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 ألیداع النتاجات الفكریة دعوة
اب    ة والُكت میة والخاص ر الرس ائق دور النش ب والوث دعو دار الكت ت
راق    ي الع واالدباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف

لسنة  37الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم 
المجالت (المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  1970

د ك    ) والجرائ درونھا وذل ي یص رى الت ة االخ نفات العراقی والمص
  ) .قبل الطبع ( بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 

ة     ة واالعالمی ات الثقافی ع المؤسس اله جمی داع اع انون االی زم ق وُیل
ة     ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی رین والمط ة والناش میة والخاص الرس

نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتب والوثائق قبل االذن  بایداع خمس
  ) .مرحلة مابعد الطبع ( بتسویقھا او نشرھا 

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

  .االساتذة والباحثین والدارسین 
تاب والمولفین العراقیین في الخارج الى تزویدھا كما تدعو الدار الك

ى        ا ال ا وادخالھ ري حفظھ اتھم ، لیج داراتھم ومؤلف ن اص خ م بنس
العین      ف المط ى تعری ل عل ي تعم ة الت ة العراقی ا الوطنی الببلوغرافی

 .باالصدارات العراقیة ومؤلفیھا 
ع       حاب المواق دعو اص ا ، ان ت دار، ایض ر ال ل یس عید متص ى ص وعل

حف اال جیل       والص ى تس ت ال بكة االنترن ى ش ة عل ة العراقی لكترونی
وقھم     ى حق ًا عل داع ، حفاظ ام ای ى ارق ول عل دیھا والحص واقعھم ل م

  .المتعلقة بالنشرواالصدار 
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ات      ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ المطلوب

وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ، والتراث واالرشیف 
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
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  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

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

  وزارة الثقافة
www.iraqnla.org  

  
  2009الرابع عشر نیسان العدد 

  
  :سرة المجلةأ

  
  المشرف العام

  سعد بشیر اسكندر. د
  

  مدیر التحریر
  سماء محمد مصطفىأ

  
  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  :التنضید االلكتروني

  اساور علي
  نضال حسن
  زینب طالب

  جاسمكوثر
    ون جعفرمیس

  
  : التصمیم الفني 

  محمد سماءأ
  نضال حسن أمین

                     
  :الطباعة 

  قسم تكنولوجیا المعلومات
  

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org    

 1014رقم االیداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
 2008 لسنة



  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                                
   

مدارات
     

  مارة ـ شاعر عراقيعلي اإل :بقلم     في جدلیة الشعر والسرد
داخلت    كم تتسع مساحة فن الشعر للسرد؟ وكم تتسع مساحة فن السرد للشعر؟ وكیف یوازن الشاعر او  ا بعد ان ت القاص بینھم

ھرت       ھا وانص دة من بعض ات عدی االجناس االدبیة وامتد النص او انفتح على المساحتین او اكثر واقتبست االجناس االدبیة تقنی
ھ               رار جینیت في كتاب ا اسماه جی ة اخرى كم ي ترجم نص ف النص الجامع او جامع ال في مساحة نصیة واحدة ضمن ما یسمى ب

ي       ). نصمدخل لجامع ال( ین یتوغل نصھ ف اعي، وح ان الشاعر یكون النص الشعري بادواتھ ورؤاه واشعاعھ المجازي او االیق
ل من     لرامي یخدقضاء السردیة فان كوامتھ الشعریة وصوره الفنیة والتنامي ال ي تجع صھا من الوقوع في السردیة المحضة الت

قصیدة یحیطھا بھالة شعریة یستجیب لھا المتلقي ویتفاعل معھا مھما القصیدة حكایة موزونة او قصة مجازیة، فالبناء المحكم لل
فعالقة الشعر بالسرد قدیمة قدم .. استخدمت من ادوات السرد او نھلت منھ ما یخدم درامیة القصیدة ویعزز بناءھا الفني والداللي

المي عن ابطال واحدا        ى في االدب الع ة  الشعر نفسھ، وقد تحدثت المالحم الشعریة االول یر وامكن ي     .. ث وس ذلك ثمة قصائد ف ك
ام     ي تم ة ألب الشعر العربي القدیم  ذات نفس ملحمي یشیر الى مكونات السرد نفسھا في المالحم الشعریة كما في قصیدة عموری
ابط      ؤاس وت ي ن ة واب وقصیدة قلعة الحدث للمتنبي، كما ان مالمح السرد كانت واضحة في بعض قصائد الحطیئة وعمر بن ربیع

دیم              شر ي الق ا واضحا من مالمح السرد في الشعر العرب ل ملحم ل تمث وعة الطل رھم، ولعل موض ي   .. ا وغی ل یعن ان  (فالطل المك
ات السرد االساس   ) المھجور و الھجرة وثمة      یوھذا یشیر بتحلیل ھذه العبارة الى ان ثمة مكانا وھو من مكون ة وان ثمة حدثا ھ

ا    –الھجرة   –شخصیة قامت بالحدث   م ھن ھ الحدث     ومن ث ردة        .. ك زمن ماض حدث فی ة في مف ات السرد الكامن ھذه ھي مكون
ترجاعیة     ).. طلل( ل اس دة الظل ة، فعق واذا تداخلنا في قضاء ھذه المفردة لتوصلنا الى ذروة السرد وھي ما یسمى بالعقدة الروائی

اء    ى قض دخول ال ة ال ي بواب د وھ ي آن واح ال ف ال واتص ي لحظة انفص ل ھ ى الطل ة عل تكناه   ذاكراتی ردیة واس دة الس ذه العق ھ
ذ       : كوامنھا ا، فمن ان الشعر العربي شعرا مكانی فقدان حبیب، انھدام زمن، اندثار مكان، انكفاء عالقة وانھمار حنین، ومن ھنا ك

  :الى عمر ابي ریشة) حبیب ومنزل ىقفا نبك من ذكر(امرئ القیس ارتبط الشعر بالمكان ارتباطھ بالحبیب 
  )یغیب بھ المرء عن حسھ    المكانففي قدمي ان ھذا (

بید ان الشعر العربي القدیم كان محصنا .. لشعر بالمكان فقد تعلق بمكونات السرد االخرى كالحدث والشخصیة والحوار وغیرھااومثلما تعلق 
فقصیدة الحطیئة .. برة للشعراالیقاعیة والشتمالھ على نظام الشطرین الذي كان یعد المیزة الك) لقدسیتھ(من الوقوع في السرد المحض وذلك 

  :التي مطلعھا
  ساكن رسمابھا ببیداء لم یعرف     عاصب البطن مرسل اثالث يوطاو

ھي حكایة بكل مستویات السرد فیھا لكن احدًا لم یقل عنھا حكایة او حكایة شعریة ألنھا تقدمت للقارئ مرتدیة الزي العام للشعر 
ا        وكذلك قصیدة.. وھو ایقاع البیت ذي الشطرین ة فیھ ت السمة الشعریة الوزنی ر كان تأبط شرا عن اصطیاد الغول، وغیرھا كثی

یب    یدة بالنس زل  –احسوا بوطأة السرد على خطابھم الشعري في بعض قصائدھم حاولوا ان یقدموا للقص ا    -الغ او الحكمة النھم
یدة   .. موضوعان شعریان بالدرجة االولى ة ھي قص ا الشعریة       فمثال قصیدة ابي تمام عن فتح عموری دأ بحكمتھ ا تب سردیة لكنھ

دم              ) السیف اصدق انباء من الكتب( ا تتق ان لكنھ ل وحدث ومك ا بط كذلك قصیدة المتنبي عن قلعة الحدث تحكي عن واقعة فیھ
ة            : بلباس الحكمة ي الحدیث ذي التفعیل ي الشعر العرب ى ف أتي العزائم وحت زم ت ل الع در أھ یدة السردیة    .. على ق نت القص تحص

للشاعر محمود البریكان ھي حكایة او قصة ) الطارق(عھا وتفعیلھا مھما توغلت في السرد واعتمدت مكوناتھ فمثال قصیدة بایقا
ط        یدة فق دھا قص ل تع ل ألن        .. شعریة، لكننا ال ننظر لھا من ھذا المنظار ب یدة ب دمت بتسمیة قص ا تق ا شاعر او انھ ال الن كاتبھ

ى ا     ا ال د انتماءھ ا الشعري یؤك ردات قصة     ایقاعھ ة ھي مف ة والداللی ا البنائی عر اوًال وان مفرداتھ داخلي   بلش ا ال حدثھا وحوارھ
ین       . بالرغم من تساؤالتھا الشعریة الفلسفیة وھنا نصل الى المنطقة الحرجة بین الشعر والسرد وھي منطقة الشعر السردي ح

ل للشعر والقص       .. فعیلةتتقدم القصیدة خالعة رداءھا التاریخي الذي ھو االیقاع الخارجي او الت ذي حص اح الشكلي ال بعد االنزی
اي حین تكون قصیدة نثر تحاول ان تتمیز بفنون الشعر الحدیثة كالمجاز والترمیز والتكثیف كل ھذه الفنون لتحصینھا من .. ایضا

ون ا    د من فن ا    الوقوع في عراء السردیة ووضوحھا وھل تستطیع القصیدة ان ترسم حدودھا الشعریة حین تفی لسرد في دالالتھ
ان المنطقة الفاصلة . بل ھذا السؤال ینطبق على بعض القصص التي تحاول االفادة من فنون الشعر حد االسھاب احیانا. وفنیتھا

ادة            ة المشاكل واالف ة من ناحی ف بالجمالی ین الشعر والسرد بقیت تتص بینھما في النص الواحد او باالحرى المنطقة المتصلة ب
د  الفنیة وانفتا ح النص، وكذلك تتصف بالخطورة على بناء النص من ناحیة االسھاب وفقدان المالمح االصلیة للنص، وھذا یعتم

على مقدرة الكاتب على الموازنة والمحافظة على خصوصیة الفكرة الشعریة اكثر من اعتمادھا الصورة الشعریة، اي حین تكون 
ورة الشع     ورة ومجاز، فالص یتھ          قصیدة فكرة ولیس قصیدة ص ى وخاص زات الشعر االول ا من می ى الشعر النھ ل اوال ال ریة تحی

ا تلتقي    االكثر حضورا في القصیدة، اما قصیدة الفكرة فتعتمد على السیاق الداللي ولفني وتستمد بریقھا من ھذا السیاق، ولكنھ
ة الحرجة   ذه النقط ي ھ رة  –بالقصة ف ردي والخ  –الفك اب الس ین الخط تركا ب ما مش بح قاس داخل  فتص ا یت عري، وھن اب الش ط

یما         اورة والس ة المتج اس االدبی بح في فضاءات االجن الخطابان خواص مشتركة ویذوب جدار التجنیس فیتخلق نص مفتوح یس
ثم ان التحوالت الحداثیة قد خلخلت ثوابت نظریة االنواع االدبیة التي كانت ) نص جامع(الشعر والسرد عبر فضاء نصي جدید او 

فات   ارمة       تحدد مواص ة ص وانین وشروط ادبی ي بق نس ادب ل ج ى      .. ك ة عل ھا الفنی ون وانھمرت خواص اس والفن فتالقحت االجن
نص       . بعضھا فظھرت تقنیات تشكیلیة وسینمائیة في الشعر فضال عن تقنیات السرد ق ال ر صالحیة لخل ر اكث یدة النث وبقیت قص

  .المفتوح او الجامع واكثر عرضة للذوبان فیھ
4 

 
  



  
  خلود األثر الفني.. األزیاء السومریة 

  ـ كاتب وأستاذ جامعي عراقي محمد العبیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م   محاولة الكتابة عن اآلثار فیھا بعد فلسفي وتشخیص للوجود ، یجعل المتلقي یعود إلى الفنون الصغیرة وإن ل
م      ةتكن ھناك فنون ال كبیرة وال صغیر ، كون الفن الیقتصر على الرسم أو النحت أو الخزف أو المسرح أو الفل

د          أو التصمیم أو ال ا یؤك زمن علیھ رة ، ولكن مرور ال ا كبی ة أو القصة كلھ قطعة الموسیقیة أو الشعر أو الروای
اء     الم األزی ي ع االنسجام والجمال معا ،   وسرعان مانستیقظ على فنون بالد الرافدین موضوع المقال لندخل ف

األزیاء لیجعل من قیمة الجمال  من فنون توفر لنا المتعة الدائمة من خالل انسجام األثر مع لالسومریة وما تحم
  .العملیة الكلیة واألخذ بمضمار جدید للفنون السومریة

ي       ة ، الت ا البیئی اآلثار السومریة بصورتھا الشمولیة تتیح لنفسھا فرصة االنتشار والخلود من خالل ارتباطاتھ
ار        ر انتش ا أكث ود وھذا جعلھ ا صفة الخل ة ار     اتعطي لھ ا مرتبط ا إنھ اء وبم ة العمل      وأدوم بق ي بنی ا ف ا كلی تباط

ولغة اتخذتھا الكثیر من التحلیالت وسیلة للتعبیر وما نراه في بعض من أعمال أثریة موجودة )) األزیاء(( الفني
دة      الي ، ووح في متاحف العالم ، نرى أن ھناك العدید من العناصر الفنیة تتحرك بصورة كلیة نحو العامل الجم

وخلقت  تم الجداري باآلجر المزجج أو التماثیل النحتیة ، عكست مضامین وحدالشكل في العمل النحتي أو الرس
ا    ًا     ءانسجاما فیما بینھا كان فیھا األثر وحده ناجحا في األداء والمالئمة ھي األخرى مع األزی ا رھن ان نجاحھ ك

ت    ي عمل ذه العناصر الت ھ، ھ ذي یحوی ان ال ي المك اره ف یة وانتش ال الشخص ن كم ھ م دار اقتراب اء بمق ع أزی م
ومالبس الفرد السومري مستمدة من بیئة  المكان وحیاتھ اإلنسانیة واالجتماعیة وحتى الفردیة منھا التي تعمل 

  . في دائرة المعتقد الدیني ھي األخرى كان األثر واضحا في تصمیمیة األزیاء السومریة
ة و فرصة مناسبة ألداء الشعائر التي الفرد السومري یتجاوب كثیرا مع الفعالیات االجتماعیة وان كانت طقوسی

تستجیب للشخصیة و تجعل الناس اآلخرین یتقبلون ویتجاوبون مع حالة الحدث لیصل الزي السومري فرصة    
دى       یكولوجي ل ي والس ل النفس للتقلید لیس على مستوى التصمیم فقط  وإنما تتداخل حتى األلوان وتراقي العام

دین ، ھذه ال     الد الراف ي ب ي   اإلنسان ف ة الت صورة األمین
ان    ل الفن ن قب ة م ن معدل م تك اء ل ع األزی ار م ت اآلث نقل
ة    اء أداء الفعالی ي أثن ة ف ورتھا الواقعی ت بص ا كان وإنم
ي    ارس ف ي تم عائر الت وس والش ة أو الطق االجتماعی
المعبد ، بدلیل إن وحدة الشكل حینما تنتقل عبر التاریخ 

ر دون   ى آخ ان إل ن مك ل م ة ، وتنتق ى ثابت ب تبق التالع
اوز     رض تج ت ، ولغ ان كان ان وأي زم ي أي مك ا ف فیھ
ومر      ي س اء ف ون األزی ى فن ة عل رة التأریخی النظ
د من         راد أنفسھم الب ذا الموضوع من األف وارتباطات ھ
ة       یة مھم ھ أرض ذي وجد ل ي ال ل الفن ى العام التطرق إل
لالستناد في أن یجعل تلك االرتباطات ھي األخرى تعمل  

وانین ال  ق ق ى وف ب وال یتركھعل ذلك   انس رة ، وك مبعث
اري أو      ل فخ ة أو عم م لوح ي رس ان ف ل الفن ة نق عملی

  عمل نحتي ھو اآلخر اوجد أرضیة مھمة عمل بھا وفق قوانین النسب ، وألن األزیاء تعمل على وفق ھذه 
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الد     ي ب ة ف ال الفنی ى    المنظومة البد من وجود فرص مھمة لتحقیق التقابل أو التماثل في كل األعم النھرین وحت

ة      تركة ، اآللھ ا المش ا او قیمتھ تویات واقعھ ق مس ر وف ود والتعبی ة للوج اء فرص ت لألزی ا ، كان ة منھ الحربی
  .والملوك والكھنة وعامة الشعب كل ھؤالء یشتركون بتلك المنظومة ولكن بمستویات متدرجة 

               

  
تھ لآلثار وبما تحویھ من عناصر غنیة بالمعرفة والقراءات یرى الكاتب في الكثیر من األحیان ومن خالل معایش

المختلفة في التحلیل الفني، وحدة الشكل التي تظھر روعة االنسجام السیما إذا انتشرت بین عامة الناس لیروا 
ادي     ي اعتق ذا ف الشعوب القدیمة كیف كانت تأكل وتشرب وتلبس وكیف كانت الحیاة االجتماعیة واإلنسانیة ، ھ

عامًال مھمًا ھو التأمل في  معرفة تغییر نمط الحیاة كیف كان ، واإلطالع على ھذا النمط  یرفع من مستوى  یولد
  .السلوك وبالتالي یغیر من مفردات البیئة والوسط االجتماعي ویرفع من المستوى الحضاري 

ن أن تكون عملیة االستجابة ولألزیاء دور في كشف تلك األنماط بالرغم من تعدد المستویات ولكن ھذا الیمنع م
ق               دوره خل ذي ب ى  الشكل ال د النظر إل درجات ووح ك المت ا تجاوز تل دا فلسفیا حینم فعالة ، وھذا جعل للفن بع
یط         ا المح اء لیتسع بھ االنسجام ووحد النظرة العملیة وبحث عن القیمة الجمالیة من خالل توظیف فنون األزی

  .أكثر
أثیر   ا ت اء لھ ون األزی ا أن فن ار  وبم ي انتش ر ف كبی

ات ،        ك البنی تالف تل الرغم من اخ الفنون السومریة ب
ن        د م توى واح ي مس یس ف ت ل ي كان ر الت والعناص
ى      ة أو حت میمیة أو الفنی ة التص واء القیم ة س القیم
ا     اوت كم ابك والتف التقنیة األدائیة  وكذلك عملیة التش

من خالل العمل الفني  ، كل ذلك  صونوعا في التشخی
ب یلجأ إلى نوع آخر من التشخیص ویكون  جعل الكات

اء     على مستوى متقارب من الفنون السومریة واألزی
ة كل     ھي جزء من اكتمال العمل الفني، الذي حدد قیم

  .عنصر من عناصر العمل الفني نفسھ
ام    ي قی وبالرغم من حصر العامل الجمالي لألزیاء وھ
رة     تبدال النظ ة ، واس ورة الواقعی ل الص ان بنق الفن

ة   الم شخصة بالنظرة التجریدیة، وقیمة العناصر الفنی
ي   اء ف د أن األزی ل نج ذي حص داخل ال ن الت الرغم م ب
الفنون السومریة في مختلف أشكالھا لھا قیمة تحظى 
داخلت    تمدت وت بھا في كل مكان وجیالً  بعد جیل واس
ا       دت لھ ھ أوج ت نفس ي الوق رى وف ون األخ ع الفن م

الفني قیمتھ عالیة  وھكذا نجد األثر. خصوصیة دائمة 
ھ       ق علی ة وتطب یالت مختلف ات وتحل ى بدراس ویحظ

  .مختلف المناھج البحثیة والعلمیة ، لیقف مع الثوابت التي تصدر األحكام لألجیال الجدیدة
  

6  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
7  

  

 

  
  كشوف الحبر

  
  نس ـ كاتب عراقيناصر مؤ

  
ة      ین اللوح اب، ب الة والكت ین الص ة ب ض المنازع م بف ت أحل ا كن طالم

زین   .والصفحة ،بین الرسم والتدوین  احلم ان اعید للكتاب حضوره الم
انًا        ة لس ھ ثم ر، وكأن ات العط الم بھب تحن االق كال ،وام روف االش بص

وان  ون     .لالل ى یك مت، حت اب في الص ادیر الكت م مق ى ان ارس ت اتمن  كن
ة       ل اللوح ـ مث ة ـ ایضا ابال للفرج یس  .ق اعر ول م بالش ت احل ي كن لكن

ان تجمع  .بالرسام ،الشاعر الذي یقامر بكل میراثھ على طاوالت الرسم
ارة      ان للجس ل ھو امتح المعرض في كتاب لیس مجرد فكرة او خیال، ب
المرفوعة الى تلقین المثال،امتحان للبراھین المتحیرة في انتسابھا الى 

اب، فاللوحة،حتى    .ام الى التدوین الرسم  ي الكت احببت فكرة الخزائن ف
ة     ة ،عاری ة، مفتوح ي بالنھای ز ،ھ اللة الرم ن س ا م درة منھ المتح
ي،         ر المرئ ق،على المقفل، غی ى المغل ام عل اب ین ،مكشوفة، وحده الكت

 .تحتاج ان تفتحھ لیتحدث الیك ھامسًا او یمنحك سره
ع    ة تجم ة ازلی كوك كعمل اب المص وش  الكت ار والنق وم واالحب الرس

  .ختام كندماء مقیمین في اعالي النزھاتواأل
  ـ : ھذا الكتاب ھو ندیمي في تدوین الغیب وتطاریزه

  السطور السابحة في العالمات كنعاس النور 
  ـ الكلمات كلسان یتعجب 

  ـ االلوان المرفوعة كخرزة الى عنق االشكال 
رق ،    دة الب ین اعم رة ب ة  ا ـ االوراق المبعث ى نھای اثرة حت نقش (لمتن ال

  االحبار التي وحدھا الظالل توحد الوانھا ـ وربما الخیال ایضا) خانة
 .ـ كل ھذا بغالف من القطیفة یختطف اللھب من زھرة الجالل 

اطق ،   یذكر ائمة الكتابة ، ان الن  ان التشكیل العربي ولید في حجر اللس
 لیس كرسم او تنضید ومع الكتاب جاء الرسم ـ جاء النور من اصبع اهللا

وانما كأشراقات تنشئ الشكل وتریاقھ ـ جاءت العین تجمع العلماء من   
دخل       ور وت تائر الالمنظ زیح س ة لت د الحاذق اءت الی ون ـ ج ل الك مجاھ
اءت            ر ـ ج مغ والحب ورق والص ة ال دم رائح م لیق اء الش د ـ ج التجری

 .الصفحاتاالصابع الملونة بفتنة االصباغ لتتاكد من نعومة او خشونة 
 



  
  
  
  
  
  
  

  تراث ثقافي
 

  مدن عراقیة
  األنبار حاضرة بني العباس

  
  كمال صالح كزكوز العاني. د.م.أ

  جامعة االنبار –كلیة االداب 
 

وج   التقوى یم اس ب ا الن ي عطرتھ دروب الت ل وال م النخی ین تقاس ب
ا متشوقا    " الفرات " تھال مرتفع دنو     لمب اب ان ی ضفاف أوشك الیب

بعیدا ذلك ھو االتجاه  الذي یشدني الى صحراء .. من سواحلھ قریبا
ط    ى ش ات عل ال   نھا عآكانت تب اءات وجم دنو    , ب ة لت ب عتیم وحقائ

وما الذي یرسخ بي ھذا ! این أنا؟, دنوًا من حافات الشمس البعیدة 
ق ؟ احبة؟ ! العش وارع ش دو الش اذا تب ا؟ ! لم ى غریب ر امس ! والنھ

ون ؟   ناھا المحب ي اض دینتي الت ت م ذه  !  الیس ن ھ م تك ال
نین      !االنبار؟" اد الس ا رم ا اھلوھ ون رای   , وقد نفض عنھ ي  تك ة ك

  .شمخت بتاریخھا الزاھر الخالد العظیم
دین   " وتحدھا من الشمال محافظتا نینوى  " العراق "في الجزء الغربي من " محافظة االنبار"تقع  وصالح ال

وب "  ن الجن عودیة " وم ة الس ة العربی داد  " المملك ة بغ رق محافظ ن الش ا , " وم ة " وغرب ة االردنی المملك
ي طول   ) 31,35( ما موقعھا الفلكي فیقع بین دائرتي عرض  أ" وجمھوریة سوریا , "الھاشمیة  ماال وخط ( ش

  .شرقا) 39,44
ار   ي العراق        "ان ھذا االمتداد الواسع بین ثالث دول عربیة جعل االنب احة ف ث المس ل المركز االول من حی تحت

ة  م138(والبالغ بتھ  2)ك ا نس كل م ة    % )  32( وتش ن الناحی ة م ر والمحافظ احة القط وع مس ن مجم  م
ة    " تعد امتدادا واضحا لھضبة " الطوبوغرافیة رة العربی بة الجزی ذي      " ش اع ال ة باالرتف تالل المتباین د ال اذ نج
ى  , فوق سطح البحر ) م800(على الحدود االردنیة العراقیة السعودیة الكثر من ) جبل عنزة ( یصل أعالھا  عل

ولكننا نجد مناطق منخفضة عن سطح البحر   م)300-250(نھر الفرات ما بین "حین یقدر ارتفاع القریبة من 
ان المنتشرة     )50(التي یصل الى اقل من " بحیرة الحبانیة "كما ھو الحال في منطقة  م فضال عن وجود الودی

المانعي ( مثل "نھر الفرات "والتي یصل تصریف قسم منھا الى 
ذي  " وادي حوران"واطول ھذه الودیان ,) والفحیمي,وجباب , ال

ھ  رف میاھ ي  یص ار غرب م االمط د موس ـ  "عن دادي ب ة البغ ناحی
م5( ا   ) ك ن میاھھ م م تثمر قس ي یس ون الت ود العی ن وج ال ع فض

ة " للزراعة التي تنتشر في كبیسة تخدامھا   " والرحالی ن اس ویمك
اخ    از من حراویا     "مناطق سیاحیة ویمت ھ ص ار بكون ة االنب محافظ

ي ی     , جافا مع قلة االمطار  نین الت ي بعض الس نعكس بل ندرتھا ف
ا           بح تربتھ ى ان تص ا یؤدي ال اتي مم اء النب ة الغط ى قل اثرھا عل

  . مفككة تتأثر بالتعریة الریحیة التي اصبحت بسببھا المحافظة مصدرا لقیام العواصف الترابیة والرملیة
ھا واطلق علی, "نبوخذنصر "من المدن العراق القدیمة التي بنیت في عھد "االنبار "أما من ناحیة التاریخیة فـ

  والبابلي "والعصر الكشي واالشوري " التي ترجع الى العصر البابلي القدیم ) النبط( 
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النافـــــذة 
المفتوحة 

     



 

  
دیث ي    , الح ي الفارس تالل االجنب ى االح ت ال المي    ,وتعرض تح االس ى الف تمر ال ذي اس ن   ,ال د م ا العدی وذكرھ

ر  "الطبري "المؤرخین العرب منھم  ن االثی اقوت الحموي  " "واب ا   " وی ال عنھ ار م (وق ى الفرات    االنب ة عل دین
ى مدن الفرات    " وذكرت عند الرحالة االوربیین منھم الومسیل) غربي بغداد بینھما عشرة فراسخ في رحلتھ ال

ارات ( في كتابھ"طھ باقر "وذكرھا حدیثا مؤلفون عراقیون أمثال  د    فضال ) المرشد الى موطن الحض عن العدی
ار و"ومدنھا " االنبار"من البحوث والدراسات التي ذكرت  ة       "االنب بحت منطق ي أص ا الجغراف من خالل موقعھ

ودخل , والدور السكنیة, اذ استقروا فیھا وبنوا القصور والمعابد " الستقبال الھجرات من شبھ الجزیرة العربیة
نة   د      )12(االسالم الیھا في س ن الولی د ب ا خال دما فتحھ ـ عن ھ   " ھ ي اهللا عن ة     –رض د الخلیف ي عھ ي بكر   " ف اب

دیق ي ا–" الص ھ رض الف   –هللا عن ة االح د ھزیم رس"بع روم" الف وش  " وال الق الجی دة النط بحت قاع واص
ى      اري ال موخھا الحض تمرت بش ي اس دما اتخذھا     ان االسالمیة الت یة عن ة العباس مة للدول بحت عاص و "اص اب

ا زالت وبیوتا م,وقصورا , عاصمة لھ وبني فیھا مقرا للخالفة ) ھـ134(العباس محمد بن عبد اهللا السفاح سنة 
فانتقلت " بغداد"الى ان بني مدینة"ابو جعفر المنصور "وجاء من بعده أخوه ,اثارھا باقیة حتى وقتنا الحاضر

ار "العاصمة الیھا وتركت  ة   " االنب ة العلمی ة , صاحبة المكان اء       ,والثقافی د من العلم ت العدی ي انجب ة الت والفكری
داء العرو        تمر أع د اس ا وق م فیھ م من تعل داد      ,سالم  ة واالب یشھد لھ ى سقوط بغ تن حت ارة الف اونھم باث ومن یع

دمار   ) ھـ656(سنة"المغول"وجامعاتھا على ید , وعلمائھا ومدارسھا,الزاھرة بعلومھا  مما أصاب الخراب وال
قرون وھا ھو ذا " سبعة"ثر من كوتوابعھا التي بدأت تعیش في ظالم استمر ا" االنبار"ومنھا " العراق"مدن

رة أخرى     ,وبادق التفاصیل , التاریخ یعید نفسة ق الظالم م ى أذ أطب داد " عل ي  " بغ د   ) 9/4/2003( ف ى ی م عل
  .من جراء االحتالل مدمرة" فاصبحت االنبار, قوات االحتالل االمریكي

ة     ة االداری أما من الناحی
ا  ق علیھ د أطل واء "فق ل

نسبة الى عشائر " الدلیم
توطنتھا  ي اس دلیم الت ال

 ھشب" بعد الھجرات من 
ة ال رة العربی " جزی

میت    ى ان س تمر ال واس
في " لواء الرمادي " بـ 

م نسبة الى )1958(عام 
ي  " الرمادي "مدینة  الت

د  واء وبع ز الل ل مرك تمث
انون   دور ق ص

) 1969(المحافظات سنة
ـ   میت ب ار "م س ة   " االنب ار التاریخی ة االنب ى مدین بة ال ـ , نس ار"ول ي    " االنب ا ھ ة لھ ة تابع كیالت اداری تش

ادي (أقضیة ت , والفلوجة , الرم ة , وھی ائم , وراوة, ھوعان , ةث وحدی, والرطب اء عان    ) والق ا قض دمھا اداری " ھواق
, والصقالویة, والعامریة, الحبانیة(وتتبع االقضیة نواح منھا " عندما كان تابعا الى والیة بغداد ) / 1869(سنة

مرتبة ) والرمانة , والعبیدي, وبروانة, حقالنیةوال, والولید , والنخیب , والفرات , والبغدادي, وكبیسة, والكرمة
ط     , نسمة  ) 1350000( على حسب االقضیة التابعة لھا والتي تجاوز عدد سكانھا  ى ُنش د المحافظة عل وتعتم

اني مشكالت    ,متنوعة منھا الزراعة بنوعیھا النباتي والحیواني , وزراعیة, وصناعیة, اقتصادیة  دأت تع التي ب
ا   بب العملی دة بس دمات       عدی ناعي والخ اع الص ن القط ال ع ة فض اطق الریفی ى المن كریة عل ك , ت العس وتمتل

ي تشمل       ناعة الت ي الص س  (المحافظة موادًا أولیة یستغل قسم منھا ف دولومایت , حجر الكل اج  ,وال , ورمل الزج
لمھمة التي وكذلك االماكن السیاحیة ا)النفطي  يفضال عن االحتیاط, والحدید,والجبس ,فوسفات الو,والكاولیین

التي ذكرت "والعیون ""وبحیرة الحبانیة""في سد حدیثة"وبحیرة القادسیة ""نھر الفرات "تمتد على طول 
لمنحھا ) الدول العربیة (التي لو استغلت كما ھو الحال في بعض " وحدیثة" "ھوالمناطق االثریة في عان,أنفا 

ید المروءة تل  , مردودا اقتصادیا مھما  ا    أنغام الحب وأناش حب خیرھ ي س ي  ق دن  ف ار "م ا   " االنب شرقھا وغربھ
وھي تحتضن بساتین اھلھا الطیبین الصابرین المرابطین حیثما حبي اهللا تعالى ارضا یستظل , شمالھا وجنوبھا
االنبار (وھي تترنم بوحدة الباري جل في عاله انھا أرضنا الخالدة ,اذ تسمع أصوات المؤذنین , ابناؤھا بالتقوى 

  . ب ومصیر ارض السوادبضعة القل) 
  )روافد الثقافة واالدب تصدر عن المجمع الثقافي واالدبي في الفلوجة ( 
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  بحوث

  دراسة مقارنة بین مكتبتي آشور بانیبال واألسكندریة
  لیث شاكر محمود. د

  الحلقة الثانیة واألخیرة
  :المقدمةمن " 

  یبال واألسكندریة كونھما من مكتبات العالم القدیم فقد حوت یدور البحث الموسوم دراسة مقارنة بین مكتبتي آشور بان
  " وقد عرضنا في الحلقة االولى تاریخ مكتبة آشور بانیبال  المكتبتان على مصادر متنوعة من المعرفة االنسانیة 

 )الموروث . ( واآلن نعرض شیئا عن مكتبة االسكندریة 
 

  م391 –م .ق331مكتبة االسكندریة 
  : كتبة وموقعھا أ ـ تأسیس الم

ة   البد من االشارة في البدء الى حقیقة تأریخیة بصدد انشاء مدین
كندر  االسكندریة كانت نتیجة خضوع مصر لسلطة   المقدوني  االس

عت  ) 15(في منفیس  اق م بعد ان توج ملك 331سنة  بعد ان خض
وس االول   لطة بطلیم ى س ر ال ل  ) 16(مص ى جع ل عل ذي عم ال

ا   مة الحض كندریة عاص ة    االس اس جامع ع اس ة فوض رة االغریقی
رى   ا الكب كندریة ومكتبتھ وس   ) 17(االس ى دیمتری زى ال ویع

ة    ) 18(الفالیري  االمر باالیعاز الى بطلیموس االول بانشاء جامع
ا  كندریة ومكتبتھ ة   ) 19(االس ل عنای ة االوائ ى البطالم د اول وق

دیم            الم الق ي الع ات ف ى غدت من اعظم المكتب خاصة بالمكتبة حت
تقع المكتبة في الحي الملكي دار المجتمع العلمي الموسیون  )20(

ا          ا واھمیتھ ادة عدد روادھ ى زی ة عمل عل وتكون في وسط المدین
ي اضفت      ة الرئیسة الت الثقافیة فقد غدت المكتبة من معالم المدین

ة اس      الھا سمة المدینة العالمیة ذات الثقاف ة المدین ة بجامع اط المكتب ا ان ارتب دء     ت الشاملة كم ذ الب بغھا بضفة خاصة من
  كونھا مؤسسة علمیة رصینة یقصدھا علماء المدینة وعلماء االمبراطوریة البطلمیة 

  :ب ـ موظفو وامناء المكتبة
ي فروع    كانت المكتبة تتكون من ھیئة من الوظائف من عالم ضلیع یختاره الملك لالشراف علیھا واعضاء متخصصین ف

ا وینسقونھا        المعرفة المختلفة وعلیھم ان ی ا وسمینھا وصحیحھا من زائفھ فحصوا المخطوطات ویغربلوھا لمعرفة غثھ
ى          نویص ت تقسم ال ة المخطوطات ذات الموضوع الواحد وسرعان ماكان فوھا ویقرؤا اجزاء كبیرة منھا ویقوموا بمقارن

ت عام           ي ثب ت اخر االمر ف ائي وتثب عر الغن ة دراسة    بعد ) 23(مجموعات فرعیة مثل شعر المسرحیة والش دا عملی ھا تب
العلماء الفحول بتحقیق نصوص التراث االغریقي في عصرھا الذھبي والتعلیق علیھا وتنقیحھا ونشرھا وبھذا حفظوا لنا 

ولنا ان نشیر الى اھم امناء المكتبة وموظفیھا ممن كانت لھم اسھامات بارزة فیھا في شتى نواحي  ) 24(التراث العظیم 
التصنیف مرورا باالدب وقواعد اللغة والتاریخ والجغرافیة ممكن ان نعد دیمیتریس الفالیري اول  المعرفة ابتداءا من علم

كوت المصادر عن تولیھ منصب      رھا وبالئامین للمكتبة كونھ ھو الذي اشار على بطلیموس االول بضرورة بنا غم من س
ا      ا كم ین االول لھ ان یكون االم ودوتس      امانة المكتبة اال ان اسھامھ ذلك لحري ب ى ان زین -325) 26(تشیر المصادر ال

نة       .ق184 ة س ین المكتب ب ام غل منص ن ش و اول م یما      .ق284م ھ ة الس وص القدیم ض النص ق بع ن حق ان مم م وك
اني  توفانس البریط ا  ) 28(اریس اذة واالودیسة ایض ر االلی ق االخی روفین ابولونیوس  ) 29(حق ة المع اء المكتب ومن امن

ث        .ق260لیھ منصب امین المكتبة سنة الذي اسند ا) 30(الرودسي  ھ بطلیموس الثال ى عزل ذا المنصب حت م واحتفظ بھ
دة ضمتھا    ) 34(وفي عھد بطلیموس الرابع ) 32(م .ق246عندما ارتقى العرش سنة ) 31( ات عدی والراتواسثنس مؤلف

م 153امینا للمكتبة سنة  ) 36(وكان اریستاخورس ) 35(المكتبة في مواضیع الفلك والتاریخ والجغرافیة واالدب واللغة 
ي   ) 37( د االدب ومن اشھر   ) 38(ولھ مؤلفات عدیدة وضعت في المكتبة بالنحو والصرف واالشتقاق وضبط الھجاء والنق

لكنھ لم یشغل منصب امین المكتبة فقد وضع فھارس الكتب وضمنھا ) 39(مؤلفي المكتبة المفھرس الشھیر كالیماخوس 
 ) 40(مؤلفین تاریخا موجزا لحیاة اشھر ال

 
 :ج ـ محتویات المكتبة

ى  .ق331حوت المكتبة في بدایة سني تأسیسھا االول منذ سنة  م عل
ر     وس اكث تراھا دیمیتوی ي اش ة الت ات البردی ن المخطوط مجموعة م

ن  ن        200م ا م ن انھ ب الظ ة واغل ون مختلف ي فن ة ف ف مخطوط ال
رف    ردي وال نع ن ورق الب ا م ریة النھ ارة المص ات الحض مخلف

  وفي عھد مفھرسھا , مواضیع التي شملتھا ال
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الف لفافة وھذه  700م .ق 47كالیمیاخوس كانت المكتبة تضم اربعمائة الف لفافة بردیة ازداد ھذا العدد بحیث وصل سنة 

كتبة وال نعرف عدد البردیات التي اتلفت ومواضیعھا وكانت الم) 41(التي كانت عندما تعرضت المكتبة الى الحریق االول 
ذ    نیفھا مع نب ي تص اخوس ف دع كالیم ة اب ارس عام ى فھ وي عل تحت

ذی     اة المؤلفین ال اریخ       نتاریخیة عن حی ي الت ات ف بھم مؤلف حوت كت
ك   ة واالدب والفل ات   ) 42(والجغرافی ود مؤلف ة بوج ز المكتب وتتمی

دیات    ة تراجی ات اوربی ة ضمت مؤلف واحي المعرف تى ن ي ش دة ف عدی
ة    ات لغوی عریة ومؤلف ائد ش د     قص فیة فق ة وفلس ة وجغرافی وتاریخی

ذي    800وضع كالیماخوس  ھ ال كتاب ادبي في المكتبة فضال عن كتاب
ة        ف المكتب ین ارف دت ب ي وج باب والت ھیرة االس یدتھ الش مل قص ش

ا       )  43( ي مجموعة شعریة تسمى ارجونوتیك والبولونیوس الرودس
ذ   اب ال وان الكت ي عن ة   يوھ ي المكتب د ف تھر ) 44(وج واش

ثی زءا      اراتوس ر ج اثني عش عت ب ي وض ة الت دیا القدیم نیس بالكومی
ة     ) 45( دران المكتب متھا ج ي ض ة الت ة الرائع وص االدبی ن النص وم

ل      ن قب ت م ة حقق اذة واالودیس ومیروس لاللی ة لھ وص محقق نص
اكریون       ة وان عریة محقق ات ش ر مجموع توفانس ولالخی اریس

وفي ) 47(متعة مثل روایة عاطفیة لمؤلفھا الكسندر االیتولي وتضمنت المكتبة حكایات ادبیة م) 46(ومحاورات افالطون 
ا وضع دیونیوسیس كتاب        م اللغة وفقھھ ة      شامال  احقل عل ي قواعد اللغة االغریقی و   ) 48(ف اب النح والریستورخوس كت

تقاق  رف واالش ة   ) 49(والص ة االغریقی د اللغ ي قواع الة ف ندري رس ون الكس ات  ) 50(ولیث اموس لھج توفانس ق والیس
ة        ) 51(كتاب في القیاس و ات المكتب رودوتس التاریخیة ضمن محتوی ت موسوعة ھی ووضع  ) 52(وفي علم التاریخ كان

ي تسعة اجزاء     ات      ) 53(اراتوسثینس كتابا في علم التاریخ اسماه عالم التاریخ ف ى معلوم وحوت قصیدة كیماخوس عل
ة اوردت الم    ) 54(تاریخیة وجغرافیة  ى حقل الجغرافی اب االول عن       وبالنسبة ال ات الراتوسثینیس الكت ة مؤلف صادر ثالث

  ) 55(قیاس الكرة االرضیة والثاني بعنوان علم الجغرافیة والثالث اسماه االفالطوني 
  :حرق المكتبة -د

اء                 د البطلمي اثن ة العھ ان نھای ان الحریق االول اب زمن ك رات مختلفة من ال ر فت دمیر عب ى خراب وت تعرضت المكتبة ال
ث التھمت   الصراع الد ائر بین بطلیموس الثالث واالسكندریین من ناحیة ویولیوس قیصر وكلیوباترا من ناحیة اخرى حی

ة              .ق47النیران المكتبة سنة  ة المدین ت ابنی م احترق ث احترقت السفن ث اء حی ي المین ر ف ة الحریق اول االم ان بدای م وك
م عندما  270 -269رضت المدینة الى التدمیر في سنة كما تع) 56(م .ق 47مارس  27وصوال الى المكتبة وكان ھذا في 

وبما ان المكتبة تابعة للجامعة اذن طالھا الخراب بدون ادنى شك وھذا ) 57(رب جنود زنوبیا مباني الجامعة الموسیون خ
ة           ة الجامعة والمكتب ذي استھدف بنای د االول من نوعھ ال ة یع دمار ا  , الحریق الثاني اصاب المدین ر والحریق وال ن الكبی

د   االلذ ن لحقا بالمكتبة كانا في عھد ثیودسیوس االول عندما امر بتدمیر المعابد الوثنیة واالبنیة الملحقة بھا فقد دمر معب
ل ذلك باربعة قرون           ة الموسیون قب د بعد حریق مكتب سرابیوم ثم دمرت المكتبة الشھیرة الثانیة التي ظلت قائمة بالمعب

ة ل   ) 58( یوس االول وسبب سیاسة العدائی اء       ) 59(ثیودس ي كل انح ھ بنشر المسیحیة ف ة واھتمام ات الوثنی تجاه الثقاف
رابیوم        د الس ة بمعب ت ملحق ي كان ة الت د والمكتب ب المعاب ة تخری ك السیاس ى تل ب عل ة ترت حة ) 60(االمبراطوری والص

ندریة وبھذا الصدد یقول جست     للروایات بان المكتبة احرقت زمن الخلیفة عمر رض ابان الفتح العربي االسالمي لالسك
امر الخلیفة عمر رض       ت ب ریفون اننا النستطیع ان نسلم بصحة القصة المشھورة التي تزعم بان مكتبتھا العظمى احرق

)61 (  
  :الخالصة 

  :من خالل متابعة الموضوع توصلت الى النتائج اآلتیة 
وھي تعد اول مكتبة في تاریخ المعرفة االنسانیة وھذا  ـ ان مكتبة اشور بانیبال یعود تاریخھا الى قرون ضاربة في القدم

 0یعني انھا سبقت مكتبة االسكندریة في محتویاتھا العلمیة وشھرتھا في العالم القدیم
ـ ان محتویات مكتبة اشور بانیبال تركزت على االلواح الطینیة والتي تمثل مادة المكتبة من مواضیع مختلفة جمعت بامر 

 0ر بانیبال وقسمت محتویاتھا الى مجموعتینالملك االشوري اشو
تطاع        د اس ا فق ار محتویاتھ دمھا وانطم ن ق الرغم م ة ب اریخ والجغرافی رح الت ى مس ت عل ال بقی ور بانیب ة اش ـ ان مكتب

 0نقاذ قسم منھا بالرغم من عادیات الزمناالباحثون واالثاریون االنكلیز 
ى       ـ مكتبة االسكندریة تاسست بعد مكتبة اشور بانیبا ت ال دیم وبقی الم الق ي الع ل وبالرغم من ذلك اال ان شھرتھا ذاعت ف

رب      م یكن للع رون ول دى ق ى م ت عل ي احرق ردي الت اوراق الب ة ب ا المتمثل یاع محتویاتھ ن ض الرغم م الي وب ا الح یومن
 0المسلمین ید في ذلك  

  :الھوامش 
  
 9صحیفة  1971اد بغد 1نینوى سلسلة المعالم الحضاریة عدد: طارق مظلوم علي مھدي.1
1. department of Egyptian & Assyrian british museum 
 اشور بانیبال سیرتھ ومنجزاتھ رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة االداب قسم . ریاض الدوري  .2
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 76ص 1986االثار جامعة بغداد  .3
 454جورج رو العراق القدیم ص .4
5. beek martin atlas of Mesopotamian translted by d. r welsh Manchester 

n.t.1962 p.111 
 178ریاض الدوري اشور بانیبال ص .6
  beek martin a. atlasmesoptamean  p1111المصدر نفسھ وینظر ایضا  .7
8. oppenheim leo assyo- Babylonian religions ancient religions new york 

1950 p.32 
 177-176ریاض الدوري اشور بانیبال ص .9

10. milkaw geschichicwtc der biblotheken alten orint leipzik 1935 p32 
11. benzold cutolog of the cuneiform tablet in the kouyunjik collection of the 

british museum p.14 
12. weidner di bibliotek tiglat pilesers I afo16 1952-1953 p.197-198  
13. meissuer b. Babylonian band 2 heidelberg 1925 p.335 
  239ص 1988-1878بغداد  45عدده  1ریاض الدوري اشور بانیبال مجلة سومر ج .14
ة ج  .15 ر القدیم ن مص لیم حس اھرة   13س ي الق اب العرب ابع دار الكت ة   1957مط ر القدیم ر مص ذلك ینظ وك

-619ص 12مج  1957للمؤلف نفسھ عصر النھضة المصریة ولمحة من تاریخ االغریق مطبعة جامعة القاھرة القاھرة 
لك ینظر ابراھیم نصحي االسكندر االكبر الثالث تاریخ مصر القدیم واثارھا الموسوعة المصریة الھیئة المصریة كذ 625

 وكذلك  488-487ص 2مج 1973القاھرة 
r.e wycherley hlw the greeks built cities Macmillan 1949  

  491-488ص 2مجكذلك ینظر مصطفى عبد الحمید العبادي االسكندریة تاریخ مصر القدیمة 
Peet t.e the chronological problems of the twentieth  dynasty j.e.a 1948 p.420 the 

Cambridge ancient history London vol.3 
  م  ئ.ق323بطلیموس االول سوتیر ویسمى ایضا المنقذ كان والیا على مصر منذ سنة  .16
 513,2المصدر نفسھ مج  .17
ي اك   .18 الیري اثین رویس الف ف         دیمت از بعط ر وف ى مص اء ال یا ج وفا وسیاس ھ فیلس ھرة كون ب ش تس

م في .ق 282بطلیموس االول ویعزى الیھ االیحاء الى بطلیموس بانشاء جامعة االسكندریة ومكتبتھا نفي من مصر سنة 
  552ص 2ینظر ابراھیم نصحي دیمتریوس الفالیري تاریخ مصر القدیمة مج: عھد بطلیموس الثاني 

 552ص 2المصدر نفسھ مج .19
 441ص 2مقدمة الموسوعة المصریة مج .20
دار العلم اي جامعة االسكندر انشاھا بطلیموس االول ودعا الیھا نخبة من    mouscionالموسیون  .21

اریخ  : ینظر كاالدباء والعلماء من كل فرع من فروع المعرفة والعلم كالفلك والمیكانی ابراھیم نصحي جامعة االسكندریة ت
: وكذلك ینظر    621ص 2وكذلك محمد محود السلموني الموسیون تاریخ مصر القدیمة مج   523ص 2مصر القدیمة مج

 449ص1989اندرو روبرت برن تاریخ الیونان ترجمة محمد توفیق حسین جامعة بغداد بغداد 
 490ص 2العبادي االسكندریة تاریخ مصر القدیمة مج .22
  619ص 2محمد محمود السلموني مكتبة االسكندریة تاریخ مصر القدیمة مج .23
 619المصدر نفسھ ص .24
ج     .25 ر القدیمة م اریخ مص الیري ت رویس الف حي دیمت راھیم نص الموني االدب   552ص 2اب ذلك الس وك

 469ص 2االغریقي تاریخ مصر القدیمة مج
ة       .ق325زینو دوتوس ادیب یوناني من افسوس ولد سنة  .26 ین المكتب غل منصب ام م وھو اول من ش

 568ص 2ریاض زینو دوتوس تاریخ مصر القدیم مجم ینظر ھنري .ق284الملحقة بالموسیون 
 568ص 2المصدر نفسھ مج .27
ھ  ب م وھو عالم ضلیع اشتھر  .ق180م وتوفي سنة .ق 257اریستوفانس البیزنطي ولد حوالي  .28 بحوث

مختلفة ینظر السالموني اریستوفانیس تاریخ مصر  االلغویة وتحقیق النصوص ولي منصب امین المكتبة وحقق نصوص
 479ص 2القدیمة مج

 480-479ص 2المصدر نفسھ مج .29
م  .ق295ابو لونیوس الرودسي شاعر ولد سنة  .30 م في نقراطس درس على ید كالیماخوس وكان اعظ

م  .ق260شاعر اغریقي تولى منصب امین المكتبة سنة  ى     رحل  م وعزلھ بطلیموس الثالث ث ا حت ى رودس وعاش فیھ ال
 461كذلك ینظر برن تاریخ الیونان ص 461ص 2ة مجوفاتھ ینظر نصحي ابلونیوس الرودسي تاریخ مصر القدیم

م خلف اباه بطلیموس الثاني في الملك وتابع سیاسة ابیھ وجده    .ق 280بطلیموس الثالث ولد سنة  .31
 514-513ص 2ینظر نصحي بطلیموس الثالث تاریخ مصر القدیمة مج

 461ص 2نصحي ابولونیوس تاریخ مصر القدیمة مج .32
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ة   اراتوسثیس عالم ضلیع من .33 د       .ق185 -م.ق275تورین ي عھ ة االسكندریة ف اء مكتب ان اول امن م ك

ر             ة ینظ اریخ والجغرافی فة والت ي الفلس ات ف ھ مؤلف ع ول وس الراب د بطلیم ي عھ بھ ف ي منص ي ف ث بق وس الثال بطلیم
 461وكذلك ینظر برن تاریخ الیونان ص 472ص 2السالموني ارتوسثیس تاریخ مصر القدیمة مج

م .ق203م توفي سنة  .ق 221م وارتقى العرش سنة .ق 244و باتور ولد سنة بطلیموس الرابع فیل .34
 514ص 2ینظر بطلیموس الرابع مج

 472ص 2السالموني ارتوسشیش تاریخ مصر القدیمة مج .35
م واسند الیھ فلیو باتور منصب امین مكتبة عام .اریستارخوس ولد في جزیرة تسامور تراقیا سنة ق .36

  479ص 2اریستاخوس تاریخ مصر القدیمة مج م ینظر السالموني ونصحي.ق 153
 560ص 2ونصحي دیونیوس تاریخ مصر القدیمة مج 479ص 2المصدر نفسھ مج .37
  479ص 2السالموني ونصحي اریستاخوس تاریخ مصر القدیمة مج .38
وفي سنة   .ق305كالیماخوس موظف في مكتبة االسكندریة سنة  .39 ب    .ق 240م وت اعر وادی م وھو ش

ان ص       800وضع اكثر من  من اشھر قصائده االسباب اریخ الیون رن ت ة ینظر ب ھ االدبی  463كتاب في المكتبة من مؤلفات
 598ص 2وكذلك نصحي كالیماخورس تاریخ مصر القدیمة مج

 598ص 2نصحي كالیماخورس تاریخ مصر القدیمة مج .40
 598ص 2السالموني مكتبة االسكندریة مج .41
 598ص 2نصحي كالیماخورس تاریخ مصر القدیمة مج .42
 598ص 2ر نفسھ مجالمصد .43
 461ص 2ونصحي ابو لونیوس تاریخ مصر القدیمة مج .44
 472ص 2السالموني اراتوسشیس تاریخ مصر القدیمة مج .45
 rex warner the greek philosophers mentor:وكذلك ینظر 479ص 2المصدر نفسھ مج .46

books 1958 g.c.filed plato & his contemporaries & his philosophy of plato o.u.p.n.d  
 

 487ص 2السالموني االسكندر االیتولي تاریخ مصر القدیمة مج .47
  

 560ص 2ونصحي دیونیوسیوس التراقي تاریخ مصر القدیمة مج .48
  

  479ص 2السالموني ونصحي اریستاخوس تاریخ مصر القدیمة مج .49
 531ص 2نصحي ثیون االسكندري تاریخ مصر القدیمة مج .50
  479ص 2القدیمة مجالسالموني ونصحي اریستاخوس تاریخ مصر  .51
 479ص 2السالموني االدب االغریقي تاریخ مصر القدیمة مج .52
 598ص 2نصحي كالیماخورس تاریخ مصر القدیمة مج .53
 472ص 2السالموني اراتوسیش تاریخ مصر القدیمة مج .54
 472المصدر نفسھ ص .55
 491ص 2العبادي االسكندریة تاریخ مصر القدیمة مج .56
 573ص 2یمة مجنصحي حرب االسكندریة تاریخ مصر القد .57
 533ص 2تاریخ مصر القدیمة مج mousutionنصحي جامعة االسكندریة  .58
اط       .59 ین اوس یحیة ب ر المس ده نش ي عھ ة اراد ف ة الرومانی رقي لالمبراطوری ف الش یوس االول النص ثیودس

وعن جھده    530ص 2ین في عموم مناطق االمبراطوریة ینظر نصحي ثیودسیوس االول تاریخ مصر القدیمة مج   یالوثن
ائس ینظر     اء الكن ي بن ذلك  rice divide Talbot the art of Byzantine era London 1953 p p 65-70ف وك

 ینظر 
Vasiliev a.a Byzantine empire led usa 1964 p80  

  491ص 2العبادي االسكندریة تاریخ مصر القدیمة مج -59
  531-530ص 2نصحي ثیودسیوس االول تاریخ مصر القدیمة مج -60

ال مج            ریفون ج اھرة ب ارف الق د شاكر وآخرون دار المع ة احمد محم ارف االسالمیة ترجم رة المع  2ست االسكندریة دائ
   142-131ص

 )آفاق سبیریز الثقافیة (
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  كتاب مترجم في حلقات

 إینانا ملكة االرض والفردوس أسطورة بالد مابین النھرین
  

  صموئیل نوح كریمر –دایان ولكشتاین 
  شاكر الحاج مخلف. دیم دترجمة وتق

  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة الخامسة

  :جلجامش وأوتونابشتم
ھ     رى ل ا ج تھ وم تم قص ى اوتونابش امش عل ص جلج ق

كیف استطاع تحقیق الخلود لنفسھ من  هورجاه أن یخبر
امش قصة     . دون بني البشر ى جلج تم عل قص اوتونابش

ت ا    ف انتھ یلھا وكی ع تفاص یم بجمی ان العظ ى الطوف ل
ھ  ھ ل نیعھ واسك  مكافات ى ص م اعل رة ث ذه الجزی ي ھ نھ ف

امش     ار جلج ى اختب د ال یرا   , عم ار عس ان االختب ك
ر    ى قھ ھ عل تعداده ومقدرت ت اس ھ ان یثب وب من والمطل
ي       س ف ھ ان یجل ان علی وم فك و الن غر وھ وت االص الم
رق      ال دون ان یط بع لی ام وس تة ای ود س عیة القع وض

د   امش التح ى قھر    الكري اجفانھ قبل جلج ي مصمما عل
بات    ي س یر راح ف ت قص د وق ھ بع غر ولكن وت االص الم
زه    ابع ھ وم الس ي الی ام وف تة ای تمر س ق اس عمی
دما         نم اال ھنیھة وعن م ی ھ ل دا ان اق معتق اوتونابشتم فأف
ار         ي االختب لھ ف د من فش ھ وتأك عرف حقیقة ما جرى ل
یده       ذي امره س نابي ال ھ اورش قرر مغادرة الجزیرة ومع

لمكان دون رجعة ومرافقة جلجامش الى مدینة بمغادرة ا
اطىء      دا عن الش اوروك وبینما ھما یدفعان الزورق بعی
امش       ى جلج فقة عل تم بالش ة اوتونابش عرت زوج ش
وطلبت من زوجھا ان یقدم لھ بعضا مما قدم الجلھ نادى 
وكیة       ة ش ر نبت ى س ھ عل امش واطلع تم جلج اوتونابش

ل     تعیش في اعماق المیاه الباطنیة حیث م باب لمن یاك د الش سكن االلھ انكي تلك النبتة تحمل خصائص تجدی
ة    منھا اذا بلغ الشیخوخة غاص جلجامش في القناة المائیة التي تصل الى االبسو مجمع المیاه السفلیة العذب
ھ            ت اشواكھا یدی د ان ادم ا بع ة فاجتثھ اك راى النبت ى االسفل وھن رابطا الى قدمیھ حجرا ثقیال یشده بقوة ال

دما   : شكرھما وقالو ا عن انھ سیحملھا معھ الى اوروك لیجعل الشیوخ یقتسمونھا فیما بینھم وانھ سیاكل منھ
ا             ي توقف ات الت ي احدى المحط ى اوروك وف ق العودة ال ي طری نابي ف تداھمھ الشیخوخة ثم انطلق مع اورش

ة    عندھا للراحة راى جلجامش بركة ماء فنزل الیھا واستحم بمائھا تاركا النبتة  اءت حی دھا ج عند الضفة عن
د    ا بع الى النبتة واكلتھا وبینما ھي راجعة الى وكرھا تجدد جلدھا جلس جلجامش عند الضفة وقد انھار تمام

ا       , ان فقد حتى االمل في تجدید الشباب  ة یصبح فیھ یدة میثولوجی ى قص ا ال ان الملحمة البطولیة تستحیل ھن
فاوست بابلي قدیم فرید یتحول من المآثر البطولیة الى البحث جلجامش رمزا لالنسان بصورة عامة وبصفتھ 

د   عن معنى الحیاة وفي الجزء االساسي الملحمي الصرف من ھذا العمل الشعري تتشابك الطاقة البطولیة عن
  )10(جلجامش بالغیظ المھتاج 

  :المالحم التي قلدت جلجامش
ت اآل  ھرة طبق ھ ش بتھ اعمال یم اكس امش العظ ت مجلج اق وجعل اطیر  ف ص واالس ي القص ى ف ل االعل ھ البط ن

م تقتصر     آالعمالھ وم االسومریة فقد كتبت القصائد تمجید داد القرون ول ثره وكانت تكتب مرة ومرة على امت
الیم     ي اق ة   آكتاباتھا على اللغة السومریة بل تعدتھا الى جمیع اللغات المھمة التي كانت منتشرة ف یا الغربی س

ي          لقد اصبح جلجامش بطل العا اویة الت یة الماس ا الشخص ھ ایض جاع لكن امر والش از فھو المغ لم القدیم بامتی
) 11(وب لقد اصبح جلجامش شخصیة خرافیة تطوف كما الشمس ارجاء العالم ؤترمز الى سعي االنسان الد

  یقارن علماء االیكولوجیا بین ملحمة جلجامش واسطورة برومثیوس االغریقیة كالھما تتصدى للخوض في 
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ة     ن ملحم ر ولك مغامرة صعبة وقاسیة فیھا من التحدي والبحث عن المطلق في مضمار الحقیقة الشيء الكثی
ھ السومري     جلجامش تحظى بامتیاز الحس االنساني النبیل والھدف یسمو كثیرا فالخلود الذي غامر من اجل

ت شیئا   االسطو, ویكشف كل طالسم الكون ویحل الرموز المستعصیة  ھیوازي النار االزلی رة االغریقیة تلمس
ى مصراعیھ      سفي دائرة التناول لكن الملحمة  السومریة التي  اب عل زمن فتحت الب بقتھا قطعا بالكثیر من ال

د           ة لق جف الطبیع ي وراء س ي تختف از والقوى الت ارد االلغ ى یط للعقل البشري لكي یبحث عن المجھول ویبق
یظھر تحیزه الكامل للتفوق الفكري عند االغریق والیونان  حاول برتراند رسل وھو یؤرخ للفلسفة الغربیة ان

اب        وا الحس دماء عرف راقیین الق ذكر ان المصریین والع ن     ووفیما یخص الریاضیات ی ة ولك یئا من الھندس ش
ن   معرفتھم في ھذا المجال لم تصل اال الى احكام عامة مبنیة على التجربة العلمیة ال على التنظیر العلمي ولك

اء         اذا عرفنا  عھا علم ة وض ھ من نظری اغورس نظریت اني فیث یات الیون ان االصل الذي اخذ عنھ عالم الریاض
ماري        ھ المس ي نقش الریاضیات السومریون قبل عصر الیوناني بقرون عدیدة وال یزال ھذا االصل موجودا ف

ھ      راجم ل ع ت ب ارب ة   على لوح من الطین المحروق في المتحف الوطني لالثار في بغداد الى جان احداھا عربی
ة         ة المنقول ة الیونانی خة من النظری ا نس ا جمیع اول    ) 12(وثالث بلغات اوربیة والى جانبھ ا ح ار ذاتھ واالفك

ة               ب المتعلق ة الجوان ى وجھ الدق د الحضارة السومریة وعل ة الھشة تسویقھا ض حاب الثقاف البعض من اص
ي        عر والمراث طورة والش ة اي االس ال الثقاف ي مج ا ف ید والطقوس      بالموروث منھ وقصص الخوارق واالناش

ة            ین بنظری اء السوفییت المختص احثین والعلم ا صفوة من الب ي انجزھ اث الت الدینیة ولعل الدراسات واالبح
ي    ى االت یر ال دیم تش ن      : االدب والموروث الق ر م م في الكثی د ت ة ق ارة الرافدی اطیر الحض اة الس نجد المحاك

ة وتجس ص الخوارق الالحق اطیر وقص ي االدب  االس ا ف ي كم الدب الملحم رة ل كال المبك ي االش د بوضوح ف
الكاریلي والتركي والمنغولي والباكوتي والفنلندي ومناطق القفقاز وایضا في نتاج ھومیروس كما في االلیاذة 

اھنامة للفردوسي     ل او الش امش للسومری   ) 13(واالودیسة او االلیاذة لفرجی م    یترك جلج را اذا ھ زا كبی ن كن
عب سومر              افلحوا  امش لش د اراد جلج رة لق اراتھ المحی ى اش داء ال نوا االھت مھ واحس ك رموزه وطالس ي ف ف

دما   الخلود احترق الجزء االول من الحلم السومري وتحقق الجزء الثاني منھ لقد قفزت سومر الى الخلود عن
واح الطین           ون عن كنوز سومر وظھرت كسرات االل انوا ینقب ذي ك ة السومریة   اصطدمت اصابع العلماء ال ی

ى        ھ تحول ال دي فوھت م الراف اح العل المسماریة الى الوجود وسرعان ماتحرك بركانھا الخامد عندما مست ری
اقواس قزح تغطي كل ارجاء العالم في الثالثینیات من القرن الماضي وما تالھا من سنوات مشحونة بالبحث 

ات القدی       اء اللغ دى علم ات ل ت المعلوم ب اكتمل ل والتنقی اء     والعم ا واالداب وعلم اتذة المثیولوجی ة واس م
االنسانیات ومن یتبعھم على مقاعد الدراسة لقد حاور كل تلك العقول طیف من الماضي یوازي عشب الخلود 
ة    اختلفت الكثیر من الدراسات واالبحاث ولكن االتفاق كان ابدا في االتجاه الذي یعزز سیادة الحضارة الرافدی

اة     وشمولھا وافاق ابتكارھا  ود والحی غیر المحدود لقد تعلم الكون المعاصر من رموز سومر البحث عن الخل
الجدیدة والعوالم غیر المرئیة ظھرت لملحمة جلجامش ترجمات عدیدة ونشرت عنھا دراسات بعضھا یجانب 
ذلك             را وك ائي واالوب ر االیم ذلك في المسرحیات واشكال التعبی ینمائیة وك الم س ي اف  الصواب تم تصویرھا ف

البالیة فك رموز تلك الملحمة الخالدة والكبیرة جیش من العلماء والباحثین من احفاد سومر تجاوزت ترجمة 
ة                ي ترجم ال ف ي الح ا ھ ا كم ك رموزھ ى ف دخول ال ت ال ي حاول ات الت ك الترجم ل تل العالم العراقي طھ باقر ك

و    امش ھ یر      الباحث والعالم االمریكي الكسندر ھیدیل لقد ظل كتاب ملحمة جلج دقیق لتفس ادق وال الجھد الص
م      دھم ھ ة وح الي االلھ و الت ى النح حا عل ا واض روج مفھوم طورة ان ت ت االس ومریة حاول واح الس ك االل تل

  .الخالدون في مجمع شمش اما البشر فایامھم معدودات وقبض ریح كل ما یفعلون 
  یتبع
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  ذاكرة المكان

  مستقبل مجھولسوق الكتبیین في بغداد  بین ماضٍ  عریق و
 )الحلقة االولى (

  
  عضو اتحاد المؤرخین العرب/ زین النقشبندي 

یذكر المؤرخون ان سوق الوراقین في بغداد كان قریبا من باب البصرة احدى ابواب مدینة المنصور المدورة 
منطقة وتمتد بین منطقتي القنطرة وطاق الحراني في قطیعة وضاح في الكرخ تمثل ھذه المنطقة حالیا ال

المسماة بالشالجیة وضاح ھذا ھو من موالي الخلیفة المنصور واستمر الحال ھكذا حتى العھد البویھي حیث 
انتقل سوق الوراقین الى الجانب الشرقي من بغداد ومن المعروف ان الخلیفة المنصور كان قد اخرج االسواق 

یات في الجانب الشرقي وبناء قصرالخلد على خارج اسوار المدینة المدورة ولعل اقدامھ على تشیید بعض البنا
الشاطىء الغربي كان الفھام الناس بانھ الخوف علیھم من وجودھم خارج االسوار ویقال ان السبب كما ورد 

ھـ ان السبب الذي دفع المنصور الى نقل االسواق ما بلغھ ان تجار غرباء یبیتون داخل اسواق 310الطبري ت 
لى المدینة اذ ال یؤمن من المدینة وان وجودھم خطر ع

جانبھم اذ یخشى ان یكون منھم جواسیس لالعداء بینما 
ھـ في معجم البلدان ان 626یقول یاقوت الحموي ت 

المنصور قد تضایق من ارتفاع الدخان من االسواق 
ومن االسواق التي نشات جنوب , واسوداد حیطان بغداد 

كما یقول المدینة المدورة سوق الوراقین وفي ھذا السوق 
ھـ اكثر من مئة حانوت لبیع وشراء الكتب 284الیعقوبي 

وھذا مما یؤید اعتقادنا بانھ التوجد اي عالقة لسوق 
الكتب الحالي سوق السراي بسوق الوراقین العباسي اال 
من حیث تشابھ الوظیفة واالسم الذي عرف في مطلع 

 0للكتبین والوراقین  القرن الماضي كونھ سوقا
 

  :جیةسوق الجبق
وكان قد عرف قبل ذلك في العھد العثماني بسوق الجبقجیة اي اصحاب مھنة صناعة آلة التدخین واصحاب 

اتخذ اسمھ من سراي الحكومة المجاور لھ والذي ) 1(الحرف والمھن الجلدیة والساعاجیة وغیرھا من المھن 
المصدر الوحید واالول لعملیة اقتناء لھ الفضل الكبیر على الحركة الثقافیة في العراق اذ ان ھذا السوق ھو 

الكتب القدیمة والحدیثة اضافة الھمیتھ التاریخیة حیث كان یسمى ھذا السوق ایام العباسیین بسوق المدرسة 
العصر العباسي المتاخر وھي المدرسة التتشیة نسبة الى االمیر خمارتكین التتشي وھو من ممالیك السالجقة 

لحنفي على شاطىء دجلة ولم یعرف عن ھذا المكان كونھ سوقا للوراقین في تلك انشا مدرسة لدراسة المذھب ا
الفترة وكانت تسمى ھذه المنطقة في العھد السلجوقي بدرب زاخا وھو من موضع محلة سوق الثالثاء التي 

ر كانت تحوي العدید من المعاھد والمدارس والربط منھا المدرسة التتشیة التي كانت في موضع جامع الوزی
بدایة جسر الشھداء حالیا والمدرسة الموفقیة ومدرسة االمیر سعادة على دجلة في مكان القشلة الیوم وموضع 
المحاكم ورباط ارجوان المنسوب الى والدة الخلیفة العباسي المقتدي باهللا ارجوان االرمنیة الذي كان یقع في 

بدار الخالفة وفي موضعھ الیوم جامع الوزیر  ارض االكمكخانة وسوق الثالثاء كان من اھم المحالت المحیطة
م والطریف  1006المالصق لسوق السراي وقد بني ھذا الجامع على عھد والي بغداد الوزیر حسن باشا سنة 

في الموضوع ان بناء ھذا الجامع كان من اموال التجار المنھوبة حیث اختلطت بعد استردادھا من ناھبیھا فلم 
السراي كان سوق ا على الوزیر ان یبني الجامع باثمانھا وتقول المصادر الخططیة ان یعرفھا اصحابھا واقترحو

متصال من جھة الشمال بسوق العمید ومن الجنوب بسوق المدرسة المستنصریة الذي ھو احد اجزاء سوق 
المدرسة  الثالثاء الشھیر كما ذكرنا انفا في اواخر العھد العباسي ویالصق سوق السراي من جھة النھر بنایة

االعدادیة العسكریة في العھد العثماني التي شغلت فما بعد من قبل المحاكم المدنیة وكانت مشغولة فیما بعد من 
قبل حاكم تحقیق الرصافة وقد اشار عبد الرحمن السویدي في كتاب تاریخ حوادث بغداد والبصرة من سنة 

لدائرة التي تحفظ فیھا السجالت الرسمیة ویذكر الى الدفتر خانة وھي ا) 2(م 1778 - 1772/ ھـ 1192 -1186
الدكتور عماد عبد السالم عنھا ان اغلب الوالیات المھمة في الدولة العثمانیة كانت تحتوي على دفتر خانة 

   ھخاصة بھا مرتبطة بالدفتر خان
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مع الوزیر وقد توصلوا الى جا ھبیت الدفتر خان لالمركزیة في استانبول مباشرة وكذلك اورد السویدي حادث نق

على ماتقدم ان وجود  الى المولى خانة اثناء الفتنة التي حصلت ایام الوزیر حسن باشا وعلیھ فاننا نعتقد بناًء
والسبب الثالث ھو موقعھ الفرید والمھم بین الجوامع والذي تحیط  ثانیًا ھوالقشلة ودار الدفتر خان السراي اوًال

ي كانت في نفس الوقت مدارس دینیة اضافة الى المدارس الحكومیة مثل مدرسة بھ من كل الجھات تقریبا والت
اعدادي عسكري ومدرسة الحقوق ومدرسة الصنایع كان سببا مھما في تبلور وتاسیس سوق الكتبیین في 
سوق السراي فیما بعد ویذكر نیبور في رحلتھ في القرن الثامن عشر عند مروره ببغداد انھ لم یكن ھناك 

ن وسوق كتب مثل القاھرة التي اشتھرت بسوق الوراقین حیث ان الذي یحتاج الى كتاب یستطیع ووراق
وبعد فترة یتم االتفاق علیھا حسب حجم  امعین االحصول علیھ بسھولة من سوق الوراقین بعد ان یدفع ثمن

مور التزویق الكتاب وسعتھ وحسب رغبة الراغب في اضافة بعض النقوش والزخارف والتذھیب وغیرھا من ا
ع الحصول على ما تحتاج من الكتب اال بعد وفاة احد العلماء اذ یتم بیع كتبھ في یاما في بغداد فانك لن تستط

ن السابع عشر ومزاد یعقد لھذا الغرض ھكذا جرت العادة حیث یذكر نیبور ونستدل من ذلك ان فترة القر
  .ق الوراقین ببغداد وباقي المدن العراقیةوالثامن عشر والتاسع عشر شھدت تقریبا فترة سبات في سو

  
 :كي یحصل الطلبة على كتبھم

  والسؤال الذي یتبادر الى الذھن ھو كیف كان الطلبة واالساتذة یحصلون على مایحتاجون من الكتب ؟
توزع بین الطلبة فیقوم كل طالب بنسخ  تم الحصول على الكتب بواسطة تقسیم الكتاب الى مالزمیلقد كان 

زمة من الورق البالغة عشر اوراق في لیلة واحدة وبھذه الطریقة یتم الحصول كل یوم على كتاب واحد اي مل
 وھناك طریقتان كان الوراقون في القاھرة یستخدمونھا حیث یتم بواسطتھا) 3(واحد  استنساخ كتاب یتم

مجموعة من النساخ یعملون الطریقة االولى ان الوراق لدیھ  , الحصول على ما یحتاج الیھ الشخص من كتب
من نسخة من الكتاب او الكتب الرائجة وفي حالة طلبھا من قبل المحتاج یتم  في محلھ یقومون باستنساخ اكثر

نفا ھو ان یاتي المحتاج الى الكتاب بنسخة منھ او ھي موجودة آوالطریقة الثانیة ھي التي ذكرتھا  , بیعھا فورا
النساخین في بغداد كان العشاري الذي یذكر انھ كان یلف اصابعھ بالقماش لدى الوراق فیتم نسخھا ومن اشھر 

مھمة النسخ من االعمال التي یلجا الیھا المتعلمون الذین ال یجدون عمال  تلیقوم بنسخ الكتب فقد كان
 فتضطرھم ظروف المعیشة للقیام بھذا العمل اما االساتذة والعلماء فقد كانوا مشغولین بالدرس والمطالعة

بعملیة النسخ اال الذین تضطرھم ظروف المعیشة للقیام بھذه الطریقة وا والتالیف ومن النادر جدا ان یقوم
عماد عبد السالم رؤوف انھ لم یكن ثمة معلومات دقیقة عن عدد اصناف المھن في المدن العراقیة . ویذكر د

ع عشر عرض اسماء الحرف الرئیسة ابان العصر العثماني ویشیر الى مؤلف فقھي مھم كتب في القرن الساب
عماد عبد السالم من ھذا . القائمة في عھده والتي تبلغ االربعین ولم یكن ضمن ھذه االصناف التي نقلھا لنا د

صناع االغلفة وال ندري ھل وھم ن یار الى صنف الغالفشالكتاب صنف الكتیبین اصحاب المكتبات في حین ا
اما الرحالة اولیا جلبي صاحب كتاب  ,و اغلفة مواد او اشیاء اخرىالمقصود اغلفة الكتب اي التجلید ا

سیاحتنامة الذي زار بغداد في القرن السابع 
عشر المیالدي والحادي عشر الھجري فانھ 

قلیلة كذلك لم یشر الى  الم یذكر اال اصناف
صنف الكتبیین اما الكوماندز فلیكس جونس 
الذي زار بغداد في القرن الثالث عشر 

الذي ذكر نحو سبعین صنفا وجري الھ
متمیزا یشمل اغلب ما تحتاجھ المدینة في 
ذلك العھد من خدمات وھو ایضا لم یذكر 

ین یالكتبیین ویبدو مما تقدم انھ لم یكن للكتب
صنف وال وجود مثل باقي االصناف في ذلك 
العھد اما الرحالة راوولف فقد الحظ بان 
مدینة بغداد قد غدت في اواخر القرن 

السادس عشر المیالدي  –العاشر الھجري 
ل لونھا الى السواد امجموعة من االزقة الضیقة والبیوت المتھدمة والعدید من الجوامع الخربة التي استح

ذا الوضع طیلة القرن السابع عشر یجللھا الركود والخمول واالنزواء حتى ان الرحالة ھولبثت بغداد على 
ھـ اذ یذكر انھا اصبحت قلیلة السكان 1076 – 1665ا عند مروره بھا سنة مؤلموصفا الفرنسي تیفنو وصفھا 

  وتتخللھا مساحات واسعة تخلو من السكان فیما عدا السوق فان ما بقي من المدینة ال یعدو ان یكون شبیھا 
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التاسع الثاني عشر والثالث عشر الھجریین الثامن عشر و ینبالصحراء فقد تراوح عدد سكان بغداد في القرن

الف نسمة ویمكن القول ان عھد الممالیك كان في احد جوانبھ الرئیسة  1000 –الف  50ن بین یعشر المیالدی
ة في العراق ففي بغداد ترتب على تاسیس حسن باشا وابنھ احمد باشا لنظام الممالیك یعھد نمو وتطور للمدن

عشر المیالدي ومع قیام اول حكومة مركزیة من افیھا خالل النصف االول من القرن الثاني عشر الھجري الث
عراقیة تاخذ على عاتقھا توحید العراق في العصر الحدیث ازدیاد اھمیة بغداد وتعاظم اھمیتھا باعتبارھا مركزا 
اداریا رئیسا ومقرا الكبر سلطة سیاسیة في المنطقة وما یستتبع ذلك وجود مؤسسات حكومیة ودوائر رسمیة 

ولقد تمیزت مدن العراق في ھذه الفترة بصفة خاصة بازدیاد ,  عدد كبیر من السكان عامة ترتبط بھا مصالح
في النصف  يءاھمیة السرایات الرسمیة حتى غدت اھم مؤسسات المدینة على االطالق فسراي بغداد الذي انش

ذي كان قع جنوب القلعة على شاطىء دجلة الیاالول من القرن العاشر الھجري السادس عشر المیالدي كان 
للوالي واتباعھ اضافة الى تجمع باقي دور الحكم ودوائر الدولة وكان من المظاھر التي اتسم بھا  اعام امقر

عھد الممالیك اذ ان ھذا النشاط المتزاید للسوق الذي كان قریبًا من منطقة السراي الحكم حیث كانت تتجمع 
ا حیا او سوقا تجاریا كبیرا یحمل اسما معینا مثل االسواق التي تجمع ضروب التجارة العدیدة لتؤلف بمجموعھ

سوق التوتنجیة باعة التتن وسوق الكببجیة وسوق الجایف وسوق القزازین وسوق الخیاطین والبزازین 
الذي ھو سوق السراي والذي تحول ) 4(وسوق التخمیس وسوق الطول وسوق السروجیة وسوق الجوبقجیة

واق موزعة بین المیدان والسراي وتمتد جنوبا حیث تكتظ ھذه المناطق فیما بعد لبیع الكتب وكانت ھذه االس
  .عادة بخانات التجار والمقاھي والجوامع والمدارس الدینیة وباعة الكتب والوراقین

  یتبع
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  شخصیات عراقیة

  !راھب مسیحي في دیر العربیة.. انستاس الكرملي
 باحث مصري/ احمد تمام

 
  

خدم انستاس الكرملي اللغة العربیة وآدابھا اكثر من خمسین عاما بما وضع  
من كتب مھمة، وابحاث جدیدة، ومقاالت مبتكرة، وتعلیقات مستفیضة، وھو 
ة ذات شأن في عصره اال       ة عربی غزیر االنتاج فیما یكتب، وقل ان تجد مجل

ا او بأسماء مستعارة ا    ا اخرى،   ولھ مشاركة فیھا باسمھ الصریح احیان حیان
ر من ستین           ھ اكث ھ وابحاث ا بمقاالت ي وافاھ وبلغ عدد المجالت والصحف الت
صحیفة، كانت تصدر في العراق وسوریا ولبنان ومصر وفلسطین واالستانة 
فضال عن مقاالتھ الفرنسیة التي نشرھا في بعض المجالت االوربیة، وعرف 

لعنایة بالفاظھا واستعماالتھا، وكان یرى في الخروج على العربیة خطا بغیرتھ الشدیدة على اللغة العربیة والدفاع عنھا وا
  .الیمكن قبولھ او التساھل فیھ

  :النشأة والتكوین
ع االول سنة    22(ولد االب انستاس الكرملي في بغداد في  ـ  1283من ربی اني وأم  ) م  1866من آب سنة    5= ھ ألب لبن

بحر صاف من قرى تسمى مریم مرغتھ، وانجب منھا خمسة بنین واربع بغدادیة، فأبوه ویدعى جبرائیل یوسف عواد من 
  .بنات، وكان ابنھ بطرس الذي عرف بعد ذلك بأنستاس الكرملي الرابع بین اوالده

باء الكرملیین، وبعد ان اتم دراستھ بھا انتقل الى مدرسة االتفاق الكاثولیكي، تلقى الكرملي تعلیمھ االبتدائي في مدرسة اآل
نذاك في السادسة عشرة من آوبدأ حیاتھ معلما للعربیة في مدرستھ االولى وكان ) م 1882= ھـ 1300(ھا سنة وتخرج فی

ل  ب  : عمره واخذ ینشر وھو في ھذا العمر الغض مقاالت لغویة في العدید من الصحف المعروفة في ذلك الوقت مث الجوائ
داد سنة       . والبشیر والضیاء ا اكمل العشرین غادر بغ ـ   1304(ولم ة اآل     ) م1886= ھ ى بیروت وعمل مدرسا بكلی اء  ال ب

الیسوعیین، وفي الوقت نفسھ اكمل دراستھ في تعلم العربیة والالتینیة والیونانیة ، واتقن الفرنسیة ، وتوفر على دراسة 
  .ادابھا

والتحق بدیر ) م 1887= ھـ  1305(ولم یكتف األب انستاس الكرملي بھذا القدر من الدراسة، حیث سافر الى بلجیكا سنة 
شفرمون قرب مدینة لیبج، ودخل في سلك الرھبنة، وتسمى باسم انستاس ماري الكرملي، وھو االسم الذي الزمھ وعرف 

ي فرنسا سنة             . بھ بین الناس ى مونبلیھ ف ى السفر ال زود من المعرفة ال ي الت ھ ف ـ   1307(ثم دفعتھ رغبت ) م1889= ھ
ـ   1312(سم قسیسا سنة وتاب المقدس والتاریخ الكنسي، وظل حتى لدراسة الالھوت والفلسفة وتفسیر الك ) م1894 -ھ

  .باء الكرملیین ثم غادر فرنسا الى اسبانیا، واقام بھا فترة زار معالمھا االسالمیة، ثم عاد الى العراق لیتولى مدرسة اآل
  :راھب في معبد العربیة

انكب علیھا قارئا ودارسا ومتذوقا ومنقبا، وحرص على خدمتھا شغف األب انستاس باللغة العربیة شغفا ملك علیھ قلبھ ف
ة والحبشیة،             ا كالسریانیة والعبرانی ات السامیة االخرى ویقف علیھ م باللغ ا ان یل ھ لھ ونصرتھا بكل مایملك، ودفعھ حب

  .فضال عن دراستھ للفارسیة والتركیة واتقانھ لالنجلیزیة والفرنسیة
ة         وقد ھیأت لھ ثقافتھ الواسعة وتض ا من لغ ة واشتقاقھا وقرابتھ اظ العربی لعھ في اللغات ان یبحث في اصول بعض االلف

ا      ة لھ ي استعمال العام سامیة اخرى او غیر سامیة، بحیث الیفوتھ استعمالھا ووجھ الفصاحة فیھا، وما شاع من الخطأ ف
اظ    اال ان بعض الباحثین یرى انھ انطلق من فلسفة اصالة ھذه اللغات، وان العربیة ا م الف خذت عنھا، ومن ثم اصبح معظ

  .العربیة مستمدا من ھذه اللغات، في حین ان الحقیقة ھي ان ھذه اللغات ھي التي استعارت من العربیة ولیس العكس
تكفینا   وكان من اسھاماتھ ایضا انھ اخذ یضع مقابال عربیا للمصطلحات الحدیثة ، وكان یقول انھ یوجد في العربیة الفاظ

ي   مدونة اال ا ف ستعارة من غیرھا من اللغات االجنبیة، وان لغتنا مفتقرة الى تحریر الفاظھا العلمیة واالشارة الى مایقابلھ
ذي         وان ال ى معجم الحی ى عل ذلك اثن ا، ول اللغة العربیة وفي اللغات االخرى حتى یھتدي الكاتب الى استعمالھا في موطنھ

  .الفھ امین معلوف
ي من روا   اد عن كل             وكان انستاس الكرمل ى اصولھا واالبتع ى اللغة وعل اظ عل ى الحف داعین ال د التصحیح اللغوي ، وال

ھ الكتّ    ذلك نب تعمال الصحیح، ول ن االس ا ع اى بھ اب    ماین د كت ھ من اخطاء، فانتق ایقعون فی ى م ة (اب ال اریخ آداب اللغ ت
ھ    أن ینزه عن كل مایشوه محاسنھ، من ھ یحسن ب نكا: لـجورجي زیدان وقال) العربیة ي قول اورد ف ك م د تعاصر   :( ذل وق

 ).وقد عاصر البابلیون المصریین ، النھ الوجود للتفاعل في مادة عصر: البابلیون والمصریون ، واالصح
  :االستدراك على المعاجم العربیة

دمین واشعارھم،        ب االق ي كت ا موجود ف را منھ ي   رأى الكرملي ان المعاجم العربیة التحتوي جمیع المفردات، وان كثی وف
ذلك عزم              دمین، ول ى السنة االق ا عل ي ورودھ اجم اللغویة الینف ي المع ا ف ى  مؤلفات المولدین وان عدم وجودھ ألیف  عل ت

ـ  301ذ(معجم یتدارك ھذا الخلل، وبدأ في تألیفھ منذ سنة  امین، وسمى         ) م1883= ھ ھ بع ى قبل وفات وظل یعمل فیھ حت
رب  (معجمھ اوال  ذه ال    ) ذیل لسان الع م عدل عن ھ م      ث ا اس دال منھ ھ     )المساعد (تسمیة واتخذ ب ، ویحدثنا عن دوافع تألیف

  منذ :( بقولھ
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احي    جمة  اخذنا نفھم العربیة حق الفھم، وجدنا فیما كنا نطالع فیھ من كتب االقدمین والمولدین والمعاصرین الفاظا ومن

ك الثغرة        صا بّیولھذا رأینا في مصنفات السلف نق... متعددة، الاثر لھا في دواوین اللغة نا، فأخذنا من ذلك الحین بسد تل
ي سنة        ...)  ر النور اال ف م ی اة مؤلفھ، ول ـ  1392(وقد ظل ھذا الكتاب مخطوطا سنوات طویلة بعد وف ث  ) م1972= ھ حی

  .صدر المجلد االول منھ
  :رائد الصحافة اللغویة

ة ووضع المص        ة اللغوی ا استجد من مستحدثات،      اتخذ األب انستاس من الصحافة وسیلة لنشر الثقاف دة لم طلحات الجدی
ة   رب  (فاصدر مجلتین وجریدة، اما المجلة االولى فھي مجل ت  )لغة الع ، وكان

اع    م االجتم شھریة، فیھا اللغة واالدب والمصطلحات والتاریخ وما یتصل بعل
نتي           ین س ا ب دات فیم عة مجل ا تس در منھ د ص ان، وق م االنس -1329(وعل

ضمت اعداد ھذه المجلة مئات المصطلحات وقد ) م1931-1911= ھـ 1350
ة ھي      ة الثانی ت  ) دار السالم (العربیة وما یقابلھا في الفرنسیة، والمجل وكان

راق،        ى بشؤون الع اریخ وتعن اع والت ي االدب واالجتم نصف شھریة تبحث ف
وام      ة اع دة اربع در لم ت تص ـ  1340-1337(وظل ا  ).م1921-1918= ھ ام

دة    ، )جریدة العرب(الجریدة فھي  وكانت یومیة سیاسیة اخباریة، صدرت لم
  ).م1920-1917= ھـ 1339-1336(اربع سنوات ببغداد 

  :مجلسھ االسبوعي
ر              ي دی ة من كل اسبوع ف وم الجمع ي ی وكان لالب انستاس مجلس یعقد ف

الكرملیین، یحضره كثیر من اھل اللغة واالدب والفكر من العراقیین وغیرھم  
راق، و ى الع دون ال اعة  ممن یف ى الس باح حت اع من الص ذا االجتم تمر ھ یس

ان     اریخ، ولكن ك الثانیة عشرة ظھرا، یناقشون فیھ شؤون اللغة واالدب والت
   .ھناك شیئان لم یكن مباحا الكالم فیھما في ھذا المجلس وھما الدین والسیاسة

د تیمور      واشتھر الكرملي بمراسالتھ العالم الفكر واللغة في عصره حول بعض القضایا العلمی ال احم ة، من امث ة واللغوی
  .واحمد زكي باشا ومحمود شكري االلوسي، وقد نشرت مجلة المورد مراسالتھ مع احمد زكي باشا

وكان الكرملي یستعین في كتابة مؤلفاتھ وبحوثھ وتعلیقاتھ بمكتبة ضخمة حوت امھات المصادر العربیة القدیمة في اللغة 
ا  واالدب والتاریخ والبلدان والترا دا مخطوطا   1335جم، وجمعت ھذه المكتبة ما یقرب من عشرین الف مجلد، بینھ . مجل

د         ت بع د آل ا، وق ي تكوینھ ة ف وھذه المكتبة التي كانت من اعظم المكتبات الخاصة في العراق انفق الكرملي سنوات طویل
  .وفاتھ الى الحكومة العراقیة

  انتاجھ الفكري
ب ال  ن الكت ائال م ددا ھ ي ع رك الكرمل ة  ت ھ المطبوع م كتب ور، ومن اھ ر الن م ی ا ل ھ مخطوط زال معظم ویین : ی اغالط اللغ

نة    داد س ي بغ ر ف دمین، ونش نة     1932االق اھرة س ي الق ر ف ا، ونش ا واكتھالھ ة ونموھ ة العربی وء اللغ م، 1938م، ونش
معجم العین للخلیل : ام، وحقق عددا من الكتب، في مقدمتھ1939واالنقود العربیة وعلم النمیات، ونشر في القاھرة سنة 

ل   بن احمد، لكنھ لم یكملھ بسبب ظروف الحرب العالمیة االولى، ونخب الذخائر في احوال الجواھر البن االكفاني، واالكلی
  .مقالة تمثل جزءا كبیرا من انتاجھ 1300وباالضافة الى ذلك خلف مایزید على اكثر من . للھمداني

اني          وقد حظي الكرملي بتقدیر كثیر من الھیئ ي مجمع المشرقیات االلم ة، فانتخب عضوا ف ة واللغوی ات والمجامع العلمی
ـ  1329(سنة  ي دمشق سنة       ) م1911= ھ ي ف ـ  1339(والمجمع العلمي العرب واختیر ضمن اول عشرین    ) م1920= ھ

  ).م1932= ھـ 1351(عالما ولغویا من مصر واوربا والعالم العربي یدخلون مجمع اللغة العربیة بالقاھرة سنة 
من  7= ھـ 1366من صفر  13(وبعد حیاة طویلة قظاھا في خدمة اللغة العربیة توفي االب انستاس الكرملي في بغداد في 

  :، ورثاه شعراء عدة، منھم احمد حامد الصراف، ومما قالھ)م1947ینایر 
  جوامعنا في جنبھن الكنائس** وعشنا وعاشت في الدھور بالدنا 

  عمائمنا في جنبھن القالنس** لھ  وسوف یعیش الشعب في وحدة
اب    ا كت ھ لكوركیس عواد،       : وقد صدرت بعد وفاتھ كتب تناولت حیاتھ، من اھمھ ھ ومؤلفات ي وحیات األب انستاس الكرمل

  . واألب انستاس ماري الكرملي لعامر رشید السامرائي
  :أھم مراجع الموضوع

 القاھرة–معھد البحوث والدراسات العربیة  –لغویة االب انستاس ماري الكرملي واراؤه ال: ابراھیم السامرائي- 
 .م1969

 م1983 -بیروت -منشورات الجامعة اللبنانیة–مصادر الدراسة االدبیة : یوسف اسعد الداغر 
  م1986= ھـ 1406 -القاھرة–المجمعیون في خمسین عاما –محمد مھدي عالم. 
 مجلة المورد –ي باشا واالب انستاس الكرملي الرسائل المتبادلة بین شیخ العروبة احمد زك: حكمت رحماني–

  .م1977 –بغداد  –العدد الثاني  –جلد السادس مال
  )2008حزیران  15میزوبوتامیا ـ العدد ( 
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  تراث فني

  الجذور التأریخیة لألغنیة العراقیة
 مھیمن إبراھیم الجزراوي ـ باحث موسیقي

  جامعة بغداد –كلیة الفنون الجمیلة 
والثابت أثریًا أن اإلنسان في العراق  من المعروف 

اره       ل ابتك اء والعزف والرقص قب القدیم عرف الغن
ذه       ى ھ ق عل الكتابة وقبل أن یرسم وینحت ، ویطل

رة  ة أي  بالفت ا معرف ة وال یمكنن ور الحجری العص
شيء عن الغناء في العراق القدیم نصًا ولحنًا لھذه 

ا        د ض ذا فق ة ، لھ دم وجود الكتاب بب ع ع الفترة بس
  .منا التراث الغنائي لھذه العصور الطویلة

كان    أما في العصور التاریخیة الالحقة فقد خلف س
ًا مسماریة تحتوي     العراق القدماء لألجیال نصوص
ھ   على تراث موسیقي عظیم وغزیر ، حفظتھ ونقلت

، وسیقیة آالت م لنا آثارھم الموسیقیة المختلفة من
وم  ة ، ورس اھد منقوش ة ، ومش ى و، ومنحوت لق

ك العصور إذ      ي تل یقیة ف آثاریة تمثل الحیاة الموس
ي     اء ف ن الغن دة ع ورة جی ع ص ى وض اعدت عل س

  .العراق القدیم
ي    یقى ف ى أن الموس ید إل ور رش بحي أن یر ص ویش

ة        ة كالموسیقى العربی ت موسیقى غنائی دیم كان ق        ، العراق الق ى عن طری ت تعزف وتغن ة كان ان الغنائی واأللح
ة           السماع والحفظ من جی یقي لألغنی دوین الموس ى الت یر إل ا یش دم وجود م ي لع اء العرب ل ألخر على غرار الغن

 1( وغیرھم من سكان العراق القدامى، والبابلیون ، األمر الذي أدى إلى ضیاع األلحان التي غناھا السومریون 
 ).255ص، 

ة     أما طارق حسون فرید فیذكر لنا ، أن العراقیین القدامى قد عرفوا الغناء أ ة المختلف الیبھ األدائی و اإلنشاد بأس
اء المنفرد          وا الغن ة ، فعرف ارات الشرق القدیم ف حض ي مختل ائي  ، التي ُعرفت فیما بعد ف اعي  ، والثن ، والجم

ین  . والمعتمد على المجامیع المتعددة ومن حیث األسلوب الغنائي شاع بینھم الغناء المتناوب على شكل حوار ب
أداء           ، موعة والمج، المغني المنفرد  دون ب دیني إذ یقوم المتعب اد ال ي اإلنش حًا ف ان واض ا ك ذا م أو الفرقة ، وھ

  ).61ص،  2( األغنیة مع المغني المنفرد أو فرقة المنشدین
د  إن معظم الموسیقیین في العراق القدیم كانوا من الكھنة ورجال الدین الذین  ي المعب اك    . یعملون ف ان ھن ا ك كم

ذین     یقیین ال ض الموس زف        بع ي الع اركة ف تدعون للمش نھم یس د ولك ا بالمعب ة لھ ًا أخرى ال عالق اطون مھن یتع
  . والغناء في المناسبات التي تستدعي ذلك

ویذكر صبحي أنور رشید أن العراقیین القدامى یشاركون یومیًا في تأدیة الموسیقى والغناء وسماعھا وذلك عن 
ى الراحة    الدهخإعبد منذ استیقاظ الملك في الصباح ولغایة طریق الطقوس والشعائر الدینیة التي تقام في الم إل

، وكان للموسیقى والغناء دور مھم في العبادة وقد حدد ذلك بصورة دقیقة لدرجة أنھم وضعوا دلیًال  .والنوم لیًال
ل    ان نوع التراتی ة وأغن           أو جدوًال زمنیًا لبی ھ كل ترتیل دم فی ذي تق ت ال ر الوق ؤدى وذك ي ت اني الت ة واألغ ،  1( ی

  ).41ص

 تلحین كلمات دینیة تلحینًا موزونًا وغیر موزون تتلى في المعابد وفي المناسبات األخرى  ھي التراتیل الدینیةو
  .)157، ص 17(

ي العصر السومري       ات ف ین والمغنی ، وقد حافظت النصوص المسماریة على مجموعة كبیرة من أسماء المغنی
ول         وكان ھؤالء مقسمین على أصناف ودرجات د فیق ارق حسون فری د ط ك عن اء ذل كل بحسب تخصصھ كما ج

ن الموتى      ، أو یعزف التراتیل ، من حیث التخصص كان ھناك من یرتل  د دف ة عن ان الحزین ك   ، واأللح ر ذل وغی
 واإلنشاد الدیني ، ویطلق علیھ في اللغة السومریة كلمة، من المناسبات التي تستدعي ھذا النوع من الموسیقى 

)Gala( ي أ)ة  ، أو یغني األلحان السارة ، ، أما من یعزف ) الكاھن طاال ھ كلم  )Nar( والمفرحة ، فیطلق علی
لى ثالث درجات من حیث أھمیة الموقع الفني والدور المنوط اوكان كل تخصص منھما ینقسم ). الكاھن نار(أي 
  ).55ص،  2( بھ

  في العصور اآلشوریة بعد العثور على نص  ىتغنوتطلعنا اللقى اآلثاریة على وجود فھرس لألغاني التي كانت 
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  ویرجع تاریخ) آشور(م خالل تنقیبھا في العاصمة اآلشوریة 1919مسماري من قبل البعثة األلمانیة في عام 

قبل المیالد وھو محفوظ اآلن في متحف الشرق األدنى في برلین ویشیر إلیھ صبحي  1100ھذا النص إلى سنة 
ھ یح   ید بقول ي             أنور رش یقیة الت اد الموس طلحات األبع ع مص اني م ى فھرس لألغ نص اآلشوري عل توي ھذا ال

لم  لأصبحت تستعمل  ة  ، لداللة على س ام األغنی إذا  . أو مق ف
لم   ن س ة م د عزف أغنی ا أری ام ، م ارتو(أو مق ثًال ) إیش م

سلم (یجب أن تكون القیثارة منصوبة على السلم نفسھ أي 
  ).35ص،  1( )إیشارتو
، ن استعمال تعابیر معینة للداللة على نوع األغنیة فضًال ع

ة    ق األغنی ي تراف ة الت لم ، أو اآلل ام(أو س ة ، ) مق األغنی
یر    افھناك نصوص مسماریة مقسمة  غیرة تش لى أجزاء ص
  ).121ص،  1( إلى االختالف في األداء الموسیقي

اللم      ھا للس ماء نفس ذه األس ذكر أن ھ دیر بال ن الج وم
م    ،ة في النص اآلشوري الموسیقیة الوارد ي القس نجدھا ف

ي أور     دیم ف ابلي الق نص الب ن ال اني م ع  ، الث ذي یرج وال
 قبل المیالد بالتسلسل نفسھ 1800تاریخھ إلى حوالي سنة 

  ).36ص،  1(
ام     ل ع ة باب قوط مدین د س یالد  539(وبع ل الم اش ) قب ع

ي       دھور السیاس ادھا الت طربة س اة مض راق حی الع
رة    واالقتصادي والثقافي  ي فت بسبب النزاعات المستمرة ف

میت  ة س ة(تاریخی رن) بالجاھلی ین الق دة ب األول  ینوالممت
  ).12ص،  3( ینوالسادس المیالدی

كال      دم األش و أق داء ھ ؤرخین إن الح ض الم ع بع ویرج
د      ن مع زار ب ن ن ة العرب      . الغنائیة في عصر ما قبل اإلسالم ویرجع أصلھ إلى مضر ب اء الرحال داء ھو غن والح

  ).9ص،  4( دونھ للتخفیف عن أنفسھم وعن جمالھم مشقة وعناء السفریؤ
ان        اني الركب ب فھو أغ ا النص ناد ، والھزج ، فأم ب ، والس ة أوجھ النص ى ثالث ان عل دیمًا ك رب ق اء الع إن غن

  ).51ص،  5( والقینات ، وأما السناد فھو أنغام ثقیلة ، وأما الھزج فھو غناء خفیف
والدنیویة ، فقد تغنى عرب ، والدینیة ، والخاصة ، صر الجاھلي في حیاة العرب العامة ولقد دخل الغناء في الع

والنواح والندب ضربان من . وناحت الحرائر العربیات على قتالھن، وواحات النخیل ، الجاھلیة بأغاني الحصاد 
  ).169ص،  1( )الغناء المحزن(

وكان منھم أھل  ،فقد كان من العرب قبائل بادیة  .ق واحدأن حیاة العرب في الجاھلیة لم تكن كلھا تتسق في نس
ث      . الذین یعتمدون في معیشتھم على الزراعة والماشیة ،القرى ، وسكان الحواضر  ق ثال ان من ھؤالء فری وك

دًا ،      . یضرب في األرض للتجارة ، فیتصل بغیره من األمم ًا واح وا مجتمع م یكون ة ل وھكذا نجد أن عرب الجاھلی
  ).121ص،  6( وا ینقسمون إلى مجتمعاٍت ذات حظوظ متفاوتة من الرقي والحضارةوإنما كان

ین النھرین                ا ب الد م ت ب ًا وكان ًا مھم زًا ثقافی ت مرك رة كان ة الحی راق أن مدین ي الع وفي العصر الجاھلي نجد ف
بحت م     ة إذ أص ة واآلشوریة العظیم رة   تستطیع أن تفخر بمدن كبیرة أخرى رغم اختفاء المدن البابلی ة الحی دین

  ).40ص،  7( ازدھارًا مدن الشرق أكثرالقریبة من بابل القدیمة 
وتعلم فیھا ) م624توفي حوالي عام (ویذكر لنا صبحي أنور رشید أنھ جاء إلى مدینة الحیرة النظر بن الحارث 

  ).167ص،  8( ولما ذھب إلى مكة المكرمة علَّم أھلھا فاتخذوا بعد ذلك القیان، العزف على العود والغناء 
اء         واع من الغن تعار أھل الحجاز عدة أن ان          وومن الحیرة اس ذي ك ب ال ر تطورًا فحل محل النص ان أكث ذي ك ال

ت       ن ثاب ان ب ول حس ت ، ویق اعر الرسول    ) م683-م563(مستعمًال في ذلك الوق ب بش ت   ) (ص(والملق د رأی لق
البرابط       ة ب ین بالرومی ات یغن ًا رومی ان ، خمس ًا یغن   عشر قی رة  ، وخمس ل الحی اء أھ ). 21-20ص،  9( )ین غن

  .ھو نوع من أنواع العود البربطو
في  یدل على أن الغناء على طریقة أھل الحیرة كان من األسالیب الممیزة والمعروفةدل على شيء إنما ان وھذا 

  .العصر الجاھلي
یط    اویرى الباحث بأنھ كان ھناك ضرب اذج بس اھلي ، ضرب س األعراب ھو      ن من الغناء في العصر الج ق ب یلی

  ).122ص،  6( ھو غناء القیانوالحداء والنصب ، وضرب فني راٍق یلیق بأھل المدن 
م       ارھا ول رة بأبص ھ الجزی خص إلی لقد بدأ عصر جدید بظھور وانتشار اإلسالم فصارت الحجاز المركز الذي تش

  ر تجاه الروح الجدیدة التي ولدت تعد شھرة الیمن القدیمة وال حضارة العراق وال مجد الغساسنة بالشيء المذكو
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م            ع األم ة جمی ى أدمغ یطر عل زمن تس رن واحد من ال ي غضون ق ،  7( في الحجاز ، تلك البالد التي أصبحت ف

  ).65ص
ة   ولم یتخلف الغناء العربي في صدر اإلسالم عما كان علیھ في العصر الجاھلي فقد أنتقل مع العرب من الجاھلی

  .)12ص،  10( إلى اإلسالم
دین              ي فلسفة ال ا واالنشغال ف اس عنھم بب عزوف الن ي ھذا العصر بس عف ف اء بالض دأت الموسیقى والغن وب

  ).10ص،  4( اإلسالمي ونشرھا عن طریق الفتوحات اإلسالمیة
دین      اء الراش ر           ) م661-م632(أما في عصر الخلف و بك ة أب ي عصر كل من الخلیف اء ف م یتسع الغن ) رض(فل
، وإنما أتسع ) م644-م634) (رض(وعمر ) م634-م632(

، إذ ھدأت  ) م656-م644) (رض(في عصر الخلیفة عثمان  
اولوا    ا ، وح الفتوحات اإلسالمیة وأخذ العرب یستجمون منھ
بالد      ي ال ا ف ي رأوھ أن یھیئوا ألنفسھم شیئًا من الحضارة الت

ة  ن   . األجنبی ان ب ة عثم ي الخلیف امر وال ن ع د اهللا ب ان عب فك
ان   ى ال ) رض(عف ى     عل نَّاجات وأت اء َص ترى إم د اش بصرة ق

ھ ،    ین فی بوع یغن ي األس وم ف ن ی ان لھ ة فك ى المدین ن إل بھ
نھن ذوا ع نھن وأخ اس م مع الن ة . وس ر الخلیف ي عص ا ف أم

فقد توقفت حركة ) م661-م656) (رض(علي ابن أبي طالب 
ھ    الحروب بین لمین ب غال المس یًال النش اء قل یقى والغن الموس

  ).45ص،  5( تلبث األمور إن ھدأت وبین معاویة ولكن لم
وھو صاحب النصب ، وأول . . وكان أحمد النصیبي من الكوفة أول من مارس الغناء في أیام الخلفاء الراشدین 

اء       ي الغن ذ النصب ف ھ أخ ھ ، وعن ى ب ى     . . من غن الم بالضرب عل ي اإلس تھر ف ان أول من أش ھ ك اھر أن والظ
  ).111ص،  7(  الطنبور والغناء

لوب راقٍ     ومما ث وجود أس ًا في           تقدم یتضح للباح اء الراشدین وخصوص ي عصر الخلف ي العراق ف ز ف ومتمی
  .المدن الكبرى مثل مدینة البصرة والكوفة والحیرة

ویین    ى األم ة إل ال الخالف د انتق ون  ) م750-م661(وبع ة والفن رت الثقاف ر ، ازدھ ة   توظھ ام اللحنی األنغ
اء الراشدین  واإلیقاعات في ھذا العصر بصورة  ات في     . أوضح مما كانت علیھ في عھد الخلف ت إیقاع ذكر س فت

  .ھذه الفترة وھي الثقیل األول ، والثقیل الثاني ، وخفیف الثقیل ، والھزج ، والَرمَّل ، والَرمَّل الطنبوري
ھ العصر األم    (أخذ الغناء الموقع ینوع إلى ستة ضروب في ھذا العصر  (أما شوقي ضیف فیقول  د ب ) ويویقص

  ).51، ص 5) (وھي ثقیل أول ، ثقیل ثاٍن ، خفیف الثقیل ، رمل ، خفیف الرمل ، ھزج
  ).87ص،  9( )م715المتوفي حوالي عام (إذ أدخل الَرمَّل ابن محرز . وقد ابتكر اثنان منھا في العصر األموي

ام  (أما سائب خاثر  ت       ) م683المتوفي حوالي ع د أش ل وق اء الثقی ى الغن ھ أول من غن اع    فأن ر اإلیق ھ مبتك ھر بأن
  ).69ص،  9( المسمى الثقیل األول

أما عزة المیالء  . . أول من غنى الغناء المتقن وأول من صنع الھزج في اإلسالم ) م710-م632(وكان طویس 
  ).51ص،  5( )ویقصد بھ الغناء المتقن(فھي أول من غنت من النساء الغناء الموقع ) م705عام نحو توفیت (

  ).96ص،  9(  فیعزى إلیھ اإلیقاع المسمى بالَرمَّل) م715عام  نحوالمتوفي (ز أما ابن محر
زان              ر أول من أدخل می ین الحیري ویعتب ي العصر األموي من العراق ھو حن ومن أعالم الموسیقى والغناء ف

  ).90ص،  11(  السناد إلى العراق وطوره وكان یغني من الھزج أیضًا
أمیر العراق الغناء والمغنین ) خالد ابن عبد اهللا القسري(حّرم ) م705-م 685(وفي حكم عبد الملك بن مروان 

  ).111ص،  7( من مزاولة صناعتھم ولكنھ أذن لحنین الحیري حیث استثنى من ھذا التحریم ألنھ كان مسیحیًا
، وھم كل من ابن  أما عبید اهللا بن حنین الحیري فیقول أن أباه یعد من المغنین األربعة الكبار في العصر األموي

  ).92ص،  11( سریج والغریض ومعبد وأباه حنین الحیري
یس (وفضًال عن حنین الحیري فقد وجد بعض المغنین األقل شھرة مثل  ب   (و) زید الّطل ن كع د ب ن   (و) زی ك ب مال

  ).113ص،  7( )حممة
ام ب   ) م765عام  نحوتوفي (ویعتبر یونس الكاتب  ھ أول من ق ى لجمع    أول من دّون الغناء أي أن ة األول المحاول

  ).101ص،  9( أغاني العرب مع بعض األخبار عن أنغامھا وألحانھا ومؤلفیھا وملحنیھا
ي        ى العراق ، شھد العصر العباس ة    ) م1258-م750(وعند انتقال خالفة الدولة اإلسالمیة إل ة فنی نھضة فكری

صمات من خالل إبداعات العلماء العرب فلسفیة شاملة استطاعت أن ترسم مساراتھا التاریخیة لتبدو واضحة الب
  .والمسلمین في شتى العلوم والفنون

  م أسس المنصور مدینة بغداد ، التي لم تصبح عاصمة اإلمبراطوریة ومركز العالم الشرقي 762وفي عام 
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  ).110ص،  9( فحسب ، ولكن موطن الفن واألدب والعلم ، بل جمیع أنواع النشاط الفكري

ذھبي       وكتبت بغداد أر ق العصر ال ر بح ذي یعتب وع صفحات تاریخ الموسیقى والغناء العربي في ھذا العصر وال
  ).14ص،  4( للموسیقى العربیة من حیث التألیف العلمي النظري والعملي والبحث األصیل

ى العراق    ت العد  . ففي ھذا العصر أصبحت ال تجد مغنیًا مشھورًا في الحجاز أو الشام إال وذھب إل ث تكون د  حی ی
اء             ة الغن ى حرك ذه المدارس عل ت ھ ث غط ذة ، بحی اتذة والتالم ا األس ر فیھ من مدارس الغناء والموسیقى وكث

  .)112، ص 5( القدیمة في كل من الحجاز والشام
م          ي عل ة ف ة والتاریخی ات النظری ى ظھور المؤلف یقیین إل اء والموس اء العباسیین بالعلم ام الخلف د أدى اھتم وق

ن            الموسیقى وتثبیت قو ارابي ، واب دي ، والف ال الكن اء من أمث ل ھؤالء العلم اعدھا وأسسھا ونظریاتھا من قب
  .سینا ، واألرموي

م    ا ل وعلى الرغم من اشتمال كتاب األغاني على قدر ال یحصى من األشعار التي ُغنّیت في العصر األموي ، فأنن
عر ومج   . صل إلینا نوتة أي واحدة منھات ا      وكل ما نعرفھ ھو عروض الش ى بھم ذان غن اع الل بع واإلیق رى اإلص

ي ھذا العصر       . الموسیقیون العظام دوین ف دوًال للت وال نستطیع أن نحكم إذا ما كان الفنانون عرفوا رموزًا أو ج
  ).88ص،  9( وإن كانوا عرفوا ما یشبھ ذلك في العصر العباسي

بتدوین األلحان واإلیقاعات من خالل   م مھتمًا1258وكان األرموي الذي شھد سقوط بغداد على ید المغول عام 
بح من       ًا وأص ام ممكن ضوابط وقیاسات فنیة استعمل فیھا الحروف األبجدیة واألرقام العربیة فجعل إخراج األنغ

  .)47، ص 12( الیسیر عزفھا على اآلالت الموسیقیة وتدوینھا بالنوتة الموسیقیة المعروفة في وقتنا الحاضر
ل        ) اراألدو(وقد أعطى في كتابھ  اع الَرمَّ ام النوروز بإیق ا من مق ى منھم ،  12(نموذجًا تكون من أغنیتین األول

  -:وھي، ) 49ص
  على حبكم یا حاكمون ترفقوا

  -:والثانیة من مقام الكوشت ومن إیقاع الَرمَّل أیضًا وھي
  على الھجر ال واهللا ما أنا صابر

ا األر  إ ي دونھ یقیة الت ة الموس راج النوت ى إخ ل إل ة   ن التوص ة الحدیث دوینھا بالنوت ین وت اتین األغنیت وي لھ م
ع      یة یرج ان عباس ى ألح تمع إل رة أن یس تطیع ألول م دادي یس ع البغ ل المجتم ر جع ت الحاض ي الوق ا ف وعزفھ
یقیة        ة الموس ى النوت ة إل ام العربی ة واألرق تاریخھا إلى القرن السابع الھجري حیث قام بتحویل األحرف األبجدی

  .)53-50، ص 12( حسین األمیرعازف القانون سالم 
ث         ب حی م محمد الرج ق ھاش اب األدوار شرح وتحقی كما ورد تدوین ھاتین األغنیتین بالنوتة الموسیقیة في كت

  ).165-164ص،  13(ر دونھا بشكل مختلف عما دونھ سالم حسین األمی
راق   ام    وأما بعد احتالل المغول للع داد ع د  م 1258سقوط بغ ت الموسیقى المغو  فق ى     دخل و إل دخول ھوالك ة ب لی

  ).49ص،  14( بغداد لكنھا لم تتغلب بل ذابت في الموسیقى العراقیة
دعونھا      ). كوكات(أو ) كوك(یطلق علیھا  ألحانھموكانت  دھم وی ا العامة عن اني یلحنھ ز (وھي أغ ھ (و) ای ). دول

ذلك یطل        ام وك ة ، أو الصوت ، أو المق ي النغم ب    وفي تاریخ األدب التركي أن الكوك یعن ة ، ویغل ى األغنی ق عل
وم     ) 366(وقد بلغ الكوك المغولي ). ستةبال(على ھذا الغناء  نة فیعرضون كل ی اً (لحنًا على عدد أیام الس ) كوك

  ).52ص ، 14( منھ
رب            ا الع ذاك ، فبرع فیھ تعملة آن ة المس ام العربی ا ال تخرج عن األنغ ین فأنھ ي التلح تعملة ف امھم المس ا أنغ أم

 3( لموسیقى المغولیة تنطوي ضمن بعض األلحان العربیة ونغماتھا ، فاندغمت وماعت فیھاوثبتوھا مما جعل ا
  ).20ص ،

میات والم  ب التس رت أغل رة ظھ ذه الفت ي ھ ل  صوف ذا مث ا ھ ى یومن تعملة إل یقیة والمس ام(طلحات الموس ) مق
اب  التي وردت في ) برده(و) هاكنجب(و) هاكجھار(و) هاكسی(و) هاكدو(و) بیات(و) تحریر(و رة   (كت اج لغ درة الت

  ).27، ص 15( )م1310-م1236(لمؤلفھ قطب الدین الشیرازي ) الدیباج
اء العرب ، وھو نتیجة               ل العلم یة من قب ة الفارس ات باللغ راجم ومؤلف رة ، ظھور ت ذه الفت ومن المالحظ في ھ

  ).12ص،  16( لالستعمار المغولي والصفوي علمًا أن اللغة الفارسیة كانت لغة ثانیة للمغول
ي  ) جامع األلحان(ومن المؤلفات الموسیقیة المھمة التي كتبت بالفارسیة كتاب  د  (لمؤلفھ عبد القادر المراغ ول

  ). 58ص،  14( ن للعراقیفي أیام حكم الجالئری) م1354عام 
ارز  كما صار المغنون یراطنون الناس بألفاظ تركیة وفارسیة من خالل غنائھم للمقام العراقي الشكل الغنائي  الب

  ).11، ص 16( استخدامھ في ذلك الوقت
ن على بغداد نھائیًا ووقد تناوب الفرس واألتراك على احتالل العراق واستمر ھذا الصراع حتى استولى العثمانی

  .م1917م والذي دام لغایة عام 1638في عام 
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اع وكذلك ظھور     ) تك(و) دم( افیھا ألول مرة كلمت تونجد في تلك الفترة ظھور الكتب التي ذكر دوین اإلیق في ت

ول    ًا والمعم المؤلفات والرسائل الموسیقیة التي ورد فیھا ذكر السلم الموسیقي العربي ذي األربع وعشرین ربع
  ).163، ص 137ص،  15( بھ حتى وقتنا الحاضر

كان ال   لمین بسبب   لقد كان االستیالء الفارسي على بغداد قاسیًا ولئیمًا إذ قضى على ما یقرب من نصف الس مس
ان        ا ك ك ومن ھن يء من ذل استباحتھ البلد ، وصنع األتراك مثل ھذا عند استرداد البلد ، ولم یتعرض الیھود لش

  ).12ص،  16( بقسط كبیر من الثقافة الغنائیة البغدادیة  للیھود دور في االحتفاظ
ارسوا الفن الموسیقي ونبغوا فیھ ، من الفنانین الذین معددا وقد أنجب العراق في القرن التاسع عشر المیالدي 

ان   ي  (وك ام العراق داد     ) المق ة بغ ي مدین ارز ف اء الب كل الغن و ش ام      . ھ ي المق رھم من مغن اء ذك دم من ج ن أق وم
د الرحمن   ) م1836المتوفي عام (ي جالعراقي في بغداد ھم المال حسن البابوج ، وسید علي الحكیم ، والمال عب

ي   كل  ) م1830-م1744(ول ذین ش ام         ، ال اء المق ة أصول غن ال التالی ا األجی ذت منھ ي أخ ى الت وا المدرسة األول
لتاغ           م ش ل والمعروف باس ن خلی ا ب لطان أغ ن س ة اهللا ب -م1793(العراقي ، فكان من تالمذتھم البارزین رحم

ـ  ) م1871-م1790(، ومال حسن البصیر الشیخلي ) م1871 د  (، والمغني حمد بن جاسم المشھور ب و حمی ) أب
-م1811(، والحاج حمد أبو دعدع ) م1881-م1813(، والمغني حمد النیار بن جعفر النیار ) م1880-م1817(

نٍ          ) م1887 ل مغ ان لك ي ، إذ ك ام العراق ي المق اني من مغن ل الث اص     ، الذین شكلوا الجی ة وأداء خ نھم طریق م
  .)23، ص 3( یعرف بھما

  
  -:المصادر والمراجع

  
، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة  1العراق القدیم ، ط صبحي أنور رشید ، الموسیقى فيـ 

  .م1988العامة ، 
تاریخ الفنون الموسیقیة منذ نشأتھا إلى نھایة القرن السادس عشر ، بغداد ، مطابع دار . طارق حسون فریدـ 

 .م1990الحكمة للطباعة والنشر ، 
ألغاني أطوار االبوذیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة  احمد جھاد خلف ، الخصائص الموسیقیةـ 

 .م1998یقیة ، سكلیة الفنون الجمیلة ، قسم الفنون المو، بغداد 
اللحن واإلیقاع في الموشح الغنائي العربي ، رسالة ماجستیر غیر منشوره ، جامعة . سماح حسن فلیح حسنـ 

 .م2002لموسیقیة ، كلیة الفنون الجمیلة ، قسم الفنون ا، بغداد 
 .م1979، القاھرة ، دار المعارف ،  4الشعر والغناء في المدینة ومكة لعصر بني أمّیة ، ط. شوقي ضیفـ 
 .م1969، القاھرة ، مطابع دار المعارف ،  2القیان والغناء في العصر الجاھلي ، ط. األسد ، ناصر الدینـ 
تى القرن الثالث عشر المیالدي ، ترجمة جرجیس فتح اهللا تاریخ الموسیقى العربیة ح. فارمر ، ھنري جورجـ 

 .ت.المحامي ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، د
، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، دار  1موجز تاریخ الموسیقى والغناء العربي ، ط. صبحي أنور رشیدـ 

 .م2000الشؤون الثقافیة العامة ، 
قى العربیة ، ترجمة حسین نصار ، سلسلة األلف كتاب ، القاھرة ، دار تاریخ الموسی. فارمر ، ھنري جورجـ 

 .م1956الطباعة الحدیثة ، 
 .م1963، بغداد ، مطبعة أسعد ،  2الطرب عند العرب ، ط. العالف ، عبد الكریمـ 
،  ، دمشق 1، ط 1ـ، ج) التراث الموسیقي العربي في مختلف العصور(السماع عند العرب . العقیلي ، مجديـ 
 .م1969ن ، .د
صفي الدین األرموي مجدد الموسیقى العباسیة ، وزارة الثقافة والفنون ، بغداد ، دار الحریة . البكري ، عادلـ 

 .م1978للطباعة ، 
 .م1980األدوار ، شرح وتحقیق ھاشم محمد الرجب ، بغداد ، دار الرشید ، للنشر ، . األرموي ، صفي الدینـ 
سیقى العراقیة في عھد المغول التركمان ، بغداد ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، المو. العزاوي ، عباسـ 

 .م1951
الموسیقیون والمغنون خالل الفترة المظلمة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، من منشورات . الرجب ، ھاشم محمدـ 

 .م1982، المركز الدولي لدراسات الموسیقى التقلیدیة ، بغداد ، دار الحریة للطباعة 
 .م1989مقدمة في الموسیقى العربیة ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، . الحنفي ، جاللـ 
 .م1977قاموس الموسیقى العربیة ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، . حسین علي محفوظـ 
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  تراث شعبي

  العملة والنقود البغدادیة
 

ة       تمثل العملة البغدادیة صفحة حضاریة مھمة من ال ة والدینی ة والصناعیة والفنی ادیة والتاریخی واحي االقتص ن
  / .م 1845 –ه 1262/ خالل احد عشر قرنا منذ تأسیس بغداد حتى 

ات   وفي المتاحف العالمیة والمتحف العراقي كمی
ي     ي ضربت ف من الدنانیر والدراھم والفلوس الت
ول    ن المغ دھم م اء بع ن ج یین وم ة العباس خالف

ن والعثمانیین وتعد نموذجا ییووالتركمان والصف
للنقود التي ضربت في دور الضرب في االمارات 
ة     ن الدول لخت ع ي انس المیة الت دول االس وال

/ 150/ العباسیة خالل العصور وربما اربت على 
  .مكانا للضرب 

دار       ذه النقود ب وقد ضربت كمیات عظیمة من ھ
ل      تى تتمث ور ش ى ص ت عل داد وكان رب ببغ الض

ام ا  ھ ع ا بوج ة  فیھ وط والزخرف واع الخط ن
درھم      دینار وال ة ال وزن وقیم واختالف العیار وال

  .وقوتھما الشرائیة خالل العصور 
ة      ذھب لفظ ود ال ى نق ق عل ان یطل ین / وك / الع

یون   وعلى نقود الفضة لفظة الورق وكان العباس
ببغداد ینقشون كلمة الدینار على الدینار واجزائھ 

د       ة ال ة لفظ ل كتاب د تھم عافھ وق ى  واض ینار عل
  .اجزاء الدینار احیانا 

البسملة ، كلمة الشھادة وھي رمز التوحید ، وآیات قرآنیة مختلفة كما / ومما كتبھ العباسیون على الدینار ایضا 
  .كانوا یكتبون مكان الضرب وسنة الضرب 

ان اط          ي مك ا ف ر المنصور من بنائھ و جعف ى اب د ان انتھ ھ   وقد ضربت النقود في بغداد المدورة بع ق علی دار / ل
وقد استمرت دار الضرب ببغداد الغربیة ثم الشرقیة في خالفة العباسیین ومن جاء بعدھم اطلق علیھا / الضرب 

داد     انیین ببغ ة   / دور الصرف وسمیت في اواخر العثم امع       / السكة خان ة ج ي وقفی ظ ف ا یالح اي دار السكة كم
  / .م 1648 –ه 1048/ القلعة سنة 

ان   / دنانیر امیریة / اد في بغد توقد ضرب بإسم األمراء ووالة العھد العباسیین من زمن ابي جعفر المنصور وك
ه كما ان اول خلیفة ذكر اسمھ على الدینار 179سنة / محمد االمین / اول ولي عھد ذكر اسمھ على الدینار ھو 

نة     ید س ارون الرش دینار       190ھو ھ ى ال ا دار السالم عل ة     ه ، وان اول مرة ذكرت فیھ ي خالف ت ف ي كان العباس
نة  أمون س الم  198الم ة الس رت مدین ا ذك ه ، بینم

  على الدرھم العباسي من ایام ابي  جعفر المنصور
و    ة ھ ود الفض ى نق مھ عل ر اس ة ذك / وأول خلیف

  .ابن ابي جعفر المنصور/ محمد المھدي 
ة    ن قیم ر م ة او اكث د بالمائ تقطع واح ان یس وك

ال والموظفین   المسكوكات ثمنا للوقود واجور ا لعم
  .الذین یتولون ضرب النقود في دور الضرب 

ي     ود ف ا النق ومما یذكر ان االماكن التي ضربت فیھ
ة       ة باالعظمی ي حنیف م اب ام االعظ ة االم داد قلع بغ

م 1635 –ه  1305/ حیث نصبت دار الضرب سنة 
. /  

/ 400/ لوراق للنشر المحدودة وھو بواقع لمحمد مكیة الذي طبع في دار ا/ بغداد / ماذكرناه آنفًا جاء  في كتاب 
الكتب المحفوظة على رفوف دار الكتب والوثائق والذي تناول كل مایتعلق ببغداد من  صفحة حجم كبیر وھو من

  .تخطیطیھا وعمرانھا وتراثھا وثقافتھا 
  سندس الدھاس : اعداد 
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 تظاھرة ثقافیة للكتاب في دار الكتب والوثائق
  :ث ـ مدیحة عبد الرحمن المورو 

العلم (تقیم اللجنة العلیا التحضیریة لمھرجان بغداد للكتاب فعالیة كبرى تحت شعار 
م  دة من ) والقل ى  13/4للم اال  17/4/2009حت ة االحتف ي قاع ي دار ف رى ف ت الكب

  .الكتب والوثائق
  : وقال السید فلیح حسن عباس عضو اللجنة العلیا التحضیریة للمھرجان 

ات األجنبیة فضال        ـ سیج ف اللغ اب وبمختل ري عرض أكثر من ملیون عنوان وكت
حف       ادرة والص ائق والمخطوطات الن ب والمطبوعات والوث ات الكت ًعن عرض مئ

  .كما سُتعَرض الكتب ألكترونیًا . والمجالت القدیمة والمكتبات الشخصیة
اب فضًال ع            ة الكت دوة نقاشیة عن أھمی ى ھامش المھرجان سُتعَقد ن ة وعل ن إقام

زیارات الى مواقع ثقافیة وأثریة تعنى بالكتاب كشارع المتنبي والسراي والمدرسة 
  .المستنصریة ومقھى الشاه بندر ومدینة سامراء

م     بحودعت اللجنة التحضیریة للمھرجان كل المثقفین والمعنیین  اء وقراء وأصحاب عل قل الثقافة واإلبداع من كتاب وأدب
ائق        ومعرفة لإلشتراك بھذا ال ب والمخطوطات والوث د المھرجان بالكت ي رف مھرجان الثقافي الكبیر من خالل مساھمتھم ف

  .والمجالت والصحف القدیمة 
  :لغرض اإلستفسار واإلیضاح أكثر   وبإمكان السادة المساھمین اإلتصال بالھواتف والعناوین اآلتیة

   07901525886او 07702141077
  
  

 ذكرى الثالثة إلنطالق موقعھا األلكترونيدار الكتب والوثائق تحتفي بال
  :بغداد ـ الموروث 

بالذكرى الثالثة إلنطالق موقعھا األلكتروني الذي یعد    دار الكتب والوثائق في السابع والعشرین من آذار الفائت احتفت
  .لتي یشھدھا العالمانجازًا مھمًا في مسیرة الدار وتقدم ادائھا على مختلف الصعد ومواكبتھا الثورة التكنولوجیة ا

انطلق الموقع، لیضم مجموعة من األبواب المھمة الخاصة بأقسام الدار  2006في السابع والعشرین من شھر آذار سنة 
التي تعد خدمة ) فھارس الدار(ومشاریعھا وكل مارأت إدارة الدار إنھ من األھمیة لیضمھ الموقع ، كما ھي الحال مع باب 

ن تمكنھم من استعارة المصنفات الثقافیة بأسرع وقت وأقل جھد بدًال عن البحث الیدوي ، إذ مھمة للباحثین والمطالعی
  .یكفي أن یضع الباحث عنوان المصنف حتى تظھر لھ المعلومات والبیانات المطلوبة لإلستعارة

األلكترونیة ، ویضم  وتماشیًا مع ماحققتھ الدار من انجازات جدیدة ، اضیفت الى الموقع ابواب جدیدة كباب اإلصدارات
  .مجالت الموروث ، الفردوس ، روافد ثقافیة

أنطلق الموقع بعد ایفاد الزمیلین نادیة حاتم والشھید علي صالح، وھما من حملة شھادة اختصاص في علم الحاسبات ، 
ر مركز المعلومات بدأ ھذا المشروع بالتنسیق مع مدی. االیطالیة ، بھدف تدریبھما على تصمیم الموقع) جسر الى بغداد(

جرى تصمیم . االیطالي جوفیاني بیر كامین باستخدام مجموعة من أھم البرامج التقنیة الخاصة بالتصمیم االلكتروني 
لتحویل ھیكلیة القیود المدخلة عن  php)(وتنظیم برامج عدیدة باستخدام ) mysq1(قاعدة البیانات باستخدام نظام 

  ).mysq1(الى ھیكیلیة ترتبط بنظام  طریق البرنامج المستخدم في الدار
الزمیلة أمل  للدار وبجھود قسم تكنولوجیا المعلومات الذي تدیره  یذكر إن الموقع یدار بإشراف مباشر من المدیر العام

وتتولى الزمیلة أسماء محمد مصطفى مسؤولیة التحریر الصحافي لموضوعات الموقع ، بینما تتولى الزمیلتان . كاظم
وایمان عبد الحمید مسؤولیة التحدیث االلكتروني للموقع بصورة مستمرة فضًال عن تصمیم مجلة الموروث ،  نادیة حاتم

فیما تتولى الزمیلة سالي محمد تصمیم مجلة الفردوس، بالتعاون مع الزمیلة ضي مضر ، ویتولى الزمیل جعفر صادق 
   :إعتماد االیمیل اآلتي لمراسلة الموقع ندعو زواره الى     .تصمیم مجلة روافد ثقافیة

Infonla @ yahoo.com  
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 والربیع ونوروز دار الكتب تقیم احتفالیة في أعیاد المرأة

  : بغداد ـ مدیحة عبد الرحمن

یس  ة   أقامت دار الكتب والوثائق احتفاال فنیا صباح الخم االت    في قاع االحتف
  .في الدار لمناسبة أعیاد المرأة والربیع و نوروز

ل ر الحف ن    حض دد م ة وع ل وزارة الثقاف ود وكی ر الحم اھر ناص ید ط الس
دی  ب     الم بي دار الكت یوف ومنتس ن الض د م وزارة وحش ي ال امین ف رین الع

ي      .والوثائق ن العراق الم الف ي ع ة ف توج الحفل بحضور الفنانة القدیرة المتألق
امي       دیر س ان الق حبة الفن ل بص ي الطوی أریخ الفن احبة الت اح ص دة الرم ناھ

  .ب والوثائق قفطان تلبیة لدعوة الدكتور سعد بشیر اسكندر المدیر العام لدار الكت
ألقى السید كامل جواد معاون المدیر العام للدار كلمة ثمن فیھا دور المرأة الریادي في كل المحافل وتفانیھا في  

ادین          : ادوارھا كافة  ي می ب ف ى جن ا ال ا الرجل جنب اندة ألخیھ أم وزوجة وأخت وامرأة عاملة كفوء دؤوب مس
  .العمل كافة

ي وزارة   أحیت الحفل فرقة عشتار الموسیقیة التابعة لدائرة الفنون الموسیقیة ف
دادي    ال الغي البغ یقى الج ثقافة وأمتعت الحضور بأغانٍ  تراثیة وفلكلوریة وموس

  0اسھاما منھا في اإلحتفال بھذه المناسبة
وفي نھایة الحفل كرم السید المدیر العام للدار الدكتور سعد بشیر أسكندر عددًا    

ة الفردوس النسویة من     من الموظفات المتمیزات في مج ال العمل وكذلك جمعی
رأة     دور الم ا ل اً  منھ ة تثمین بات الجمعی وات ومنتس دایا لعض دیمھا الھ الل تق خ

  وإنجازاتھا ونشاطھا الالمحدود على صعید العمل والحیاة

  

 دار الكتب والوثائق تقیم معرضًا لإلصدارات النسویة والصور الفوتوغرافیة

  : ن بغداد ـ مدیحة عبد الرحم
ل             اھر ناصر الحمود وكی تح السید ط وروز افت ع ون اد المرأة والربی ائق بأعی ب والوث االت دار الكت من احتف ض

لنتاجات المرأة العراقیة   وزارة الثقافة وبحضور عدد من المدیرین العامین في الوزارة معرضا للكتاب مخصصا
  .حصرا

اریح ا   دارات واألط ب واإلص ن الكت ددًا م رض ع مل المع ن  ش دوریات م ة وال لجامعی
مترجمات كما / مؤلفات / صحفیات / كاتبات /مجالت وصحف بأقالم نساء عراقیات 

ة   : تضمن أیضاً  الدوریات التي تترأسھا نساء صحفیات بصفات  ر مجل رئیسة تحری
  .أو مدیرة تحریر أو سكرتیرة تحریر

ًا للصور الفوت     ي معرض ید الربیع ان رش ام الفن امش المعرض اق ى ھ ة ، وعل وغرافی
صورة جسد فیھا الفنان عطاء المرأة ) 25(وبلغ عدد الصور المشاركة في المعرض 

   .في مجال عملھا ومبدعة ودؤوب وصابرة في میادین أخرى  العراقیة أمًا وعاملة
  
  

 جمعیة الفردوس في الدار تقیم سوقًا خیریًا
  :ـ میمون صبیح   الموروث 

ي   ویة ف ردوس النس ة الف ت جمعی بة  د أقام اً  لمناس وقاً  خیری ائق س ب والوث ار الكت
ع    د جم رأة بع اد الم ات  أعی ن تبرع دار  م وظفي ال ملتم س   ش ة ومالب واد غذائی م

ام        .  فنیة ومواد منزلیة اواكسسوارات وتحف دیُر الع تح السوَق الخیري الم دار ل افت
ام ومسؤولو ال      دیر الع اون الم كندر ومع شعب  الكتب والوثائق الدكتور سعد بشیر اس

دار     ي ال و الموظفین ف ع       .وممثل ث جرى بی راً  حی اً  كبی ى السوق الخیري نجاح الق
  .السلع المتبرع بھاجمیع 
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زمیالت في قسم                 د وال دى احم امي وھ یماء س زمیلتین ش ى ال دار ال ري داخل ال اح السوق الخی رة افتت تعود فك

ب     الجمعیة وقد القت الفكرة تشجیعا فياالعداد الفني وھن عضوات  ى جان ة ال ودعما من جمیع اعضاء الجمعی
ذي   دار ال ام ال دیر الع روع  الم ذا المش داعمین لھ ل وال اھمین االوائ ن المس ان م   .   ك

    . لمساعدة ذوي الدخول المحدودة واألرامل واالیتام   خصص ریع السوق
  

 مھرجان الفلكلور العراقي إحیاء للموروث الشعبي

 :بغداد ـ الموروث 

عة من المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بشؤون الثقافة والفولكلور نظمت مجمو
راق         ي الع ة ف فارة األمریكی ي الس ة ف ة الثقافی ع الملحقی اون م ي وبالتع العراق

وان   ًا بعن ا ثقافی ًا فنی ي "مھرجان ور العراق ان الفولكل ذ  " مھرج ى من رة األول للم
  2009آذار  14-11عقود في فندق الرشید للمدة من 

ھد الم وروث      ش ور والم ن الفلكل توحاة م ة المس ات الفنی ف الفعالی ان مختل ھرج
عبي ة :  الش ارض فنی ي و       مع عبي العراق راث الش رف للت ة الح رض جمعی كمع

ط     الثقافیة ومعرض  المعرض الفوتوغرافي لجمعیة طواسین ي للخ ز العراق المرك
ا       ات مركز میزوبوتامی ة ومعرض منتج ي والزخرف دي ومعرض     العرب ن الراف للف

ة  ة           الصور الفوتوغرافیة القدیم ة القدیم اب البغدادی ة واأللع الم الوثائقی اللونین األسود واألبیض وعرض األف ب
دین  لفرق الغناء الریفي وأنغام  فنیة موسیقیة وغنائیة وفعالیات) الزورخانھ(مثل راث     الراف ة الموصل للت وفرق

ھ      ة المولوی دمتھا جماع ة ق عبیة قدیم دمتھا      وعرو  الموسیقي ورقصة ش ور ق توحاة من الفولكل اء مس ًا ألزی   ض
  .جماعة فضاءات لألزیاء 

تكونت اللجنة التحضیریة ، و ماھر دلي الحدیثي السید وزیر الثقافة الدكتور: المھرجان أقیم برئاسة فخریة لھ 
  :من ممثلي المنظمات اآلتیة

ة      ة الوطنی ة ،اللجن ین الثقافی ة طواس ة ، جمعی ات الثقافی ة اتجاھ مؤسس
یقى   ة للموس ز         العراقی ي ، المرك عبي العراق راث الش ة الحرف والت ، جمعی

، مركز میزوبوتامیا للفن الرافدي   الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة
ة  ن والطبیع ة الف رواد   ، جمعی ة ال راقیین ، جماع ممین الع ة المص ، جمعی

اء  ، منظمة السالم االخضر العراقي ، جماعة فضاءا الجدد للسینما ت لألزی
  .العربیة 

  

  ارة الثقافة تقیم مؤتمر ثقافة الالعنف بالتعاون مع جھات ثقافیة وأكادیمیةوز
  :بغداد ـ الموروث ـ میمون صبیح 

  
ة        ي وزارة الثقاف ي ف ز االعالم ام المرك كالھ أق ف بكل اش ذ العن امح ونب ة والتس اعة ثقافة المحب عار من أجل اش تحت ش

ف  ثقافة الال ( مؤتمره السادس  اون مع جامعة واسط             ) عن ة وبالتع ر الثقاف ة السید وزی اون مع اآلخر ، وبرعای ي التع ف
ة     ي ومجل د    ( والمركز االعالمي والشفافي العراق دأ من جدی ي جامعة واسط  جلسات        ) .لنب یم ف ذي أق وتضمن المؤتمرال

ن الوقوف مكتوفي االیدي ، ومن اجل   صباحیة ومسائیة الھدف من ھذا المؤتمر ان نقف في عراقنا الحبیب یدًا واحدة دو
ب              ي عراق آمن وباستثمار الجان ال ف ذي تنتظره االجی ق المستقبل ال ى تحقی نبذ العنف وخلق جو ملؤه النقاء ویھدف ال

ى     .الثقافي في توعیة الجماھیر  ي تعن ب واالصدارات الت وعلى ھامش المؤتمر اقیم معرض للكتاب ضم مجموعة من الكت
د          بتوعیة ابناء العر انین ضیاء الخزاعي وأحم اق بنبذ العنف واالتجاه الى السلم والسالم ومعرض تشكیلي مشترك للفن

د    .نصیف ، وضمّ  لوحات تبرز فیھا نبذ العنف والدعوة الى السالم وتنقیة االجواء  اما الفنان الفوتوغرافي فؤاد شاكر فق
ة    ا     .أقام معرضًا  للصور الفوتوغرافی ة منھ ات فنی اء قصائدغنائیة        اقیمت فعالی ف وإلق ان السید خل حضور الشاعر عری

وقد أصدرت ھیئة مھرجان ثقافة الالعنف جریدة خاصة باسبوع   . مصاحبة لموسیقى الفنان حسن بریسم على آلة العود 
ؤتمر ة         . الم وائز التقدیری دایا والج ع الھ م توزی بوعا ت تمر اس ذي اس ان ال ام المھرج ي خت ىوف ین    عل ن المثقف ة م نخب

ادیمیین      واالك ین واالك ة من المثقف ین نخب ادیمیین الذین ساھموا في اعداد المؤتمر فضًال عن الھدایا والجوائز التقدیریة ب
  . .الذین ساھموا في اعداد بحوث متمیزة خدمة لنبذ العنف
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  دراسة في أدب الحداثة ..  المعنىاسترداد   

  عبد العزیز ابراھیم  
  2006ن الثقافیة ـ بغداد ـ دار الشؤو

ھ صوریًا     ى أو یقرب في ھذا الكتاب حاول المؤلف ان یدرس المعن
ن نسمي االشیاء ، بل العبرة ان نغیر أسلوب  أن العبرة لیست بأل

فھمھا، والفھم لألشیاء الینبغي ان یطلق من خالل صراع الحقیقة 
ادًا     ي تض د االدب ر النق ا ضفتا نھ ق من ورائھم ا یلح والمجاز وم

  .الى المعنى وبالتالي استردادهوصوال 
ى    ة ال ذه الحال ي ھ ع ف ى الیخض ترداد المعن ب ان اس د الكات ویؤك

د الداللة على اي منھما یكون االصل او ـالحقیقة او المجاز بعد فق
ة والمجاز       ة كل من الحقیق یكون التجاوز ، وھذا یجرنا الى زمنی

  .عنىمن جھة ،ومدى قدرة المتلقي على فھم حالة استرداد الم
ى سبیل       ویضیف قد یكون للمعنى اكثر من وجھ لألسترداد، وعل
المثال نجد في الشعارات السیاسیة اكثر من معنى ظاھري ،فضًال 
ر    ا یظھ عن المخفي او المضمر الیدركھ اال متلٍق واٍع، فیرفض م
من معنى اراده أصحاب الشعار القناع المتلقي ویفسر ھو المعنى 

ھ الفكر ب قدرات امن حس ى    الك ھ ال ھ من طرح ا یطرح ة م ین حقیق ا یب یاء، او م ھ باالش ة ووعی ن  الی ًا ع ام بحث ارع الع ش
ھ  ..المؤیدین ان االسترداد ھنا لیس ھو االنتقال من الحقیقة الى المجاز او من المجاز الى الحقیقة بل ھو الحذر الذي یدخل

  .في عملھ االدبي) و الناثراالشاعر (ا الكاتبالمؤلف الى ذھن المتلقي دون ان یشعر االخیر بسر اللعبة التي یمارسھ
  ..اربعة مباحث بینتوزعت الدراسة 

  .كان مدخال للمعنى من خالل اللغة واالصطالح وما یراه القدماء في المعنى:االول
ذي سا    :الثاني  داخل زمانھما،فالجیل االول ال ر وقف المؤلف عند رؤیة المعاصرین فكانوا حسب رؤیتھ جیلین زمنًا وان ت

ة      ا قبل الحداث ثال لم ل      .على منھج السابقین حدد رؤیتھ الى المعنى  من خالل بالغة القدماء،فكان مم ذا الجی د ھ ا بع ا م ام
ان جی   ة                لفك ي البنیوی ق بالعصر الحدیث حسب قناعاتھم ،حیث وجد ف ًا یلی رب ثوب ھ مسوح الغ بس أھل ذي ل ة ال الحداث

د      ق عن نص المغل ل ال احین لتحلی ة مفت ـ اھل البنیویوالتفكیكی وح ـ ة والمفت
      .عند اھل التفكیكیة 

ث  ان     :الثال ترداد، فك ار واالس الل االبتك ن خ ى م ق المعن ھ خل رض فی ع
ھ،والنص         ي لغت ف ف نص المؤل ي ال ت ف ي تمثل تج الت درة المن ار ق االبتك

  .المترجم عن لغة اخرى
ع ي   :الراب ة وھ ھ االربع الل انواع ن خ ترداد م ى االس رة ال من النظ تض
  .ي،البالغي،الجمالي،البدیلالمعجم

  
  األسطورة في الشعر الكردي المعاصر 

  "باللغة الكردیة"
  كریم شارزا

  2005ھولیر ـ مطبعة روشنبیر ـ 
  ص؛ حجم متوسط118

  یتناول الكتاب ظاھرة انتقاء االسطورة والفلكلور الدیني والتاریخي 
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خیـــــــر 
جلیـــس 

    



 

 
  . مم في الشعر الكردي المعاصر للشعب الكوردي وبعض األ

ة        ة ادبی ة وقیم ق مكان تلك االساطیر واالدب والفلكلور الذي لم یثر اھتمام االدباء نجدھا قد اقحمت نفسھا لتخل
  .لھا في االدب الكردي

بدایة اھتم المحدثون بھذا االسلوب مع اندالع الحرب العالمیة الثانیة التي تركت اثارھا في االدب الكردي تحدیدًا 
  .لدى شعراء الحداثة 

ة          ویتطر  ة القدیم طورة الكردی م یتجھ لالس الم ث ي الع ة ف عوب القدیم ق الكتاب لموضوعة المیثولوجیا لدى الش
ابعت   طورة          یالمستندة على قوى الخیر والشر الن ب للبحث عن االس ل الكات یطان ،وبعدھا ینتق ن من الرب والش

  یتناول موضوع االسطورة  واستخدام الرمز وامثلة ألستخداماتھا ضمن القصائد العالمیة المعاصرة وكذلك
  .في الشعر الكوردي للشعراء المعاصرین وتحلیل نتاجاتھم وخاصة الشعراء الشباب  الذین ابدعوا فیھا

عر         ة والش طورة الكردی م االس ة ث عوب القدیم دى الش ویخلص الكاتب الى تعریف األسطورة لیتناول االسطورة ل
ت وصالح    واالسطورة وادواتھا في الشعر المعاصر وتناول مج موعة من الشعراء والمحدثین امثال لطیف ھلم

  .شوان وخبات عارف وكریم دشتي وغیرھم
 
 

  واإلعالم العلمي الفضائیات العربیة المتخصصة
  یسرى خالد ابراھیم

  2007 / دار الشؤون الثقافیة العامة  -بغداد 
  حجم كبیر ؛فحة ص311

الراھن عصر الثورة العلمیة والتكنولوجیة والتي من  یشكل موضوع البرامج العلمیة اھمیة كبیرة في العصر
اھم میزاتھا تحكم العلم بقیادة التكنولوجیا والمجتمع 
باسره وتحولھ الى قوة انتاجیة تالمس حیاة كل فرد 

  .في العالم
یتناول ھذا الكتاب واقع البرامج العلمیة المتخصصة 

ة النھوض بھا ـــفي القنوات الفضائیة العربیة وكیفی
ارتباطیة بین المفاھیم العلمیة  ایجاد عالقاتو

المختلفة والسائدة والمصطلحات العلمیة المتداولة 
واسالیب التعامل معھا اعالمیًا من خالل البرامج 
العلمیة واتجاھات التركیز في ھذا البرنامج واھمیتھا 
وتحدید مؤشرات ومالحظات ذات قیمة علمیة 

تاج والتقدیم لھذه واعالمیة على صعید االعداد واالن
  .البرامج 

ویھدف الى وضع تصور دقیق لواقع البرامج 
العلمیة ومستوى المعالجات العلمیة والجوانب 
االیجابیة والسلمیة في اسالیب الطرح والمعالجة في 

  .ھذه البرامج
  :قسم الكتاب الى ثالثة فصول 

  .تناول نشأة االعالم العلمي ومفھومھ: االول
ر البث الفضائي في الوطن العربي تناول تطو: الثاني

.  
  .تناول الدراسة التحلیلیة للبرامج العلمیة: الثالث

  : وضم مبحثین 
  .تعریفات اجرائیة لفئات التحلیل: المبحث االول
 .عملیة تحلیل وصفي للبرامج العلمیة في قناة المنارة للبحث العلمي: المبحث الثاني
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  د الشعر العربي القدیم في ضوء الفكر الفلسفيالصورة الشعریة في نق
  أطروحة دكتوراه

  مؤید یونس امجد الزھاوي
   2007/ داب كلیة اآل/ جامعة بغداد  –بغداد 
 صفحة ؛ حجم كبیر 383

 
  

تم االول           ي اتجاھین اساسیین ، یھ د ف ي النق م ماقیل ف رئیس لمعظ یمكن تحدید المسار ال
شعري اي ان المعالجة النقدیة تكاد تقتصر على معیار اھتماما مباشرا بما وضع لھ الفن ال

  .الوظیفة 
ة          اة العام ة عن الحی ى عزل الظاھرة الفنی اني ال ویمیل االتجاه الث

  .الخبرة االعتیادیة
ة     ویسلم الباحث الـــى انــھ یجب االقرار ة النقدی بأن ابعاد المشكلة النقدیة ستبقى مفتوحة للنقاش ، ومھما بلغت الفاعلی

نحن في العدید من :  النضج والتكامل فسیفلت منھا بین الحین والحین جانب ما من جوانب االبداع الشعري ویضیف من 
  .الحاالت بل في افضلھا النتوقع بلوغ الیقین بمقادر مانتوقع دوما المزید مما ینیر لنا الطریق 

  :ویرمي ھذا البحث في ما یرمي الیھ تحقیق ھدفین اساسیین 
  .اولة تأصیل منھج نقدي في دراسة الصورة الشعریة في ضوء الفكر الفلسفي مح: االول 

استقصاء منھج الصورة واستقراؤه في تراثنا النقدي في اتجاھاتھ الرئیسیة وتطبیقاتھ الخاصة وفي ھذا االطار   : الثاني 
  یشكل اكثر من عقبة في  یجب توضیح جوانب ثالثة یجسدھا الكثیر من المزاعم التي قد توصف بانھا اساس ، مما قد

  :وھذه الجوانب ھي .. الطریق 
  غیر مقنع  –من الناحیة العلمیة  –ان معظم ماقدمھ التراث من انجاز في نقد الشعر على نحو عام یبدو الیوم. 
  الحكم على النقد القدیم حتى ان كان في حدود الماضي فقط الیخلو من اتھام ونقد وتجریح بحجة ان معظم ماقیل

 .یفتقر الى اسس جمالیة واضحة ومنظور فلسفي ینتظمھا على نحو متماسك فیھ 
  ھ    : وھو األكثر خطورة في مجال البحث ي من إن الصورة الشعریة التي ھي من أبرز مآثر االدب الحدیث والغرب

 .على نحو خاص یكاد یفتقر الیھا النقد القدیم
  :وقد جاء البحث في بابین وخاتمة 

دَّة    جاء في فصلی: األول  دعي الِج ي ت ن تناول أولھما مناقشة أھم البیانات والمقوالت في حدیث الصورة الشعریة الت
ة       والحداثة ، في حین اعتمد الفصل الثاني ة متكامل ي اطار نظری ده ف تقدیم الصورة وتوظیفھا في الفن الشعري ونق

  .ومتماسكة 
راث النقدي   اعتمد في فصولھ الثالثة تقدیم ثالثة مناھج نقدیة : الثاني  متكاملة ، بوصفھا من ابرز القوى المؤثرة في الت

  .التي اعتمدت فلسفة الصورة على نحو حیوي مباشر 
ي اطار            ة ف اھج واختلفت ، متبنیة رأي الباحث ت ھذه المن ھ تباین جاءت الخاتمة مشخصھ القاسم المشترك الذي منھ وفی

  .الحوار المتبادل فیما بینھا 
 

  2003- 1979ة عام روایة المنفى العراقی
  میمون صبیح:عرض 

تى             ي ش اریح ف ة واالط ائل الجامعی ة والرس دارات الحدیث ن االص ة م ائق مجموع ب والوث تقبلت دار الكت اس
  االختصاصات ومجاالت العلم والمعرفة ومن ھذه االطاریح رسالة دكتوراه للطالب حمزة عبد الحمزة علیوي 
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نــــــور 
العـــــلم 

     



  
ام    1979عام  روایة المنفى العراقیة في(بعنوان  ى ع ع  ) 2003وحت وتق

صفحة باللغة العربیة مع ملحق باللغة االنكلیزیة ویتكون  199الرسالة بـ 
ون       , من ثماني صفحات  دكتوراه تتك الة ال زة ان رس ب حم ویوضح الطال

ص     ادر وملخ ة المص ة ومجموع ول والخاتم ة فص ة وثالث ن المقدم م
  .الرسالة باللغة االنكلیزیة

ل االول ون الفص یس ، والھ   یتك كاالت التأس ى واش ة المنف ن روای رم ة ج
ذلك   1979الجماعیة االولى  واثرھا في ظھور روایة المنفى العراقیة، وك

  .الروایة العراقیة واتجاھاتھا المنفى الغربة الھجرة
ة         ى العراقی ة المنف ي روای ان ف تعادة المك ى اس اما الفصل الثاني فیشیر إل

رد والمنف   ي الس ان ف ھدیھ المك ردیات   ومش ان س دان المك ذاكرة فق ى وال
ان   و مشھدیة المك ان االلیف ان  –المك وطن  -خراب المك اء لل جن فض الس

  .داللة القبرة -الوطن داللة المدینة
ت،          تعادة زمن البی ة واس دان االلف ة ،  فق ى العراقی ات المنف اما الفصل الثالث فیتضمن استعادة الزمان في روای

ة       .فدان إلى الخرابالمدینة والتحول بالزمن من ال عر والروای ي الش اھرتین ف تعان بظ ھ اس ویشیر الطالب إلى ان
ى      عرائھا حت م ش ھ اھ معا ھما ظاھرة عبد المحسن الكاظمي، الذي اقام في مصر ثالثین عاما وقال فیھا مالم یقل

ارادتھ بمضي یان د الباحث ظاھرة الكاظمي الذي اختار دویح) شاعر العرب االعظم(لقبھ المصریون انفسھم بـ 
الثقافي واالدبي ) التجدید(االقامة في مصر بعیدا عن بالده امتدادات الحقة اكثر اھمیة الرتباط اصحابھا بقضایا 

ویذكر ان .في العراق نذكر من ھذه االمتدادات احمد حیان النجفي ،الجواھري، السیاب، البیاتي، وسعدي یوسف
ذا         تشكالت جدیدة ومختلفة لروایة المنفى العراق اد كھ ة واعتق ة القادم نوات القلیل ا الس ة ستكشف عنھ رسخ  یی

نزعة الطرد والثقافة العراقیة وجنوح اغلب المثقفین العراقیین، ومنھم كتاب الروایة إلى مغادرة البالد واللجوء 
 .إلى البلدان االوربیة ھربا من اوضاع عاصفة ومدمرة

 
الدماغ واثره في تحصیل طالبات الصف الثالث تصمیم تعلیمي وفقًا لنظریة التعلم المستند الى 

  المتوسط في مادة االحیاء وتنمیة تفكیرھن العلمي
  "اطروحة دكتوراه " 

  یوسف احمد خلیل الجوراني
  2008/          أبن الھیثم / جامعة بغداد ــ كلیة التربیة 
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تى ال   ي ش ان من         یشھد القرن الحالي ثورة علمیة تكنولوجیة ف ر االنس ى تحری ذه الثورة عل دم ھ ادین ، إذ تق می
ا    بح لزام االسالیب التقلیدیة الى االسالیب الحدیثة ، وتفرض علیھ مواكبة التطورات السریعة والمتقدمة ، واص

یم     نقعلى المؤسسات التعلیمیة ان الت ا تعل ین ، وانم تظھار والتلق ل المعارف والمعلومات وتثریھا باسالیب االس
اء تصمیم تعلیمي        .  ة سبل التفكیر واالبداع والتعامل مع الحیاة بروح عصریة   الطلب ى بن ث ال دف ھذا البح یھ

ة        ط وتنمی ث المتوس ات الصف الثال وفقًا لنظریة التعلم المستند الى الدماغ والتعرف على أثره في تحصیل طالب
دماغ   وتأتي اھمیتھ من خالل بناء تصمیم تعلیم. تفكیرھن في مادة االحیاء  ى ال ي وفقًا لنظریة التعلم المستند ال

  . حث من الربط بین الحداثة في نظریات التعلم والتقنیات التربویة ابأستخدام الحاسوب تقنیة حدیثة مما مكن الب
  : قسم البحث الى ستة فصول 

  . تناول مشكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ وفرضیاتھ وحدوده وكذلك تحدید المصطلحات : االول 
ھ ،            : ثاني ال دماغ ونظریت ى ال تند ال تعلم المس ي ، وال ذي ضم التصمیم التعلیم تناول االطار النظري للبحث وال

ًا        رح وفق ي المقت میم التعلیم ة ، والتص ة النظری ن الخلفی ة م رات ودالالت مستخلص ي ، ومؤش ر العلم والتفكی
  . لنظریة التعلم المستند الى الدماغ 

ر         تناول الدراسات الس: الثالث  دماغ والتفكی ى ال تند ال تعلم المس ة ال ي ونظری ابقة التي تناولت التصمیم التعلیم
  . العلمي 
ع  ادة   : الراب د الم تلزماتھ وتحدی ث ومس ة البح ي وعین میم التجریب ملت التص ي ش ث والت راءات البح اول إج تن

  . ائل االحصائیة الدراسیة وصیاغة االھداف السلوكیة وأعداد الخطط التدریسیة ، وادوات البحث والوس
  . تناول عرض النتائج وتفسیرھا : الخامس 

  . ضم االستنتاجات والتوصیات والمقترحات التي توصل الیھا الباحث : السادس  
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  الدكتور حسین علي محفوظ : بطاقة إبداع 
  حسین علي محفوظ االسدي :  ـ أسمھ الكامل 

   .م 1928ي  بغداد مدینة الكاظمیة ف: ـ محل وسنة والدتھ 
  .ـ نشأ في بیت والده 

  .ـ جمع بین الدراستین القدیمة والحدیثة 
  .م 1948ـ حصل على شھادة دار المعلمین العالیة في بغداد سنة 

ة طھران وتخرج         ي جامع ارن ف ي االدب المق ة ف ـ حصل على بعثة علمی
م   ا عل تھ  1955فیھ ن دراس عدي (م ع ي وس ین   ) المتنب ھ ع د عودت وبع

م        مشرفا  داد ث ة بغ ي جامع ة االداب ف ي كلی ل ف ل للعم م انتق یا ث اختصاص
ة        واة لكلی ان ن امھ وك د مناھجھ واقس أسس قسم الدراسات الشرقیة واع

  .اللغات في الوقت الحاضر
  .كتب الشعر ـ  

ة في    1954والجمعیة االسیویة الملكیة في لندن  1952ـ عضو المجمع العلمي االیراني  ة العربی م ومجمع اللغ
  وعضو مراسل في دمشق وكابل وانقرة،  1956لقاھرة ا

حبة     دیم بص اد السوفیتي الق ات االتح را وزار مكتب تاذا زائ راد اس ة لینینغ ي جامع ة الشرقیة ف ي الكلی ل ف ـ عم
  .م 1961كوركیس عواد 

ن              و اب ا وھ دأ بجمعھ د ب ة، فق ات العراقی ات البیوت م مكتب د من اھ ة تع نوات وتحوي المخطو    10ـ لھ مكتب ط س
  .والمطبوع 

  . 1200لھ من المطبوعات من الكتب والمقاالت مابلغ عدده 
  .م19/1/2009ـ توفي في بغداد مساء یوم االثنین  

  :كتبھ 
  ).ص52م،1964.1965بغداد : 2ج.1ج(اثر اللغة العربیة في اللغة التاجیكیة  -1
 ).ص24م،1964بغداد (االلفاظ التركیة في اللھجة العراقیة  -2
 ).ص15م، 1979بغداد (ن الفصحى تقریب العامیة م -3
 ).م1977وزارة الثقافة واالعالم، بغداد (قاموس الموسیقى العربیة  -4
 ).م1978بغداد (المصطلحات المعماریة في التراث العربي  -5
 ).ص14م، 1978بغداد (المصطلحات الموسیقیة في التراث العربي  -6
 ).ص13م، 1968بغداد (مواالت السید یحیى آل الورد  -7

  :مقاالتھ 
راق / م(ابن رحمةالجویزي موسیقار العراق قبل ثالثة قرون   -1 راث الشعبي    -الع داد (الت ، 8وع7، ع)بغ

  ).703م، ص1969مایس وحزیران 
د         -2 ا والھن ران وتركی ي ای ات ف الم واللھج رقیة واالع عوب الش ي الش ة ف ة العربی ر اللغ ورد / م(اث الم

 ).231.215م، ص1980، شتاء 9،مج4، ع)بغداد(
ة   اثر اللغة ال -3 ة االوردی ة االداب  / م(عربیة في اللغ داد    –كلی ة بغ داد (جامع م، 1977، 1، مج 21، ع)بغ

 ).165.129ص
ار   -4 راث الشعبي   / م(االدویة الشعبیة في تراث بیت الشیخ راضي العط داد (الت ع،   )بغ لي الراب ، ع الفص

 ).207.192م، ص 1988خریف 
داد (التراث الشعبي . العراق/ م(امثال طرابلس العامیة في القرن التاسع عشر  -5 ران  3و 2، ع)بغ ، حزی

 ).26.14م، ص 1968وتموز 
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 المقھى
     



 
ي     -6 در لالب ر ال اب نث ن كت ة م ال العام عبي  / م(امث راث الش داد(الت نة 3، ع)بغ اني  2، الس انون الث ، ك

 ).8.6م، ص1965
رقیة     -7 ي االداب الش ة ف ال العربی عبي  / م(االمث راث الش داد(الت نة  4و3، ع)بغ م، 1999، 30، الس

 ).118.116ص
 ).46.45م، ص1979، 10و9، ع)بغداد(القیثارة / م(التراث الموسیقي في مؤلفات احمد تیمور  -8
اب    -9 ي كت یس  (التراث الموسیقي ف ي الحسن الموسوي          ) نزھة الجل ن اب ي ب دین عل ور ال ن ن اس ب لعب

 ).33.32م، ص1979، 12،ع)بغداد(القیثارة /م(الحسیني 
ني ع      -10 ن حس ات حس ي ورق یقي ف راث الموس اب  الت د الوھ ارة / م(ب داد (القیث م، 1980، 4و3، ع)بغ

 ).25.23ص
حى    -11 ن الفص ة م ب العامی ة االداب / م(تقری داد   –كلی ة بغ داد(جامع ان 27، ع)بغ م، ص 1979، نیس

 ).8.4م، ص2005،36، السنة 1، ع)بغداد(التراث الشعبي / ، وم67.53
عبي  -12 راث الش ة الت اء مجل ي بن واد ف طفى ج ر: دور مص بة ذك ي ه وابمناس رة ف ا العاش ذكراھ

 ).66.63م، ص1980، 11، السنة1، ع)بغداد(التراث الشعبي / م(م 17/12/1979
ري    -13 ابع الھج رن الس ي الق ا ف ة وآالتھ ناعات العراقی عبي / م(الص راث الش داد(الت نة 1ع) بغ ، 2، الس

 ).37م، ص1964تشرین الثاني 
 ).174.164م، ص1984، 15، السنة 6و 5، ع)بغداد(التراث الشعبي / م(الطفل في التراث  -14
داد (التراث الشعبي  / م(العالمات والرموز عند المؤلفین العرب قدیما وحدیثا  -15 نة  5و 4، ع)بغ ، 1، الس

 ).37.22م، ص1964م، كانون الثاني 1963كانون االول 
ي        -16 راث العرب ي الت رأس ف ة ال یدارة والبس ة والس ة / ج(العمام داد (الجمھوری ، 8151، ع)بغ

 ).م25/3/1992
ة    الف -17 ة البغدادی ي واللھج ور العراق راق / م(ولكل عبي  . الع راث الش داد(الت ایس  1، ع)بغ م، 1968، م

 ).18.12ص
داد (التراث الشعبي / م(كنایات الصوفیة والطفیلیین في القرن الرابع الھجري  -18 نة 7و 6، ع)بغ ، 2، الس

 ).15.10م، ص1965اب 
ي      -19 راث العرب ي الت یقیة ف طلحات الموس یقى الع / م(المص ة  الموس داد (ربی اني،   2، ع)بغ انون الث ، ك

 ).44.31م، ص1983
ي محفوظ     1928/ھـ 1346مفردات العطار في بغداد سنة  -20 یخ عل ا الش م حققھا  1936.1892م جمعھ

 ).100.71م، ص1984، 15، السنة 10و 9، ع)بغداد(التراث الشعبي / م(وعلق علیھا 
ورد     -21 ى ال ید یحی واالت الس راق / م(م عبي  . الع راث الش دا (الت رین االول،   6و 5، ع)دبغ ول وتش ، ایل

 ).20.8م، ص1968
، 16.11م، ص1964، نیسان 1السنة 8، ع)بغداد(التراث الشعبي / م(النوروز في االدب العربي  -22

 ).109.105م  ص2004،35، السنة 3وع
  

النشاط :  أستفدنا في بطاقة إبداع لھذا العدد من مقال لـلدكتور صباح نوري المرزوك  تحت عنوان (  
  ) .لفولكلوري للباحث الدكتور حسین علي محفوظ  ا

 .رحم اهللا الدكتور حسین علي محفوظ 
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  نصب شھریار وشھرزاد للنحات الراحل محمد غني حكمت: أزامیل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  صناعة النسیج في كتاب: من موروثاتنا الشعبیة
  سندس الدھاس

ائعة ش  یج ش زل والنس ناعة الغ ت ص ة   كان اطة اآلالت الیدوی زل بوس ناعة الغ دار ص داد وت ي بغ ا ف یوعا عظیم
جمع ) مغازل ( جمع دوالب یقوم بھا رجال ونساء أتقنوا ھذه الصناعة وكذلك تدار بواسطة ) دوالیب ( وتسمى 

دیھا       ارق ی ذي الیف ا ال ي بیتھ و  , مغزل تغزل بھ نساء تعودن على الغزل والمرأة البغدادیة تسلیتھا الوحیدة ف ول
  .امعنا النظر في نساء بغداد لوجدنا أكثرھن یجدن صناعة الغزل على اختالف أنواعھ 

بة جمع      ) جوم  ( أما النسیج فكان یصنع بوساطة اآلالت الیدویة ایضا وتسمى  ة تنسج األزر المقص جمع جوم
ناعة األزر یخ   أزار ولص دادي الش اعر البغ ب الش اظم األزري(ینس ج ) ك ا تنس ف (كم ف ج) الشراش ع شرش م

  . ر جمع خمار وھو غطاء الوجھ الخاص بالنساء ُموالُخ
نة            داد س اء بغ ل بن ى قب ة عاصمة العراق االول ى الكوف ة   145وتصنع في بغداد الكوفیة وھي منسوبة ال ھجری

داد        ) حایك ( اج یسمى في مدینة بغداد والنّس ي بغ دة ف ي محالت عدی ة ف والنسیج یسمى حیاكة وتنتشر الحیاك
وبعض ) عبدالقادر الكیالني والشواكة والكریمات بجانب الكرخ والكاظمیة واألعظمیة ( محلة الشیخ وأشھرھا 

  . المدن العراقیة 
صفحة ) 278( ، الكتاب بواقع )  عبدالكریم العالف ( لـ ) بغداد القدیمة ( المعلومات أعاله  في كتاب  تورد

المھداة من قبل المؤسسات وقبلتھا دار الكتب والوثائق تبحجم كبیر وھو ضمن الكتب القیمة والنادرة التي اس
 .                          الثقافیة العراقیة والعربیة 

 
  مواصفات المطرب الذي نرید

 طھ السامرائي
دة  ع وال     . ان یكون صوتھ شجیًا رخیمًا وصاحب قرار وجواب ومساحة صوتیة جی ھ االداء الواضح الرائ ومن ل

 .واجزاء الجسم االخرى داعٍ  لھز االكتاف
ة         ة الھیئ در ولطاف المة الص ام وس اؤل واالبتس ع والتف ة والتواض ي االریحی ة ف الق عالی احب اخ ون ص ان یك

 .والمظھر، وبعیدًا عن السخف واللؤم والنفاق، ھمھ اسعاد اآلخرین وادخال الفرح والسرور واالمل الى قلوبھم
م        ان یكون مثقفُا مبدعًا غیر مقلد ، ینتقي الك یقى وعل ان والموس ام بااللح ھ إلم ل المؤثر ول لمات والشعر الجمی

 .النفس واذواق الناس، ومحبًا لالصالة وعارفًا بالتراث الغنائي العراقي والعربي االصیل
ا           دة م ى عقی ة ال ة وان یكون كالداعی ة والوطنی اتھا الدینی ًا لمقدس ان یكون عارفًا بطموحات الجماھیر ومحترم

 .لغناء والموسیقىولكن عن طریق ا
  .أما مسألة كل من ھّب ودّب صار فنانًا ومغنیًا فھذه مھزلة وزوبعة في فنجان كما یقولون
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  شاعر عراقي ضمن قائمة الشعراء المتمیزین في مسابقة إیطالیة
ة        ا جمعی ي تنظمھ ة كاستیلو دوینو الت ي   ) وتضامن  شعر (أعلنت اللجنة التحكیمیة للمسابقة الشعریة العالمی ة ف التطوعی

نھم      مدینة ترییستي  ـ ایطالیا  انھا اختارت الشعراء الفائزین الثالثة والشعراء المتمیزین في مسابقتھا الخامسة ومن بی
ي                . شاعر عراقي د مشاركتھ ف الم بع ي الع زین ف عراء المتمی ین الش ي حسام السراي لیكون من ب ر الشاعر العراق واختی

قصیدة الشاعر حسام السراي وزمالئھ (، وذكر بیان عن اللجنة المنظمة للمسابقة ان )بظل أشیب بالد(المسایقة بقصیدة 
اتھم األم كأفضل                 ي قرص بلغ و وستسجل ف ل دار نشر ابسكوز ریزول الم ستنشر من قب العشرة من دول مختلفة من الع

ام    الم لع ي الع اة ف زة والمنتق ان . 2009القصائد المتمی اف البی د:(وأض ھ،  وجھت ال ي مع زمالئ اعر العراق ى الش عوة ال
أة    . آذار في قلعة دوینو بایطالیا 29لحضور حفل توزیع الجائزة الذي سیكون في  وسیمنح الشاعر السراي شھادة ومكاف

  .وسیقرأ قصیدتھ علنا في الحفل
  )بالد بظل اشیب(وقال الشاعر في قصیدتھ 

  قالوا لدبیب خطواتك
  ارحل عنھا

  ...  واصفح عن املك في غدھا
  انس شوارع طفولتك: قالوا

  !والتلعب لعبة التضحیة من جدید
  فھي مع دمي صغرك قد احترقت

  التضیع وجھك: قالوا
  كما تفتش االمیرة الضائعة عن حاجبیھا

  وال تودع امك،  
  النھا ستذكرك بالبالد

  ..وبدفء خیبتھا
و العالمیة ھي بنسختھا الخامسة وموض         ام  یذكر ان جائزة كاستلو دي دومین ا   )دروب(ھو   2009وعھا لع ، یشارك فیھ

ین، القصائد             عراء تحت سن الثالث ریكیتین واسترالیا، توجھ المسابقة للش ا واالم سنویا شعراء من اوربا واسیا وافریقی
ا ریزولو       ي منشورات ابیسكوس  النطونییت ة    (الفائزة ، إضافة ألحسن القصائد المتمیزة ، تنشر ف ا راعی امبولي، ایطالی

اوتا  –عائدات المبیعات تمنح الى مؤسسة لوكیتا . ، باللغتین االیطالیة واالنجلیزیة مع اسطوانة باللغات االصلیة)بقةالمسا
  0الكوارث  ھروفاتین لالطفال ضحایا –دانجیلو  –

ة الھندسة جامعة بغداد، صدر             الوریوس من كلی ى بك ي، حاصل عل ي عراق ھ   توحسام السراي، شاعر واعالم وحدة  (ل
را ھالت ارابي  ) ب یقھق ن دار الف عریة ع ة ش ة     –مجموع الت عراقی حف ومج ي ص دة ف االت ع ائد ومق ر قص روت، نش بی

وعربیة، عمل معدا لبرامج ثقافیة في اذاعات وقنوات تلفازیة عراقیة، عمل محررا في صحف محلیة، عضو االتحاد العام 
ي        لالدباء والكتاب في العراق، عضو نقابة الصحافیین العراقیین، عض  ة، شارك ف ة مختلف ات ثقافی ي منظمات وتجمع و ف

  .عدد من المھرجانات الشعریة
  )78/ جریدة الرأي العام ـ العدد (
   
 

  مقھى بغدادیة مفتوحة على جھات االستمتاع
  عبد الجبار العتابي

  
ي   في السنوات الست الماضیة كان العد العكسي الندثار المقاھي في بغداد یتضح بشكل الفت للنظر ، ال سیما منھا تلك الت

ث         ا، حی ي ھي فیھ ى خارج المساحة الت تمتلك النكھة الخاصة والذاكرة الحیة والعناوین الواضحة ، والتي تمد اذرعھا ال
  د البغدادیون على عشق مثل ھذه المقاھي التي تكون في الھواء الطلق ، المطلة على الشوارع والتي التحدھا حدود تعّو
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  ھا جمالیات تبدو صورھا واضحة من خالل اندماجھا بالحیاة العامة، وقد عانت المقاھي التي تحمل وال جدران، وتحیط ب

ھذه الطبیعة خالل السنوات الماضیة الكثیر من المصاعب وتكورت داخل شرنقة المكان التي ھي فیھ بسبب اعمال العنف 
ات عرضة لال       ت الطرق ا المتطایر، حین بات د من        العشوائیة والخوف من رذاذھ ى اغالق العدی د ادى ذلك ال نفجارات، وق

قسریا، ومن ثم موتھا التدریجي ، وما عدنا نراھا اال من خالل شبابیك الذكریات، .. المقاھي التي تتمیز بالحضور النوعي 
  .حتى سمعت احادیثا عن مقھى في الكرادة

ذه المقھى البغ    .. وحقا ا ھ ان         حین یحلو لك التجول ھناك، سنلفت انتباھك قطع ي ركن من ارك ي تقع ف ة الشعبیة، الت دادی
داخل، وستتوقف ازاءھا ناظرا الیھا وماحولھا من حیاة تدب في عروق المنطقة، فھي / في حي الكرادة ) ارخیتھ(منطقة 

ى مقاعدھا،               ى الجلوس عل دعوك ال م فضول ی رة ودھشة واضحة ومن ث ا بمتعة كبی ضمن مساحة الیمكنك اال ان تعاینھ
ین تجد في المكان ذاتھ ان ثمة اشیاء مترابطة كالمطعم والمخبز وقاعة العاب وكازینو ودكان حالق وصباغ والتستغرب ح

و         ا ھ ین مثلم اء واالعالمی انین واالدب ت للفن تقر ثاب و مس ان ھ ت ان المك ر ان علم تغرب اكث ك ، وال تس ر ذل ة وغی احذی
ل ،    ى اللی ر ال د الظھ ت مابع دھم من وق ادیین، تج ى    للمواطنین الع ة وحت ة والفنی احوالھم االدبی ون ب یتجمعون ویتناقش

نھم  ا بی دور فیم یة ، ت تكانات(السیاس نكین(الشاي ) اس ة(و) الس الت  ) الناركیل ا یطلبون من مكم رة بالمعسل، وم المعم
ا          ) العرض( ا كم الیومي لجلوسھم البھیج المریح، بل ان اي حدیث عن مقھى تجد االخرین ینصحونك بھذه المقھى النھ

م اجواء                  ا ترس ى؟، نقول انھ ذه المقھ ي ھ ا المدھش ف ا براحة واستمتاع، سیقال م یقولون تمتلك مؤھالت الجلوس فیھ
ي،    ال البیئ جدیدة لبغداد بعد ان اغلقت اكثر المقاھي ولم تبق اال قلة داخل جدران اربعة، ستشعر بالدفء االنساني والجم

ي قسمات الوجوه استمتاعا           وتجد انك تجلس في واحة متكاملة، ھذه المقھى عب رأ ف ة لكل شئ، تق ارة عن مساحة رحب
ة      اجدیدا، كما لفت انتباھي ان العدید من الفنانین والمثقفین المغتربین یلتقون فیھ ة الغائب ویستعیدون بعضا من الحمیمی

  .عنھم في غربتھم
تادھا بعد االنتھاء من عملنا في المسرح ھو من اجمل االمكنة التي نر.. ھذا المكان : (قال المخرج المسرحي عماد محمد 

ا      انین، تعرفن ین والفن الوطني ، تعودنا علیھ بعد ان وجدناه مفتوحا على االمكنة التي حولھ، ونلتقي باصدقائنا من المثقف
المستمر  علیھ بعد ان اعیتنا الحیلة في ایجاد مكان یجمعنا، وحینما لم تكن الحیاة مفعمة كما ھي االن ، لكننا في تواجدنا 

ا           ي جسمھ، فیمكنن دب ف ي ت ة الت اضفى علیھ صورة مغایرة عما كان علیھ، فكما ترى ان المقھى حیوي من خالل الحرك
ى خشبة مسرح ومنھ من                 یش عل ا نع ھ انن عر فی ا، نش این السماء من فوقن ا ان نع ارع ویمكنن التطلع الى الناس في الش

صرنا نشعر بمرور   : تشعر انك في مسرح حیاتي جمیل؟، واضاف عمادالممكن ان نستمد بعض االفكار والجمالیات ، اال 
  ).الوقت بحمیمیة مع ھذه المقھى وصار عدد الفنانین یزداد حتى تحول الى ملتقى دائم الیمكننا اال ان نزوره یومیا

  :وفي الحقیقة انك سوف تتذكر قصیدة للسیاب ، تسمعھا مثل اغنیة شجیة
  مقھى المزدحم النائيالفي (

  ذات مساء في
  وعیوني تنظر في تعب

  في االوجھ واالیدي 
  واالرجل والخشب 

  والساعة تھزأ بالصخب وتدق
  سمعت ظالل غناء

  اشباح غناء
  تتنھد في الحاني،

  وتدور كإعصار بال مصدور
  ینتفس في كھف ھار

  ). في الظلمة منذ عصور
ا، ستراه د      ا، تناقضھا حتم ث       ولكنك حین تعاین المقھى تأتي كلمات غیرھ ا منشرحة، وتسمع احادی ا، وتشاھد وجوھ انی

ن            اعد م ار المتص ا، وال البخ كائر اال متراقص ان الس اھد دخ ھا، التش عد بأنفاس دقاء تص الس االص عر ان مج ة، وتش لین
ان من                 ) استكانات( رغم من قرب المك ى ال ة، وعل ا من جھات مختلف اء فھو یأتیك رخیم ا الغن عریة، ام ة ش الشاي اال لغ

ا ، وان       الشارع العا ة اشجار عالیة ترسل ظاللھ دا، وثم م للكرادة اال ان الھدوء یرسم مالمحھ ولیس من صخب مزعج اب
  .  كان ھذا الوقت شتاء، فلیس ھنالك من شعور بالبرد ، فالدفء یحیط بالمكان

ھ         :(الممثل مرتضى سعدي قال ي فی ل نقض ان جمی ي لحظات البحث عن مك د تباعد   ) عصریاتنا (ف ا  وامسیاتنا، وق ت علین
ا،           د المسافة او النغالقھ ا لبع ر مریحة، ربم االحرى غی ة او ب ر مؤھل االمكنة وصارت المقاھي التي كنا نرتادھا سابقا غی
اة ،               ئ بالحی ي صارت تمتل ع وسط الكرادة الت ا تق م انھ ت مفقودة ، ث ة كان ا متع وجدنا ھذه المقھى فأقتربنا منھا فاعطتن

اة مجددا، واضا      ا بحب الحی ة            : ف فامتألن ل خاص ي امور التمثی داول ف ھ ونت ًا نجتمع فی ى ثقافی ذه المقھى صارت ملتق ھ
والحیاة بشكل عام، واعتقد ان اجمل ما في المقھى ھو جوھا الخارجي المندمج مع الحیاة العامة، فحینما ترفع رأسك تجد 

ة    متعة في النظر ، ومن ثم علیك ان ترى ان المكان حافل باشیاء عدیدة السیما المط دم اكالت بغدادی عم المالصق الذي یق
بأسعار زھیدة واألجمل ھو ماتراه على منضدة صاحب المطعم من عطور وحبات الھیل والجكلیت وغیرھا یقدمھا للزبائن 

  ).بعد وجبة الطعام
ي  ھویت ) معاصر (كالم مرتضى جعلني اذھب الى المطعم وأعاینھ وأشاھد ماقالھ عیانا، وھو عبارة عن مطعم بغدادي   ھ ف

  تقدیم االكالت البغدادیة المختلفة، بل واسأل صاحبھ الذي قال ان ھذه من مكمالت المطعم البغدادي ، حیث على الزبون ان 
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  فمھ، او رشة عطر یعطر بھا یدیھ بعد تناول الطعام، وھو  یحلي بھا) جكلیتة(یجد قبل خروجھ حبة ھیل، او قطعة حلوى 

  .البغدادیة تقلید معروف في اغلب المطاعم 
انھ اجمل مكان، فنحن نسترخي فیھ، وناتي باصدقائنا الیھ، واصدقاؤنا من الفنانین : (اما الممثل مھران عبد الجبار فقال 

ا و        أتون ھن داد ی ى بغ ذین یعودون ال ربین ال ة        ن المغت ا یقولون یتنفسون الرائح م كم عادة النھ ة والس ة المتع ي غای راھم ف
شاي ساخن   ) استكان (ذ زمن بعید، فیتلذذون بالطقس الحمیم، ھنا ننفض عنا ھموم مشاغلنا،  البغدادیة التي فارقوھا من

ھ،        ). وناركیلة وصحبة جیدة ھي عبارة عن نشاط حیاتي لیس ھنالك اجمل منھ ي اعود الی ان مرة، فجعلن ى المك ت ال ذھب
الصیف حین المساءات بھذه المتعة فكیف  ، وكنت اقول اذا ما كان الشتاء یبعث كل!!وكلما عاینتھ متأمال اشعر بھ یتجدد

  . تصبح اجمل
 )875جریدة المواطن ـ العدد (

 
 

 ؟ھل یشترى القلم
 غزاي درع الطائي

  
ا وأفكارھا وقصصھا                 م ؟ ، وكم خسرت من أخبارھ ا قبل أن یكون القل ا وفنونھ ا وآدابھ كم أضاعت البشریة من علومھ

 . ل ذلك ؟وأمثالھا وِحكمھا قبل أن یقوم القلم بتدوین ك
( فكأننا نقول  ) قبل القلم وبعده ( إن الدنیا بكل َمن فیھا وما علیھا ، ھي قبل القلم شيء وبعده شيء آخر ، وعندما نقول 

دھا   ( أو نقـول ) قبل التاریخ وبعده  ذا المستوي      ) قبل الصناعة وبع ي ھ دنیا أصبحت بوجود    . أو نقول أي قول عل إن ال
د حفظ القلُم األشعاَر واألقوال والحوادث والعلوم ونقلھا من جیل إلي جیل وجعل منھا تراثا یمكن القلم شیئا آخر جدیدا ، فق

 . الرجوع إلیھ متي ما كان ذلك مطلوبا
ھ          ا تحفظ ا م ي أم دور ُینس ا تحفظھ الص ذاھب ، وإن م ذھب مع الھواء ال ھ اللسان ی ا یقول ي ، وم م یبق ھ القل ا یخطُّ إن م

ی    تان ب ي ، وش طور فیبق طور       الس ھ الس دور وتحفظ ھ الص ا تحفظ ین م ان وب ھ اللس م ویقول ھ القل ا یخطُّ  . ن م
 . سیِّد ھو القلم ، مبجَّل ، كریم ، محترم ، مقدَّر ، مصان

، وأن اهللا تعالي قد أقسم بالقلم وما ) القلم ( وأكبر شرف للقلم أن السورة الثامنة والستین في القرآن الكریم حملت اســم 
 : ، وعن ھذا یقول أبو الفتح البستي) ن والقلمِ  وما یسطرون : ( وذلك في قولھ المبارك یسطره القلم ، 

 قلَم الُكّتاِب مجدًا ورفعةً  ىكف
 الدَّھرِ  أنَّ اَهللا أقسَم بالقلْم ىمد

ھ جالینوس   : قال أرسطو عن القلم  ب    :القلم ھو العلَّة الفاعلة ، وإن عقول الرجال تحت سنِّ أقالمھم ، وقال عن م طبی القل
القلم أنف الضمیر  : القلم برید القلوب ، یخبر بالخبر وینظر بال نظر ، وقال سھل بن ھارون : المنطق ، وقال ابن المقفع 

ي             : ، وقال ابن أبي دؤاد  ھ األندلسي ف د رب ل ابن عب ھ األفضل ، ونق القلم سفیر العقل ورسولھ ولسانھ األطول وترجمان
القلم أصم یسمع النجوي ، أعیا من باقل ، وأبلغ من سحبان   : ل علي بن عبیدة عن القلم ، وھو قو) العقد الفرید ( كتابھ 

ع    بن وائل ، یجھل الشاھد ویخبر الغائب ، ویجعل الكتب بین اإلخوان ألسنا ناطقة وأعینا الحظة ، وربما ضمَّنھا من ودائ
  . القلوب ما ال تبوح بھ األلسن
رس وال معاھد وال دور علم وال كلیات وال جامعات ، ولواله ما كان ھناك طالب وال معلمون   ولوال القلم ما كانت ھناك مدا

ار       اك مطابع وال أحب ت ھن وال مدرسون وال أساتذة ، وال كانت ھناك موسوعات وال كتب وال صحف وال مدوَّنات ، وال كان
 . وال أوراق ، وال كانت ھناك مكتبات وال كان ھناك مكتبیون

وال القل  وانین      ول اتیر وال ق اك دس ت ھن ات ، وال كان ود وال اتفاقی ق وال عھ دات وال مواثی اك معاھ ت ھن ا كان  . م م
اك    ات  ( ولوال القلم ما كانت ھن ة    ( وال ) معلَّق ة ولیل ف لیل ة   (وال)أل ة ودمن جمھرة أشعار   ( وال ) األصمعیات  ( وال ) كلیل

 . وال والوال ) سر الفصاحة ( وال ) نھج البالغة (وال ) العرب 
  ولوال القلم ما سمعنا بالمتنبي وال بالجاحظ وال بشكسبیر وال بالجواھري وال بالسیاب وال بإلیوت وال بدوریس

 . لیسنغ وال وال وال
ا أول            ي ظھرت فیھ بالد الت ت ال ا كان م ، وأنھ أول قل طَّ ب وحسب بالد الرافدین شرفا أنھا البالد التي كان فیھا أول حرف ُخ

  . سلة وأول قانونملحمة وأول م
 .. ولكن ھل ُیشتري القلم ؟ وھل ُیباع ؟

  إن الذي یسأل ھذا السؤال ربما تصوَّر أن القلم سلعة ، وأیا كانت النوایا التي تقف خلف ھذا السؤال ، فإن علي السائل أن 
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 . یعلم أن القلم لیس سلعة ، ومتي ما كان سلعة توجَّب كسره

  وال ُیباع ، فلیس الشراء والبیع من صفات شرف القلم ، والقلم الحر ال ُیشتري وال ُیباع ، فال  إن القلم الشریف ال ُیشتري
الشراء وال البیع من خصال القلم الحر ، أما الذین یعملون في بورصات بیع األقالم وشرائھا ، فإنما یمارسون عمال شائنا 

  . ریاض الشرف وحدائق الحریةویرتكبون خطأ فادحا ویضعون أنفسھم وما یكتبون بعیدا عن 
إن القلم الشریف الحر ، ھو القلم الذي یقول الحق وال یخاف فیھ لومة الئم ، ھو الذي یقف وقفة األسد الھصور ال الثعلب 
م ، مع الحق ال الباطل ،      الماكر ، یقف مع النور والضوء ال مع الظالم والعتمة ، مع الحب ال الكراھیة ، مع العدل ال الظل

ة ال الناقصة ، مع        مع ة الكامل الحریة ال العبودیة ، مع الحریة ال االستبداد ، مع الحریة األصیلة ال المشوھة ، مع الحری
 . الحریة بمعناھا اإلنساني الصحیح والواضح ولیس بمعناھا الغامض الذي یروِّج لھ أصحاب األغراض السیئة والمریبة

  السالم والمحبة والتعاون والتآخي والمساواة والتحرر ، وال یلتزم إالھو القلم الذي ال یخضع إال لقیم الخیر و
 . جانب الشرف والقیم النبیلة التي یتَّفق علیھا األحرار في مشارق األرض ومغاربھا

ر     م اهللا ام ث ، ورح م الخبی رج من القل ة تخ ة الخبیث ب ، والكلم م الطی ن القل رج م ة تخ ة الطیب رق  ءًاإن الكلم ع الط أوس
 . اق للقلم الطیب وأغلق الطرق واألوراق بوجھ القلم الخبیثواألور

وحملة األقالم كحملة السیوف في مستوي الكرامة والعزة ، وضربة القلم ال تقل أثرا عن ضربة السیف ، وصریر األقالم   
ان ،    ذا أو ذاك من األزم م أو     لیس أقل ھیبة من صلیل السیوف ، وإذا كّنا نسمع أو نقرأ ھنا أو ھناك ، في ھ عن شراء قل

ة ، إن ذلك عار          ة والصفقات المھین ال الرذیل بیع آخر ، فإننا نسمع ذلك أو نقراه كما نسمع أو نقرأ عن الفضائح واألعم
  . لیس قبلھ أو بعده عار ، وذل یتبع صاحبھ أینما حلَّ وأینما رحل

ھ ملعون ،       إن القلم الُمباع أو الُمشتري یجب أن ُیحرم من التمتع بحقوق األقالم وا     ا ، إن اھي بشرفھا والزھو بحریتھ لتب
 . مھان ، غیر محترم ، ذلیل ، مطرود ، منبوذ ، ولیس لھ مكان بین األقالم

  . كن شریفا حرا أو اكسر نفسك قبل أن یكسرك الشرفاء األحرار: أیھا القلم 
 )جریدة الزمان ( 
 
 

  العربي شھر دور الكتب في الوطنأصاحب .. قاسم محمد الرجب الموسوعي
  

ھو أبو محمد قاسم بن محمد بن رجب ابن الحاج قاسم األعظمي، ینتمي لقبیلة العبید العربیة القحطانیة الحمیریة ، وأھل 
م القرآن وھو    1918/ھـ1338ولد في . مدینة األعظمیة في بغداد أغلبھم من أبناء ھذه القبیلة م، ونشأ في األعظمیة وتعل

ة (ة، وأشتغل في صغیر ثم اكمل دراستھ اإلبتدائی ان األعظمي،        ) المكتبة العربی الشھیرة في سوق السراي لصاحبھا نعم
ھم في الكتب ءوجالسھا حین یبدون آرا) المكتبة العربیة(ولعدة سنوات، وكان ذكیًا یحب مطالعة الكتب ویستمع إلى زوار 

عن أستاذه، وأفتتح مكتبة صغیرة في ودرجاتھا وأھمیتھا، وبرع في عملِھ، وأكتسب خبرة في تصریف الكتب، ثم انفصل 
ة المعري  (سوق السراي سماھا   ى       1935، عام  )مكتب ر أسمھا إل م غی ى  (م وھو شاب، ث ة المثن ة    )مكتب م نمت المكتب ، ث

 .وتوسعت حتى صارت من أشھر دور الكتب في الوطن العربي
  .أدیب وكاتب معروفوھو . ًا للخیركان األستاذ رجب رجًال سھًال جمیل األخالق حسن المعاشرة، محب

  .. من أنجازاتھ
احثین والدارسین        ى، ویسرھا للب ا األول قام قاسم الرجب بطبع أمھات الكتب والمصادر العربیة واإلسالمیة وأعاد طبعاتھ
ر       ع النظی رًا منقط ة، وخبی ا واألدبی ة منھ ة العلمی ادر األجنبی ة بالمص ع المعرف رًا واس ان خبی ادرة، وك بحت ن د أن أص بع

راث       ) المكتبة(أصدر مجلة . ات النادرة والنسخ الغربیة ومواضع وجودھابالمخطوط ار الت ي بأخب ة شھریة تعن وھي مجل
ات ومالحظات        ا بقلمِھ تعقیب ا نشر فیھ وتحقیقُھ ونشره، ونشر فیھا قوائم مكتبة المثنى ومذكراتھ عن سوق السراي، كم

ب          في عدِة ) بروكلمان(على كتاب تاریخ األدب العربي لمؤلفِھ  اوین الكت ي أسماء األعالم وعن ھ ف ا أوھام ین فیھ ات ب حلق
ى  . وعدد األجزاء وتواریخ الوفیات قام بنشر مالحظاتِھ عن كتب بعض المؤلفین ومنھم الدكتور عمر فروخ وقد شكرُه عل

ة    كان مرجعًا علمیًا لطالب العلم والباحثین فكانوا یرجعون إلیِھ فیخبرھم بالمصادر. مالحظاتِھ وأشاد بھا والمراجع المھم
. حیث كانت لًھ قوة ذاكرة بأسماء األعالم وتواریخ الوفیات، حتى شبھوه بالموسوعة  . التي لھا صلة ببحوثھم ودراستھم

ساھم في الكثیر من النشاطات الثقافیة المفیدة للمجتمع ومنھا مساھمتُھ في إنشاء جمعیة منتدى أبي حنیفة، حیث كان من 
ا و   ین لھ اء المؤسس رھا           األعض ا ونش ولى طبعھ ي ت ادر الت ب والمص ن الكت رًا م ة كثی ة الجمعی دى لمكتب د أھ   .لق

ل   1/ھـ1394ربیع األول  9توفي قاسم الرجب بالسكتة القلبیة في بیروت یوم األثنین .. وفاتھ ُھ   . م1974أبری ونقل جثمان
د الشیخ     إلى بغداد، ودفن في مقبرة الخیزران بجوار قبر صاحبِھ وصدیق عمرِه الخطاط ھاشم رب مرق محمد البغدادي، ق

  .أبي بكر الشبلي
 )جریدة المؤتمر ( 
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  )سوق ھرج( ھامشیون في 
 حاتم الصَكر

إلي موضوع اختیار الشخصیات الرئیسة في األعمال 2004 -دار الھالل -) سوق ھرج(تحیلنا روایة الكاتب عائد خصباك 
ة      ة الواقعی د ھیمن ي الخطاب  -السردیة ،حیث جري بع ي خاصة   عل ي والقصص ي    -الروائ ة الت وم البطول ي مفھ تحول ف

اتسعت لتشمل الناس العادیین والمنتمین إلي الطبقات المنسحقة والفئات المھّمشة اجتماعیا ، فكان على السرد أن یعیدھم 
ة ترتیب المصائر إلي متن الحیاة وینتصر لھم بضغط اإلیدیولوجیا والتقسیم الجدید طبقیا ، ویتبع تلك االستعادة بالضرور

أن یروھا ، فتخالف  -وقراؤھم-والنھایات لتكون أقدارًا جدیدة ال تناظر ما یماثلھا في الواقع والحیاة ، بل كما یحب الكّتاب 
ا            دم عالم ا ھو ممكن الحدوث، وتق ا یحدث فعال أو م ھ لم الواقعیة ھنا تصوراتھا عن مماثلة العمل للخارج ومدي مطابقت

ا   دیًال متخیال عم اّدان و          ب عود أو ھبوط ح ك ص احب ذل اعي المنشود ، ویص ب االجتم اة والترات ھ الحی یجب أن تكون علی
ف            والت تعص والت ، تح ن التح ام األول ف ي المق ي ف ة ھ ن أن الروای ال م ا یق د م ة تجس رات حیاتی ة وطف ّدالت جذری تب

لتشھد تغیرات حاسمة تنقلھا كذلك إلي المتن  في آن واحد ، فتمتد إلي األمكنة التي ینالھا التحول ابالشخصیات وما حولھ
 .الحادة التغدو مناِسبة لتحوالت الشخصیات وتبدالت أوضاعھ

ة         -ھكذا نجد سوق ھرج  ي ھامش مدین ي نشأت ھي أیضا عل ل ( المكان المنتبذ علي ھامش مدینة الحلة الت ة  )باب القدیم
ارین   وقد استعاد حیاتھ في السرد ، وتاریخھ -وبالقرب من أطاللھا  الذي یتشكل بقوة سكانھ المقیمین ال المشترین أو الم

یم               وع العل ا سارد من الن دنا بھ ي أم ھ ومعرفتھم الت ي جزئیات د سیطرتھم عل یھم ونتأك العابرین ،فتكون عائدیة المكان إل
ب              ر السرد بضمیر الغائ ة، فیكشف عب ي السرد والمحیط باألحداث ماضیة أو حاضرة أو قادم لمخاطب  وا -المتسلط عل

 .عن بواطن سحیقة تشمل البشر في زوایا وعتمات السوق، كما تشمل األمكنة ذاتھا -أحیانًا 
اة  -كما في الختام-توھمنا الروایة في البدء  اریخ       ) ھادي طرزان  ( بأنھا تالحق حی ي ت ا ف وترصد صعود أسرتھ وھبوطھ

اریخ السوق نفسھ واسترجا     اة ساكنیھ من زمالء طرزان وأصدقائھ       السوق وجغرافیتھ، لكن ما سنراه ھو جرد لت ع لحی
ذي     ي السوق ال وأسرتھ ، وكل منھم ینطوي علي قصة ال تقل غرائبیًة عن قصة ھادي طرزان نفسھ الذي ال حیاة لھ إال ف
ھ             ا أعمال ي یمارس فیھ ي األسطبل، عابرا صوب ساحة سوق الھرج الت تبدأ بھ یومیاتھ خارجا من غرفتھ المستأجرة ف

ي المزاد          : ب الطلب ومھنتھ األساسیة التي یحب المتنوعة حس ا ف ا ببیعھ ي یرغب أھلھ ة الت ي الحاجات القدیم منادیًا عل
اول              ث یتن وطن حی م ال ي مطع اتھم كل صباح ، وصوال إل اد مالق ذین اعت الیومي، مارًا بالمحالت والعربات واألشخاص ال

 ..فطوره الصباحي المتواضع شأن المطعم نفسھ
ار ة إش ًا ثم اس والسوق   زمنی اریخ الن تعادة ت داث أو اس دور ضمنھ األح ذي ت ار ال ي أن اإلط دل عل دة ت ام ...ة واح و ع ھ

ي جواب           1968 ارة ف رد إش دما ت ران ،عن ي الخامس من حزی اني  (حیث یمر عام علي خسارة العرب الحرب ف د الث ) حمی
ا     صاحب محل التصویر عن سبب وصفھ لنفسھ بالثاني ،فیعاتب الناس الھتمامھم بھذه كوتھم عم ل س األمور العابرة مقاب

أدت إلیھ أعمال حكامھم الذین تسببوا العام الماضي بخسارة الخامس من حزیران ، ولكن العمل ال یرتھن بزمن معین وال 
م كل شيء عن ماضي السوق               يء ویعل ذي یعمل كل ش تحدده أحداث الحاضر ، فالسارد یتابع خطوات ھادي طرزان ال

ال       وحاضره ، وھو علم سی اریخ شخصیاتھ ، ف ي تفاصیلھ وت ا عل متد للراوي نفسھ الذي یالحقھ في أرجاء السوق لیعرفن
تعود للزمن قیمة سردیة في صنع األحداث أو توالي أفعال السرد ، بل سیكون الزمن مجرد مناسبة الستذكار واقع ال تنمو 

عرض في سوق ھرج سردي تتداخل فیھ المصائر  فیھ األحداث في لحظة السرد، بل تستعاد من زمن حدوثھا الماضي ، لُت
 -والطبائع ، وتجمع أشخاصھ وقد انحدروا من الھامش الذي تمیز بھ السوق نفسھ ، فیكون آنقطاع األحداث عن الحاضر  

راوي السوق    -إال علي سبیل الوصف سببا في سكونھا ،وسیمتد تقدیمھا عمودیا لیسمح بالتحوالت الالحقة، فلقد رصد ال
یًا  ھ،یقول              َعرض وق وذاكرت وء الس ھ ونش ات تكون ھ لحظ ن خالل تعید م ي یس ھ ك اھَده ومؤرخ رزان ش ادي ط ل ھ وجع

أما من وجھة نظر ھادي طرزان فالسوق أشبھ        ) سوق ھرج أكثر من سوق، ھو أقدار عدة تجمعت إلي بعضھا (الراوي
إذا خرجوا منھا تعرضوا للموت أو الخسارة ، بقنینة نائمة لھا قعر وعنق وھي منغلقة ال یغادرھا سكانھا إال مرات قلیلة، ف

دادات ھي نفسھا            ادًا وامت م للسوق أبع فظل السرد داخلھا یطوف بنا بمھارة وتشویق وحس سینمائي راق ودقیق لیرس
د      ) مرتضي ( أبعاد الشخصیات وامتداداتھم ، بل ھم متماھون معھا أحیانًا كوجود  كن وعمل بع ثال حیث س في األسطبل م

 .امض إلي السوقھبوطھ الغ
ي                  اریخ زمن اس الھامشیون ، وسجّل أو ت ھ الن تّم فی ان یل ة في عرض السوق كمك ھ رغب ب قبل راوي والكات ي ال تتحكم ف
ھ         روة أبی ھ لث د أخی رزان ھو ضحیة تبدی ادي ط ًا ، فنعرف أن ھ عودًا أو ھبوط ة ،ص اتھم العجیب لألشخاص وتحوالت حی

ة             ،فیعود ھامشیا في السوق الذي كان جزًءا م  راق مع الحمل ي الع ت إل ذي ینحدر من أسرة مغولیة دخل ھ ال ن أمالك أبی
م آل           ھ ث ة أبی ا السارد كیف ھوت مكان م یقص علین المغولیة التي انتھت بسقوط بغداد منتصف القرن السابع الھجري، ث

من ذلك ، حیث خرج      الضد ) یونس أبو بارو( األمر لألخ الذي بدد الثروة وحرم األخوة منھا،بینما یمثل وجود شخصیة 
ن            تري األمالك م ي السوق ویش تحكم ف ا ی دھا غنی ة سرقة ویعود بع ي جریم جینا ف ًا لیختفي س ًا مأبون من السوق غالم
ة                  ة الروای ي خاتم ھ ف ا حصل ل ي السوق ،لوال م ا ف ذي رضي بموقعھ منادی ال ھادي نفسھ ال أصحابھا، وھذا المصیر ین

ي         بظھور متحدیھ الذین أوقعوه أرضا بحجة  ھ ف ا عدت دان صوتھ وصفارتھ، وھم ا بفق انتھي رمزی بیعھ سلعًا مسروقة ، ف
  إن ..العمل لیرضي بأن یكون تابعًا ال محركا للسوق وخبیر أسراره وخفایاه، و انتھى بالصمت والعمل لتوفیر ماء األسطبل
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ك ال یتسع    ذا مأل       الحبكة األساسیة في الروایة تتعلق بحیاة ھادي طرزان ونھایتھ لكن ذل ة، ل م قصة طویل سردیا إال لحج

دا      اریخ المحیط بالسوق، فغ ة بالت وات       -السوق  -الكاتب فراغات الروای ان استعراض الحی شخصیة العمل األساسیة ، وك
ي الرصد والتصویر ،            ب عل درة الكات الحاشدة والضاجة بالطرافة والتي صنع الفقر مصائرھا دون رحمة ، انعكاسًا لمق

د خصباك        ورغم أنھ ینتمي ل ة ، لكن عائ ھ الروائی ي تجربت ة ف -لجیل الستیني الذي احتلت الرمزیة والتجریب مكانة مھم
أر         -المقیم في ألمانبا منذ سنوات ي لو ث اة حت ة الحی ي معادل ا ف قادنا إلي حرارة األرض والھامشیین الذین یخسرون دوم

روائیین   الكاتب من الزمر الصاعدة علي حسابھم وفضح سقوطھم األخالقي ، ف ھل كانت النوستالجیا التي دعت زمالءه ال
المھاجرین والمنفیین الستذكار دقائق المكان القدیم في أعمالھم ، وراء استعادتھ لسوق ضاج باألصوات والمصائر وكأنھ 

ناس تتلون أسئلة لن تقطع المتعة الھائلة بمعایشة أ فردوس المھمشین الذین ال تدعھم الحیاة ینعمون حتي بأدني لذائذھا؟
   .ة وصبر بالغریب والمفاجئ شأن وجودھم نفسھقحیاتھم المسرودة بد

 الزمان جریدة 
 

 ظاھرة الصراخ في القاء الشعر الشعبي العراقي

 علي الربیعي -بغداد 
العراقي، من الظواھر غیر المدروسة تبعا لوعي وثقافة البعض مما تضیع  تعد ظاھرة الصراخ في القاء الشعر الشعبي

فرصة انسجام  الجید للنصوص الشعریة المقروءة التي تحتاج في بعضھا الى القاء ایقاعي ھادئ یتیح ة التلقيفرص
ذلك الفن، لم نزل  الذي یعد واحدًا من االصول االكادیمیة لطرق التوصیل، ولكن بغیاب فن االلقاء - مستمدة من ھذا الفن

جیال بعد جیل، لشعراءھم شباب وفي بدایة  رار واالستنساخنشھد في مشھدنا الشعري ما یثیر االستغراب على االص
نسلط الضوء في ھذا االستطالع على تلك الظاھرة ومأساة عودتھا  تجربتھم الشعریة، وحتى یصبح المشھد كامال،

عال واالنف العودة لتلك القراءات التي تشبھ الى حد كبیر تلك الموسیقى الممزوجة بالصوت واالداء واستمرارھا متمنین
 .والمحافظة على االیقاع على حد سواء

 !استجداء ادبيـ 
 :شاعر –محمود الدوخي  حمد.د

ترید ان تستقر في ھیكل القصیدة الشعبیة او المحكیة اال  شكرا لكم على ھذه االلتفاتة ذلك النھا تركز النظر على ظاھرة
المنبریین  حظھا اول االمر لدى بعض الخطباءموجودة في االدبیات غیر الجوھریة، فنحن نال وھي ظاھرة) الصراخ(وھي 

السیما اذا كان الحضور -الحاضرین الذین یلحون بھا على حساب الموضوع للحصول على بعض الدموع من بعض
المتلقي وھنا نراھا عند شعراء القصیدة الشعبیة، او المحكیة  لیدللوا بذلك على فصاحتھم وقدرتھم على امتالك-مصورا

 كثیرا للحصول على تصفیق القاعة طبعا مع احترامنا السماء مھمة ومعروفة النحتاج الى صرخونفھم یصرخون، وی
انما ینبع من القصیدة الفقیرة،  یاصدیقي انت شاعر شعبي وتعرف كثیرا ان اللجوء الى مثل ھذه التالعبات. االشارة الیھا

 .وبالتالي من الشاعر الفقیر معرفة وموھبة
اتكاء واستدرارا لمشاعر  حین یكون في سیاقھ الذي یتطلبھ النسق، وھو استجداء ادبي حین یكونالصراخ، لغة كبرى  ان

الشعبیة ستجد ان مجمل القصائد الموجودة، ھي قصائد خالیة  بسیطة، واذا تاملت قلیال مابقي في ذاكرة قراءة القصیدة
 )الخ...حاسبینك مد، معاتبین، سالمات، حسبالي،البنفسج، روحي، مرینة بیكم ح(الفارغ مثل  تماما من الصراخ المنبري

فھذا كتاب االغاني یمتلئ باسماء شعراء العربیة  كد وانت تدري سیذھب الصراخ ویبقى الشعر، كما ذھب في السابقأوت
 ..المتنبي، ابو العالء، امرؤ القیس، البحتري، طرفة، درید، ابن الفارض(الشعر  القدماء كلھم ذھبوا بصراخھم وبقي

 ) .القائمة تطولو
 استھجان معلن ـ 

 :شاعر –جمیل مشاري 
المستمع ولكن  ن الحركات الراقصة والصراخ مسألة جوھریة لجلب انتباه الجمھورأزمالئنا الشعراء ب یظن البعض من

نفھم من المعھد وكلیة الفنون الجمیلة اذن ماذا  لالسف نسي ھؤالء وذلك لعدم ادراكھم بان فن االلقاء ھو مادة تدرس في
والصدى ھو . ھؤالء بان ھذا الصراخ الذي یزید منھ صوت المكبرات للصوت موضوع القصیدة الملقاة؟ ثم اال یفكر

 .یستھجن بالشاعر وبقصیدتھ ویكفر بالساعة التي حضر بھا لالستمتاع مایجعل المستمع
على المسرح  وا یتمرقصون ویصرخونیقومون بھذه العملیة وھم یقلدون بعض الشعراء الشعبیین الذین كان اما الذین

یعودوا لما قالھ الفیلسوف ارسطو عن  لذا ندعو ھؤالء ان. فان ھذه العملیة ماھي اال مسألة مستھجنة وغیر مرغوبة
الذي كان یتدرب على القاء خطبتھ ستین مرة قبل ) شیشروف( الصوت وااللقاء ونذكرھم بالخطیب الروماني الشھیر

 ..مواجھة الجمھور 
 رق مساعدةطـ 

 :شاعر –العبودي  كریم
ان ذلك قد  لق لذا یعوضھا بالصراخ معتقدًاأالت ھي عادة غیر مقبولة وتشي بعدم ثقة الشاعر بمدى قدرة صورتھ على

  كعادة اسس لھا شعراء الحقبة ) اي الصراخ(الموضوعي في القصیدة، كما انھا  یكون بدیال عن العجز الصوري او
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طریقة مساعدة  اكان یعجب رموز النظام لجھلھم بالشعر ومقدماتھ او في احسن االحوال یكون الصراخذلك م الماضیة الن

قصیدة الغزل والوجدان بصورة عامة لكنھ قد ینفع  الستجداء التصفیق او كلمات االعجاب من المتلقي رغم انھ قد الیخدم
 .في العھد السابق والتعبئة الجماھیریة كما في الشعر الذي تكون وظیفتھ شحذ الھمم

 :مالحظة
 ادري الشعر احساس انھ.. ادري الشعر موتصفیط
 صار الشاعر الحساس.. ومو كلمن یصرخ حیل

 البزت الرجلین وفرق بین االشواك
 وبین اوراد تغفھ ابوسط حضن الیاس

 المآتم انھم كمنشداتـ 
 :شاعر –یوسف المحمداوي 

تطالع بل ھي ظاھرة مبرمجة ومستندة على مرتكزات مبنیة في عقل االس ظاھرة الصراخ ھي لیست عشوائیة كما یشیر
الظاھرة  امتھانھا وادامتھا وكنت اتمنى ان یشارك في االستطالع اطباء في علم النفس لدراسة وقلب من یواظب على

یستطیع متوازن ادمنھ البعض وال ومعالجتھا طبیًا، فمن وجھة نظري الشخصیة المتواضعة ان االمر الیعدو سوى داء
یكون اجدى وانفع من خالل الصوت العالي او الصراخ غیر المبرر  التخلص منھ ایمانا منھ بأن ایصال النص الى المتلقي

حسینیة ال  والمؤمن بھذا السلوك ھو في مركز دائرة الخطأ تماما، الن النص لیس بمالزمة الردة الخارج عن المألوف
الحاضرین في مجلسھ لینال  علو او بحة الصوت ان یثیر ویؤجج مشاعروكاتب النص لیس بروزخون یحاول من خالل 

فضال عن صوتھ حركات الجسم الستمالة المستمعین لھ  رضاھم وعطایاھم ولیس ھو بمؤد للمربع البغدادي الذي یستخدم
لتلك  ایصالھا تدنیساًِفالقصیدة لھا قدسیة وارى ھذا الصراخ في ) الكواالت(كمنشدات المآتم  مثًال انھم) المحیبس(في لعبة

الشعبیة الحدیثة فسیجدون بأن كلمات  القدسیة وعلى الصارخین في ایصالھا االلتفات الى اداء الرموز في القصیدة
بھدوء الى قلوب الناس النھا صادقة وحبلى بالشعر الحقیقي  االطراء وصوت التصفیق یعلو على اصواتھم المنسابة

 دھم لصراخ لتصل الى اھدافھا، فالصراخ والصوت العالي في االداء دلیالن علىقصائ المسموع والمقروء والتحتاج
فقط ولیس المقروء وھذا  ن ینحو بالقصیدة ویرصفونھا في خانة النص المسموعمحاولة انصاف او اشباه الشعراء أل

شعر ال اكثر جل ھمھم  امثال ھؤالء ماھم اال ادعیاء مایجرده من نعمة البقاء وتلك اشارة واضحة والتقبل الشك بأن
 ..نھایتھم من الصراخ الحصول على اطراء آني ینتھي بمجرد

    سوق الصفارین ـ 
   :تشكیلي –فھد الصكر 

ثنایا الذاكرة التي حفزت فیھ  اجده بوحًا وھمسًا ینساب ھادئاًً في حضرة العشق في حضرة المتلقي وھو یسرح في
فما بال االستماع . قراءة اخرى لبوحھ بوحًا على الورقة وھي عذراء من القائھالقصیدة اذا اجاد شاعرھا القراءة متخذًا 

تحمل  الى سوق الصفارین فتضیع مني الكلمات وتقتل في داخلي یومًا ذاتیًا تشعلھ القصیدة وھي الى صراخ یدخلني
 الغنائیة في قراءة تستوعب اال موسیقى عزفت او عزفتھا شفاه تتغنى بالكلمات شعرًا فالمنصة او منصة الشعر ال

الذي یطردنا خارج القاعة واجد في الشاعر الكبیر عریان السید  القصیدة كي تشد الحضور للبقاء اكثر بعیدًا عن الصراخ
  0في قراءة الشعر الشعبي خلف مثاًال لفن البوح

  نشـــازاتـ . 
قد  او الخطابة و یحتاج الى قدرات خاصةااللقاء ھو فن قائم بذاتھ سواء في القصیدة : كاتب و اعالمي -جمال جعفر 

المستمع مجبرًا على االصغاء و قد  تتوفر في البعض دون االخر تسھم في اعطاء القصیدة رونقھا و بریقھا و تجعل من
وتھتیف االبیات الشعریة خصوصًا في الشعر الشعبي یختلف  القصیدة و زمانھا و المناسبةعلى وفق یختلف االیقاع 
 فاالھزوجة مثال تحتاج الى نغمة خاصة في االلقاء تختلف عن قراءة االبوذیة في التنغم بیت الشعريحسب طبیعة ال

العمودیة وایة نغمة تخرج عن ھذا الفن  بالكالم وھكذا الحال في عموم الشعر سواء كان شعبیًا او حرًا في القاء القصیدة
جد مبررا لصراخ البعض في الشعر الشعبي أ و ال.. عن الكلمة في التعبیر  تشكل نشازًا بل تسفیھًا لمقدرة الشعر الشعبي

رب آالى م على توظیف الشعر و تفاعلھ مع فن االلقاء وھزالة الشاعر والتقلیل من شأنھ للوصول سوى عدم القدرة
 .خاصة بعیدة عن خلق التعبیر

   إساءات كبیرةـ 
 : شاعر - ھادي الناصر

في  قد اتسمت بأداء اخذ حیزًا انفعالیًا و طوباویاً  توكید ماھیة الشعر الشعبي العراقي ان الفھم المتوارث في.. ربما.. اقول
 الثورة المفلتة في تكریس اسماء تمجد التعبویة و تكریس بناء دكتاتوري احمق، فعل كل مفاصلھ ، وعلیھ اؤكد كانت

 ..فعل في زمن عراقي اغبر , احمق
ایقونتھ في رسم واقع مخل بالشرف العراقي عندما اسس لتلك الدكتاتوریة  ریخوھكذا وسم التا.. تقول الحكایات.. ھكذا

ما حصل و كانت  منھجًا ایدیولوجیًا، وبثا سایكولوجیا مغایرًا في تبني مفھوم ذلك الخطاب بعد ان حصل المقیتة ووضع
وجود ادنى حق لمنحھم ھذا المؤثر، دون  النتیجة توجھ المئات من اشباه الشعراء، لیمنحوا فرصة الوجود االعالمي

 العراقیة، وعلیھ برزت اسماء ال تستحق حتى وجودھا، في المشھد الشعري  التمیز، الذي شكل فعال مؤثرًا في الذائقة
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 00و لكنھا فعلت فعلھا وبقیت مؤثرة في الساحة الشعبي العراقي،

م المباد وما زالت تمارس حتى االن فعلھا وھي للشعر العراقي حصلت في زمن النظا ان ثمة اساءات كبیرة.. لذا اعتقد
 .العموم مجموعة من الصراخات الفجة التي ال تعني اي شيء على

 ) جریدة الصباح ( 
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  الخزاف العراقي وسام الحداد في الكویت

  
  

ي        دؤوب المضني استطاع الخزاف العراق عبر سنوات طویلة من التجریب والعمل ال
ي واع یتجاوز       وسام الحداد ان یتلمس طریقا مغایرا في السبیل لتقدیم مشروع خزف
ة         احة العراقی ي الس ائدین ف رار الس ة والتك دود االعتیادی ھ ح ن طروحات ر م ي كثی ف

ى     وا اریع المعروفة والمھمة عل لعربیة حتى صار مشروعھ االبداعي واحدا من المش
  .المستویین المحلي والعربي ایضا

ة    ة حدیث رة زمنی . والملفت حقا في اعمال الحداد وبخاصة تلك االعمال المنجزة في فت
نمط   ع ل ا التخض ر       انھ اھى عب ا تتم د انھ غوف ح ا الش د تحررھ ا ویقی ت یؤطرھ ثاب

ى اخر           االطیاف ال ا من عمل ال منبعثة من االسطح الالمعة والمالمس المتجددة دوم
ذوب        اطني ی عور ب ة او ش رة داخلی ومن مجموعة الى مجموعة لتتواءم روحیا مع فك

زغ      ھ لیب ل ذات ة العم اھد وكینون ین المش ین ع لة ب افة الفاص ي المس ن  آف وع م ذ ن نئ
ي والمتواري    .. التوحد بین البصر والبصیرة   ین المرئ ي      ..ب وم بوجوده ف ین المحل ب

  .الواقع المحیط
ھ     ع فی ذي یخض ت ال ي الوق داد فھو ف ام الح ال وس ي اعم كیلیة ف ول التش وع الحل تتن
السیرامیك الشكال ھندسیة صارمة الحدود واالبعاد یذھب لتفكیك اجزاء واقسام من     
ا خضوع            ادي دونم ب العمل الم ي ل دخل الفراغ ف بعض لی ھذه االشكال عن بعضھا ال

رك مجاال مفتوحا للتحرر         كلي ذلك یت ا وھو ب لصرامة التشكیل الھندسي المنتج ذھنی
ال          ك االعم ي تل ھ ف ع رفعت ة ماتتس اك بدرج ى االنفك وال ال تغال وص ة االش ن ذھنی م
رة     ة ح داخالت عفوی ألف من ت ي تت ي والت كیلي العقل اء التش ك البن ن ذل المتحررة م

ا وطاقت    ث بانطالقاتھ ل       التنمیط لھا او مسار یعب ادة او حائ ي التحد بم ة الت ا الروحی ھ
املین   رة     .. یعیق من تواشجھا مع وجدان وقریحة جمھور المت ة بصریة اثی ذه لعب وھ

ف        ام مختل ي ام لدى الفنان الذي یتنقل مابین الذھن والوجدان مشرعا فضاءات التلق
راك     ي لح ل الفن لمنا بخضوع العم ا س ھ خاصة اذا م دیة من ا قص ا دونم ذوائق ربم ال

اده بالقدر نفسھ      ومح ھ وابع فز لیس بالضرورة ان یظل قائما بكیفیتھ وحیوتھ وطاقات
  .الذي یمكن رصده وتتبعھ من عمل الخر

ة            ھ التقنی ى التعبیر عن مجمل خبرات ال معرضھ ھذا ال ي اعم ووسام الحداد یسعى ف
ات         وائل وخام واد وس ة لم ب متفاوت دة وبنس افات عدی الل اض ن خ ھ م ت ل ي تأت الت

ي   ووسائط م اوزة ف ادیة الى عجائنھ السیرامیكیة المتفوقة بالقدر الكبیر تقنیا والمتج
  .الوقت نفسھ لكثیر من االعمال الخزفیة المطروحة سابقا

ل اشتغاالتھ        ھ بتفعی ر من اعمال ویبقى شغف الفنان قائما على الدوام في القسط األكب
ة ونتو      تویاتھا المختلف ر مس یرامیك وعب طح الس ى اس ة عل ادرة ،  الكتابی ا الھ ءاتھ

لتتحول الكتابات العربیة لمالمح تھب األجساد الطینیة رونقاً وقیمة الینمحیان أبدًا وال 
  .یأفالن

  )1748جریدة المؤتمر ـ العدد(
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  مخصصة للومضات والمعلومات العامة :الصفحة الحرة 
دي " م العربیة على اما" ابو محمد الیزیدي " دخل  ادة ، والمجلس مزدحم       " الفراھی ى وس الس عل وھو ج

ھ     ع ل م ، فأوس دي " بطلبة العل ھ اجلس فجلس        " الفراھی ال ل ادتھ ، وق ى وس یجلس عل دي  " ل ال  " الیزی وق
ال   ك ؟ فق یقت علی د ض بني ق دي" أحس ین   "  الفراھی ع اثن دنیا التس ابین وال ین متح ى اثن ان عل اق مك ماض

  .متباغضین 
  وادي الرافدین من ملوك
ین ي س ة  :  اب اللة اور الثالث وك س ر مل رة ) م .ق 2003ـ      2111( اخ م للفت م ، .ق 2004ـ      2028حك

رة     وام الجزی وبالرغم من ان ساللة اور الثالثة كانت ساللة سومریة ، اال ان اسم ھذا الملك ھو من اسماء اق
  .العربیة 
***  

  .م .ق 1954ـ  1974ایسن ، حكم للفترة وھو الملك الثالث من ملوك ساللة :  ادن دكان
  .وھو الملك الوحید الذي اشارت كتاباتھ الى انھ قد مارس بنفسھ عملیة الزواج المقدس 

***  
اء زمن     . وھو ابن الملك میباراكیسي مؤسس ساللة كیش االولى : اكا  ة الورك ك مدین وقد حاصر ھذا المل

  .م .ق 2680اكا قد حكم في حدود ملكھا الشھیر كلكامش ، ولذلك یعتقد ان الملك  
  مدینة عراقیة قدیمة

دیم ھو      :  خفاجي الى واسمھا الق ة دی د       " توتوب  " ھي من مدن منطق اجي المعھ ع خف ي موق ب ف د نق وق
  .م  1938ـ  1930الشرقي لجامعة شیكاغو للمدة 

  .ایسلكیال " ھو األلھ الرئیس لمدینة بابل ، ومعبده الرئیس في بابل یسمى : مردوك 
  من أطباء بغداد

  ابن الحجامة -
ام          القرب من حم ھ ب اطى مھنت ان یتع ان، وك ولد في بغداد، واشتھر بالحجامة وقصده المرضى من كل مك

  .م1930الشورجة ببغداد وكان حیا قبل سنة 
  أقوال

 ال توجد وسیلة یلجأ الیھا االنسان ھربا من التفكیر* 
  وماس ادیسونت                                         

  ال توقد الفرن كثیرا لعدوك لئال تحرق بھ نفسك *  
 شكسبیر                                                

  
 باألقوال لإلنسان الذي عندما الیجد مایقولھ ، یمتنع عن اعطاء الدلیل طوبى*

 ألیوت جورج                                                                            
باالحساس  الحزینة المتألمة تجد راحة بانضمامھا الى نفس أخرى تماثلھا بالشعور وتشاركھا إن النفس*

 . وبھرجتھا فالقلوب التي تدنیھا اوجاع الكآبة بعضھا من بعض التفرقھا بھجة االفراح
 جبران جبران خلیل                                                                      

 مصطلحاتك حدد.. أن تحدثني  إذا أردتَ *
 فولتیر                                            

  ان عادة النظر الى الجانب الصالح من كل حادثة لھو أثمن من الحصول على ألف جنیھ في السنة* 
 .دتھ أبغضت لھ الحیاة أشُد من الموت ما یتمنى لھ الموت ، خیر من الحیاة ما اذا فق*
  .احذروا صولة الكریم اذا جاع، واللئیم اذا شبع *

45  
  

                                                                

 

  
الصفحة 
 الحــــرة

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تكنولوجیا المعلومات 
  مستقبل الثورة الرقمیة

  رقمیا... مالمح من قرن مضى    عودة القرصنة 
  حسین عبد العزیز حسن. د

  )التدخین مضر بالصحة: تحذیر(
ام،    جملة منقوشة على علب السجائر یقر  ة ودون اھتم ؤھا المدخن بعفوی

ویوما ما حین تكف الشركات المنتجة عن وضع ھذه الجملة، فأن المدخن  
املون مع          ة مشابھة یعیشھا المتع د فقد منھ، مفارق سیشعر ان شیئا ما ق
م         غیل معظ ع تش وب م ة الحاس ى شاش ك عل ث یطالع وم حی وب الی الحاس

خ وتوزی   ة نس ة من مغب الة تحذیری ات رس ا البرامجی ات لكونھ ع البرامجی
ة         ة مدنی ة قانونی الف لمالحق وف یتعرض المخ ة ، وس ات الدولی ع واالتفاق ألیف والطب ر والت ب حقوق النش ة بموج محمی

  .وجزائیة 
رقة              ات وھو تعبیر عن س أالخص قرصنة البرامجی ة وب نة الفكری ام عن القرص وم یتحدثون باھتم ع الی لقد اصبح الجمی

د یصل         البرامجیات من خالل النسخ ي ق ات الت رة حول قرصنة البرامجی غیر المشروع ، لكن لماذا تثار ھذه الضجة الكبی
دما          ا عن ب ان الموضوع یكون عادی ة مفاوضات السیاسیین؟ والغری مداھا احیانا الى طرح الموضوع كمشكلة على طاول

ى اشرطة     ار مسألة      یتعلق االمر بنسخ كتب بكاملھا او تسجیل االشرطة المرئیة والمسموعة عل دما تث ى عن فارغة، وحت
اذا اذن              ان، لم ر االحی ي اكث ي النھایة بسالم ف ر ف ا محددا، ویم شرعیة في نسخ الكتب واالشرطة یأخذ المكوضوع حجم
ر مشروع لشریط     الكیل بمكیالین؟ ربما للموضوع اسبابھ، فحجم الخسارة كبیر عند نسخ البرامجیات، حیث ان نسخا غی

یكلف الشركة المنتجة والفنان خسارة في البیع بحدود عشرة دوالرات ، بینما قد تصل الخسارة   من اشرطة اغاني القمة 
اب او شریط، واظن ان اي شخص                 د نسخ كت ك العمل الممل عن ى ذل ي نسخ برامجیة، یضاف ال دوالرات ف الى مئات ال

ا           ة التصویر، بینم ى آل ل الحرب والسالم عل اب مث دأ بنسخ كت ات      سیفكر مرتین قبل ان یب ات نسخ البرامجی تجري عملی
وتشیر الوقائع الى ان سرقة البرامجیات تسجل تزایدا مستمرا یتزامن مع االنتشار واالزدھار .بروتین عمل بسیط وسریع

ى موقف المواجھة مع تجار       . المستمر الذي تحققھ صناعة الحاسوب الم ال تغزو االسواق بضاعة فكریة مزورة تدفع الع
ر             التزویر الفكري ، و ات صارمة بحق تجارة التزوی ة عقوب ا الغربی ة وبعض دول اورب ات المتحدة االمریكی ق الوالی تطب

الفكري ، حیث تعمل المحاكم على مقاضاة مرتكبي جرائم التزویر الفكري، وتداھم الشرطة اوكارھم لضبط بضائع مزورة 
یس غر  دول        ومصادرتھا، وفي احیان كثیرة یتم اتالفھا على مرأى من الناس، ول ذه ال ي ھ ى مشاھدي التلفزیون ف ا عل یب

ادرة   وب واقراصھ المص رطة الحاس ا من اش تھم اكداس ا تل رارات وعجالتھ ة الج ارس  . رؤی ك، یم یض من ذل ى النق وعل
ع       ث تنتشر محالت بی دول     )الھامبورجر (التزویر الفكري عالنیة في بعض دول اوربا واسیا، حی م مایسمى ب ي معظ ، وف

أن الوضع االقتصادي          ال ضالعالم الثالث تغ ر الفكري مبررة ذلك، ب ات التزوی جھات االمنیة المسئولة الطرف عن مخالف
ى   المتعثر لبلدانھا الیسمح لھا بالحصول على حاجتھا من الزاد الفكري بأسعار السوق السائدة، ولذلك یغفر لھا اللجوء ال

، فمن الصعب تقییم المواقف ازاء التزویر الفكري، بضاعة فكریة مزورة بأسعار رخیصة، اما في المنطقة العربیة عموما
فالضبابیة تكتنف سوق التعامل ، واذا كان ھنالك من محاوالت ردع جادة ازاء القرصنة الفكریة، فان دول مجلس التعاون 

ة           . الخلیجي ھي الرائدة في ھذا المجال ي المائ ة ف ذا المنطق صحیح مائ ات نسخھا مشاع للجمیع ، ھ ، وبعض البرامجی
ي               ا ف ھ مجان خ برامجیت ھ یضع نس ي شھرة تجعل ا یرغب ف ة او كونھ ھاوی ة معین فبعض المبرمجین یرغب في نشر ثقاف
ة       اعدات مالی دیم مس ة لتق الة موجھ فوعة برس خ مش اعة للنس ات مش ي االسواق برامجی رح ف ذلك تط ع، ك اول الجمی متن

كل         طوعیة لتطویر البرامجیة نفسھا، او لدعم وضع برامجیات جدیدة ، ات المشاعة للنسخ تش ذه البرامجی ى ھ ولكن تبق
ة دفعك          .نسبة ضئیلة من مجمل البرامجیات التي تنزل في االسواق  ي حال ررة ایضا ف ات مب تصبح عملیة نسخ البرامجی

ف    ة تل مئات الدوالرات لشراء برامجیة معینة، عندئذ یكون من حقك نسخ البرامجیة على اقراص احتیاطیة حذرا من حال
د یصی ة    ق ر مالءم ھ اكث لب للحاسوب لكون رص الص ى الق ة عل خ البرامجی ي نس ب ف ا ترغ لیة، او ربم راص االص ب االق

لالستخدام، واحیانا یكون مبررا نسخ البرامجیة لحاجتك الى اكثر من نسخة الستخدامھا من قبلك في مواقع مختلفة داخل 
  .المنزل وموقع العمل  
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تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  نتالموروث على األنترطع من مجلة امق
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 الصورة تحكي

 
  وفي . تمثل الحیاة الیومیة الشعبیة في بغداد لبغدادي یزھو بأعمال نحتیة فنیةالمتحف ا 

  بعد اعمار المتحف   صور تظھر جوانب من ھذه المنحوتاتال 
  
  

  

         
  

        
  

       


