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 دعوة ألیداع النتاجات الفكریة
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 (والدوریات المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب  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
بایداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتب والوثائق قبل االذن 

  ) .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 
الدار الكتاب والمولفین العراقیین في الخارج الى تزویدھا  كما تدعو

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 دار، ایضا ، ان ت ر ال ل یس عید متص ى ص  وعل

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

  .المتعلقة بالنشرواالصدار 

     
  قاعة عشتار الرياضية التي ٌأفتتحت مؤخراً في دار الكتب والوثائق 

  فر صادق ـ آالء كاظمجع: عدسة 
         

  



  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ذا العددمختارات من عناوین ھ
  

  
دار الكتب والوثائق تشترك بمعرض الكتاب في 

  وزارة الثقافة
  

الثقافة واالبداع بین الصحافة الورقیة 
  واأللكترونیة

  
  ھل انتھى دور الشاعر؟

 
  : نماذج من مكتبات وادي الرافدین

  
  مكتبتا أوروك ولكش

  
مھرجان الطابع األول ومعرض العمالت النقدیة 

  النادرة
  

  ت وُكنى من اللھجة العراقیةشجون في مفردا
  

افتتاح قاعة عشتار الریاضیة في دار الكتب 
  والوثائق

  
مھرجان الطابع األول ومعرض العمالت النقدیة 

  النادرة
  

أقدم ساعي برید یجوب شوارع بغداد منذ 
  خمسین عامًا

  
  :الصحافة أیام زمان

  
  نفائس المخطوطات في المكتبة القادریة

  
  ..ذلك المكان الذي نحب 

 
اء     " الموروث"ترحب مجلة  ین من االدب ات المثقف بكتاب

ة      د المجل ي رف راغبین ف ین ال ین والمھتم واالعالمی
وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض

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

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

  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

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

  وزارة الثقافة
www.iraqnla.org  

  
  2009 الخامس عشرـ آیارالعدد 

  :سرة المجلةأ
  

  المشرف العام
  سعد بشیر اسكندر. د

  
  مدیر التحریر

  سماء محمد مصطفىأ
  

  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  لكترونيالتنضید اال
  جاسمكوثر

  نضال حسن
  زینب طالب

    میسون جعفر
  اساور علي

  
  التصمیم الفني

  محمد سماءأ
  نضال حسن أمین

  
  التصحیح اللغوي

  عادل محمد
  

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org    

 1014ع في دار الكتب والوثائق ببغداد رقم االیدا



  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                                
   

مدارات
     

 بداع بین الصحافة الورقیة واأللكترونیةالثقافة واإل
 ـ المغرب صبیحة شبر ـ كاتبة وقاّصة عراقیة

ا من الوسائل    ، نبدأ في تحدید الفروق بین الصحافة الورقیة واأللكترونیة ، ومكامن التشابھ بینھما قبل ان ألنھما مع
ا        التي تنقل المعرفة وتنشر االبداع ، نبین معنى الثقافة ؟ وما ربط بینھم اذا ی ا ؟ ولم ا العالقة بینھم معنى االبداع وم

 العربي الحدیث؟ الكثیر من الناس في المجتمع
اديء  ھ ،     األساسیة ، من كل فن      لقد عّرف علماء االجتماع ، الثقافة بأنھا االطالع على المب الم وعلوم ون الع من فن

من احداث ،وأال نقف موقف المتفرج دائما ، فیما یزج بنا من امور ، نجد  وتكوین رأي محدد في ما  یجري في العالم
معرفتھ بتاریخ بلده  حیالھا ، ال نحسن تعلیال صائبا عنھا ، او ردودا صحیحة ، فالمثقف باالضافة الى انفسنا حیارى

ي   داث الت م االح ارة ، وأھ ي الحض اھمین اآلن ، ف دثت لالخرین المس ة    ح ن طبیع یئا ع رف ش ھ ان یع ة ،علی العالمی
ا         الصراعات السیاسیة ، والمذاھب االقتصادیة ى م رة ، تتأھب لالنقضاض عل والثروات ، التي تجعل الجیوش الكبی

ا   خیرات ، كما علیھ ایضا ان یعرف تاریخ الثورات الكبرى، التي حد  وھب اهللا الشعوب من الم ، وم ي الع ذي   ثت ف ال
ا    دة سامیة یعتنقھ دل شجاعة ذلك       یجعل االنسان احیانا ، یقف كالجبل ،مضحیا بما یملك من اجل عقی ذي یب ا ال ، وم

اخرى ، فالطبیعة االنسانیة تعتبر الفیصل ، في امور شتى  االنسان نفسھ ، فیحیلھ الى امرئ خانع متردد في مجاالت
ال االداب     الى ، كما ان المثقف بحاجة  ھایعجز بعض الناس ، عن تفسیر وم وعن جم ان یعرف شیئا ،عن تطور العل

ذي یجد              والفنون ، وان  اغل ، ال ر المش عب التحقق لالنسان الكثی كل ، یبدو ص ذا الش ان تعریف المثقف بھ نفسھ   ك
صعب كثیرا لیس امام الذي اخذ ی مغلوبا على امره ، مستلھكا وقتھ في العمل ، من اجل الحصول على رغیف الخبز ،

ت     ي كان ات الت ى الطبق ا حت ط ، وانم رة فق ة الفقی طى  الطبق ن الوس ر م  .تعتب
ان    فما ھو االبداع ؟ ھو عملیھ اتقان العمل والقدرة على الخلق فیھ عبة ، ف ، وان كان االبداع على انواع كثیرة ومتش

درة  الذي یھمنا من ھذا الموضوع ، ھو ة        االبداع االدبي والفني، اي الق ة والروای عر والقصة والمقال ة الش ى كتاب عل
رة ، باالضافة          ،حسب ة المعب اظ الموحی اء االلف اء بانتق ا ، واالعتن ة المتفق علیھ ة ،     الطرق الفنی ى الفكرة الجمیل ال

واالبداع وظیفتھ تعلیمیة ترقى بعواطف . موسیقى  ویعنى بالفنون ھو خلق العمل الجمیل سواًء أكان رسما ام نحتا ام
دع  ا یس           النسان وتسمو بمشاعره ، فھل كل مب دعین ؟ والجواب ان المثقف ل مثقف ؟ وھل المثقف یحسب من المب

او علیھ  مبدعا ، فكثیرًا ما نجد مثقفا قادرا على  أن یتابع العمل االدبي والفني ،محسنا الحكم لھ بالضرورة أن یكون
الموزونة ، قد الیملك ثقافة كبیرة ، بل   الكالسیكي للقصیدة، اي ان یكون ناقدا منصفا ، لكنھ لیس مبدعا ، والمبدع 

ة االخرى ، كي یستطیع ان      انھ ینظم وحي الخاطر ، لكنھ بحاجة الى التدریب الكثیر ، واالطالع على التجارب االدبی
ى   و    یحافظ عل ا ان تخب ة ، الیمكن لھ داع متوھج ذوة االب ة    .ج ي الصحیفة الورقی داع ف د وجد االب ھ ، تشجیعا ل  وق

ھ     مبدعھم المفضل ، اًء  متذوقین متابعین لنتاجاتومداومة على نشره ، وقّر ا ینشر ل حریصین على االطالع على م
دت    د أن وج ن بع ة ، ولك ات الورقی ات المطبوع ي امھ ي      ف ا ف ب محظوظ بح االدی رة ،أص ة الكثی ع االلكترونی المواق

دة     ى وسائل عدی ي نشر ابداعھ     الحصول ، عل ین ال  ومتنوعة ف داع ،        ب ر االب ة تحتك د الصحافة الورقی م تع راء ، فل ق
قرائھا یبلغ   كما ان عدد اـــــــــــــــــمقروءة اكثر من غیرھ ادیبا كبیرا معینا یقتصر على النشر فیھا ، النھا وتجعل

ھ وجعل  السبق في اظھار ادیب ،وتشجیع  یكون لھاان المالیین ، واستطاعت مجلة مشھورة كاالداب البیروتیة مثال  
المواقع االلكترنیة ان تسحب البساط من تحت اقدام الصحیفة الورقیة ؟  ھل استطاعت القراء یقدمون على القراءة لھ

زعم   ا ان ن ي          یمكنن ارئ العرب دم للق ا ،وان تق ت كفاءتھ رة ، استطاعت ان تثب ة كبی ع ألكترونی ثقافة رصینة    ان مواق
ذو       ة ال ى تنمی ادرا عل یال ، ق زا جم داعا ممی ي ، وصقل القدرة   واب راء       ق العرب ا الق ي یجب ان یتصف بھ ة الت النقدی
م            االذكیاء ، الذین الیبحثون عن القراءة للمتعة  ھ ، والحك ا یقومون بقراءت د م ى نق درة عل ا یمتلكون الق فقط ، وانم

ة ،           ضده او لصالحھ ، د التكون في صالح الورقی ة ق ة وااللكترونی ین الصحافة الورقی ا المقارنة االن ب ي    ألنن نجد ف
الم   بًا ألق ات تعص ض الورقی ة     بع درتھا االبداعی ت ق رى ، أثبت اب اخ ى حس ة  عل ات    معین ن المطبوع ر م ي كثی ،ف

الم  ي ،ان یحصل       اجمع،  واالصدارات ، كما ان سرعة االنتشار بین القراء ، في الع داع العرب السیما ان استطاع االب
ال    ى جم ي تقدم         .لمضمون الشكل وا  على مترجم مبدع اصیل، یحافظ عل ي ، ف الم العرب ي الع ة ف المجالت األلكترونی

ا عشناه نحن ، ولكن ، یجب ان تحرص       نتفاءل كثیرا ، ان مستقبل اجیالنا سیكون افضل،  مستمر ، یجعلنا ھذه   مم
ة ،    م      المجالت على الكلمة الحرة ، التي تعزز الجوانب المضیئة في حضارتنا العربی اء بالنشر لھ ، وان تشجع االدب

داعات       استطاعوا ان  ونقد ابداعھم نقدا بناء ، یبین لھم ما غمض عنھم وما ال ، وان تقترن االب یحققوه من جم
  .یةفن، فما زال الكثیر من القراء العرب غیر قادرین على القراءة ال ضایااللكترونیة بالنشر الورقي ا

4  
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 ھل انتھى دور الشاعر؟

  
 ناقد وأستاذ جامعي عراقيـ  الدكتور عادل صالح الزبیدي

إال انھ سؤال طالما . ي عصور سابقةھل انتھى دور الشاعر؟ سؤال ربما یكون أكثر إلحاحا في عصرنا الحالي منھ ف
طرح على بساط البحث على مر العصور وخصوصا خالل االنعطافات الكبرى في تاریخ البشریة، أي خالل تلك 
المراحل التي شھدت تحوالت كبیرة في المفاھیم واألفكار وفي نظرة اإلنسان إلى وجوده في ھذا العالم وبحثھ األزلي 

لبا ما ارتبط ھذا السؤال بأسئلة أخرى تتناول طبیعة الشعر ووظیفتھ ودوره في حیاة عن معنى لھذا الوجود، وغا
 . اإلنسان

ونقصد بذلك . ربما یتوجب علینا معرفة وتحدید ماھیة دور الشاعر قبل أن نقر إن كان ھذا الدور قد انتھى أم لم ینتھ
واقعة على سلطة الشعر " سلطات"یلعبھا بفعل األدوار البدیلة التي طالما حاول الشاعر أن  تالدور الحقیقي ولیس

  . ولكنھا لیست في جوھره وال نابعة منھ
لقد لعب الشاعر أدوارا غیر دوره الحقیقي ألنھ كان أقدر من غیره على لعب تلك األدوار لسببین یتداخالن فیما 

بالتالي التأثیر واإلقناع، أولھما طبیعة الشعر كفن لغوي یتوافر على مختلف أسالیب السحر واإلدھاش و: بینھما
وثانیھما الظروف السائدة في مرحلة تاریخیة معینة والتي كانت تقتضي أن یلعب الشاعر ولیس غیره دورا معینا 

لقد لعب الشاعر یوما ما دور الساحر والكاھن، ولعب دور الخطیب . تملیھ تلك الظروف في زمان ومكان معینین 
ئد عن القبیلة أو عن نظام سیاسي ما، ولعب دور المصلح االجتماعي والداعیة والسیاسي و المحامي المدافع الذا

الدیني أو السیاسي أو الفكري مبشرا بأیدیولوجیا أو عقیدة معینة، ولعب دور العراف والرائي وحتى النبي كما نرى 
قل من حقول المعرفة، لعلھ من البدیھي القول إن الشعر، شأنھ شأن أي نشاط بشري وأي ح .عند الرومانسیین مثال

ولكنھ من جھة أخرى، شأنھ شأنھا أیضا، سعى دوما إلى . متداخل ومتفاعل مع غیره من األنشطة ومیادین الحیاة  
والمفروضة علیھ وأن یتخذ لنفسھ كیانا مستقال بذاتھ،   أن یحرر نفسھ من ربقة األطر المرجعیة الخارجة عنھ

اع األنواع بقدر ما یشھد تعایشھا، وكل منھا ، في خضم جدلیة الصراع ویشھد التاریخ الفني والمعرفي عموما صر
انھ صراع من أجل    األزلي ھذا، تتصارع من أجل البقاء، وھو صراع إذا ما نظرنا إلیھ نظرة تاریخیة متفحصة سنجد

) autonomy(نقاء، فضال عن بقاء، النوع، أي انھ صراع تتخللھ مسیرة متواصلة باتجاه تحقیق االستقاللیة 
وینطبق ھذا الكالم على الشعر مثلما ینطبق . والتكامل صاحبتھا في الوقت ذاتھ عملیات تطویر وتشذیب لذلك النوع

فطالما حاول الساسة والدعاة العقائدیون ومروجو األدب الدعائي أدلجة الفن والثقافة عموما ومنھا . على غیره
. أھدافا غالبا ما تكون بعیدة كل البعد عن الثقافة األصیلةالشعر، كما حاولوا تسخیرھا ألغراض دعائیة تخدم 

فكثیرون منا یتذكرون كیف كان قادة ومنظرو األنظمة السیاسیة الشمولیة یتبجحون بقدرتھم على جعل المسرح مثال 
الثقافة مكانا تخرج منھ المظاھرات الثائرة أو تحویلھ إلى مدرسة للثوار وغیر ذلك من المفاھیم التي تحاول تحویل 

    .إلى سلوك غوغائي ومطیة تحقق بوساطتھا بعض اإلیدیولوجیات أھدافھا على حساب الثقافة الحقة
إن وظیفة الفن الكبرى ما ھي إال خلق الحس الجمالي وتشذیبھ في النفس البشریة بما یمنحھ الفن، بمختلف أشكالھ، 

تجربتھا في العالم من حولھا وفي الكون والوجود،  لھذه النفس من تجارب جمالیة تستطیع من خاللھا اغناء وتعمیق
وبذلك یصبح الفن غایة ووسیلة في آن واحد ھدفھ اغناء التجربة الحیاتیة لإلنسان بما یمكنھ من أن یحیا حیاة أكثر 

ھكذا یؤكد أكثر الفالسفة وعلماء الجمال منذ أرسطو حتى العصر الحدیث، وما زالت مقولة . امتالء وعمقا ومعنى
)) فن الشعر((كما یؤكد في كتابھ " راحة النفس البشریة وسكینتھا واستقرارھا" سطو بأن غایة الفن األسمى ھي أر

  .مقبولة إلى حد كبیر بوصفھا توصیفا لوظیفة الفن بشكل عام
، ال یقبل الوصایة ویتأبى على أیة صیغ )autotelic(إن استقاللیة الشعر كفن قائم بذاتھ مكتف ومكتمل بھا 

إال إن ذلك ال ینفي بأي حال من األحوال عالقة الشاعر بالواقع وبأطره . تراطیة سلطویة تفرض علیھ من خارجھاش
لذلك ال یمكن للشاعر أن یضطلع بدور غیر . المرجعیة االجتماعیة والسیاسیة والدینیة واألخالقیة والنفسیة وغیرھا

اعر أن یلعب أي دور إال ویكون ذلك على حساب دوره ال یمكن للش. دوره الحقیقي ویبقى شاعرا في الوقت ذاتھ
إن ما یبرھن صحة ذلك ھو إننا ال . األساس وال بد حینئذ أن یخسر الشعر بقدر ذلك الدور الذي لـُعب على حسابھ

یمكن أن نختزل العمل الفني أو النص الشعري إلى شيء آخر، شيء یحدده ھذا اإلطار المرجعي أو ذاك، على الرغم 
ا قد نحكم على العمل الشعري أحیانا وفق معاییر ھذه المرجعیات، إال أننا ال بد في نھایة المطاف أن نضع من أنن

  فالشاعر إذا ما خضع إلى سلطة غیر سلطة الشعر  الحكم الفني الخالص النابع من طبیعة ذلك العمل فوق أي حكم آخر
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طبیعتھ كفن لغوي محض میدانھ الخلق واالبداع في اللغة،  وارتبط بغرض غیر غرضھ األساس والجوھري النابع من
وبوصفھ فنا تحكمھ وتشكل دوافعھ قوانین الشعر المحض، حینئذ سیخرج الشعر من میدان الفن الخالص لیقع في 
براثن الفن الغائي، والفن الغائي، بمختلف أشكالھ وأنواعھ، البد أن یكون خاضعا لسلطة أخرى تتحكم بھ وتسخره 

وما الحركات والمدارس الشعریة والجمالیة التي ظھرت على مدى التاریخ الفني . اضھا وغایاتھا المختلفةألغر
والشعري إال محاوالت لتخلیص الفن من سطوة ھذه السلطات والقوى ویخبرنا تاریخ علم الجمال والنظریة الجمالیة 

یف كان صراعا ترجح كفتھ لصالح الشعر كیف كان الشعر والفن عموما في صراع مع ھذه السلطات والقوى، وك
القیس في سیرتھ الحیاتیة والشعریة خیر من یمثل ھذا الصراع وھذه اإلشكالیة  ءولعل امر. مرة وضده مرة أخرى

في أدبنا العربي، یشبھھ في ذلك الكثیر من الشعراء في العصر الجاھلي والعصور التالیة، وخصوصا أولئك الذین 
سابق "، وأشار عمر بن الخطاب إلى انھ "أشعر الناس"لقد اعترف لھ الفرزدق بأنھ . ةألصقت بھم صفة الصعلك

م ــــــراء نادرة، وأسبقھــــــــأحسن الشع"، ورأى فیھ علي بن أبي طالب "عین الشعر خسف لھم"، وانھ "الشعراء
   "ادرةـــــب

ووظیفة ودور الشاعر الذي ھو وقال فیھ قوال یربط ربطا شدیدا بین جوھر الشعر وطبیعتھ من جھة " 
موضوعنا الحالي من جھة أخرى، قال فیھ عبارة تظھر وعیا متقدما جدا ومبكرا جدا في تراثنا النقدي 
العربي باستقاللیة وال غائیة دور الشاعر وھي إن من بین أسباب تفوق امريء القیس على أقرانھ من 

  ."لم یقل الشعر لرھبة أو لرغبة"الشعراء ھو انھ 
ا في العصر الحدیث فربما كان الصرع على أوجھ مع بواكیر حركة الحداثة الشعریة في أوربا والتي ام

بدأت تتبلور أفكارھا األولى خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر في فرنسا وانكلترة على وجھ 
ة في انكلترة الخصوص، حیث ظھرت حركات ومدارس عدیدة تدعو إلى الفن الخالص مثل المدرسة الجمالی

وحركة الفن من أجل الفن في فرنسا وما تالھا من حركات، لعل أبرزھا وأوسعھا تأثیرا في حركة الحداثة 
الشعریة عموما، من حیث منطلقاتھا وتوجھاتھا الفكریة والجمالیة، بما فیھا الموقف من دور الشاعر 

الفرنسیة على نحو غیر مسبوق إلى لقد دعت الرمزیة . ووظیفة الشعر، ھي الحركة الرمزیة الفرنسیة
تنقیة الشعر ولغتھ من أیة عناصر تقحم فیھ وھي دخیلة علیھ ولیست في طبیعتھ وجوھره، سواء على 
مستوى بناه الداللیة أو النحویة أو الصوتیة وغیرھا، حتى ذھب بعض منظریھا وممارسیھا بعیدا في 

. یوما ما حتى تصبح نقیة نقاء لغة الموسیقى مسعاھم ھذا فعبروا عن مطمحھم في أن ترقى لغة الشعر
وانطالقا من ھذه النظرة، دعا الرمزیون، ومن بعدھم رواد الحداثة الشعریة خالل العقود األولى من القرن 
العشرین ومن تأثر بأفكارھم وحذا حذوھم فیما بعد، أن یضطلع الشاعر بدوره ال بدور غیره، ویعتلي منبر 

ألنھما منبران مختلفان تمام االختالف، كما أكد أھم رواد الحداثة الشعریة  الشعر ال منبر الخطابة،
ألیوت، بقولھ إن على الشاعر أن ال یلعب دور الخطیب ویتعامل مع متلقي شعره . س. األنكلوأمیركیة، ت

تعامل الخطیب مع جمھور المستمعین، كما دعا إلى أن تكون عالقة الشاعر بمتلقیھ لیست عالقة تأثیر 
تأثر سلبیین بل عالقة تفاعلیة وتكاملیة فاعلة وایجابیة إلى حد یكون معھا المتلقي قادرا على المشاركة و

وال یتحقق ذلك، بحسب ألیوت، إال . في إنتاج المعنى أو األثر الذي یرید الشاعر إحداثھ في ذلك المتلقي
عر والوظیفة الحقیقیة لمنجزه حینما یكون موقف الشاعر ذلك نابعا من فھم صحیح للدور الحقیقي للشا

الشاعر یصنع شعرا، الفیلسوف یصنع فلسفة، النحلة تصنع : "یقول ألیوت بھذا الصدد ما یأتي. اإلبداعي
وھكذا، مؤكدا بذلك أھم انجازات الحداثة الشعریة في العصر الحدیث ..." عسال، العنكبوت یفرز خیوطا

  .اریخي لصالح استقاللیة الشعر واستقاللیة دور الشاعروھو تحقیقھا انتصارا كبیرا في ذلك الصراع الت
ضوء ذلك یمكننا القول إن دور الشاعر التقلیدي، أو أدواره التقلیدیة المتعددة التي طالما لعبھا وما زال في 

فمثلما ذھب عصر العالم الموسوعي . البعض من الشعراء یلعبھا، قد انتھى، وبدأ دور الشاعر الحقیقي
وھو ما أصبح أمرا مستحیال في عصرنا الحالي، إذ كلما اتسعت مساحة علم  -علوم عصره الذي یلم بكل

كذلك الحال بالنسبة للشعر، وكذلك الحال بالنسبة للشاعر، الذي لن  - من العلوم، ضاقت دائرة التخصص فیھ
یال عن أي یتحرك إال في دائرة الشعر الضیقة الواسعة، دائرة الشعر الذي لن یكون ھو وشعره فیھا بد

  .شيء آخر
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  كیف لنا أن ُنحیي المجالس الثقافیة ؟؟
 

 
 
 ـ كاتبة عراقیة سوسن الزبیدي

بین حین وآخر نرى ان ھناك أندفاعًا من بعض الشباب المبدعین الذین یدفعھم 
نفس    ة مت ت بمثاب ي كان ة الت الونات البغدادی الس او الص اء المج اس إلحی الحم

رؤى الثقافی  ادل ال ة ال   ةلتب ور لدیموم د جس ت م نفس الوق ھد  وب ة والمش حرك
ى        تینیات أوحت ینیات اوالس رة الخمس ى فت دنا ال و ع ین ول ین المثقف افي ب الثق

ا    السبعینیات ومن خالل ما نسمعھ رة وتفردھ ومایرد لنا من حكایا عن تلك الفت
االخص       ة وب الونات الثقافی تمراریة الص ى اس ة عل ا للمواظب وة  وتمیزھ النس

ة ك الس ادبی اء مج ى ابق ھن عل ات وحرص ا المثقف ب منھ ع النخ م جمی ذه تض ھ
ن     الس م ك المج ي   نالقاصة والفنانة والشاعرة واالعالمیة ، ومایعقب تل د أدب ق

ة        , وشعري  ة العراقی اده المثقف الذ آمن ترت ة م دیات بمثاب لوجدنا إن  تلك المنت
  .اء الحركة الثقافیة رلتنمي قدرتھا وابداعاتھا إلث

ي ھ     ات ف ات ادیب اعرة     واالمثلة كثیرة ألسماء المع دة الش ال الرائ ال أمث ذا المج
ارة وغیرھ  ا نازك المالئكة ولمیعة عباس عم واتي      م دعات الل ات المب ن الفنان م

المشھد الثقافي الحالي في حالة . تركن بصمة ممیزة في المجال الثقافي والفني 
ك     اة لتل ودة الحی مخاض عسیر بالرغم من المحاوالت الكثیرة للنخب المثقفة لع

ة         المجالس التي ك المرحل ات قیاسا بتل وة المثقف ا النس دھا وتفتقرالیھ تكاد تفتق
  .التي تحدثنا عنھا قبل قلیل 

ونعتقد ان السبب الحقیقي لعدم استدامة واستمراریة منتدیات او مجالس ثقافیة 
دیات     ك المنت اب تل راث لخط دم اإلكت ة وع ة الدول م ورعای اب دع و غی ذه ھ كھ

وشیئا . یة التي تنھض بالمشھد الثقافي العراقي الثقافي واالدبي ونتاجاتھا الفن
  . .یصاب المثقف والمثقفة باالحباط من احیاء تلك الملتقیات ئافشی

و  ذا نرج ة        ال ي الدول ؤولین ف ة والمس ة الثقافی ى الحرك ائمین عل ل الق ن قب م
دعمھا      ھام ب ة واإلس الس االدبی دیات او المج ك المنت ى تل اه ال ات واالنتب االلتف

 .دیمومة المشھد الثقافي في ظل عراقنا الجدید ورعایتھا ل
 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  مدن عراقیة
  واسط في تأریخ إبن عساكر

للمؤلف الدكتور ) واسط في تاریخ ابن عساكر(من رفوف المكتبة الوطنیة في دار الكتب والوثائق أخترنا كتاب 
ط وسبب    257كون الكتاب من ناصر حسین احمد،  ویت صفحة وبالحجم الكبیر، ویتحدث عن مكانة مدینة واس

  .تسمیتھا بھذا اإلسم وتأریخ بنائھا وغیرھا من المعلومات عن ھذه المدینة العراقیة الجمیلة
  

  :عن سبب تسمیة واسط بھذا االسم ، قال المؤلف
  :فقیل لقد اختلفت اقوال العرب في سبب تسمیة واسط بھذا اإلسم(( 

ھ       -1 اء مدینت اج لبن اره الحج سمیت واسطاً  ألن الموقع الذي اخت
كانت موجودة  ) واسط القصب(كان یسمى واسط القصب، وإن 

ي    : قبل عھد الحجاج وقال یاقوت الحموي  ت ف ة كان ط قری   واس
ط    مى واس ذه تس ط ھ ت واس اج وكان ا الحج عھا خربھ موض

  .القصب
ین    -2 ط ب ا وس طًا ألن موقعھ میت واس ل س ة وقی البصرة والكوف

ع      ل من المواق والمدائن فھي تبعد مقدار خمسین فرسخا عن ك
 .الثالثة

 .وقیل ارضھا كانت ارض قصب لذلك سمیت واسط القصب  -3
 .قیل سمیت بأسم القصر الذي بناه الحجاج  -4

ا    ا  . ان القول الثالث ھو أوجھ االقوال االربعة ألن اسم المدینة ھو اسم جدید استحدث مع بنائھ ال ی قوت وق
اما تسمیتھا فألنھا متوسطة بین البصرة والكوفة ألن منھا الى كل واحدة منھما خمسین فرسخا :(الحموي

  ).القول فیھ غیر ذلك
ة والبصرة، وھو مذكر مصروف        :(وقال ابن منظور ین الكوف اج ب واسط بلد سمي بالقصر الذي بناه الحج

قریة اطلق علیھا  ومدینة أ 20ف ، وھناك اكثر من الن اسماء البلدان ان الغالب علیھا التأنیث وترك الصر
  ).واسط ولكن اذا اطلقت واسط  فانما یراد بھا مدینة واسط التي بناھا الحجاج ألنھا أم

  
  : وقال الدكتور ناصر حسین عن تأیخ مدینة واسط*
د    ُبنیت مدینة واسط(( في اواسط العھ

ن     ك ب د المل ن عب ي زم وي وف االم
وا    مروان وبناھا الحجاج نھم اختلف ولك

د      ھ التحدی ى وج ت عل نة بنی ة س ي ای ف
  :ةعلى اقوال ثالث

ة   : القول االول -1 ن قتیب ال اب ى  :(ق بن
نة    ط س اج واس ) م83/702الحج

اج  :(واما الیعقوبي فیذكر ان الحج
ي      نة الت ي الس ط ف بنى مدینة واس
نة   ي س عث ف ن االش ا اب ھرب فیھ

و  . م83/702 ري وھ ال الطب ق
 ).وفي ھذه السنة بنى الحجاج واسطا:(م83/702یتكلم عما حدث في سنة 
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النافـــــذة 
المفتوحة 

     



 
). م697/ھـ78م فاقام فیھا وامر بالبناء وفرغ منھا سنة 694/ھـ75في سنة :(قال بحشل: القول الثاني -2

 .وانفرد بھذا القول بحشل فقط
اج شرع في    :(قال یاقوت الحموي : القول الثالث -3 نة   ان الحج ا س نة    703/ھـ 84بنائھ ا س م وفرغ منھ

حة بخصوص      . فكانت عمارتھا في عامین م705/ھـ86 رب للص ا اق ث ھم ویبدو ان القول االول والثال
ذي             اقوت الحموي ال ث لی ھ، والقول الثال ن االشعث وانتھاء ثورت د ھروب اب تاریخ بنائھا اذ كانت بع

ال    ول ق ق الق ط ھذه تسمى             :(یواف ت واس اج وكان ا الحج عھا، خربھ ي موض ت ف ة كان ا قری ط ایض واس
 ).)) .واسط القصب(

  
  :ومما ذكرفي ھذا الكتاب عن سكنة مدینة واسط اخترنا*
ا ان      (( ا واھلھ ى عروبتھ ا عل اح حفاظ رغب الحجاج ان الیسكن مدینتھ واسط اال من كان من العرب االقح

  .تطغى علیھم العجمة، او یتطبعوا بطباعھم ویتركوا اصالتھم وتتمكن الشعوبیة منھم
ا      لم یكن بالعراق افصح م:(قال بحشل كن فیھ ة، فس ي امی ك بن ن اھل واسط، فلم یزل على ذلك حتى زال مل

ل البصرة فخالطھم اھل الخوز           ا اھ كنوا معھم وام اھل السواد، واما اھل الكوفة فخالطھم اھل السواد وس
م     ط ث وسكنوا معھم وكان الحجاج الیدع احدا من اھل السواد یبیت بواسط، اذا كان اللیل اخرجوه عن واس

  ).غداة في حوائجھمیعودون بال
باب من ابواب المدینة حرسا، فاذا كان المغرب رجع من كان خارج المدینة كل كان الحجاج قد جعل على (

اح  : وخرج من كان بالمدینة من اھل السواد فربما دخل سوادي مع الرجل الى اھلھ فیقول لھ الرجل  اذا ص
  ).بك احد فتغافل كأنك واسطي

ال     عمرو: اول من ولد بواسط( و المشرفي، ق بن جابر بن االزھر الحمیري اب
طا      :سفیان بن عیینھ ت اال واس ازال سوى الثغور والحرمین مانزل .( لو كنت ن

ى العراق من الخارج       دین ال ان السكن بواسط كان مرغوبا فیھ بالنسبة للواف
ال سفیان   :(وكان یفضل على السكن في كل من البصرة والكوفة، قال بحشل  ق

ان كنت غنیا  ال: انزل الكوفة؟ قال: یاابا محمد: لھ رجل ، فقال بن عیینھ وسأ
بھا رأي اخاف ان  فقیرا قھروك، قال فانزل البصرة؟ قال ال تحسدوك، وان كن

ال   ھ ، ق وك فی د : یوقع ا محم ا: یااب ال یف زل؟ ق ن    : ن ان م م دم قس طا وق واس
  ).الصحابة من الحجاز الى واسط سكنوا فیھا

  
  :ت الحجاج الى اختیار موقع واسط قال المؤلفوعن  العوامل التي دفع

  :یمكننا ان نجمل العوامل التي دفعت الحجاج الى اختیار موقع عاصمتھ في مدینة واسط بما یأتي(( 
  :العامل العسكري واالداري -1

ة         ي منطق ة ف ة منیع ي مدین وفق الظروف الصعبة التي تعرض لھا الحجاج في والیتھ للعراق فرأى ان یبن
داھما  أي ون في مكان قریب من البصرة والكوفة لكي یكون باستطاعتھ ان یخمد حصینة تك ثورة تقوم باح
  .بسھولة 

  :العامل السیاسي -2
ي سنة      ( ارود ف ن الج د اهللا ب م في  694/ھـ 75ولما كانت حیاة الحجاج تعرضت للخطر عندما ثار علیھ عب

ار علی        دما ث ا عن ر ایض ھ للخط ت حیات رة وتعرض ھ بالبص اء اقامت بیب ھ اثن نة    ش یباني س د الش ن یزی ب
ة       695/ھـ76 اء مدین ر ببن د فك عث فق ن االش م عندما كان بالكوفة وتعرضت حیاتھ للخطر عدما ثار علیھ اب

ال     ى اعم تكون في محل وسط بین المصرین البصرة والكوفة لكي یسھل علیھ االتصال بھما واالشراف عل
  .السكان فیھما وقمع الثورات التي كانت تحدث فیھما

  :العامل االقتصادي -3
ناعة              ارة وص ة وتج ادي من زراع ب االقتص ى الجان د عل ان التاكی ط ك ة واس ع مدین ار موق م اختی د ان ت بع
ة ،     ة والدول بة للرعی االھمیة الكبرى باالضافة للجوانب االمنیة واالداریة الن االقتصاد عصب الحیاة بالنس

وارد عن          فقد اختار الماء اوال اذ نھر دجلة واالرض الصالحة ل ة من م ى الدول ك عل در ذل ا ی لزراعة، ومم
  .)) .طریق الضرائب التي تفرض على المنتوجات الزراعیة

  
  كوثر جاسم: عرض 
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  :صفحات من كتاب 
  نماذج من مكتبات وادي الرافدین

  مكتبتا أوروك ولكش:  الحلقة األولى 
  

ي اي    تلعب المكتبات بوصفھا مراكز للمعلومات دورا مؤثرا في جمیع مجاالت حركة العلم والثقافة الشعبیة واالكادیمیة ف
  0بلد ینشد التقدم والحضارة 

وقد اسھمت المكتبات في وادي الرافدین منذ اقدم العصور العربیة واالسالمیة والعصر الحدیث في تعزیز حضارة العراق 
ة م    واح طینی م او ال كل رق ى ش ت عل ذ ان كان ھ من ظ تراث ھ وحف س تقدم اء اس ى ال وارس ة عل م مكتوب ن ث ورة وم ق رفخ

اب المخطوط     ووالرصاص ا الورق البردي حتى نمو صناعة الورق في بغداد في القرن الرابع الھجري واتساع نشر الكت
  .وانتشار المكتبات 

  .ومن مكتبات وادي الرافدین مكتبة اوروك ولكش ونیبور نفر وسبار وكیش وشادوبم وآشور وادب واخیرا مكتبة نوزي 
دین      وس ات وادي الراف اذج مكتب ن نم وذج م ى نم نتطرق ال

اب    ةوھي مكتب ات  / اوروك ومكتبة لكش وھذا من كت المكتب
فؤاد  / لـ / في العراق منذ اقدم العصور حتى الوقت الحاضر 

صفحة بحجم متوسط / 146/ الكتاب بواقع / یوسف قزانجي 
  / .2001/ صدر عن دار الشؤون الثقافیة العامة في بغداد 

  : جاء في ھذا الكتاب 
دم   ((  تعد مكتبة اوروك اوارك وتسمى حدیثا بالوركاء من اق

ین    ق  300 -3800/ المدن في جنوبي العراق التي وجدت ب
ان       / م .  دینتھا اب راف م اع اط دھا واتس ت بمعب د عرف فق

  .االكدیة  –المدن بعد تطور الحضارة السومریة  –دویالت 
رات طو  ة لفت ذه المدین ت ھ د ظل ابلیون وق كنھا الب ة وس یل

  .واآلشوریون والسلوقیون 
رقم      ن ال دد م ي ع دھا الرئیس رات معب دى حج ي اح د ف ووج
وادث        ل الح ي تمث دة الت ات العدی ة والكتاب ة المنقوش الطینی

ت    لالتاریخیة كالحروب وسیر الملوك واعمالھم العمرانیة وقد ورد في احد االلواح الطینیة فھرس لسلس    ة من الملوك ثب
ارت    منھ ا د اش سماء اثني عشر ملكا من الساللة االولى التي حكمت اوروك واكثرھم من صنف اآللھة او اشباه اآللھة وق

ى ان            رقم ال ا اشارت ال امش كم وك اشباه اآللھة واشھرھم كلك بعض الرقم الى األساطیر السومریة المتعلقة بھؤالء المل
ا  / كما ذكر في رقیم ثالث انھ حارب  / انا  –آي / معبد  كلكامش قام ببناء اسوار مدینة اوروك واشترك في بناء آخر  / اك

  .ملوك ساللة كیش االولى تلك الساللة التي حكمت العراق بعد الطوفان مباشرة 
ر     قكما وجدت مجموعة من الرقم التي تحتوي على وثائق اداریة وقانونیة وتجاریة وع ة وصلوات وادعیة وغی ود مختلف

ابلي               ذلك ولعل ابرز الرقم ا ى ان الملك الب ا معلومات تشیر ال ة فیھ كل رقع ھ قطعة طینیة تش یم ومع ي استخرجت رق / لت
ة         . ق /  605 – 226//نبوبالسر ى المكتب ھ ال ي حین د ف م یع رقیم ل م  قد استعار الرقیم الذي یخص اآللھھ عشتار ولكن ال

ة  . لى موطنھ في مدینة اوروك م وجده احد الكھنة في مدینة عیالم واعاده ا. وبمطلع القرن الثالث ق  كما عثر في المكتب
ل الملك سرجون االكدي         : نفسھا على رقیم آخر یحمل المالحظة اآلتیة  رقم من قب لقد تمت اعارة النسخة الثانیة ألحد ال

  .م وتمت اعادتھ . ق /  705 -721/ اآلشوري 
ة لكش   اما مكتبة لكش من المعتقد ان مكتبة لكش اوتلو وجدت المعبد الرئیس ا  . ق /  2750 – 3200/ ي لمدین . م تقریب

ك خالل   / دي سارازاك / وكان اول من كشف النقاب عن اثر موقع المعبد ھو القنصل واآلثاري الفرنسي في الموصل  وذل
د              /  1891 – 1877/ االعوام  ي تلك المنطقة ق ذین عاشوا ف اس ال ب الظن ان الن ى دار السجالت واغل د ال م یھت األ انھ ل

ھا في اثناء حفریاتھم العشوائیة ، ولذلك فأن مئات من الرقم الطینیة نقلت او بیعت خارج العراق ومن تلك الرقم ما ودوج
ین ملك لكش       ي قامت ب اتم  / یعطینا معلومات عن الحرب الت ي عام    / این ین ف ا  / م . ق  2750/ والعیالمی م   . تقریب ا ت كم

ى   / اشیاكونس / ات اكتشاف اولى اآلثار السومریة المھمة وكتاب او امراء لكش فضال عن مائة الف رقیم وكسرة تعود ال
الثالث وكانت رقم دار السجالت بمدینة لكش منظمة على صفین من / اور / عھد ما قبل ساللة سرجون االكدي والى عھد 

ي و      ة الت رقم الطینی ت ال ة لكش     الطابوق كاألسرة وفي باطنھا وضعت االلواح في عدة طبقات منسقة وكان ي مكتب جدت ف
ي جرار            غیرة محفوظة ف ت االلواح الص ة وكان ي عشرة بوصة مربع بأحجام مختلفة تتراوح بین بوصتین مربعتین واثنت
ة      ى مستندات تجاری ضخمة وكانت مجموعة دار السجالت بصورة رئیسیة تتضمن وثائق المعبد والعدید منھا یحتوي عل

  . )) تتعلق بمعامالت عامة وخاصة 
  یتبع

  سندس الدھاس: داد اع
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  ذاكرة المكان

  سوق الكتبیین في بغداد  بین ماضٍ  عریق ومستقبل مجھول
  الحلقة الثانیة

  عضو اتحاد المؤرخین العرب/ زین النقشبندي 
  :سوق السراي والطرابیش

وكما ذكرنا سابقا لم یكن سوق السراي معروفا ببیع الكتب في اوائل ھذا 
عن العاملین في سوق السراي انھم كانوا  القرن وما قبلھ فقد عرف

یتعاطون بیع الطرابیش والكالوات والشارات العسكریة والصناعات 
الجلدیة المختلفة وبیع التتن وآلة التدخین الجوبقجیة ولم یكن یوجد في 
بغداد كلھا في حینھا سوق متخصص ببیع الكتب وانما كان البیع یتم في 

صفیة الذي كان مقرا مع الوزیر واآلمثل جافي بغداد یجوامع معینة 
للمولویة وقد عرف واشتھر العدید منھم ببراعتھ ودقتھ في الخط 
والزخرفة وكما یبدو انھ كان ذلك جزء من ھذه الطریقة حیث كان ھؤالء 

ن یسكنون في غرف بالطابق الثاني من ھذا الجامع وقد ازیلت والخطاط
لتعمیر والتجدید لھذا الجامع ھذه الغرف في اآلونة االخیرة عند اجراء ا

القدیم في بغداد وكان ھؤالء الخطاطون یمتھنون اضافة الى حرفة الخط 
والتزویق والزخرفة حرفة تجلید الكتب باعتبارھا مكملة لعملھم حیث انھم 
عند انتھائھم من استنساخ الكتب كان البد من ان یقوموا بتجلیدھا كذلك 

  .المحاكم ولقربھم من دوائر الدولة السراي 
  :مزادات الكتب في الجوامع

وكان یجري بیع كتب المتوفین بمزادات في ساحات ھذه الجوامع كما ذكرت الصحف الصادرة في حینھا ومن الذین 
عرفوا واشتھروا في حینھا بائع كتب یدعى عبد الرحمن الدالل وھو من المعممین حیث ورد اسمھ في اعالن بیع كتب 

ان عبد الرحمن افندي خطیب جامع الوزیر عنده كتب معتبرة نفیسة :  نصھ في جریدة الزوراء بجامع الوزیر المذكور 
فالذین یرغبون لھا من العلماء االعالم والمامورین الكرام فلیحضروا نھاري الجمعة والثالثاء الى المزاد الذي فیھا في 

والجل البیان تحرر االعالن نص االعالن المنشور الجامع المذكور من الساعة الثانیة عشر صباحا الى الساعة الرابعة 
م واعالن اخر ان عبد الرحمن افندي ھو بائع 1872حزیران  20/ ھـ1289ربیع الثاني  26في  260في جریدة الزوراء 

ھـ وھناك اعالن  1289جمادي االولى في  1في  264الكتب وھوعبد الرحمن افندي الكتبي منشورا في جریدة الزوراء 
  :ھـ جاء فیھ1289جمادي االخرة  15في  274ور في جریدة الزوراء اخر منش

  .ان بائع الكتب مال محمود یقع دكانھ قرب جامع الوزیر 
التي طبعھا في االستانة وھي  1922وكذلك في جامع المدرسة المرجانیة حیث بیعت كتب العالمة عالء الدین االلوسي ت 

مستدرك على مقامات الحریري البن الخشاب وغایة السؤال في سیرة من جملة مخطوطات االوقاف في بغداد مثل ال
  .الضبي وكتاب التوحید للمضل ) صلى اهللا علیھ وسلم (الرسول 

  :الصحن الكاظمي والحضرة الكیالنیة
ب اضافة الى ھذا كان ھناك العدید من باعة الكتب في الصحن الكاظمي والحضرة الكیالنیة بتلك الفترة یقومون ببیع الكت

المخطوطة والمطبوعة في بوالق وبومباي وبیروت وحلب واالستانة وایران اضافة الى مطابع والیة الموصل من مطبعة 
االباء الدومنیكان والمطبعة الكلدانیة ومطبعة الوالیة ومطبعة عیسى محفوظ ومطبعة مدینة كركوك ومطبعة مدینة كربالء 

تبریزي ومطبعة الوالیة ومطبعة الفیلق ومطبعة دار السالم ومطبعة دنكور والمطابع التي في والیة بغداد مطبعة كامل ال
ومطبعة الشابندر التي تحولت فیما بعد الى مقھى مازال موجودا حتى االن قائما ومطبعة اآلداب والمطبعة الحمیدیة 

لعبادة والمدارس ومطبعة الریاض لصاحبھا سلیمان الدخیل ومطبعة والیة البصرة ومطابع النجف اضافة الى دور ا
الیھودیة والنصرانیة حیث كانت مكانا لتوزیع المطبوعات مثال كان جبرائیل یوحنا اضغر وكیل مجلة الجنان البیروتیة بین 

في والیة بغداد والبصرة اما وكیلھا في والیة الموصل فقد كان داود قیس عبد المسیح للمزید راجع  1886/ 1870عامي 
دائرة  1990الدكتور فاروق صالح العمر سلسلة الموسوعة التاریخیة المیسرة الطبعة االولى  ھذه المجلة وما كتب عنھا

الشؤون  الثقافیة العامة بغداد وكان االب الكرملي وكیل توزیع عدد من الصحف والمجالت العربیة في بغداد منھا المسرة 
ویعود  35004الملفة  24و  10راقیة وثیقة رقم والمشرق والمجالت العربیة االخرى للمزید یراجع دار المخطوطات الع

ومما یذكر ایضا ان مجلة الھالل المصریة وصلت العراق منذ میالدھا وكان وكیلھا في بغداد  1903تاریخھا الى مایس 
محمود درویش معاون محاسبة نظارة الدیوان العمومیة الذي كتب في عام صدورھا عن اوضاع بغداد االجتماعیة 

علما  189421وع  548 -509تموز صفحة / 11ینظر ع 1883ینشر فیھا الى االعداد الصادرة سنة  استمروالثقافیة و
 -1917ان االستاذ عباس العزاوي ذكر درویش ھذا في مخطوطة االدب العربي المعاصر في العراق بعد العھد العثماني 

ادارة ھذه المطابع التي كان قسم منھا  والمخطوط موجود في المجمع العراقي ھذا اضافة الى 26-  24صفحة  1946
  .مكان لبیع وتوزیع الكتب المطبوعة في العراق وخارجھ
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  :اوائل المكتبات البغدادیة

یكمن وجھ الصعوبة في دراستنا لتتبع اوائل المكتبات البغدادیة في ضیاع الكثیر من اصولھا ففي غیاب تشریع قانوني 
لبحث عن أھم المكتبات والكتب والتي طبعتھا في تلك السنوات مغامرة الیعرفھا اال عراقي متكامل للكتاب تصبح مھمة ا

من تكبدھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فان عدم احتفاظ اغلب باعة الكتب بسجالت توثق عملھم او ضیاع وتلف ھذه 
ة لحد االن كل ھذه االشیاء وغیرھا السجالت بعد وفاتھم خاصة وان اغلب ھذه المكتبات قد اغلقت ابوابھا ولم تعد موجود

من االسباب تزید مھمة الباحث في ھذا المضمار 
صعوبة فاذا اضفنا الى ذلك عزوف اصحاب مكتبات بیع 
الكتب والناشرین اال نادرا عن تسجیل مذكراتھم او 

ا عز المؤرخون الذین نذكریاتھم یصبح مفھوما ل
كة یؤرخون لحركة الكتاب بصفتھا المعین االول لحر

الفكر في العھود السابقة المعلومات وتقدیرا الھمیة ھذا 
االمر وتوثیقا لدور رواد نشر الثقافة في العراق فقد 
قمنا منذ عقدین بنشر عدد من الدراسات والمقاالت التي 
توثق وترصد بعض جوانب التاریخ الثقافي في العراق 
وذلك من خالل عرضنا لتاریخ سوق السراي المعقل 

جارة الكتب في بغداد وكان بعض ھذه الدراسات االول لت
قد جرى القاؤه في ندوات مركز احیاء التراث العلمي 
العربي في جامعة بغداد اما اقدم المكتبات  التي فتحت 

  :في بغداد 
 164مكتبة الكتبي عبد الرحمن افندي الذي كان یقع دكانھ قرب جامع الوزیر كما ورد في جریدة الزوراء العدد  .1

 م 1869/ ھـ1289جمادي االولى سنة  1در في الصا
الصادر في  15مكتبة الكتبي المال محمود التي كانت تقع قرب جامع الوزیر كما یرد في جریدة الزوراء العدد  .2

 م 1869/ ھـ1289جمادي االخرة سنة  15
 م 1870مكتبة الكتبي المال خضر والتي انشات في سوق السراي عام  .3
السعدي الذي فتح مكتبتھ في منطقة الفالحات في كرخ بغداد ویعد كتاب اطواق الذھب  مكتبة الكتبي محمد رشید .4

م من اقدم منشورات ھذه المكتبة التي وصلت الینا وكان 1884/ ھـ 1304لجار اهللا الزمخشري المطبوع 
 0المصاحبھا یقوم بطبع كتبھ بمدینة بومبي الھندیة ومن بغداد مقر مكتبتھ یقوم بتوزیعھا النحاء الع

 0م1905ت في سوق السراي عام ئمكتبة العربیة لمؤسسھا الكتبي نعمان االعظمي والتي انش .5
وكانت تقع عند راس الجسر كما ورد على غالف  1910ت سنة ئمكتبة الكتبي المعلم یوسف منشىء والتي انش .6

 0مباحثي المطبوع في مطبعة والیة بغداد  كتاب عسكري تلغراف
حیث ورد االعالن عنھا في مجلة لغة  8كانت تقع في سوق المیدان بالمحل المرقممكتبة محمود سامي التي  .7

 1911ایلول  1العرب للكرملي العدد الثالث السنة االولى الصادر في 
م التي كان مكانھا االول في سوق الصفافیر حیث كان دارھم ثم 1944- م1867مكتبة الكتبي عبد اللطیف ثنیان  .8

رد االشارة الى ھذه المكتبة في رسالة العالمة تبمكتب الحقوق امام القشلة حیث  انتقلت الى المكان المتصل
 1911ایلول  15السید محمود شكري االلوسي الى االب انستاس ماري الكرملي المؤرخة في 

مكتبة الكتبي سلمان بن صالح الدخیل تقع ھذه المكتبة بالمكان المتصل بمكتب الحقوق حیث ترد االشارة الى  .9
 15المكتبة في رسالة العالمة السید محمود شكري االلوسي الى االب انستاس ماري الكرملي المؤرخة في ھذه 

 م1912كانون االول 
كما یرد في  1913عام  26ت في سوق السراي محل نمرة ئمكتبة الكتبي ھاشم افندي االعظمي والتي انش .10

 مطبعة الزھور 
والتي مازالت  1914ت في سوق السراي عام ئي والتي انشمكتبة العصریة التي اسسھا الكتبي محمود حلم .11

وقد بیعت سنة  1947عد اول مكتبة انتقلت من سوق السراي الى شارع المتنبي سنة تحتى االن قائمة وھي 
بعد ضائقة مالیة المت بمؤسسھا الى االدیب المرحوم صادق القاموسي وما یزال ابنھ ابو عبد اهللا یدیر  1964

 ھذه المكتبة
تبة الكتبي عبد الھادي الیماني والتي انشئت في سوق السراي ازاء مكتبة نعمان االعظمي الكتبي كما ورد مك .12

 1917ایلول  7في االعالن المنشور في جریدة العرب الصادرة في
 1920ت في سوق السراي عام ئمكتبة الشرق التي اسسھا الكتبي عبد الكریم خضر والتي انش .13
ت في سوق االستربادي في مدینة ئا الكتبي السید عبد االمیر الحیدري والتي انشمكتبة االھلیة التي اسسھ .14

 1922الكاظمیة المقدسة ثم انتقلت الى سوق السراي 
مكتبة الوطنیة التي اسسھا في سوق السراي الكتبي عبد الحمید زاھد الشخصیة الوطنیة المعروفة واحد ثوار  .15

 1923العشرین سنة 
  یتبع
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  یةشخصیات عراق

  من رواد عازفي آلة الكالرنیت في العراق.. م  الفنان صبري عبد الرحی
  ـ باحث موسیقي عراقي  لجزراويمھیمن إبراھیم ا

ال        ي مج ین ف ین والدارس ل المختص مع النھوض العلمي والفني الثقافي المعاصر في العراق بدأ االھتمام من قب
رواد     زین وال انین المتمی ة المعاصرة ، ونشرت        الفنون الموسیقیة بالفن یقى العراقی اریخ الموس ي ت دعین ف المب

ي          ب الفن ذا الرك رحیم بھ د ال ان صبري عب العدید من الكتب والمؤلفات حول ھؤالء الفنانین ویلحق الباحث الفن
یقى          ة مع مسیرة تطور الموس یرتھ المتزامن ق مس ة وتوثی المعطاء ، من خالل تسلیط الضوء على حیاتھ الفنی

رة تر  العسكریة في زمن ، ومن       عو ب العراق لفت رن من ال ى نصف ق ل
رحیم بسبب       د ال بري عب ان ص المؤسف حقًا تشتت واندثار أعمال الفن
ھرتھ        ن ش رغم م ى ال ھا عل ي عاش اة الت وة الحی ھ وقس روف عمل ظ
ة    ى آل كعازف محترف من الموسیقیین الرواد الذي اختص بالعزف عل

موسیقى العسكریة العراقیة الكالرنیت ألكثر من أربعین عاما ، وخدم ال
اص         كل خ ادقة بش ة ص ة خدم ة العراقی یمفونیة الوطنی ة الس والفرق
ا        یقیا المع ا موس ق فنان ان بح ام ، وك كل ع ة بش یقى العراقی والموس

  .مغمورا بعیدا عن األضواء
غا الواقعة آولد الفنان صبري عبد الرحیم علي الغانمي في محلة علي 

ي جان  ة ف الوي الحل ة ع ي منطق ي  ف داد ف ة بغ ن مدین رخ م ب الك
ة       ) م1/7/1931( ي برتب یش العراق ي الج إذ كان والده یعمل ضابطًا ف

یم من    مالزم أول ومن عائلة معروفة یعود نسبھا إلى عشائر بني حج
راق                ى الع ز عل تعمرین اإلنكلی د المس الة ض ا بالبس ي شھد لھ ائر الت ا من العش ة بأنھ ة السماوة والمعروف مدین

یة المشھورة ومنھا ھوسة        ومشاركتھا في  ات الحماس ازیج والھوس ثورة العشرین وینسب لھا الكثیر من األھ
  ).شلون نھاب الموت وشفنھ الموت ودسنھ علیھ(

ات من        اظتأثر الفنان منذ نعومة  د الثالثینی ط عق رة أواس ي فت فاره بكل ما سمع من موسیقى وغناء وطقوس ف
ة         القرن العشرین إذ یجتمع الناس في أفراحھم ة والدنیوی باتھم الدینی ي مناس راحھم وأحزانھم ف ومسراتھم وات

التي كانت تتخللھا العدید من الممارسات والعادات والتقالید التي اختفى بعضھا من مجتمعنا في الوقت الحاضر، 
  .ففي ھذا الجو المزدحم بالفعالیات تربت عین الفنان على ما تشاھده ، وأذنھ على ما یسمعھ

م  1945صبري عبد الرحیم مدرسة الشواكة االبتدائیة ، وأكمل دراستھ االبتدائیة فیھا في عام دخل الفنان  م ، ث
م ، ثم ترك الدراسة بعد ذلك لظروف 1948دخل مدرسة متوسطة المنصور وحصل على شھادة المتوسطة عام 

ة الصداقة     دفة دورھا من  اصملعبت ال. اجتماعیة وعائلیة قاسیة مر بھا منعتھ من مواصلة دراستھ خالل عالق
ة           ان برتب ذي ك الي ال د نوري الحی د المجی رحیم وعب د ال العائلیة الوثیقة التي كانت تجمع بین الفنان صبري عب
ھ الفضل في     مالزم في ذلك الوقت وكان عازفًا جیدًا على آلة الكالرنیت في مدیریة الموسیقى العسكریة وكان ل

رحی    د ال بري عب د         تغییر مجرى حیاة الفنان ص ى الرائ ي التعرف عل اطتھ ف ك من خالل وس ر شفو  ( م وذل ) ألبی
رة من         ( ي العراق للفت نف الموسیقى العسكریة ف ة  ) م8/6/1938(الذي كان مدیرًا لص ) م31/1/1952(ولغای

م ، تم اختباره 1948ومنذ اللقاء األول بینھما في بدایة فصل الصیف من عام ) وكان عازفًا آللة الكمان والبیانو
ھ بشد        من ق ار وتمسك ب ي االختب از ف یًا ونجح بامتی ة      ةبل الرائد ألبیر شفو شخص ًا آلل اره أن یكون عازف واخت

الكالرنیت وقال لھ بأنھ سیصبح من العازفین المتمیزین مستقبًال على ھذه اآللة الموسیقیة التي تحتاج إلى صبر 
ة     د     . كبیر وتمرین متواصل وحاسة سمع قوی ام تق اء بأی ك اللق د ذل رحیم للتطوع في       بع د ال ان صبري عب م الفن

دریب تحت            داد والت ي دور اإلع ت ف ك الوق ي ذل ان ف ذي ك ة ال الجیش العراقي وعلى مالك جوق موسیقى بعقوب
م تأسیسھ            ة وت نة كامل ة الجوق خالل س م تھیئ ث ت الي حی إشراف ومسؤولیات المالزم عبد المجید نوري الحی

  ).الثالثةجوق الفرقة (باسم ) م1/5/1949(بتاریخ 
وري            د ن د المجی دیقھ المالزم عب د ص ى ی ام بالتتلمذ عل رحیم ق د ال بري عب ان ص ى لتطوع الفن ام األول ذ األی من
د          ا وبع ا وأدائھم ة عزفھم لوبھما وطریق ا وبأس أثر بھم ذین ت الحیالي وكذلك على ید أستاذه الرائد ألبیر شفو الل

والقراءة والكتابة الموسیقیة تم نقل الفنان صبري عبد ستة اشھر من التدریب والتمرین المتواصل على العزف 
یقى الحرس               ى جوق موس ة إل یقى بعقوب د من جوق موس د الزھرة عب ت عب ة الترومبی الرحیم ومعھ عازف آل
ازفین   الملكي وذلك لتمیزھم عن باقي المتطوعین في ذلك الجوق حیث یھتم جوق موسیقى الحرس الملكي بالع

از ضالجیدین وی ك للمھام والمسؤولیات          م امھر الع یقى العسكریة وذل ة الموس توى القطر ومدیری ى مس فین عل
  وبذلك فقد ادخل الفنان صبري عبد الرحیم المنھاج مع فرقة جوق موسیقى . مالكثیرة الملقاة على عاتقھ
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  .الجوقم ، ومن تلك اللحظة أصبح العازف األول على آلة الكالرنیت في 1948الملكي في أواخر عام الحرس 

وبعد مرور عام كامل من التدریب المتواصل على أنواع آلة الكالرنیت والساكسفون كافة ، أصبح الفنان صبري 
  .م یجید العزف علیھا جمیعًا بالقدرة والكفاءة ذاتھا1949عبد الرحیم في العام 

الحفل ب واشترك راقي نح الفنان صبري عبد الرحیم رتبة جندي من الدرجة األولى في الجیش العم ُم1952عام 
قاعة (االول قاعة الملك فیصل  فيالكبیر الذي أقامتھ مدیریة الموسیقى العسكریة بقیادة المدیر ألبیر شفو وذلك 

 قد قدم والعراق حیث تألف الجوق من خیرة العازفین في جمیع األجواق الموسیقى العسكریة في ) الشعب حالیًا
  -:عالمیة مثل أعماًال

  .نیول لكورساكوفكابریشیو سبا
 .تالیان لجایكوفسكياكابریشیو 

 .السیمفونیة الناقصة لشوبرت
 .افتتاحیة حالق اشبیلیة لروسیني

 .السیمفونیة الخامسة لبتھوفن
ي ال     وحضر الحفل ابرز شخصیات المملكة العراقیة آنذاك ، وموظف ة ف ات األجنبی ال  عراق السفارات والجالی  ون

دعم        لنظیر من قبل الحاضرین وقد أقیما يمنقطع ًا دھشة وإعجاب عرضھ ات لل ع البطاق لقاء مبالغ من خالل بی
ة    ذاتي للمدیری ل ال ام  و... والتموی ھ ع ابلتي ل د مق ات   م 1999عن ك اللحظ رحیم تل د ال بري عب ان ص ذكر الفن یت

ل ذل          حتى ( :ویقول ة مث یقى العسكریة العراقی توى الموس ى مس م عل ك ھذه اللحظة لم یظھر عمل موسیقي فخ
العمل من حیث التحضیر والتدریب واألداء ، ومع األسف لم تسجل تلك الحفلة حیث كانت على الھواء مباشرة ، 

ى     ).لكنھا بقیت خالدة في أذھان كل من حضرھا وشارك فیھا رحیم عل د ال بري عب لم تقتصر مشاركات الفنان ص
كریة في العزف مع      مشاركات الجیش فقط وإنما شارك أیضا في مجاالت فنیة متعددة خارج ن اة العس طاق الحی

ت     ة الترومبی ازف آل د   (فرق موسیقیة وغنائیة وراقصة عدیدة ومع عازفین متمیزین مثل ع د الزھرة عب ، ) عب
وھو من الفنانین المصریین المرموقین قدم إلى العراق واستقر في ) (عز الدین صدقي(وعازف آلة األكوردیون 

، باإلضافة إلى انھ  اجید االذي كان مغنی) مانوئیل كانو(مع المغني األسباني ، و) م1993بغداد لغایة وفاتھ عام 
  . )Drums( عازف على آلة الكیتار والطبول
ات          ) الصولو (فضًال عن مشاركاتھ في عزف   واع المؤلف تى أن جیل ش ي تس ت والساكسفون ف ة الكالرنی ى آل عل

كان ذلك في استودیوھات التسجیل أوركسترالیة سواء الغنائیة والموسیقیة ، واألعمال والمؤلفات الموسیقیة األ
ة  ة الخاص ي الحكومی ون ، أف ة والتلفزی رة اإلذاع ة  مدائ ة الخارجی تودیوھات األھلی ي االس الت ف ي الحف ، أم ف

یقیة    الفنان صبري عبد الرحیم یتذكرھامن تلك الحفالت التي ، وأجور معینة  العامة والخاصة لقاء  ة موس حفل
ة    (: عنھاقول ی إذم 1954دي العلویة عام أقیمت في نا ة البریطانی اد الجالی كانت حفلة موسیقیة مخصصة ألعی

) Reminisces Of Scotland(حیث عزفت خاللھا عدة أعمال موسیقیة عالمیة وكانت من ضمنھا مقطوعة 
ة اال            راد الجالی ام أف ا ق ى أثرھ كتلندیة وعل ات االس ارة من الرقص كتلندیة مخت ة اس سكتلندیة برمي   وھي معزوف

ة العزف واألداء    ام   ).  قبعاتھم من شدة فرحھم وإعجابھم في إمكانی ي ع د      1956ف بري عب ان ص نح الفن م م م ت
رات في  ی وحصول بعض التغی ) م1958تموز 14(ثورة قیام الرحیم رتبة نائب عریف في الجیش العراقي وبعد 

ارج ال  للمرة األولىع جوق المقر العام الفنان صبري عبد الرحیم ماشترك مدیریة الموسیقى العسكریة   عراق  خ
اح     ) م5/9/1958(معرض دمشق الدولي الخامس الذي أقیم في سوریا بتاریخ ب ي الجن دة حفالت ف حیث قدم ع

العراقي للمعرض بقیادة الرائد موسى إبراھیم مع مشاركة كل من الجوق المصري ، والجوق اللیبي ، والجوق  
یش         1959في عام .السوري ، والجوق الروماني ي الج ة عریف ف ى رتب رحیم عل د ال بري عب م حصل الفنان ص

ذاك إال أن   أعید العراقي ، في الوقت نفسھ  تشكیل الفرقة السیمفونیة رسمیًا إذ تبنتھا ورعتھا وزارة اإلرشاد آن
اة ال      ي الحی حًا ف ًا واض رك فراغ ذي ت ر ال ا األم م غیابھ ن ث ة وم ر الفرق ھدت تعث ة ش نوات التالی یقیة الس موس

د أن        1962عام .لبلدوالثقافیة في ا ي بع اء في الجیش العراق یس عرف ة رئ م منح الفنان صبري عبد الرحیم رتب
اریخ    ب البلد مع جوق المقر العام خارج  اشترك یم بت ذي أق ) م5/9/1962(معرض دمشق التاسع في سوریا وال

ت عدة حفالت في الجناح العراقي في َمِدإذ ُق  عراقوھي المشاركة الثانیة لمدیریة الموسیقى العسكریة خارج ال
رطة        وق الش وري وج یش الس وق الج ع ج اركة م الي بالمش وري الحی د ن د المجی ب عب ادة النقی رض بقی المع

  .م منح الفنان صبري عبد الرحیم رتبة نائب ضابط في الجیش العراقي1965عام وفي  .السوریة
یمفونیة   أعیدم 1968بعد عام  ة الس اني      تشكیل الفرق ادة األلم ة بقی ة العراقی ھ   ) كونتر مومر  (الوطنی د عودت بع

اني          ر األلم ان رئیسھا الخبی ي ك ار الت ة االختب ل لجن للعراق ، وبعد إجراء اختبار الترشیح لعازفي الفرقة من قب
 ھا كل من الفنانین منذر جمیل حافظ ، واسعد محمد علي ، وفؤاد الماشطةؤوأعضا) كونتر مومر(وقائد الفرقة 

  ، وإحسان أدھم وغیرھم قامت اللجنة بتعیین الفنان صبري عبد الرحیم كرئیس لقسم آلة الكالرنیت واعتباره 
  العازف األول آللة الكالرنیت في الفرقة ، والفنان عبد الحسن نمر كرئیس لقسم الساكسفون ، والفنان محمود 
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م ال     رئیس لقس ار ك ان نوب رئیس لقسم        عیسى كرئیس لقسم اإلیقاع ، والفن ا بطرس ك م حن ان باس ان ، والفن كم

عد     رئیسًا  لقسم االوبوا ، والفنان إحسان ادھم رئیسًا الجلو ، والفنان غازي بھجت  ان اس وت ، والفن لقسم الفل
اة         رئیسًا محمد علي  ي الحی زًا ف ر تمی لقسم الفیوال ، ومنذ ذلك الوقت والفرقة السیمفونیة تكتسب حضورًا أكث

رحیم من     .وخارجھ بلدلثقافیة وتجذب الكثیر من المھتمین على صعید الالموسیقیة وا د ال بري عب كان الفنان ص
د           ھ العدی ى یدی ي مدرسة الموسیقى العسكریة ، إذ تخرج عل زین ف دین والمتمی ازفین    ونالمعلمین الجی من الع

اھرین  ذكر   .. الم دد ی ذا الص ي ھ د   وف د المتقاع یني   العمی ین الحس د الحس دنان عب یقى إ(  :ع ن أرادت الموس
ة            ئبن من أبناإالعسكریة أن تفتخر ب ة الرفیع ة واألخالقی القیم العسكریة والفنی زام ب ع االلت ًا رائ ن تجد فنان ا فل ھ

ان    ذي ك یة في            أكالفنان صبري عبد الرحیم ، ال ة رئیس ي آل ًا لھا ، وھ ت ومخلص ة الكالرنی ي تدریسھ آلل ًا ف لق
ي نفسي        تشكیلة األجواق العسكریة ، ومن خالل  ان یحل ف د االطمئن كریة أج یقى العس عملي في مدیریة الموس

ا  ازف       حینم و ع رحیم ھ د ال بري عب ان ص ون الفن ولو(یك ات     ) الص ادة المؤلف اء قی ي اثن ت ف ة الكالرنی آلل
یقیة  ك ).الموس د ذل د  ویؤك د المتقاع زاوي العقی راھیم الع رزاق إب د ال ھ  عب د  ( :بقول بري عب ان ص ر الفن ا اعتب أن
ة   قط ضل عازف على آلة الكالرنیت لیس في العراق فالرحیم أف بل في الشرق األوسط ، لھ إذن موسیقیة مرھف

، إضافة إلى انھ من المعلمین المتمیزین في تعلیم العزف على ) كالسك ، جاز ، شرقي(الحس ، وعازف شامل 
ھ العشرات من الطال            یش ول م من الج ازف ومعل نھم   آلة الكالرنیت ، وھو أفضل من تخرج كع زین م ب المتمی

الیوم من العازفین البارعین على آلة الكالرنیت في   اذین ھملحسن عبد علیوي الالفنان علي الخصاف والفنان 
ة       1975وكان العام ). الفرقة السیمفونیة الوطنیة العراقیة نح رتب رحیم إذ م د ال ان صبري عب م عامًا ممیزا للفن

د     ى بع ة األول ن الدرج ابط م ب ض تراكھنائ ارج      اش ة خ رة الثالث كریة للم یقى العس نف الموس ع ص راق م  الع
د الموسیقي العراقي      ) لیموج (مھرجان الموسیقى العسكریة الدولي الذي أقیم في مدینة ب دم الوف یة إذ ق الفرنس

رحیم       د ال بري عب ان ص ا الفن عروضًا متمیزة بقیادة العمید إبراھیم رمزي مع الرائد احمد مصطفى شارك خاللھ
ان     ) الصولو(المنفرد بالعزف  ك المھرج ي ذل اركین ف على آلة الكالرنیت وحاز على دھشة وإعجاب جمیع المش

حف والمجالت الفرنسیة        ي الص حفیة ف اءات الص ان      . وأجریت معھ العدید من اللق ارك الفن ھ ش ام نفس ي الع وف
و     صبري عبد الرحیم مع مدیریة الموسیقى العسكریة في احتفاالت دولة األمارات العربی ارة أب ي إم ة المتحدة ف

ظبي إذ قدم الوفد الموسیقي العراقي عروضًا موسیقیة عالمیة متمیزة بمناسبة العید الوطني لدولة األمارات إذ 
ترك  كان الجوق بقیادة الرائد إبراھیم احمد مصطفى ، وفي العام نفسھ أیضا  رحیم مع      اش د ال ان صبري عب الفن

یقى العسكریة    ة الموس االتبمدیری ر      احتف یش األحم ان الج یس أرك ن رئ دعوة م ابق وب اد السوفیتي الس االتح
یقیة ناجحة            دة حفالت موس ل ع د السالم جمی د عب ادة الرائ الروسي إذ قدم جوق موسیقى الكلیة العسكریة بقی

ارج ال  1980في عام .حازت على إعجاب الحاضرین رحیم خ د م كانت أخر مشاركات الفنان صبري عبد ال مع   بل
ة    فيسیقى العسكریة وذلك مدیریة المو ي مدین ل  (المھرجان الموسیقي العسكري الدولي الذي أقیم ف رت فی ) ألب

الفرنسیة حیث ترأس الوفد الموسیقي العراقي العقید عبد السالم جمیل مع عضویة الرائد عبد الرزاق العزاوي  
اد المو    یخبرنا .، والمالزم األول حمید عزیز حسین یس اتح د ورئ د المتقاع تاذ    العقی راقیین األس یقیین الع د  س عب

ت آمراً  حینم ( :الرزاق إبراھیم العزاوي ام        ا كن رة من ع كریة للفت یقى العس ى م 1980لمدرسة الموس ام   حت الع
قسم التصویر والسینما ، تدور أحداثھ  –من إخراجي قدمتھ إلى دائرة التوجیھ السیاسي   م ، كان لي فلم1984

رحیم ، كیف   حول التطوع لصنف الموسیقى العسكری ة ، فأخذت فكرة الفلم من سیرة حیاة الفنان صبري عبد ال
ھ         الى ادخل  ف صنع من ل العمر ، وكی ي مقتب ى ف زل فت لجیش وتطوع على مالك الموسیقى العسكریة وھو لم ی

ي            ترا السیمفوني ف یقي العسكري ، واالوركس ي الجوق الموس ازف األول ف ھ الع ل من ًا جع ًا بارع یش عازف الج
ى     1985في عام ). السیمفونیة الوطنیة العراقیةالفرقة  اًء عل د بن ى التقاع م أحیل الفنان صبري عبد الرحیم عل

مبلغ معین  لقاءوبسبب ظروف صعبة كثیرة ألمت بالفنان اضطر فیھا إلى بیع ألحانھ ومؤلفاتھ الموسیقیة . طلبھ
ات      من المال أو إجازة یوم أو یومین لزیارة عائلتھ والسیما في الظروف  ل ظروف الحرب والواجب یبة مث العص

اء       ى إعط ان إل ا الفن طر فیھ العسكریة الخطرة أو تحت ضغط الضباط والرتب العلیا ، وفي بعض األحیان قد یض
ة و    بالألحانھ ومؤلفاتھ  وه بكلم دة  مقابل وأحیانا أخرى تسرق ھذه األعمال وتقدم بأسماء أخرى دون أن یتف اح

د         عن.   ألسباب خارجة عن إرادتھ د حمی ث الرائ ي العراق للباح كریة ف یقى العس د كتابة أول بحث یؤرخ الموس
 -عزیز حسین والذي نشر من قبل المركز الدولي لدراسات الموسیقى التقلیدیة التابع لدائرة الفنون الموسیقیة 

اب   م ، 1985وزارة الثقافة واإلعالم في بغداد عام  ي كت لح    (وكذلك ف ة المس اریخ القوات العراقی ھ   ) ةت ي جزئ ف
ام     داد ع ي بغ كریة ،     1987الثاني والمؤلف من قبل لجنة في وزارة الدفاع ف یقى العس اص بالموس م الفصل الخ

ي إنجازھ  ر ف كل كبی د بش ب  ااعتم قاء اغل ات الواستس كریة   معلوم یقى العس أریخ الموس ول ت ا ح واردة فیھ ال
أي معلومة عن الموسیقى العسكریة العراقیة  من الفنان صبري عبد الرحیم الذي لم یبخل على احد فيالعراقیة 

تن البحث        ي م رحیم ف د ال بري عب ان ص . ، وقد ذكر الباحث الرائد حمید عزیز حسین شكره وتقدیره لجھود الفن
  .م2000في بغداد عام  الفنان صبري عبد الرحیمتوفي 
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  كتاب مترجم في حلقات

  نھرینإینانا ملكة االرض والفردوس أسطورة بالد مابین ال
  صموئیل نوح كریمر –دایان ولكشتاین 

  شاكر الحاج مخلف. ترجمة وتقدیم د
  سلسلة الكتب المترجمة

  الحلقة السادسة
  سومر منصة الحكم والتشریع والمغامرة

ن         ث ع ة للبح ي حكای ر ف طوري الكبی ز االس دي الرم ان الراف تخدم االنس اس
ب علم         ر من كت ذا نجده في الكثی ة وھ ة   المجھول والمعرف ارة القدیم اء الحض

ا         ومریة وأیض ارة الس ول الحض ي اص اص ف كل خ احثین بش دى الب ذلك ل وك
التكوینات الدینیة التي رافقتھا والتي تعتبر من اعمدة تلك الحضارة وكذلك من 
اعدت   العوامل المساعدة واالساسیة لھا مجمل تلك المعلومات والمالحظات س

ي     ھ ف ي شملت ارض     في  تفسیر النص الذي تم العثور علی ك الت ات تل الحفری
دو        ا یب ي كم دراما الت ة بال ات ملیئ سومر القدیمة ذاك النص المعروف بإسم اینانا وإنكي وھو قصیدة ذات تكوین
ایا             ع نصوص الحكمة ووص ل م ة وتتماث ق االلھ ى نط عریة تسمو ال یاغة ش ق ص ى وف ت بشكل مؤثر عل وظف

ى اوروك        یروي ال, الطقوس التي عرفتھا مدینة سومر آنذاك  دو ال اریة من اری د الحض ال التقالی ة انتق نص قص
ل الھة الحب والخصب           ذلك تمث ة اوروك وك یة لمدین ة الرئیس ي االلھ بطریقة اسطوریة شیقة فاآللھة اینانا وھ

ي  یفیما بعد عند السومری ذي  ن ھي التي تقرر ذات یوم زیارة إلھ الماء والحكمة انك ود     ال ھ المعب ة اإلل د بمثاب یع
دود     الرئیس ي الح درتي الت في مدینة اریدو وعندما یتم اللقاء یرفع انكي كأسھ ویشرب نخب اینانا قائًال بإسم ق

اموس الكھنوت     ا ن لھا بإسم ھیكلي المقدس المحفوظ بالصلوات واالنفاس المقدسة قررت ان اعطي ابنتي اینان
د كسفینة من خشب       وسمات االلوھیة المطلقة سأمنحھا بریق التاج النبیل لتغدو ملكة عظیم ة فوق عرش فری

اركني اوروك   ارز تمخر میاه بحر الزمن القادم لك كل ذلك لتكوني كما ارید قالت اینانا لقد قبلت بما سمعت ولتب
دبیر الشؤون           ة بت وامیس المتعلق اء الن اب واعط یم مع شرب االنخ المقدسة ولیقیل عثراتي انكي المقدس العظ

ة وقیادة الكھنوت ورعایة المعبد ومتابعة الطقوس الدینیة یبدا انكي بالتخلف عن الدینیة والعبادات وتمثل االلھ
ا من مھمات        ا الیھ وانین وم النوامیس الدنیویة مثل الزراعة والتعدین والحرف والموسیقى والعدالة ونشر الق

ینة اریدو لتركب حتى تنتھي المادبة وقد حازت اینانا على عكس النوامیس التي كانت في حمایة انكي لصالح مد
ذلك        ھ ل ذي ارتكب أ ال ة الخط درك فداح زورق السماء وتبحر عائدة الى اوروك وعندما یصحو انكي من سكرتھ ی
ي             ھ الت ھ نوامیس ترجع الی ة لیس انین المرعب ھ مجموعة من التن ا ومع ر اینان یقرر ارسال وزیره ایزموند في اث

بض     فقدھا وفي تفاصیل المتابعة یدرك ایزموند ومعھ التنا ث تق ى حی نین الطریدة اینانا وذلك عند المحطة االول
جد اینانا بوزیرتھا الطیبة تشوبور التي تھب لنجدتھا وتقدم نالتنانین على المركب وتمنعھ من الحركة وھنا تست

اء             ل تواصل انش د ب ذا الح د ھ ف عن طوریة ال تتوق ة االس ن الحكای ب لك ن اطالق المرك تمكن م ة وت ا المعون لھ
ى  التفاصیل  والحوادث تخبرنا عن الذي حصل في المحطة الثانیة حیث تدرك التنانین الطریدة اینانا وتقبض عل

المركب من جدید ومرة اخرى تتدخل تشوبور وھكذا یتكرر االمساك وكذلك االطالق حتى تتجاوز اینانا المحطة  
وام    ك الن ا    السادسة وتصل بعد ذلك اطراف مدینة اوروك عندھا یتنازل انكي عن تل ادي اینان یس المسروقة وین

  : قائال 
ا          وج جبینھ ا تت ي اخذتھا اینان وامیس الت ى الن ررت ان تبق بإسم قدرتي انا انكي بإسم ھیكلي المقدس انا انكي ق
ة           ا القادم ا ایتھ اد في الحرم المقدس اینان وع االنش ى ینب ولتشرق في عمر اوروك ولینصرف الكاھن االعلى ال

غا       النور والخلود لتزدھر  ونح ك ص تھج من حول دینتك ویب دو       راحوال م عب اری ا لش عبك حلیف یكن ش اوالوك ول
د     د البعی ي البعی ك  , ولتتبوأ اوروك مكانتھا في السمو وتصبح كالقمر والشمس وحدیث االناشید الذي یتردد ف تل

ي  دین   النھایة مدونة على الرقیم السومري الذي تم العثور علیھ خالل التنقیبات االثریة التي جرت ف وادي الراف
تح      بالجنوبي وھي تؤكد دون شك ان التواصل بین مرحلة تل الع ت لتف ارة اوروك تم ة حض ى مرحل ید وصوال ال

ا             ة مازلن ارة عالمی د حض ذور وتقالی خت ج ة ترس اھرة المھم ك الظ ي تل ة وف المجال واسعا لقیام حضارة المدین
ة ظھور اورو     ة مرحل ي نھای دمتھم        نعیشھا ونتامل في كل المجاالت ف ي مق ار ف اء االث ذكر علم ا ی ة وكم ك الثانی

ر وغیرھم        ي صموئیل نوح كریم اقر واالمریك اذج         االعراقي طھ ب دما یتحدثون عن ظھور النم اء عن من العلم
ور      ي العص ر ف اریخ ونبح ل الت ا قب ور م ادر عص دما نغ ك عن ة وذل ارة الرافدی اریخ الحض ي ت ة ف ى للكتاب االول

  .لمرحلة التي یطلق علیھا حضارة جمدت نصرالتاریخیة وذلك مع ابتداء ا
  یتبع
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  تراث شعبي

 شجون في مفردات وُكنى من اللھجة العراقیة
صائب / السوید –علي ثویني . د: تعاون في إعدادھا 

   ھولنده  - خلیل
ان  : ـ القبانجي  الشخص الذي یوزن البضاعة، ومتاتیة من القب
 .أو المیزان

 .لبساط وابائع السجاد : ـ االطرقجي 
 .المنزلیة لمناضد المرایا واللوازم بائع الكراسي وا: ـ مغازجي 

ایجي  ا  : ـ العب مى أحیان ة تس جھا، والعبای ي وناس ائع العب ب
ت ( م  ) بش ھ ورد أس ر، ومن ة الظھ یة والكردی ي بالفارس وتعن
و( ت ك رقي ال ) بش راق الش رف الع ون  ذط ھ العراقی ي یقطن

ل     ر الجب ي ظھ ذي یعن ة، وال  .الفیلی
والعلوه ھي السوق أو سوق  . یبیع الحبوب والطحین: وجي عل

ا       ع األرض، وشرح عنھ ان أو مرتف ة الكثب الجملة، وتعني باللغ
ھداء    احة الش ت س واد، وكان طفى ج وم مص ر المرح ال الكثی وق
تلھمة أسمھا من     باألساس علوة، وأشھر العالوي الباقیة المس

اع  لعة    الحلة، والواقعة على أطراف الكرخ، و كانت تب ا الس فیھ
كة     .األتیة من جھات الحلة والفرات ة لس اء المحطة العالمی ویتذكر جلنا أنھا كانت شحیحة البنیان حتى بعد أنش

 ) .المثنى ( القطار ثم المطار المدني 
 .العربةصاحب : ـ العربنجي 

 .قلنش بل) تاجر(وكان الیطلق على تاجر التبغ . تاجر التبغ: ـ قلمجي 
 ) .الفرو( ط العبي خیا: ـ الفروجي 
 .كلمة تركیة) قندره(الشخص الذي یصنع األحذیة، و : ـ القندرجي 

ا       مى أحیان ة، ویس ي األزق ھ ف ن دوران أتي م م مت ر أو دورة، واألس ي دائ رخ یعن ي، وج ارس لیل ي ح ـ جرخج
 .النوبجي،ویعني الذي یأتي بالنوبة، أي بوقت معین أو فترة عمل محددة

  .ام، والحمام كلمة عربیةصاحب الحم: ـ الحمامجي 
ر (وھو مصلح السیارات، والكلمة وارده من  : الفیترجي اییس أو      (Feeter فیت احب المق ي ص ة، وتعن األنكلیزی

 .، ولیس مصلح شئ ما) الفیتھ(القیاس بـ  آخذ
مة والكل (Pointer بوینجر(وھو مصلح إطارات السیارات المطاطیة، والكلمة واردة من األنكلیزیة : ـ بنجرجي

 .أو محددھا وتعني مجازا مكان التنفیس، وال عالقة لھا بإطارات السیارات) النقطة(تعني صاحب 
داول،  ) شاه(رئیس التجار وھي من الفارسیة مركبة من ) شاه بندر: (ـ شابندر ویعني رئیس أو ملك كما ھو مت

ة         ز عن القری ة للتمیی دى المصریین المدین ت ل ر     ) رالكف (وبندر یعني المیناء وجعل ي كبی ذلك فالمركب یعن ، وب
 .رئیس المیناء

ي  ا    : ـ جلب ي، كم الك األراض ى م ة عل ون للدالل داولھا العراقی ة، وت ة التركی ن اللغ ن م اھبندر لك ل ش ي مث وتعن
 .1988عبدالھادي بن عبدالحسین الجلبي والد السیاسي أحمد الجلبي المتوفي 

ن التركی   : ـ دامرجي   ة واردة م داد، والكلم ي ح ث  وتعن ر(ة حی د،  ) دام ي حدی یعن
 .وثمة عائلة غنیة في بغداد تحمل ھذا األسم

بمعنى مربیة، أو سیدة، والكلمة من أصل فارسي بمعنى الرب أو الرئیس، : ـ دایھ
العراق دایھ (وقد كان األعراب في العراق القادمین من الجزیرة العربیة یروجون 

ي  ) ونجد أمایھ ربیتھم ف ي       ، أي أن أصلھم من نجد وت ره عل ا ذك ذا م العراق، وھ
ة   ھ اإلجتماعی ي لمحات وردي ف طالح     . ال ع إص لة م ا ص ا لھ ي، ربم وداي أو دائ

وم   ) اباضاي عند الشامیین) (شقي(أي ) مدعي بیھا(و ) یدعي( ین الق ومتقوي ب
ید   ل الس داعي . بجسارتھ وشكیمتھ، فھو مث داعي    : وال تكلم اي ال خص الم أي الش

ا یف   الحة كم دعوات الص م بال بعض لك رھا ال ي   .س راك ف والة األت داولھا ال وداي ت
كما أحمد باي والي قسنطینة ) باي(وترادف كذلك تداول لقب .الجزائر وتونس، كلقب لھم وأشھرھم حسین داي

ا   ذاأو  م، وباي، تعني درجة رفیعة1832الذي طرده الفرنسیون  ة (المراتب، وھي من الفارسیة كم درجة  ) بای
   .السلم عند العراقیین
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ة            :ـ كولجي   طلحات اللعب ا كل مص ة، مثلم ة أنكلیزی ا ھو معروف كلم ول كم والسبب ألن  . حارس المرمى، وك

 .البریطانیین ھم من اتى بھذه اللعبة بعد احتاللھم العراق
ي    درھا          ) : او كالوات (ـ كالوج ا یكون مص دعھم، وربم اس ویخ ن الن ى ذق حك عل ي یض ون (یعن  (clawn كل

 .مھرجاألنكلیزیة، وتعني ال
راث        : ـ لوتي ي الت ي أو الحرافیش ف راث العراق ي الت ارین ف تأتي بمعنى محتال، وھي تذكر بطبقة الشطار والعی

وم    .Looting وبعضھم یرجعھا للمفردة اإلنكلیزیة. المصري ى ق وربما األمر أبعد من ذلك، وینسبھا البعض ال
املون     ، و) اللواتي أو اللوتي(یسكنون سلطة عمان الیوم، و یدعون  ا، ویتع كانوا یأمون البصرة ویكثرون فیھ

  ....بالتجارة، ومن ھناك أنطلقت الكلمة كون بعضھم كان یحاول اإلحتیال 
جاوى اسم البھارات التي كانت تأتي من مدینة جاوه في اندونیسیا وآخذت التسمیة على الخشب :ـ خشب جاوى 
 القوي الممتاز

ة        خشبة صغیرة كان یلف: ـ لولة او نبوبة  ى الحنفی ق عل اطق العراق یطل ض من علیھا خیوط الحریر، وفي بع
ة( مى ) لول مھ(، وتس ة ) جش ن التركی ي م بعض وھ دى ال در  . ل ن مص ا م ة كلھ وب العربی ھ وأنب ار(ونبوب ) نب

السومریة ویعني القصب، ومنھا جاءت كلمة أنبار، ربما بسبب وجود القصب على ضفاف الفرات فیھا، أو ربما 
 .) .نبرة الصوت(امیة التي ترمز ألرتفاع أرضھا، بما یرد مثال في الس) نبر(من 

 .دائرة صغیرة سوداء التي ترسم بین الحاجبین:ـ النونة 
ة  : ـ نمنم  ات الجمیل . وھو الخرز الصغیر الذي یستعمل في توشیح األنسجة النسائیة، وفي إكساء بعض المقتنی

یما في   ) منمنمة(ومنھا ) نمنم(وربما الكلمة واردة من  وھي الرسوم الدقیقة التي كانت تزوق بھا الكتب، والس
ام           طي ع مھا الواس ي رس ات الحریري الت ا مقام ات ومنھ . م1237الحقبة العباسیة، والسیما القصص والمقام

ي      ة العراق ابلي، الداعی اني الب ان رساما،    ) م277-213(ونرجح ھنا أن ھذا العرف قد ورد من كتب م ث ك ، حی
ل   وكان یضفي على كتبھ الدینیة وتعالیمة المكتوبة مسحات فنیة من خالل الرسم علیھا، ودعي كتابھ حینئذ، قب

ادم        ) ماني نامھ(أن یمنع  ع التق بح م ت لتص ا حرف اني، ومنھ اب م ة (أي سجل أو كت ت بفعل    ) منمن ي أحتفظ الت
دى لھم   ) راتمصغ(، وترجمھا البعض منھم  ( Miniature) الرسم على الكتب، وقد ترجمھا األوربیون بما ب

  .أنھا تعني نمنم أي الصغیر كما مفھوم النمنم لدینا
 .والعباسیة رئیس سدنة الروضة المقدسة كمرقد الروضة الحیدریة والروضة الحسینیة :ـ الكلیدار 

ا    ) مالقّی: (مـ الكّی احثین أنھ رئیس سدنة في المراقد المقدسة مشتقھ من مقام، ویعني الضریح، ویذكر بعض الب
 .، وربما ترد باآلرامیة التي أقتبست منھا الیونانیة الكثیر حتى نھایة ھذه اللفظة (mocamo) ترد في الیونانیة

ار             :ـ األسطة  ى المھندس والمعم ق عل ان تطل ف، وك ة أو حّری م الحرف ي معل تاذ، ویعن ة اس ویر لكلم ة تح   .كلم
 .البیت مستأجر : ـ النزل 

د          یعني الشیشان الذین جاء: ـ جیجان  ان ق اس، وك ن القوق یم م اني، وھو أقل تالل العثم ام االح وا الى العراق ای
لیمان          ) جورجیا(أي من ) كرجیة(وردت منھا عوائل  داءا من س داد إبت ذین حكموا بغ ك ال والة الممالی نھم ال وم
اعون المشھ  1831، حتى داود باشا عام 1750باشا أبو لیلى عام  ور ، الذي أنتھى بھ عصرھم بالفیضان والط

اال    . الذي كادت بغداد أن تدرس بسببھ وا أطف ذكر أن ھؤالء جلب انی    ومن الجدیر بال والة العثم تراھم ال ن من  وأش
یس (سوق العبید في   ات          ) تفل ت من بعضھم بیوت ة، وتأسس ي اإلدارات التركی تخدموا ف ا، واس عاصمة جورجی

 .كان جده سلیمان أبو لیلىعراقیة، ومنھم السیاسي العراقي في العھد الملكي حكمت سلیمان الذي 
 .للنكتةالشخص الفكھ المحب : ـ شقندحي 
محاكیة لھا في ) دربدو(من الفارسیة، وتستعمل كلمة ) بند -سي(أي أبو الثالث ورقات، من مركب : ـ سیبندي 

واب أو المتسول    ارق األب مع وال   .الكردي والفارسي والتركي ونقلھا األتراك للبلقانیین، ومعناھا ط ت أس دي وكن
 .ومعناھا من باب الى باب) ھدر بدر(أو ) در بدر(یقول عن الشخص الضائع 

 .، لما فیھا من حیل (Politica) ومعناھا حیلة، وھي واردة من اللغات الغربیة التي تعني سیاسة: ـ بلتیقھ 
تي  لطة             : ـ بلش ى الس لق البالشفھ ال ادث تس رتبط بح د أشتقت من بلشفي، وت ة، وق احب الحیل ا ص في   ومعناھ

 .ھم وأصحاب الثورة أكثر منھم، لكن حیلتھم أوصلتھم للسلطةؤروسیا، بعدما كان المناشفة أعدا
، وأنطلقت منذ ھجوم الروس على العراق اوال یحرم أمر) دین سز(ومعناه الشخص الذي الدین لھ : ـ مسقوفي 

دن ش     1914بعد عام  ي قرى وم اثوا ف ا    ما، من ضمن أحداث الحرب العالمیة األولى، وع ل وشرق العراق ظلم
 .ة وإغتصاب وسرق

ا        : ـ حبنتري  ي الشوك، بأنھ دكتور عل ب ال اال، وذھ تفخ إختی وھي متعددة المعاني وأھمھا المعتد بنفسھ، والمن
 . (Adventure) في اللغات الغربیة) أوفنتور(واردة من مغامر 

  شعار القمر في سكتھا، وما زال الناسفلوس والظاھر أن كان بھا  4اآلنة الھندیة وھي تساوي : ري َمـ الَق
  وھي تعني وجھي ) طرة وكتبھ( ةوقد سمعنا مثال كلم. ائییعني الیساوي ش) مایساوي وال قمري(یستخدمون 
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 .التركیة، فطره تعني رسم الطغرائي الممیز للعثمانیین، والكتبة ھي الكتابة على الوجھ اآلخر العملة

 .أو المداس، ویسمى أحیانا الصندلنعال جلد : ـ البابوج، الكالش 
بعض         :ـ قصر  ذكر ال ة ی ة قدیم الط كلم ى النھر مباشرة، وب ھو البیت الكبیر ذو الواجھة الفخمة والذي یطل عل

 .التي تعني قصرا تحیطھ حدیقھ (Palatium) أنھا محرفة من مصدر روماني
 .سمیت لوجود الزبانة في قاعدة السكارة:ـ سكایر المزبن 

 .والكلمة أصلھا إیطالي، وعممھا األتراك. الصحي لمن یحمل مرضا معدیا رومعناھا نظام الحج: ـ كرنتینھ
،  (Caunter كاونتر(، وتقابل كلمة ) المحتوي(ھو دوالب المالبس، والكلمة من أصل إیطالي ویعني : ـ كنتور

 .وھي الصنادیق التي تحمل بھا البضاعة عبر البحار
-في بغداد العشرینات(ن ادخل كلمة حالق على محل عملھ ھو الحالق مكي األشتري حالق، وان اول م: ن ـ مزّی

 ) .عباس بغدادي
  .الجنایة کلمة تركیة معناھا الذنب أو : ـ صوج 

و السن   : ـ یمعود، معود  نون تل بعض       یأي طویل العمر الذي تعود علیھ الس ذھب ال ال، أو ی ي أحسن ح ن وھو ف
العراقي الذي لم یعد یطلق على الموالید ) مناتي(ي السیاق نشیر الى أن اسم وف.على تعوده على الكرم والعطاء

ة          ھا كلم ي نفس ي، وھ در اآلرام ریم من المص ي أو الك اه المعط رن معن ذ نصف ق ي (من ا  (Matti مت ومعناھ
 ) .ع(المقترنھ بأسم احد حواریي السید المسیح ) معطي(
ي  :عالكیف   ا تبتغ الحفالت، وھي         .حسب المرام، وترد بكیفك أي كم ب ب ر األفراح، والراغ ي كثی ي، یعن وكیفج

 .لدى المصریین والمغاربة) الحشیش(واردة من كیف أي فرح التي تعني المخدر 
ة (طوب معناھا مدفع .جندي المدفعیة. ـ الطوبجي ي ) كلمة تركی ل       . ج ئ مث ب لش ى النس دل عل میر ی ان  (ض عرب

 .العربانة اي صاحب ) جي
ة           عصا غلیظة ت.ـ التوثیة ال البغدادی ي األمث ى ورد ف خم حت جر ض ذا الش ذع ھ وت، وج جرة الت فحل  (تخذ من ش

 .فائدة كثیرا ا، لكنھ لیس ذا، ومھیوباضخم ا، بما یعني شخص) التوت بالبستان ھیبھ
  .كلمة مخففة من كلمة الزجاج، وتستعمل بالتركیة وفي لغات البلقان .جام

ھ وأن        ھي شتیمة یطلقھا الشامت : ـ محروك الصفحة د أدخل جھنم لسوء عمل ت ق ي أن المی على المیت، وتعن
 .فیھا جانبا منھ قد أحترق 

 .واحدفرد : ـ فد
 .فالنكأن یقال مثال، كفى اهللا شر . كلمة مشتقة من كفى: ـ جفیان

  أي سید، و تعني في الدارجة الشیخ أو األستاذ،) مولى(كلمة تستعمل لدى الشعوب األعجمیة محرفة من : ـ مال
 .یتداولھا المغاربھ بأسم الشیخ أو الفقیھو

 .كلت من كل أي أكتفى ومل: ـ جلت
 ) .الكل(القاع األرض، وتعني عند بعض المغاربة : ـ الكاع
 .حرفت ثم .فیقال ھات الشئ، أو جئ بھ. أصل الكلمة فعل أمر من جاء یجئ:ـ جیب
ي أر  ) العانة: (ـ اآلنة ات، فھ ع        عملة ھندیة تسیر على نظام األربع ة أرب ات، والربی ع آن ران أرب زات، والق ع بی ب
بان        ) بیسھ(ونعتقد ھنا أن بیزه قد حرفت من كلمھ . قرانات داوھا األس ة وت ة من الالتینی ي قطع ة وتعن البرتغالی

ي القرن   ) كورون(، وقران ھي محرفة لكلمة ) بیسیتا(تصغیرا  وھي عملة الكثیر من األوربیین ومنھا النمسا ف
   مثلما استعملت كلمة,السومریة المصدر) قرن(والكلمة محرفة من . كانت تعتبر عملة قویة التاسع عشر التي

 .الخ..أي زاویة) كورنر -كورن(المنبھ أو البوق، و ) ھورن(
 .اآلسنة طین أسود كریھ الرائحة لوجود غاز الكبریت فیھ، تخلفھ میاه المجاري، والمیاه : ـ السیان
 .) عربیة(مھنة البزاز، البزازة ) الثیاب( البز. بائع القماش: ـ البزاز

 .علیھ ب الخاطر یأي أصابك من الحزن والنكبات مایستحق التعزیة وتطی: اكـ عزه العّز
اء، و    : ـ عمامة آخوندیة اء والفقھ ار العلم یة   ) آخون (ھي عمامة كبیرة جلیلة القدر التي یلبسھا كب ة فارس كلم

أو قارئ الروضھ كون بعض الواعظین والقراء كانوا یحفظون كتاب ) روزه خون(بمعنى القارئ، ومنھا جاءت 
ب ویقرأو  ) روضة الصالحین( اس  ن عن ظھر قل ى الن اءت   . ھ عل ا ج ھ خون  (ومنھ ة، وھو    ) قص ارئ القص أي ق

 .مایقابل الحكواتي في الشام والكوال في المغرب العربي
 .آدمي األوادم بلھجة اھل الریف في العراق جمع : ـ الوادم

 .الكبش ھوالخروف الفتي، وھو أكبر من الحمل وأصغر من : طليـ ال
 .اترك فصیحة، بمعنى، دع أو : يـ خّل

ا رأس   : ـ السردار ة، معناھ ة أعجمی ة         . السر، كلم بعض أنھا عربی ذھب ال یس القوم، وی ا القوم، رئ دار، معناھ
 .وتعني دار السر، وكانت تطلق في السودان على القائد العام للجیش
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 . )الشبعان مایدري بدرد الجوعان(ع كلمة فارسیة تعني األلم والوج: ردـ د

 .العصیر ھو الشراب المحلى بالسكر ونحوه اي : ـ الشربت
 .آخذه جزء صغیر زیادة عما یستحق، یكمل بھ الجزء الذي : ـ جمالة

 .العرق  فیكون المعنى، ماص. عرق معناھا معروف، والجین، كلمھ تركیة معناھا، ماص: ـ عرقجین
 .وتعني القصر) مبنى المحافظة(كلمة تركیة ) . الصیراي: (ـ السراي
 .طیب أصلھا خوب وھي كلمة فارسیة بمعنى جید أو : ـ خوش

ھ، ویستھجنھا     ) لك(ویلك، ویلكي، كلھا تفید للنداء، وھي متأتیة من . ـ ولك، ولج ارك ب د إخب أي عندك أمر أری
 .نة، لكن الشامیین یستلطفوھامن اإلستھا اھا نوعونالناس، ویعتبر

 .قوتھ فصیحة اي یبالغ في أطراء نفسھ وأظھار : ـ یزمط
 .یعني عادة أو تقلید والكلمة واردة من اآلرامیة: ـ سولھ
 .ورطة، وھي متأتیة من بلش، وتعني بدأ أو شرع: ـ بلشھ

 .عیني یاعدل : ـ بعد عیني
ھ  ى أن      : ـ خرك یر ال ا نش ة، وھن یحة، خرق ة ا الفص ات        بطاق ض اللغ ة وبع ي الیونانی ا ف دیھا مایحاكیھ ة ل لمتداول

  .البلقانیة 
 .وتعني الرقعة التي تخیط على القماش) بتاك(ـ 

 .الحصیني ) الثعلب. (ـ أبو الحصین
 . ) الذئب: (ـ أبو سرحان 

ا مرتبط    ) األسد. (سـ أبو خمّی ب إعتقادن ة          ةوالكلمة حس اح في الكوت ودجل یوخ عشائر المی د ش خص أح بش
یّ (واسمھ  یئاألوسط، الذي عاش في القرن الثامن عشر، وكان جرا یّ  ) سسبع بن خم ق خم ھ،   وأطل ى إبن س عل

 .س، التي تداولتھا األلسنفأصبح ابو خمّی
رتبط      : ـ أبو خلیل وأبو إسماعیل ة أن األمر م ة للشرطي، وال غراب تطلق األولى كنیة للجندي، بینما الثانیة كنی

، فاألول كان متنقال، بینما الثاني ) ع(اهللا إبراھیم الخلیل وإبنھ إسماعیل  يصص نبیبقصة الحال والترحال في ق
 .مستقرا، وربما األمر متأتٍ  من أن الجندي متنقل بینما الشرطي مكانھ ثابت في المدن

 .جسمھا وقد سمیت ھكذا على عدد األرجل التي في ) أم أربعة وأربعین(ھي . أم سبعة وسبعین
ان ا: فرھود   ى    ك اد یھجمون عل ول األعی ل حل انوا قب ذا ك ام ولھ اتھم بأنتظ م مرتب دفع لھ انیون الت ود العثم لجن

ي، فره   ) فرھود ( اسواق بغداد فینھبونھا، وكان الناس قد أعتادوا ذلك فسموه بـ  رة (وھي مصطلح فارس ) الكث
 .) الدكاكین(ھود 

ة الالتی    . بنایة العقارات: ـ طابو ة من الكلم ة آتی ة  كلمة تركی ة    ) طوبوغراف (ن ا كلم اریس األرض ومنھ أي تض
 .مساح باللغات الغربیة

 .الشخصیة البغدادیة المعروفة) ساره الزنكینھ(غني، ومن أكثر من أشتھر بھا : ـ زنكین 
یّ    اأي یدر أرباح : ـ كیمیة أتي من الق ا ت ا         ، وربم اح حتم ي أرب ة وھ ات المقدس ي العتب ذي یجمع األموال ف  .م، ال
ط   .ایرانیة كلمة: ـ كلیجة ي أواس نوع من انواع الكیك، وقد وردت عند إبن بطوطھ عند ذكره لتقالید أھل بغداد ف

 .القرن الرابع عشر المیالدي
دى أھل         ) جیر(العربیة و ) كف(وھي مركبة من : ـ جفجیر ة، ویسمى ل ة أو الحدیدی د المعدنی اه الی د، ومعن حدی

ي المزھر ص   ، وھنا نجد أن السیوطي یذ) مس(الجنوب العراقي  ة        88كر ف ي العربی دخیل ف ث عن ال ي البح ف
أن     ل، ب راقیین األوائ د الع بط ویقص و أم ال  (ذاكرا الن يٌّ ھ ًا ال أدري أعرب اس ِمّس میتھم النح د .) . تس اھر ق والظ

ا   ) الجفجیر(أختلط على السیوطي النحاس عن  م مثلم ذي ھو   ) الفرفوري (، أو ربما ھي تداخل الصفة واألس ال
ھ      ) الصحن(نھ یعني الخزف، لك ق علی حن یطل ث أن كل ص ى  ) فرفوري (وھو ماوجدناه باللغة الرومانیة حی حت

ة      . (farfuria zburatoara) الصحن الطائر تسمى لدیھم ي تستعمل كنی ویمكن أن تكون كلمة فرفوري الت
 .للكربالئي أو القاشاني أو خزف البناء، ھي واردة من أصول آسیویة كأن تكون فارسیة

دم        ) . خوش تنكھ(وھي الصفیح المعدني، وتستعمل للتھكم : كھَنـ َت ي أق ا ھ ة وربم ة وكنعانی ة أكدی وأصل الكلم
وأطول  ومن سبیكتھا مع النحاس بنسب ثابتھ یتولد البرونز، وھو أكثر تحمال. ومعناھا القصدیر، وھي فارسیة

ة بالبرو  اعمر ة من الحدید، لذا أستعملتھ شعوب و كنیت بھ حقبة تأریخی ك (و . نزی ھ الفینیقیون    ) التن ان یجلب ك
ك  -بر(وحینما كانوا یحلون ھناك یقولون وصلنا . بأفالكھم من الجزر األنكلیزیة  يأي أرض القصدیر، وھ  ) التن

 .قلیال ترفح، بعد أن ةالحالی (Britan بریطانیا(نفسھا كلمة 
 .ق على المرأة المسنة كذلكتطل) ایجھ(و ) الریسز(الخیول المعمرة في سباق الخیول : ـ األیجات 

 .، تھكما) صخلة(ومعناھا معزة  keçi وھو مایطلق على المرأة القبیحة وھو متأتي من الكلمة التركیة: ةـ كّج
  ، وخدیج بالعربیة یعني الطفل الذي یولد ) رض(إختصار لكلمة خدیجة، تیمنا بالسیدة خدیجة الكبرى : ـ خجة
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 .، أي كان حملھ كذا شھر) یعي أو ثمینيسب(أوان الوالدة أو یسمى  قبل

ا  . أو القطار، ویعني ھنا ماكنة القطار أو الساحبة (Train ترین(وھي كلمة تركیة محورة من : ـ طرزینھ  وكن
ي   ك (نردد ونحن صغار محاكاة مع صوت القطار البخاري كلمت ي ..جبكل ي السریع،     ) . جبكل ة تعن ك بالتركی وجب

را و   ) یضرب جابك(لك ورد اإلصطالح العراقي ومن ذ. وھو نوع من القطارات ، ویعني الذي یمشي ویتنقل كثی
ة   .تمت الصلة لنفس المصدر أي السریع) جابك( أن كلم ك (ومن طریف ما أذكر ب ا     ) جب د أھل رومانی ي عن وتعن

 ) . على السریع (تلطفا، وھو مایعني مجازا أن تمد المعني بمبلغ ) البخشیش(الرشوة أو 
  )میزوبوتامیا (

  رؤیة فنیة

 استعارات الجذور في اللوحة التشكیلیة .. ولید شیت 

  محمد العبیدي ـ كاتب وأستاذ جامعي عراقي

  1958علم الجمال ، نیویورك ،)) .... مونرو برد سلي.(( اإلستعارة قصیدة مصغرة

مختصرة داخل جمل  من ھنا نرید أن نثبت العالقة بین المعنى الحرفي للوحة، والمعنى المجازي المشبھ بنسخة
ز للوحة،     اب ممی القصیدة ، والدالالت المعمقة المتداخلة بمفردات اللوحة التشكیلیة ھو اآلخر ینطوي على خط

  . والسیما الخطاب الفني المقرون باستعارة المفردات التي تربط المعنى الصریح بالمعنى الضمني

  ل بھذه المسالة المعقدةھو من المھتمین القالئوولوحات الفنان الرسام ولید شیت 

  :ولید شیت

  .1969بغداد  –تخرج في أكادیمیة الفنون الجمیلة 

  .شارك في العدید من المعارض داخل العراق وخارجھ -

  .عضو مؤسس لجماعة األكادیمیین العراقیین -

  .عضو جمعیة التشكیلیین العراقیین -

  .عضو نقابة الفنانین العراقیین -
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ردة  ولكي نعط ي المسائل المعقدة فرصًا للحلول البد لنا من االھتمام واألخذ بنظر االعتبار المكانة اإلدراكیة للمف
زًا         ، ألّن  اك تمیی ا، وألن ھن ا قلن ى الضمني كم عامل االستعارة المنطقیة ھو الذي یمیز المعنى الصریح والمعن

من خالل لوحاتھ على كشف )) ولید شیت(( عمل الرسام بین اللغة اإلدراكیة واللغة االنفعالیة في اللوحة الفنیة 
یجًا ، من       ون نس ھ ویك ط وحركت ھ والخ ون وحركت ت الل ردة وتثبی تعارة المف ي اس دة وھ ة جدی ز بلغ ذا التمیی ھ
نداءات تبدو ھادئة في الكثیر من نتاجاتھ التشكیلیة، والذي حافظ على الھدوء ھو دالالت المطابقة التي بھرجت 

م             القیمة اإلدر ط ، ومن ث ة الخ ده لحرك رط عن ب المف ى التجری اس إل ة األس ھ بالدرج اكیة للون عنده وھذا نعزی
ة وفي          كیلة وظیف ھ التش ت من لوحت التحدیدات التي أوجدت لنفسھا أوجھ المطابقة، والتي حددت بصورة جعل

  .حالة اختباریھ دائما

ا لتح   ؤدي وظیفتھ ام من        تلك ھي من المسائل التي یمكن لالستعارة أن ت ي للوحة الرس ى نموذج تعریف صل عل
  .الحركة ، الخط ، اللون   خالل

ن      یرتبطون    نستطیع القول دائما أن كل الرسامین التشكیلیین   ك األسس ولك یت  ((بوحي تل د ش رتبط  )) ولی ی
ار جزًءا        بدالالت االستعارة المبنیة على وفق األسس الثالثة  ي ان یخت ل من المتلق ي یجع ھ    الت ام  من لوحت أم

ن عامل          ة الطالسم ولك ك الشفرة وال معرف یس ف اختبار إلى الجزء اآلخر واآلخر ویكشف عنھ الغموض، ھو ل
التأویل مطلوب في كل نتاج فني وتداخل المعاني وتفاعلھا أمر معقد ولكن ھذه الطریقة جعلت من لوحات الفنان 

ن  ھو التركیز على عملیة التحلیل على وفق الصورة التي تصغرھا اال ستعارة بكل جزء من أجزائھا ومن ثم یمك
  .رؤیة عملھ ونتاجھ بصورتھ الكاملة دون المراجعة مرة ثانیة

طلح          ى مص ي عل ادیمي والمبن ي األك نھج العلم ق الم ى وف راءة عل ون الق ي تك تعارة(( ولك ھ )) االس وعالقت
  ))ROOT METAPHORS(( باستعارات الجذور

ن وصف اللوحة ضمن تصنیف تنوع المعنى في استخدام المفردات ،  كیم)) 1((ومن التحلیل للوحة الرسام رقم
ھ التسمیة وان         ي فی طلح لیغط ام أن یستغل ھذا المص أو نرید القول أن ھناك نوعًا من لعبة ذكاء استطاع الرس
ق                  ون لنفسھ طری ي أن یك ار تجعل من المتلق اء أفك ذا إال إعط یس المھم من ھ د ل ر قص د أو غی كانت عن قص

ة        التحویل تعمال صور المقارن ى اس ا ترغمھ عل على وفق أجزاء اللوحة دون االكتفاء بمالحظات ھامشیة وإنم
ا في     ترك بھ مابین جزء وجزء ومفردة ومفردة وصوال إلى التكامل في اللوحة وبالتالي إلى كل لوحاتھ التي یش

  .أي معرض في صالة العرض

ده ال    ذا ماتجس ده وھ م   المقارنة ھنا غیر مسموح بھا عن ھ في       )) 2((لوحة رق ي أن یوقع ت من المتلق التي جعل
ردة          تافتراضات ضمنیة والمعالجة ھنا لیس تعارة المف ي باس ا المعالجة ھ ة وإنم بالجزء من المفردة وال بالكلی

ة من خالل           ا ثابت ة لكنھ دث فجوة زمانی ابق، وإن تح ھ الس نفسھا ، وبالتالي اوجب علینا الفھم المشترك لنتاج
اییر، و م المع ة رق ي اللوح حة ف ي واض دت ل منیة ب ألة الض ط دالالت  )) 3((المس ا وبس وات كلھ ھ ردم الفج كون

ة      وع من الوظیف المفردات بالتجسیم وتخطى حدود االستعارة بصورة فنیة لھا من الجوانب المركزیة للمفردة ن
اج    العامة والمقصود ھنا ھو تحدید اإلقناع أي أن استعارة المفردة واضحة وعملت وسیلة  ت من النت تأثیر جعل

ت     اأكثر جاذبیة وھذا الفضل یعود إلى االستعارة ، التي وفرت للوحة نوع ة المفردات وحل من المشابھة مع بقی
ي احد           ة ھ ابقا، وارى الحرك ة س ر مطروق ي غی دو ل ا یب اللغز بصورة اعتقد كانت أسلوبیة الفنان في الرسم ھن

عنى مطلوب والعدول عن المفردة بسبب المشابھة أیضا مطلوب  الصور المبنیة على ھذا المصطلح، توسیع الم
ي اللوحة        ا وجدناه ف ى وھذا م ھو اآلخر عند الفنان ولید شیت ولكن یجب أن یكون ھناك ترسیخ وإحالل للمعن

م  ي        )) 4((رق ن المفردات ف د م تعارة العدی تبدلت بفعل اس اك دالالت اس ا ھن ي للمفردة وإنم ى الحرف یس المعن ل
تطاع  ی, اللوحة  یت  ((رى الكاتب إنھا ابتكار داللي واس د ش ا دون خوف      )) ولی ل معانیھ تعارة بك رجم االس أن یت

ا        ھ مم ل مفردات لوحات ذور لك تعارة الج وبالنتیجة استبدال المفردة عنده غیر مسموح بسبب وجود وھیمنة اس
  .عندهجعل نتاجاتھ تنمو ویرفض الخضوع إلى أي نوع من األمور التي تعكر صفو األلوان 
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  دار الكتب والوثائق تشترك بمعرض الكتاب في وزارة الثقافة
 :الموروث ـ مدیحة عبد الرحمن 

من شھر نیسان الفائت ، تضمن عرض  17حتى  13اقامت وزارة الثقافة معرضا خاصا للكتاب خالل المدة  من 
معرفیة واالدبیة والشعریة واالقتصادیة وقصص كتب بمختلف مجاالت العلوم االنسانیة والدینیة والتاریخیة وال

وروایات لمختلف المستویات وعدد من الكتب واالصدارات الحدیثة والمترجمة عن اللغة االنكلیزیة والفرنسیة 
  .باالضافة الى اللغة العربیة ، اشتركت بھ دار الكتب والوثائق بعدد من الكتب النادرة والحدیثة 

ضره مستشار السید وزیر الثقافة االستاذ حامد الراوي وعدد من المدیرین تخلل افتتاح المعرض الذي ح
العامین في الوزارة وحشد من الضیوف والمثقفین والمعنیین بالشأن الثقافي المعرفي من اساتذة الجامعات 

ة والمعاھد حفال عزفت فیھ مجموعة الجالغي البغدادي انغاما فلكلوریة بغدادیة اصیلة جسدت ھذه التظاھر
  . الثقافیة الحضاریة الكبیرة 

اشترك بھذا المعرض الذي اقیم في قاعة المعارض الى جانب دار الكتب والوثائق عدد كبیر من دور النشر 
الحكومیة واالھلیة والدوائر التابعة للوزارة دار الشؤون الثقافیة ودائرة السینما والمسرح ودار الرواد 

نشر ودار ثقافة االطفال ودار النشر الكردیة وبیت الحكمة ودور نشر اھلیة المزدھرة ودار المأمون للترجمة وال
مثل دار المختار للمسكوكات وموسوعة العلم والسینما والمسرح والھیئة العامة لالثار ومكتبة نعیم الشطري 

معرض استحسان وقد لقي ھذا ال. بغداد  ةوالمكتبة العصریة ومكتبة الجوادین العامة ودار الوراق االھلیة ومكتب
واقبال وحضور جمھورغفیر من المثقفین واالدباء والفنانین واساتذة الجامعة وطالب الدراسات العلیا 
واصحاب الشأن الثقافي والعلمي الذین اكتظت بھم قاعة العرض لما وفرتھ لھم الوزارة في ھذه التظاھرة 

  . فضة ومناسبة الثقافیة من الكتب بمختلف شؤون الثقافة والمعرفة وبأسعار مخ
  

  افتتاح قاعة عشتار الریاضیة في دار الكتب والوثائق
  :بغداد ـ الموروث 

ة موظفي          اري ، لمزاول ار الج ث من آی وم الثال ا ی افتتحت دار الكتب والوثائق قاعة عشتار الریاضیة في مقرھ
  .ة ، ومعدل ساعة یومیًا الدار التمارین الریاضیة على وفق برنامج تدریبي خاص بالحفاظ على اللیاقة البدنی

یة               اح القاعة الریاض اء افتت ا فج یرتھا واعمالھ ي مس ى التجدد ف ي تحرص عل دار الت ي ال وھي خطوة ممیزة ف
  .اضافة جدیدة الى منھاجھا 

  .ُجھزت القاعة باألجھزة والمستلزمات الریاضیة المطلوبة 
  

  دورتان تدریبیتان في الحفاظ على الوثائق
  :ح الموروث ـ میمون صبی

دارالشؤون الثقافیة العامة ووزارة النقل ،  –الثقافة  ةدورتین لعدد من موظفي وزار نظمت دار الكتب
  .متخصصة بكیفیة الحفاظ على الوثائق وترمیمھا وصیانتھا وارشفتھا 

یأتي ذلك في اطار منھج الدار التي تحرص على اشاعة مفاھیم حمایة ماتبقى من االرشیف الوطني  من 
  . البیئیة والحوادث  االضرار

    .القى محاضرات الدورات مالك متخصص في مختبر صیانة وترمیم الوثائق 
 

  استقبال كتب ورسائل جامعیة ودوریات جدیدة
  :الموروث ـ میمون صبیح 

كتابا باللغتین العربیة   141استقبل مركز االیداع القانوني في دار الكتب والوثائق خالل الشھر الفائت 
  قرص لیزري خاص بالرسائل  200باللغة االنكلیزیة و   76رسالة جامعیة باللغة العربیة و  256زیة وواالنكلی
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  .الجامعیة 

  . دوریة ارقام ایداع  19رسالة جامعیة و  332كتابا و  282ومنح المركز
 

  ترمیم وثائق وجرائد وخرائط مھمة 
  :میمون صبیح  - الموروث

ورقة من  441تنظیف وترمیم ئق في دار الكتب والوثائق  خالل الشھر الفائت انجز مختبر صیانة وترمیم الوثا
  . السجالت العثمانیة وتنظیف وغسل وترمیم جرائد وخرائط 

  . وقام بمعالجة عدد من الخرائط الكبیرة المھمة حفاظًا علیھا من التلف 
  
  

  رواد المكتبة الوطنیة باالرقام
  میمون صبیح  – الموروث

ارت     1588تبة الوطنیة خالل الشھر المنصرم استقبلت المك اث ، واع ذكور واالن ا و   11576مطالعا من ال كتاب
ـ     1605رسالة جامعیة و 430 ا ب دا خاص ة  ( مجل ـ     2390) مجل ا ب د ًا خاص حیفة  ( مجل عددًا من    365و) ص

  .ورقة للمطالعین والباحثین  5200جریدة  الوقائع العراقیة وتم استنساخ 
ا جراء       یذكر ان المكت ات العلی ة الدراس احثین وطلب بة الوطنیة شھدت خالل االشھر االخیرة زخما علیھا من الب

 .التحسن النسبي في االوضاع االمنیة 
 

  مھرجان الطابع األول ومعرض العمالت النقدیة النادرة 
  :الموروث ـ میمون صبیح

  
من  29اء اقامت دائرة البرید والتوفیر مھرجان الطابع االول یوم االربع

شھر نیسان المنصرم استمر یومین  في قاعة مبنى دائرة البرید والتوفیر 
وتحت شعار الطابع سفیر المحبة والصداقة وبحضور وزیر االتصاالت 

فاروق عبد القادر عبد الرحمن ووكیل الوزیر ومستشاریھ وعدد   السید
معرض  من المثقفین واالعالمیین وھواة جمع الطوابع الذین اطلعوا على

الطوابع والعمالت النقدیة النادرة العائدة الى العھد الملكي ووثائق التجنس 
   .العثمانیة االصلیة ،  والذي اقیم خالل المھرجان 

افتتح المھرجان بتالوة آي من الذكر الحكیم تالھا احد طالب مدرسة 
المنصور التاسیسیة االبتدائیة والقى السید وزیر االتصاالت كلمة بھذه 

بعد استقرار االوضاع االمنیة وتطور العالقات : لمناسبة قال فیھا ا
التجاریة واالجتماعیة بین دول اوربا خالل القرن السادس عشر برزت الحاجة الى التراسل وتبادل المعلومات بشكل 

ق یراد بھ تحصیل خدمات البریدیة بین المواطنین فالطابع البریدي لم یعد حالیا مجرد الصالاوسع مماادى الى انتشار 
لف بین االفراد كونھ وسیلة ادخار آقیمة الخدمة البریدیة بل اصبح الیوم سفیرا للصداقة والتعاون ورسوال للمحبة والت

  . مضمونة النھا ذات قیمة نقدیة وباستطاعة الھاوي استثمارھا 
ان جھات عدیدة طالبت : فیما اكد وكیل الوزیر السید امیر البیاتي 

رید وعدم الحاجة الیھ نتیجة ظھور وسائل االتصال بالغاء الب
السریعة مثل االنترنت والمسجات والموبایل لكننا اثبتنا العكس 
بالتواصل مع التطور التكنلوجي وتغطیة مساحات كبیرة في حیاة 

  .االنسان الیومیة 
ان یوم البرید : وقال مدیر دائرة البرید السید صفاء الدین حمزة 

لیدا سنویا نحتفي بھ كل عام واخذ البرید بالتقدم العراقي اصبح تق
نحو االمام مسرعا بسبب دخول الحاسوب االلي البریدي اسوة ببلدان 

وطالب السید سایمن یوسف رئیس جمعیة الطوابع . العالم المتقدمة 
االتصاالت العراقیة مساعدة كل الوزارات في العراق باصدار طوابع خاصة بھا فضال عن تشكیل لجنة من وزارة 

وتضمن المھرجان القاء  0وبالتعاون مع وزارة التربیة القتناء الطلبة الطوابع البریدیة وجمعھا وسیلة ادخار مضمونة 
قصائد شعریة للشاعر بشیر العبودي بعنوان وطني الحبیب العراق وصوت اھلنھ تالھا تقدیم مجموعة من الفعالیات 

اشید مروج الوطن ، كلمات الفرید سمعان ، واغنیة فوق النخل وھي من لزھور مدرسة المنصور التاسیسیة منھا ان
التراث البغدادي االصیل ومن ثم قدمت مجموعة من الطالب قصائد واغاني وفعالیات تالھا توزیع الھدایا والشھادات 

 . التقدیریة للمتمیزین وتكریم عوائل الشھداء واھداء درع الكرنفال الى عدد من مسؤولي الوزارة 
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  ترجمة عن الُرقم الطینیة .. األساطیر في وادي الرافدین  
  عصام عبد اللطیف احمد: یوھسالف ھروشكا       ترجمة 

   2006/ بیت الحكمة  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 142

ھذا الكتاب ھو احد المطبوعات الجیكیة المعنیة بحضارة وادي الرافدین 
ة ،    وقد اھتم الكتاب باال..  ة والبابلی ساطیر والمالحم السومریة واالكدی

ان ھذا  –الشعریة في العالم  –والتي اعتبرت من اولى النتاجات االدبیة 
ة   المطبوع شھادة تاریخیة لالبداع الحضاري العراقي منذ اكثر من ثالث

وكما سیالحظ القـاريء قضایا انسانیـة  ماتزال حتى الیوم .. االف عام 
دور  ى راس مای ة واالدب       عل م والمعرف ر العل ي دوائ ھ ف اش حول النق

ة سیشكل    .. والفن  ولعل صدور ھذا المطبوع في ظروف الوطن الراھن
وتأكیدا على ضرورة رفع , تحضیرا اضافیا على معاني االنتماء للوطن 

دیرا      را وج زا مزدھ ھ عزی روع لبنائ وح المش داف والطم توى االھ مس
ذي      اري ال ھ الحض اریخ وارث ذا الت داق   بھ ھ اح و الی ترن

لمعجبین والدارسین والمؤرخین والباحثین المتخصصین في 
  .كل انحاء العالم 

ل     ك والتأوی ل الش ا الیقب ع بم الم اجم ي الع و ف ة التطور والنم ي حرك ھمت ف د اس دین ق ارة وادي الراف ان حض
راع الك      ان اخت دین ك ارة وادي الراف الم لحض م      والمكابرة واالختزال فأول مایدین بھ الع اس كل عل ي اس ة وھ تاب

  .وتقدم واختراع 
 
 

 
  صحافة كربالء للباحث والشاعر سلمان ھادي آل طعمة

 

  
   

  وتصدرت الكتاب مقدمة المؤلف التي بَین فیھا .  2005ھذا الكتاب الموسوعي القیم كان قد صدر في دمشق 
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خیـــــــر 
جلیـــس 

    



 

  
  

  اثرة من الصحف والمجالت والنشرات أھمیة االعالم في تغییر المجتمع وتطویره ویرى الباحث إن الكثرة الك
في، وجاء الموضوع اوالدوریات الصادرة في كربالء دلیل واضح على أھمیة مدینة كربالء في المجال الصح

  الطباعة في كربالء (االول بعنوان 
ارھم ا     ) نشأتھا وتطورھا دنیا بآث ذین مألوا ال رین ال د  وأكد الباحث ان كربالء أنجبت رھطًا كبیرًا من المفك لخوال

بیل           ت المطابع في س وم وجلب ارف والعل ة بنشر المع عت المدین وسجلوا صفحات ناصعة في تأریخ اإلسالم وس
 :خدمة لغة الضاد وھذه المطابع ھي

م  1856 م بینما تأسست المطبعة الحجریة عام1830أول مطبعة تأسست في كربالء ھي مطبعة السالم عام ((
م ومطبعة  1935ھجریة بعدھا مطبعة الشباب التي تأسست عام  1328ثم مطبعة الحسیني التي تأسست سنة 

ام          1941ومطبعة الطف أیضا  1941الثقافة  اوي ع اج جاسم الكلك احبھا الح ت لص ة أھل البی  1956ثم مطبع
ة كربالء    ام  ومطبع ام     1961ع وز ع ة تم م مطبع ي    1970ث ة الشمس ي   1982فمطبع ة الرسول العرب   ومطبع

 )) .لصاحبیھا علي الحسناوي وبسام محمد علي النصراوي 1989رمین ومطبعة بین الح 1986
یلي ذلك فصل عن نشأة الصحافة الكربالئیة یستعرض فیھ الباحث أبرز الصحف والمجالت الصادرة في كربالء 

  :وعلى النحو اآلتي
المیرزا علي آقا  صاحبھا لبیب الملك 1914وھي صحیفة سیاسیة باللغة الفارسیة صادرة عام ) االنتباه(وأولھا 

ا           ي آق رزا عل ك المی ب المل درھا لبی یة أص ي سیاس ام وھ حیفة انتق ذلك ص ائق وك حیفة الحق یرازي، وص الش
ي          ائري وبرز عددھا االول ف ي الح اج مرزا عل أھا الح ان   7الشیرازي، ثم االتفاق وھي جریدة عربیة أنش نیس

اء  وكذلك جریدة الغروب لصاحبھا االستاذ عباس علوان الص. 1916  24الح وصدر عددھا االول في یوم االربع
ة       1935تموز سنة  ة الرفیع ى الثقاف ین ال د المتطلع ة عن وفي  . ، ووصف الباحث ھذه الجریدة بأنھا محطة مھم

دة    1938سنة  بوع (یوم التاسع من حزیران صدر العدد االول من جری اطع    ) االس ث مق بوعیة وأورد الباح االس
ار  نة           من الدراسات والبحوث واالخب دوة س دة الن أتي جری م ت دة، ث ذه الجری ي نشرتھا ھ ي أدارھا    1941الت الت

مثقفي البلد منھم الشیخ محسن أبو من المحامي السید محمد مھدي الوھاب آل طعمة وساھم في تحریرھا نخبة 
بت منھا یوم الس) 60(التي صدر العدد االخیر) القدوة(الحب ومشكور االسدي ومحمد رضا مھدي وغیرھم، ثم 

 . 1954شباط  13
از    1960وھناك أیضا مجلة رسالة الشرق، وشعلة األھالي وھي جریدة اسبوعیة  ا االمتی أریخ منحھ ة  . ت ومجل

یة     . االقتصاد االسبوعیة التي تصدر عن غرفة تجارة كربالء ة سیاس ي أدبی ذلك   1963وجریدة المجتمع وھ وك
ربالء      ومجلة  1968الرائد التي صدرت عن نقابة المعلمین عام  ة ك درتھا تربی ي اص ة   1969الحرف الت ومجل

ل المعرف          د ودلی د الجدی اوني وصوت االسالم واالخیضر والعھد والرائ ا من      ةالعمل التع ربالء وغیرھ ادة ك وغ
  .الصحف والمجالت الكربالئیة

اك فصل عن            ة وھن حافة الدینی ا الص حافة المدرسیة، وأیض رة والص وھناك عرض لصحف مابعد الحرب االخی
ق صور عرض          ) في بغداد(لصحافة الكربالئیة خارج كربالء ا اك ملح ى، وھن ي المنف ة ف حافة الكربالئی م الص ث

ي كربالء                  حافة ف یرة الص ًا لمس ًا مھم دًا توثیقی ذي یحمل جھ اب، ال ا ھذا الكت دم لھ ي ق دارات الت لعدد من االص
  السوید/  میزوبوتامیا                                                                                                    .المقدسة

  
  ) باللغة الكردیة ( دراسات أدبیة 

  كمال حسین غمبار
   2006/ مطبعة روشنبیر  –اربیل 
  صفحة ؛ حجم صغیر 110

. یتناول الكتیب البنیة ونھجھا والنقد االدبي للبنیة سواء أكان شعرا ام نثرا 
فة االفالطونیة والشتراوسیة وفوكو وبقیة المدارس ویتطرق الى الفلس

كما یتناول البنیة والثقافة الكردیة والشعر الكردي الحدیث . النقدیة االدبیة 
ویعرض الكاتب نماذج شعریة لھذا النوع . الذي اعتمد على الشكل كبناء فني 

یستطرد الكاتب في موضوع النقد داعیا الى ایجاد نقد بناء .من الشعر 
 یتصدىصون الصیاغة الشعریة والشاعر من النكوص والعقم الشعري بل لی

للجوانب السلبیة فیھا دون مجاراة الن االدب الیمكنھ تخطي زمنھ وعالمھ 
دودة ، وتطرق الى تقییم البنیویة ألنّ  حدوده مرسومة ومح

  .في مجال النقد االدبي 
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   موائد الَحیس في فوائد امرئ القیس
لم نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي الصرصري ثم لالمام والعا

  ھـ 716ت  / البغدادي الحنبلي 
  مصطفى علیان . د/ دراسة وتحقیق 

         1994دار البشیر / عمان 
  صفحة ؛ حجم كبیر  316

باختصاصھ بشاعر جاھلي ، منھجي الكتاب یمتاز بكونھ مختصا بالنقد االدبي ، متفردا في بابھ ، لذا فھو جدید، 
مع      م نس ي موضوعھ اذ ل في وفاء ابوابھ بمطالب شعر امرئ القیس ، واحاطتھا بخصائصھ الفنیة ، فقد تفرد ف

ال   , بدراسة وقفت على خصائص شعره ) امرَأ القیس (عن كتاب في اثارنا النقدیة القدیمة فــّرَد  ب الجم وجوان
ن    ویحیط ھذا الكتاب بقضایا .في فنھ  فخص  , شعـــر امرئ القیس المثارة في النقداالدبي من حث البالغة والف

وافاض في تحلیل الصورة , ونّبھ باثر شعره في الشعراء القدماء والمحدثین في باب ثان ,تكراره للمعاني بباب 
الشراح واصحاب البیانیة في شعره وتمیزھا بالجودة واالبداع والتفرد في باب ثالث وانتخب ابیاتا مما تعاورھا 

ع   , في مبناھا  المعاني والنقاد النھا مشكلة في معناھا او خلل اب راب ع ھذا   . فقّوم معانیھا وزحافاتھا في ب وجم
ھ    رأي    , الكتاب الى طرافة موضوعھ وجدت ي ال ة     , جرأة ف ایرة والمخالف ى المغ درة عل ذوق    , وق ي الت ة ف وذاتی

ة الخاصة   اذ اراد المؤلف لكتابھ ان یحمل خال, والفھم  د ممن        , صة رؤیتھ النقدی اب من ذكر اح ذلك خال الكت ل
ي   , عرض لشعر امرئ القیس بنقد او توجیھ  ي عل اال من اشارة لبعض اللغویین مثل االصمعي وابي عبیدة واب

ھ   ل "الفارسي في مجال الروایة والرأي النحوي واكتفى باسناد الرأي المغایر لھ الى ما لم یسم فاعلھ بقول " قی
  " .زعم"او 
  

  كیف تنشر ؟.. كیف تقرأ .. كیف تكتب :  أصول التألیف واإلبداع 
  ھل تختلف الكتابة ، والقراءة ، والنشر في ظروف االلفیة الثانیة

  )في العلوم االنسانیة " أصول " سلسلة (
  محمد علي عارف جعلوك. د

   2000/ دار الراتب الجامعیة  –بیروت 
  صفحة ؛ حجم كبیر 224

ذا الكتاب اصول الكتابة والتألیف وكیف یبدأ الكاتب بنقل فكرة معینة یتناول ھ
ار   وینتقل منھا الى فكرة اخرى وكیف ینتھي من ذلك ، مع األخذ بنظر االعتب
ذا            ینعكس من ھ ھ وماس ر فی وادر التغیی دأت ب ذي ب ى المستقبل وال النظرة ال

  .التغییر على الكتابة والقراءة والنشر بالطرق التقلیدیة 
  :قسم الكتاب الى اثني عشر فصال      

راد         .1 ي ی اھي الموضوعات الت ة وم یختص بتحدید لمن تكون الكتاب
 .كتابتھا 

 .یتحدث عن الوسائل المساعدة على الكتابة  .2
 .یتناول العناصر التي یجب ان یھتم بھا الكاتب لتكون كتاباتھ جیدة  .3
 .یتناول الكتابة المھنیة  .4
 .علم البیان فیھا یتناول الكتابة الفنیة ودور  .5
 .كرس للتحدث عن اللغة واھمیتھا في الكتابة  .6
 .تناول التخصص في الكتابة واالبداع  .7
 .تناول دور التشجیع في تنشیط الكتابة  .8
 .تناول الترجمة ودورھا التثقیفي  .9

وزعین   . 10 اب والم اكل الناشرین  والكت ة ومش ة الحقیقی ي نشر الثقاف ا ف ر ودورھ ن دور النش دث ع تح
  .راء والق
  .تحدث عن اھمیة القراءة ودورھا التثقیفي . 11
  .تحدث عن مستقبل الكتابة والقراءة في ضوء المستحدثات العصریة . 12
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  " رسالة ماجستیر "  قیم التكوین الدرامیة  في العرض المسرحي العراقي
  2008/بغداد ــ كلیة الفنون الجمیلة  بغداد ــ جامعةـ  نمیر رشید بیري 

یختص ھذا البحث بمسألة تصمیم القیم الدرامیة ــ العقلیة ــ والعاطفیة والجمالیة للتكوینات البصریة في العرض المسرحي العراقي ، 
  : قسم البحث الى اربعة فصول .لتشكیل وعوامل التكوین البصري اویھدف الى الكشف عن تلك القیم وفق عناصر 

  . جة الیھ وأھمیتھ واھدافھ وحدوده وتحدید المصطلحات فیھ وتعریفھا تناول مشكلة البحث والحا: االول 
ون         : الثاني   ة والل ا یخص الخط والسطح والكتل وع البحث وم ي     استعرض وناقش االدبیات ذات الصلة بموض راغ ف والملمس والف

ا         ھ وفي االضاءة وبم ي المنظر المسرحي وملحقات ابع     ھیئات الممثلین وازیائھم ومكیاجھم وكذلك ف تقرار والتت د واالس یخص التأكی
  . والتوازن والوحدة

ة ھي مسرحیة               : الثالث  ة عروض مسرحیة عراقی ي ثالث ھ ف وین وعوامل یم عناصر التك ل الباحث فیھ ق بخ    ( یحل ل في المط ) عطی
ا ری  ) تفاحة القلب ( لمخرجھا فاضل خلیل ، ومسرحیة ) سدرا ( لمخرجھا سامي عبد الحمید ، ومسرحیة  د   لمخرجھ اض شھید ، وق

  .   وصفي اسلوبًا لتحلیل المحتوىاعتمد الباحث المنھج ال
 . وفق اھداف البحث حیث توصل الى استنتاجات وتوصیات ومقترحات تضمنھا كتابھ  تناول مناقشة نتائج التحلیل وتفسیرھا: الرابع  

  رسالة ماجستیر    زیتیةبرنامج تعلیمي الكساب طلبة قسم التربیة الفنیة مھارات أستخدام األلوان ال
  2008/ بغداد ــ كلیة الفنون الجمیلة ـ  محمد عبد اهللا غیدان

ة            ام بھندسة البیئ ھا االھتم ا واسس ن مبادئھ ة والتكنولوجیة والتي م ورة العلمی ا الث ي افرزتھ ة الت ات الحدیث د االتجاھ ة   تع التعلیمی
ھ من     لیمیة وباسالیب تخضع لتحللعملیة التعل  المتخصصة لتعلیم المتعلم الذي یعد محورًا ا توظف ویم ، وم یل التركیب والتطبیق والتق

ي          م التصمیم التعلیم وانین التي وضعھا عل ة والق معلومات ومفاھیم وفعالیات علمیة تتم على وفق سیاقات مبرمجة تنظم في االنظم
امج تعلیمي         .الذي أدخل في مجاالت التخصص كافة  ى تصمیم برن ذا البحث ال ارات        یھدف ھ ة الفنیة مھ الكساب طلبة قسم التربی

امج التعلیمي    ااستخد ة البرن ة المھمة في اختصاص           . م االلوان الزیتیة ، وقیاس فاعلی دریس أحدى المواد الفنی تم ھذا البحث بت یھ
  . التربیة الفنیة وھي مادة الرسم بااللوان الزیتیة 

  : قسم البحث الى اربعة فصول 
  . بالبحث ومشكلتھ واھمیتھ واھدافھ وحدوده  تناول التعریف: االول  

  . تناول االطار النظري لبحث الدراسات السابقة : الثاني 
  . تناول منھجیة البحث وأجراءاتھ : الثالث 

 . تناول نتائج البحث : الرابع  
  باللغة االنكلیزیة / رسالة ماجستیر ،   نظام متكامل بین التصمیم والتجمیع المعان بالحاسوب باستخدام السمة

   2007     نولوجیةكالجامعة الت/ بغداد ـ  عمار امین علوان 
تخدم             اء نظام یس ھ بن تم فی ث ی ان بالحاسوب ، حی ع المع یعتبر ھذا البحث محاولة لحل مشكلة نقل المعلومات بین التصمیم والتجمی

تخدام    . ا بشكل یمكن استخدامھا في ایجاد تتابع المنتجات المجمعة  المعلومات المبھمة في حقل التصمیم ویحللھا ویعالجھ م اس وقد ت
ع ،          ـع التجمی ـاد تتابـ ل ایجــ ى حق ل التصمیم ال ات من حق ة السمات      تقنیة السمات التجمعیة في عملیة نقل المعلوم ر تقنی ث تعتب حی

ث   التجمعیة من التقنیات الحدیثة المستخدمة في حل وتبسیط البیانات المعقد ع ، حی ة في حقل التصمیم ونقلھا الى حقل تخطیط التجمی
ویبین الباحث ان السمات   .یستفاد من المعلومات التي تحملھا ھذه السمات في ایجاد تتابع التجمیع بشكل تلقائي دون تدخل االنسان 

ى ا         ابع لالجزاء للوصول ال اد افضل تت ع وایج ل      التجمعیة تساعد في الوصول الى افضل خطط للتجمی ل مح ائي ، حیث تح تج النھ لمن
ار              ى اختب ة عل ي ھذه التقنی ل ف ث یعم ائي ، حی ة اخرى وبشكل تلق ى مرحل مخطط التجمیع وتقوم بنقل نموذج التصمیم من مرحلة ال

لتتابع یھدف ھذا البحث الى تطویر نظام تمییز سمات التجمیع ألتمتة تخطیط ا  .االجزاء المجمعة وایجاد خطة التجمیع للمنتج النھائي 
وذج                 ات نم ة من بیان تخالص السمات التجمعی ات التصمیم من خالل اس تخدام معلوم ع باس ة التجمی ة االتصال وایداء وظیف ، وألتمت

استخالص وتمییز االجزاء : االولى :خوارزمیة رئیسة تقوم بحل ثالث مھمات رئیسة  في ھذا البحث یقوم النظام باستخدام. التصمیم 
ریف تقنیات استخالص وتمییز االجزاء المصنعة واستخدام خوارزمیة جزئیة الستخالص وتمییز وتع ىستخدام احدتلقائیا ، حیث یتم ا

ة             : الثانیة  .العدید من االجزاء المصنعة  ھا من خالل تطابق االجزاء المجمع تم استخالص ث ی ز سمات التجمیع حی تخالص وتمیی اس
لعدید من البحوث في ایجاد سمات التجمیع وتحدید العوامل والمعلومات الخاصة وتستخدم في ھذه المھمة خوارزمیة جزئیة تستخدم ا

  .بھ 
ل      : الثالثة   ة وتمثی ایجاد وتخطیط تتابع التجمیع تلقائیا حیث یتم تولید تتابع التجمیع من المعلومات المخزونة في السمات التجمیعی

یقسم الى نظامین جزئیین ھما ، نظام استخالص وتمییز كل من السمات ان النظام في ھذا البحث . الخطط التجمیعیة لالجزاء المجمعة 
ع             ابع للتجمی یط التت ة ، ونظام تخط ات التجمیعی د المعلوم ة وتحدی ز السمات التجمیعی تخالص وتمیی التصنیعیة لالجزاء المجمعة واس

اني  وتمثیل التتابع ، حیث المعلومات الخارجة من النظام الجزئي االول تعتبر معلومات دا ي    . خلة الى النظام الجزئي الث تم ف را ی واخی
   . ھذا النظام اجراء تطبیق على منتج واختباره الیجاد تتابع التجمیع لھذا المنتج 
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نــــــور 
العـــــلم 

     



  
  
  
  
  
  
  
 

  :ریشة وألوان 
  لوحات لمؤید البصام ، حسن عبد علوان، ناجي السنجري ، عبد الرزاق یاسر

 .قیین  من ضمن مختارات المھرجان التشكیلي لمركز بیارقھي أربع لوحات ألربعة فنانین تشكیلیین عرا
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

  :أزامیل 
  منحوتات لنبراس أحمد ، ماھر السامرائي ، زید لقمان ، أكرم ناجي

  .ن بھ ااتین عراقیین ، لكل واحد منھم أزمیلھ  وبصمتھ الخاصحألربعة ن نضع أمامكم أعماال
 .2009بمعرض المھرجان التشكیلي لمركز بیارق  المنحوتات من إسھامات الفنانین  
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 فن تحرر المفردات على الورق..الكتابة

 سرى العمیدي
ا من د    ة وتحررھ طھاد   بین الروح والقلم حدیث ازلي وصراع دائم ینتھي بانسیاب الكلمات المكبوت ات االض وام

  0وانتشارھا لتصل الى الھدف المنشود 
ا    .. وبھذا تكون قد قدمت خدمة ورسالة انسانیة سامیة تصل الى كم ھائل من البشر ل م الكتابة ھي ان تشعر بك

  تنثره من حروف على تلك االسطر تتوخى من خالل ھذه االسطر ان تصل الى غایتك والھدف المرسوم بمخیلتك 
ا كان  . ان       كثیرا م ا االنس را عن خبای ر تعبی ة وسیلة اكث ث الوجود         ت الكتاب م حی ار والقل ین االفك ا تالمس ب النھ

ك   ن تطلعات ر ع ك المعب ین قلم ك وب را بین ون ح ك تك ق الن   للعوائ
س             ئ یالم ي بلحن داف اعر فتنتھ ار المش ى اوت ا عل ا بینھ ي م اغم الحروف ف ث تتن یقى حی ي كالموس ة ھ الكتاب

  0مشاعر االخرین
الھا           قبل ان  د ایص ي تری الة الت ي الرس ا ھ ذه وم ك ھ ي ،     تكتب علیك ان تضع امامك ھدفًا من كتابت ى المتلق ال

ى االخرین      ھ ال ح الی وبعدھا تبتدئ باختیار المفردات التي تخدم موضوعك ومن اجل ان تستطیع ایصال ما تطم
صادقة وقلب نقي خالص ، فمن   حب وسالم للعالم ان كانت نابعة من مشاعر ةیمكن ان تكون رسال ةألن الكتاب

ر عن      ب ، وعب اجل ان التضیع االفكار وان التكون مترددا في االفصاح عما یجول في خاطرك امسك قلمك واكت
  0كل ما یمنعك لسانك الحدیث عنھ فقلمك سوف یستمع الیك فتكلم الیھ ألنھ الوحید الذي یفھمك

تضمنھ من افكار متعصبة وعنصریة لكن علینا ان ال ننسى احیانا تكون الكتابة احد عناصر تدمیر المجتمع بما ت
 ابداع لم تخطط لھ مسبقا ةوفي النھایة امسك قلمك واكتب لعل صمتك ھذا یكون بدای. ان القلم یحكمھ الضمیر  
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  مواصفات المطرب الذي نرید

  
 طھ السامرائي

  
وتیة ج    احة ص واب ومس دة ان یكون صوتھ شجیًا رخیمًا وصاحب قرار وج . ی

 .ومن لھ االداء الواضح الرائع وال داعٍ  لھز االكتاف واجزاء الجسم االخرى
ام         اؤل واالبتس ع والتف ة والتواض ي االریحی ة ف ون صاحب اخالق عالی ان یك
وسالمة الصدر ولطافة الھیئة والمظھر، وبعیدًا عن السخف واللؤم والنفاق، 

 .الى قلوبھمھمھ اسعاد اآلخرین وادخال الفرح والسرور واالمل 
ھ     ؤثر ول ل الم ان یكون مثقفُا مبدعًا غیر مقلد ، ینتقي الكلمات والشعر الجمی
الة         ًا لالص اس، ومحب نفس واذواق الن م ال یقى وعل ان والموس ام بااللح إلم

 .وعارفًا بالتراث الغنائي العراقي والعربي االصیل
ة        ًا لمقدساتھا الدینی اھیر ومحترم ات الجم ًا بطموح ة  ان یكون عارف والوطنی

 .وان یكون كالداعیة الى عقیدة ما ولكن عن طریق الغناء والموسیقى
أما مسألة كل من ھّب ودّب صار فنانًا ومغنیًا فھذه مھزلة وزوبعة في فنجان 

  .كما یقولون
  



  
  
  
  
  
  
  
 

  عامًا 23حوار أدبي مع نازك المالئكة قبل 
ت بنفسھا عن مسألة القافیة أون" في صلب مضمونھ   توھج االبداع"فت مع الشاعرة العربیة الراحلة تحال

  وشكل القصیدة
  الدكتور عبد الرضا علي/ بقلم

ى          ا رسالة ال ُت لھ ا، كتب ا علیھ ا وم ا لھ قبل أن أكتب أطروحتي عن نازك المالئكة وخالل مرحلة جمع الجزازات لتثبیت م
ھا برغبتي في الحصول على بعض اإلجابات والمقاالت، موضحًا ھدفي  أشعرتھا فی 1986حیث كانت تقیم في الكویت في 

ا، كشعر الشطرین،      في تأصیل القول في نظریتھا النقدیة برمتھا، سواء ما كان متعلقًا منھا بحركة الشعر الحر أم بغیرھ
  ایة والمسرح، وغیر ذلكومحاوالتھا في ابتداع المصطلحات النقدیة واألوزان الشعریة الجدیدة وما تعلق من نقدھا بالرو

ًا         ي مجالت تباعدت زمان ي ُنشرت ف وطلبُت منھا تزویدي ببعض كتاباتھا التي عّز عليَّ الحصول علیھا، ال سیما تلك الت
ـ     . ومكانا ي وسمتھا ب ة الت لمحات من   "ولم یدم االنتظار طویًال، فسرعان ما وصلني جوابھا وقد أرفقْت بِھ سیرتھا الذاتی

ي من أسئلة خالل           . ، ومعظم ما طلبتُھ من مقاالتھا"فتيسیرة حیاتي وثقا ا عنَّ ل ْت بعض م ي حمل ثم توالْت رسائلي الت
ى (لكّن الذي كان یتولى الرد علیھا كتابیًا . القراءة ًا        ) بعد رسالتھا األول ان رقیق د الھادي محبوبة، وك دكتور عب ا ال زوجھ

ازك      دمثًا مجامًال كصدیٍق قدیم، یشعرني بعد المقدمات، أّن یس سوى رّد ن ُھ ل ا یكتب ي بعض       . م ُت أظنُّ أّن ف ك كن ومع ذل
عر        ة الش ى لحرك ات األول ى المنطلق الردود توجیھًا یعود إلیھ، ال سیما ما كان منُھ مما تعّلق بتھمة االرتداد، والخروج عل

ّررُت       . الحر ًا لوجھ، ق ا وجھ اء بھ ي      وحسمًا للشك وإبعادًا إلثم الظّن وتحقیقًا لفرصة اللق ى الكویت لمناقشتھا ف السفر إل
داد تأشیرًة            . بعض ما رأیتھ حرّیًا بالمناقشة ت ببغ ي سفارة الكوی م تمنحن ا ال تشتھي السفُن؛ فل اح جرت بم غیر أن الری

وحین التقیُت األستاذة الدكتورة خدیجة الحدیثي، وھي الصدیقة األثیرة الحمیمة لنازك المالئكة، المّطلعة ! لدخول الكویت
أما ما . من غیرھا على سیرتھا وخصوصیاتھا الحیویة، وجدُت عندھا الكثیر من اإلجابات التي تعلقْت بالسیرة الذاتیة أكثر

ي مساء     .تعلق منھا بالفن واإلبداع والنقد، فإن الدكتورة الحدیثي تعھدْت شخصیًا بمساعدتي في تحقیق اللقاء بنازك وف
وحین . ت اآللوسي لیخبرني أّن الدكتورة خدیجة الحدیثي تطلب مني مھاتفتھا، زارني في بغداد الصدیق ثاب1986/ 3/ 20

دق   ا  "فعلُت، أعلمتني أّن نازك في بغداد لحضور مؤتمر األدباء العرب الخامس عشر، وأنھا تقیم في فن ، "المنصور میلی
وأّال ) كامیرا(ّال أحمل آلة تصویر ، في صالة الفندق، بشرط أ1986/ 3/ 21وأنھا رتبْت لي لقاًء بنازك صباح الیوم التالي 

ي    . أسجل شیئًا أمامھا، إنما أقوم بتسجیل وكتابة ما یدور في المقابلة بعد انتھاء اللقاء أُت نفسي ف فوافقُت وشكرتھا وھّی
ى المحاورة شفھیا        دّربت عل أُت أسئلتي، وت ى      تلك اللیلة، وراجعُت ما عنَّ لي من مالحظات وھّی دیمي الشكر عل د تق وبع

دیث     م دأُت الح ا، ب ا وبزوجھ ي بھ ة وترحیب راء المقابل ا إلج ي  (وافقتھ ُھ نفس ذي أعددُت ل ارك  ) ال ادة ومع عن حركة الری
اء  . المتضامنین، ُمعّرجًا على أھم ما ردَّدُه خصومھا وما أشاعوه عنھا من ارتداٍد وبیَّنُت لھا أنني أھدُف من وراء ھذا اللق

ّي   إلى الوصول إلى الحقیقة وإذاعتھا بی ن الناس وأن علیھا أن تساعدني في ذلك لتكون دراستي موضوعیة وأال تبخل عل
دكتور      . بما یفیدني، وأن یتسع صدرھا لبعض أسئلتي التي قد تحسبھا استفزازیة أو مشاكسة  ى ال ْت إل م التفت فابتسمْت ث

دكتور رأ    یض، فحرك ال ائالً    محبوبة الذي كان یجلس جوارھا من جھة الیمین وكلمْتُھ بصوت خف ّي ق ًا إل لك أن  : سھ ملتفت
ذلك      ازك ب ك ن د سمحْت ل م         . تسأل وتسجل اإلجابات كتابًة فق دكتورة خدیجة الحدیثي، فل ُت بمالحظة ال ي التزم ُھ أنن فأجبت

ثمة اختالف بین موقفیك في .. سیدتي: * فكان أن سجلُت... سآتیك باألوراق من غرفتي: ُأحضر معي أوراقًا، فنھض قائًال
من قضیة الشعر الحر؛ فبعد أن كنِت ترّددین مقولة برنارد ) 1962" (قضایا الشعر المعاصر"و) 1949" (مادشظایا ور"

ا  " الالقاعدة ھي القاعدة الذھبیة: "شو في ھجومِك على القیود والقواعد، ُعدِت إلى المیل للتقنین والضبط، والتعقید، مّم
دادًا   ھ ارت ِت إلی ا انتھی ي م رى ف اد ی ة جعل بعض النق ة الحرك ي بدای ھ ف ا دعوِت إلی ض   -. عّم ُھ بع یم رّوج اٌم لئ ذا اتھ ھ

. تطبیقًا" قضایا الشعر المعاصر"المغرضین الذین لم یكونوا راغبین في تشخیصي لعیوب شعرھم عندما بینتھا في كتابي 
أقول  ع ف ا یخّص التنوی ا م د   : أّم ا تتب ة، أي أنھ ْت ثابت دع لیس ان المب ي اإلنس ذوق ف ات ال ة  إّن لفت ِھ المزاجی ًا لحالت ل وفق

ة دیواني الموسوم            ) النفسیة( ى مقدم ك الرجوع إل ھ، ویمكن نفس المبدع وحیات دون إغفاٍل ألھمیة الزمن، وھذا تنشیُط ل
ھاجمِت " شظایا ورماد"في مقدمة دیوانِك .* ، فستجد فیِھ تفسیرًا لھذا التنوع1978المنشور سنة " للصالة والثورة"بـ

ا تسمیة        القافیة وعددتھا ح ت، وأطلقت علیھ ة كلَّ بی ْت    "اإللھة المغرورة  "جرًا تلقمُھ الطریقة القدیم ا أنزل ِت أنھ ، ورأی
ي  . بالشعر العربي خسائر ال ُیحصى عددھا ا ینبغ ى   . لكّنِك بعد ثالثة عشر عامًا أسفِت لعدم عنایتِك بالقافیة كم وخلصِت إل

رة باطرا  ا  القول إنَّ الشعر الحدیث قد خسر خسارة كبی ِھ لھ ة       -. ح ي القافی ي ف رُت رأی ي غّی م، إنن ر من    . نع ُت أكث د كتب  وق
ذلك    ا لسُت ك د لحظات  (دراسة عن أھمیتھا في نفسیة القارئ، ولكن أرجوك ال تسّم ذلك ارتدادًا، فأن یمكنك أن تسمیھ   ) بع

  كانت نازك الشاعرة غیر  ِلَم.* نعم، ھو خروٌج عن المنطلقات األولى، وفقًا لتطورات العصر وملمحِھ الحضاري..خروجًا
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. بعض الرؤى"ھل لك أن تبّیِن المقصود بـ -ملتزمة بمنطلقات نازك الناقدة طوال أكثر من عشرین عامًا في بعض الرؤى؟ 

إن الناقدة كانت ال تجیز استخدام أكثر من خمس تفعیالت في الشطر الواحد، ورأْت أن عدد التفعیالت یجب أن ُیقنَّن : مثًال
ّین    . ى الشطر مشدودًا دون ترھلكي یبق عر الشاعرة تب وحین أردنا معرفة مدى صلة تلك المنطلقات التنظیریة للناقدة بش

ھل جرى ذلك  -! دة، واستخدمت تفعیالٍت أكثر مما سمحت بھ الناقدة في الشطر الواحدقانلنا أن الشاعرة نفسھا خالفت ال
ال أذكر أسماء تلك القصائد اآلن، وربما سُأھاتفك ألسمِّي * أّي دیوان؟ وھل لك أن ُتسمي بعض تلك القصائد؟ وفي ! فعًال؟

ان بسبب توھج    ! ربما) بعد لحظات(بعضھا إن شئِت، علمًا أن ذلك االستعمال ورد في أكثر من دیوان ولعلَّ ھذا الخروج ك
ا؟   -رب؟ قضیة األض. نعم* ؟ !ھل ھناك رؤى أخرى في المخالفة. الحالة الشعریة، فلم ألتفْت إلیھ دُة    * ما لھ م تكن الناق ل

ي ھذه    موافقًة على انتقال الشعراء في القصیدة الواحدة من ضرٍب إلى ما سواه، وظّلْت تدعو إلى وحدة الضرب، ورأْت ف
م            . الوحدة قانونًا جاریًا في القصیدة العربیة ي معظ ي قصائدھا الحرَّة ف انون الَعروضي ف ذلك الق د ب م تتقی لكن الشاعرة ل

فضًال عن أن الناقدة رأْت في تنوع أضرب خلیل حاوي خروجًا على مبادئ . واألمثلة بالعشرات. ور التي نظمت علیھاالبح
داً   یكنُت حریصة في بدا -. الشعر الحر ل       . ة الحركة على جعل ضرب القصیدة موح ي تتقب ّزمن أن ُأذن م وجدُت بمرور ال ث

األخرى التي أجازھا الخلیل في البحر الشعري، فأبحت ذلك االنتقال  االنتقال من الضرب الواحد إلى ما سواه من الضروب
دتنا بتنوع األضرب؟       .* في شعري وقصائد غیري ِة دراسٍة سمحْت ناق دمتي    -أین كانت تلك اإلباحة؟ أقصد في أی ي مق ف

ى الفندق عصام ا       ) مالحظة (قضایا الشعر المعاصر   "للطبعة الخامسة من كتابي  ذه اللحظة وصل إل ي ھ ة، أخو   ف لمالئك
نازك، فسلم وجلس مبتعدًا بعض الشيء قبالتنا، وآنذاك أعلمتني نازك أّن أخاھا عصام یریُد أن یریھا قطعة أرض رشحھا 

يَّ  . لھا لتشید علیھا منزًال عندما تقرر العودة إلى بغداد، وھي ال تدري إن كان موقعھا مناسبًا، لذلك ستراھا الیوم فخیَّل إل
ة ستستمر           أنھا ُتریُد إنھا ا جاء قبل الموعد، وأن المقابل ي إن أخاھ ت ل ا قال ادرة، لكنھ ء اللقاء، فاعتذرُت، وھممُت بالمغ

ى       .* حتى الساعة الثانیة عشرة ظھرًا، فعدُت إلى مواصلة طرح األسئلة ِھ إل ي طریق دًا ف دیًا جدی ًا نق علمت أن للناقدة كتاب
اصل مع منطلقاتِھ النقدیة ویضیف إلى تلك المنطلقات رؤًى جدیدة، فھل  الطبع، ولعلَُّھ سیرفد قضایا الشعر المعاصر ویتو

ا؟   یكون قریب ورُه س ـ    -أّن ظھ میتُھ ب ر أس دي آخ اب نق ة كت م، ثم عر "نع یكولوجیة الش ا  "س لین، ھم ُھ فص رُت من : ، نش
ا   " الشعر"في مجلة " اإلبرة والقصیدة"و" سیكولوجیة القافیة" ور قریب ر من    * .القاھریة، ولعّلُھ سیرى الن نشرِت أكث

حواریة وقصة قصیرة، حرصِت فیھا على ذكر فضاءات األمكنة حرصًا تامًا وجعلت األحداث واألزمنة ترتبط بھا، بوصفھا 
ي قصصِك      ا ف ل  "و" یاسمین "محاور الحبكة وأمكنتھا المركزیة، كم ة   "و" منحدر الت دلي المقتول ل لمن ر أن  ". قنادی غی

أوقعتِك في الخطأ، لعدم وجود نھر بھذا االسم في مندلي، فھل كان " السیبة"بـ" ندليم"تسمیتِك للنھر الذي یروي مدینة 
نعم ! * ، وأقمُت األحداث حولھ، فھل تأكدَت أنَّ التسمیَة لیست صحیحة؟"السیبة"نعم، أسمیتھ بـ) تتذكر(الخطأ مقصودًا؟ 

 -". السیبة"و لیس " كنكیر"ي أن اسم النھر ھو أیتھا األستاذة، ألنني راجعُت أكثر من مصدٍر جغرافّي ومرجع، فتأكَد ل
ـ        ذا التوثیق، ألّن مجموعتي القصصیة الموسومة ب ي بھ ة   "أرجو أن توّثِق االسم وتكتب ل ي وراء القم ي  " الشمس الت ف

ة، وأبعدتِ      . سأفعل یا سیدتي. طریقھا إلى المطبعة ھ من حقیق ُت أصبو إلی  لِك خالص العرفان، فقد منحتني إجاباتِك ما كن
دھا  :مالحظات خارج المتن. الظنَّ عني، وقّربِت إلّي الیقین كانت نازك عند اللقاء تعاني قلیًال من ألم أو قصور في حركة ی

ار                ا تلك اآلث رك فیھ ا، وت ّم بھ ة من مرض أل ا نقاھ ا بقای ة الیسرى من فمھ ى الجھ ا ارتسمت عل رُت -2.الیسرى، كم أش
ض   ي بع ة ف ذِه المقابل ى ھ ة إل اراٍت طفیف ـ إش ومین ب ابيَّ الموس ارات  "ھوامش كت ة دراسة ومخت ازك المالئك " 1987ن

ازك   -3. 1995نازك المالئكة الناقدة"و اب ن عر  "لم ُینشر كت ا     . 1993إال سنة  " سیكولوجیة الش م تظھر مجموعتھ ا ل كم
اھرة  2000إّال سنة " الشمس التي وراء القمة"القصصیة  ة     -4.في الق دكتور محبوب ائي بال د لق ا  ) ازكزوج ن (عن وابنھم

دة   "، علمُت أنھم لم یطلعوا على كتابي 2000البّراق في القاھرة صیف  ازك المالئكة الناق ى     "ن اء صحباني إل د اللق ، وبع
زل   حّي الحسین ومزارِه بسیارتھما التي یقودھا البّراق، وطمأناني على حالة نازك المرضیة، لكنھما ذكرا أنھا قعیدة المن

ة "في حي  اھرة " القّب ى مشاھدة             بالق ي جوالٍت سیاحیة تقتصر عل ًا ف ًا حین یصطحبانھا أحیان ادرُه إالَّ لمام ي ال تغ ، وھ
وذكرا كذلك أنھما قبل مغادرتھما للمنزل أطعماھا، وناوالھا الدواء، . القاھرة وضواحیھا من خالل شبابیك السیارة لیس إال

ى رسالتي    بعد عودتي إلى صنعاء من الق-5.وتركاھا تأخذ قسطًا من الراحة ي عل اھرة بقینا نتبادل الرسائل، لكنھ لم یجبن
، علمُت من الصدیق الشاعر عبد الرزاق الربیعي بوفاتِھ رحمُھ اهللا، لكّن ما 2001وبعد مغادرتي للیمن نھایة في . األخیرة

ي    . جاء في آخر رسالة منھ حرّي بالذكر فیما یتعلق بآثار نازك غیر المعروفة ا ف ب لن ازك  "یقول   2001/ 2/ 15إذ كت لن
دفترًا بالقطع المتوسط،  63یومیاتھا في : أعمال خطیة بقلمھا لم ُتنشر حتى االن ذات أھمیة بالنسبة للدارسین، من أھمھا

ُھ من شعر الصبا والمناسبات        دعوى أن ق        . وشعر في دفترین لم تنشرُه ب ت ودمش ي الكوی اءات إذاعیة وصحفیة ف م لق ث
ر  . أدبیة مع مشاھیر األدباء الذین التقت بھم في القاھرة وبرنستنومصر وبیروت وبغداد، ومجالس  ثم ترجمة حكایة بیت

ألیف ج  غرهِ        . م. بان مع وندي، ت ّراق في ص ب الب ى طل اًء عل ة بن اري باإلنجلیزی ة بعنوان     . ب ا أیضًا روای ى   "ولھ ظلُّ عل
ي  " القمر ة فصول، وف ي أربع ى نشرھا إل  243ف زمن عل اعد ال ى أن یس ا صفحة، أتمن احثین علیھ راء والب ". طالع الق

ا،      1974ھذه النسخة من اللمحات التي كتبتھا نازك المالئكة في الكویت في : لالنصاف أقول ي دراستي لھ ا ف وأفدُت منھ
ـ    ) علیھا رحمة اهللا(ھي عیُنھا التي اعتمدْت علیھا الدكتورة حیاة شرارة  ا الموسوم ب ي كتابھ ازك     "ف اة ن صفحات من حی

م، فقد ھاتفتني المرحومة حیاة وطلبتھا 1994لذي نشرتھ المؤّسسة العربّیة للدراسات والنشر في بیروت سنة ا" المالئكة
ا        1989مّني سنة  ذي اخبرھ ّي جواد الطاھر ھو ال دكتور عل ، أّیام كنُت أعمُل في جامعة الموصل، وأعلمتني أّن شیخي ال

ورة "بامتالكي لھا، فأجبتھا بالدارجة  اء           فأبر" تؤمرین دكت اًال للوف اة مث دكتورة حی ت ال الي، فكان ي الیوم الت ا ف ا إلیھ دُتھ
، وھكذا ھي أخالق العلماء 59و 19: واألمانة في البحث العلمي، فشكرْت وأشارْت أكثر من مّرٍة إلّي،السّیما في الصفحتیِن

  ) جریدة المشرق(                                                                  .الذین یتحّلون باإلنصاف والموضوعّیة واألمانة
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 ! "اكیتو" و!!! ھل نحن شعب یقرا 

 متي كلو
مم،  "  بدون الكتب یصمت الضمیر، وتنام العدالة، وتقف الطبیعة جامدة، وتعرج الفلسفة، وتصاب اآلداب بالص

 ." سائر األشیاءوتطوي الظلمة 
  بارتولیني.أ
ام    بعد  ًا         1999رحیل الشاعر العراقي عبدالوھاب البیاتي في ع ین یوم بة مرور أربع ا بمناس ال تأبینی نظم حف

ابین     ، برعایة موقع العراقي اإللكتروني في استرالیا   على رحیلھ ذا الت ة لھ احب      وتم تشكیل لجن برئاسة ص
طلبت من احد االصدقاء   د من المھتمین بالثقافة في مدینة ملبورن ، وقبل یوموعد  الموقع االستاذ عالء مھدي

دھا   ابناء شعبنا ویؤكد عن   قبل االحتفالیة الى مقھى یرتادھا" یعرج "   المدعوین بان ا   موع م    ومكانھ ویعل
ي یق  ة الت ذه االحتفالی رین بھ ا محبیاالخ ي    ومھ ھ ف ھ وتاریخ اتي وادب دالوھاب البی اعر عب ي الش االدب العراق

م ارى احد     وعندما وصل    والعربي دیق ل ھ ھل          االص ھ ، واستفسرت من ده او قبل یارة اخرى بع ھ او اي س مع
  نعم : اجابني ! بلغت من في المقھى 

  !معك  الم  اَر احد:  قلت لھ 
  !!احدھم قال لي من ھو البیاتي : اجابني 

  " !!احنا والعائلة والجھال   تبنا امورنار" لو بلغتنا منذ شھر كنا :   بتھكم  والثاني قال
  !ن وواالخر: اجبتھ 

یخ    " مشغولین   خطیة  "فدوى لعیونھم   "الجماعة : قال  اخ وط ھاي باط وھاي بیط بالدومینو واالخرون ط
" اما البعض االخر كانوا ینھشون في جسد " ! الجوكر " والبعض منھم یترقبون   "الطاولي   "بلعبة الزھر 

  !!!ویضیقون الخناق على قنینة ما !! بدون رحمة وال شفقة "  البتزا
  !!   واختتمت االحتفالیة بخمسین شخصا

  !فدھشت 
2   

مى          ا یس بة االول من نیسان او كم عبي لمناس ال ش نویا احتف و   " قبل عدة سنوات كان یقام س د اكیت وھو  " عی
ل التسمی        ع ك ال یجم ذا االحتف ان ھ ة االشوریة ، وك نة البابلی اء الس ین النھرین  "   ات ألبن وه  " ب ل ان یطعن قب

ھ     خاصا  فریق یحتفل احتفاال  ویمزقوا جسده واصبح كل  بخنجر في وضح النھار نتھ وتاریخ بح  ! بس " واص
و  " واالخر " اكي "   رغما عنھ بعد االالف من السنین الى  ًءمجّز  "اكیتو ان    " !!ت   و وفرت ادارة المھرج

من   االطفال وساھم عدد  والعاب لتسلیة  فعالیات والخدمات فكان ھنالك عروض لالزیاءفي حینھا الكثیر من ال
ة     المطربین في ھذا االحتفال مجانا دمت مسرحیات تاریخی دة     وق ى الوح دعو ال عب الواحد      ت امن والش والتض

اك    ! والتاریخ الواحد وكل شئ كان واحدا   ان ھن ا ك ة و   " اكشاك  " كم اكوالت الخفیف ع الم ا   لبی دایا ومنھ " الھ
دد من    ) CD (لبیع اقراص اللیزر   لصدیق" كشك  ود   اصدارات دار نشر    ، وفي حینھا وردتني كمیات لع تع
ة من         في ھذه المدینة  اجل ترویجھا  ابناء شعبنا في الشتات ومن  الحد ت من الصدیق ان یضع مجموع طلب

ة     راص اللیزر وباسعار مخفض ة   اصدارات ھذه الدار بجانب اق ب     خدم احثین عن الكت ا    للب ة وانخف  ض الحدیث
رین         ت من الزائ ال االخرین كن الي ح ي ، وح د االلكترون اوز     كلفتھا مقارنة لو طلبت عن طریق البری ذین تج ال

وقبل نھایة المھرجان توجھت الى صدیقي الذي تطوع لبیع تلك الكتب واخبرني   زائر ، 2000اكثر من   عددھم
  : فبادرتھ قائال   فقط  منھا  ثالثة  انھ باع

  !انا اعلم من اشترى تلك الكتب  -
  !قال لي كیف عرفت 

د : اجبتھ  ھ       شاھدت من بعی ذي بجانب تاذ ال ي واالس دكتور الفالن ا یتصفحان    ال ة   وھم ب    مجموع ...   من الكت
  : مبتسما   قاطعني ورد

ألني     قرص لنانسي عجرم طلب احدھما مني اخر  الكثیر منھا ولكن قبل ان یغادرا  نعم تصفحا - اني فس اما الث
  !!عن آخر كتاب لالبراج 

  !فدھشت 
3  

ة         ل بدای باح وقب ي الص ة ف ارات وخاص تقل القط ت اس ان كن ن االحی ر م ي كثی دوام ف ركات  ال مي للش الرس
بس أحد       أشاھد اغلبیة الركاب منھمكین بقراءة  والمؤسسات في ھذه المدینة ة و ال ین اب او مجل جریدة او كت

ار ،    وال تسمع سوى صوت عجالت   ھم ببنت شفة مع من یجاوره المقعد اال ما ندرمن ات القط ي أحد     عرب وف
كنت قریبا  ومن حسن حظيولشدة االزدحام كان الكثیرون من امثالي واقفین لعدم وجود اماكن للجلوس ،  األیام

  یرة عندما رأیت من بجانبي یقرأ عندما توقف القطار في محطة ما ، وكانت دھشتي كب  من مقعد غادر شاغلھ
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ي ان       ي نفس ت ف ة ، فقل ة العربی ا باللغ دوى   كتاب ا ،         القراءة   ع ا ایض ت الین د انتقل ائرات ق ارات والط ي القط ف

  :فبادرتھ 
  صباح الخیر -

  صباح الخیر: فاجابني 
  !حضرتك   جید ان ارى احدًا  منا یقرا كتابا باللغة العربیة ، من این: قلت لھ  
  !!!انا بریطاني : جابني باللغة الفصحى ا
  !قلت لھ مندھشا ! بریطاني  -

  نعم : اجابني 
  !وتقرأ كتابا باللغة العربیة          -•
  . مدرس اللغة العربیة في احدى الجامعات في ھذه المدینة   نعم انا         -•

  !وانت :   وسالني
  .قلت لھ انا من العراق 

اریخ       رائع ان التقي من: قال  ي الت ارة ف دم حض   احد ابناء میزوبوتامیا واكثر ما استمتع بمطالعاتي ھو عن اق
  .وعن بابل ونینوى وسومر واكد 

  !ھل زرت العراق : قلت لھ 
ا سماھا   " نعم وتمتعت بزیارة بغداد واكلة : اجابني  ر عن        " المسقوف كم ي نؤاس وقرات الكثی ارع اب ي ش ف

  .سیاب وبلند الحیدري والبیاتي وجواد سلیم وغیرھم الجواھري والرصافي والزھاوي وال
4   

  :نجد ما یأتي   على وفق االحصائیات المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة
وان معدل القراءة   دقیقة 12000الفرد االوربي اكثر من   في السنة ، بینما  دقائق فقط 6  یقرأ الفرد العربي" 

 40كتابا في السنة واالسرائیلي  36وان االوربي یقرأ   لفرد في انكلترامما یطالعھ ا%  4في العالم العربي ھو 
ط   شخصا 80فیقرأ   كتابا اما في عالمنا العربي ب في       !!   كتابا واحدا فق ي من الكت یب الطفل االمریك وان نص

  "  1485 والروسي  2118والفرنسي  3838والبریطاني  132608العام 
وبابل   فقط بل یطعن اور واریدو ونینوى" ایكتو " یطعن   ال....   والده  اب ألنال یحتاج الى كت!!   طفلنا  اما

  . واشور وسومر و یساھم بتمزیق التاریخ كلھ 
5  

  !!ولم اندھش او استغرب من كل ھذا الطعن والتمزق ألننا شعب ال یقرا 
  )موقع مركز النور اإلعالمي والثقافي المستقل ـ السوید ( 

www.alnoor.ae 
 
 

  أقدم ساعي برید یجوب شوارع بغداد منذ خمسین عامًا
  زھیر الفتالوي

ألتقیناه في شوارع  ... اقدم ساعي برید في بغداد یعمل في ھذه المھنة منذ اربعین سنة حتى االن.. رضا القباني
  ..بغداد وھو یزاول مھنتھ

  ؟)حجي ابو محمد (ماھي ذكریاتك *
د السقوط              - دي بع ار  وبتقاع ف دین ي نص ان راتب ي وك ة عمل ي بدای م ف لدي صورة مع الزعیم عبد الكریم قاس

  .عملت خمَس سنوات مجانا في وسط المفخخات والعبوات ألنني اعشق مھنتي وبغداد
  ھل اختلف العمل عن السابق؟*
ل اشھر   .. اني اتنقل بالدراجة الھوائیة  بالطبع اختلف  ، فمع ظھور االنترنیت والسیارات قلَّ عملي السیما - قب

ن           ر م ع الكثی ي م ذي یجمعن وغرافي ال ي الفوت ر معرض ى اث ار عل ف دین مائة ال ة بخمس ر الثقاف ي وزی كرمن
  0الشخصیات التأریخیة في بغداد

  لماذا ھذا االعتزاز بھذا الزي الذي ترتدیھ حتى االن؟*
لدي .. اخدم الجمیع واقدم لھم االخبار من االحبة واالخوة  انا اعشق عملي ومنھ ھذا الزي فھو یشعرني انني -

ثالثة اكیاس مملؤة بالصور الفوتوغرافیة وعاصرت معظم المثقفین واالساتذة من خالل مھنتي مثل حسین علي 
  .محفوظ وعناد غزوان وحسین امین

 )1748جریدة المؤتمر ـ العدد(
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 نینوى ت اإلسالمیة فيمعرض الكتاب الثاني لمركز البحوث والدراسا
 

 ولید مال اهللا
 نینوى  -ولید مال اهللا

ي المركز    أفتتح مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة في نینوى معرضھ الثاني للكتاب الذي أستمر عشرة أیام ف
  . الطالبي على ارض جامعة الموصل

اص       وقال مدیر مرك ي تصریح خ د محمود ف اد حام ًا في   ) 86(شمل المعرض   "ز البحوث والدراسات أی عنوان
، وأشار محمود "المجاالت العلمیة والثقافیة واالجتماعیة والتاریخیة فیما غلب على المعرض الطابع اإلسالمي

ة وتسعى لالنفتاح على المركز مؤسسة بحثیة تعنى بالدراسات اإلسالمیة والتاریخیة واألدبیة والتراثی"الى أن 
، مضیفًا ان المركز یرتبط إداریًا بمدیریة الوقف السني وفنیًا بمركز البحوث والدراسات "مختلف حقول المعرفة

بل         یر س اءات وتیس ات واستقطاب الكف ھ من إمكانی اإلسالمیة ببغداد، ویھدف الى خدمة الباحثین بما یتوفر لدی
ات و   ام بالمخطوط اتھم واالھتم ى    نشر مؤلف احثین عل ث الب ة، وح ة الحدیث الطرق العلمی ویرھا ب یانتھا وتص ص

  ".تحقیقھا إحیاًء لتراثنا العربي واإلسالمي
ات اإلسالمیة بنینوى في     " وعن األقسام العلمیة لمركز البحوث أضاف محمود  تأسس مركز البحوث والدراس

ص البحوث     ، ویشمل، قسم البحوث والدراسات الذي یقوم بإعداد2004أیلول عام  29 ات، وفح بحوث ودراس
نوي        . التي تسلم الى المركز نیفھا وإقامة معرض س تھا وتص ب وفھرس جیل الكت وقسم المكتبة والذي یقوم بتس

وقسم االنترنت والمكتبة االلكترونیة ویقوم ھذا القسم بسحب الكتب االلكترونیة والبحوث والمخطوطات . للكتاب
ق     . على المصادر االلكترونیة لبحوثھم وتقدیم المساعدة للباحثین في التعرف ذي یختص بتوثی وقسم اإلعالم ال

ة     دار مجل نھض بإص ة وی اریر اإلعالمی فة التق ز وأرش اطات المرك م(نش ة  ) دار العل ة فكری لیة ثقافی ي فص وھ
  .إسالمیة

  )موقع مركز النور ـ مؤسسة النور للثقافة واالعالم ـ السوید ( 
 www.alnoor.se 

 
 

  
  
  إكثروا من القراءة: رسالة الى الواعدین 

  شاعر/ عبد الحمید الجباري 
راءة              ن الق روا م افي، اكث م الثق ن زادك دوا م نفس وزی ن ال رور او الرضى ع ن الغ .. ابتعدوا ع

قد بلغ فالمثقف الیكون مبدعا اال اذا كان ذا خزین ثقافي متنوع، والمبدع ینتھي حین یعتقد انھ 
  ..القمة

رام       تمسكوا بالتواضع والسلوك المتزن واحترموا اآل  وار واحت دأ الح انكم بمب یكن ایم رین ول خ
د     (ان الثقافة بحر متالطم االمواج وقد قیل  االرأي االخر بال حدود واعلمو ن المھ م م ب العل اطل

الي  واء ، احبوا الحقیقة والجمال والصفاء الروحي واكرھوا الحقد والبغض )الى اللحد روح التع
  .على االخرین

ى       ة االول اعي بالدرج لوك اجتم داع س ة واالب ف     . ان الثقاف تبداد والتعس م واالس اربوا الظل ح
احب        دع یجب ان یكون ص المثقف والمب رومین ،  ف واالستغالل ودافعوا عن المظلومین والمح

لسعادة الحقیقیة ھي رسالة انسانیة تعمل من اجل الخیر والحق والعدالة وسعادة االنسان وان ا
  .ان تعملوا من اجل سعادة االنسان 

  .اتمنى لكم النجاح والتوفیق والسالم
  ) 1782/جریدة المؤتمر ـ العدد (  

 
 

35 



 
  الصحافة أیام زمان

  نفائس المخطوطات في المكتبة القادریة
  نماذج من المصاحف النادرة المطعمة بالذھب الخالص

  ین أھدوا مكتباتھم الخاصة للمكتبةالعلماء العراقیون االعالم الذ
  عبد الحمید االلوسي

ام          ى ع اریخ حتى تصل ال ي اعماق الت ة وھي    1132المكتبة القادریة عریقة في القدم، تمتد جذورھا ف میالدی
دریس في                ام بالت ا وق ور ضریحھ رعایتھ دس اهللا سره ون ي ق ادر الكیالن د الق یخ عب ا الش ولى فیھ السنة التي ت

وتوالت االیام وتعاقبت السنون حتى اذا آلت ) ابو سعید المخرمي(ألستاذه الكبیر وشیخھ الجلیل  مدرستھا خلفًا
ي امر           ھ ف ة اهللا علی ي عصره فكر رحم اء االعالم ف النقابة في بغداد الى السید عبد الرحمن الكیالني احد العلم

ب بصره     ة وراى بثاق اء   –المكتب م والعلم ھ للعل ة    -مدفوعا بحب ائس     ان یضم خزان ا حوت من نف ا بم ھ الیھ كتب
ى      1954المخطوطات ونوادر المحفوظات فاوقفھا علیھا وفي سنة  ھ عل ار الی ب المش میالدیة اجمع اوالد النقی

ى          ذ عل بحت تحتوي عامئ ذا اص ا وب ادة تنظیمھ را   763ضم مكتبة والدھم نھائیا الى المكتبة القادریة مع اع اث
تاذین          ل آمجلدا مطبوعا وعندما  2088مخطوطا و ى االس ي ال ادر الكیالن د الق یخ عب اف الش ى اوق ة عل ت التولی

ا       یر بھ ة والس اش المكتب یوسف الكیالني وبرھان الدین الكیالني المتولیین الحالیین لم یالوا جھدا في سبیل انع
 ن اشترى من اوربا وبمالھ الخاص مجموعةینحو االحسن واالفضل حتى ان السید یوسف الكیالني احد المتولی

  .لمكتبةلكبیرة من الكتب باللغات االجنبیة وفي مختلف العلوم وقدمھا ھدیة 
اقت             أر ماوبین ة ض اني من الحضرة الكیالنی ابق الث ة في الط ة الكائن ولیین ان الغرف المخصصة للمكتب ي المت

حدثا فیھا  بخزائن الكتب وبالمطالعین قاما بتنفیذ عمل ضخم حقا بان شیدا بنایة جدیدة على انقاض غرف قدیمة
ب        ة بالكت ا الخزائن الخاص عت فیھ قاعة مطالعة فخمة جدا بطابقین مساحتھا مائتا متر مربع واربع غرف وض
وقد بلغت تكالیف ھذه البنایة جملة نحو العشرة آالف دینار ، والمتولیان الحالیان مولعان بالكتب ومن ھنا كانت 

داد او من       عنایتھما بالمكتبة كبیرة جدا فقد بلغ جملة ماتشتر ات بغ ب سواء من مكتب یھ المكتبة سنویا من الكت
ا       یخارج العراق ن د منھ ف مجل بعة عشر ال طور س فا والف كتاب ، وفي خزائنھا الیوم الى تاریخ كتابة ھذه الس

تما      اب مخطوط وس ف كت ة وال ة        ئاربعة عشر وثلثمائ ات االلمانی وم واالداب مطبوع باللغ ي شتى العل د ف ة مجل
  .سبانیة والفرنسیة واالنكلیزیةوالروسیة واال

وقد اھدیت الى المكتبة في اوقات متفاوتة عدة مكتبات شخصیة تبرع بھا اصحابھا او ورثتھم من بعدھم  وھذه 
امع          مالمكتبات ھي مكتبة ال درس الج ب م یخ اسماعیل الخطی ة المرحوم الش ي ومكتب م القیس رحوم الشیخ قاس

ة المرحوم احمد       الكبیر في الكوت ومكتبة الشیخ محمد س ادي ومكتب ي الرم ر ف عید المفتي مدرس الجامع الكبی
رحوم السید ابراھیم سیف الدین الكیالني النقیب السابق ومكتبة المرحوم السید مجمال الدین الكیالني ومكتبة ال

د             زعیم المتقاع ة ال ي ومكتب د الكیالن د الحمی ید عب ة المرحوم الس بق ومكتب ب االس ین  عاصم الكیالني النقی حس
فوزي واثمن مجموعة من الكتب اھدیت للمكتبة القادریة ھي مجموعة كتب المرحوم السید یوسف العطا مفتى 

  .بغداد االسبق
ولھم            ف می ى مختل احثین عل راء والب ع الق ى جمی ادرة مایرض ة الن ع الثمین وفي المكتبة عدد من الكتب والمراج

فنون االدب والفلسفة وااللھیات وعلوم القران والتاریخ  ففیھا كتب في الفقھ والحدیث واللغة والعروض وسائر
  .والجغرافیة واالنسانیات بكاملھا

ون               د الدارس ن یج ة، ول الي والدراسات االكادیمی ي الع ث العلم ئ للبح ا تھی ي انھ ارزة ھ اھرة ب ة ظ ي المكتب وف
ات الخاصة االخرى            ا من المكتب ي غیرھ ھ ف دار مایجدون ا بمق نھم فیھ ا یعی دد    المبتدئون م عي ان اح ي وس ، وف

مركزھا في عالم الفكر بانھا اكادیمیة للدراسات العالیة فقط، وثمة ظاھرة اخرى في المكتبة تمتاز بھا عن جمیع 
تلك ھي وجود مخطوطات ثمینة جدا ونادرة جدا، ففي المكتبة القادریة اربعة  -باستثناء مكتبة االثار–المكتبات 

 61*94لمطعم بالمیناء الزرقاء، وفیھا كذلك مصحف بمجلدین بقیاس عشر مصحفا مخطوطا بالذھب الخالص ا
میر  ) جمعة(بامر من السردار ) عبد اهللا خان(بالذھب الخالص من قبل رجل اسمھ  مخطوط  اسنتیمتر حاكم كش

احف ھي        ع ھذه المص ھ وجمی اریخ كتابت علیھ ستة تفاسیر في الحواشي مع ترجمة بالفارسیة ولم اعثر على ت
ن مجموع  ت ان        م د الحظ وط وق حف مخط دم مص ا اق ة ایض ي المكتب ب، وف رحمن النقی د ال ید عب ب الس ة كت

ذي     ط ال ایر الخ ھ   الصحیفتین االخیرتین منھ ناقصتان وقد اكملتا بخط حدیث یغ ب ب حف من    كت ط المص اذ إن خ
من ) طالبانيحسنى ال(خطوط القرن الخامس الھجري ، ھذا المصحف قدم الى المكتبة ھدیة من السیدة الفاضلة 

  .كركوك
صغیر ) دالئل الخیرات(وتعتز المكتبة ایضا بوجود مصحف كامل كتب بالخط المغربي وبالذھب الخالص، وكذلك 

  الحجم جدا بالخط المغربي ایضا وبالذھب الخالص كذلك، وفي المكتبة كذلك من النفائس كتابان احدھما كتب في 
36  



  
ولم اعثر على اسم ) منتخب من یتیمة الدھر البي محجن(نقوط وھو ھجریة بالخط المھمل اي غیر الم 444عام 

عودي    (كاتبھ وھو من مجموعة كتب المرحوم السید یوسف العطا والثاني  ري للمس ات الحری ب  ) شرح مقام كت
  .ھجریة ولم اعثر على اسم الكاتب ایضا وھو من مجموعة كتب السید عبد الرحمن النقیب 602في عام 

ا      اداخل اطار مستطیلة الشكل تقریبا طولھا تسعون سنتیمتروفي المكتبة لوحة  انون مخطوط فیھ وعرضھا ثم
ان        ) وما النصر اال من عند اهللا( ین والعبارت ى الیم ار ال ار واالخرى من الیس مرتین واحدة من الیمین الى الیس

ي سنة     الص ف ة من    1318متصلتان ومتشابكتان ببعضھما في نسق ھندسي رائع وقد كتبت بالذھب الخ ھجری
وقد قدمت ھذه اللوحة ھدیة الى المكتبة من احد العراقیین بواسطة الشیخ عبد ) خیر الدین(قبل الخطاط التركي 

  .القادر الخطیب خطیب جامع االمام االعظم، وتدار المكتبة من قبل امین ومساعدین اثنین وبعض الفراشین
  .وبعد فتحیة اكبار واجالل لمتولیي األوقاف القادریة

  
  :ھامش 

بقلم عبد الحمید االلوسي ـ جریدة  ) نفائس المخطوطات في المكتبة القادریة ( نشر ھذا الموضوع تحت عنوان 
  3ص 1/5/1967/  902العدد / البلد 
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  عناوین عریضة

  
االدیب رفوفًا مكتظة بالعناوین، یتراكم لم تعد مكتبة 

المرتبط بحیاة  علیھا الغبار، بل تحولت بفعل االبداع
االدیب، الى مرآة یرى من خاللھا العوالم المكتظة 

یرى منجزه الذي تحقق  بالفكر والمعرفة والتساؤالت،
حیث تستطیل امتداداتھ عبر تلك الرفوف الى مجسات 

اقھا التي یكتنفھا الكتب، وتعیش آف تتنفس رائحة
االلھام والغموض والرؤیا، فالمكتبة لیست حاجة تشبھ 

البیت، بل ھي شراكة روحیة وعقلیة لم یجد فیھا  اثاث
   .الندیم الذي یصلبھ االنتظار بدیًال عنھا

  
  )جریدة الصباح(

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ..ذلك المكان الذي نحب 

  ..ننا األول والبیت ھو كو.. ـ الوطن ھو أجمل األمكنة في العالم 
  ..ـ المكان الحلم ھو الذي نستطیع فیھ تحقیق عزلتنا عن األلم 

  
  ـ أدیبة وصحافیة عراقیة سماء محمد مصطفىأ

  
  

  
  

الم      ھ وأح ذي احتضن طفولت ان         في ذلك المكان الھادئ ال یل المك ل تفاص واء ك اول الرجل احت ى، ح ھ االول یقظت
بذراعیھ، فھذا المكان تأریخ ایامھ السالفة بفرحھا وحزنھا، وھدوئھا وصخبھا، لكن الرجل حین عجز عن ضم   
اریس    ة وتض وٌر مختلف ین ص ام المقلت ھ، ومرت ام واه بقلب ھ واحت ُھ بعینی ذراعین، عانق دره بال ى ص ان ال المك

ذي       .. البیت -ألمكنة عرفھا بعد المكان االولوتكوینات ھندسیة  ارع ال ھ، ألول مرة، الش ت خطوات ا عرف فمن ھن
ھ     .. حد جانبیھایحمل البیت على  د، لكن طفولت وفي نھایة الشارع مدرسة شاخت، كان قد غادرھا منذ زمن بعی

ھ   ھنالك لم تتخرج منھا بعد ،  بید أنھا كانت تأخذ اجازة بین حین وآخر ،  لتقضي معھ  ي غرفت اوقات المساء ف
ى روحھ        ل واقرب ال يء اجم اق ان ال ش الصغیرة التي یشده الحنین الیھا دائما، ادرك الرجل بعد محاوالت العن

  ..وارسخ في ذاكرتھ من تلك االمكنة التي شھدت حیاتھ القدیمة 
ة ت     ة الموجودة او المتخیل ا      ومثلھ نحن، حینما ننتقل بعیوننا او اقدامنا  بین االمكن رتبط بھ ة  ن اك امكن ى ھن بق

  روحیا ، أیكمن سر ارتباطنا بھا في ذكریاتھا أم احداثھا أم اناسھا أم تكویناتھا الطبیعیة او الھندسیة؟
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  : رحلة التنقل بین االمكنة في ھذا الموضوع تحاول االجابة على ھذا السؤال الذي یمكن صیاغتھ بشكل آخر 

  اك؟لماذا نحب ھذا المكان وننفر من ذ
  . انھ نفسھ المكان الذي نحب: ویزداد السؤال قوة حینما نعود الى مكان غادرناه ، فإذا بعودتنا نصرخ 

  
  

  المكان و االنسان
  

ؤثرة    ة وم ة عمیق اس عالق ان والن ین المك ھ     . ب ن تضاریس ھ م ھ وجمالیت ھ وألفت تمد ھویت ان ال یس إذ إّن المك
دكتور  . ذا فإّن المكان لیس صورة مطلقةولھ. وتكویناتھ الھندسیة وانما من اناسھ ایضا وصفة االطالق نفاھا ال

ة          ت الحكم ي بی ة ف ات االجتماعی ًا لقسم الدراس عدنان یاسین مصطفى الذي التقیتھ قبل سنوات حین كان رئیس
ا         ورة طابعھ ى الص في عل ا تض رعان م اده س ھ واجتھ ان وابداع د االنس ذاك  إّن ی ي حین ال ل داد ، اذ ق ي بغ ف

ا       . .االنساني ي افریقی ة ف ة عن القری ة صورة مختلف ي كل     . فیصبح للقریة في الصحراء العربی ت ف بح البی ویص
  .منھما ذا ھویة ممیزة جدیرة باالنتباه

  :ان عمق العالقة بین المكان واالنسان یؤكده الدكتور عدنان في قولھ 
كان نفسھ یكتسب ھویتھ من ثقافة ساكنیھ والم. ـ  ال شأن للعلوم االجتماعیة بالمكان ان لم یكن مقرونًا باالنسان

ان    ع المك قبل ان یكتسبھا من تضاریسھ، فضًال عن ان الدراسات االنثربولوجیة قد اظھرت ان تعامل الثقافات م
  . ھو جزء من تنوعھا ونسبیة مرجعیتھا واختالف تفسیراتھا

  
  القیمة االنسانیة للمكان

  
وف   و الفیلس ذا ھ وھ
ي   جاستون باشالر یبحث ف

انیة   ت ة االنس د القیم حدی
ب   ذي نح ان ال واع المك ألن
حینما یصحبكم مع دراستھ 

فیة   ة الفلس ( العلمی
ان ات المك نكم ). جمالی اظ

الر   وت باش معون ص تس
ھ     ر اوراق م عب س لك یھم

  :الجمالیة
ذب   ذي ینج ان ال ان المك
ن أن   ال ال یمك وه الخی نح
یبقى مكانًا ال مبالیًا ذا ابعاد 
ان   و مك ط ، فھ یة فق ھندس
یس    ر ل ھ بش اش فی د ع ق
ل    ط ب وعي فق كل موض بش
ن      ال م ي الخی ا ف ل م بك

انھ یتوزع ویبدو وكأنھ یتجھ الى مختلف االمكنة .. والمكان الذي نحبھ یرفض ان یبقى منغلقًا بشكل دائم.. تحیز
  .دون صعوبة ویتحرك نحو أزمنة اخرى وعلى مستویات الحلم والذاكرة

ا ن     تح مع ا ؟ لنف ان م اط           لماذا ننتمي لمك یس وراء ارتب ن احاس ھ م افي داخل ى م اني ونطل عل ب االنس ذ القل واف
  .. االنسان بمكان ما اوجبھ لھ

م        .. و .. وإحساس االمان .. ھناك في القلب نعثر على احساس االنتماء ي عل تص ف ي المخ ا النعیم د ایھ اذا بع م
  النفس؟ 

  :یجيء صوت الدكتور مھند النعیمي قائال
ان    اط بالمك ذر اي          ـ  ان االرتب ا ھو جزء منھا، والتج اء لمجموعة م رء باالنتم ة تشعر الم انیة عام ة انس حال

ویولد االنتماء . االرتباط الروحي باالرض وأرثھا المعنوي یعود الى إنھا االرض التي نشأ علیھا اآلباء واالجداد
  . مراروالتجذر لدى الفرد شعورًا عارما باألمان مصحوبا برغبة كبیرة في التواصل و االست

  مما یعني إّن ارتباط االنسان بالمكان حالة شعوریة تتولد من خالل احساس المرء بإّنھ جزء من المكان وابعاده 
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  . وتضاریسھ واحداثھ التي عاصرھا في فترة سابقة من حیاتھ

  
  الذكریات والبیت

  أیحق لي أن أسمي المكان مستودع الذكریات؟ 
ذك ذه ال وح إذ لھ تودع مفت ھ مس ا او  لكن ًا لفرحتھ ًا وفق ھ تشویھًا وقبح بب ل اًال او تس ھ جم في علی ریات أن تض

داخلتي   حزنھا، وأن تجذبنا نحو المكان او تنأى بعیدًا عنھ وفقًا الحداثھ وطبیعة اشخاصھ، یجیبني معلقًا على م
  :النعیمي مھند قائال

  وعادة ما تتمثل الذكریات وأحداثھا . ةـ الذكریات ذخیرة معلوماتیة ووجدانیة تساعد االنسان في مواجھة الحیا
  
  

ان  ة     . بالمك ن مجموع ھ ع ن خالل َر م دد عّب ان مح ى مك ھ ال ارة من االطالل اش ي ب اعر العرب ى الش دیما تغن وق
ھ        ابقة من حیات رة س ي فت م ف اش معھ اك شخصا    . الوجدانیات والشخوص الذین التقى بھم وع د ان ھن وال اعتق

  . وھي االمكنة االولى التي ألفھا. مكنة محددة كالبیت والمدرسةطبیعیا ینسى ذكریاتھ االولى مع ا
  
  

  :عبارتھ االخیرة تستحضر صوت الشاعر العربي من اعماق الماضي 
  وحنینھ أبدًا ألول منزل  .. كم منزل في األرض یألفھ الفتى 

  
  م الیقظة وتشكل فیھ انھ ، وكما یصفھ باشالر، المكان الذي مارسنا فیھ احال. وأول منزل ھو بیت الطفولة *

  .ومن غیر البیت یصبح االنسان كائنًا مفتتًا.. خیالنا
ا             اش فیھ ة ع ى امكن ان ال اني واصفًا توق االنس اعر والفیلسوف االلم یعبر األزمنة واالمكنة صوت ریلكھ الش

  :وألفھا وصارت جزًءا من ذاكرتھ
  
  
د ،    ةالعابر یا لذلك التوق الى امكنة لم تنل استحقاقھا في تلك الساعة  ، لكم اتوق ألن اعید بشكل اجود، عن ُبع

  . تلك االیماءة المنسیة ، ذلك العقل االضافي 
  ألیس كذلك یا باشالر؟. كإّن صوت ریلكھ ھنا صدى ذكریاتھ التي ربطتھ بتلك االمكنة

  . اوضحوكلما كان ارتباطھا بالمكان اكثر تاكیدًا  اصبحت . یقول جاستون باشالر ان الذكریات ساكنة 
  

  المكان أسیر الموقف
  

ا             ًا  كم ھ ووفق ھ ینفر من ان او تجعل ان بالمك ربط االنس ي ت یس الت ما زلتم برفقتي تتنزھون على ضفاف االحاس
ي العشرینیات ،   ترى     .. اسلفت لطبیعة الناس في ذلك المكان او االحداث التي یشھدھا ابة ف وھذه مھناز ،  ش

ا         اّن المكان أسیر الموقف دائمًا ،  ان أو نفورن ا بالمك ي تعلقن ؤثر ف ھ ی ا ل لھذا فإّن مدى حبنا للمكان او كراھیتن
  .منھ

وھي ایضا .. ومھناز تحب المكان الذي تحدث فیھ نقطة تحول في حیاتھا، ألنھ في ھذه الحالة یشعرھا بالتفاؤل 
ة امكن    رى ان ثم ا     تحب المكان الذي یشعرھا باألمان والذي ألتقت فیھ بأناس تحبھم، وت ر منھ ا ننف ا لكن ة نحبھ

  .عندما تجمعنا باشخاص ال نحبھم ، او تحصل فیھا احداًث مؤلمة، وبالعكس
یة               ات النفس ى ان الدراس یرا ال طفى مش ین مص دكتور عدنان یاس ا ال طور كتبھ ى س دني ال از یعی ھ مھن ا قالت م

  . اك مع اآلخراوضحت ان تصرف االنسان في االمكنة المختلفة یختلف على وفق الحساسیة واالحتك
  

  ھندسة المكان وذوق االنسان
  

ولیس بعیدًا عن االحاسیس االنسانیة، وانما قریب من العلوم الھندسیة یقترن الحدیث عن ألفة المكان بالتطرق 
ھ   ھ فی دى ارتیاح ان وم و المك ان نح اعر االنس ى مش ا عل تھ وتاثیرھ ى ھندس ى ذوق  . ال ف عل أثیر وق ذا الت وھ

  :ل المھندسة العماریة غادة داود، وتضیفكما تقو. االنسان نفسھ
كال      ب االش ن یح اك َم ا، اذ إّن ھن ذي یحتویھ ان ال اه المك ان تج اعر االنس ى مش یة عل كال الھندس ؤثر االش ـ ت

  كما تؤثر االلوان على مدى ارتیاحھ ، ثمة لون یحبھ وآخر یثیر . المنحنیة وَمن یفضل الخطوط المستقیمة
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  االضاءة، فھو مؤثر على احاسیس االنسان نحو المكان، فقد یفضل الضوء االبیض او وال نھمل عامل . اعصابھ

ت     ى الضوء االصفر او الخاف ان       .. الساطع او یمیل ال اس االنس ى احس أثیر عل ان ت ي المك اطة ف ا  .. وللبس فلربم
و    ان المفت ئن للمك ق یفضل المكان الصغیر على المكان الكبیر والمزدحم بالخطوط الھندسیة او یطم .. ح او المغل

  .الخ
  في الزمان والمكان

  
ي   ازلتم مع داث       .. م اس واالح ان بالن لة المك ن ص اتكم ع رون معلوم رأون وتستحض تم تق م وأن ك إنك وال ش

  عدنان؟. أتتفق معنا یا د.. والتكوینات الھندسیة ، تقولون إّن للمكان عالقة بالزمان ایضا
  
  
  : لدكتور عدنان یاسین مصطفى قائالیأتیني من عمق ذلك اللقاء قبل سنوات ، صوت ا 

ان     -ـ الزمان مفھوم ذو مضمون اجتماعي ة تحدث في المك .  سایكولوجي ، وال یمكن ان یفھم اّال من خالل حرك
ومكان االنسان ككائن . والمكان في حالة تغییر دائم وھو لیس ابدیًا سرمدیًا ، وزمن االنسان غیر زمن الطبیعة 

اعا من         اجتماعي یتسع یوما بعد آ زداد اتس ان ت ة االنس ارجي اي ان امكن اء الخ د للفض خر مع كل اكتشاف جدی
  .خالل عالقات جدیدة، وھو بذلك یعید صیاغة تفسیره وفھمھ للمكان

ائف       دى وظ ول اح الر ح تون باش ا اورده جاس ر م ذاك ، استحض دثي حین رأي مح تذكاري ل ي اس د ان ینتھ بع
  المكان في مقصوراتھ المغلقة التي ال حصر لھا یحتوي على : قال وھي وظیفتھ تكثیف الزمان، حین: المكان

  
  

  . الزمن مكثفًا ، ھذه ھي وظیفة المكان
  

  المكان الخالق
  

  شھد اوقات تأمالتنا وصیاغتنا ألحكام الیقظة، وربما رسمنا فیھ .. قد یرجع ارتباطنا بمكان ما الى إنھ لنا وحدنا
ة      صورة رأیناھا ذات مرة او موقعًا مررن ذ مكان ا یتخ ھ ، وانم ددة ل ا بھ یومًا  او انھ مكان ال مالمح ھندسیة مح

ا        ة م ا ألف ا بھ یاء تربطن بھم او اش اس نح م ھو      . الحلم لمجرد االمل في انھ یجمعنا بان ان الحل ا یكون المك وربم
ا  د باشالر   . المكان الذي نستطیع فیھ تحقیق عزلتنا عن األلم حیث یمكننا ان نفكر بھدوء ، لنقدم عمال خالق یؤك

ّالق  ان خ ھ مك رتبط بوحدت ان الم ا ان المك م غریزی ان یعل ي  .. إّن االنس ة ف ذه االمكن ي ھ ین تختف ذا ح دث ھ یح
  ھ وال حجرة سطح، تظل ھنالك الحاضر وحین یعلم ان المستقبل لن یعیدھا الینا وحین یعلم انھ لم یعد ھنالك علّی

  
  

  . ا مرة احببنا الُعلیةوإنن.. حقیقة  إننا عشنا مرة في حجرة السطح
وم          ادر ذات ی ذي غ حافي ـ  ال اجي ـ  وھو ص االحاسیس التي اوردھا باشالر، عاش بعضًا  منھا السید عباس ن
ھ،            ھ ولزوجت دًا ل ا جدی ة اخرى مكان ذا من غرف ة، متخ ا اوالده االربع غرفة طفولتھ وصباه وشبابھ، لیسكن فیھ

احس بانھا لھ لوحده، وإّنھ ینتمي الیھا دون .. كانت تسع احالمھ غرفتھ االولى في الطابق العلوي من بیت اھلھ
عور      و الش ھ أم ھ راره وحاجات تودع اس ا مس ا أم إلنھ ا لھ ا خاص ك مفتاح ھ یمل ر،  أألن ت الكبی رف البی ة غ بقی

  بالخصوصیة والتملك؟ 
ھا حزني وفرحي، وكم والحدیث لعباس في ایام المراھقة والعزوبیة شاركتني بجدرانھا ونوافذھا واثاث.. غرفتي

ي   ا لحبیبت دریجیا        .. خبأ لیلھا تنھداتي ودموعي لرسالة عشق اكتبھ ا ت ي اضفت لھ ة الت ذت الغرف ا، اخ او اقرأھ
ي،      اتي لحبیبت ي قراءة خطاب حاجات جدیدة شكالً  آخر بعد زواجي ممن احب، والغرفة التي شاركتني من قبل ف

زواج   تباركني اآلن وأشعر بجدرانھا ونوافذھا تبتسم  د ال بعد ان اصابھا من التجدید شيء ، وأصبحت الغرفة بع
  .. أمجد .. اكثر امانا وألفة بعد مجيء اول طفل لي ھو 

  
  الوطن اجمل االمكنة

  
  ..الغرفة جزٌء من البیت

   :ھنا یھمس باشالر قائال 
  یاتنا محفوظة بفضل إنھ كوننا االول، وھو جسد وروح ، والكثیر من ذكر..  ان البیت ھو ركننا في العالم  
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  ..البیت

ونستحضر حقیقة إّن البیت جزء من بیت اكبر ھو الوطن، لذا فإّن إحساسنا نحو الوطن .. ویغیب صوت باشالر 
  ھو البیت الكبیر الذي ) حب الوطن في التراث والتاریخ(كإحساسنا نحو البیت، اذ إن الوطن وكما وصفھ كتاب 

ي ظ     اؤه ویعیشون ف ھ یولد فیھ ابن ة      . الل خیرات اجم العربی ھ المع ا اوردت ھ، وھو      : وھو كم یم ب ذي تق زل ال المن
ان   وطن االنس م
ع  ھ والجم ومحل

ار  . اوطان وفي مخت
ل   حاح مح الص

  .االنسان
وطن    ب ال ان ح

ھ   اط ب واالرتب
رى   ة اخ وبأمكن
نألفھا ونتجذر فیھا، 
ا  توجبان من یس
ھ   اظ علی الحف
الل    ن خ ا م وعلیھ

ا    أسالیب عّدة ، منھ
ات  رعای ة الممتلك

ة ،  ة والخاص العام
دثنا    ذا تح ي ھ وف
دة   دكتورة ناھ ال
تاذة   دالكریم اس عب
ة   ي كلی اع ف االجتم

ة  -اآلداب جامع
  :بغداد قائلة

ي  ـ  االرض ھ
ذي   ان االول ال المك
تقبل والدة  یس

ان د   . االنس و بع وھ
ي    یش ف ھ یع والدت
كل    رة تش ف اس كن
ع   ن مجتم زًءًا م ج

ذا یع    از االدوار          یشغل حیزًا من ارض الوطن، ل تطیع انج ا یس ھ ، وعلیھ تح عینی ا ف ھ ، ففیھ دھا جزًءا من كیات
ففي ھذا .. المطلوبة منھ لیؤدي رسالتھ في الحیاة، وال یستطیع االنسان انجاز المھمات المختلفة من غیر المكان

ام  المكان نشأ وترعرع، وفي ذلك المكان تلقى دروسھ وعلومھ، وفي ذلك المكان ادى االدوار المطلو بة منھ وأق
اً  أم    ًا عام العالقات االجتماعیة، وعلیھ یحتاج المكان الى رعایة واھتمام سواء أكان بیتًا أم موقع عمل أم مرفق

  .الخ .. دار عبادة
ویجب على االنسان ان یحافظ على ممتلكات المكان وقیمھ المطلوبة تعبیرًا عن قوة انتمائھ للمكان بما فیھ من  

ة ون   امین اجتماعی ب          مض ذین یج راد ال ان بوجود االف یة من اجل ان یزدھر المك ة وسیاس ة ودینی یة وتراثی فس
  . تعویدھم منذ الطفولة على مبدأ الحفاظ على المكان

  
  تأثیرات متبادلة

  
ونحن نؤثر فیھ بلمساتنا وتصرفاتنا .. المكان یؤثر فینا بذكریاتھ وأحداثھ وأناسھ وجغرافیتھ وتكویناتھ الھندسیة

ارجي او الرابضة      وعالقاتنا الم الخ ي الع ، فلنعقد دائمًا صداقة حمیمة باالمكنة التي تھمنا سواء تلك التي تقع ف
م والفرح والحزن       ث تحتوي الحل ا حی تمحیكم عذرًا         .. في اعماقن د ان أس ونكم ، بع أن تستحضر عی م ب ا رأیك م

  بماذا ستشعرون؟.. ھا ؟  ترىللمغادرة ، األمكنة الخارجیة والداخلیة التي تحبونھا وتطمئنون لھا وفی
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  طباء العراق في العھد العثمانيأ

  
ذین          اء ال ة من االطب ذه نخب ي العراق وھ ة ف حظیت بغداد قدیما بالعدید من االطباء الذین عملوا في حقل الطباب

  .عملوا في التطبب في العھد العثماني ومابعده
ة     ھو اول طبیب اھتم محمد بن زكریا الرازي - م الجراح ى عل عمل  (في الجراحة من اطباء بغداد وقد اطلق عل

  .واستعمل الزئبق في ذلك) بالقصاب(وھو من ابتكر خیوط الجراحة المسمات ) الید
  .ھـ1364توفي سنة  –كان متطببا وصیدالنیا في الكاظمیة  .الشیخ ابراھیم بن الحاج عبد الوھاب العطار -
ة      السید ابراھیم بن السید موسى - ي منطق كان یلقب بالحكیم وھو من االطباء الشعبیین الذین اشتھر امرھم ف

  .ھـ1376الكاظمیة، توفي سنة 
ولد في بغداد، واشتھر بالحجامة وقصده المرضى من كل مكان، وكان یتعاطى مھنتھ بالقرب من  ابن الحجامة -

  .م1930حمام الشورجة ببغداد وكان حیا قبل سنة 
  .حكیم بغدادي معروف وكان حسن المعرفة بالطب  :ماحمد بن عبد المنع -
اد         :ادلر - م ع ده ث ي اول عھ وش ف بس الطرب نة، ل دكتور نمساوي االصل، عرفتھ بغداد قبل اكثر من اربعین س

  .إلى القبعة االفرنجیة فتح عیادة في منزل یقع بمحلة رأس القریة ببغداد، وكان طبیا فنیا یحمل شھادة عالیة
  :امین البیطار -

  .كان بیطارا في المیدان ببغداد، وكان من اھل المكاسب عاصر الوالي داود باشا
  :بنت صومان -
الج امراض                  ت تع ر وكان اني االخی د العثم ى العھ داد عل ا ببغ اب االغ ة ب د ازق كن في اح ت تس امرأة ارمنیة كان

  .العیون
  سید جمعة -
یع للمرضى مالدیھ من اعشاب وبزور ، وقد توفي كان خطیب وامام جامع الست نفیسة في كرخ بغداد وكان یب 

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

  .ھـ1336عرفتھ مدینة الكاظمیة طبیبا وخطاطا ومقرئا، توفي سنة 
  :الحكیم االعور -

ر على اكثر االمراض ویجھز المرضى  متطبب من اھل الموصل، كان یسكن في محلة المیدان ھناك وكان یسیط
  .م1928باالدویة العشبیة متعاونا مع زوجتھ وقد توفي في حدود سنة 

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

  .من االسر الكبیرة
  :حمدي باشا -

حیة      1893الجیش العثماني، وفي اواخر سنة  في اكان فریقا وطبیب یش عن االحوال الص داد للتفت م وفد إلى بغ
  .في العراق واصالحھا

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

  .م1909م ثم عزلھ الوالي محمود شوكت باشا سنة 1893سنة 
  

43  

                                                                

 

  
الصفحة 
 الحــــرة

    



  
  
  :الحاج شكر -

  .1936بغداد وكان حمال باشي في الكمرك توفي في حدود سنة في مجبري العظام، سكن عقد االكراد  كان من
  :عزت بكك -

  .م1908كان جراحا معروفا في بغداد قبل سنة 
  
  :محمد كاني بكك -
  

نة      ا س ود شوكت باش امق     1909دكتور، جراح كان معروفا في بغداد وقد عینھ الوالي محم مدیرا لمستشفى ن
  .1917باشا ببغداد، وظل في ھذا المنصب حتى االحتالل االنكلیزي سنة 

  :یانكو -
ان          ى وك ھ لفحص المرض ي ذھاب ھ الشھباء ف ي بغلت كان طبیبا عسكریا، ذا شھرة واسعة في بغداد، وكان یمتط

  .حیا خالل االحتالل االنكلیزي لبغداد
  

   : من كتاب *
 ھـ1403-م1982راسم الجمیلي  ـ الطبعة االولى  1936زمان وحتى سنة ایام / البغدادیون 
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           نوكیا تفكر بدخول سوق الكمبیوترات المحمولة
وقال .كشَف أولي بیكا كاالسفو الرئیس التنفیذي لدى نوكیا أن شركتھ تفكر ملیًا في دخول سوق الكمبیوترات المحمولة  

، وكانت معلومات عن نیة نوكیا طرح كمبیوتر دفتري بدأت "جعل ذلك ممكنًا"وكیا تبذل جھدًا كبیرًا لـكاالسفو إن ن
یتواجد اآلن مئات المالیین من المستخدمین الذین "الماضي، وعن ذلك بین كاالسفو  2008باالنتشار منذ أواخر العام 

بشأن تالقي الھاتف والكمبیوتر من خالل الوظائف  یعتمدون على تصفح اإلنترنت من خالل ھواتفھم، وذلك أكبر مؤشر
ویأتي تأكید نوكیا على نیة الشركة تصنیع كمبیوترات دفتریة بعد أسبوع تقریبا من إعالن ثالث ". التي یقدمھا كل منھا

ي عن ثمانیة ھواتف ذكیة مخصصة لفئات االستخدام المختلفة لتنضم إلى كل من إتش ب) إیسر(أكبر مصنعي الكمبیوتر 
  .ولینوفو في ھذا المجال

  !بعشرة دوالرات) الب توب(الھند تخطط إلنتاج 
یباع بعشرة دوالرات " الب توب"ذكرْت مصادر إعالمیة ھندیة االسبوع الماضي، أن الھند ترید إنتاج كمبیوتر محمول 

التي ستكون األرخص في العالم وقالت ھذه المصادر إن ھذه األجھزة .لتمكین المالیین من التالمیذ في األریاف من اقتنائھ
وقال آر بي .ملیون دوالر 939ملیار روبیة ، أي نحو  46وسیتم إنتاجھا في إطار برنامج حكومي تعلیمي تبلغ قیمتھ 

بعد انتھاء التجارب سیتم "وتابع .وسُیطرح خالل ستة أشھر" ثوري"أجراوال سكرتیر التعلیم الھندي إنھ كمبیوتر 
كلف الواحد منھا عشرة دوالرات أمریكیة، إذا أراد األھل تقدیم ھدیة إلبنھما فیمكنھما بسھولة تسویق الكمبیوترات وسُی

وحالیا لم یُعرض أي نموذج من ھذا الجھاز ولم یتمكن عدد من مسؤولي وزارة التربیة من القول كیف .شراء ھذا الجھاز
جیجابایت وباتصال  2یوتر سیزود بذاكرة حجمھا یمكن إنتاجھ بھذه الكلفة القلیلة، لكن بعض المصادر قالت إن الكمب

  .واي فاي"السلكي بإنترنت 
  توب من ابل كامیرا خفیة ألجھزة الالب

ووفقا . تستعُد شركة ابل إلدخال مجموعة من التغییرات على جھاز الویب كام الخاص بھا من خالل ابتكار كامیرا خفیة
ھو دمج الكامیرا وسط شاشة الالبتوب بشكل تلقائي، فالویب الكام  لشركة ابل فإن الدافع من وراء ھذا المنتج الجدید

العادیة المرّكزة اعلى الشاشة تجعل عیني المستخدم مشتتتین، فتارة تنظران للكامیرا في األعلى، وتارة تنظران لالسفل 
ف تكون المحادثة اكثر مع ھذه الطریقة الجدیدة سو.. للكتابة على الشاشة مما یسبب حالة من عدم االستقرار والراحة

  ..ولم یعلن بعد عن تاریخ طرح الكامیرا الخفّیة في االسواق، والتي تعمل حتى حین تكون الشاشة مغلقة. طبیعیة وراحة
  الدول الفقیرة تقود النھضة العالمیة الكبیرة باستخدام الھواتف المحمولة بحسب األمم المتحدة

خدام تقنیات االتصال المختلفة حول العالم، أن ستة من بین كل عشر أشخاص كشَف أحدث تقاریر األمم المتحدة بشأن است
في العالم یمتلكون اشتراكات في خدمات الھاتف المحمول في إشارة قویة إلى أن الھواتف المحمولة ھي المنتج األبرز 

وكان االتحاد الدولي . لفقیرةواألكثر انتشارا في عالم تقنیات االتصاالت المختلفة حول العالم، وتحدیدا في البلدان ا
ملیار، بالمقارنة مع  4.1لالتصاالت قد أكد أنھ من المتوقع بحلول نھایة العام الحالي أن یبلغ عدد االشتراكات عالمیا نحو

وبالنسبة لالشتراك في الخطوط الثابتة فقد زاد ولكن بنسبة بسیطة فبلغت االشتراكات نحو . 2002ملیار اشتراك في عام 
كما أشار االتحاد إلى أن استخدام الدول النامیة . لیار اشتراك بعد أن كانت ملیار اشتراك تقریبا عن المدة نفسھام 1.27

وبالنسبة الستخدام شبكة اإلنترنت فقد تضاعف، .للھواتف المحمولة یشكل حالیا ثلثي استخدام الھواتف المحمولة عالمیا
عن األرقام % 11إلنترنت العام الماضي، في زیادة بنحو من األشخاص على األرض استخدموا ا% 23حیث أن 

وتعاني الدول الفقیرة في توفیر إمكانیة الوصول لشبكة اإلنترنت، فتشیر األرقام إلى أن شخصا . 2002المسجلة عام 
ة أما الخدمات الثابت.2007واحدا فقط من بین كل عشرین شخصا في قارة أفریقیا تمكن من االتصال باإلنترنت عام 

في الدول الغنیة، و بالنسبة لبقیة دول العالم فأن شخصا % 20لالتصال السریع باإلنترنت فقد زاد استخدامھا بنسبة 
وكان االتحاد الدولي . واحدا من بین كل عشرین شخصا یمكنھ االستمتاع بخدمة االتصال السریع باإلنترنت من منزلھ

ي طرأت على االشتراكات في خدمات االتصال السریع باإلنترنت عبر التقنیة لالتصاالت قد أشار إلى أن الزیادة الكبیرة الت
وكان . في الدول المتقدمة تحدیدا% 14من األشخاص حول العالم، وتزید لتصل إلى % 3المحمولة حیث تتوافر لنحو 

دام تقنیات قد قام بترتیب وتصنیف الدول على وفق تقدمھا في تطبیق واستخ -صفحة  106المكون من  -التقریر 
المعلومات واالتصاالت، وجاءت دولة السوید في المرتبة األولى، وحلت كوریا الجنوبیة في المرتبة الثانیة خلفھا، 

كما سجلت دول مراكز متقدمة في الترتیب مثل . وجاءت بعد ذلك كل من الدنمارك، ھولندا، أیسلندا، النرویج على الترتیب
، في حین سجلت دول مثل الصین والھند مراكز متأخرة، بینما احتلت )الحادي عشر(وھونج كونج ) السابع(لوكسمبورج 

في حین ظلت الفجوة اإللكترونیة بین الدول .دولة شملھم التصنیف 154الوالیات المتحدة المركز السابع عشر من بین 
  . 2007و 2002الفقیرة والغنیة على حالھا بدون تغیر بین عامي 
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تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  نتالموروث على االنتر
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  الصورة تحكي
  

ُیَعد سوق الصفافیر أحد معالم تراث بغداد ، وعالمة فارقة من عالمات ھذه 
  ..المدینة الحافلة بالموروثات القّیمة 

  ..ي الصور ، شيء من مالمح ھذا السوق ونتاجھ قدیمًا وحدیثًا وف
  
  

 
 

           

          


