ل

   .مثلھ
  . طالعھا كل یوما عراقیة جدیدة اصبحت في قائمتي الیوم مجلة  .فألف مبارك لكم

  :الشاعر طالل الغوار 
  .لھ من فعل ایجابي على الثقافة ـ ابارك فیكم ھذا العمل والجھد لما

  :الكاتبة واالعالمیة الدكتورة میسون الموسوي 
ا        ...بمنجز رائع ـ تحیة اعجاب ا وفیھ املین علیھ يء كل الع ة الموروث ونھن ز لمجل وجل   نبارك اصداركم الممی
دا امنیاتنا ان تكل ا      ل تلك الجھود بالموفقیة لخدمة المشھد الثقافي العراقي الذي ب ا وعالمی جل حضورا عربی یس

  .ممیزا والحمد هللا
  :الكاتب واالستاذ الجامعي الدكتور محمد العبیدي 

 والثقافیة واالكادیمیة الواعیة التي تصدر ـ وانا اطالع المجلة رأیت فیھا مایسر وھذا جاء بفعل االدارة الصحفیة
ا       مجالت  ى نراھ زمن حت ا ال ذه طال علین ار           كھ االت عن االث بعض المق ة ب ي المجل اركة ف وم تسرني المش والی

  . فنیة اكادیمیة یتبع فیھا اسلوب التحلیل الفني وتحلیلھا من وجھة نظر
  :الكاتب صباح محسن جاسم 

  .كل تقدم وأزدھار "الموروث " خاللكم لـ أحییكم على ھذه الروح العراقیة الصمیمیة وأتمنى منـ 
  :الصحافي المصري حسن خاطر 
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  .فوجدتھا وبحق من افضل المجالت التي قرأتھا ـ إطلعت على مجلة الموروث العراقیة

  : الناقد االدبي  فھد الشریف مدیر تحریر صحیفة المدینة المنورة في السعودیة 
  .تویین اإلعالمي والشخصي شكرا لكم على ھذا التمیز ، ویسعدني التواصل معكم على المسـ 

  :الشاعر داود الرحماني 
  في التبویب واإلخراج واختـــیارالدسمــــــــة وأسعدني ما لمستھ فیھا من دقٍة ..الرشیقة  ـ تصفحت مجلتكم

الرغم من   وین    المواضیع المتوافقة مع المضمون ب ة التك ا فتّی ائًال       .كونھ م س اني لك دم التھ عني إّال أن اق وال یس
  .لى ان یوفقكم لخدمة الثقافة والصحافة والتراثالمو

  :الكاتب الصحافي  الدكتور ھادي عبد اهللا 
  . ـ مبارك جھدكم في العدد الجدید من الموروث سائلین اهللا سبحانھ وتعالى ان یوفقكم لخدمة العراق

  :الكاتب باسم فرات ـ ھیروشیما ـ الیابان 
ى        م اتمن ًا ،وك روریة حتم ة ض وروث مجل ا     ـ الم ا ووثائقن ا ومخطوطاتن وعي بمیراثن زداد ال و ی ا  و ل آثارن

ة  ان     00المنھوب كر واالمتن ل الش م جزی اي الھیروشیمي      لك اف منف ون جف تم ترطب ود    ،  وان وا خالص ال ،  تقبل
  0ودمتم

  :المخرج العراقي فیصل الیاسري 
 .ـ موقع جمیل ومفید

  :الشاعر المصري اسالم شمس الدین 
ل فری   دیر لكام ة وتق ر ـ تحی وروث"ق تحری اتكم  ،  "الم ن تحقیق ا م ت بعًض دكم  تابع ت جھ زة، ولمس  المتمی

 . التوفیق والنجاح متمنیًا لكم أحییكم وأشد على أیادیكم،   المتفرد وفكركم
 :الجزراوي الكاتب واالستاذ الجامعي  مھیمن ابراھیم 

ى    وانا اھنئكم وابارك لكم  ـ اطلعت على االعداد الصادرة من مجلة الموروث د عل ع واش على ھذا المجھود الرائ
 .النھوض بالثقافة العراقیة ایادیكم الكریمة من اجل

  :الكاتب رحیم الغالبي رئیس تحریر ومدیر تحریر مجلة انكیدو 
  .ـ انھا اشراقة لشمس ثقافیة عراقیة 

  :ـ االعالمیة ایمان العبیدي 
قیة باصدارھا مجلة الموروث لتكون عالمة بارزة ـ خطوة جریئة ومھمة اقدمت علیھا دار الكتب والوثائق العرا

دین،    ارة وادي الراف في طریق الحفاظ على تراثنا العزیز، الذي حاولت االیادي االثمة سرقتھ واالساءة الى حض
راث              ى ت ة عل دوره في المحافظ ف ب ي المثق باب العراق ذكر الش ي ت ة الت ات المھم ومجلة الموروث احدى الواح

د، وكلن  راق الخال ة        الع یقة والغنی وعات الش واد والموض ذه الم ن ھ د م دنا بالمزی ي رف ة ف الك المجل ل بم ا ام
ھ              ده وقیم ھ وتقالی الده وعادات اریخ ب ة ت ان لمعرف ا االنس لح بھ ي من الضروري ان یتس بالمعلومات المھمة الت

  .االنسانیة بعد ان كادت الھمجیة ان تمحو اثار ھذا الموروث
  .السیما خطوتكم الجدیدة في مجلة الموروث م التألق واالبداع في عالم الصحافة بارك اهللا بجھودكم متمنین لك

  :الكاتب باسم محمد حبیب 
داع   اطلعت على مجلتكم الجمیلة من خالل شبكة االنترنیت معتزا بجھدكم وما تقدمونھ ـ  لحركتنا الثقافیة من اب

  .نحن بامس الحاجة الیھ 
  :عبد القادر معمري ـ الجزائر 

المشاركین بأعمال أدبیة  یة ألھل العراق العظماء،لقد اطلعت على مجلتكم الغراء، وإن شاء اهللا سأكون منتحـ 
  .وعلمیة 

  اب واالدباء واالعالمیین والصحف والمواقع شكر وتقدیر الى الكّت
دة        ة سنة عمل جدی ة المو     ولمناسبة اطفاء الشمعة االولى من عمر الموروث مبتدئ دم اسرة مجل ا تتق روث كم

ة    ابدوا لنا آراءھم بالمجلة أو اشادوا بھا  اب الذینبالشكر لألدباء والكّت او بادروا للكتابة فیھا  او بإلقاء التحی
  .2008سواء عن طریق االیمیل او بشكل مباشر خالل سنة  ،  والتشجیع 

  :اخبار عن المجلة توجھ بالشكر الى ادارات الصحف والمواقع االلكتروینة التي نشرت موضوعات ونوكذلك  
الم    ة واالع ور للثقاف ة الن تقل ـ       ( ـ مؤسس ي المس افي العراق ي والثق ور االعالم ز الن مرك

  ) .السوید 
  .ـ شبكة ضفاف الدجلتین العراقیة ـ في النمسا  

  ـ صحیفة المشرق العراقیة 
    ـ صحیفة المؤتمر

  حوار المتمدنـ موقع ال ة مدونات ایالف ارـ صحیفة ایالف االلكترونیة ، وإد
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  ـ جریدة االتحاد االماراتیة 

  ـ شبكة الولید االعالمیة 
  ـ موقع كتابات االلكتروني  

  ـ وكالة واتا لألنباء على شبكة االنترنت 
  منتدیات الیسیر للمكتبات وتقنیة المعلومات ـ موقع

  ) السومریون (ـ منتدیات 
 ـ موقع مدونات مكتوب 

  
  

  
  تحقیق ثقافي

  كبر لدور المثقفینأفكار وطموحات نحو تفعیل أ.. ام الجدید المثقف والع
  جابر محمد جابر ـ كاتب وشاعر عراقي: جرى التحقیق أ

  
ا                 ي قتلھ ت او الت ي رحل ھ الت ى نوارس ًا عل د حزن ة واش ر كآب ھ اكث رًا لكن ازال نھ ى والنھر م عاٌم مضى وعام أت

ھ وقبحھ   ترى كیف ھي محنة اال.. تلك ھي محنة الطبیعة .رصاص طائش  نسان وھو یودع عاما مضى بكل ثقل
اذا ترك    وجمالھ ان كان فیھ شيء من الجمال اما المثقف ذلك الكائن الشفاف الممتلئ أمال بالحیاة واالنسانیة م

ھ او اي        2008لدیھ عام  ر فی رأه واث ذي ق من اثر ثقافي سواء على مستوى منجزه االبداعي او منجز االخر ال
ار حفیظ  افي أث دث ثق ة       ح ن الرقاب دًا ع د بعی ام الجدی ن الع ي م ف العراق ده المثق ذي یری ا ال ھ وم ز كیان ھ وھ ت

ى       واطن عل وق الم ط حق والتقلیدیة في طرح االمنیات فمسألة االمن واألمان مطالب شعبیة عامة ، تعد من ابس
ھ المسؤولون   حكومتھ وكذلك تحسین المستوى االقتصادي والخدمي اما مسألة الثقافة فاعتقد بان ما یشیر ا  لی

ار    ي وانحس مؤخرًا على ان الدولة كانت قد اولت الجانب االمني واھملت الثقافة وانھا بعد تحسین الوضع االمن
لذا جاء تحقیقنا الثقافي لیصب  . العملیات االرھابیة ستنھض بالثقافة والمثقفین وستولیھما عنایتھا واھتمامھا 

طور         في ھذا االتجاه عما یریده المثقف العراقي ي الس ا وردت ف ات كم ات واالمنی ت االجاب د فكان من العام الجدی
  ..اآلتیة لعدد من المبدعین العراقیین 

  : الشاعر أمین جیاد قال* 
ا       من الغریب - ي حاولن ة الت اس االدبی جدا أن نجد كّمًا من الكتابات من دون ان نجد نوعًا یشار الیھ عبر االجن

ال    انب االخر نجد أن االسماء التي نشرت قبل عدة سنوات لم یعدقراءتھا ودراستھا ، لكن في الج ك المج لھا ذل
كل        ي تش ي الت ا ھ ي عرفناھ ة الت الذي اخذتھ لخلو الساحة الثقافیة من االسماء المبدعة فظلت االسماء االبداعی

ام   ا ف         2008المشھد الثقافي وما دمنا نتحدث عن ع درت نتاجاتھ ك االسماء اص ا من تل د ان بعض عر  نج ي الش
ة    ي وزارة الثقاف والقصة والروایة وغیرھا ویبدو ان الثقافة عمومًا آخذة باالنحسار الن القائمین علیھا سواء ف
ب االداري   أم في اتحاد االدباء لم یستطیعوا ان یرفدوا المثقف والثقافة بمشاریع جدیدة تخدم الثقافة فأخذ الجان

  . منھم الشيء الكثیر
ر     حاول 2008وطوال عام  ة عب ین بالثقاف ذكر المعنی نا ان ن

اد          ى ایج ھ ال حف ان ننب ي عدد من الص مقاالت نشرناھا ف
ن       ة لك نویة للثقاف ائزة الس اد الج مجلس اعلى للثقافة وایج
ى    ت عل اي تصریح لم یصدر بھذا الصدد ، وكأّن الطیر وقف
كیلیة    ات تش وى مھرجان طھم س د نش م تتع ھم ول رؤوس

دارا  ا االص ة أم بات معین وافر  ومناس م یت ي ظھرت فل ت الت
ل      داع المؤص ا باالب ري ثقافتن داعي یث ابع اب ا اي ط فیھ

افي سواء      .والجدید  اج عمل ثق ا منھ لقد طرحنا في مقاالتن
ع       م نب ا وھ ى مثقفیھ اظ عل ما یخص وزارة الثقافة في الحف

ھا المشعة على الوطن ئالثقافة أم الثقافة التي ھي جل سما
م           العربي عبر ما تقدمھ من نشر  ذا ل ن ھ د ، لك ن والفكر والفلسفة والنق ة والف عر والقصة والروای كتب في الش

  یصل بسب واه ھو عدم استطاعة الوزارة ایصال ھذه المطبوعات الى معارض الكتب التي تعقد في الدول 
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ة        اتقھم فرص ى ع ذوا عل ن دون ان یأخ دوات م ة ون ات ثقافی روا مھرجان ھم ان یحض محوا ألنفس ة وس العربی
  . لتعریف بما نشر في العراقا

الدالئل تشیرالى ان ھناك حركة ثقافیة یقودھا جمع من االدباء والمثقفین اخذوا على عاتقھم االھتمام بما ھو كل 
افي       . جدید  ا مع التواصل الثق ي آن مع افي ف لكن ھذا ال یعني ان نشیر الى االقتراحات اعاله لتأخذ مسارھا الثق

مثقفین ناھیك عن دور الصحف والمجالت في النقد البناء لما یجري من تدھور خطیر الذي جسد الشراكة بین ال
ر من           ى اكث ى وصلت ال ات ولق افي من مخطوط ا الثق ف   28لطمس ثقافتنا بفعل المحتل الذي سرق كل تراثن أل
ادًا وحرق   ا  قطعة أثریة ذھبت الى معاھد اسرائیل وامریكا والسراق المحترفین الذین عاثوا باالرض فس وا ثقافتن

ا     .. بكل ما یملكون من وسائل ات تؤھل م ك المقترح نستطیع القول اخیرًا، ان تكوین لجان مشتركة للنظر في تل
ة     أردناه وذلك الن الثقافة تراك بورق تعداد لألش العراقیة لھا مجساتھا المؤثرة في الثقافة العربیة ونحن على اس

دھا    العمل واالخذ بھا لتكون ورقة عمل مستقبلیة لث ي یری ة الت قافتنا ال أن نبقى ندور في تلك الصراعات المبتذل
  .البعض ممن حسبوا أنفسھم ظلمًا على الثقافة 

  : عبد الكریم حسن مراد  القاص*
ام یبرأ افًال   2008ي ان ع ًا ح ره عام اعتب

ي    ي والعراق بالمنجزات الثقافیة على الصعید العرب
ء بجوائز فعلى الصعید العربي فوز عدد من االدبا. 

ارقة    ابقات الش ي مس ى ف ز االول ة للمراك ابداعی
ین  اب الط وقي      وب اص ش وز الق ل ف اھرة مث والق

ان    ي مھرج داع االول ف ائزة االب ن بج ریم حس ك
ابقة     ماوي بمس ى الس وز یحی ي وف اھرة االذاع الق

ین  اب الط ابقات  .. ب ي المس رین ف اء آخ وز ادب وف
ة االخرى  ًا . العربی ن اال : وعراقی دد م وز ع اء ف دب

ة   بالمراكز االولى في مسابقات دار الشؤون الثقافی
اء    اد االدب ابقة  . ، جریدة الزمان ، مسابقة اتح مس

ت    . البغدادیة  ا حفل ي ، كم وقد فاز فیھا عدد من االدباء مثل عبد الستار ابراھیم واحمد عبد السادة واسعد الالم
ك ،       بصدور اعمال روائیة ، للكتاب احمد السعداوي ، والراحل  یف فل دي ، ونص اظم العبی ي ، ون د الحمران محم

/ الصباح / المشرق / وحمید المختار ، وشوقي كریم كما حفلت بأنجازات أدبیة في مجال النشر على الصفحات 
م           . الزمان  ي وان یع دع العراق المي للمب از الع ام االنج ر اشراقًا ، ع ًا اكث ون عام اتمنى من العام الجدید ، ان یك

  .ارجاء الوطن الحبیب السالم في 
  : الشاعر الدكتور محمد حسین آل یاسین* 

روح     2008ـ ترَك عام  ي آذار تمأل ال المنصرم من اصدائھ الجمیلة الكثیر ، فما تزال أشذاء مھرجان الحسین ف
ز          ة مھرجان كالوی واء الشعر ، واجنح وز تعطر أج ي تم ان الجواھري ف وب مھرج ي الوجدان وطی وتعرش ف

اء         الثاني عشر  اد األدب ة اتح ي قاع اء ف بت واالربع بوحات الس داع وأص في تشرین الثاني ترفرف في سماء االب
ة الحرة      تنعش القلب وتجدد األمل ونشاطات كلیة اآلداب في جامعة بغداد اة الكریم ث الحی تبعث الثقافة وتعید ب

ان   . لخوف وقلة الحضور  الى واقع یتعافى ببطء مما ألم بھ فكدر صفوه واشاع فیھ النكوص والتراجع وا م ك نع
داعي     2008عام  ة والحضور االب عام النھوض من الكبوة والشفاء من الداء فشھد أنواعًا من الفعالیات الثقافی

ث أظھر       اجح حی ل الن فدبت الحیاة النابضة الى المسرح وقدمت المسرحیات التي توجت بمھرجان مسرح الطف
ة المشھد الثقافي وشوقھ الى احتضانھ واالحتفاء بھ من جھة اخرى الطاقات واالمكانیات الفنیة من جھة ورغب

ابقات والجوائز    وقل مثل ذلك عن المعارض التشكیلیة والحفالت الموسیقیة وندوات الروابط والملتقیات والمس
ا     وفر الكت ي ت وع ف ب وأماسي الشعر والقصة والنقد واستذكار الرموز والقامات االبداعیة الكبیرة سوى ھذا التن

دة   سواء منھ المطبوع في العراق ام القادم الیھ في معارض الكتب متحررًا من قیود الرقیب ورافًال بالعمق والج
والرصانة مع ما تھیؤه المجالت االسبوعیة والشھریة والفصلیة من مساحة واسعة للبحث والدراسة والحوار   

یة الكثیرة مما لم یشھد العراق مثیًال لھا في كل  الى جوار الصفحات الثقافیة واالدبیة والفنیة في الصحف الیوم
تاریخھ السابق فضًال عن سائر الدول العربیة حتى الدیمقراطیة التعددیة منھا كمصر ولبنان مثًال ذلك ان العراق 
ة              ھ ملحم ى أرض ت عل وم كتب ام ی بعة االف ع ر من س ى اكث ة ال الذي تمتد فیھ الحضارة وتاجھا الحرف والكلم

ى االن یحمل ریادة االبداع االدبي والفني ویرفع رایة الثقافة والتجدید وظلت ھذه الرایة تنتقل من كلكامش ظل ال
ع         ام طب ذا الع ي خالل ھ د تحقق ل جیل الى جیل بثقة وجدارة وستظل كذلك الى االبد وعلى الصعید الشخصي فق

ان مع المجموعة              ا اثن ة منھ ة محقق ب لغوی ة كت ب مجموعة شعریة واربع رة   خمسة كت عریة تنشر اول م الش
  وكانت فرصة التفرغ العلمي الذي منحتني ایاه جامعة بغداد ثرة في البحث واالطالع على المكتبات واخر ما 
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مما یدخل في حقل االختصاص اللغوي واللقاء بأساتذة الجامعة االردنیة وحضور المعارض وزیارة بعض  صدر
افي    الشخصیات والملتقیات مما ینعكس بمجموعھ  ى الثق ة والغن انعكاسًا یثري التجربة ویمدھا بالخبرة المعرفی

تیر    ل الماجس دنان لنی وان   واالبداعي وما الرسالة الجامعیة التي كتبتھا سامرة ع دكتور محمد    (( بعن تاذ ال االس
من ثمار اال ثمرة  2008/12/30وناقشتھا في كلیة االداب بجامعة بغداد یوم الثالثاء )) حسین آل یاسین لغویًا 

ا   ھذا الجھد مع اللغة الذي امتد اربعین عامًا واسفر عن ثالثین كتابًا وبحثًا منشورًا بین تألیف وتحقیق وخیر م
یئًا         2008أودع بھ عام  ي ان أرجو ش ان ل ل واذا ك ام الشوط الطوی م الذي اتمنى ان یكون متواصًال ممتدًا التم

ة    للثقافة والمثقف في العام الجدید فانما أرید  ھ الثقاف تعید وج ان تتنامى الھمة وتتصاعد الطاقات وتتواصل لیس
اء                ة من االدب م والریش ین أھل القل اح ب امي والنج ان تتوزع مسؤولیة ھذا التس ك ب العراقیة ألقھ المعھود وذل
ین تكثیف الحضور                ى المثقف ب آخر فعل ین من جان ین واالداری ى المسؤولین السیاس ب وعل انین من جان والفن

یخ     والعطا تقبل وترس ة واستشراف المس ء والمشاركة وترك االنزواء ونزع الخوف والتردد واالستمتاع بالحری
دان   دة الوج ة ووح ة والمحب األلف
ن     ة م راض الموروث ي االم ورم
التناحر واالنقسام والتخندق والحسد 
ائرة    ام الج والكره والتصنیف واالحك
آزر    اون والت تبدالھا بالتع واس

ا ان واالنتم راق واالحتض ى الع ء ال
ًا    ًا وتاریخی عبًا وارض د ش الواح
ومستقبًالوالعمل بروح الجماعة مع  
احترام الرموز والرواد الن من سنة 
انوا    وم ورواده ك الحیاة ان رموز الی
وم     باب الی س وإن ش باب االم ش
دور     ذا ت د ورواده وھك وز الغ رم
العجلة سلیمة معافاة وعلى الساسة  

ین   ة والمثقف وا بالثقاف وأن ال أن یعن
ن    ا م ریحة العلی ذا الش وا ھ یھمش
دف     ذا الھ د لھ ع وان ترص المجتم
الخطط العملیة والمالیة النجاح وجود الثقافة في حیاة العراق فمثلما كانت موطن األرواح الموئتلفة ستظل كذلك 

ى انھا ھي الكنز اذا أحسن أصحاب القرار التعامل معھا العلى انھا أمر ثانوي النھ الیدّر على خزینة المال بل عل
ى        ات ال دعم وااللتف ام وال ة واالھتم ھ بالرعای الروحي والفكري والثقافي الذي یجب صونھ والحفاظ علیھ وإنمائ

  .رجالھ الذین یفنون اعمارھم في سبیل اشاعة الجمال في عالم یضج بالقبح
  : الناقد اسماعیل ابراھیم عبد*

یق     2008ـ في العام  بقت س ي س انیة       كما ھي االعوام الت ل من االحداث االنس م ھائ ا ك ة   : الین ة، اجتماعی ثقافی
ده             ..سیاسیة،معرفیة اریخ وبع ل الت ا قب ة لم رة الرافدینی یل الفت ادة وتأص ات اع روز اتجاھ وما یلفت النظر ھو ب

ة واالعالم     یلتي الكتاب ى       . السیما ان قیمة التحضر العالمي یأخذ مساره عبر وس اغ عل ك كشكل ط د ظھر ذل وق
اري    الكتابة االثري واالث ة      .. والثقافة تلك التي تھتم ب ة العام ات المعرف ى كتاب افة ال ین   ) .. الفلسفة (اض ومن ب

ى     . االستثمارات االكثر فاعلیة ھو الخلط بین الماثري والصیاغي النوعي  تح عل الم منف طورة ع السیما ان االس
یر الوجود     .. جمیع فنون اآلداب ة لتفس ا محاول ا انھ ذلك   .. كم ي ب وم العصر    وھ ع ھم ي م حوب   .. تلتق ا ان ش كم

را     ة یشكل شرخا كبی ا     االھتمام القومي بتراث االم ة حالی ي الثقاف ة ان ینحو      ... ف ا القادم ة طموحاتن ومن جمل
ابلي   ین الب -التأصیل الثقافي نحو بناء حضاري قائم على االستثمار االمثل لجوانب التاریخ والموروث بالمزج ب

ة  .. ممي واالقلیميالرافدیني ، والعصري اال كما ان اھم ما اتمناه واتوقعھ ھو ان یصار ثقافیا الى مؤسسة ثقافی
  .حقیقیة وتأسیس تنظیري فاعل ومتقدم انسانیا وفنیا على السائد العالمي

  : الشاعرعصام كاظم جري *
لشؤون الثقافیة من أثر باھت لیس بسبب عدم اصدار دار ا 2008ـ قد ابدو حزینًا ومتشائمًا لما تركھ لدي عام 

لمجموعتي الشعریة التي مضى علیھا اكثر من سنتین بل ألن معظم االصدارات التي وصلتني من اصدقائي 
االدباء العراقیین لم اجدھا في المكتبات فضًال عن ارتفاع اسعار الكتب بشكل عام اذا ما اضفنا الى ذلك ھموم 

ال فسحة االمل التي وجدتھا في بعض االعمال الروائیة الحیاة الیومیة التي ولدت لدي احباطًا متتالیًا لو
والشعریة التي قرأتھا مؤخرًا وال احسبني اجازف بذكر االسماء والعناوین لكي الاغیظ من یسقط اسمھ من 
  ذاكرتي اما امنیاتي في العام الجدید فھي امنیات متواضعة جدًا وفي متناول ید  أي مثقف عربي في اي دولة 

                                                                   17     
  



داعي فمن         ا االب ع واصدار منجزن كانت غنیة ام فقیرة وأوالھا ان توفر لنا وزارة الثقافة اكثر من دار نشر لطب
ي نتصفح المخجل ان ننتظر مرور سنتین او اكثر لتقوم دار النشر الوحیدة في العراق بطبع كتابنا في الوقت الذ

یكلف الدولة الكثیر من   كتبا ومجالت بائسة وخاویة من اي ثراء فكري او لغوي وبورق مصقول والوان زاھیة
المال وتصدر عن وزارة او مؤسسة حكومیة كما اتمنى ان یعامل المثقف بقدسیة من قبل اھل السلطة والحكم ال 

ر   ذا ال اوزه او تعویضھ     ان یعامل كرقم وعلى المسؤول الحكومي ان یدرك ان ھ ن تج عب وال یمك رًا  .. قم ص اخی
دعوات         ي ال ارًا لھم ف داع معی وا من االب اتمنى على القائمین والمسؤولین عن الشأن الثقافي في بلدنا  ان یجعل
دعین      م یتركوا للمب ر ول الموجھة للمشاركة في المھرجانات الشعریة والفعالیات الثقافیة االخرى فالطارئون كث

  .فستھممن مجال لمنا
  : القاصة اطیاف ابراھیم*

ة        داراتھا الثقافی ة توسعت بم افع فكری ا من ة ولھ ام  . ـ التركة التي حصلُت علیھا تركة مھم ة    2008ع جعل القل
ة      توى الكتاب دأت   . تتكاثر امام عطاء ال یخلو من االبداع ذلك االبداع الذي توافد مع كتابات رفعت من مس د ب لق

عام برزت فیھ مقومات النجاح الذي ورث . في یفھم این یضعني في صفحتھ الثقافیةبالوضوح وبدأ المحرر الثقا
ھ في      . یحرر قیودي الضئیلة  امن المتواصل دعم ذي اود رؤیت ي ال ة بقلم لتبدا حریتي فیھا سمة عالیة من الثق

بابي االول   . العام الجدید م طفولتي وش ي ت     . الشھرة الحقیقیة لحل ة الت ان القاص ى مك تھا من    ان اصل ال قرأ قص
ب         .  خالل عنوانھا ولیس فقط اسمھا ع االدی ة م ادل الثق ت مسؤولیة تب د تحمل ة وق ارجو ان اجد الثقافة العراقی

د   ي بتحدی دع العراق ة للمب نح فرص ك بم اركة   آوذل ن روح المش ر ع ل التعبی الغیر ب اس ب اره دون المس اق افك ف
ة     والنھوض بتغطیة شاملة لمعاناة تتوزع باروقة تناضل كي ات المؤقت ارق بالعالق . تبقى قویة امام المیدان الغ

الفقر الذي یدع الحاجة تتغلب في اوقات على معطیات تساعد في مد العون .المبدع العراقي مھمش لدرجة الفقر 
لقد سارت ثقافتنا في مسار تغلبت فیھ االنانیة في بلوغ سلم . الى اولئك الحالمین باالكتفاء المادي قبل المعنوي 

بیة            ة النس ة المعادل ل من میزانی ة تقل دع  ، مطالب ق المب ة بح داعیات المطالب الشك ان الشكوك   . البقاء لتدع ت
لطرح قضیة االدیب لكن ثقافتنا مھمتھا   الثقافیة المبنیة على رؤوس اقالم معروفة تحاول سرقة الخیال المبسط

المثقف یقف في موقف صعب لكنھ موقف یجد   .بناء ھیكل یفضل االفضلیة تحت تسمیات محقة باالعتراف بھا 
حیحة    . االھمیة في رسم مالمحھ الذكیة دتي   . الھروب الیوم وغدًا ، ال ھروب في مواجھة الرؤى الص ذا مناش ل

  .للمثقف تبقى مناشدة حرة وصادقة ان یبقى یؤمن بإنّ  التواصل یحقق المراد مھما كانت الصعوبات
  : الناقد علوان السلمان*

السابحون نحن بین امواجھ المتالطمة اذ انھ لم یعرف الھدوء اال للحظات زمنیة كنا خاللھا  2008تي ـ بین ضف
ط   د ان بس ا          نداعب سطور االبداع الثقافي ونشاركھ ھمومنا بع ة احیان ابرة الفاعل رك بصمتھ المث ا فت روحھ لن

ت     ة كان الم الروای ات تنتظر   فر( واحیانًا ثورنا بانفعال فكنا مثنیین علیھ ففي ع د الشھید    ) اسخ آلھ ي زی للروائ
ین الوجود والالوجود            ارع ب ا المتص ا واقعن ت ثیمتھ ة كان ذه الروای ي وھ ا  .. االبداعي الشعري والقصص فبطلھ

وھذا . مجموعة من الشخصیات تؤلف عالما ذا سمات توزعت بین السیاسة واالجتماع واالقتصاد وعلم النفس 
عصره فوظفھا في عملھ الروائي ھذا اذا اعتمد على بناء الشخصیة في عمقھا یعني ان الكاتب استفاد من علوم 

ا      ا ودخائلھ ة غرائزھ ى معرف النفسي الملیئة بطموحات الذات االنسانیة الحالمة البعیدة عن السطحیة وصوال ال
ات شعریة       اك نتاج ت ھن عر فكان الم الش تركت   في محاولة جادة العطائھا مبررات سلوكھا ومفاجآتھا اما في ع

ى مجموعة              ي عل دة وال یفوتني ان اثن ة جدی ي معرف ى الخزین المعرف افت ال ي الفكر واض بصمتھا االبداعیة ف
اع في   ) اشجان ابي الریحان الحسن البیروني ( الشاعر محمد الرشید التي حملت عنوان  اذ وظف الشاعر القن

ة    بعض قصائده مع رومانسیة شعریة في البعض االخر ھذا یعني ان الخز أمالت ابداعی ي ت انة الفكریة ابدعت ف
ا بحاجة   .. بكل تأكید نقول كال .. عبر ایام وشھور ھذا العام  لكن ھل كان الطموح متحققا 2008تركھا عام  إلنن

الى ثورة ثقافیة العادة بناء االنسان الذي أكلتھ ھموم االحتالل واضاعت منھ الكثیر من القیم التي كانت اساس 
ى  وال نن.. وجوده  سى ماجاء بھ وقدمھ على مائدتنا الیومیة اال وھو االرھاب وحاول ایصال اجندتھ االرھابیة ال

ى الضفة االخرى من      . الواقع الثقافي الذي كان سدًا منیعًا فرد ریاحھ وما حملتھ من سموم مدمرة ا ال لقد عبرن
 ول الیھا تأتي في مقدمتھا طبع ماولنا طموحاتنا المستقبلیة التي نفكر بطرق تحقیقھا وكیفیة الوص 2008عام 

ات        ي مكتب ي للخارج او عرضھ ف مركون على الرفوف البیتیة لمثقفي العراق ومحاولة تصدیر المطبوع العراق
افي    الم الثق اح الع ى ضرورة انفت د عل ا ان نؤك ثًال وال یفوتن ة م ؤون الثقافی ي دار الش ھ ف ن خزن دًال م داخل ب ال

وم        لمؤسساتھ واتحاداتھ على الشارع ف من ھم ا للتخفی ى االرصفة وتوزیعھ العراقي لبث المعرفة وزرعھا عل
  . الناس بالمشاركة الفاعلة معھم

  .الذي نأمل فیھ السالم والمحبة واالبداع الثقافي والمعرفي 2009ومرحبًا بعام  2008فسالمًا لعام 
  : القاص  صالح جبار محمد*

  لحراك الثقافي والمتشظي بین عدید المھرجانات التي توزعت كان عامًا فیھ المزید من ا 2008ـ یبدو أن عام
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ة من خالل         ارات الفاعل ى تنوع التی بین مساحة الوطن انھا عملیة مستمرة ومتصاعدة ولو ببطء محسوب عل
اه   . الصحف المؤدلجة والمستقلة والمتخصصة ن مااخش یبدو أن االھتمام بالثقافة كان لھ حیز جید نوعًا ما ولك

ي ھو اصداري مجموعتي      . ن متبلورة مع االنتخابات وتنتھي مع الفورة القائمةان تكو على المستوى الشخص
ة   (القصصیة ھمس الدراویش مع اعالن  ان        ) نادي القصة العراقی ذي ك ر السردیات ال ي مختب دء بالعمل ف والب

ع    ) مقاطع حمادي التفاعلیة -قصة (باكورة أنتاجھ  ابي ـ س د الكریم   -د السوداني  مع القصاصین ـ عالء الجن عب
  . حسن مراد

ًا         2008اعتقد أنھ انجاز یحقق ولو بصمة في الواقع الثقافي لعام  ون تفاعلی د ان یك ام الجدی اه من الع ا أتمن وم
مس تشي          تأیضًا لخلق و ع تحت الش ا موق ون لھ احات یك ك مس یرة متصاعدة لالنجاز االدبي وخلق فرص تمتل

  . فة العراقیة والمثقف العراقيبوالدة أنماط ثقافیة تخدم الثقا
اء              ات المشروعة لبن ع التطلع لة م ة متواص ب أبجدی داعي لیكت وازي طرحھ االب اذ البد ان یكون للمثقف دور ی

  .صرح الثقافة
  : الشاعرجبار سھم السوداني*

  :من أثر أدبي  2008العام الراحل   ـ ما تركھ
) فرمان ( دار الشؤون الثقافیة ینتظر (في ) یقبع(ھو االن و) أخترتني نزقًا ( أنجزت تنضید دیواني الجدید  -1

  :ال اتوقع حدوث المعجزة-الموافقة على طبعھ 
  .وأحلم أن تأخذ حظھا من الطباعة والتوزیع ) ونادلھ دراكوال.. خمبابا ( أنجزت كتابة وتنضید روایتي  -2
اء ات ) كالویز( اسھمت في مھرجان  -3 د من       في السلیمانیة مع عدد من اعض راق والعدی اب الع اء وكت اد ادب ح

  . ادباء العراق في المغترب وادباء عرب وغیر عرب
وعدید ) نادي الشعر( األدباء وابنھ الشرعي  في اتحاد.. الفاعلیات االبداعیة من  المشاركة الفاعلة في عدید -4

  ..المنظمات الثقافیة االبداعیة منھا الثقافة للجمیع أین حقي؟، طریق الشعب 
   -مجرد حلم-وما أحلم بھ ان یحدث للثقافة العراقیة 

ا         -1 ي تحتھ ي یختف ة التوت الت ل ورق ل تزی في  ) األشقاء (ان تجرى انتخابات في اتحاد ادباء العراق على االق
  .االمانة العامة لألدباء العرب الى رفع عقوبة تعلیق عضویة اتحادنا 

نشر اخرى كما ھو كائن في عدید البلدان العربیة واالجنبیة ) ردو( وتتفرع) دار الشؤون الثقافیة (ان تنشط  -2
  . لطبع وتوزیع ونشر ومكافأة االدباء

  .ان ینال االدباء حظوظھم من الرعایة أسوة بالسیاسیین  -3
يء من      -4 ي نفسھ ش ى ( ان ال یموت االدیب وف اء         ) حت اء واالنقی ا االدب تغل علیھ اء یش وى بیض ي ك ي تعن الت

  . وطنھم االتقیاء لخدمة
ین -5 اء(أن یع اس        ) االدب ى أس راق ال عل ارج الع ة خ ة واالعالمی ات الثقافی فارات والملحقی ي الس ة( ف   لعن

  ).المحاصصة
  : الشاعر فیصل المحنا* 

ا        ن ھویتھ ث ع ت تبح ا كان راق كم ي الع ة ف ِت الثقاف ا زال ـ م
العراقیة والمثقف العراقي بین تیارات كثیرة تتدرج بین الحداثة 

م  2008عام .راث وتتھدرج متذبذبة بینھما دون أن تتبلور والت
رك   د أن یت احة    آالب ى س ا عل رك غیرھ ا ت ة كم اره الثقافی ث

دیات    ة وم رازات المرحل ن اف ن م ة واالم اد والسیاس االقتص
ب من    التطور الحضاري وفیما یخص الثقافة التي ھي نتاج نخ

یتھا اال   رز ملموس د   المجتمع ال تب وام عدی ي أع د مض ع بع ة وم
ذلك فلیس ھناك ما یمنع من تقییم أثارھا على امتداد عام واحد 

ام   ز نص     2008تمیزت عملیة النشر الثقافي خالل ع دم تمی بع
ھ       ا حقق رغم مم ى ال ھرة عل داع والش عید االب ى ص ین عل مع

ا من األ          ي الشعر ، والقصة وغیرھ ة ف الوا من جوائز عربی اس  المثقفون العراقیون على صعید األدب بما ن جن
رة النصوص        ة وكث حافة العراقی ة للص واالنماط ومن جانب آخر نالحظ بوضوح نشاطًا تحملھ الصفحات الثقافی

  .التي ال یثیر االنتباه منھا اال النادر
د    داعي ، ونق ویبدو أن لمعان االسماء یحتاج لعوامل اخرى مع االبداع ، ومرور الزمن ، وتتابع النقد للعمل االب

  .النجوم ) صناعة( رت كل ھذه العوامل فانھا تبقى بحاجة لفن وعلم النقد ، ولو توف
  أما ما أریده من العام الجدید للثقافة والمثقفین فھو ما أریده للمجتمع بكل تناقضاتھ ، وأمنیاتھ من تقدم تتبلور 

    .طى المستقبل فیھ معطیات النشاط االنساني لفترات تأریخیة بذل فیھا العراقیون اغلى التضحیات كیما ترسم خ
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  : جمیل جبار التمیمي/ الفنان والكاتب والمخرج *
ام   ات       2008ـ ع رة المھرجان ل كث ي ولع ع االمن ن الوض بب تحس ة بس ازات الثقافی ن االنج د م ھد العدی ش

ذه           ظ ان ھ افي والمالح الواقع الثق اه النھوض ب ب باتج ًا یص د مؤشرًا ایجابی ة یع دوات الثقافی ؤتمرات والن والم
ل ان          الم دھا ب میة وح ة الرس ات الثقافی اط المؤسس ى نش ر عل م تقتص ة ل ات الثقافی ل الفعالی ات او لنق ھرجان

اء العراقیین       2008المنتدیات غیر الرسمیة لھا حصة كبیرة في ھذه النشط كما شھد عام  د من االدب فوز العدی
االدیب العراقي اصبح متمیزًا ویشار في المسابقات العربیة كما حفل البعض منھم بجوائز عالمیة فضًال على ان 

لھ بالبنان في كل مسابقة یشترك فیھا اما على صعید االمنیات من العام الجدید فعلى المستوى الشخصي اتمنى 
ائل       ادر ووس ث عن مص ھ یبح ان تلتفت وزارة الثقافة الى المبدع العراقي وتتبنى طبع منجزه االبداعي والتترك

تفت الحكومة الى ھذه الشریحة المثقفة وان تھتم بھا مادیًا ومعنویًا فھناك العدید من لطبع كتبھ كما اتمنى ان تل
ھ        ا تمن علی ھ بانھ الوسائل والطرق لمساعدة االدیب والفنان دون ان تتعامل معھ مادیًا وبشكل مباشر فتحسس

تحقاق االب    ة واالس دعوات    بھذه المساعدة واتمنى اخیرًا على وزارة الثقافة ان تراعي العدال ھ ال ي توجی داعي ف
ماء        ًا ان نرى ان االس ا حق ا یؤلمن ي م بحضور المھرجانات والفعالیات الثقافیة سواء داخل العراق او خارجھ ف
ینة             ماء مبدعة ورص اك اس ذي توجد ھن ت ال ذه االسماء في الوق نفسھا تتكرر وإن ھناك ھالة اعالمیة حول ھ

    .ت الیھا احٌدلكنھا بعیدة عن االضواء ومنزویة دون ان یلتف
  
  

  كتاب مترجم في حلقات
ینانا ملكة االرض والفردوس اسطورة بالد مابین إ

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

  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة الثانیة

  خرىاختراع الكتابة ومفردات أ
متواصل حیث ارتفعت سومر  كانت دورة الحضارة السومریة في صعود

ا       ادي وانتجت بعض راء االقتص یة والث الى ذرى جدیدة من القوة السیاس
ر       ة والفك ة التذكاری نائع والھندس ون والص ي الفن ا ف م انجازاتھ ن اھ م
دما        ذا عن وق كل ھ رانیم وف م والت الدیني واالخالقي واالسطورة والمالح

ب      ي ال ائدة ف ة الس ي اللغ ومریة ھ ة الس بحت اللغ ور  اص ا ط الد كم
ذوا      ال واتخ ة في االتص ھ اداة فعال وا من ة جعل ا للكتاب السومریون نظام

ة من اھم    ) 11(الخطوات االولى في سبیل اعتماد التعلیم الرسمي  والى جانب ذلك یعد ظھور فن العمارة الدینی
ریة ایضا بالمدینة الشواھد على مستوى الحضارة الرفیع وغنى المستوطنات في ذلك الزمن البعید واستبدلت الق

دو         اء اری ل اوروك الورك ا المدن مث ت حولھ دریجیا نم ونشأت مبان ضخمة بدال من المعابد االولیة الصغیرة وت
ام   كل ك ان نظ ش كیش تل ابو شھرین تل االحیمر سیبار تل ابو حبة وغیرھا من المدن السومریة یضاف الى ذل

ان     الحیاة في سومر وما رافق التقسیمات االداریة واال ي ك طوریة الت ص االس جتماعیة قد افرز انماطا من القص
مصدرھا الخالفات والحروب بین المدن البعیدة وقد نقلت الروایات المدونة بالكتابة المسماریة السومریة اخبار 

اط         ف االوس اءات ومزاعم مختل دعم ادع ي ت اطیر الت بعة باالس في    تلك النزاعات لالجیال الالحقة مضخمة مش
ار   ممارسة ا د ان ازدھ لسلطة العلیا على االخرین كما نجد في حلقات التاریخ السومري ثمة عالقة واضحة تؤك

اثیره    اق ت البالد ورفاھیتھا استمدتا من الحیاة الواھبة ومن عنایة االلھة وظل االرث السومري قائما واتسع نط
اتھن      , نلیشمل كامل بالد النھرین ویتجاوز حدودھا الى حیث بلغت جحافل الفاتحی رًا م ة سومر كثی كانت مملك

قوتھا وتفتر نتیجة للحروب المتواصلة التي كانت كثیرًا ماتشتبك فیھا مدائنھا سعیا الى التفوق والسیطرة ومع 
ھا ولم تعد قواعد الكتابة المسماریة لغزًا بعد ظھور وذلك فالسومریون لم یفرضوا لغتھم على المناطق التي فتح

ا     دة من الب ال عدی را ب    اجی وا كثی ذین اھتم ُرقم          آحثین ال وف من ال ب عن عشرات االل م التنقی ة ت ذه الكتاب داب ھ
ة      دائن السومریة القدیم ي الم الطینیة المنقوشة بالخط المسماري اھتداء باقالم القصب المدفونة تحت التربة ف

  .من محفوظة في المتاحف في جمیع انحاء العالوھي اآل
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  اوروك المعرفة والنور 
او بعد واقعة اكتشاف مكتبة اشور بانیبال الكبرى في مدینة نینوى ادرك العلماء ان نظام الكتابة   853ي عام ف

ع      ي الواق ل للعصر ف واسلوب النحت النافر والتماثیل المعقدین ھما نتیجة تطوریة االمد كان النتاج االدبي الھائ
  خاصة في الوقت الذي راحوا فیھ ینفقون ایاما لقد تدرب ھؤالء في مدارس  . من صنع جیش جرار من الكتبة

اریخ             ام الت وم نحن نبحر نحو ای الما والی ا س ا الین ر منھ مضنیة في الكتابة على رقم طینیة صغیرة وصل الكثی
د ان             ة نج ابین النھرین القدیم الد م ة في ب ى وتنوع الكتاب البعید لتكوین فكرة عن الثقافة السومریة بفضل غن

ن لم یكن یمتثل في نقل وراء على انھم السومریمخترعي الكتابة الرافدیین والذي تجمع اآل الھدف الذي استحث
ات لقد بدات الكتابة على ھیئة سلسلة من العالمات البكتوغرافیة التي وضع تصامیمھا السدنة االفكار والمالحظ

د و   ذلك   أوالكھنة في المعابد وكان الغرض منھا استقصاء موارد المعب اطھ ل ادىء      وجھ نش ي ب تخدم ف ت تس كان
االمر وفي تدوین الشؤون االداریة البسیطة فقط وتجدر االشارة ھنا الى ان اولى نماذج الكتابة تعود الى اواخر 
جالت          واع الس تى ان تالم وش والت اس ل وص ة تمث ورة رئیس ي بص ي اوروك وھ یالد ف ل الم ة قب ف الرابع االل

د الت      ل ادارة المعب تخدمة من قب ك          والوثائق المس ت تل ة وكان لع المادی ع الس ة جمع وتوزی ذلك عملی ي سھلت ب
الكتابة تتكون من رموز عادیة وقد جمعت كافة ھذه الكتابات المحفورة على الواح طینیة وجففت فیما بعد وادت 
تلك المنطلقات العملیة الصرفة الى تعمیم الكتابة وبوشر بادخال عدد من االبتكارات للتعبیر عن المضامین التي 
ة         الحا بدرجة كافی م یكن ص یتعذر عرضھا برسوم بسیطة ومع ان اسلوب الكتابة بالنقش على الطین الطري ل
ام      ال نظ ة المسماریة ادخ لعكس االشكال الحقیقیة لالشیاء من النتائج المباشرة التي ترتبت على اختراع الكتاب

ة المحفورة        ذت الكتاب ة مبكرة اتخ ي مرحل ا وجرى       التعلیم السومري وتطویره وف ارة االشكال ذاتھ ى الحج عل
ة     یغ النحوی ة والص ة        , تعدیلھا فیما بعد لتعكس المفاھیم التجریدی ي تطور الكتاب ى ف اوز الخطوات االول د تج بع

وص      ذه النص ت ھ تذكارھا وكان ة واس ى نسخ نصوص كتابی وم عل ت تق دریس كان رامج ت ت ب المسماریة تكون
دن     تشتمل على قائمة طویلة من الكلمات والعب دان وم ر وحشرات وبل ارات كان فیھا اسماء شجر وحیوان وطی

ة شدید    وقرى وحجارة ومعادن وبمعنى اخر كل مایستطیع اللسان النطق بھ وكان اتقان اسلوب القراءة والكتاب
ة   التعقید یعد نجاحا باھرا ولذلك برع بھ الكتبة المحترفون وحدھم ساعدت مقاومة المواد المستخدمة في الكتاب

رات اآل  وال ظ عش ى حف رین عل ابین النھ الد م ي ب ة ف ة المالئم یع ظروف المناخی واح ذات المواض ن االل الف م
  .المختلفة 

  ) یتبع ( 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تفسیر الوجودین االنساني والكوني سنلھث وراء الجدید  في بحثنا عن وظائف الشعر بوصفھ وسیلة من وسائل
ى   سنقّر  الذي لم نره من قبل ؛ الننا ا ال ة تقودن ي عن    بان ما كتب حتى االن لم یقدم سوى جرعات مھدئ التغاض

ي         االسرار ة بصور المراوغة ف ة المتخم ل العالی رویض   البشریة والكونیة التي تتكدس وراء اسوار المجاھی ت
  التي تكتنف الوجودین العقل وسحبھ الى منطقة القبول بما آل او سیؤول الیھ في مواجھة العتمة االزلیة

ي مواجھة   ( لكن العقل سیظّل ) االنساني والكوني (  عاجزا عن التعامل مع حقیقة الموت وان الذي یتبقى لنا ف
  )1(.. والشفقة على الذات / الحقد / الجھامة / ھذه الحقیقة ھو التمرد 

  ا من وطأة انھا عواطف مجّردة من الفعل الخالق القادر على اغاثتنا ولكننا سنختبئ خلف ظاللھا ونحتمي بھ
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  قراءات

  الحطاب قراءة في شعر جواد .. ذاكرة النسیان الزمن المؤثث ب
  علي حسین عبید ـ قاص وكاتب عراقي

 
  بجواد الحطا



  . الفجیعة التي ستحّل بنا عاجال ام آجال 
ھذه التوطئة ستتیح لنا الدخول الى العوالم الشعریة لجواد الحطاب ؛ ھذا الشاعر الذي یحاول ان یتخطى بشعره 

واب  ى     .. االب نص عل ة ال ذلك بنی ررا ب ھ مح ق والغائ زمن المطل دمیر ال ى ت عره ال ن ش ر م ي الكثی أ ف و یلج فھ
ل      ) الموضوعیة ( ى الفني من تقّزم المستو ع المكب دنیا من الواق تویات ال وتحجرھا وھبوطھا المقیت الى المس

ویعتمد الحطاب في تدمیره لبنیة الزمن على مخادعة بارعة .. بدائرة الزمن المغلقة التي تتعاقب بآلیة متواصلة 
ال    ) .. ذاكرة النسیان ( ب  بذاكرة المبالیة یمكن لنا تسمیتھا -االخیر  -تھدف الى تاثیث ..  و الح ا ھ فالزمن كم

ا ان             حة وبامكانن ة او واض دود معروف اده ح یس البع ى الملء وھو اشبھ بوعاء ل مع مسمیات اخرى بحاجة ال
ى           ي ال ھ فسوف ینتھ ّم تھمیش داخل او ت ا خال من ال ( نتخیل وعاءا فارغا من اشیائھ وروحھ ؛ ان الزمن اذا م

اول     .. اصبحنا خارج االسوار التي احاطت بنا  وھذا یعني اننا) التوقف  اعر جواد الحطاب یح والشعر لدى الش
دأ بممارسة فعل    ) الزمن الشخصي ( ان یقودنا بھذا االتجاه وھو ینجح في احیان كثیرة بالغاء  لقارئھ عندما یب

ارئ    عري والق ا .. القراءة ؛ واعني بالزمن الشخصي ؛ لحظات التحاور بین النص الش عر من     واذا م ن الش تمك
تي لفعل  ن على كل شئ بما في ذلك الزمن اآلماطفاء الزمن الشخصي فان ثمة روحا جدیدة یخلقھا الشعر وتھی

  ) . روح ال تدري من این تطالعك ؛ روح ال تدركھا اال الروح ( القراءة ؛ فالشعر 
الرحلة الثانیة / الكلب / میالدي انتظروا / یاسمین / االسطبل / فخ ( ان نص الحطاب الشعري كما یلوح لي في 

عري متفرد   ) نافرة ( یحاول ان یتلفع بروح شعریة ) الزھرة / لكلكامش  .. یھدف من خاللھا الى خلق فضاء ش
ة في     ( وھذه الروح الشعریة التي ترفرف على اجساد القصائد تستدعي قواھا الھائلة  حریة العمیق اني الس المع

ز  ) بنیة اللفظ  ة ال را       لتقارع ھیمن ّول كثی ي تع ى االشیاء وھ ة عل ب    -من الخارق ذا الجان ي ھ ى المخادعة    -ف عل
وجعلھ مھلھال متھالكا على نفسھ ؛ ومن ثمة مھمشا الى الحد  -موجوداتھ  -النازعة الى سلب وعاء الزمن من 

ك    .. الذي یلغي سطوتھ الجبارة على النص الشعري  ي ذل ذھب ف اعر   -وت اء الز    -روح الش ى ملء الوع ي  ال من
ز   ) النص فنیا   مراوغة( ھنا تكمن .. بالنسیان الذي ال یمأل شیئا ھو معروف عنھ  ة حّی زمن  / فثم ارع  / ال یص

دق               ي ت ة الت ن الدائب ل روح الف ة في المقاب ھ ؛ وثم عر و توھج اء جذوة الش ى اطف من اجل االحتواء المؤدي ال
دار  ) حفرا ( مسمارھا  ي   ( في ج ھ رو  ) المجھول الزمن حب من أة      لتس ذاكرة معّب ؤه ب ة وتمل ح الجبروت الطاغی

ة النسیان       ى مملك ي ال اللجوء الجمع یان     ( بالنسیان ؛ فجواد الحطاب یصرح ب نا بالنس ا نغسل انفس وھو  ) جئن
ھ والحّد   / نا / یھدف في ذلك الى تجاوز الزمن المعشش في ثنایا اجساد  وغسلھ بماء النسیان القادر على اذابت

  .. من سطوتھ الھائلة 
ذھن او        الم ال ى ع ي ال ي تنتم فالنسیان ھو السالح االشّد وطأة واالكثر قدرة على محاربة االشیاء الملموسة الت

ویذھب .. یكمن في نسیاننا الفعلي للشئ مھما كان نوعھ ) االلغاء الكلي ( االدراك المتخّیل ویمكن لنا القول ان 
عري ؛ فھو اذ یعتمد      الحطاب الى اكثر من ذلك ؛ حین یوظف اقصى طاقات النس  الح نصھ الش / فراغ  / یان لص

ا         .. النسیان وال مباالتھ  ھ كیان ذكرى لیجعل من داء ال ھ ب ا یزرق ھ ؛ حینم فانھ من جانب آخر یضّخ الحیاة في بدن
  . فاعال في حضرة الشعر 

ى مالمسة               ة تھدف ال ة لفظی ق بنی ى وف عري عل ل نصھ الش اب ان یھیك اول جواد الحط روح  بھذا االتجاه یح ال
نص وصوال    واستثارتھا بتركیب لفظي متقابل یتخذ من قاعدة التضاد بین الكلمات عمودا متصاعدا في ھیكلة ال

الناتجة عن التقابل بین الملفوظات الشعریة والتضاد المتعقد فیما بینھا ؛ وھذا   الى االفرازات الفكریة والورحیة
یدة      ي قص حا ف دو واض خ  / التوجھ یب ة  /  2الف ى  ( ان كلم ا        ) الفت كل انتسابا الیھ اة او تش ى الحی ا ال ل داللی تحی

ة   ى الموت     ) الشیخ  ( وتقابلھا كلم ل ال ي تحی ى   ( الت ار الفت ق      / بانتظ ي الطری ھ ف یخ مرآت ب الش ان  ) ینص ھات
تشكالن عالمین متضادین كل منھما لھ خصائصھ وسنكتشف بعدا داللیا آخر ینتمي  ) الشیخ  -الفتى ( الكلمتان 

ق       / الموت / لم الشیخ ؛ لنصل الى ثالثیة متناغمة ھي ؛ الشیخ الى عا ي طری ھ ف ر ینصب مرآت زمن ؛ واالخی ال
لتبدأ مرحلة االغواء المضمخة بالغدر ؛    ) وصورة انثى / سوف یعطیھ مشطا كبیرا / وحین یمّر الفتى ( الفتى 

ارس  اھرة     فالزمن ال یتنّحى جانبا بانتظار النتائج وھو قادر على ذلك ؛ بل یم ھ بصورة ظ روح   ( طغیان وحین ی
زمنا یتربص بھ / موتا / غائبا في شعاب الحیاة ؛ مبتھجا بھا ولھا ؛ ناسیا ان ثّمة شیخا ) یتجّمل للغانیة / الفتى 

ویستّل منھ الخمار المزركش  / یفتح صدره / سیغافلھ الشیخ ( ؛ وفي ھذه االجواء المشبعة بالغفلة واالندھاش 
ن  ) بالدم والیاسمین  ویمتّص من قلبھ اكسیر الحیاة محققا بذلك غایتھ القصوى باطفاء االشیاء بعد احتوائھا لك

ادع       ینتفض ویخ اة ؛ س ب الحی ى جان بمشروعیة  ( النص في حالة من الدفاع عن النفس كونھ شعرا یصطّف ال
ى المواجھة    ویجّرده م  / اشیاءه / ویلجأ الى الفن المتفّرد لیسحب من وعاء الزمن المنتفخ ) تامة  ھ عل ن قدرت

ّد التوقف        ھ ح ى تقویض ي تعمل عل د .. حینما یدلق في وجھھ ذاكرة النسیان ؛ الت ى   ( ا ھعن ینام الفت ینام  / س س
زمن  / الموت  / الشیخ ( الغیا بذلك حضورا طاغیا لثالثیة ) عمیقا / عمیقا  ھ     ) ال ى الموت ذات اللجوء ال ان .. ب

في تركیبة لفظیة مضغوظة مكثفة توشحت برداء التبسیط الشفیف ؛ قدم لنا فھو .. الحطاب یتأّلق فنیا بنصھ ھذا 
            . نصا انسانیا حاول من خاللھ ان یردع الزمن بسالح التجاھل الفطري ولیس المتعمد الذي یتكئ على المكابرة 
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اه الروح ؛ ان    تتضح لنا امكانیات الشعر الھائلة حین یشحذ ادواتھ الخرافیة ویغوص  .. ومما تقدم  ا باتج عمیق
ذه          تالحطاب یقودنا في متاھا ة ھ ي عتم ابیحھ الوامضة ف عل مص ث ان یش ا یلب تبدو لنا عصیة مغلقة ؛ لكنھ م

ك               د ؛ تل ي البع رار الموغل ف اه الق عر في الغوص باتج درات الش ا عن ق المتاھات ودروبھا الملتویة لیكشف لن
تھمش ویاكل  ة          القدرات الروحیة المتوثبة التي ت رددة ؛ قانع ة ؛ مت طح ؛ خائف راود الس ت ت ا بقی اس اذا م ا الیب ھ

  . اخیرا بحدود ادنى ال تنتمي الى الشعر 
رتبط              ذا ی ا ؛ كل ھ ا او خمولھ ا ؛ حیویتھ ا او حیادتھ ا ؛ جرأتھ ا او خفوتھ عر ؛ توھجھ ائج الش ائج ؛ نت ھذه النت

ا وراء االسوار      بشكل وثیق مع روح الشاعر ؛ ھذا القبس الرباني الذي یحّلق بنا ى م ا ال زمن   .. عالی اسوار ال
  . المؤثث بذاكرة النسیان 
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  شخصیات عراقیة
متنبي الشعر .. الحاج زایر الدویج  

               الشعبي
  عبد الكریم السعیدي.د 
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ء الریفیین الشعبیین الممیزین في أواخر االحتالل العثماني للعراق ، السیما في منطقة برز العدیدون من الشعرا

الفرات األوسط التي احتضنت كثیر من شعراء الحسجة ، وُعدَّ قسٌم منھم روادا للشعر الشعبي العراقي ، كفدعة 
یاع  الزریجاویة ، إال أن ید العنایة لم تالمس ھؤالء كما لم تالمس الطبقة التي جاء ت بعدھم ، مما تسبب في ض

نتاجھم الشعري ، كالشاعر كنین وولده حمید الخزاعي ، بید أن النقاد والمھتمین بالشعر الشعبي وتاریخھ أولوا 
شعراء الطبقة التي جاءت بعد أولئك عنایتھم وبدأ الحدیث عن دور الشعر الشعبي العراقي في استنھاض األمة 

م الشاعر ا    اء اس ك           من غفلتھا ، وج لماوي ضمن ھؤالء ، وذل دویجي المس اج عسكورة ال ن الح ر اب اج زای لح
ھ من نظم              ة ، فضال عن تمكن ز بالطراف ة ، شعره یتمی بسبب كون ھذا الشاعر سریع البدیھة ، خصب التجرب
ع   الشعر الحضري والریفي على حد سواء ، لھذه األسباب وغیرھا نال الرجل ما لم ینلھ غیره من العنایة ، فطب

د          دیو ي ودراسة عب ان الخزعل ة ریس ات والبحوث ،كدراس عره بعض الدراس انھ أكثر من مرة ، وقامت على ش
   .الرحمن طھمازي وغیرھا 

وھي قریة تقع ) بور سیبا ( أو ) برس ( في إحدى قرى الفرات االوسط  1860ولد الحاج زایر الدویج في عام 
ي مسلم ، وھي عشیرة تسمى الیوم بالشریفات ، وھي فخذ بین الكفل والحلة ، ولد في بیت ینتمي الى عشیرة بن

ھ في      من طفیل العربیة التي تنتسب إلى طفیل بن عامر القیسي ، جاء بھ ابوه صبیا الى النجف االشرف لیدخل
ا       ) مدرسة القوام في محلة المشراق ( إحدى مدارسھا الدینیة  ا أو خطیب ا دینی ھ عالم بح ابن ھ ان یص ، وفي نیت

ما ھي حال أقرانھ من آل حرز الدین ، اال أن موت أبیھ لم یجعلھ یكمل دراستھ فلجأ الى العمل لیعین حسینیا ، ك
ل متعب    عائلتھ ،فامتھن العتالة في بدایة االمر ولكنھ سرعان ما تخصص باستخراج الماء من اآلبار ،وھو عم

ك ، وفي تلك الفترة الزم الحاج زایر وخطیر ، وھناك لحقتھ ألقابھ ؛ زایر البرسي ، والدویج التي ھي مصغر دی
ا    ذ منھ ینیة ، فأخ الس الفضل         مجالس العلم ودواوینھا ، فضال عن المجالس الحس ك المج ان لتل ى ك ر حت الكثی

الكبیر علیھ في تزویده بثقافتھ الدینیة ، كما كان لھا الفضل الكبیر في صقل موھبتھ الشعریة التي راحت تتفجر 
ھ  : (( ن لمجرد أن یضع یده على جبینھ ویقول قولتھ الشھیرة في حشود الزائرین ، فكا دفق   )) ھا خوی ى یت حت

العذب من الشعر على لسانھ ارتجاال بال اعداد مسبق ، ونظرًا لمتانة ما كان یقولھ ونضجھ فنیا راح المستمعون 
وذلك بأن یطلبوا منھ  یشككون بقدرتھ على االرتجال بھذه الكیفیة ، فراحوا یختبرون تلك المقدرة مرات ومرات

ھ ایسر واسھل من       النظم بموضوع معین أو روي معین ،وفي كل مرة یثبت لھم الحاج زایر أن نظم الشعر لدی
ل كالمھ شعرا     د      الكالم العادي ، حتى كأنھ أبو العتاھیة الذي كان یفخر باستطاعتھ نظم ك ك فق ، وفضال عن ذل

  ابتكر لحنا او طریقة خاصة بھ تتمیز بالشجن سمیت في ما بعد عرف عن الحاج زایر مقدرتھ على الغناء ، فقد 
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  ،وقد اشتھر ھذا الطور بین مطربي النجف انذاك اجاد بھ المطرب الریفي جعفوري )طور الزایري ( باسمھ 
ھ            أن ندیم یرة یفخر ب ار كل شیخ عش اق ، فص ین اآلف دویج ب محمد ، لھذه األسباب طارت شھرة الحاج زایر ال

ایر ، وكانت تجري في مضایف أولئك الشیوخ الكثیر من المباریات األدبیة التي بطلھا بال منازع الحاج الحاج ز
ھ           ب من زات طل ذه المی بب ھ عره ، وبس ي ش ة التصویر ف زایر ، نظرا لسرعة بدیھیتھ وتمكنھ من االرتجال ودق

ر ووقفھ على المشتري الذي ھو  للعشیرة ، وھي طریقة تعني احتكار فن الشاع  شیخ آل فتلة أن یصبح مھواال
بة استطاع           ة أرض خص دي قطع د ، فأھ ة ذات الی ك نظرا لقل ى ذل ھنا شیخ عشیرة آل فتلة ، فوافق الشاعر عل

دافع عنھم ، وتحكي     آلل فتلة  الشاعر ان یقتات منھا ، وبالمقابل أصبح مھواال في تجمعاتھم وعراضاتھم والم
أحد السادة ـ التي كان لھا من السید بنتا صغیرة وحیدة ـ الحب ، فكان لھ    لنا المصادر التاریخیة أنھ بادل أرملة

یال     بح مع ة ، فأص ا بابن انون            أن تزوجھا ورزق منھ ا صدر ق التبني ، ولم لبھ واألخرى ب دة من ص ین واح لبنت
ام   ي ع اري ف د اإلجب ي ،       1869التجنی یج العرب ى الخل یر إل ا وس كریة مكرھ ة العس ى الخدم اعر إل یق الش س

الخلیج العربي ، وفي أثناء مروره  ءوبالتحدید إلى قطر الحالیة حیث خدم في قلعتھا التي كانت تطل على شاطي
د         ھ ق ة أن ادر التاریخی ا المص ذكر لن ت ، وت بالحجاز إلى قطر أدى مراسم الحج ، فلحقھ لقب الحاج من ذلك الوق

ث  أصیب بمرض الحنین ، فكان كلما یصعد سور القلعة التي كان مكل فا بحراستھا یتوجھ بوجھھ إلى العراق فیب
لھ   شجونھ إلیھ ، حتى انھ أبكى رفاقھ الذین كانوا معھ ، مما حدا ببعض الضباط العرب والعراقیین إلى التوسط

راق في    .  ، فكان لھم ما أرادوا ، فقد ارجع إلى بغداد لیكمل فیھا خدمتھ العسكریة  زي للع وبعد االحتالل االنجلی
د أن رأى       1914عام  كریة بع ة العس ر من الخدم سیق ثانیة للخدمة العسكریة بوصفھ جندیا احتیاطًا ، ولكنھ ف

  .تنكیل العثمانیین بأھالي الحلة والنجف 
عر         نظم بكل اشكال الش ھ من ال نال الحاج زایر شھرة واسعة مقارنة بغیره من الشعراء الشعبیین ، نظرا لتمكن

ارمي والقصیدة والطرفة والمساجلة والموازرة واالبوذیة بالقریض والزھیري الشعبي ؛ كاألبوذیة والموال والد
ال      ا شعره ، لھذا ن بالقریض والمثل الشعبي ، كما انھ اقتبس من القرأن الكریم والشعر العربي وضمنھ في ثنای

عره ،   نھم   عنایة النقاد والباحثین والدارسین ، كدراسة الدكتور الصائغ عن التناص واالغتراب في ش وحصل م
لو استمع : (( زاد على ذلك بقولھ  على لقب متنبي الشعر الشعبي ، بل ان الدكتور العالمة حسین علي محفوظ 

نفض التراب عن جسمھ ، لیؤدي          ره ی ا من قب ابو الطیب المتنبي لروائع وإبداعات الحاج زایر ، ألنتفض قائم
وبعد فلیس غریبا أن نقرأ للمستشرق الفرنسي   . )) ھم تحیة اإلعجاب والتقدیر لھذا الشاعر الشعبي األمي المل

إن الحاج زایر ھو اكبر شاعر شعبي في ): العرب تاریخ ومستقبل ( جاك بیرك قولھ بحق الحاج زایر في كتابھ 
    ... العراق ، بل یعد شكسبیر الشعر الشعبي العراقي ، وقصائده تدوي على كل الشفاه 

وخصائصھ المجردة التي تصنع فرادة العمل االدبي ،  عن قوانین االبداع االدبي واذا كانت الشعریة تعنى بالبحث
ا    :ومن ثم تصنع ادبیتھ ، فإننا ال نختلف مع الدكتور الصائغ حینما قال  ر یحیلن اج زای ان البحث عن شعریة الح

،ھو بمثابة التعمیم الى شعره كافة ، ولكننا نرى الحكم برد اسباب الشعریة الى شعر الرجل كافة ھو غبن بحقھ 
ھ                       ل من خطاب ي تجع ك ألن العناصر الت نھم ـ ذل یس م ائغ ل تاذنا الفاضل الص اجزون ـ واس ھ الع أ الی ذي یلج ال
ا         داري عجزن ى ن م حت یس بطلس الشعري خطابا فنیا ، ھي عناصر واضحة ولنا ان نقف عند بعضھا ، واالمر ل

تھ فیما یقولھ او في معناه ، ذلك ألننا یمكن ان نؤدي ذلك عنھ بالتعمیم ، ومعلوم ان الخطاب االدبي ال تكمن قیم
ي في               ة العمل االدب ارة ادق تكمن قیم یاغة ، وبعب ة القول او الص ي طریق ھ ف ن تكمن قیمت بطرائق شتى ، ولك
عت    ذي س ر ال و االم ة ، وھ یلیة االبالغی ھ التوص ن وظیفت ال ع ة فض ة جمالی ؤدي وظیف ھ ی ي تجعل ة الت الطریق

، اال  لوقوف عنده ، ونظرا لنضج تجربة الحاج زایر الدویج ،ومن ثم تشعب اسباب شعریة نصھ الشعریة الى ا
ى الجزل      ىأننا یمكن تلمس ذلك من خالل نضج المفردة اللغویة لد امي الرخیص ال الشاعر ، وسموھا على الع

ھ  البسیط المؤثر ، واالبداع في استخدام الجناسات ، السیما الصعب منھا ،وثقافتھ الو اسعة على الرغم من كون
ي الحدیث       د االدب ي النق امیًا ال یقرأ وال یكتب ، وھذا ما نالحظھ في كثرة االقتباسات والتضمینات او ما سمي ف
ذكر          ا ان ن ا ھن ة واطالع واسعین ، وال یفوتن نم عن ثقاف بالتناصات المختلفة مع نصوص ومرجعیات مختلفة ت

ول الجمل       الناس كلمن یداوي بعلتھ وتطیب: (( توظیفھ المثل بصورة ذكیة جدا ، كقولھ ل ب بس أنھ اعالج مث
  : ، وقولھ الشھیر )) لو عضك الچلب گلي ھم تعض الچلب": ((، وقولھ ذائع الصیت )) لیوره 

  دار الملوك اظلمت عكب الضیا بسروج ((
   وتمیت اكت الدمع اعلھ الوجن بسروج

   خیل لمن تردت واضلت بســروجلوا
   بح لھا عزم شدیـد وباسوالكدش اص

   والزین دنك على جف الزنیـم اوباس
   باس والشھم لوعاشر االنـذال ما ھو

  : ، وقولھ ))  من جلة الخیل شدوا عل جالب سروج
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  بدلیلي وال دفك دمعي وال خر      رماني بسھم ال جدم وال خر((
   ))یكلھ شمثكل لحیتك علیھ             واحد شایل لحیتھ وال خر

یستند الیھ في ذلك ، حتى  فضال عن محاولة الشاعر رسم صوره الشعریة الباھرة من دون وجود انموذج سابق
كإننا امام صور ترسم ألول مرة بكل براعة وابداع على الرغم من كون الشاعر ابن بیئة ریفیة بعیدة عن معالم 

ن دون أي تحصیل علمي او دراسي حتى في امیا م  التطور وبعیدة عن مؤثرات المدینة ، فضال عن كونھ رجال
ن لھ ، فضال عن وابسط مستویاتھ ، وعلى الرغم من ذلك كلھ جاء بصور شعریة یعجز الشعراء المعاصر

ال یمكن ان )) مستبطن الكون یا بو حسین مثل الھوه : (( المحدثین عن االتیان بمثلھا ، فصورة مثل قولھ 
ذي جعلنا نقارنھ بامريء القیس صاحب التشبیھات الفذة ، ومعلوم ان ،االمر ال   یتخیلھا اال عقل مبدع فذ

الصورة الشعریة ھي تركیب لغوي بمكن الشاعر من تصویر معنى عقلي وعاطفي متخیل لیكون المعنى مجسدا 
وتعتمد التجسید والتشخیص والتجرید .أمام المتلقي، حتى یتمثلھ بوضوح ویستمتع بجمالیة الصورة التزینیة

أن األمر ) رتشاردز(بھة ، والشاعر یعتمد في ذلك على لغتھ وخیالھ في رسم تلك الصور ، ویرى الناقد والمشا
الذي یضفي على الصورة فاعلیتھا لیس ھو حیویتھا ووضوحھا بقدر ما تتمیز بھ ھذه الصورة من صفات 

ھ بھ من حیث المشّبھ والمشّب لذا فلیس بالضرورة أن یتشارك  باعتبارھا حدثًا عقلیًا لھ عالقة خاصة باإلحساس
الجو النفسي، بل المھم أن یوافق الجو النفسي للصورة التشبیھیھ انفعاالت الشاعر وأحاسیسھ ، وبعد فھذا ھو 

  ... الحاج زایر الذي غدا مدرسة في الشعر الشعبي ، وحریا بنا أن نستذكره في ھذه األسطر 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حرفة یدویة او صناعة شعبیة في بلد ما دلیل مادي وملموس على اصالة ذلك البلد  من البدیھي ان وجود أي
وتأتي اھمیة الصناعات الشعبیة العراقیة من انھا كثیرة التنوع ومتعددة االصناف .وعمق جذوره الحضاریة

فالحرف . ةواالشكال، وھذا ناتج عن اختالف مناطق العراق بعضھا عن البعض من الناحیة الجغرافیة والسكانی
  .والصناعات الشعبیة في شمال العرق تختلف اختالفا واضحا عن تلك التي في وسطھ، وجنوبھ وغربھ، وشرقھ

ارتبط بالجغرافیة العراقیة وعلى الخصوص توفر المواد االولیة  والتقسیم الحرفي للصناعات الشعبیة
بال والمقالع الحجریة والغابات المستعملة في تلك الصناعات والحرف ففي المنطقة الشمالیة حیث الج

والمراعي الكبیرة والواسعة نجد ان ھذه المنطقة تتمیز بصناعاتھا الشعبیة المتمثلة بالنحت على الحجر 
والرخام والحفر على االخشاب باالضافة إلى الصناعات الفخاریة والحیاكة والتطریز وصناعة النحاسیات 

سجاجید الصوفیة وتمتاز ھذه المنطقة بصناعة متمیزة ھي واالنسجة المصنوعة من المرعز والبسط وال
 نوع من البسط غیر المنسوجة بل المضغوطة اما اھم المدن والقصبات التي تشتھر وھي ) او الكجا/ الجبنة(

  :ھياًً بالصناعات المذكورة انف
  .الموصل، كركوك، سلیمانیة، دھوك، سنجار، عمادیة، عقرة، قره قوش، طوزخورماتو

  ا انتقلنا إلى الجنوب حیث غابات النخیل والقصب والبردي نجد الحرف الیدویة والصناعات الشعبیة اما اذ
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  تراث شعبي
  

الحرف الیدویة 
والصناعات 

  الشعبیة
  وضرورة 

   الحفاظ علیھا
  

قاسم خضیر 
  عباس 

 ـ كاتب عراقي



الحصران، والسالل، : االتیة
  وصناعة والحبال ، 

المشاحیف، والسجاد، والبسط 
واھم . من الصوف والمرعز

المدن المنتجة لھذه الصناعات 
  دیوانیة،البصرة، العمارة، ال

  سماوة، اماالناصریة، ال
المنطقة الوسطى من العراق 
فتتوفر فیھا معظم المواد 
االولیة التي تجلب الیھا من 
الجنوب والشمال او الموجود 

  .فیھا اصال
فقد ظھرت في ھذه المنطقة 

الصناعات الحرف الیدویة و
  الكاشي: الشعبیة االتیة

  والموزائیك والمرمر،
  والتطریز، والفخاریات ،

السجاد و والنحاسیات، والبسط
  والصیاغة الذھبیة والفضیة

  التي برع بھا الصابئة
وخصوصا صیاغة الفضة 

واھم مراكز . المطعمة بالمیناء
بغداد، الحلة، : ھذه الصناعات

  .كربالء
وبغیة الحفاظ على ھذا التراث 
الضخم یتطلب االمر تأسیس 

متحف لالزیاء والمأثورات (
وقیام ) الشعبیة في العراق

  برةلجان من ذوي الخ
واالختصاص بالتحرك داخل 
العراق من اقصاه إلى اقصاه 
لجمع وشراء االزیاء الشعبیة 
والصناعات والمواد االثنوغرافیة بغیة تنسیقھا وعرضھا في المتحف المذكور وذلك للحفاظ على اصالة ھذه 

لشعبیة العراقیة االزیاء والحرف والصناعات الشعبیة وبالتالي یكون ھذا المتحف واجھة لمختلف الصناعات ا
كن قد اندثرت فعال بسبب الظروف التي مر بھا تالسیما ان اغلب الصناعات الشعبیة اخذت باالندثار ان لم 

حتى یومنا ھذا وعلى الجھات الحكومیة وخصوصا وزارة الثقافة  1980العراق منذ حرب الخلیج االولى عام 
مة المتاحف والمعارض لھا وایجاد اسواق عالمیة لھا العراقیة تشجیع الصناعات الشعبیة والحفاظ علیھا واقا

  .مما یؤدي إلى انتعاش ھذه الصناعات ومایترتب علیھ من مردودات مالیة تصب في الدخل القومي
، والمجلس ھذا مؤسسة عالمیة ثقافیة ) مجلس الِحَرف العالمي(واالمر كذلك یتطلب اعادة عضویة العراق في  

اكثر من مئة دولة كأعضاء ومساھمین ومشاركین في المؤتمرات الدولیة  ارك فیھمرتبطة بمنظمة الیونسكو تش
التي یعقدھا المجلس ویعمل المجلس على التعریف بالحرف الیدویة والصناعات الشعبیة للھیئات والمؤسسات 

ائھ التي تضم اخبار وصور الصناعات الشعبیة العضووالدول المنظمة الیھ عن طریق النشرات التي یوزعھا 
كما یعمل المجلس على تبادل الخبرات والتدریب . على اكثر من خمسمائة عنوان في مختلف انحاء العالم

والمشاھدة والمساھمة في تحسین االنتاج الیدوي الشعبي واالكثار من الصناعات الشعبیة وتعمیمھا وتبادلھا 
وقطع صلتھ  1970ا المجلس منذ عام علما بأن العراق كان عضوا في ھذ. وفتح االسواق العالمیة لتصریفھا

وعلى الحرفیین الشعبیین ان یعملوا على تحسین انتاجھم . 1980بالمجلس بعد اندالع حرب الخلیج االولى 
  .   والمحافظة على اصالة صناعاتھم الشعبیة وابراز تراث العراق الحضاري في كل ما ینتجون ویصنعون

  ) 2008فیة  ـ لسنة مجلة التراث الشعبي ـ دار الشؤون الثقا(
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  من تراث المدن
  البیت السامرائي

  عبدالجبار محمود السامرائي ـ كاتب عراقي
  

  
ت سّتار العیوب       ا إلّن البی أوى الیھ المواطن في سامراء مثلھ مثل اي مواطن عراقي یحلم بأن یكون عنده دار یسكنھا وی

ى شراء ق      ذلك یحرص السامرائي عل دار    كما یقولون في االمثال، ل ا ال ة ارض لیشید علیھ ون     . طع انوا یبن ي الماضي ك ف
ولم یعرف السامرائیون طراز البناء المقبط اال حدیثا، ومنذ اواسط الخمسینیات ) الطراز الشرقي(الدور على ما یعرف بـ 

  .من القرن المنصرم ،  وعلیھ سنقتصر على التعریف بالطراز الشرقي، النھ اكثر شعبیة من الغربي 
ن المواد االنشائیة الالزمة، ثم یتفق مع البّناء  للبدء بالبناء وغالبا امرائي حینما یرید الشروع ببناء البیت، یؤّمكان الس 

ھ         ي بیت ان یبن ال، فالموسر ك راء الح انوا فق بن اذا ك ن الّل رین، او م انوا موس ابوق اذا ك ون بیوتھم من الط انوا یبن ا ك م
اد    مى العك یلمان ویس د الش قفھ بالحدی واري        ویس ل والب ذوع النخی قفھ بج بن ویس ن الل ھ م ي بیت ان یبن ر ك ا الفقی ة بینم

بخ،       ) الحصران( اض والل اء والبی ویغطیھ بالطین المخلوط بالتبن والموسر یستخدم الجص والنورة والسمنت كمواد للبن
ت السامرائي، الم     . والفقیر یستخدم الطین للبناء وطالء الجدران ة للبی ا العناصر التكوینی ى الطراز الشرقي،     ام صمم عل

  :والذي كان ھو الطراز السائد حتى منتصف القرن الماضي، فیمكن اجمالھا في التوصیفات االتیة
ام والخالء        : الحوش د كغرف النوم والمطبخ والحم راحیض (ھو الفناء الداخلي المفتوح، ویع وغرفة االستقبال   ) اي الم

را لسحب         . البقجة والسرداب  واللیوان والمجاز والطارمة والحدیقة) الخطار( اس یحفرون بئ ان الن ي بعض البیوت ك وف
ذا         ) الحوش (الماء، وكان الموسرون من السامرائیین یفرشون      اءون یتقنون في رصف ھ ان البن بالطابوق الفرشي وك

  .الطابوق بحیث تظھر منھ اشكال ھندسیة تلفت االنظار
ا منع تسرب       من باب خشبیة تطل ع) المدخل(یتألف المجاز : المجاز ات، الغرض منھ لى زقاق ضیق وتتقدمھا بضع عتب

زین        ت ت ا كان ادة م دار، وع ى داخل ال ول ال دة للوص یلة الوحی ي الوس اب الخشبیة ھ دار، والب ل ال ى داخ ار ال اه االمط می
) كورالدا(حدیدي، وتسند من الداخل بواسطة وتد خشبي یسمونھ شعبیا  لبزخارف نباتیة، وتغلق من الخارج بواسطة قف

ي ال  امرائیون یعلقون ف ان الس ا ك ادة م عون   موع انوا یض رور، وك ة، لطرد الش ن االدعی ك م ر ذل زال او غی از رأس غ ج
 .الفخاریة لشرب الماء في المجاز) الحّبان(او ) الِحب(

ة       ): اللیوان(االیوان  ا تكون واجھتھ مفتوحة وكلم الفارسیة  مأخوذة من   ) لیوان (بناء معقود، لھ ثالثة جدران، وعادة م
ولھا سقف مرتفع، ) الحوش(واالیوان، منھ على طراز غرفة كبیرة ذات واجھة مفتوحة نحو ). القدح(او ) الكأس(بمعنى 

وتستخدم من قبل افراد االسرة لتناول الشاي عصرا، وللطعام والجلوس، ویكاد استعمال االیوان یوازي الھول في البیوت 
 مزینا بالزخارف المبھجة، بغیة) االیوان(كان السامرائیون یحرصون على ان یكون المبنیة على الطراز الغربي حدیثا، و
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 . ان یكون مریحا نفسیا الصحاب الدار
اء        ): الطرمة(الطارمة  ي البن ا تكون ف دار، وعادة م ھي الشرفة او التطلیعة البارزة من احدى الغرف، یستظل بھا أھل ال

وللطرمة . ة ایجاد الظل لھا وقایة من حرارة الشمس، وتقي الدار من میاه االمطارمتقدمة على الغرف واالیوان ولھ وظیف
ي              ة ف دلكات، اي االعمدة الخشبیة، وللطرم ا، مع ال المرافق المتصلة بھ ة ب ربط الطرم عمودان، یحمالن جسرا خشبیا ی

محجر، ویتألف من قضبان بعض الدور حاجز خشبي یصل ارتفاعھ الى حوالي المتر، ویمتد حول فتحة الحوش، یسمى ال
 ).المجروخ(حدید ملویة بطریقة فنیة، تتشكل منھا لوحة فنیة، وقد تكون ھذه اللوحة من الخشب 

، ) الخطار  (  وتكون بجوار المجاز یمینا ویسارا، وتكون مختلفة االحجام، الكبیر منھا والصغیر، واھمھا غرفة  : الغرف
زوج     ، وعادة ما ك)االستقبال(التي تسمى الیوم  ذكور، وأخرى لل انت األسر السامرائیة، تخصص غرفة للبنات وأخرى لل

 .اي الحجرة) االودة( والزوجة، ویسمونھا 
ام لالستحمام و               : المطبخ والحمام ذلك الحم دار، وك ي ركن معزول من ال ام ف اء مطبخ لطھي الطع اد السامرائیون بن اعت

 .رافق، العتبارات معروفة، واعتادوا عدم وضع نوافذ في ھذه الم)دورة المیاه(
ون       ) ستارة(یحرص السامرائي على ان یكون في داره سطح، وعادة ما یبني : السطح انوا یبن ادة ماك دار، وع ھ فوق ال ل

ات            ) بیتونة( ى شكل بای ى عل ى االعل ي من االسفل ال ى السطح بواسطة درج مبن وھي غرفة صغیرة للفراش، ویصعد ال
بردات والمراوح وغیرھما من وسائل التبرید، یحرصون على نومة السطح، لالستمتاع  وكان اھل سامراء، قبل شیوع الم

بھواء سامراء العذب وكانوا في عز الصیف ینامون على السطح فیحتاجون الى الغطاء لبرودة الطقس لیال، وال عجب فقد 
امراء تعد    ت س ر الخمسین  مكان ى اواخ یفا حت ان   منات یص القرن المنصرم، وك

حرصون على تطبیق سطح الدار بالطابوق الفرشي، ودأب البناءون الموسرون ی
ى    المھرة الى تسریح السطح لتسھیل تدفق میاه االمطار وخروجھا من السطح ال

 .الخارج بواسطة المزاریب او المرازیب
رداب   وتھم          : الس ت بی رادیب تح یید س ى تش وامرة عل ن الس بعض م رص ال ح

ش   زن العف یف، ولخ رارة الص ن ح تخلص م ون    لل انون یبلط ؤن، وك د والم الزائ
ذ    ھ نواف ون ل ابوق، ویجعل قفونھ بالط ي، ویس ابوق الفرش رداب بالط یة الس ارض

تمرار         ) شبابیك ( ى ضرورة اس اءون یحرصون عل ان البن ى الحوش وك ة عل مطل
ادكیر        التیار الھوائي، كي ال یفسد الھواء داخل السرداب، فیربطون السرداب بب

ادكیر مأخوذ     یبنى في السطح لتمریر الھ واء البارد الى عمق السرداب، ولفظة ب
اي الماسك او الساحب، اي ساحب الھواء ویسمى    ) كیر(اي الھواء و ) باد(من 

ـ  وائي(ایضا ب ى  ).الھ ة عل رداب مطل وق الس ة ف اء غرف ى بن بعض عل رص ال وح
التختة بوش (یغطون ارضیتھا بالخشب تالفیا لتسرب الرطوبة، تسمى ) الحوش(

 .اني ما أدوس تختھ بوش: وفي امثالھم الشعبیة) . وشاو التختب
ي بالفارسیة   : الشناشیل  ة   ) سریر الملك  (او ) مجلس (تعن ). شاھنشین (من كلم

ا   . وكان مجلس الملك عادة اعلى من سطح غرفة المجلس الملكي  والشناشیل كم
ى الشارع    شرفة بارزة من احدى غرف الطابق العل(یعرفھا استاذنا رفعت رؤوف البزركان ھي  ة عل وي من الدار والمطل

ق بحاجز خشبي متحرك        خاو الزقاق وھي ذات نوافذ عدیدة من ال تح وتغل ذة تف شب المزجج، ینفذ منھا الضوء، وكل ناف
، وھو حاجز خشبي او معدني متحرك، خاص بنوافذ الشناشیل، وكان الموسرون في سامراء یشیدون ) كبنك(یطلق علیھ 

ى           الشناشیل في دورھم، وھم یال عل ر، وتضفي منظرا جم ة واحدة او اكث قلة قلیلة، وقد تكون ھذه الشناشیل تشمل غرف
 .الدار، وعادة ما كانت الشناشیل تصنع من الخشب

والبقجة من الفارسیة . اذا كان واسع المساحة) بقجة(داره في یحرص السامرائي على ان تكون : أي الحدیقة) البقجة ( ـ 
ي     اي البستان ا) باغ جھ( ل ف ى زراعة النخی بقج (لصغیر، وتعني الحدیقة ایضا، وكان السامرائیون یحرصون عل ھ  ) ال الن

انوا  . رمز العطاء والشموخ ولذلك نادرا ما یخلو دار من النخل، وكانوا یتفنون في ازھار الحدیقة بالمظھر الرائع، حیث ك
 .اللیالي المقمرة، لالستمتاع بالنسیم العلیلیزرعونھا بالوان الورود، ویزرعونھا بالثیل، حیث یجلسون علیھ في 

ان البیت التراثي السامرائي، المبني على الطراز الشرقي المفتوح، اخذ باالختفاء تدریجیا من المدینة، بفعل شیوع : وبعد
ي الخمسینیا      ) االطواق(البیت الغربي الحدیث الطراز، كما اختفت  ا بیوت سامراء ف ت من  التي كان البناءون یمیزون بھ

یم        ة والحضاریة ومن ق ة سامراء الدینی القرن المنصرم، وال شك ان البیت السامرائي كان یستمد شكلھ وھندستھ من بیئ
  .المجتمع المحافظ

ان بیوت سامراء القدیمة، تحكي قصة حیاة االباء واالجداد واسلوب حیاتھم، وتشكل ركنا اساسیا من اركان خصوصیتھم 
ة،       لذا . التراثیة والحضاریة راث المدین ي ت ل محب ا من قب یجب المحافظة على ھذه الطرز العماریة وذلك ببناء نماذج منھ

  .النھا تمثل جزءا ال یتجزأ من ثقافة ابنائھا
اني    عب ھي د  ): (ھردر (یقول الفیلسوف االلم داد    هم وجود واان ثقافة الش ا لالج ذلك احترامن ي ك ا یعن ، والمحافظة علیھ

  ).لحیاةولمنجزاتھم وطریقتھم في ا
 
 

 ) مجلة التراث الشعبي ـ دار الشؤون الثقافیة العامة ـ وزارة الثقافة ـ  العراق (  
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  ..استجابة لحملة دار الكتب والوثائق 
  رشیف الوطني والوثائق الحكومیةزراء یصدر قرارًا بالحفاظ على األمجلس الو

  :بغداد ـ الموروث 
ى    بعد حملة استمرت ما یقارب  الخمس سنوات قامت بھا دار الكتب والوثائق ، استطاعت ان توصل صوتھا ال

أن   2008مجلس الوزراء ، أصدر المجلس مؤخرًا قرارًا تنفیذیا مھمًا في الثالث من تشرین الثاني من سنة  بش
  .الحفاظ على االرشیف الوطني والوثائق الحكومیة 

ر المرت      ات غی وزارات والجھ ھ ال رار توجی ى        تضمن الق ة ال ات كاف الس المحافظات والمحافظ وزارة ومج ة ب بط
ة ،           ات العراقی ي المحافظ یما ف ذة ، الس ات الناف ام التشریعات والتعلیم الف احك ایقاف حرق الوثائق بطریقة تخ
ا        ة لھ ات التابع ة والجھ ات الدول وتسھیل مھمة منتسبي دار الكتب والوثائق ـ وزارة الثقافة ، في دخول مؤسس

ث المنحل    بال عوائق ، لتقدیم االرشادات الفنیة في ما یتعلق بالحفاظ على الوثائق الحكومیة ووثائق حزب البع
ع     راد ، وجمی ة واالف ة والدولی ات المحلی زاب والمنظم ن االح ا م تولى علیھ ھ ، والمس ة ب ات المرتبط والمنظم

وا    ق الق ى وف دور     الجھات غیر المخولة بتداولھا ، واحالة المخالفین الى القضاء عل اریخ ص ذة ، من ت نین الناف
  .ھذا القرار ، والیعمل بأي توجیھ آخر یتعارض مع احكامھ 

تم       رار یح ة الرسمیة ، وھو ق دار الكتب والوثائق ترى ان اھمیة القرار تكمن في تعمیمھ على كل مفاصل الدول
و         ة ب ر المرتبط وزارة وغی ة ب كیالتھا المرتبط راق وتش ة الع ة جمھوری ل دول ل مفاص ى ك ة عل زارة ورئاس

  .الجمھوریة ومجلس الوزراء ومجلس النواب 
در         ابق ص رار س ذ مضمون ق ة بتنفی ذاكرة العراقی ام    وعلى صعید متصل اكد القرار على قیام مؤسسة ال ي الع ف

یف             2008ي ضامال ائق ارش ق بوث ا یتعل ي م ائق ف ب والوث یق مع دار الكت ر إسمھا والتنس والذي ألزمھا بتغیی
  . حزب البعث المنحل 

  
      دار الكتب والوثائق تستضیف

  الفنان حمودي الحارثي
  :  ـ  الموروثبغداد 

استضافت دار الكتب والوثائق الفنان العراقي  
المعروف حمودي الحارثي في جلسة صباحیة 

ارزة  ضمن برنامجھا الثقافي في اقامة االصبوحات الثقافیة للشخصیات الثقافیة واالدبیة واال كادیمیة والفنیة الب
تحدث الفنان حمودي الحارثي خالل الجلسة عن مسیرتھ الفنیة السیما تجربتھ مع الفنان الراحل سلیم البصري .

الذي مازال یحمل نكھة خاصة في ذاكرة العراقیین ) تحت موس الحالق(في  المسلسل العراقي الشعبي الشھیر 
كادیمي في مجال االخراج السینمائي بتقدیر امتیاز قد اعتزل الفن وكان الحارثي الحاصل على أعلى تخصص أ. 

ة       داعات نحتی ات واب كیلي من لوح التمثیلي واالخراجي طوال اعوام غربتھ ، لكنھ مأل الغربة بنتاجات فنھ التش
ا    را وامیرك ارثي  ان   . وإقامتھ المعارض في العدید من دول العالم ، منھا كندا وھولندا وانكلت اد  وأوضح الح ھ ع

ة        نوات الغرب ًا س ًا مودع ھ نھائی تقر فی دد من        . الى العراق وإنھ سیس ھ ع ة توجی ة الحواری منت الجلس د تض وق
  . موظفي الدار بعض االسئلة الفنیة الى الحارثي الذي اجاب عنھا بروح ایجابیة تذكرنا باألصالة 

لحارثي الطویلة والحافلة بالكثیر من ُیذكر إن الجلسة تضمنت كلمات ترحیب وثناء على مسیرة الفنان حمودي ا
 .االنجازات الفنیة المنوعة في التلفزیون والسینما والمسرح والرسم والنحت 
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  دار الكتب والوثائق تشترك بمؤتمر حروب الثقافة في كامبردیج

  :بغداد ـ الموروث 
امبرد       ة ك ي جامع یم ف ذي أق ة ال ة المتحدة خالل     –یج اشتركت دار الكتب والوثائق بمؤتمر حروب الثقاف المملك

ام    أثیر             2008شھر كانون األول من الع الم حول ت اء الع ف انح راء من مختل ذي حضره خب تمحور المؤتمر ال
د من                ة األس ي حص ذ الوضع العراق د أخ ت للحروب، وق ي تعرض دان الت ة للبل ات الثقافی ى الموروث الحروب عل

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

  ).2008-1991الموروث الثقافي للعراق منذ 
ركزت المحاضرة على شرح اسباب تعرض الوثائق التاریخیة ووثائق الدولة الى اعمال الحرق واالستیالء غیر 

تعادت     ة اس ًا اھمی ات واحزاب ودول، مبین راد ومنظم ل اف ن قب ھ  المشروع م ي تواج ایا الت ى القض بة ال ھا بالنس
العراق السیما في مایتعلق باعادة قراءة تاریخھ في النصف الثاني من القرن العشرین وتطبیق العدالة على كل 

  .من ارتكب جرائم ضد االبریاء المدنیین، وتشخیص الضحایا وتعویضھا
مع جریدة الغاردیان حول الثقافة ووضع  وعلى ھامش المؤتمر اجرى الدكتور سعد بشیر اسكندر لقاًء  صحافیًا

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

  تكریم دار الكتب والوثائق في لندن
  :بغداد ـ الموروث 

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

  .2008العام 
ي       ة مھنی ن مؤسس رفیة م ة الش ام الزمال دیرھا الع لیم م وة لتس ا دع د تلقیھ ة بع دار باالحتفالی تراك ال اء اش ج

  .المعلومات والمكتبات
د أحداث     وألقیت خالل االحتفالیة كلمة دار ا بع الكتب والوثائق حول انجازاتھا وجھود منتسبیھا في اعادة بنائھ

  .2003سنة 
  

المكتبة البریطانیة تھدي دار الكتب والوثائق خرائط 
  ووثائق مھمة

  :بغداد ـ الموروث 
ة   ة البریطانی ائق والمكتب ب والوث ین دار الكت تمر ب اون المس ار التع ي أط ف

ة   دار       وبدعم مالي من وزارة الثقاف ة ال ة البریطانی ة اھدت المكتب البریطانی
راق و   ) 400(نحو  ر     ) 18(خارطة رقمیة من الخرائط البریطانیة حول الع ى الق ود ال ة تع ف وثیق ابع  وأل ن الس

  .عشر والثامن عشر والتاسع عشر، تتعلق بتاریخ العراق الحدیث
ابقة       ات س ي أوق دار ف دت ال ائق     ) 200(ُیذكر ان المكتبة البریطانیة كانت قد اھ راق وآالف الوث ن الع خارطة ع

  .البریطانیة المصورة على افالم المایكروفلم تتعلق بالعراق
  

  كتابًا ورسالة  3073استقبال 
  2008جامعیة عراقیة خالل سنة 

  : میمون صبیحبغداد ـ 
الفائتة   2008استقبل مركز االیداع القانوني في دار الكتب والوثائق خالل سنة 

ة     840ورسالة جامعیة ، وبواقع   كتابًا 3073 ة واالنكلیزی ات العربی كتابًا باللغ
ة ،  و ة ،  2233والكردی الة جامعی ة ، و  1786رس ة العربی ا باللغ   431منھ

ة  ، و   ة االنكلیزی الة  باللغ ة و  13رس ة الكردی الة باللغ ة   3رس ائل باللغ رس
یة   نح المركز   .الفرنس نة نفسھا       وم الل الس ًا و 1119خ اطروحة   2233كتاب
  .دوریة ارقام ایداع  174جامعیة و 
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  "الموروث " سماء محمد مصطفى مدیرة تحریر جائزة إبداعیة للزمیلة أ

  
  : الموروث بغداد ـ 

ور     ائزة الن منحت مؤسسة النورللثقافة واالعالم الزمیلة اسماء محمد مصطفى مدیرة تحریر مجلة الموروث ج
  .النور للشباب والمتعلق بمشكالت الشباب في العراق  لالبداع عن جھودھا في اعداد ملف

في ) مركز النور الثقافي واالعالمي ( تأتي الجائزة ضمن فعالیات مھرجان النور لالبداع الذي اقامتھ المؤسسة 
احتفاًء بدخولھا عامھا الرابع ، وتكریم المؤسسة  نخبة  2008ي ضامبغداد اواخر شھر كانون االول من العام ال

االدباء واالعالمیین الذین قدموا جھودا ثقافیة واعالمیة  كالھیئة العلیا لمھرجان النور وھیئة تقییم نتاجات من 
  .مسابقة النور واالعالمیین الذین اعدوا ملفات بقضایا ثقافیة واجتماعیة مھمة 

 
  خبار المؤسسات الثقافیة العراقیةأ

  نتائج مسابقة بیت الحكمة للثقافة والفنون
  :الموروث ـ  بغداد

ا ف  ) مسابقة االمل الثقافیة والفنیة(اعلن بیت الحكمة عن نتائج مسابقتھ  انون    يفي احتفالیة اقامھ االول من ك
   .في المسرح الوطنيالجاري الثاني من العام 

نوي         ي الس ة العلم ت الحكم ات مؤتمر بی من فعالی ا   جاءت المسابقة ض غ      ، ُخِصَصت لھ ث تبل ة حی جوائز مالی
ة خمسمائة         ة االولى ملیون دینار عراقي والجائزةالجائز ار والجائزة الثالث ف دین ین ال بعمائة وخمس الثانیة س

  . الف دینار 
المركز االول عن قصیدة           داد ب ادة من بغ د الس اعر أحمد عب ة الحالج   (فاز في مسابقة الشعر الفصیح الش أغنی

والشاعر ماجد موجد ) آمنت بالورد(ي عن قصیدة والشاعر مرتضى الحمامي من النجف بالمركز الثان) االخیرة
ي من     )سطوعك االبدي(من بغداد بالمركز الثالث عن قصیدة  ادق الطریح اص ص ، وفي القصة القصیرة فاز الق

اني عن قصة    ) الندیم(بابل بالمركز االول عن قصة  شمس  ( والقاص جمال نوري من صالح الدین بالمركز الث
وم  ف الغی اص فاضل س) خل ة  والق ن قص ث ع المركز الثال ة ب ن الدیوانی غیر(الم م الون الص نص )الب ي ال ، وف

والكاتب حسین العراقي من ) القادم(المسرحي فاز الكاتب عبد علي حسین من بابل بالمركز االول عن مسرحیة 
المركز      ) العائد من المجھول(الدیوانیة بالمركز الثاني عن مسرحیة  الى ب زاوي من دی در الع ث  والكاتب حی الثال

داد   )لن ینطفئ العنفوان(عن مسرحیة  ان من بغ المركز االول عن     ، وفي الشعر الشعبي فاز الشاعر سالم بنی ب
اعر ماجد الموسوي من النجف عن قصیدة        )انا عراقي(قصیدة  م (، وفي المركز الثاني فاز الش اعر  ) حل والش

یدة         ن قص ث ع المركز الثال ة ب ن الدیوانی وري م یف الجب اح  (س ا ی د  وداع ع بع ورة   )زن وال ترج ي الص ، وف
ان         الفوتوغرافیة فاز اني، وعالء مرج المركز الث داد ب اكر من بغ عدنان سالم من بغداد بالمركز االول، وفؤاد ش

سیرة بطل (من بغداد بالمركز الثالث، اما في االفالم القصیرة فقد حجبت الجائزة االولى وفاز بالمركز الثاني فلم 
للمخرج اسعد الھاللي من بغداد، وفي ) التحدي ( ن میسان، كما فاز بالمركز الثاني فلم للمخرج خالد علوان م) 

ة     اللوحة التشكیلیة فاز الفنان علي االرناؤطي من الدیوانیة بالمركز االول، والفنان ریاض الشاھر من الدیوانی
  ..بالمركز الثاني، والفنان فاضل البغدادي من النجف بالمركز الثالث
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  تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة
  "دراسة في شعر مابعد الستینات "

  كتاب عراقي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ریخ الصحافة الموصلیة صفحات مطویة من تأ
  كتاب عراقي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مثال والشعر الشعبي الكرديالفصول والتقویم في األ

  كتاب عراقي باللغة الكردیة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  1797مشاھدات بریطاني عن العراق سنة 
  نكلیزي جاكسونللرحالة اإل

  كتاب مترجم     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  التصویر الفوتوغرافي 

  باللغة الفرنسیة
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خیـــــــر 
جلیـــس 

    



 

 

  
  تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة

  "دراسة في شعر مابعد الستینات "
  كریم شغیدل

   2007/ دار الشؤون الثقافیة العامة  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 263

قا لوسائل التعبیر لم یكن الشعر في یوم من االیام بدیال مطل
الفني واجناسھ على الرغم من وجود ماینبيء بكونھ اصال  

  .لكل الفنون في اشكالھا البدائیة 
ة     داخل نقدی ن م عر م اھرة الش ة بظ ذه الدراس ت ھ احاط
نص الشعري     مختلفة حیث سعت الى االنطالق من داخل ال

  .عبر ماھو خارج الشعر والعودة الى مركز االنطالق 
ون وعنیت بمجال  ك    تداخل القصیدة مـع الفن كیلیة وذل التش

  .لمواجھة اھمال النقد لموضوعة الفضاء النصي 
وافردت فصال كامال لالحاطة بالمستویات المختلفة للتداخل 
في مجال الفن التشكیلي كما افردت فصال اخر لمجال السرد 
وم     ى عم اھره عل ار مظ ة وانتش ن جھ ره م دد عناص لتع

  .من جھة اخرى عبر مراحلھ المختلفة وبكثرة الیدانیھ فیھا اي نوع من انواع التداخل المنجز الشعري العراقي 
  :قسمت الدراسة الى ثالثة فصول 

  .اھتم بما ھو بصري : االول 
  .اھتم بما ھو بنائي لغوي : الثاني 
  .لغوي وماھو سمعي وماھو بصري  –اھتم بما ھو تركیبي : الثالث 

یقى و ة ان الموس ین الدراس ن   وتب ادة م رار واالف ة التك ا تجرب ددة ابرزتھ اھر مح وى مظ م یؤشرا س ینما ل الس
اد    ا اف اسالیب الغناء فیما یخص الموسیقى ، اما مایتعلق بالسینما فترى الدراسة انھا افادت من الشعر اكثر مم

  .منھا وھي من اقل المجاالت تداخال في القصیدة 
دا   ة تمھی ة بفصولھا الثالث دمت الدراس را ق داخل      واخی م موضوعة الت ي تھ ایا الت ددًا من القض ھ ع ارت خالل اث

  .واعقبتھا بخاتمة اقرب الى الخالصة االستنتاجیة للدراسة 
  

  ریخ الصحافة الموصلیة صفحات مطویة من تأ
  احمد سامي ابراھیم الجلبي 

  2006/      الموصل ــ مكتب الفتى 
  صفحة ؛ حجم متوسط 192

مطویة على ما تبقى في ذاكرة  ھذا الكتاب مجموعة من صفحات
من حكایات مسیرة صحفیة عاش غالبیة احداثھا وساھم  ھمؤلف

رة بطبق یحمل ذكریات یفي صنع بعضھا لیقدم تجربة تلك المس
یؤرخ الكتاب لصحافة عاشھا . عمل كانت بدایتھ قبل ستین عامًا 

المؤلف بكل مفرداتھا  كاتبا ومحررا وسكرتیرا للتحریر منذ 
ت القرن الماضي ، وھو بھذا یوثق احداثا خبرھا بنفسھ اربعینیا

  . وساھم في صنع الكثیر منھا 
وَبیَّن مؤلفھ اصول الصحافة ودعمھا بحكایات مھنیة ذات عبرة ومتعة ، كما بین بإن الصحافة ھي رسالة قبل 

  . ان تكون حرفة 
بمراحل تطور في مسارھا وتاریخھا  وتناول الكتاب بشكل عام رحاب الصحافة عمال وفنا وتاریخیا والتي مرت

ة بشكل خاص والتي یومجاالت اختصاصھا وحكایات العمل في حقولھا ، ویشیر الى الصحافة الموصل
  . استطاعت عكس جوانب الخیر واالصالة رغم تواضع المقومات المادیة والتقنیة  

  ع المسیرة الخّیرة ویحرص على ویبین ان الصحفي الناجح االمین على مھنتھ وبلده ھو من استطاع ان یتاب
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  الثوابت العامة اوًال ، ثم یفتح االبواب لقدرتھ لتنطلق في افقھا الواسع الجدید المتطور ،  مستغًال  قدرات التقنیة 

الجدیدة والمعلوماتیة الحضاریة الھائلة ، علیھ ان یتزود بمختلف صنوف الثقافة العامة والمتشعبة الن علم 
جمیع  جوانب الحیاة السیاسیة واالجتماعیة والفكریة ، لذلك من الضروري ان یمتلك ممتھنو الصحافة شمل 

  . الصحافة المعلومات الكافیة عن اسس وقواعد العمل الصحافي 
  : واخیرًا تناول الكتاب عدة موضوعات منھا 

مل في الصحافة الموصلیة الصحافة ونشأتھا ، اھمیة الصحافة المحلیة ، نشأة الصحافة الموصلیة ، اسلوب الع
، لغة الصحافة الموصلیة وتوجھاتھا وانواعھا ،  اصناف الصحافة الموصلیة ، خصائص الصحافة الموصلیة 

الرائدة ، معاناة الصحافة الموصلیة ، اسھامات المرأة الموصلیة في الكتابة الصحافیة ، توثیق تاریخ الصحافة 
 .افة الموصلیة الموصلیة ، مالحظات عن كتابة تاریخ الصح

  
ي األ   ویم ف ول والتق عبي   الفص عر الش ال والش مث

  )باللغة الكردیة ( الكردي
  شكریة رسول. د.أ

  مطبعة وزارة الثقافة  –اربیل 
  صفحة ؛ حجم متوسط 112

ة  ر الطبیع ة   تعتب ر البیئ ردي ، فتغیی عب الك اة الش اھر حی د مظ اح
ق خالل فصول السنة ولدت اسماء ومصطلحات عدیدة عكست طر 

معیشة الشعب وافكاره وتصوراتھ ونتیجة تعامل الكرد مع فصول   
ى       وا عل اطتھا تعرف نة وبوس عبي للس السنة فقد وجدت التقویم الش
زوغ        د ب روقھا ومواعی مس وش روب الش ع غ ي مواق ر ف تغیی
نة    النجـــــوم وتغیرات اماكنھا في الفضاء وحسابات االشھر والس

  .ي خاصة بكل فصل وشھر والتي بدورھا انسابت في االدب الشعب
أن       ذا الش ال بھ م واالمث ن الحك د م ع العدی ة لجم عت الكاتب د س فق

  :وقسمت الكتاب الى قسمین 
ویم      : االول  اریخ التق نوي وت ویم الس اریخ التق ن ت ذة ع اول نب تن

  .الشعبي الكردي 
ا         : الثاني  ذلك خصصت فصًال من الكت ة  ، وك نة االربع ان فصول الس ب باالسماء الشعبیة   تناولت الكاتبة بامع

ال        نة واعم د فصول الس لالشھر الكردیة وفصًال خاصا بالنتائج التي توصلت الیھا منھا ان التقویم وضع لتحدی
ي     اس ھ دة قی غر وح ي ان اص ة وھ یة مھم ن خاص ال ع خاص فض داث واالش ل االح ة وتحلی رویین الزراعی الق

  .اسبوع 
ھا من الحیاة الرعویة والزراعیة للشعب ءثني عشر اكتسبت اسماختاما تقول الكاتبة ان اشھر السنة الكردیة اال

  .الكردي مما اثرى الفلكلور والتراث الكردي المتورث 
  

  1797مشاھدات بریطاني عن العراق سنة 
  للرحالة االنكلیزي جاكسون      

  خالد فاروق عمر . د: ترجمة 
  الدار العربیة للموسوعات  –بیروت 

  صفحة ؛ حجم كبیر 131
فار    اع ادب االس ام ب طى االھتم رون الوس ذ الق ون من اد الغربی ت

بح الكثیرون         ى اص رازه حت روا من اب ھ واكث والرحالت فابدعوا فی
ان ھذا .منھم یبذلون االھتمام الكبیر في تدوین رحالتھم واسفارھم 

الكتاب ھو جزء من رحلة قام بھا الرحالة االنكلیزي جاكسون سنة 
  وھـــي ) ة الھند الشرقیة شرك( وھو احد مواطني  1797
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ث دون      املین حی رنین ك دة ق ؤدي الیھا م ق الم د والطری تالل الھن ا اح دت لبریطانی ي مھ ة الت الشركة االنكلیزی
ا        ق العراق وتركی ا عن طری ھ بریطانی مشاھداتھ عن العراق في اواخر القرن الثامن عشر وھو عائد الى موطن

  .فاوربا 
رحالت    ویشیر مترجم ھذا الكتاب  ب االسفار وال الى ان ھنالك نقطة خطیرة البد من االلتفات الیھا عند قراءة كت

ماء   التي یضعھا االجانب عن البالد العربیة ھذه النقطة ھي االخطاء الفاضحة التي یقعون فیھا عند تدوینھم اس
  .د واقع التي یمرون بھا واالحداث التاریخیة والتقالید والعادات لتلك البالمالمدن وال

م              وأخیرًا ان مشاھدات ھذا الرحالة لم تمُح رة ول ك الفت ي تل ا العراق ف ر بھ ي م ارزة الت داث الب ر من االح الكثی
ة             امن عشر یؤلف حلق ي اواخر القرن الث راق ف ن الع ھ ع ن مادون یسھب في وصف االماكن التي اجتازھا ، لك

  .مھمة من ملفات تاریخیة 
 

  )رنسیة باللغة الف( التصویر الفوتوغرافي 
  روبرت یورلي  ـ     لي فریدالندر

  المركز الكندي للھندسة المعماریة
  صفحة ؛ حجم كبیر 115

ام      وغرافي ق ویر الفوت ن التص اب ع كت
ة     ة المعماری دي للھندس ز الكن المرك
ة   بنشره الحتوائھ على صور فوتوغرافی

  .تبین مدى فن وحرفیة ملتقطھا 
ور    دة ص ى ع اب عل وي الكت یح

سم منھا بااللوان الطبیعیة فوتوغرافیة ق
تبین   ، والقسم الثاني باالبیض واالسود

  0حرفیة ملتقطیھا
ة      ة فوتوغرافی رة اول مھم دأت فك اذ ب

ام    ـي ع ور فــ ت   1987تتبل ـي الوق فــ
ور  یمس المص وفر ج رض جی ذي ع ال
ال      ي ھذا المج الفوتوغرافي المعروف ف
ددة   تویاتھ المتع ویر بمس ة التص دراس

ا   تال دأ بھ تد   (ي ب ا   ) اولمس ي امریك ف
  .الشمالیة 

ة   روع دراس ان ان مش ال المؤلف ق
راء   ة اج الم امكانی دم للع ویر ق التص
ي والحاضر     ي الماض مقارنة بین الفن ف
ونقل المھارات الفنیة بین عوالم مختلفة 
ي       ة ف رات جوھری دوث تغی ال ح ي ح ف

  . المجتمعات 
روع اآل  ر ان المش ق   وذك ذكر خل ف ال ن

ی ن  امھم ئاش ر م ة   اكث ھ مھم خلق
الك   ت ِم ي تھاف ة اال وھ فوتوغرافی
ھ المركز     ا عمل مستثمر اكثر اتساعا مم
ت    ك تح ة وذل ة المعماری دي للھندس الكن

وان   ا ( عن رن امریك ھ ) ق د فی ذي انتق ال
  .الثقافة المعماریة في امریكا الحدیثة 

اء           ر بن ك عب ة لیخرج مشروعھما وذل ذال جھود حثیث ؤلفین ب اب ان الم رة     وذكر في الكت ا لالماكن ولفت رؤیاھم
ر    طویلة ، ففي كل مرة یكتشفان قیاسات واماكن جدیدة وذلك عن طریق اعادة تقییم طریقتھما في التصویر عب

  .تغییر الحدود الجغرافیة 
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  طفال في العراق في القرن العشرینالقصة الشعریة لأل
  اطروحة دكتوراه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نسان العراقي بیئة اإل
 نثروبولوجیة من منظور الثقافة والمجتمعدراسة تحلیلیة أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )ھـ 528ت ( شعر ظافر الحداد ابن االسكندریة 
  اطروحة ماجستیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دراسة شخصیة فولستاف في
  لولیم شكسبیر 2، 1مسرحیة ھنري الرابع  

  رسالة ماجستیر باللغة االنكلیزیة
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نــــــور 
العـــــلم 

     



 

  
  طفال في العراق في القرن العشرینالقصة الشعریة لأل

  )    موضوعیة فنیة ( دراسة  
  اطروحة دكتوراه

  طاھرة داخل طاھر
  كلیة التربیة للبنات  –امعة بغداد ج –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 596

ة      د مرحل ي اال بع ا االدب ي واقعن م یظھر ف ال ل جا لالطف عرا ناض ان ش
ذا     درس ھ م ی ھ ل ت نفس ي الوق رین ، وف رن العش ط الق اوز اواس تتج
ـى ادب          ات الدارسین ال دم التف ة لع ة دقیق ة علمی ي دراس الجنس االدب

  ـــــن موضوعاتـــــھ اال متأخـــرًا ،االطفال والـــى بعض مـــ
ـد   وبما ان القصص الشعري ھو جنس متمیز فــــي ادب االطفال فقــــ

ص  دا للقص ـر مقل ن    ظھـ ور الف ع تط ور م رجم وتط عري المت الش
ي           ي وف وطن العرب ي ال ددة ف ا متع كاال وانماط ذا اش ي متخ القصص

زین   اط العراق بشكل خاص اذ تفرد ادبھ بوجود شعراء متمی د    وانم ق
روف      را للظ رى نظ دول االخ ي ال وفر ف ا ت ر عم د كبی ى ح ت ال اختلف

  .االجتماعیة والسیاسیة التي مر بھا العراق وماترتب علیھا من توجیھات تعبویة حینذاك 
  وتضیف الباحثة ان تناولھا لھذا الموضوع جاء لضرورات تراھا ملحة عالوة عما ذكر ، وھذه الضرورات ھي 

ده               ان شعر االط.1 عر ونق اون ان یترك الش ادة واصبح من التھ ز واسع في الدراسات الج ھ حی م یفسح ل فال ل
 .للكتابات الصحفیة السریعة التي تھتم بالتعریف والتنویھ والعرض فحسب 

ار  .2 ان جنس القصة الشعریة یعد الجذر االول الذي انطلقت منھ مبادرات تجربة الكتابة في العراق ومعظم اقط
  .بي الوطن العر

ة من       .3 عراء لمرحل ھ الش افظ علی ھناك اجماع على اھمیة الھیكل القصصي للقصیدة الموجھة للطفل وھو ماح
 ) .مرحلة النشأة ( الزمن 

  :قسمت الدراسة الى اربعة فصول 
  ون من الشعراءالرواد والالحق: " ـن ي نظم القصیدة الشعریة وضــم مبحثیالشعراء ومرجعیاتھم ف: االول 

  " . ات الشعراء في نظم القصة الشعریة مرجعی -
اني  ث        : الث ة مباح م اربع عریة وض ال الش ص االطف ي قص ة ف امین التقلیدی ي  : " المض مون التعلیم  –المض

  " .المضمون التاریخي  –المضمون الدیني  –االخالقي واالجتماعي  المضمون
ث  ـة     : الثال ـم ثالثـ عریة وضـ ال الش ص االطف ي قص دة ف امین الجدی ث  المض وطني  : " مباح مون ال  –المض

  " .مضمون الطبیعة  –المضمون الفكاھي 
دث   –الفكرة  : " العناصر الفنیة في نص القصة الشعریة الموجھة لالطفال وضم سبعة مباحث  : الرابع   –الح

  " .الحوار  –الخیال والصورة الشعریة  –اللغة  –المكان والزمان  –الشخصیة 
 
  
  

  نثروبولوجیة من منظور الثقافة والمجتمع اسة تحلیلیة أـ درنسان العراقي  بیئة اإل
   جودت حسن خلف الساعدي

  داب جامعة بغداد كلیة اآل
  صفحة الحجم الكبیر  175

فان , منا في مسكنھ آ, اّن من اھم االمور التي یسعى االنسان الیھا في حیاتھ ان یبیت معافى في جسده وعقلھ 
  0) الصحة والعافیة ( ك الدنیا ویقال لالنسان عندك نعمتان مجھولتان حصل االنسان على ذلك فكانما مل

الصحة والسالمة (ھذه المفردات االنسانیة یكاد یكون اتفاق علیھا من قبل الناس كلھم وفي أي مجتمع فالعافیة  
ھا من قوام في الدار یكون االنسان امنا في حیاة سلیمة خاصة تعد كل )في الجسد والعقل واالستقرار واالمان 

  الحقوق الفردیة االنسانیة االساسیة الضروریة وھي كذلك من اساسیات البیئة والحیاة االجتماعیة التي یتوجب 
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ني اتوافرھا بشكل طبیعي لكل انسان وتتكون االطروحة من بابین االول ویحتوي ثالثة فصول اما الباب الث

  . فیحتوي اربعة فصول  
  میمون صبیح : عرض 

  
  

  )ھـ 528ت ( ر ظافر الحداد ابن االسكندریة شع
  دراسة موضوعیة فنیة    

  ماجستیررسالة 
  2008/      جامعة بغداد ــ كلیة االداب 

  ثامر حمدان دیوان التمیمي 
   صفحة ؛ حجم كبیر 166

ث در  ذا البح اول ھ ذي   یتن داد ال افر الح ب ظ عر االدی ة ش عراء ا اس ن الش د م اطم یع ـر الف ي العصـ ارزین ف  يلب
ـا    یة الموضوع ، ویكشف القضایا)  ھـ 567ھـ ـــ 387(  الثانـــــي ـف بھـ ي اتصـ اعتمد الباحث   . والفنیـــة الت

ان       ة ، وبی الظواھر الفنی اعر ب ة الش في اعداد ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي سعیًا للكشف عن عنای
  . مقدرتھ فیھا 

ذي        ت: ا تمھید  مقسم البحث الى فصلین یسبقھ ا العصر ال اعر ، منھ لة بالش ض القضایا المتص ناول التمھید بع
ىء عن حی    ھ ، وش ى بعض آ      عاش فیھ ، واسمھ ، وكنیتھ ، والقابھ ، وعقیدت ھ ، وتطرق ال نة وفات ھ وس راء ات

  . النقاد والمؤرخین في شعره وشاعریتھ 
  نین ، والغزل ، وموضوعاتربة والحتناول موضوعات شعره وھي المدیح ، والوصف ، والغ: الفصل االول 

  . أخرى 
  والموسیقى الشعریة التي استعملھاخصص للدراسة الفنیة والتي تشمل لغة الشاعر واسلوبھ ، : الفصل الثاني 

  . الشاعر ، والصورة الشعریة 
  . واخیرًا تناولت خاتمة البحث أھم النتائج التي توصل الیھا الباحث 

  
  

  لولیم شكسبیر         2، 1نري الرابع دراسة شخصیة فولستاف في مسرحیة ھ
  رسالة ماجستیر باللغة االنكلیزیة

  غسان عواد ابراھیم 
  2008) /     ابن رشد ( بغداد ــ كلیة التربیة 

  صفحة ؛ حجم كبیر  96
  . الشخصیات الھزلیة في مسرحیات شكسبیر ــ فولستاف ــ  الحد اھمتتناول ھذه الدراسة تحلیًال 

یة  ذه الشخص ة ان ھ ة االھمی ر بالغ ا تعتب رح   كونھ ور المس اد وجمھ ن نق ل م ل ك ن قب ر م اب االكث ت االعج نال
ات   یة            . الشكسبیري في كل االوق م الشخص ث رس ت من حی یة ھامل د شخص ة بع ة الثانی تاف المرتب ل فولس یحت

تاف " تھتم ھذه الرسالة بدراسة شخصیة . بالمقارنة مع شخصیات شكسبیر الھزلیة على نحو خاص  "  فولس
من حیث االھمیة في المسرحیات التي تشخص فیھا ومن حیث تاثیرھا على الشخصیات االخرى ، السیما االمیر 

یة  . والحدث ، والموضوعة والبناء المسرحي " ھل " تاف  " تظھر شخص ي مسرحیة ھنري     " فولس ي جزئ ف
ة كومیدیة ، وتاریخیة والى حد الرابع وتقوم بدور بالغ االھمیة فیھا قدر تعلق االمر بوظیفة المسرحیة كشخصی

تقسم الدراسة . ما ، ماساویة ، ناھیك عن الفضاء االلیزابیثي الذي تتكلم وتتحرك وتتصرف فیھ ھذه الشخصیة 
  : الى اربعة فصول 

یة       : االول  أ شخص در او منش ى مص ا ال ار فیھ تاف  " یعرض مقدمة یش ذین      " فولس ى اسالفھ ال ذي یشیر ال ال
  . ون الوسطى ظھروا في دراما القر

ة في       " فولستاف " یستعرضان ویحلالن شخصیة : الثاني والثالث  یة مركزی كل شخص ون ، فھو یش حیثما تك
  . جزئي المسرحیة ویؤثر على نحو كبیر على حدثھما منذ البدایة وحتى النھایة 

  . یقدم استعراضًا مفصًال للنتائج التي اظھرتھا ھذه الرسالة : الرابع 
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  نزیھة سلیم : بطاقة ابداع 

  فنانة تشكیلیة عراقیة 
  1927 سنة  أنقرة من أبوین عراقیین: التولد
  رسامة : الصفة

  :السیرة الفنیة
تخرجت من معھد الفنون الجمیلة ،   .بغداد/تخرجت من معھد الفنون الجمیلة  -
اریس/ ھ ،  .ب ر وخارج ل القط ارض داخ ع المع ي جمی اركت ف ى ،  .ش ت إل انتم

دیث  ج ن الح داد للف ة بغ ي   ،  ماع ن ف دریس الف ت ت مارس
داد    .معھد الفنون الجمیلة وأكادیمیة الفنون الجمیلة في بغ

ن     وطني للف ف ال ي المتح امل ف ریم ش ا تك یم ألعمالھ أق
  .1982الحدیث عام 

ة     - اة االجتماعی جیل الحی تسعى في اغلب أعمالھا إلى تس
  .الشعبیة ورموزھا المحلیة الخاصة

  وعة الفن التشكیلي العراقيعن موس* 
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 المقھى
     



  
  ریشة وألوان

لوحات لفنانین عراقیین منتقاة من المعرض السنوي لجمعیة الفنانین 
  الكلدوآشوریین

  :الموروث بغداد ـ 
انین الكلدو      اخ ة الفن نوي لجمعی ي المعرض الس تركوا ف شوریین  آترنا لكم مجموعة لوحات لفنانین عراقیین اش

  .  مركز بیارق للدراسات الثقافیة واالنسانیة خالل الشھر الجاري العراقیة ، الذي استضافھ 
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  نورا یوسف                  انترانیك اوھانسیان                  بسام صبري            
  

      
  روش بنیامین                     خضر جرجیس                    نابلیون یوسف          

  

      
 وسام مرقس                          مازن مجد                          صباح حداد           
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 نغام المقاماتعلى أ ..قیة یطیب الشجوفي لیلة عرا
 ـ قاّصة سوریة مقیمة في االمارات أمان السید

ابق بالمجد       اریخ ع من الوھلة األولى ترنو إلیك بغداُد شھیةً  كأماسّي أیلول في مشھد من ت
ة    دور الثقافی ي  تتعانق ومسرًحا في أھم ال ي "ف ت،        " دب ا بخل ا أن َتجوَد م دِّر لھ ین ق ي ح الت

در             واق الھ ن أط رج م ا فتخ ھ حریاتھ تعید فی ا تس ة مكاًن اد العریب ُع لألمج رعت توّس وأس
 .. واالستغفال 

الة المسرح   .. كان اللقاء ببغداَد" دار العویس" في     بالعراِق الجمیل، وفور دخولك إلى ص
د          ُتسَتوَقُف عیناك" دار العویس"في  اضٍ ق لك من م ادر یص ْحُر مرمرٍ  ن ا ِس ، ویتمرغ فیھم

  .. غّیبناه بانحدارنا إلى زمن بكفره األحمق حّطم العظیم، وسّلط الضوء على القبیح
  ویتكاثف االرتحال في عینیك عبر لوحة ُنّسَقْت لتكون خلفیة لتلك اللیلة الممیزة في تلك    
الة   اب، .. الص أ، واّلرض ة المنش ة ھارونی وى  لیل دة   ..والھ ة مجی ة الطلع داد بھی مك بغ تض

ذخ  ّتى تحس      .. الحضور؛ فتسطع في شرایینك ابتھاالُت فرح، وب ات ش ات، وترنیم ر كلم وعب
ادر  ك، ویغ زمن أن یترك ى ال ك تترج اتیح  , أن ّلُمھ مف ة تس نك، وبطواعی ة یحتض ُر اللحظ فأْس

ت      نفسك، وتتمنى لو كنت عبًدا ُمسَتَرّقاً  في زمن توقن أّن العب  ا أن االً  مم عَد ح ان أس د فیھ ك
  ..علیھ الیوم

ا            الة وتجانسھا وأرواًح ي الص ة ف ادَي األرواح العراقی وفي ثوینات من العمر تستشعُر تھ
دور     ي الص ات ف ت جناحھ     .. تنتمي إلى بیئات مختلفة ؛ فتستكین الرعش ائر مخبوء تح وكط

م من   " العویس"زخم صالة وكم من األنفس انطلقت في تلك اللحظة في .. تنطلق نفسك ،وك
  !التوھجات انسكبت في عتمتھا

ا األفول ،               ّدر لھ ةَ  غیُرمق ا أّن الَعراق وتر معلًن أّوه ال ى ذاك المسرح ت في ید كل عازف عل
ات   وأّن بغداد عروٌس شھیةُ المنظر، وأّن دجلة و بابل، وسامراء،والناصریة، والكرخ ومقام

تھجیرھا ألّي  تتواءم في زمن خاوٍ  معلنة  صافیة ،أساطیُر الھمذاني، والكحل في العیون الر
  ..تدمیر وإرھاب وانتھاك للمآثر، ولألحاسیس البشریة الرفیعة

ق، في سمرتھ البھاء ،               يُّ األل ٌم عراق ك َمبَس ین یطل علی ویتسارع النبض في الشریان ح
ة   .. الحضور وفي عنفوانھ سطوة  حراء مترامی در امرأة    وكإطاللة اإلعصار في ص دى تھ الم

ك            ي تل َتِحّبُ  ف ة، فَتْس القوة والھیب ذخ ب راق في صوت یب موخ الع تراھا امتلكت بعًضا من ش
ا    وازى فیھ ات تت ي لحظ انیتك ف ى، وإنس تحّبُ  أن تتالق ق، وتس تعبدك العش ات أن یس اللحظ

ّیر شھریارَ      ..ارتعاشات كبیر القوم وصغیرھم، سیدھم وخادمھم ا ص اثُ  الھوى م یس لھ  أو ل
  ! صبیا صغیًرا یغفو وفي جفنھ حكایٌة یحیا بھا إلى اللیلة التالیة؟

ان    " دار العویس" سیدة المقام العراقي بصوتھا في" فریدة" تموج       دبي، فیغرق المك ب
بالحلم، وفي طوفانھ تلتقي دبي الحدیثة ببغداَد جدة و أما،وابنًة ، ونزًفا من األلم، وآماًدا من  

  .. الترقب
ي        ام العراق دة " وتطوف بك نشوة المشاعر، ومع صوت سیدة المق اعتین   " فری یش س تع

ة     ات التراثی ق األغنی ة ، وتتالح ن الّرھاف ھ م ود كل افي الوج ك م در، ویرافق ا الك ب فیھم یغی
وغیرھا من أغنیات " دللول یا الولد یا بني"و" آه منك" إلى" یا صیاد السمج"العریقة من 

ى   تناقلتھا األجیال فع اء عل يء  "اشت في وجدانك، وحین ترى الحضور یتمایلون انتش أي ش
د  ي العی ـ " ف ي  "ل و ماض ا أب افر،   " إیلی دة تس ك البعی ك، وطفولت ى حّی ك، وإل ق بروح تحّل

وبحسك وحدك تدرك وحدة التراث الروحي لكل العرب رغم اختالف اللھجات ورغم النزاعات 
  ..ك أن الموسیقا توحد القلوب كما اآلالم توحدھا ورغم ما ُیَصبُّ بین القلوب من حدود، وتدر

یدتھا            وت س ة وص ات العراقی ع المقام ناھما م ان عش اعتان اللت دة"الس تا" فری .. مض
بغداُد فارقتنا مؤصِّلةً  .. من الفرح قصیر إذا ما قیس بأحزانھ، وأتراحھ ومافي العمر الحاضر

نا،      بغداُد .. أبدا أن تزیلھ   ما ال یمكن ألصابَع خفیٍة  -كما عاَدُتھا - ي نفوس ا لتعیش ف فارقتن
  ..وذاكرتنا إلى األبد

ر      .. لك ارتحاالت الھوى بغداُد     ك وحدك الكثی نى، ول ُد الّض فیك یكون األرُق ومن أجلك یعّم
  ..الولھ من مساكِب 

   



  
  رشیف الوطنياأل

  :بغداد ـ الموروث 
في  ثائقالو الذي نص على تأسیس مركز لحفظ  142بموجب القانون رقم  1962تأسس االرشیف الوطني عام 

انون                ق الق م الح وزراء ، ث س ال رتبط بمجل ة مستقلة ت دیره ھیئ ائق  ت ظ الوث وطني لحف داد یسمى المركز ال بغ
اني      1969لسنة  55المذكور بتعدیلین االول رقم  دیل الث ة واالعالم والتع نص على الحاق المركز بوزارة الثقاف

ائق       نص على تغییر االسم من المركز الوطني 1973لسنة  108رقم  وطني للوث ى المركز ال ائق ال . لحفظ الوث
ام  ي ع ى       1987وف تنادا ال ائق اس ب والوث دماجھما دار الكت ن ان ق م ة لتنبث ة الوطنی ع المكتب ز م ج المرك دم

  . 1987لسنة  8التعلیمات رقم 
م      یعمل ائق رق ى الوث اظ عل نة  ) 70(االرشیف الوطني وفقا لالھداف والمھام التي حددھا قانون الحف  1983لس

ر             ي دوائ ا الموجودة ف یة وغیرھ میة والشخص ائق الرس ظ الوث یف بجمع وحف ام االرش وتتمثل تلك االھداف بقی
یم والممارسات     الدولة والجمعیات والتنظیمات والمؤسسات الخاصة واالشخاص الطبیعیین والتي تعبر عن الق

  تیسیر االطالع علیھا وفقا لالسس والضوابطوالحقوق والممـــــتلكات المادیـــــة والمعنویة للدولة والمجتمع و
  .التي حددھا القانون

یة           ة والسیاس ـیة التاریخی میة ذات االھمــ ابیر الرس ات واالض ن الملف رًا م ددًا كبی وطني ع یف ال م االرش یض
ت واالوراق التي كان) 1932-1916(واالداریة مثل الملفات والسجالت التي تتعلق بفترة االحتـــــالل البریطاني

  محفوظة في البالط الملكي ومنھا ما یخص الملك غازي والملك فیصل االول كذلك المواثیق والمراسالت
  واالتفاقیـــات الخاصــة بعــالقة العراق بالدول المجاورة وھنالك ایضا وثائق عن االحزاب والشخصیــات

ي    السیاسیة واالجتماعیة التي لعبت دورا في تاریخ العراق الحدیث فضال عن ة الت عدد كبیر من الوثائق التركی
  .تخص العراق في العھد العثماني

  -:اقسام رئیسة ھي) 5(ویتألف االرشیف الوطني من 
ظ    1983لسنة  70ویتولى مھمة متابعة تطبیق وزارات الدولة ودوائرھا للقانون رقم :  التفتیش ـ  اص بحف والخ

  .الوثائق 
نیف  ـ   ة والتص ي / الفھرس داد الفن ات    : االع داد الخالص نیفھا واع تھا وتص ائق وفھرس لم الوث ة تس وم بمھم ویق

یف           ي االرش ة ف ائق المحفوط ات الوث ادیة لمحتوی ة االرش ارس والكشافت واالدل ا   . والبطاقات والفھ ولى ایض ویت
ق     ن توثی ال ع اخ فض ایكروفلمي او االستنس وغرافي والم ویر الفوت راض التص ائق الغ ة الوث داد وتھیئ ة اع مھم

  .ومات وخزنھا وتامین وسائل استرجاعھا الغراض البحث والدراسة المعل
واردة   :  خدمات الباحثین ـ  ات ال ویقوم بمھمة تقدیم الخدمات والمعلومات الوثائقیة الى الباحثین ، ودراسة الطلب

  .من دوائر الدولة الخاصة باالطالع على الوثائق 
  .الوزارات والدولة وتسجیلھا  ویتولى مھمة فرز وترتیب ملفات:  خزائن الوثائقـ 
  .وھو قسم حدیث  یستقبل الباحثین ویعمل على فرز وترتیب المجلدات :   المكتبة الوثائقیة ـ 
ائق ـ  ائق            :  مختبر صیانة وترمیم الوث ر الوث ة تطھی وم بمھم ط ویق ي الشرق االوس رات ف وھو من احدث المختب

  .، ویضم المختبر احدث االجھزة المختبریة والملفات وصیانتھا وترمیم التالف والمتضرر منھا 
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 سحُر الِكتاب وِفتَنة الصوَرة

  مازن لطیف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : كتاب جدید بالفرنسیة عن عمارة بغداد المعاصرة
  رؤیة مغایرة للعراق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (*)الفن سلوبیة فيول من اسس للتحوالت االأ. .  نيالفنان الرافدی

  كریم الوائلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زوالذاكرة مھددة بال.. سوق الھرج 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َذوُق الِقراءة
 عبد اهللا بن ُسلیمان الُعَتیِّق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )رضي اهللا عنھ(مرقد الشیخ عبدالقادر الجیالني 

  ناھض القیسي. د.أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كنز تراثي
  من ثالثة مالیین مخطوطة عربیة منتشرة حول العالم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عادة االعتبار للكتابإحمالت لتشجیع القراءة و

  مجید الالمي
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قــالــــت 
الصحافة 

     



 

  
أن     ظل الكتاب الورقي یتربع على عرش التواصل دنیا تشھد ب الثقافي قبل اختراع الطباعة وبعدھا ، ومازالت ال

اس          ي من وضع األس ل ھ ة، ب ة الحدیث ل األزمن الثقافة العربیة ھي األغزر واألغني نتاجًا في تاریخ الثقافات قب
ة سومر وال   ة  لمشاعیة الثقافة الیوم، وتداعى األمر من سلسلة تراكمیة للمنتج الفكري واإلبداعي منذ أزمن كتاب

ورق   ین وال دیث عن    .. األولى وبین اإلنتقالة بین الط ر الح ة     " كث د الحداث ة عصر مابع ة مع   " ثقاف " بالمقارن
ة    ة الحداث ة           " ثقاف ة االلكترونی ة والثقاف د الكلم ة مابع ل ثقاف ال ، مث ذا المج ي ھ دة ف طلحات جدی وانتشرت مص

الثقافي في _ التقني مع الفكري_ھا التكامل العلمي والثقافة الرقمیة وشكلت ھذه المفاھیم حول الثقافة بمجموع
 .. تمایز خاص یِسم العصر الحالي من خالل التفاعل الجدلي فیما بینھما 

ألیف        " سحر الكتاب وفتنة الصورة" في كتابھ الصادر حدیثًا ادر عن دار التكوین للت ة الص ازن عرف دكتور م لل
ة وتحوالت م      د الثقاف ام بتحدی ي المفھوم االنتروبولوجي        والترجمة والنشر ق ة ف ة والثقاف ا العولم ا منھ فاھیمھ

كیل            دءًا من تش ردي ب ل الف دى العق ة ل اج المعرف ذكاء في إنت ة وال ر الثقاف ة وأث د الحداث اھیم مابع ة ومف والثقاف
كال   البیانات ومرورًا بإكتساب المعلومات ویرى ان الجیل الحالي یعیش ضمن تولیفة مستمرة حتى آالن من أش

تعراض  " و" المجتمع االستھالكي " دة من المجتمعات مثل محد ائل اإلعالم    " و" مجتمع االس ع وس " مجتم
إال انھ بدأ االنتقال الى مجتمعات جدیدة ، فإذا كان المجتمع الصناعي ھو نتاج الثورة الصناعیة التي ظھرت في 

افي عن   ة      القرن الثامن عشر فإن مجتمع الحداثة ھو التعبیر الفكري والثق وى الفاعل ع والق .. روح ھذا المجتم
وبروز تأثیرھما المتزاید الھام " ثورة المعلومات" ومنذ نھایة سبعینیات القرن العشرین ومع ظھور ما یسمى 

مة في    من االنشطة اإلنسانیة جمیعھا ، ظھر تقدیر متزاید ألھمیة المعلومات واالتصاالت كظواھر رئیسیة حاس
ف ئویرى الدكتور عرفة ان تلقي النص الواحد عند قرا ..حیاة المجتمعات القادمة ى اخر    من   تھ یختل خص ال ش

ان           ي االنس ات تعط ة الملعوم خص نفسھ ، وان أوعی ل الش نص من قب ذا ال راءات لھ دد الق ي بتع ف التلق ویختل
ى    ین عل نوعین من التحریض ، االول حسي مادي والثاني فكري ووجداني ، الیمكن فصل تأثیر ھذین التحریض
دف             ف ان الھ ذكر المؤل ا وحول دور النشر ی ا بینھم ة فیم ة جدلی امالن بعالق ا متك ان عن بعضھما ، فھم االنس
ارىء             ددین ، ُمرسل من جھة وق امین مح ین نظ ة ب الیة االجتماعی ق االتص االساسي من نشر الكتاب ھو تحقی

ى مجموعة من ا          د دور النشر عل اب تعتم ناعة الكت ي ص ناعة    ومتلِق من جھة اخرى ، وف ي ص ین ف لمتخصص
ولكل واحد من ھؤالء  .. الكتاب ونشره كالمحررین والمدققین واللغویین والفنانین ومھنیي الطباعة والمسوقین

تمر  .. وظیفتھ الممیزة التي تسھم في تشكل الكتاب المادي والنھائي لتسھم في انتشاره  والكتب تطبع عادًة لتس
وبالتالي تحقیق عملیة االتصال تاریخیًا .. التراكم المعرفي االنساني قرونًا ألن احدى وظائفھا ھو حفظ وتوثیق 

في مابین االجیال المتعاقبة ، لذلك یتم االھتمام عادًة اثناء ِصناعة الكتاب بنوعیة المواد االولیة المستخدمة من 
فالكتاب .. ء ورق وورق مقوى وجلود وأحبار وخیوط وأصماغ ، وھناك اھمیة لغالف الكتاب في إغراء القارى

ال         دو اداة االتص ث تب المتلقي حی ھ ب الل عالقت ن خ ا م ره كلھ یش بعناص ي یع ام ح و نظ ف ھ ة المؤل ن رؤی م
االجتماعیة ھذه امتدادًا لجسد وعقل المتلقي في امكانیات تعرفھ على بعض من العالم المحیط بھ حسیًا وعقلیًا ، 

یر        من س ة ض ھ الطبیعی اب حیات یش الكت دما یع ا فعن د     ومن ھن ى تعریف وتحدی ة ال ة فھو بحاج ورتھ االجتماعی
فالكتاب سلعة مطروحة في .. لھویتھ وصانعھ من خالل معلومات تتجاوز تلك التي توضع على غالفھ الخارجي 

دى    ا ل السوق لكنھا سلعة متمیزة بمحتواھا الفكري ووظیفتھا االجتماعیة ومھما یكن من اسلوب الحیاة ونمطھ
عملیة شراء ألي سلعة ومن بینھا الكتب والمواد الثقافیة دوافع اقتصادیة ودوافع نفسیة  االفراد فھناك وراء كل

د              ة ُیع ھ كھدی ق الشراء او تلقی ھ عن طری اب والحصول علی ار كت اب فمجرد اختی وھناك عالقة حمیمة مع الكت
عات تتمیز كل منھا الخطوة االولى لبد ء نشوء عالقة حمیمة معھ ، یقسم المؤلف محبي الكتاب الى ثالث مجمو

ا         ي إرتباطھ ر ف كال النش ة بأش مون، والثانی ي بالمض كل رئیس ى بش ة االول تم المجموع ددة تھ فات مح بص
ھ       ات طباعت ة وتقنی اب بجمالی ة للكت ة المادی ى البنی ة عل ز الثالث ین ترك ي ح دول  . بالمضمون ، ف ض ال ي بع وف

د  وم بعض دو      المتقدمة التي تعني بصناعة الكتاب وجمالیتھ وتحترم تقالی اب تق ي الكت ات محب النشر   رمجموع
ة       بطبعھا باختیار بعض الكتب القدیمة والنادرة لتقوم  اوز المئ اخرة وبنسخ محدودة جدًا التتج بطریقة جدیدة ف

  .لیة المستوى انسخة احیانًا وبطبعات رائعة وبجمالیة ع
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ـ إلى االشكال التعبیریة للمنظمات السمعیة  وبعد التحوالت السریعة في االنتقال من نصوص المنظومات اللغویة

ایمیز               ة ان م دكتور عرف ات یرى ال ي المجتمع اة ف اھر الحی ى مظ یطرة عصر الصورة عل البصریة من خالل س
ة تاریخ  ائج وفي         ی المجتمعات المعاصرة في حركتھا المتقدم ات والنت داث والتقلب ي االح اد التسارع ف ًا ھو ازدی

ات الصورة             إیقاعات الحیاة نفسھا ، فا ة جزءًا من مكون ي النھای رد ف یة یجعل الف ى العوالم االفتراض دخول ال ل
داة لسبر العالم أبشكل مباشر، وھي بالتالي التي ستتحكم بھ بدًال من ان یتحكم بھا ، وقد تتحول الصورة ھنا إلى 

ل الصورة االلكترونیة ویؤكد عرفة انھ مع استقال.. عكس على تطور الوعي لدیھ نواكتشاف حقائق جدیدة فیھ لت
دة ویتحول    في قطاع االتصاالت المعلوماتي الترفیھي كأساس لمنظماتھ تتحول الصورة وثقافتھا الى سلعة جدی
ة         تھالكھم السلع المادی ب اس ى جان ة ال اتھم الیومی االفراد الى شرائح جدیدة یستھلكونھا بشكل اعتیادي في حی

ثقافیة تتوجھ الى النفس والوجدان وھي المناطق االخیرة التي اخذت  وتتحول ھذه المنتجات الجدیدة الى معلبات
  . تنھار امام معلبات اقتحام ثقافة االستھالك مستھدفة بذلك محو العقل والروح وتعطیل قدراتھما النقدیة

  ) موقع مركز النور، مؤسسة النور للثقافة واالعالم( 
r.sewww.alnoo 

 
  

  رؤیة مغایرة للعراق:  كتاب جدید بالفرنسیة عن عمارة بغداد المعاصرة
امرات الشھیرة من عھد              ك المغ تھم تل دین ممن ألھم ة العدی كنت مخیل ة وس ة ولیل عرفت بغداد بمدینة الف لیل

المعتمد في   الخلیفة ھارون الرشید، غیر ان مالمحھا تبدلت كلیا في القرن العشرین مع احتفاظھا بحجر اآلجر  
ة    (الفن العماري منذ الحضارة السومریة، وھو ما یظھر في كتاب  ة، ھندس ون تزیینی داد، فن ة بحجر    بغ معماری

  ).1950-1920اآلجر 
یلیا               ان سیس دمار، ف داءات وال ى الحروب واالعت نة عل ین س ذ ثالث الم تقتصر من ي الع داد ف وان كانت صورة بغ

راث     ي دار الت ؤولة ف ري المس اتریم (بیی لون        ) وانب رزه المراس ة ال یب ھ للمدین ن وج ف ع اریس تكش ي ب ف
 .الصحافیون

اق واسع،     : وتكتب بییري في مقدمة الكتاب انھ  ى نط دیني عل اعتبارا من العشرینیات وبدفع سیاسة تخطیط م
لتعاون بدأ معلمو البناء البغدادیون الذین یعملون كمقاولین وعمال بناء ومزینین ونحاتین في آن واحد، العمل با

ة      ذه النھض لة لھ اب، واألداة المفض رة لإلعج مة مثی دینتھم عاص ل م انیین لجع اریین بریط ین معم ع مھندس م
  ).الطابوق(جر المدینیة كانت حجر اآل

ین      250ویعرض الكتاب مستعینا بـ  ة نفسھا ب ا المؤلف ، كیف  2006و 2003صورة بینھا صور كثیرة التقطتھ
  ).في مجال الھندسة المعماریة والتخطیط المدینيسیاسة خارجیة (صمم البریطانیون 

  الى انموذج حقیقي لتخطیط مدیني وظیفي یأخذ بعین الحسبان ضغط 1920وتحولت العاصمة العراقیة بعد 
اء بحجر        د البن ع التمسك بتقلی ة، م النزوح السكاني الى المدن ومخاطر حصول فیضانات على ضفاف نھر دجل

  .الطابوق
  تلك الحقبة مبان رسمیة ومنشآت كثیرة بینھا جسور ومطارات ومحطات ومكاتبوشیدت في بغداد في 

د    یدت بع دن       1920ومستشفیات ومدارس وجامعات، اما االحیاء السكنیة التي ش ى الم لة ال د تمت بص م تع ، فل
  .القدیمة التقلیدیة، بل باتت اشبھ بمدن حدائق بشوارعھا الواسعة المحفوفة بالنبات

ى   وصممت ھذه المنازل الخفیضة المزینة باحجار اآلجر المنحوتة ببراعة ودقة بحیث تقاوم الحر وھي تطل عل
بحت               ا اص و انھ اء ول ن االحی د م ي العدی ا ف دد منھ اھدة ع ا زال من الممكن مش ة، وم ة لنھر دجل اھد خالب مش

  .تتداعى نتیجة السنوات المتراكمة واالھمال
حافیین    2003ارتي االولى الى بغداد عام خطرت لي فكرة ھذا الكتاب منذ زی: وتروي بییري وانا اتحدث مع ص

تخطیط مدیني : كانوا یمازحون حول افتقار المدینة الى طابع ممیز، اما انا، فرأیت ان المدینة احتفظت بطابعھا
  .یقوم على مبان خفیضة ومعدات والوان تقلیدیة ومبان ذات واجھات منحوتة ال تزال بحال جیدة

الف آمدیني حدیث بالطبع، لكنھ عریق، وان زال، فسوف یزول معھ تقلید تزییني یعود الى  انھ تراث:  وتضیف
  .السنین
من تألیف سیسیلیا بییري صادر عن ) 1950-1920بغداد، فنون تزیینیة، ھندسة معماریة بحجر اآلجر (كتاب 

  ).دار الركانج مینوتور
 )اب العراق موقع ُكّت( 

  
 

45  



  
 (*)الفن سلوبیة فيسس للتحوالت األأول من أ. .  نيالفنان الرافدی

  كریم الوائلي
  

 
الفنان كان یملك القصدیة فیما یبدع ، وانھ یبصم على اعمالھ برؤیتھ ي ان خاریات الفن الرافدیبدو واضحا في ف

ة    ى العقائدی اكس للبن زام مش ا الت و قطع دي وھ زام العقائ الة او االلت میتھ بالرس ن تس ا یمك ع او م ة للواق الذاتی
ة         ى كھن ا ال لطة والجمھور مع اد الس ث تنق ذین یمارسون     البدائیة السائدة في ذلك الزمن حی ة ال لطة  اآللھ الس

ى       دم عل ي متحول ومتق الفعلیة وقد استطاع الفنان الرافدیني ان یوظف ذلك التظام لمصلحتھ لما یملكھ من وع
اھن  ي الك والت       وع ا الول التح ذا تأسیس د ھ دیتھ ویع ا قص د فیھ ھ تتجس ى اعمال رة عل الیب مبتك دخل اس وان ی

التي )) للتخطیطات((ذلك اول الخطوط البدائیة  الفنون التشكیلیة ، وبأمكاننا ان نضیف الى االسلوبیة في تاریخ
ار       ن ابتك ي ان الف دي ویع دیني قص ان الراف ف ان الفن وف لنكتش د والكھ ي المعاب ة ف وف االثری ا الكش اظھرتھ

ر ان انحسار   بابیة           اتوتحول وتجریب غی الغموض والض ى التحول ب ت عل ات حكم ي الفخاری دیني ف ن الراف الف
ي تواجھ     من النظم المحددةض والبطء وجعلت الفنان یتحرك السائدة في عصره وعلى الرغم من الصعوبات الت

د     الدارس في تتبع المھیمنات الذھن ان الراف دى الفن ا ل ة ومرجعیاتھ افات      ی ى االض ز عل ان التركی ھ باالمك ي إال ان
ري تحدیدا ي بصرف النظر عن االستخدامات التي تقمصت الفن الفخادواال على قصدیة الفنان الرافد التي تشكل

.  

  
ھ                تحكم فی الي شاسع ت الم خی ي ع ات یعوم ف ي الفخاری ة واحدة ھ ة بدائی ي منطق تغل ف لقد كان الفنان الذي یش

ب           الرؤیة المیتافیزیقیة المتمثلة بالعوالم ال ذ بتالبی ي وتأخ ان نحو السمو الروح دفع بالفن ة ت ي رؤی حریة وھ س
ت  المخیال بعیدا عن الواقع المحكوم بالركود والنمطیة د   وبذلك یمكن ال ان الراف أن الفن ى    كھن ب دخول ال د ال ي عن

  مشغلھ ینسحب الى منطقة الالشعور وانتاج الثیمة المشاكسة للوازع الدیني المتسلط والماسك بالسلطة 
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  . الملك وحاشیتھ الحاكمة الحقیقیة التي ینقاد لھا 

ة       ي االسطورة للفنان الرافدلقد وفرت  التھ الفنی ید رس ھ تجس ق ل فضاًء واسعا لخلق وانتاج المرموز الذي یحق
افة     كال المض ار االش عور وابتك ة الالش ى منط ال ال اء االنتق ة اثن اد الروحی ف االبع الل توظی ن خ وم  م ن رس م

رو  ات وح یة       وعالم ة القدس مینھا الھال م تض ن ث ات وم طوح الفخاری ى س وان عل وط وال ات وخط ف ومنحوت
ى           لمعابد وبذلك یكون الفنان الرافدالمشاعة في ا نح منجزه جواز المرور ال ا یم افا مقدس ا مض د وضع نص ي ق

د المقد    ي   الجمھور الواسع وینزع عنھ اللبوس االستخدامي وجعلھ من مؤثثات القصور الباذخة والمعاب ة الت س
    .یعمھا اكبر جمھور في ذلك العصر

  .في اثناء نقلھا  فتسنى لنا االطالع علیھا  ق في النجف االشرفى من السراھذه اللقأستعیدت  (*):
  )موقع مركز النورـ مؤسسة النور للثقافة واالعالم ( 

www;alnoor.se 
    

  ذاكرة مھددة بالزوال.. سوق الھرج 
 

  
دم               ة وأق ة الراقی ز التحف الفنی د مرك ذي یع داد وال ي بغ اریخي ف ا سوق الھرج الت تقف األبنیة التي یتكون منھ

ة    ة، متھالك ام        ...أسواق العاصمة العراقی وم ع ھ أم كلث ت فی ذي غن ذا السوق ال ة م   1935فھ ابع  ویحوي أزق ط
د       أن العدی أنھ ش دمار ش دد بال الصحافة الغربیة وبیوت الخشب في محالت حي الحیدرخانھ وسوق السراي، مھ

  .من المواقع التاریخیة واألثریة
ى اآلن أن   "للجزیرة نت ذكریاتھ عن السوق ) عاما 78(ویروي الشیخ عثمان الحاج رزوقي  ك حت الذي بإمكان

  ".تجد فیھ ما ال یمكنك أن تتخیلھ
ي    ف یئا، یقول رزوق وم من     "باستطاعتك مثال أن تجد لوحات لرسامین عالمیین ال أحد یعرف عنھم ش ي ی ھ ف إن

ـ  زارني الرسام العراقي المرحوم فائق حسن واشترى مني لوحة   1962أیام صیف عام  ي     40ب ارا، ولكنن دین
  ".بعد مدة عرفت أنھا تعود لرسام من رسامي النھضة األوروبیة

بالنسبة لصانع العود العراقي المعروف محمد فاضل الذي یمتلك "یضیف الحاج رزوقي  قائال  ،  اوالحال نفسھ
نع           ھ أن یص ان من اب ویطلب د الوھ د عب یقار محم د األطرش والموس محال في ھذا السوق، حیث كان یزوره فری

  ".ربوالحال كذلك مع معظم الفنانین والملحنین العراقیین والع. لھما العود الذي یریدانھ
  :أقدم األسواق

ت    رة ن یئا    "أما الحاج عبد الرسول سلمان صاحب محل للقطع القدیمة في السوق فیقول للجزی ال أحد یعرف ش
ولكن ذكریات الناس الذین رووا الحكایات القدیمة عنھ تشیر إلى أنھ أحد أقدم أسواق رصافة , عن عمر السوق

  ".بغداد
والي    "جادة سي"ویشیر إلى أن ھذا السوق أقدم من شارع  ذي شقھ ال ، أو ما عرف بعد ذلك بشارع الرشید ال

التركیة التي تعني " سوق الھرج"العربیة أقدم من " سوق المیدان"، وتسمیتھ 1910العثماني ناظم باشا عام 
  .الفوضى وعدم النظام

ول إن سوق الھرج     ة    "أما أستاذ مادة التاریخ في الجامعة المستنصریة الدكتور علي سرحان فیق دأ مع بدای یب
مالیة  ھ الش ن جھت ید م ارع الرش اب    , ش ن الكت ا م ة وروادھ اھي التاریخی ث المق ھ حی ي الحیدرخان وار ح وبج

  والمثقفین والشعراء وسوق السراي المتخصص في بیع الكتب ومكاتب صحف العراق القدیمة حبزبوز والزمان 
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 َذوُق الِقراءة

 عبد اهللا بن ُسلیمان الُعَتیِّق
 " االختیاُر ِصناعُة الَعْقِل"

 ابن الَجوزي
 

  
  ".والبالد والرأي العام واألحرار والحریة وغیرھا

إن  بغداد للمھندس مسلم جبار في أمانة  ووفقا طر    "والمتخصص بمتابعة األسواق القدیمة، ف سوق الھرج انش
ى              : اآلن إلى سوقین افة إل ثمن، إض ة ال ة والغالی ة الرائع ع التحف الفنی دان یبی ة المی ي منطق لي ف السوق األص

ر تخصصا    أما السوق الثاني الذي یقع في منطقة . المالبس واألغطیة والفرش واألحذیة الباب الشرقي فھو أكث
  ".وأكثر حداثة من السوق القدیم

ابع  وق     "ویت ي س عار ف ة األس ادرعلى منافس الم ق ن دول الع ره م ي غی راق أو ف ي الع وقا آخر ف ن أن س ال أظ
ا ال    .. إنك تستطیع أن تجد ما تبحث عنھ، كل شيء یباع في ھذین السوقین.. الھرج ھ أو ربم د تتخیل كل شيء ق
  ".تتخیلھ

 )وشبكة الولید لالعالم  الجزیرة نت: فاضل مشعل المصدر (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلنسان خلٌل في تحقیق  المصادر الكبرى التي ُتنمِّي عقل اإلنسان و تبني ِفْكَره ، و غیاُبھا عن حیاة القراءُة من
اِس     تھ تكون قوة البناء ، والقئالتنمیة والبناء ، و بقدِر قوة العالقة بین اإلنسان وقرا اِل الن ا من أفع راءُة كغیرھ

معالُم عامة ُتَرشِّد  َیْضِبُطھا ونظام یحُكمھا حتى ال تمیَل نحَو الِعَوِج ، و لكنَّ القوانین لیست إال تحتاُج إلى قانوٍن
ةٍ      اإلنسان وُتَبصُِّره ، ولیست تفصیلیًة دقیقًة في كلِّ ى حكم ُر إل وانین یفتق ُف للق و  جزئیاِت حیاتھ ، فكان التوظی

د   ِفطنة ، وإلى رؤیٍة د المقاِص ُة   خفیٍَّة إلى كیفیة استغالِل وتوظیف القانون أو النظام ، فالقواعُد مراِص ، والِحْكم
ام    ي اغتن ري ف ي البش ذوُق العقل ُر ال ا یظھ ِل ، وھن ُة العق ي ا ِحنك ان العقل اِء الكی ي بن انوِن ف  . لق

د   إعماُل الذوق في القراءِة یعني أن نِقَف تِقُن          على مقاص د من القراءِة ُن ي جوِّ المقص یُش ف ین نع القراءة ، فح
، وھذا الشيُء غفَل عنھ الكثیُر من الُقراِء ، فكانت القراءُة غایًة لذاتھا ، وصنعًة قائمة بنظامھا  توظیَف قانونھا

ذوقُ  انون ُیحقِّ     ، وھذا یجعل القراءَة َشكًال ، مھما كان ظھورھا ، فال د ، والق ُق المقَص ا   ُیحقِّ نعَة ، وبینھم ُق الصَّ
 . فْرٌق

 : فالقراءُة نوعان إذْن ،
ون : األول  ا یك تغاَل بھ ي أنَّ االش ناعیَّة ، وتعن راءٌة ِص روِف و   ق ي الح ِب البصِر ، ف ِر ، وتقلی ِة النظ ي إجال ف

ِب والصفحاِت والحروِف ،     الكلماِت ، وھذه سُتخرُج لنا ت  كمًَّا كبیرًا ُیتقُن جْرَد العدِد من الكت ا أخرج یًال   وربم قل
 . ممن ُیتقُن اقتناَص الجواھر المقروءة

ي  : الثاني  ة ، وتعن ِد والشْكِل ، ألنَّ           قراءٌة َذوقی ي الجَس روِح للمقروِء ، ال ف ِب وال ي القْل ا یكون ف تغال بھ  االش
لى ِقلَّتھم ، اصطیاَد الطائِر أصحاُبھا ، ع األذواَق ال تشتغُل باألشكاِل وإنما في المعاني الخفیَّة ، ھذه القراءة ُیتِقُن

م           من المعاني في جوِّ سماِء الكتاِب ، ا ل َدِف الحرِف ، وربم ي َص ي ف ى الجوھِر المختف نھم عل اطِن م  لتركیز الب
ي زمن        يكثرٍة في القراءِة ، ولكنھم ذو یكونوا ذوي ھ ف اُج إلی ا ُیحت ذا م نٍّ ، وھ نحن في     ذوٍق وَف اِض ، ف االنتھ

 . على الناِس على علٍم لعبارات لنكوِّن منھا كتابًا منشورًا نقرأهالطائراِت من ا زمِن
مِّ المقروِء ، و     إذا عرفنا ھذا الشيء عرفنا حًال لُمشكلِة ِقلَّة القراءة ى الَك في المجتمع العربي ، حیُث التقییم عل

نَّھِم نجدُ    أغفَل الكثیرون الكیَف اريِء ال اً   ، وفي المقاَرنة بیننا وبین الغْرِب الق ًا ، فمن     أن الغربَّ جمع ًا وكیف كمَّ
یٍف     الكیِف كوَّنوا الَكمَّ ، ولم ُیكوِّنوا الكیَف ِمن الَكمِّ ٍل حص ي عق " ، وعرفنا ، أیضًا ، خطأ المقولة الال مقبولة ف

روءات ،         " أمة إقرأ ال تقرأ ٍر من المق ي كثی اَوُت ف مُّ یتف يٍّ ، والَك اٍء َكمِّ و  ألنھا كانت نتیجًة إلحص ًا    ول ْت َكْیف كان
ُف ھو محلُّ         لعرفنا أن أمََّة إقرأ آَتْت ِثمارًا ِمن نتاِج ِقراءاٍت رًا ، والكی ل كثی روُء واحدًا ب ُمختَزنٍة ، فلم یكن المق

اءِ  َذوقٍ         اإلحص القراءُة ب دٌد ، إذْن ، ف ًنٌد و َم دُد َس ي الِبنیوي النھضوي ، والع جوھٌر ، واألذواُق ُمربحات    العقل
 . األسواق

 )ھدى محمد الكاتبة شارت الى الموضوع بنشره في الملتقى  أ عن ملتقى الحكایا االدبي ـ  (
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  )رضي اهللا عنھ(مرقد الشیخ عبدالقادر الجیالني 

  كاتب عراقيـ  ناھض القیسي. د.أ
  محمود جبار: عدسة 

ن      ب الشرقي م ي الجان یخ ف اب الش ة ب ي محل د ف ذا المرق ُع ھ یق
ید           بغداد، وھو امام العا و الس ت المطھرین فھ ى آل البی ع نسبھ ال ذي یرتف الحین ال دثین والص رفین وشیخ المح

ن موسى        د اهللا ب ن عب ى ب ن موس الشیخ عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا بن یحیى الزاھد بن محمد بن داود ب
ب   اً رضي اهللا عنھم جم  (الجون بن عبد اهللا المحض بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طال د   , )یع ول

قصبة من بالد جیالن وھي بالد متفرقة وراء  (م في بنیق1077/ھجریة  470الشیخ عبد القادر الجیالني سنة 
 488، ولما شب قرأ القران ومبادئ االسالم على كبار علماء جیالن، ثم رحل الى بغداد ودخلھا سنة )طبرستان

رز     رمي وحضم فدرس العلوم على ید ابي سعید ال1095/ ھجریة م ب افعیة ث ة والش صار من كبار علماء الحنابل
ار من     ى ص في شتى العلوم االخرى ثم الزم االنقطاع والخلوة والریاضة والسیاحة ومالزمة السھر والجوع حت

  .كبار السادة الصوفیة
) انيالفتح الرباني والفیض الرحم(وكتاب ) الغنیة لطالبي طریق الحق(وصنف عدة مؤلفات قیمة اكثرھا شھرة 

  : ومن شعره المشھور قولھ
  انا من رجال ال یخاف جلیسھم
  ریب الزمان وال یرى ما یرھب

  قوم لھم في كل مجد رتبة
  علویة وبكل جیش موكب

  انا بلبل االتراح امأل دوحھا
  طربًا وفي العلیاء باز اشھب

میالدیة ودفن في اللیل  1161/ ھجریة 561توفي الشیخ عبد القادر الجیالني لیلة السبت ثامن ربیع االخر سنة 
اء          تى انح ن ش اس م ده الن ھ ویقص رك ب زار یتب اھر ی ره ظ رقي وقب ب الش داد بالجان اب االزج ببغ ة ب بمدرس

  :توجد مراقد اخرى ھي) رضي اهللا عنھ(وبجوار مرقد الشیخ عبد القادر الجیالني .المعمورة
  .مرقد السید عبد الجبار السید الشیخ عبد القادر الجیالني. 1
  .ھجریة 1235مرقد السید علي نقیب االشراف المتوفى سنة . 2
  .ھجریة 1315مرقد السید ساعان بن علي نقیب االشراف المتوفى سنة . 3
  .ھجریة 1304مرقد السید مصطفى الجیالني المتوفى سنة . 4
  .ھجریة 1345مرقد السید عبد الرحمن بن علي نقیب االشراف المتوفى سنة . 5
  .ھجریة 1354اود ضیاء الدین الجیالني المتوفى سنة مرقد السید د. 6
  .ھجریة 1355مرقد السید محمود حسام الدین الجیالني بن عبد الرحمن المتوفى سنة . 7
  .ھجریة 1349مرقد السید عبد اهللا بن علي نقیب االشراف المتوفى سنة . 8
  .یةھجر 1357مرقد السید سعد احمد بن السید علي النقیب المتوفى سنة . 9

نة        . 10 وفى س راف المت ب االش رحمن نقی د ال ن عب م ب د عاص ید احم د الس  1372مرق
  .ھجریة

  .ھجریة 1339مرقد السید محمد حامد الجیالني المتوفى سنة . 11
  .ھجریة 1371مرقد السید احمد جمال الدین الجیالني المتوفى سنة . 12

ن      غیرة دف رة ص ي مقب ادر الجیالن د الق یخ عب د الش وار مرق اء    وبج ن العلم ة م یات العراقی ار الشخص ا كب فیھ
  ).26-24ص 1989بغداد . مراقد بغداد: الشیخ یونس الشیخ ابراھیم السامرائي.(والصلحاء والوزراء

ان    ة النعم ي حنیف ب الشرقي من             مرقد االمام االعظم اب ة بالجان د جسر االئم ة عن ي االعظمی د ف ذا المرق یقع ھ
عمان بن ثابت بن زوطي العربي المولد والمنشأ عاش والده في الكوفة في ایام بغداد، وابو حنیفة النعمان ھو الن
ھ السالم  (سیدنا االمام علي بن ابي طالب  الخز    ) علی اجر ب ان یت ده      ) االقمشة (وك ى ول ارة ال ذه التج ت ھ وانتقل

اب اهللا ح    ي كت د ف ى وصل بالتشریع    النعمان اال ان االمام النعمان اتجھ الى منھل الفقھ والعلوم االخرى واجتھ ت
ارق االرض           ي مش ره ف ر خب ھ وانتش د الفق ع قواع م ووض ق العل ي اف توى ف ا، واس ة وارفعھ ى درج ى اعل ال

نة    اه اهللا س  150ومغاربھا حتى صار احد المذاھب االسالمیة االربعة ولما بلغ السادسة والستین من العمر توف
في عھد ) بغداد(خطط لبناء مدینة السالم ) حمھ اهللار(میالدیة ودفن باالعظمیة، واالمام االعظم  767/ ھجریة 

  وكانت مقبرة االعظمیة تسمى مقبرة الخیزران حیث دفنت السیدة خیزران. ھجریة 158-136الخلیفة المنصور 
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  ، زوجة الخلیفة المھدي وقد نشأت حول تربة االمام ابي حنیفة وجامعھ محلة كبیرة یسكنھا اتباع مذھبھ

ق     واتصلت بمحلة  ذلك یطل ا، ول ي جنوبھ ا  باب الطاق التي ھي ف ًا اسم   علیھ اق  (احیان اب الط ل   ) ب دما احت وعن
نة    447السالجقة بغداد سنة  ي س ـ  459ھجریة ابدوا اھتمامًا كبیرًا بجامع االمام ابي حنیفة فف ام  1066/ھ م اق

ا  ى مر     شرف الملك ابو سعید مستوفي في عھد السلطان ارسالن السلجوقي مشھدًا وقبة لالم ة وعل ي حنیف م اب
ن     ة والف عة والروع ي الس ة ف ار غای احتھ وص عت مس رات ووس دة م د ع دد المرق وام ج نین واالع ر . الس ویعتب

  ..الجامع والمرقد من اھم الجوامع التاریخیة والعمرانیة في بغداد
  )جریدة المشرق العراقیة (   

   
  مكنز تراثي من ثالثة مالیین مخطوطة عربیة منتشرة حول العال

وكل ,  Parchmentأو الورق الجلدي  Manuscriptالمخطوطة وثیقة مكتوبة بخط الید على الورق العادي 
ي القرن التاسع         الكتب القدیمة كانت أساسا في شكل مخطوط ة ف بیة الثابت األلواح الخش قبل اختراع الطباعة ب

  .الخامس عشروالطباعة بالحروف المتحركة في أوروبا في القرن , المیالدي في الصین
دة     ة جی ا بحال ر منھ ة   , ویوجد في مكتبات ومتاحف العالم عدد ھائل من المخطوطات ال یزال قسم كبی د مكتب وتع

  .بحسب بي بي سي. الفاتیكان أكبر مكتبة للمخطوطات في العالم
ة مو   , وتشغل المخطوطة العربیة حیزا مھما من المخطوطات العالمیة ین مخطوطة عربی زعة  فھناك ثالثة مالی

في روسیا  األف 12في بریطانیا و األف 14في ألمانیا و 14250و, ألف في تركیا 200منھا , في أنحاء العالم كافة
ى كل من    ا , فرنسا : وعشرة آالف مخطوط تتوزع عل دا , إیطالی ا , ھولن بانیا , النمس ا , إس وعشرة آالف  , وبلغاری

ي تشكل     وفي الھند ھناك حضور ممیز للمخ. مخطوط عربي في الفاتیكان ة الت ة من     40طوطة العربی ي المائ ف
ى    ,  ةألف مخطوط  140إجمالي المخطوطات التراثیة البالغ  د عل ا یزی ة      55أي م ة باللغ ة مكتوب ف مخطوط أل

  .العربیة
وھي تشمل , یعود تاریخ أقدمھا إلى القرن الثاني الھجري, ألفا من المخطوطات النادرة 43وتضم مكتبة األزھر 

ا           تنوعا كبیرا من  ب علیھ ي والنسخ وتغل ث والفارس وفي والثل الخط الك ة ب ات مدون المصاحف الشریفة والربع
وش  ارف والنق الة بالزخ ة المح ام  ,الكتاب ب األول ع حفان كت ا مص نة , ھـ  465ومنھ اني س ـ 741والث ومن , ھ

ذلك   دة  : المخطوطات التي تضمھا المكتبة ك ئ الفری اطبیة   , الآلل یدة الش ادرة  , شرح القص خة ن یر    ونس من تفس
اف للزمخشري   , )ھـ 627(وتفسیر سورة الفاتحة البن خبرى  , ھـ 155القرآن للسجستاني كتبت عام  ( والكش

نة   , مخطوط غریب الحدیث, ومن مخطوطات الحدیث النبوي الشریف).. ھـ  654 وفى س  311البن إسالم المت
نة  , وتحفة األشراف بمعرفة األطراف, ھـ ا , ھـ  742للمزي المتوفى س ة األزھر        أم م مكتب ھ فتض ال الفق ي مج ف

ل   ادرة مث ات ن البین: مخطوط دة الط وزیر, عم ن ال ـ 603الب ف,ھ ط المؤل وب بخ و مكت ن , وھ وك الب وزاد المل
جزءا من  24و, ھـ596,ومن المخطوطات التاریخیة ھناك رسوم دار الخالفة في تقویم البلدان, ھـ860, المظفر

ق  ة دمش اریخ مدین اكر, ت ن عس اف, الب رف واألدب   إض و والص ي النح ادرة ف ات الن ن المخطوط د م ى العدی ة إل
  .والعلوم

 )شبكة النبأ المعلوماتیة(
  
  عادة االعتبار للكتابإحمالت لتشجیع القراءة و

  ـ صحافي عراقي مجید الالمي
ل    شھدفي بعض بلدان المغرب العربي ت لقراءُةا ة و الازمة حقیقیة بسبب مجموعة من العوام ة  المادی ا  معنوی م

ع عددًا من         ا دف ًا م اعي للمواطنین عموم اثر ویؤثر في المجال المعرفي والثقافي والتربوي والتثقیفي واالجتم
المؤسسات والجمعیات والمالكات الفنیة والثقافیة واالبداعیة الفاعلة للتنبھ الى ھذا المشكل والتفكیر في وضع 

دان تتراجع         خطة وبرنامج محكمین لمواجھتھ والبحث عن االسباب الحق ذه البل ي ھ ت القراءة ف ي جعل ة الت یقی
  .مقارنة مع السنوات الماضیة

ر       ى كثی ة اذ ال یصل ال ة جلی ات ازم حة       ینیواجھ الكتاب عند ھذه المجتمع ة واض یش عزل اس ویع ى من الن  عل
  .رفوف المكتبات وتصاب سوقھ بالكساد بسبب عزوف المواطنین عن القراءة اصًال

اح  تصریجات نادًا الى الكثیر من االحصائیات ومن ھنا یمكن القول است المسؤولین ان الواقع الیبعث على االرتی
ادة النظر في         ى ضرورة اع حة ال ارة واض والیزید المشھد الثقافي والفني واالجتماعي اال ازمة اخرى وھو اش

ك صفحات الكت    ر من    االستراتیجیة التي تضعھا الجھات المختصة والمھتمة النعاش القراءة وتحری ي الكثی ب ف
  .المكتبات والساحات العامة والخاصة بالكتاب
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اس ر      اة الن ر حی ذي غی ت ال ام       أویقف عدد من المحللین عند انتشار االنترنی اب االھتم ى حس ى عقب عل ًا عل س

ي یتضمنھا     دام      .بالكتاب وذلك لسھولة استعمالھ وخصوبة المواد والمواضیع الت ر انع ت اث ب االنترنی ى جان وال
الم         وادى غبة في القراءة سلبًا على المكتبات والمطبوعات الر ى الع ا عل ي بظاللھ ي ترخ ة الت ار االمی ى انتش ال

  .الریفي وحتى في المحیط الحضري
قل ازمة حقیقیة یعترف نھذه بعض من الجوانب التي تجعل القراءة في ھذه البلدان تشھد تراجعًا ملحوظًا ان لم 

روح من            ، مھتمین  من الباحثین وال ونبھا الكثیر خ ال اش القراءة ونف ر من اجل انع الي التفكی وتستدعي بالت
ل مستحیًال في            رًا ب رًا مری ارئ المحتمل ام ى الق الھ ال جدید في جسد الكتاب الذي اصبح طبعھ وترویجھ وایص

اءت الم     ھ ولھذه االسباب ج ادرات  بعض االحیان في غیاب الناشرین الحقیقیین الداعمین لالبداع بشتى انواع ب
بالد    ) تبرعوا بالكتب(تحت شعار  اب في ال في محاولة جادة لتطویق المشكل وانعاش القراءة ورد االعتبار للكت

  .اعتمادًا على استراتیجیة محكمة تشارك فیھا الكثیر من المؤسسات والفاعلون في المجتمع المدني
للقراءة داخل بیوت الشباب والتنسیق  ولضمان استمرار البرنامج وضعت استراتیجیة من شأنھا ایجاد منشطین

اط        ل ونش ریس القراءة كفع ل المؤسسات وتك راءة داخ اءات للق ق فض ة وخل ات الفاعل ومي   مع الجمعی ان ..ی
ھ محورًا رئیسًا        اب وجعل ى الكت ار ال الحملة تمثل اولى محطات البرنامج العام التي تھدف اساسًا الى رد االعتب

باب   للتفاعل الفكري والفني واالجت ماعي في حیاة الشباب وجعل زمن القراءة متضمنًا في البرنامج الیومي للش
راءة     اءات الق ة فض ى ھیكل ة ال ي الحمل ا ترم وزارات كم اء ال ل فض ة داخ ة متاح ة عام راءة كخدم یر الق وتیس
ة        ات الطفول ة بمكتب ة الخاص اییر العلمی عة للمع الموجودة في مؤسسات الشباب وتاسیس فضاءات جدیدة خاض

ھ       و ا تحمل اب بكل م ل مع الكت الشباب والمدرسة والمكتبات العامة وتمكین االطفال والشباب من مھارات التعام
ویطرح ھذا البرنامج الوطني على ارض الواقع عدة اسئلة حول ماھیة االسباب الحقیقیة خلف .الكلمة من معنى

افي وا     ي المشھد الثق ھ ف ي  ھذا المشروع الضخم الذي یعد االكبر من نوع ا تلتقي     ولمعرف ة جمیعھ ت االجوب كان
ارئ         وخى الخروج بالق ي یت راءة كفعل معرف حول ان االسباب االساسیة التي دفعت الى التاكید على ضرورة الق
من بوتقة الركود والعزوف عن القراءة في وجود وسائل حدیثة وجدیدة تقتل تناول الكتاب وحملھ وجعلھ انیسًا 

ي المجتمع خاصة في      وصدیق من ال صدیق لھ كما تا ة ف كد ان اسباب ضعف القراءة انما تعود الى نسبة االمی
ى          ة ال ة والجامعی ب االكادیمی ب اذ یصل سعر بعض الكت االریاف اضافة الى ضعف القدرة الشرائیة وغالء الكت

یط          )دوالرا 30نحو  (درھم 300 نحو ل بس ب عام ف رات ان نص ي بعض االحی ارب ف وھو ثمن غال جدًا یكاد یق
مكونة من ثالثة افراد على االقل اما بالنسبة الى الكتب الرخیصة فھي كتب قدیمة التغني وال تسمن  ةیعیل عائل

تھا أي شيء ھذا اضافة الى سیادة ثقافة الصورة او ما یسمى الثقافة البصریة  ئمن جوع وقد ال یستفید من قرا
الم ویقرأ وھو    حیث انتشار االنترنیت ووسائل االعالم المرئیة االخرى واصب ح بامكان الفرد ان یتواصل مع الع

ت نوع     یالشيء الذي جعل غالبیة شباب الجیل الجدید  تعمال االنترنی ار ان اس فضل االنترنیت على الكتاب باعتب
وطني      امج ال اء البرن ذلك ج من موضة العصر ومن ال یتعامل بھ ویستعملھ یعتبر في عداد االمیین والمتخلفین ل

  .لدق ناقوس الخطر حول مشكلة تھمیش الكتاب واالبتعاد عن القراءةللتبرع بالكتب 
ق  والواضح   ى وف ذه           عل ي ھ ى القراء ف ار ال ى رد االعتب دف ال ي تھ ة الت ة الوطنی ابعین ان الحمل دد من المت ع

 البلدان من الجھات والمسؤولین والفاعلین الثقافیین والسیاسیین لما لذلك من انعكاسات ایجابیة على خلق نوع
ة في الحقل القرائي الذي ظل یراوح مكانھ منذ مدة بعیدة ان لم نقل تالشى وھجھ بفعل عدم وضع كیامینمن الدی

  .استراتیجیة محكمة من اجل االھتمام بالكتاب في زمن العولمة واالنترنیت 
ة      ي وسائل االعالم المحلی ة  ویتحدث عدد من المسؤولین في لقاءات صحفیة جمعتھم بالعدید من ممثل واالجنبی

تجیب              ة تس اءات مالئم اد فض ى ایج ذا المشروع والعمل عل اح ھ دین نج دعین مؤك ین والمب د من المثقف والعدی
ى من    دظاھرة الكبرى تعمھذه ال..لمتطلبات وحاجیات القراء وتتماشى مع البرنامج الوطني حول القراءة  االول

روا        نوعھا في محاولة الحیاء القراءة ورد االعتبار الى الكتاب  بالد وذك اطق ال ي كل من ان ال :وتكریم القراء ف
ر وجود لمعرفة ولمواطنة ولحیاة اجتماعیة ودیمقراطیة من   اب إل  غی ھ      ّنكت ان وقدرت ي لالنس التكوین الشخص

وبقراءة الكتب یمكن لالنسان ان یصل الى  , على تمثل موقعھ داخل العالم الیمكن ان یحصل اال في عالم الكتاب
  .الدیمقراطیة من دون وجود سلطة الكتابالى یمكن االطمئنان على االنتقال  مبتغاه كما ال

ذلك   اءت  واعترفوا بوجود ازمة حقیقیة في القراءة وحلقة مفرغة  ل ادرة   ج ب  (مب ادة   ) تبرعوا بالكت ة ج محاول
ل ھو ال       ًا ب یس ترف اب ل د  ق منللخروج من ھذه االزمة ولفت االنتباه الى اھمیة الكتاب والقراءة وان الكت ذ الوحی

للعقل والقیم التي تسود ومن اجل ھذا اوجدنا نوعًا من التعبئة الوطنیة على مختلف المستویات من اجل كسب   
ل تحب      ن اج ة م ة یومی دف المنشود وتخوض معرك ى الھ ول ال ان والوص ب  ی الرھ اس وتقری ى الن راءة ال ب الق

ذي       وخلصوا الى التذكیر بانھ الیمكن للعالق.الكتاب الیھم مجانًا اب ال ات االنسانیة ان تسود من دون وجود الكت
  .بامكانھ ان یقف سدًا منیعًا امام الیبرالیة المتوحشة والجھل والقیم الظالمیة وموضة العولمة
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  صفحة منوعة عامة للومضات والمعلومات العامة القصیرة جدًا: الصفحة الحرة 
  مرح ایام زمانھل الظرف والأ

: والظریف ال یكون ظریفا حتى تجتمع فیھ اربع خصال.. كتب اللغة ان الظرف اي الوعاء وھو الكیاسةفي 
الفصاحة والبالغة والفقة والنزاھة وھو من یكون الى ذلك حسن الوجھ رضي الھیئة متادبا وقد اخذ من العلوم 

  .صار وعاء لھاو
على ان ھذا التعریف قد ال یدل دائما على الظرف وال .. وة النكتةوقد اضاف بعضھم لھذا عنصرا اخر ھو حال

ینبيء عن الظریف الن الرقة والصفة وكرم ووضاءة الوجھ صفات عامة یشترك بھا الناس جمیعا وكم من 
وضيء وجھ ثقیل الروح وكم من قبیح صورة خفیف الظل وانما الذي یمیز ھذه الزمرة من الناس ما كان لھا 

افة في الشمائل والتالق طافة في العواطف واضطرام في االھواء ولحصخاصة ك) سیكولوجیة(ـ من عناصر ب
  .في اللباس والھیام بالریاض واالزھار واللباقة في التعبیر عن االحساس واالفكار

بازدھار الحضارة في بغداد وبانتشار الترف تبلورت حتى ) ان جاز التعبیر(والواقع ان ھذه الطبقة ازدھرت 
 ارت للظرفاء میزاتھم في مالبسھم وطیبھم وخواتیمھم فكان مما یتطیبون بھ المسك وماء الورد وتجنبواص

یروزج فطیب النساء ولم یستعملوا من الطیب اال ما كانت رائحتھ شدیدة السطوع وكانوا یتختمون بالعقیق وال
) كشأنھم في الطیب(اء وكانوا وضروب الیاقوت المشوب بزرقة كلون السماء وكاالحمر الذي یضيء كالكھرب

  .یتجنبون خواتیم الذھب النھا من لبس االماء
وكانوا اذا جلسوا للشراب تطیبوا بالمسك والعنبر ولبسوا الثیاب الموردات مما حاكي لونھ االزھار ونثروا 

ت من الریحان في جنبات المجلس ان لم یكن شرابھم في بساتین او ریاض واغلب الظن ان تلك العادات جاء
  .االمم االخرى كالفرس والبیزنطیین

  كاتب عراقي/ مجید الالمي
 
  ملوك من وادي الرافدین 

ى      :  حمورابي ل االول وك ساللة باب دام . م  0ق  1594ـ    1894( ھو الملك السادس من مل
) مسلة حمورابي ( وھو صاحب الشریعة المعروفة بأسمھ . م . ق  1750ـ  1792حكمھ من 

   .ة البابلیة والمدونة باللغ
***  

ھو من اشھر ملوك العھد البابلي الحدیث ،و ھو ابن مؤسس الساللة الكلدیة ، :  نبوخذ نصر
ذا        . م . ق  562ـ   604وقد حكم للفترة  ات ھ ل ھو من مخلف ة باب ي مدین وكل مانراه الیوم ف

  .الملك 
***  

رة    :  سرجون االكدي م الفت د حك ھ ھو     . م . ق  1712ـ   1729ھو مؤسس الدولة االكدیة ، وق رز اعمال ومن اب
  .قضاؤه على ھجمات الكاشیین بغیة السیطرة على منطقة بابل 

***   
وك اآل  :  شور بانیبالآ ة اآل    من اشھر المل وأ عرش المملك  627ـ   668شوریة  شوریین ، تب

ى  .ق م ، وھو صاحب المكتبة الشھیرة التي عثر علیھا في العاصمة نینوى والتي احتوت عل
  .ألف رقیم طیني في مختلف علوم ذلك الزمان  31على مایزید 
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   وفاة ایرا لیفین مؤلف روایات الرعب

ا    ارة ومنھ ب واالث ات الرع ف روای ین مؤل را لیف ة إن آی الم أمریكی ائل إع ت وس ل (قال طف
ري  ات ستیبفورد (و Rosemary's Baby) روزمی  The Stepford Wives) زوج

التي حولت الى افالم ناجحة توفي عن عمر   Boys from Brazil) أوالد من البرازیل(و
  ).عاما 78(

ھ          ن ابن ت ع اتن ونقل ھ بمانھ ي منزل وفي ف ین ت ایمز أن لیف ورك ت حیفة نیوی رت ص وذك
ة   باب طبیعی ت الس ھ كان ھ ان وفات والس قول رز . نیك ب رویت ة   .بحس رت روای ل (ونش طف

یلم      1967طان عام التي تدور حول امرأة تعتقد انھا حملت من الشی) روزمیري ى ف الي ال ام الت وتحولت في الع
  .حصل على جائزة اوسكار بطولة الممثلة میا فارو ومن اخراج رومان بوالنسكي

فھي تدور عن بلدة بھذا االسم في والیة كونیتیكت  1972التي نشرت عام ) زوجات ستیبفورد(اما روایة لیفین 
ة  ام       و. استبدل الرجال فیھا زوجاتھم بروبوتات آلی ى ع رتین االول ینما م ى الس ت ال ة     1975حول یلم بطول ي ف ف

 1976التي نشرت عام ) أوالد من البرازیل(اما روایة  .بطولة نیكول كیدمان 2004كاثرین روس والثانیة عام 
ث    ف رایخ الثال اخ ال اول استنس ام      . تدور حول جوزیف مینجیل وھو طبیب نازي یح یلم ع ى ف ة ال ت الروای وتحول

  .جریجوري بیك ولورانس اولیفیھبطولة  1978
دمت في      1953التي نشرت عام ) قبلة قبل الموت(كما حولت أول روایة للیفین بعنوان  ینمائیة وق ة س الى رؤی

  .فیلمین
) شرك الموت(و No Time for Sergeants) ال وقت للسارجنت(وكتب لیفین أیضا للمسرح منھا مسرحیة 

Deathtrap وحولتا ایضا الى فیلمین .  
 

   نسخة نادرة من روایة مرتفعات ویذرینغ في المزاد العلني
وان    ل عن ي تحم ي الت ي برونت ة الشھیرة أمیل ة الكاتب ن قص ادرة م ى ن خة أول رض نس تع

  .للبیع بالمزاد العلني في العاصمة البریطانیة لندن« مرتفعات ویذرینغ»
 1847ألولى في العام ومن المتوقع أن تباع نسخة قصة الحب الدرامیة التي نشرت للمرة ا

  .ألف دوالر في المزاد الذي تنظمھ دار بونھامز 100ألفًا و 60بما بین 
تمكن   وتأمل صاحبة النسخة آن رید، التي تتابع دروسھا في أكادیمیة الفنون في لندن أن ت

  .من دفع تكالیف الدراسة التي تأمل من خاللھا تنفیذ طموحھا بأن تصبح رسامة
البریطانیة بي بي سي أن رید حصلت على الكتاب من جدھا بعدما كانت تملكھ عائلتھا منذ  وذكرت ھیئة اإلذاعة

  .أربعة أجیال
ھي القصة الوحیدة التي كتبتھا برونتي غیر انھا لم تحظ بفرصة مشاھدة اسمھا مطبوعًا « ومرتفعات ویذرینغ»

  .«ألیس بیل»ھو على النسخة األولى من الكتاب حیث انھا وقعتھ باسم مستعار في حینھا 
وأشارت بي بي سي إلى أن برونتي استخدمت اسمًا مستعارًا خوفا من تعرضھا للتمییز ككاتبة نسائیة، وتوفیت 

ام        ي الع ابتھا بمرض السل ف ا          1848برونتي نتیجة إص ر أن روایتھ ین من العمر، غی ن تتجاوز الثالث م تك ول
  .أصبحت من كالسیكیات األدب االنجلیزي

 
  انةدرب الّتّب

  
  
  
  
  
  
ا    . ّن الّشمس في طبیعتھا كجمیع الّنجوم األخرىإ ا فیھ ل، بم وتنتمي كّل الّنجوم اّلتي نراھا بالعین المجّردة بالّلی

ا تحتوي   . ملیار نجم 100 یضم نحوالّشمس، إلى تجّمع نجمي عظیم ذي شكل حلزوني یسّمى مجّرة واّلذي  كم
ثال المجّرة كذلك على أجرام أخرى غیر الّنجوم،  ى من المجّرات       . كالّسدم م ى عدد ال یحص ون یحتوي عل   والك

ا أم ال   ابھ مجّرتن د تش ي ق ـ  . اّلت ا ب دعى مجّرتن ة"وت طح    " درب الّتّبان ى س ن عل ة تظھر م ا الحلزونی ألّن أذرعھ
  .والمجموعة الّشمسیة ال تشغل مكانا مركزیا في المجّرة! األرض وكأّنھا طریق لبنیة 
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  أقوال حرة

 0 ..!! المصاریف مقدمًا ومدفوعة یاة رحلة شاقةالحـ 
 0قلوبھم مشكلة ھذا العصر أن الناس یتحدثون بجیوبھم قبلـ 
 0..!! سقوط المطر...والدلیل على ذلك ، یعني فشًال كل السقوط لیسـ 
 وفي النصف,النوم من عیوننا)نطرد (في النصف األول من حیاتنا ـ 

 0.).!! نطارده(الثاني
 0..!! وأن تستمر الحیاة، أن یموت الموت..معجزتان ـ 
 0..!! نفضلھا على الموتـ بالتأكیدـ  ولكننا,نحن ال نحب الحیاة ـ 
ھو طریقة استخدام ..ودقیق جدًا بین الغرور واالعتداد بالنفس خیط رقیقـ 

 0))..!!أنا(( الضمیر
أي أننا بصدق شدید _عمر طویل لي ولكم بعد_المحتوم نحن ال نبكي على الموتى إال ألنھم یذكروننا بمصیرناـ ـ 

  0..!! نبكي مستقبًال على أنفسنا
  

  شذرات
مثل الثقة , الحیاة التي قد تكون بالنسبة لك فعال حقیقیة  بعض االثباتات من

عناء السفر  كاالن وتوفر على نفس أنقترح ان تقر الضحك وامور كثیرة اخرىو
أن تكون  أنك مغرور...  یعنيال أن تكون واثقًا من نفسك حتى السطر االخیر

  .. أن لك شخصیة ممیزة ومستقلة... یعني ال عنیدًا
  ..  القلب أنك لست رجًال أو ضعیف... ال یعني تبكي أن

 أنك ال تحمل ھمومًا وأحزانا... ال یعني أن تبتسم دائمًا
  ..  سيء أنك إنسان... ال یعني ،  مرة أن تخطئ

 ..  أنك تجید التحدث... یعني ال ومینأن یبلغ عدد كلماتك االالف خالل ی
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  خبار تكنولوجیةأ
  نترنتغوغل تؤرشف الصحف وتوفرھا على اال

تْسعى غوغل لتوفیر أرشیف الصحف المطبوعة على اإلنترنت، وذلك في خطوة ھي األولى من نوعھا في عالم  
خ كامل للصحف المطبوعة المؤرشفة ووضعھا على شبكة اإلنترنت اإلنترنت، فقد قامت غوغل مؤخرا بعمل نس

یغة              ة من نفس ص ى صورة فوتوغرافی ان اإلطالع عل ث باإلمك حف، حی ى الص كمصدر بحث ألي خبر نشر عل
التي قامت غوغل Google Booksوتعتبر ھذه الطریقة شبیھة بتلك الطریقة التي استخدمت في خدمة . الخبر

دد      وفیر ع ا بت ة           من خاللھ ى موافق وم غوغل بالسعي للحصول عل ا، وسوف تق ب المطبوعة إلكترونی من الكت
ت           بكة اإلنترن ى ش وفیره عل ا لت اص بھ یف الخ تخدام األرش تقوم باس ي س تقوم غوغل بوضع    . الصحیفة الت وس

بعض اإلعالنات الخفیفة على نتائج البحث في األرشیف كما ھو معتاد من غوغل وھي عبارة عن تلك المربعات 
د       ا اح أو العوائ ك األرب لصغیرة التي تحتوي على كالم فقط خالص من الصور، وسوف تقوم غوغل بمقاسمة تل

ھ    اد علی تطیع االعتم زة في     . من اإلعالنات مع الصحیفة موفرة للصحف مصدر دخل آخر تس تدمج ھذه المی وس
حف       Google Newsخدمة  ع الص دة لمواق وفیر خدمة جدی المطبوعة وھي   ولكن سوف تقوم غوغل أیضا بت

اركة        د المش زات لمن یری دیم ممی توفیر تلك األرشیفات لزوار موقع الصحیفة اإللكتروني مباشرة في خطوة لتق
را          . في أرشفة الصحف المطبوعة كل خطرا كبی ل غوغل تش حافة المشھورة أن شركة مث ار دور الص وترى كب

حف المطبوعة    حیث إن تلك األرشیفات تشكل. على العائد المادي من تلك الصحف اح الص . نسبة كبیرة من أرب
ا     ادرة أم ال؟ وتعمل حالی ولیس من المعلوم بعد أ ستتمكن غوغل من إقناع تلك الصحف بالمشاركة في ھذه المب

ر من     ع أكث حیفة   100غوغل م ى ص ث تعمل مع شركائھا في            عل ا، حی ة الكترونی حف القدیم ك الص أرشفة تل
ك    فة تل تم أرش ي ت ي لك ویر الرقم ت التص ى اإلنترن ا عل حف ونقلھ حف  . الص ي الص ؤولین ف د المس ول اح ویق

اننا قمنا بالنظر في موضوع األرشفة اإللكترونیة في السابق، ولكننا وجدنا انھا مكلفة جدا لنا ولكن "المشاركة 
الم    ". كون إن غوغل سوف تقوم بھذه المھمة قد یزید من اھتمامنا في ذلك ي الع خص ف وسوف یستطیع أي ش

ى              اوقت أیج في أي ة إل ھ دون الحاج ھ أو عمل غطة زر من منزل ت بض بكة اإلنترن ى ش ا عل ر م د صورة من خب
ط          . الذھاب للمكتبة أو ألي مكان آخر ون مح ة سوف تك حف العربی ت الص ى اآلن إذا كان وم حت ولیس من المعل
  .اھتمام غوغل ِفي الوقت الحالي 

  
  ملیون موقع على اإلنترنت 181أكثر من 

ت      یتجاوزُ ع  بكة اإلنترن ى ش ة عل ع اإللكترونی بتمبر         181دد المواق ة شھر س ى نھای دًا حت ع وتحدی ون موق ملی
ت 2008 ع     181.277.835بلغ ین مواق ا المالی ا وربم ات اآلالف منھ ع، مئ ون موق دة"ملی ت  " خام ا عمل إم

كیف بعدد صفحات    وھجرت أو لم تستكمل ومنھا لم یتم تحدیثھ من سنوات، وإذا كان ھذا الرقم لعدد المواقع، ف
ع    ا موق ي ذكرھ ائیة الت ب اإلحص ع، وحس ذه المواق ة  Net craftھ ع االلكترونی دد صفحات المواق اوز ع تتج

بكة  "ملیار مستخدم حسب إحصائیة 2007ملیار صفحة، بینما تجاوز عدد مستخدمي االنترنت مع نھایة 30 ش
  على ھذه الشبكة؟وھنا یبرز سؤال عن عدد المواقع العربیة . ”االنترنت العالمیة 

  
  نترنتھناك مساحة كبیرة لالبتكارعلى األ:مایكروسوفت

اق بشركة غوغل في        ا للح قالْت مایكروسوفت انھا بصدد فتح ثالثة مراكز لالبحاث في أوروبا لتعزیز جھودھ
دن         اریس ولن ي ب ة فروع ف اث ثالث د لالبح البحث على االنترنت، وسیكون لمركز مایكروسوفت االوروبي الجدی

نحن الطرف المتحدي ال "وقال ستیف بالمر الرئیس التنفیذي للشركة في مؤتمر صحافي في باریس . ومیونیخ
  الرائد في البحث لكننا نعتقد بقوة أن البحث الیزال في مھده وھناك مساحة كبیرة جدا لالبتكار، وبالنسبة 
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تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  
  .”ِفي االعالنات  للشركات مثل مایكروسوفت البحث ھو مفتاح اتاحة فرص ھائلة جدیدة

  
  في إنجاز غیر مسبوق

  ساعة بعملیة شحن واحدة 24تطویر كمبیوتر دفتري قادر على العمل 
  

    
دة    HPأعلنْت   عن إنجاز غیر مسبوق في عالم الحوسبة المحمولة، یتمثل بكمبیوتر دفتري قادر على العمل م

ھ        24 دة لبطاریت حن واح ة ش ى عملی اد عل لة باالعتم اعة متواص د    . س دفتري الجدی وتر ال ان الكمبی وك
HPEliteBook6930p ز ببطاری ة     ، المجھ ر البطاری اس عم یة لقی ارات قیاس ع الختب درة، خض ة الق ة فائق

مدیر منتجات " إیفان دیكورنو"وقال . ساعة باالعتماد على شحن البطاریة لمرة واحدة 24فاستطاع العمل مدة 
شكلت إمكانیة تشغیل : "األجھزة الكفیة والدفتریة في مجموعة األنظمة الشخصیة في إتش بي الشرق األوسط

و ة      الكمبی دة طویل ذ م ة من بة النقال مى للحوس دف األس امال الھ ا ك دفتري یوم اف ". تر ال تخدام :"وأض وباس
من إتش بي لم یعد یضطر المستخدم للقلق بشأن احتمال نفاد بطاریة EliteBook 6930pالكمبیوتر الدفتري 

ھ    وم عمل اء ی ل انتھ وتره قب ت . ”كمبی یش     HPوعمل ي تع ا ك ار بطاریاتھ میم واختب ى تص ك  عل ویًال، وذل ط
یب المفكرة،             ة لحواس وفیر الطاق ي ت اءة ف ة الكف ات عالی تخدام المكون باالستفادة من خبرتھا الھندسیة، مع اس

ة للضوء     ) SSD(ومنھا سواقات األقراص الصلبة الجامدة  ات الباعث ات الثنائی التي تنتجھا شركة إنتل، وشاش
)LED (من " إلیومي الیبت"ائیات الباعثة للضوء عالیة الكفاءة فمثًال، تستطیع شاشة الثن. الخالیة من الزئبق

ي  ش ب ى  )HP Illumi-Lite LED(إت ل إل دة تص ة م ر البطاری ادة عم ات   4زی ع شاش ة م اعات مقارن س
الكریستال السائل التقلیدیة، كما تزید سواقات األقراص الصلبة الجامدة من إنتل عمر البطاریة بنسبة تصل إلى 

  . ة مع سواقات األقراص الصلبة التقلیدیة في المائة بالمقارن 7
ة    ـ  وترات الدفتری ة الكمبی رفین         EliteBookاستوحیت عائل ي مصممة للمحت ائرات، وھ اء الط من ھندسة بن

ة      ات النقال دث التقنی ع بأح داء من شھر تشرین     . المتنقلین الذین یھتمون باألناقة، باإلضافة إلى أنھا تتمت وابت
وھو مزود  HPالدفتري من  EliteBookالجاري، سیتمكن الزبائن من شراء كمبیوتر  من العامالثاني نوفمبر 

ل إطالق سواقات     . بسواقات األقراص الصلبة الجامدة الجدیدة عالیة األداء من إنتل ي عمی وتمثل شركة إتش ب
  .X18-M Mainstream SATA، وIntel X25-Mإنتل الجامدة الجدیدة 

ة ل  ارات الداخلی رت االختب ى   وأظھ ل إل ي األداء یص ًا ف ي ارتفاع ش ب ك    57دى إت تخدام تل د اس ة عن ي المائ ف
ت مرات          د س بة تزی ات بنس ل بیان ت معدالت نق السواقات الجدیدة مقارنة باختبارات األداء القیاسیة، كما ارتفع

  . تقریبًا عن سواقات األقراص الصلبة التقلیدیة 
دفتري     ـ  وتر ال دأ نموذج الكمبی ي ستار،         EliteBook 6930pیب ة إنیرج ى عالم دئیًا للحصول عل المؤھل مب

بوصة، إال أنھ متوفر بشاشة اختیاریة، خالیة من  14.1وھو یتمتع بشاشة عریضة بقطر . كیلوغرام 2.1بوزن
مصمم لكثیري األسفار من    EliteBook 6930pوالحاسوب إتش بي .Illumi-Lit LEDالزئبق من طراز 

ة          العاملین في الشركات، ألنھ یتض اتیح مقاوم ة مف ة متطورة، ولوح دمات، وشاش ًا للص لبًا مقاوم ا ص من قرص
كري  . النسكاب السوائل، لحمایة البیانات من الضربات، وانسكاب السوائل وصمم لتلبیة متطلبات االختبار العس

ات الحرارة         )2(، المعیاري MIL-STF 810Fالقاسي  ي درج ة ف ة البیئی تویات االعتمادی یس مس ذي یق ، وال
ة    ال ة العالی دیدة والرطوب داخلي    .قصوى، مع تحمل االھتزازات الش مصنوع   DuraCaseوغالف الحاسوب ال

  .من المغنیسیوم للحصول على بناٍء متین 
  

  أول نظام آلي للنسخ االحتیاطي بدون الحاجة لبرمجیات جدیدة
والوقوع  -بیانات وفیدیو أصبَح نسیان تنفیذ عملیات النسخ االحتیاطي للمحتوى الرقمي من صور وموسیقى و 

ال      -في خطر فقدان كل شيء إلى األبد  اطي النق از النسخ االحتی  Clickfreeشیًئا من الماضي بعد إطالق جھ
Hd801  
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ركة   دم ش نس "وتق توریج أبالی اطي     " س خ االحتی ال للنس د النق ا الجدی الل جھازھ ن خ  Clickfreeم

HD801ا تكون          تماًما من البساطة واألمن إل امستوى جدید رًا م ي كثی ة، والت ة األھمی ة البالغ ذه المھم از ھ نج
اً     ة احتیاط ات الرقمی ظ الملف ظ المحتوى الرقمي أمرًا        . حافلة بالمصاعب، لحف بح حف رة، أص ن اآلن وألول م لك

، الذي یعمل تلقائًیا HD801بالجھاز  USBسھًال ال یكلف سوى ربط حاسوبك عبر كبل الناقل التسلسلي العام 
ى      . شاف وتنظیم ونسخ كل بیانات وملفات حاسوبك بشكل احتیاطيعلى اكت ة إل دون الحاج ك ب وھو یفعل كل ذل

ان  . ”حر من الحاجة للنقر "تركیب أي برمجیات أو إعداد مسبق، إلى درجة یمكن أن یدعى فیھا أنھ  وقال بری
ذي لشركة     رئیس التنفی نس  "ماكلیود، ال كل الجھاز   ": "ستوریج أبلی ا  HD801ویش ي منتجات     فتًح دًا ف جدی

ھ        ذي تحتفظ ب ین ال دان المحتوى الثم النسخ االحتیاطي، فھو یتولى ذلك كامًال بحیث یجعلك تنسى القلق من فق
ة              ادة عملی دون ع ذین یج تخدمي الحاسوب الشخصي ال ة لمعظم مس ار طیب ب أخب ال ری على حاسوبك، وھذه ب

ا  لون تجنبھ نیة یفض ة مض وى عملی اطي للمحت خ االحتی اف و" النس ادل  "أض اء وتب ھولة إنش ت س ا كان وبینم
المحتوى الرقمي تزداد بمرور الوقت، إال أن عملیة النسخ االحتیاطي، وعلى الرغم من أھمیتھا البالغة، لم تكن 

ات  "ووضح ذلك بقولھ " تواكبھا حتى الیوم، في تحسن بدیھتھا أو بساطتھا إنشاء النسخ االحتیاطیة من البیان
ًا من السھولة        . ادة أو ینسون فعلھأمر یتجاھلھ الناس ع د تمام ى مستوى جدی اطي إل لقد انتقلنا بالنسخ االحتی

یستطیع تلقائًیا بدء النسخ االحتیاطي لحاسوبك مباشرة بعد فتح  HD801فالجھاز . والبساطة والتشغیل اآللي،
داد ال          ات أو إع ب البرمجی ة لتركی ات مربك أي عملی ام ب ى القی ھ من دون الحاجة إل ارات علبت ل إن النسخ  . خی ب

ة أو فرن    االحتیاطي لمحتوى حاسوبك أصبح من خالل ھذا الجھاز أسھل من استخدام محمصة الخبز الكھربائی
لقد تمكّنا إلى األبد من القضاء على خطر فقدان المحتوى الرقمي الذي كان ال یمكن استرجاعھ في . المایكرویف

من سواقات األقراص الصلبة النقالة  Clickfreeتشكیلة منتجات وأشار ماكلیود أن كامل . ”كثیر من الحاالت 
بة     ممة لنس ة مص دیو الرقمی راص الفی ى % 85وأق رت    % 90إل ا أظھ ذین، كم وب ال تخدمي الحاس ن مس م

تعھم       دم تم ت، أو ع یبھم لضیق الوق ى حواس تظم للمحتوى عل اطي المن ن النسخ االحتی ون ع اث، یعرض األبح
ات   باإلرادة أو المھارة الكافی ات برمجی ة لتركیب وإعداد واستخدام ما كان إلى األمس مجموعة معقدة من منتج
رئیس،       . وعتاد النسخ االحتیاطي  ب ال یرف نائ ورت تش اطي ك وقال المحلل المتخصص في مجال النسخ االحتی

اطي     HD801ستعمل المنتجات المبتكرة مثل :"لشركة باركس أسوشیتس ات النسخ االحتی دیر عملی ، والتي ت
ات       " عامل الخوف"لقائًیا على التخلص من ت م مستخدمي الحاسوب من عملی ین معظ التقلیدي والشائع جدًا ب

ي           "وأضاف . النسخ االحتیاطي  دة الت رة لألجھزة المعق یطرة كبی اطي بس ات النسخ االحتی اتسمت سوق منتج
ة   دمًا للتقنی اروا ال      . تتطلب فھمًا متق تھلكین اخت ذا ھو السبب أن معظم المس ام عن فعل أي     وھ ة واإلحج مجازف

اتھم   ة بیان ى    . شيء لحمای اء عل ب أن القض ا        " عامل الخوف  "وال ری ة تماًم ة تلقائی ذا من خالل جعل العملی ھ
دان        ي فق اف من مآس ة المط ي نھای سیشجع مزیدًا من الناس على تنفیذ عملیات النسخ االحتیاطي، ویخلصنا ف

از  . ”البیانات  غ       Clickfree Portable Backup HD801ویباع جھ ة یبل عر تجزئ اطي بس للنسخ االحتی
ب      . دوالرا 159.99 ى وی نس عل توریج أبلی ركة س ع ش ر موق ب عب الل الطل ن خ وفر م و مت وھ

)www.goclickfree.com(ومازن للكمبیوتر، و ،Hounds ME Trading LLC.  
  )عن جریدة المشرق ( 
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  الموروث على االنترنت
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الصابئة المندائیون جزء مھم من شعبنا ، ولھم طقوسھم الدینیة واالجتماعیة 

  .اخترنا من حیاتھم الیومیة ھذه اللقطات .. الخاصة بھم 
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