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

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

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

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

في دار الكتب والوثائق قبل االذن بایداع خمس نسخ من مطبوعاتھم 
  ) .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 
اقیین في الخارج الى تزویدھا كما تدعو الدار الكتاب والمولفین العر

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

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

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

  .المتعلقة بالنشرواالصدار 
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 مھبط اإللھام األول... العراق 
 ـ كاتب عراقي بزھیر صاح. د.أ

 اإلبداعات األولى - 1
ك صفة        إذا عّر ذي یمتل ة ، وال رة مماثل ر المسبوق بخب فنا اإلبداع ، بأنھ ذلك اإلنجاز المعرفي القائم على التجریب ، وغی

انت یمكن القول إن أرض العراق الطیبة المعطاء والتي شملتھا االكتشافات العلمیة كلھا دون استثناء ، ك. الجدة واألصالة 
فكان للفكر اإلنساني على أرض الرافدین دور الریادة في سلم تطور الحضارة اإلنسانیة ، . مھبط اإللھام األول في التاریخ 

ي مسیرة تطور الحضارة اإلنسانیة         د األساسیة ف . تلك الفاعلیة اإلبداعیة األصیلة ، التي وضع بھا الفكر العراقي ، العق
وھنا تكمن الفضیلة اآلمرة الكبرى ، بأن یقدم . عرفة لینیر بنوره الوھاج العالم المحیط فمن ھذه األرض ، زحف لھیب الم

  .إنسان ھذه األرض الخیرة للبشریة ، مكونات الفكر اإلنساني األصیلة األولى 
دج           ة ت اف تجرب اختراع الزراعة ، واكتش اریخ ، ب ي الت ى ف اجي األول دت ثورة االقتصاد اإلنت راق ، ول ى أرض الع ین فعل

ي     الم األورب الحیوان ، والذي قاد ألعظم ثورة اقتصادیة في التاریخ ، إذ تعادل بأھمیتھا الثورة الصناعیة التي شھدھا الع
ة الطبیعة ،           . الحقًا  ى عفوی ر عل ة الفكر اإلنساني ، حین تفوق الفك ي بنائی فقد حدثت ثورة اإلنتاج ھذه متحوًال خطیرًا ف

د التخطیط والتحسب للمستقبل ، وبدء الفكر في حینِھ یبدع تفلسفًا فكریًا في بنیة الوجود ، مؤسسًا نظمًا اقتصادیة ، تعتم
مؤسسًا أنظمة المعتقدات الدینیة ، وممارسة الشعائر الطقوسیة ، واضعًا أسس التفكیر المایثولوجي اإلبداعیة األولى في 

  .التاریخ 
أسست القرى الزراعیة األولى ، فكان مولد فكرة التخطیط الحضري  ومع ثورة اإلنتاج ، كان االستقرار ، ومع االستقرار 

د        . واإلقلیمي ألول مرة في التاریخ  ان مول ة الموحدة ، فك ة الجمعی ومع زیادة عدد السكان كانت فكرة المشاریع اإلنتاجی
  .یة في تاریخ الحضارة إنھ التأسیس األول في الخبرة البشریة للنظم االجتماع. فكرة الزعامة لتوحید الجھود البشریة 

وذلك ) كلكامش(وتفتخر اإلنسانیة في تاریخ الحضارة الطویل ، باختراع الكتابة على أرض الرافدین ، في عاصمة البطل 
وبھذا االختراع المعرفي العظیم ، خطت المعرفة أھم خطواتھا نحو التاریخ ، لحفظ . في منتصف األلف الرابع قبل المیالد 

لقد علَّم إنسان العراق ، البشریة الَحرف ألول مرة ، محققًا تحوًال مھمًا في أنساق  . بداعیة من الضیاع جھود البشریة اإل
ة       ا الصوتیة المقطعی م نحو مرحلتھ اریخ       . الكتابة ، من مرحلتھا الصوریة الرمزیة ومن ث ي ت ري ف م نصر فك وذلك أعظ

  .المعرفة 
ي  . وجد فكر المدرسة ، بقیمھا التربویة األصیلة وأبدع الفكر العراقي ، أول نظام للتعلیم حین أ حیث جلس أول تلمیذ لتلق

یم             . المعرفة ، ووقف أقدم ُمعلم یعلم العلوم  ي ذلك تأسیٌس أول للتعل ر ، وف األخ الكبی ي سومر یسمى ب م ف ان المعل د ك لق
  .التربوي في فلسفة المعرفة في تاریخ الحضارة اإلنسانیة 

قدم النظم الدیمقراطیة في التاریخ ، حیث فكرة تأسیس مجلس شیوخ المدینة وشبابھا ، حیث وفي ربوع العراق ابتدعت أ
ا       ا وأرادتھ ة لخصوصیتھا وكرامتھ اف   . ُیمثل الفرد وینتخب ویصوت كذات مدركة وواعی ا فكرة تك د    ؤإنھ الفرص ، ومول

  .اإلغریقیة بأكثر من ثالثة آالف سنة ) بركلس(ل دیمقراطیة قبالحریة ، 
إنھا فكرة توحید النظم . ن اإلنسانیة بالعرفان بالجمیل إلنسان العراق ، الذي أبتدع أول مرة بنائیة القوانین اإلنسانیة وتدی

اس           ة األس انون بالدرج انیة الق ي إنس اق ، تبغ ة أنس ارة بھیئ ة الحض ي بنائی ة ف ومري    . العامل اكم الس د الح ذ عھ فمن
عیف من القوى ولن أدع أحد     (القانون بعبارة الذي كثف خطابھ اإلنساني في ) أوروكاجتیا( ام وھو    اجئت ألخلص الض ین

ى  ) جائع  ابلي     ) لبث عشتار  (وحت ي العصر الب یم ف ي      . وحمورابي العظ وانین ھو النزعة اإلنسانیة ، والت نھج الق ان م ك
  .أفاضت على العالم روح القانون اإلنساني في اتجاھات مختلفة 

على تداول الخطاب   داعیة ، كان إبداع المالحم واألساطیر على أرض الرافدین، والتي تدّللوفي عوالم األدب وبنائیتِھ اإلب
ذلك إن ملحمة كلكامش بما تضمھ من رؤیة متفلسفة . المایثولوجي ألول مرة في تاریخ التأمل والخیال في األدب العالمي 

ین الوجود    دم   بأنظمة الوجود ، وإشكاالت الفكر اإلنساني في جدل الصراع ب ة األدب      . والع ي بنی زة أساسیة ف كل ركی تش
ھذه الشاعریة اإلبداعیة تجد . العالمي ، بصدد تركیبتھا الشعریة ، وجمالیاتھا اللغویة ، والتأویالت الرمزیة الواردة فیھا 

ي       ) تموز ومأساة عشتار  (و ) الطوفان(ذاتھا أیضًا ، في  راق ، الت ى أرض الع داعات الفكریة عل ا من اإلب شھدت   وغیرھ
  .ل أودیسا ھومیروس بأكثر من ثالثة آالف عام قباإلبداع أول مرة في التاریخ 

األول  ؤوحین أنذر الطوفان بحدوثِھ ، كان اھتمام الفكر الرافدي ، بجمع ألواح المعرفة خوفًا علیھا من الضیاع ، إنھا التنب
  لى المعرفة ، ھي التي قادت إلى إنشاء المكتبات الروحانیات على حساب المادیات ھذه النزعة المتجھة لِلحفاظ ع تبصو
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ة   ذه األرض الطیب ى ھ رة عل وري  . أول م ك اآلش ة المل ك إن مكتب وربانیبال(ذل ة  ) آش واح المعرف اخ أل ى استنس یر إل تش

سیرة ُترى ما أعظم أذن ، االنتصار الفكري الذي حققتُھ حضارة العراق في م. القدیمة ، وتأسیس نظم الفھارس المكتبیة 
  .تاریخھا الطویل المليء باإلبداعات 

اء والطب       ي مجال علوم الكیمی وفي حركة الفكر في مجال العلوم ، وضع العراقیون قوانین مھمة ، وحققوا تقدمًا مھمًا ف
د     ) طھ باقر(والفلك ، وجاء االنتصار العظیم ، باكتشاف المرحوم األستاذ  ابلي الق یم ، ألحد األلواح الطینیة من العصر الب

  .الصیت  ةالذائع) أرخمیدس(وھو یحمل وضع األسس األولى لنظریة 
اق ، وكنت المكتشف وكنت األصیل وكنت الرائد األول ، على سالٌم علیك یاعراق ألف مرة ، ألنك كنت األول ، وكنت السّب

  .َمّر التاریخ 
 )لخالدةبانوراما الوركاء ا(اإلبداعات التشكیلیة  -2: اقرأوا في العدد المقبل   

  
  !لمثقفون بأفكارھم ال بأعمالھما

  موریس أبو ناضر
  

ا      ا وفنانوھ ا وأدباؤھ ا وخبراؤھ اریخ كّتابھ ار      . كان للمجتمعات البشریة كلھا عبر الت ة الموظفین الكب فالصین عرفت طبق
اؤه   عراؤه، ومفسرو   المتعلمین، كما عرفت الھند العلماء وأصحاب الرؤى، أما اإلسالم فكان لھ كّتابھ ومؤرخوه، وأدب وش

لكن تلك المجتمعات لم تكن تعّرف أدباءھا وخبراءھا وفنانیھا باسم المثقف والمثقفین، بل . القرآن من أھل الفقھ والتشریع
الم   ي والع ؤرخ والفیلسوف والجغراف اعر والم م الش ة أو    . باس ة أو مھن ى حرف ام تسمیات تشیر ال نا أم ذلك نجد أنفس وب

  .یھامؤسسة یتصف بھ المنتسب إل
أما المثقف، كفرد وكمجموعة فلم یوجد إال في األزمنة الحدیثة في أوروبا الغربیة بعد أن قطعت مع عالمھا القروسطوي، 
ًا حداثیًا، یعرف تضامنًا عضویًا،        ي مجتمع ومجتمعھا االنقسامي القائم على أساس التضامن اآللي بتعبیر دورتلھایم لتبن

  .لى استقالل الحقول االجتماعیة عن بعضھا نسبیًا ومن بینھا الحقل الثقافيوتقسیمًا للعمل االجتماعي، أفضى ا
النظر       ذین یعدون أنفسھم مؤھلین ب بھذا المعنى یقتصر لفظ المثقفین في أوروبا، وفي فرنسا، بخاصة الى رجال الفكر ال

ع عن القیم التي تحاول السلطات الى تمیزھم العلمي والمعرفي للتدخل في الشأن السیاسي بغیة الكشف عن الحقیقة والدفا
إنھ الشخص الذي ھّمھ أن یحدد ویحلل ویعمل، . إن المثقف إذًا، ھو في جوھره ناقد اجتماعي. القائمة طمسھا أو تزویرھا

ر            ر إنسانیة وأكث ام بلوغ نظام اجتماعي أفضل، نظام أكث من خالل ذلك، على المساھمة في تجاوز العوائق التي تقف أم
  .عقالنیة

الباحث المغربي عبدالسالم حیمر في كتابھ الجاّد والقّیم الصادر في بیروت عن الشبكة العربیة لألبحاث والنشر تحت  یعد
أن اللحظة التاریخیة التي ظھرت فیھا كلمة مثقف، وشاعت في االستعمال  " في سوسیولوجیا الثقافة والمثقفین"عنوان 

قبطان في الجیش الفرنسي اتھم ) 1935 - 1895(ة الى الفرد دریفوس نسب(بصفتھا اسمًا یدل على ھؤالء الدریفوسیین 
الذین تجرأوا على فتح نقاش ) مانیا وُحِبس، لكن بعد طول عناء وبحث أفرج عنھ وأعید لھ االعتبارلبالتجسس لمصلحة أ

ة، بعد أن    واسع في الساحة العمومیة، حول أولویة القیم الكونیة اإلنسانیة على القیم الخاصة والوطنیة وا ة واإلثنی لقومی
وفكرة الصدح بحقیقة . فكرة الدفاع عن قضیة إنسان بريء. من كل اآلفاق، وتجمعوا حول فكرة -بحسب كلیمنصو  -أتوا 
ى      ئبرا ة والدینیة، عل ة والوطنی تھ في وجھ كل المؤسسات العسكریة والمدنیة التي تواطأت، تحت ضغط مصالحھا الفئوی

  .ارتكاب أقصى درجات العسف والظلمدفن الحقیقة وتزییفھا، و
  – 1840(إن العودة الى اللحظة التاریخیة التي ظھرت فیھا كلمة مثقف توصلنا الى الكاتب الفرنسي إمیل زوال 

  .الذي مّثل بسلوكھ وفعلھ صورة المثقف الكوني أفضل تمثیل )1902
ولكن بعد اطالعھ على . ، وبقضایا اإلبداع الروائيكان زوال قبل اطالعھ على قضیة دریفوس مھتمًا أكثر ما یكون بالروایة

قضیة دریفوس عاش أزمة ضمیر ناجمة عن أنھ یعرف الحقیقة، وأنھ إذا لم یصّرح بھا للرأي العام، فإنھ سیكون متواطئًا 
ا من       رتبط بھ ا ی ة   مع الجالدین، وسیخون ذاتھ بصفتھ كاتبًا مبدعًا، ال تقوم لھ قائمة من دون توافر الحریة، وم یم كونی ق

بدأھا بالقول إني أتھم  1898عام " لورور"لذلك كتب الى رئیس الجمھوریة فیلیكس فور رسالة نشرتھا جریدة . إنسانیة
J,accuse.  

ب    . كان زوال قبل كتابة الرسالة سیدخل التاریخ الثقافي الفرنسي بصفتھ روائیًا شھیرًا فقط ال بصفتھ مثقفًا د أن كت ا بع أم
ب   . اریخ بصفتھ مثقفًا انطالقًا من الشعور بواجب الكالم، بواجب قول الحقیقةالرسالة فدخل الت ذا الكات فالمثقف إذًا، ھو ھ

أو األدیب أو العالم أو الصحافي، أو الفنان الذي یترك وظیفتھ الثقافیة األصلیة التي یعترف المجتمع بقیمتھا وضرورتھا، 
ھ للخطر         لینخرط في وظیفة تبدو مغایرة، لم یطلب منھ أي أ ھ وحیات د تعرض حریت ل ق ا، ب ة   . حد أن یقوم بھ ذه الوظیف ھ

ي المجتمع                 ي مجتمعھ، وف ة ف دفاع عن القضایا العادل زام بال ي معترك المجال العمومي، وااللت المغایرة ھي االنخراط ف
  .البشري بعامة

شرعیتھ من كون تلك القضایا تدخل إن الحكم الذي یصدره المثقف على أیة قضیة من قضایا اإلنسان والمجتمع، ال یستمّد 
اس، ومن          دى الن ھ ل ھ، من قیمت بالضرورة في نطاق مؤھالتھ وصالحیاتھ العلمیة والمعرفیة، بل یستمد شرعیتھ من ذات

ة     . لواجبامجرد شعوره بضرورة القیام بالواجب وفق مفھوم  ا، ومحارب ام بمعرفتھ رأي الع واجب قول الحقیقة وتنویر ال
إن واجب قول الحقیقة الذي یضطلع بھ المثقف یدخلھ الى المجال العمومي، . تزییفھا أو التعتیم علیھا الذین یتجرأون على

  ذلك أن الغایة من فعلھ، لیس الوصول الى ُسّدة الحكم . مجال السیاسة، من دون أن یجعلھ بدیًال لرجل السیاسة
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یم      التي ھي غایة كل فعل سیاسي، بل غایتھ تكمن في مجّرد تنویر ا ألذھان واألفعال بالكشف عن الحقیقة، واالنتصار للق

  .حقالكونیة اإلنسانیة المرتبطة بھا كالعدل والحریة وال
ًا   " مرافعة دفاع عن المثقفین"في  وھو كتاب للمفكر الفرنسي جان بول سارتر یعّرف سارتر المثقف أوًال بوجوده، وثانی

ة الفلسفیة      بوظیفتھ في المجتمع المعاصر مستندًا الى أساسی ا الرؤی ان انسجامھما، ھم ن نظریین، طالما حرص على تبی
ة، أي في صیغتھ الغرامشیة        دھا عن النزعة الوثوقی یرى  . الوجودیة، والتحلیل الماركسي في أحدث طبعاتھ آنذاك، وأبع

لقرون الوسطى، مسار سارتر أن المثقفین ھم نتاج تاریخ طویل معقد، مرتبط بتاریخ تشّكل الحداثة في فرنسا منذ نھایة ا
ي       ا ف ة وتطّورھ ة الحدیث ة البورجوازی ي مع تكّون الطبق اط وظیف ي ارتب ة ف ة العملی ي المعرف ور تقن ى تكون وتط أّدى ال

ھؤالء التقنیون كما یسمیھم سارتر، ھم مثقفو الطبقة البورجوازیة الصاعدة، . المجتمع الفرنسي واألوروبي في شكل عام
ى   ذات المشروع المجتمعي الم ستقبلي، المناھض للنظام االجتماعي اإلقطاعي، المتحالف مع رجال الكنیسة، والساعي ال

ا      األخوة م ھ ب ك كّل إرساء حریة اإلنسان ومساواتھ بغض النظر عن المولد والجنس واللون والعقیدة، وتبّشر فضًال عن ذل
  .اإلنسانیة برمتھا أیضًا بلبین البشر، ال على مستوى المجتمع الدولي 

ارف الحدیثة من            ی ین، وتشكل العلوم والمع ة، أي المثقف ّون اختصاصي المعرفة العملی ین تك ذّكر تحلیل سارتر للعالقة ب
جھة، والطبقة البورجوازیة من جھة أخرى، بتحلیل میشال فوكو للعالقة بین المعرفة والسلطة، وتشكل العلوم اإلنسانیة   

ون في أرجائھ، كما یذكر تحلیل یلة الحدیثة على المجال والبشر الذین یحبصفتھا تكنولوجیا للسلطة في خدمة سیطرة الدو
ین العضویین   ذي تحدث عن غرامشي، والمثقف الكوني         . سارتر بتحلیل أنطونیو غرامشي للمثقف المثقف العضوي، ال ف

  .الذي حاول سارتر أن یرسم صورتھ مع صعود الطبقة البورجوازیة في أوروبا ھو منتوج تاریخي
ة  تعترال ف بھ الطبقات االجتماعیة التي یتكّون منھا ھذا المجتمع كما یقول سارتر وال تستسیغھ الطبقة السائدة، أما الطبق

إن المثقف ال یتوافر على توكیل من أحد، ولم یتلق : "یكتب سارتر بھذا الصدد. العاملة فتحذر منھ ألنھ لم یولد من صلبھا
اء واألساتذة  وضعھ في المجتمع الحدیث من أي سلطة، إن خ ... ھ بصفتھ تلك، لیس نتاجًا ألي قرار، كما ھي حال األطب . ال

ال أحد یطلبھ، وال أحد یعترف بھ، ال الدولة وال . الذین ھم خّدام ورجال سلطة وحكم، بل نتاج شیطاني لمجتمعات شیطانیة
  ...."نخبة السلطة، وال جماعات الضغط، وال أجھزة الطبقات المستقلة وال الجماھیر

ا بعض                 ان، یمتلكھ ي المك زة ف ا متحی ًا للسلطة، یقضي بكونھ تفترض نظریة سارتر عن المثقف الكوني تصورًا قانونی
ة           ة السائدة، وال یمكن للطبق ا الطبق اج، تحتكرھ الناس، وُیحرم منھا آخرون، فھي توجد في ملكیة من یملك وسائل اإلنت

ة         المسودة أن تستعید حریتھا المسلوبة إال بمعركة ش د الطبق ا السلطة ومن ی زع فیھ ا المثقف وتنت املة كلیة، یساھم فیھ
  .السائدة، لتضعھا في خدمة اإلنسانیة جمعاء، وفق المبادئ والقیم الكونیة، قیم العدالة والحقیقة والحریة والمساواة

س للناس في ما یتعین في المقابل یرى المفكر الفرنسي میشال فوكو أن زمن مثقف سارتر الكوني الذي كان یعطي الدرو
د،  . علیھم أن یختاروه من خیارات سیاسیة ضد جبروت السلطة الحاكمة قد وّلى وانقضى وأتى زمن مثقف من طراز جدی

دًال من أن یتحدث     . أكثر تواضعًا من المثقف الكوني، وأكثر فاعلیة منھ في اآلن نفسھ ذي ب من  إنھ المثقف الخصوصي ال
ًا م   دث انطالق اس، یتح ل الن اة،       مح ات الحی ن قطاع اع أو ذاك م ذا القط ي ھ ًا ف ة متخصص ي معرف رًا وتقن ھ، خبی ن محل

الذي مثل بآرائھ ومواقفھ نقطة انتقال من المثقف الكوني الى نمط المثقف ) 1967 - 1904(كاألمیركي روبرت أوبنھایمر 
ي      الخصوصي، إذ كان یتدخل في الساحة العمومیة متحدثًا عن مخاطر الذرة، وعن الحرب  والسلم، من موقعھ الخصوص

  .بیرًا في شؤون الفیزیاء النوویةفي المؤسسة العلمیة، بصفتھ عالمًا خ
ین صورة للمثقف          ھ السوسیوتاریخي لمسار المثقف ي تحلیل في موقع آخر، یرسم عالم االجتماع الفرنسي بیار بوردیو ف

ذلك أن المثقفین في العالم المعاصر یوجدون . يتتكون تقاسیمھا من تقاسیم مثقف سارتر الكوني، ومثقف فوكو الخصوص
في وضعیة اجتماعیة تجعلھم عندما یدافعون عما ھو خصوصي، إنما یدافعون عما ھو كوني، فالخصوصي والكوني إذًا     

المثقف الذي یدعوه بوردیو للتكتل مع . بھذا المعنى، بعدان أساسیان مكونان لشخصیة المثقف منذ بدایة وجوده التاریخي
  .نقابة للشمول العقلي واإلنساني الئھ في أممیة للمثقفین، واالنضواء فيزم

  .وأن یفرض ذاتھ مع اخوانھ باعتباره سلطة عالمیة للنقد وحراسة القیم
  
  

  المجلة النسائیة األولى:  من إرشیف الصحافة العراقیة 
  میمون صبیح

  
ة     في دار الكتب والوثائق العدید من الكتب والصحف والمجالت ومن ي العراق مجل ى ف ھا  المجلة  النسائیة القدیمة واألول

ة          ) لیلى  ( راة العراقی زا لنھضة الم د تعزی راق فیصل االول ، وتع د ملك الع وھي مجلة نسائیة صدرت في العراق في عھ
ماع والسیما  تعلق بأمور العلم والفن واالدب واالجتیوھي مجلة قدیمة كانت تبحث في كل مفید وجدید آنذاك فیما .االدبیة 

وقد كان اصدار ھذه المجلة شھریا وتشرف   . تھذیب الفتاة وتربیة االوالد وصحة االسرة وسائر مایختص بتدبیر المنزل 
ي تشرین االول عام     .علیھ بنفسھا رئیسة التحریر الصحافیة بولینا حسون  دد االول ف وتضمن عدة من      1923صدر الع

ة اخ   كلمة العدد ، الثبات : موضوعات اھمھا  ل    یالحقیقي ، اطیب ساعة ، لیل عر والعق ة ، الش ال احترموا    . لی ة االطف تربی
ار ،           ب االخب ب وغرائ ار الغرائ انون ،  صحة الحامل اخب اة المدرسة ق شیخكم ، وكلمة في االنتقاد ومتى تحیا االمة ، حی

  . حف ومجالت مقتطفات المجالت االوربیة ، حدیث ربات البیوت وحوادث لیلى واھم االصدارات من ص
  روبیة في العاصمة بغداد واربع عشرة روبیة في انحاء العراق وعشر روبیات للمدارس  ةكان ثمنھا الیتجاوز اثنتي عشر
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ان النھضة النسائیة العراقیة االدبیة اضحت امرا مستعجال بھ یفك الكثیر من االمور و المعضالت .  ولیرة انكلیزیة للخارج
ت بشؤون االسرة ،        . ھا وبھ أخذت المرأة حقوق ا عنی یم كم ة والتعل ومن الجدیر بالذكر ان ھذه المجلة عنیت بنشر الثقاف

  . ونادت حملة لتحریر المراة ونیلھا حقوقھا  السیما  في التعلیم والعمل وكما كانت تھدف الى ترقیة المراة خلقیا 
داد ، أحد       ویعد موضوع حیاة المدرسة للكاتبة صبیحة الشیخ احمد داود وھي احد    ي بغ ة ف ذات المدرسة المركزی ى تلمی

دور التعلم في المدرسة والیعرف لذة الحیاة المدرسیة  احسن ادوار الحیاة ھو:  (عات العدد ، ومما جاء فیھ وابرز موض
د من ح               اّال ى وأفی اة احل م وھل من حی ور العل ور بن ة الفضیلة وتن ى بحلی درھا اّال من حل اة  من ذاقھا ، والیقدرھا حق ق ی

  . المدرسة ، وتقول ان المدرسة جنة طیبة لمن یفھمون الفضائل والحسنات 
ة ،                   م غای د العل ا بع ي فم ات وطن اء وبن م یاابن ى العل م وتقول لھم ال ى العل ا ال اء وطنھ دعو صبیحة ابن وبعد سرد طویل ت

ي    وتسعدوا فان اعلوتوالاستغناء عنھ لذي درایة ھلموا الى ریاض المعارف وارتعوا فیھا  ب ل غیرة الیطی ي وأنا الفتاة الص
  عدھا من عمري  اعیش اال بالمدرسة وبما احصلة منھا في الفوائد والساعة التي تمر علي ولم اكتب فیھا فائدة تھذیبیة ال

  . لذا كانت المرأة منذ ذاك الوقت تسعى جاھدة لتصل الى الدور االول والقیادي 
ي احدى        موافقة وزا :اما ابرز خبر في المجلة فكان  ات ف ى انشاء مدرسة للبن اف عل ر     مرة االوق داد ،  وھو خب حالت بغ

ا        داد خصوصا والعراق عموم ي بغ ر    . مقترح في ذلك الوقت والسیما إن مدارس البنات كانت نادرة جدا ف رأ تقری ومن ق
ارف و  ةالعجب وذلك بسبب قلة میزانی  هوزارة المعارف الرسمي الذي نشرتھ الجرائد اخذ دارس    وزارة المع ة عدد الم قل

ى وسالم    (اما اھم الرسائل التي تم توجیھھا الى مجلة لیلى وھي .وعلى الخصوص مدارس البنات   أم لیل مرحبا بلیلى وب
یر كثیر على ام الربیعین ان تنبت زھرة یصبو الیھا عشاق الكمال وربات الجمال زینةً  خاهللا یغشى محب االدب والفضل و

وسالم على لیلى البدویة في عصور الظلمة وسالم على لیلى المدنیة في عصر (ویضیف . ھام  في الصدور او إكلیالً  فوق
یقولون لیلى في العراق مریضة ، فیالیتني كنت المداوي ،حبذا (وتختم رسالتھ الى المجلة بھذه الكلمات فیقول بھا )  النور

ان        ذلك یفعل الزم ا وك ان ولكن شتان مابینھم ى القدیمة مریضة         اللیلیان كلتاھما عربیت ة ولیل تلك عامریة وھذه عمرانی
  ))). ولیلى الحدیثة ممرضة ولعل اهللا یخص على یدھا الشفاء مھما ازمن الداء وعز الدواء وقال االطباء 

ام   :  اما اھم مانشرتھ ھذه المجلة من اصدارات ، فھي  ى     1922التقریر الصحي لمدیریة الصحة العامة لع داه ال ث اھ حی
  .دكتور حنا بك خیاط وزیر الصحة العام السابق ومدیرھا المجلة ال

ن               ا حوى م ائیات والمالحظات الصحیة انم ات واالحص یس فقط البیان دع اسلوب واحسن تنسیق ل ر باب د جمع التقری وق
ة شھریة صادرة ف       یالمعلومات النف ة ادبی ة علمی ي سة والفوائد الفنیة واالجتماعیة ، فضًال عن مجلة المعلمین وھي مجل

  .ذاك الوقت لصاحبھا السید ھاشم السعدي وفیھ من المقاالت والدروس العلمیة والعملیة والروایات مایفید ویلذ 
ة         ي عدد المجل ھ ف م نشر ملخص عن اما اھم ماتم اھداؤه من كتب ، كتاب نزھة المشتاق في تاریخ یھود العراق والذي ت

صفحة فیھا اخبار حیاة الیھود  224ف رزق وقد جمع الكتاب ب ب من تالیف یوساوالكت 1924ابریل عام  15السابع في 
اریر          ارة والتق اب الرسوم المخت ل الكت ذا ویتخل ا ھ ى یومن في العراق المالیة واالجتماعیة واالدبیة منذ عھود التوراة وحت

ة  ) تحت ظل المشانق (وكتاب اخر ھو روایة  . المثقفة  م  (وھي روایة ادبیة اجتماعی رزاق     الجزء االول بقل د ال السید عب
فائیل ور ھوكتاب امین الریحاني في العراق جمع. الحسني وھو احد الطالب المتخرجین من دار المعلمین العالیة في بغداد 

ي عددھا االول            م نشره ف د ت ھ  وق ى نسخة من ة لیل افندي بطي وانفق على طبعھ عبد الجلیل افندي رزق اهللا واھدى مجل
ل     ھذا الكتاب انذاك دی ویعد ار من قب وان ادب عصري قد جمع من منظومات ومنشورات ادباء العراق نفائس بدیعة واظھ

  . العراقیین على تكریم اھل العلم واالدب 
د اھدى نسخة      داد وق وكتاب تجارة العراق قدیما وحدیثا بقلم رزق اهللا غنیمة وھو عضو مجلس االدارة والمعارف في بغ

اتھ ئواستقرا هقتصادي في غایة النفاسة وقد توخى المؤلف االسالیب الحدیثة في افكارمنھ المجلة  ، وھو كتاب تاریخي وا
اریخ واالقتصاد       اوھوكت ھوكالمھ فجاء تالیف د      ا ام , ب فني عصري حي والیستغنى عنھ طالب الت ي مجال الصحف فق ف

  . باح العالم العربي وھي جریدة یومیة سیاسیة وصحیفة الشعب وشط العرب والمص(كانت صحیفة 
اصدارات ودروس في اصول التدریس تالیف ابي خلدون  1924شباط  15مجلة لیلى في من اما ماجاء في العدد الخامس 

زبدة (( وقد ذكر في مقدمة الكتاب . ھذا الكتاب النفیس فاھداه الى مجلة لیلى  نساطع الحصري وقد صدر الجزء االول م
لغة التركیة اوال في فروق واللغة العربیة في دمشق وفي لسنة خلت با ةرماالقاه من الدروس والمحاضرات منذ اربع عش

لوب                یم حسن االس ین التعل ة مت ا وصفتھ المجل ادة كم ر الم اب غزی ان الكت د ك ي دار السالم وق اخر االمر باللغة العربیة ف
  . ك یجتنى منھ المدرسون والمدرسات ثمارا طیبة تنشا عندھا فوائد جمة للمدارس العراقیة انذا

صدر في غرة كل شھر في مدینة حما توھي مجلة مصورة ) باسم مجلة الزراعة الحدیثة ( باالضافة الى المجلة الزراعیة 
  . كانت قد اھدیت الى مجلة لیلى 

ة الشیخ جودت باشا            ة العالم ة ھاشم كریم اب فاطمة علی ة   . وكتاب نساء االسالم حیث اھدت صاحبة الكت ة الحری ومجل
م واالدب  وھي مجلة اصد ي العل ة   . رھا في العاصمة بغداد حضرة عبد الجلیل افندي رزق اهللا وھي تبحث ف اب جغرافی وكت

ھ ھاشم السعدي وقررتھ وزارة المعارف آنذاك بتدریسھ في المدارس العراقیة والثانویة ودار المعلمین ّفالعراق الحدیثة أل
ة شھریة مدیرھا محمود          العالیة اما الصحف والمجالت التي تم نشرھا في المجلة ف ي وھي مجل ت الكشاف العراق د كان ق
ائق المصورة وھي صحیفة اسبوعیة لصاحبھا        لندیم والحضارة صحیفة اسبوعیة لصاحبھا منیر افندي ال  دي والحق بابی

  .محمد صالح افندي الوردي 
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  أوراق من التأریخ
  ال، أوغاریت، واآلشوریونأبدعھ السومریون، البابلیون، ایب

  رحلٌة إلنتاج المعرفة اإلنسانّیة في الحضارات األولى...  الكتاُب
  أبوظبي/ كاتب صحافي عراقي/ محّمد رجب السامّرائي

ا      ت لھ للكتاب حكایة تاریخیة تمتد جذورھا مع فجر الحضارات األولى، حیث ساھمت في إرساء دعائم حضارات دول كان
ولعّل أولى الحضارات اإلنسانیة في العالم نجدھا قد انطلقت . ت التاریخ، ودول سادت ثم بادتصوالت وجوالت في صفحا

ى لإلنسانیة            م الحضارات األول ا أبدعھ أصحاب تلك ث نستعرض م من أرض الرافدین في الحضارة العراقیة القدیمة، حی
  . جمعاء من معارف وعلوم ونتاج ثقافي وفكري من الكتب والمكتبات وغیرھا

  :لسومریون واختراع الكتابةا
الذین ارسوا أقدم الحضارات المتقدمة في بالد " السومریون"لعّل أولى الحضارات التي نبدأ معھا حكایة رحلة الكتاب ھم 

وخالل القرون . الرافدین في العراق القدیم في سفر اإلنسانیة والذین عاشوا في النصف الثاني لأللف الخامسة قبل المیالد
ي تل  ون  الت ي الفن ورت ف ة وتط ت الدول ومریة نم رة الس ت الھج

  . والعمارة والعلوم
 كشملك مدینة ) Etana( إیتاناویعتبر الحاكم السومري الملك  

ام    ذ ع ومر من الد س د ب ن وح ي  . م.ق1800أّول َم اء ف وج
رة   وعة الح ده :الموس ر بع ر(أن ظھ ة ) میسكیاجاش ك مدین مل

ا " أوروك ى  " ءالورك یطرة عل ام بالس ش، وق ة ك وب مدین جن
احل    ن س د م ة تمت وریةمنطق ط   س یض المتوس ر األب ى البح   عل

روس    ال زاج ى جب ھ  . حت ھ ابن ار وخلف ام  إنمرك م، .ق 2750ع
ي عام   . بالد الرافدینبشمال شرق  أراتاواستولى على مدینة  وف

إتانا ملك دولة  Enmebaragesi إنمبارجاسيقام . م.ق 2700
ش ومر    بك الد س ي ب یطرة عل ة   . بالس ي دول ر عل یالموانتص  ع

Elam   ھ دا لإلل ام معب ل، وأق بحت     إنلی ي أص ور الت ة نیب بمدین
ّد  . م.ق 2670وفي سنة . المركز الدیني والحضاري لسومر اد انتھى حكم إتانا بكش بعد سقوطھ على ی ة    میزنب ملك مدین

ومر  الد س ا عاصمة ب ي جعلھ طة   . أور الت ا بواس ي علیھ ا السیاس ة أوروك نفوذھ طت مدین د موتھ بس ن بع اشلك  جلجام
  .الذي دارت حولھ الملحمة العراقیة الشھیرة.) م.ق 2650–. م.ق 2700(

ارات الكبرى التي تطورت في وقد شاد السومریون في العراق حضارة متقدمة بكّل نواحي الحیاة، ومنھا تشربت كّل الحض
ف        . الشرق األوسط دوا استقاللھم السیاسي أواخر األل د أن فق اریخ بع إّال أّن السومریین ُسرعان ما اختفوا من مسرح الت

  ...والبابلیون واآلشوریون في العراق القدیم نالثالثة قبل المیالد، وتالھم من بعدھم األكادیو
ي ا  ة ف ات األثری د أظھرت التنقیب ل   وق رّي، وعن الھیاك ة ال ومریة، وعن أقنی دن الس ود الم ن وج ي ع ذ الماض راق من لع

ة التصویریة   ذ    -الصوریة  -الضخمة، وعن آالف الرُّقم الطینیة التي ُنقشت علیھا الكتابة المسماریة أو الكتاب وأصبحنا من
د الحضارة بكّل جدید وُمبتكر، وعلى تلكم االكتشافات الُمعلنة المدروسة نتبین مدى عمق وأصالة ودور السومریین في رف

  .رأسھا كما یعترف علماء اآلثار الكتابة والِكتاب والمكتبات عندھم
دثنا د ي . ویح فیتش ف ندر ستیبتش اب " الكس اریخ الكت ب     " ت ة والكت ة الكتاب اء أبجدی ي إرس م ف ومریین ودورھ ن الس ع

ر، مع أّن       السومریین ھم الذین ق: والمكتبات التي اشتھرت عندھم، فیقول أّن ر عن الفك ة للتعبی اموا أوًال باستخدام الكتاب
ة الصغیرة       . ھذه الفرضیة تعتبر األكثر شیوعًا رُُّّقم الطینی وإّن أقدم الشواھد على الكتابة السومریة في العراق ھي تلك ال

ما یكون السومریون قد بدأوا ورب. التي ُنِقَشت علیھا الكتابة التصویریة والتي تعود إلى منتصف األلف الرابعة قبل المیالد
  .بالكتابة قبل ھذا التاریخ على مواد أخرى ذات تركیبة عضویة، وأن تكون ھذه المواد قد تحللت وتالشت لألبد

  :مدرسة وورشة للكتابة
  ن في مدینة لقد تّم العثور على مئات الرُُّقم الطینیة التي ُنِقَشت علیھا الكتابة التصویریة وھي األقدم التي طورھا السومریو
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اء  -أوروك یالد            -الورك ل الم ة قب ف الرابع ى منتصف األل وم، وھي ترجع إل راق الی ان أھل      . جنوب الع ي ذلك الوقت ك وف

اط اإلشارات          "إشارة تصویریة   2000" سومر یستعملون حوالى  د ارتب دریجیًا نتیجة لتزای ذا العدد أخذ یقّل ت ، إّال أّن ھ
  .وذلك خالل األلف الثانیة قبل المیالد" إشارة 600-500" باألصوات حتى وصل عددھا إلى

كال األساسیة                ة، فاألش رون المتعاقب ّر الق ى م ي حدِّ ذاتھ عل كل اإلشارات السومریة ف ر ش رة تغی ة   -وبعد ذلك بفت المرحل
ویریة  ا       -التص ورت منھ ي تط ى الت ول األول رًا األص بھ كثی ارات ال تش ي إش تنتظم ف و  . س ي التط اھم ف ا س ان مّم ر وك

ة من القصب أو الخشب         الموروفولوجي لتلك اإلشارات الطریقة الجدیدة لكتابتھا على الطین الطرّي بواسطة أقالم رفیع
" والتي كانت تتحرك على الطین إشارات طویلة على ھیئة ُمثلث تشبھ المسامیر، ومن ھنا جاءت تسمیة ھذه الكتابة أیضًا

ي     ". الكتابة المسماریة اھیم           وقد نجح أھل سومر ف ا أدّق المف دونوا بھ م استطاعوا أن ُی ّد أّنھ ى ح ة إل تطویر ھذه الكتاب
  .التجریدیة وأرّق المشاعر اإلنسانیة

ي المدارس          ة أو ف د أو القصور الملكی اكن خاصة داخل المعاب ي أم ّم   . وكان السومریون یحتفظون بالرُُّقم الطینیة ف د ت وق
رة كلكش وأوروك ونیبور       العثور على بقایا ھذه المكتبات أو مراكز الو  دن السومریة الكبی ي الم ائق ف وكشف عالم   ...  ث

ا          . ن. اآلثار األمریكي س ي فیالدلفی ي المتحف الجامعي ف ي محفوظ ف یم طین ى رق ة عل  -كرامر عن أحد النصوص المدون
قبل  2000" والى سنة عبارة عن فھرس إلحدى المكتبات، یعود تاریخ ھذا الرقم الطیني إلى ح -والیة بنسلفانیا األمریكیة

رُُّقم    "المیالد ر من ال ، الذي ُعِثَر علیھ في بقایا مدینة نیبور، المركز الدیني والثقافي للسومریین حیث أكتشف أیضًا الكثی
ي الُمكتشف         . الطینیة باإلضافة إلى ورشة للكتابة ومدرسة بحالة جیدة رقیم الطین ي لل امي والخلف ى الوجھ األم ووجد عل

  ".الحكمة" وستین كتابًا في موضوعات مختلفة، وأّن الكتب الثالثة عشر األخیرة تنتمي إلى مجموعة سجًال ألثنین
  :الكتابة عند البابلیین

وقد   .في العراق القدیم  السومریون أقدم سكان بالد بابل كان،وعاصمة المملكة البابلیة إلمبراطوریتین بابلیتینھي  بابل  
ارُ  ببابَل لكیِنوما أنزل على الَم" یم في القرآن الكر بابل ورد ذكر ارُ  وَتھ ة   وذكرت الموسوعة الحرة أنّ   ".وَتوم المدین

 سماھا األقدمون بعدة أسماء  ، وباب اإللھ"في اللغة األكادیة " بابل" ةكلموتعني . لبالد بابل مركًزا دینیا وتجاریًاكانت 
سقوط سومر قاعدة إمبراطوریة بابل ، وقد  صارت بابل بعد، وین، أرض بابل ما بین النھرین وبالد الرافد"بابلونیا"منھا 

ة شماالً   الخلیج العربّي امتدت منوم ، .ق2100حمورابي حوالي الملك أنشأھا  م    ، جنوًبا إلي نھر دجل د دام حك ك  وق المل
  .راقیةعصره العصر الذھبي للبالد الع عّدُیوازدھرت فیھا الحضارات البابلیة  ، حیث"عامًا 43" حمورابي 

  :البابلیون أحباء الكتابة
ففي عصر االزدھار  . البابلیون عن السومریین ُحّب الكتابة، بل إّن األساتذة البابلیین قد تفوقوا على السومریین رثلقد و

ا    الكبیر، خاصة خالل عھد الملك حمورابي في القرن الثامن عشر قبل المیالد، توصل البابلیون إلى إنتاج كتابي ضخم مّم
ابلیین          . ع عاِلم اآلثار األلماني ردف ى الب ى أن یطلق عل ل، إل ي العاصمة باب ب ف ة التنقی ام بعملی اء  " غولدوى، الذي ق أحب

تتضمن " ألف ُرٌقم 600"وفي الواقع أّن عدد الرُُّقم الطینیة البابلیة التي تّم العثور علیھا فیھا حّتى اآلن یتجاوز " الكتابة
  .مختلف الموضوعات

اللُّقى اآلثاریة الُمكتشفة في العاصمة البابلیة إلى أّن أھل بابل كانوا ُیدونون وینسخون الرُُّقم في ورٍش خاصة  وتشیر تلك 
ام    ي قصور الُحّك ّم  . ویحفظونھا في المكتبات أو في  مراكز الوثائق والخزائن الخاصة التي كانت تنتشر في المعابد وف وت

واحدة منھا على عشرات األلوف من الرُّقم الطینیة، في مدن كیش وسبار وفي اكتشاف مكتبات من ھذا النوع تحتوي كّل 
  .بقیة مراكز الثقافة في بابل

  :مكتبة أیبال المركزیة
ي                 ي العراق وف دین  ف ي بالد الراف عوب أخرى ف ا استعملتھا ش ة، كم رُّقم الطینی ة المسماریة وال ل الكتاب استعمل أھل باب

ي   البلدان المجاورة لھ، وتمكن بع رق ف ض ھذه الشعوب من انجاز كتابي ضخم وتنظیم جید للمكتبات فیھا وفق أحدث الُط
   .الحفظ والتبویب والفھرسة

ع         ذي یق ل مردوخ، ال ي ت وحول دور وأھمیة المكتبة المركزیة في ایبال ذكرالكسندر ستیبتشفیتش بأّنھ قد تم اكتشافھا ف
حیث كانت تقوم في األزمنة القدیمة القویة والغنیة ایبال، وفي  في جنوب غرب مدینة حلب السوریة،" كم 55" على بعد

م 1964م كشفت الحفریات األثریة التي كان یقوم بھا منذ العام 1974عام 
خبراء من جامعة روما، عن مكتبة أو مركز للوثائق في حالة جیدة، بحیث 

ى اآلن    ي الشرق األ  یمكن القول إّن ھذه أقدم مكتبة تّم اكتشافھا حت   وسط ف
وخالل األبحاث األركیولوجیة الكثیفة تّم اكتشاف بقایا القصر الملكي الكبیر 

اء       ا أخرج العلم " الذي كان یحتوي على قسمین خاصین بالكتب، ومن ھن
ة،   " ألف ُرقم طیني 17 ة المحلی مدّونة بالحروف المسماریة ولكن في اللغ

  .أي في اللغة األیبلیة
ام     وتشیر المراجع التاریخیة إلى أّن دم الع د تھ  2250ھذا القصر الملكي ق

رام سین    دي ن . قبل المیالد نتیجة للحریق الذي شّب خالل ھجوم الملك األك
ا سبب تساقط ھذه          ة، مّم رُُّقم الطینی ت تحمل ال ونتیجة لھذا الحریق فقد التھمت ألسنة النیران الرفوف الخشبیة التي كان

د   الرُُّقم فوق بعضھا البعض وھذا الحدث قد س ي ذلك العھ إذ . اعد علماء اآلثار على إعادة تصور كیفیة توزع ھذه الرُُّقم ف
كانت ُمرتبة الواحد وراء اآلخر بحیث كان من اإلمكان تصفحھا، كما  -محتویات المكتبة -أتضح لھم بأّن ھذه الرُُّقم الطینیة

  طینیة الكبیرة، التي كانت تختّص وتتعلق بشؤون نتصفح الیوم البطاقات الُمفھرسة في أیة مكتبة، أما بالنسبة للرُُّقم ال
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  واشتملت الرُُّقم الطینیة على سجالت مختلفة لُحّكام ایبال،. اإلدارة والدولة، فقد كانت ُتسند على الجدار في األرضّیة

ة    اجم األیبلی ة   السومریة والحكا  -ورسائل تاریخیة وأناشید وأعمال أدبیة باَإلضافة إلى عدد كبیر من المع ات المیثولوجی ی
  !واألمثال، كماُعِثَر من ھذه النصوص على أكثر من نسخة واحدة

  :الكتب في أوغاریت
دیماً       ي الشرق األوسط ق الم ف د أوجد التجار    . كانت مدینة أوغاریت تتقاطع الطرق التجاریة والمؤثرات الحضاریة للع فق

لبابلیین واآلشوریین والقبارصة تجمعًا شرقیًا وحضورًا والدبلوماسیون والكھنة وأصحاب الغایات من مصر والحیثیین وا
  .معروفًا في شوارع ھذه المدینة

ا     ق فیھ وفضًال عن تلك العالقات فقد كانت أوغاریت تتبادل الرأي ومعرفة كّل ما یحصل في البلدان أألخرى، مّما كان یخل
ار ال   ھ األفك رز فی ذي تب ّالق ال ل والخ ز المتواص ًا للمرك ل  شرطًا مثالی تمراریة والتواص ھ االس ذي یضمن لنفس دة وال جدی

ام      . الثقافي والفكري مع اآلخرین یس الع ز نف ى كن شافیر، وبشكل واسع    . برئاسة ك  1939وعثر العلماء الفرنسیون عل
ف ومن بین األشیاء التي اكتشفوھا في ھذا الموقع الرُّقم الطینیة الكثیرة التي ُنقشت علیھا الحرو. ومنظم في رأس شمرا

ان أھل   الى وباإلضافة  -اللغة األوغاریتیة -المسماریة للغة مجھولة حتى ذلك الحین ُرقم كثیرة بلغات تلك الشعوب التي ك
أوغاریت یقیمون معھم صالت تجاریة ودبلوماسیة، وُعِرَف فیما بعد بأّن ما تّم العثور علیھ في موقع شمرا إّنما ھو ألواح 

  . نیة ومعرفیة ودینیةوُرقم تتضمن نصوصًا أدبیة وقانو
وقد أستدل الُمنقبون اآلثاریون بأّن تلك األلواح والرُّقم ال یمكن أن ُتنجز إّال بتوفر ورش للكتابة ومدارس للُكّتاب ومكتبات  

اء   لحفظھا، حیث اكتشفت البعثة مكتبة وورشة للكتابة في البناء ذاتھ، ومن خالل الكتابات الجدرانیة أتضح لدیھم أّن البن
ة،    . ن مقرًا مخصصًا لسكن ومكاتب رئیس الكھنة في أوغاریتكا ة وثقافی ب دینی وكان ھذا الرئیس یحتفظ في مكتبتھ بكت

  ".!معالجة الحصان المریض" نظرًا للمنصب الرفیع الذي یحتلھ، كما عثروا على معاجم ورسائل غیر عادیة بعنوان
اجم         م فاكتشفت في أوغاریت مكتبة خاصة أ1959أما في العام    ا مع اریون فیھ ى قسمین، ووجد اآلث خرى ، ُموزعة عل

  .البابلیة الشائعة عن كلكامش -كثیرة ونصوصًا فلكیة وأدبیة، ومن بین ھذه كان ھناك مقطع للحكایات السومریة
  :مكتبة الملك آشور بانیبال

ط الق         الد الشرق األوس ي ب ة ف م مكتب ع وأھ اة، تطورت أوس والي السنین وتطور الحی د ت خمة  بع ة الض دیم، تلك المكتب
  .قبل المیالد627-669الشھیرة التي  أسسھا بعنایة فائقة الملك اآلشوري آشور بانیبال التي تولى الُحكم عام 

أما حكایة ھذه المكتبة اآلشوریة  الملكیة الضخمة، فقد ُعثر علیھا ُمصادفة في بدایة التنقیبات األثریة في العراق، فخالل  
اب أ   1851-1845العام  زي الش ة نینوى      . ھـ . م كان الدبلوماسي اإلنجلی القرب من مدین رد كونجیك ب الموصل شمال   -الی

  .حیث تّم اكتشاف العاصمة اآلشوریة نینوى -العراق
". غرفة السجالت" ، ووجد ما سّماه"قبل المیالد681-705" وقد أكتشف الیرد البالط الملكي للملك اآلشوري سنحاریب

م خالل األعوام    . ذلك ھـوقد تابع عملھ بعد  ي األعوام   1854-1852راس ا قصر     1881-1877م، وف ذي أكتشف بقای م، ال
  !رقم طیني" 20000" الملك آشور بانیبال ومكتبتھ الضخمة التي تحتوي على أكثر من

خ  لقد أبانت تلك المكتبة بأّن الملك اآلشوري آشور بانیبال قد ھیأ فریقًا كبیرًا من الُكّتاب الذین كلفھ  م بأمر َمَلكي بأن ینس
َدم األصلي     . عّدة مّرات كل نصٍّ قدیم یتّم الحصول علیھ ّل فخٍر أصل وِق ّص منسوخ من    :" وقد كان الُكـّتاب یسجلون بك ن
ا تكشف      "... حسب أحد الرُّقم من بابل" ، أو"بالد آشور التي ھي مصدر النّص األصلي ذا إّن ھذه اإلشارات وغیرھ وھك

وباإلضافة إلى ھذا فقد تّم ببساطة نقل . نظیم الذي تّم بھا نسخ النصوص القدیمة لمكتبة آشور بانیبالعن كبیر الجھد والت
ة     ة كامل ت مكتب الكثیر من الرُّقم من المدن األخرى لإلمبراطوریة اآلشوریة إلى ھذه المكتبة في نینوى بالعراق، حیث ُنقل

  َ.!من مدینة كالح إلى نینوى
رُّقم       ثم یذكر بأّن الملك آشو ّل ال تّم نسخ ك ى أن ی ر بانیبال الذي كان یحّب الثقافة، فإّنھ كان یھتم ویشرف أیضًا بنفسھ عل

ي    القدیمة التي یمكن العثور علیھا في أرجاء إمبراطوریتھ أو نقلھا إلى مكتبتھ، ففي إحدى رسائلھ إلى أحد المسؤولین ف
ي بالد آشور وأرس         ابحثوا في الرُّقم:" مدینة بابل تجده یأمره بقولھ إلیھ ا نسخ ف ي ال یوجد منھ ي لالقیمة الت د  . وھا ل لق

ث ال     رك بحی ي مق كتبت اآلن إلى رئیس الھیكل ومحافظ المدینة في بورسیبا عنك، وعلیك اآلن یا شادان أن تحفظ الرُّقم ف
  ".!خذُه وأرسلھ إلى ھناوحیثما تجد أّي ُرقم أو أّي نصٍّ یمكن أن ُیناسب قصري ف. یتجرأ أحد على أن یسرق منھا شیئًا

م   . وكان لكل ُرقم في مكتبة الملك االشوري الضخمة ما یشیر إلى مضمونھ وإلى ناسخھ وما شابھ ذلك  ّل ُرق وفي نھایة ك
اتم نحو    ب أو خ م :" نّص منقوش بواسطة قال م َرَق ي صفِّ... ُرْق الد     ... ف ك ب الم، مل ك الع ال، مل ك آشور بانیب قصر المل

  ".اِآلشوریین
  :مادة الكتابة الرئیس الطین

ومریین،       د الس ات عن اب والمكتب ة والكت اج الكتاب ي أنت ة ف ارات المتعاقب ن الحض ا ع رنا إلیھ ي أش یاحة الت ك الس د تل بع
افي                ي والثق اج المعرف ة باألنت ا من ذكر حقیقة متعلق د لن د اآلشوریین، الب بال، وأوغاریت،وعن ي مملكة ای والبابلیین، وف

ّلم            آنذاك، أال وھي بیان ي ُس د ف ھ كرائ اق تقدم ھ وآف افي یستمد دیمومت ري والثق اج الفك أدوات الكتابة التي كان ذلك اإلنت
اد لتلك أألقوام         ر الوّق ى الفك دلّل عل ا ی الحضارات األولى التي ُعنیت بالكتابة والكتاب واالھتمام باألوعیة الثقافیة لھما مّم

ذ بواكیر عھدھا وفجر سالال         ت المعرفة من ي أحب یم اإلنجاز          الت د الفكر، وعظ ى اإلنسانیة بخال ي شعت عل ى الت تھا األول
  . واإلبداع في شتى مناحي الحیاة العامة

ى، نتیجة            عوب األول ات الش ي ثقاف فقد كانت مادة الطین المتوفرة بسھولة عند تلك األقوام ھي صاحبة الفضل األول ف
ة   لمقاومة الطین للظروف المناخیة والتقلبات الجویة، ان سكان سومر وبابل وآشور      . وبالتحدید إلى صالبتھ المعروف فك

  وھي المادة الخام لصنع الرُّقم من ضفاف نھرّي دجلة " الطین" وأكد وغیرھم في الحضارات العراقیة القدیمة یأخذون
10  



  
  الماء بغرض تصفیتھ ففي البدایة كان الطین یوضع في إناء مع . والفرات، بینما كانت طریقة صنعھا غایة في السھولة

ر ذلك من              ات الخشب وغی ى السطح القّش وفت ا یطفو عل بحیث یسقط الَحَصى والمواد الثقیلة األخرى نحو األسفل بینم
وفي ھذه الحالة كان ُیلقى ما یطفو على السطح بحیث كان یسھل أخذ الطین بعد فصلھ عّما . الشوائب الموجود في التراب

ى ھ  . ھبط منھ إلى األسفل  ذي             وعل ي الخالص ال ى الطین النق دماء یتمكنون من الحصول عل ان العراقیون الق ذا النحو ك
  .ونؤیستعملوه لصناعة الّرقم ویكتبون علیھا ما یشا

ین       راوح قیاساتھا ب  6-5" أما عن احجام وقیاسات تلك الرُّقم الطینیة فكانت تختلف من واحد إلى أخرى، فھناك ُرقم تت
من حیث االرتفاع، وكان الُكّتاب ینقشون اإلشارات على الطین النقي، ثم كانت ُتوضع األلواح  ارسنتیمت 25-20 -سنتیمتر

أما الرُّقم التي تتضمن اتفاقیات تجاریة مھمة ووثائق للدولة وأعماًال . المكتوبة والُمنجزة تحت أشعة الشمس إلى أن تجّف
  . ! فقد كان یتّم شیِّھا لحمایتھا من التشّوه والتبدیل أدبیة ومعاجم مختلفة، أو أي نّص ُمخصص لالستخدام العام،

  
  

  :ذاكرة المكان 
  الشــواكـــة

  مدیحة عبد الرحمن:اعداد 
 

تعد منطقة الشواكة واحدة من اھم مناطق ومحالت بغداد القدیمة اھمیة ببیوتاتھا القدیمة ودكاكینھا وسوق الخضر الكبیر 
ال مال      الموجود فیھا وھي مكان لتجمع نخبة خیر ائدھم امث وا بقص ذین تغن ة من االدباء وكبار رجال السیاسة والشعراء ال

  .عبود الكرخي 

ة      ا منطق كانھا ألنھ ث س داد من حی اطق بغ ف من ا اكث ا ، فضال عن كونھ ذین ترعرعوا فیھ اء ال اء واالبن ات االدب وذكری
واكة المشھور من اغزر االسواق البغدادیة مفتوحة وتستقبل كل ابناء العراق من شمالھ الى جنوبھ حیث یعتبر سوق الش

   .بجمیع المواد االستھالكیة 
دیم الشھداء ، او الصالحیة ھي من           تعد محلة الشواكة ومایجاورھا من المحالت سواء تلك القریبة من رأس الجسر الق

ر    محالت بغداد القدیمة بل تكاد تكون تالیة من القدم للمحالت المتاخمة لنھر دجلة والممتدة م ى ،الجعیف ن رأس الجسر ال
،او ساحة حماد شھاب ،التي كانت اواخر االربعینات نھایة العمران في جانب الكرخ من الشمال ، وما یلي ذلك مجموعة   

ة     ب من الكاظمی ل القری ر االی الجیة وقص ة والش رب المنطك ى ق دة ال عة ممت ة شاس ي وقفی زارع واراض وان .بساتین وم
اطق           الشواكة بحدودھا التي تمتد ت آخر من ة االضروملي وكان ة لمنطق ي بغداد والمقابل الى الشارع المؤدي لمحطة غرب

  .العمران 
لیین    كانھا االص وكون الشواكة قریبة من السكك الحدید  ومن السفارة البریطانیة ومن المطار فقد سكن فیھا الى جانب س

ي یخترق  واالرمن عدد من الھنود والبلوش  ي تشھد         وغیرھم وان المنطقة الت اطق السكانیة الت ا الشارع من اكثف المن ھ
ا        انھذا ماذكره الصحفی, حركة یومیة غیر اعتیادیة في اللیل والنھار  ي تحقیق لھم ادق االزدي ف راك وص ادر الب عبد الق

الي ل  عن  ي اللی شراء  منطقة الشواكة في مجلة الف باء حتى ان الكثیر من سكان بغداد كانوا یأتون الى منطقة الشواكة ف
ع الباجة و      ي تبی احتیاجاتھم التي یتعذر علیھم الحصول علیھا في محالتھم ، اما المطاعم في منطقة الشواكة وخاصة الت

  .الكروع و الكباب ،فتبقى مفتوحة حتى ساعة متأخرة من اللیل من اجل استقبال زبائنھا لتقدم لھم المأكوالت الشعبیة 
د نقطة    وتأتي اھمیة منطقة الشواكة في بغداد  ي تع كونھا اھم مداخل بغداد للقادمین الیھا من مناطق العراق الوسطى وھ

  .انطالق لحركة وسیر السیارات الخاصة بنقل زوار العتبات المقدسة 
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اداتھم      مالذ وتأتي اھمیتھا ایضا أنھا  كانت من اھم المناطق التي یتوفر فیھا  ي عی اء ف ة االطب للقادمین الى بغداد لمراجع

ان   ذه          وك اء ھ م اطب ط ومن اھ ي ثالث فق ا فھ ودة فیھ ا الصیدلیات الموج ات ، ام اوز العشرة خالل الثالثینی عددھم الیتج
  ).ب اسنان واحدصبري حداد ، شاكر السویدي ،و توفیق محمود ، وفتح اهللا ، ومرّك(المنطقة في تلك الفترة ھو 

واد    ع الم ة بجمی واق البغدادی زر االس ن اغ واكة م وق الش د س ماك   ویع وم واالس واع اللح ود ان ھ اج تھالكیة وفی االس
ات     م  الخان د اھ واره تج ي وبج دبس والخل والطرش تج ال ي تن زارات الت د من الب ھ العدی ع فی ھ وتق رات والفواك والمخض

ي یودع    التجاریة  الت
حاب   ا اص فیھ

  .بضائعھمالحاصالت 
ز   واكة مرك د الش وتع
وین  ویق وتم تس
ات   الت محافظ حاص
طى   راق الوس الع
ع   ان تجم ومك
ادق    ي الفن اصحابھا ف
اھي   ات والمق والخان
ا ان   اعم ، كم والمط
واكة  وق الش س
بالنسبة لجانب الكرخ 
رة     ة كبی ھ اھمی ل
كان  بة للس بالنس
ة    ل اھمی ذي الیق وال
عن اسواق الشورجة 

ة    دریة والدھان والص
  .في جانب الرصافة 

الم    تاذ س ول االس ویق
اء   اآللوسي عن وجھ

عرائھا  قد ل: منطقة الشواكة  ي  المال عبود   برز في ھذه المنطقة عدد من الشعراء بالفصحى والعامیة وكان ابرز ش الكرخ
والشاعر حسین المال المعروف بقصائده الوطنیة وعبد االمیر الناھض صاحب العدید من مجامیع الشعر الشعبي الذي كان 

  .المغنون  ایتغنى بھ
ي اتخذھا آل السویدي       اما وجھاء بغداد الذین سكنوا الشواكة فقد سكن وا الجھة الممتدة نحو الصالحیة وھي القصور الت

ا      مسكنا لھم ومنھم توفیق السویدي رئیس الوزراء السابق والطبیب شاكر السویدي وعدد آخر من وجوه بغداد واعیانھ
كنا  / سندرسن . د/ ویقابل بیت السویدي كنیسة ودار طبیب العائلة المالكة المدعو  ى      والذي اتخذه مس ھ ال ل انتقال ھ قبی ل

قصره المعروف في العیواضیة على نھر دجلة ، كما اتخذ بعض اثریاء الیھود واالرمن الدور المقابلة ألمالك آل السویدي 
  .سكنا لھم ومقرا ألعمالھم التجاریة 

ة  وفي شارع الشواكة امتلك النائب المعارض المحامي ذیبان الغبان بنایة متواضعة مقابل شرطة الكرخ ا    ان  ... لحالی وك
كما اتخذت بعض البنایات مكاتب لعدد من المحامین واصحاب المعامل والتجار ممن كانوا  یھه ومؤازرءیلتقي فیھا اصدقا

  .في السابق یدیرون معامل ألنتاج الدبس والطرشي والحلویات وبعض المنسوجات المحلیة 
احدى البنایات القریبة للصالحیة مركزا للعالقات العامة كان  وخالل سنوات الحرب العالمیة اتخذت الحكومة البریطانیة من

ى النا  ى       زیتولى بمختلف الوسائل ، نشر الدعایة لجیوش الحلفاء في االنتصار عل ة ومنھا عرض االفالم السینمائیة عل ی
ھا الوطنیون حتى ومقا كار االستعماریة التي اطلق علیھا یومذاك مكاتب االرشاد التيفالبنایة ، كما كانت منطلقا لبعض اال

داد    1917وقبل االحتالل البریطاني للعراق عام .اغلقت بعد الحرب واصبحت ملھى ثم فندقا بأسم لیلة ولیلة ي بغ لم یكن ف
ب   ز جسر   / دوب / اّال جسر واحد، ھو الجسر القدیم الذي یقوم على جنائ ام االنكلی ب احدث ،      ا فأق ى جنائ دا یقوم عل جدی

ا زال         .السابق وكان افضل من الجسر  دي م دیم جسر حدی وفتحوا الشارع في ارض الصالحیة ، وقد حل محل الجسر الق
ومود ھو الجسر    .قائما ھو مانعرفھ الیوم بأسم جسر الشھداء وحل جسر حدیدي آخر ھو جسر االحرار محل جسر مود    

، وكان لھ تمثال  1917آذار  11یوم الخشبي الجدید الذي حمل اسم الجنرال ستانلي مود الذي دخل بغداد على رأس قواتھ 
د         ي الساحة القائمة عن ال للملك فیصل االول ف یقع على مقربة من باب السفارة البریطانیة الرئیسي ، واقیم فیما بعد تمث

دین المتجھ        ى االذاعة وشارع صالح ال د    نحو الشواكة    ملتقى شارع الصالحیة بشارع الملك علي الذي یبدأ من مبن وق
ع اآلن   ھي  اما الدور في منطقة الشواكة فقد صارت مخازن و .تلك الساحة فیما بعد اسم جمال عبد الناصر اطلق على  تق

اث         ع االث ى محالت بی ت ال ت ان تحول م مالبث على جانبي شارع الصالحیة حیث استخدمت اول االمر كدور سكنیة حدیثة ث
ي    في حین ان البیوت التي اقیمت قبل وبعد.... المنزلي وغیرھا  بنایة السفارة البریطانیة قد انشئت في ذات الوقت اي ف
وكذلك بیت رجل معمم من آل الشادي رحمھ اهللا ، اسمھ  ھاات ومنھا بیت المرحوم توفیق السویدي وغیریمنتصف الثالثین

  / .قصرغ/ 
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  حوارات

  أحمد الصائغ مدیر مؤسسة النور للثقافة واالعالم
  ))الموروث (( في ضیافة  

  أسماء محمد مصطفى ـ أدیبة وصحافیة عراقیة : الحوار  أجرت

الحوارات ، كان جمیعھا في مطلع حیاتي  لم أجرِ  في حیاتي المھنیة سوى القلیل جدًا من
خالل دراستي الجامعیة ، وكان مع  أولھا.. الصحافیة خالل عقد التسعینیات الفائت 

لفنان التشكیلي الراحل شاكر حسن ا ، وثانیھا مع  الشاعر القدیر محمد حسین آل یاسین
ورابعھا    مع الفنان القدیر سامي قفطان ، آل سعید ، وثالثھا كان حوارًا ظریفًا وفانتازیًا

وخامسھا مع ممثل األمم    ..الوطني بكرة القدم  كان فانتازیًا أیضًا مع طبیب المنتخب
الرئیس    ھي إبنةوسادسھا مع شخصیة نسائیة سیاسیة   المتحدة في العراق حینذاك ،

 عن لقاءات قصیرة أخرى مع شعراء وأدباء عرب األندونیسي السابق سوكارنو ، فضًال
. 

 مساحة جذب الستأنف ما انقطعت عنھ ، إذ) النور( مركز  الحوارات ، وجدت في فسحة  بعد إنقطاعي الطویل عن إجراء
كتابھ وكاتباتھ ، فضًال عن  وللنور وأھل النور من كبیرة من الكلمات التي تقطر محبة للوطن والناس ،   مساحة   رأیت

 . متبادلة ھنا وھناك   نقاشات وآراء
احمد الصائغ مدیر  ، كان البد من ھذا الحوار مع السید  أینعت أشجاُرھا وتفتحت روُح الربیع فیھا ) النور ( وألّن حدیقة

  . واالعالم مؤسسة النور للثقافة
أخینا القدیر داخل   فألترككم معھا ، وأنتم خیر َمن یصدر حكمًا عادًال بحق.. لصائغ الكثیر في أجوبة ا لن أقول أكثر ، ألّن

  0إطار ھذه المحكمة ، وكذلك خارجھا
 .  

 أما زال محموًال على جناحي طائرٍ  ورقي .. حلم ..   بالمعنى المؤسسي العملي   مؤسسة النور للثقافة واإلعالم
  ؟

بعد أن أتعبتھ   على أرض الواقع   أنت وأنا وھو وھي َمن یجعل ھذا الطائر یحط..... آخر ـ وھل ینتھي الحلم إّال بحلم  
لقد كان مھرجان النور لإلبداع الذي أقیم في قلب العاصمة بغداد دلیًال على إّن طائر النور بدأ .....    المحطات االفتراضیة

وھناك اآلن أیضًا خطوات عملیة إلنشاء مكاتب للنور ... لتأسیس قاعدة حقیقیة وواسعة    یحط الرحال على أرض الواقع
في المحافظات العراقیة وبعض العواصم العربیة واألوربیة ، فقد جرت تسمیة مدیري المكاتب ، وستشھد األیام القلیلة 

یحیى المقبلة إفتتاح مكاتب النور في بغداد والنجف والناصریة وصالح الدین والبصرة بحضور الشاعر العراقي الكبیر 
  . السماوي

أال تعتقد أّن الحصول على دعم أي جھة .. یعاني مسألة التمویل  ) مؤسسة النور للثقافة واإلعالم ( ما زال مركز النور * 
  السیما إذا كانت حكومیة سیحد من حریة النور في النشر ؟

  
النور كونھا ینبوعًا عراقیًا یسقي ـ التمویل الذي نطلب ھو تمویل نوعي حیث یجب أال یتقاطع مع استقاللیة مؤسسة   

ونحن دقیقون في ھذه المسألة بالذات ألّن النور وبإختصار لیست للبیع مھما  حدائق اإلبداع بغض النظر عن التسمیات ، 
  . كان الثمن مغریًا 

عملیة بشأن تفعیلھا ھل أتخذتم خطوات .. الھیئة التأسیسیة للمنظمة العربیة لإلعالم الثقافي اإللكتروني   عضویتكم في*   
  بما یخدم واقع الثقافة ؟

  .ـ ھي أحد األحالم المؤجلة 
المركِز الوطني لإلعالم األلكتروني العراقي لیقوم بلمِّ شمِل قنوات األعالم األلكتروني كافة   سبق أن أعلنتم عن تشكیل*   

  ؟ھال وضعتنا أمام مالمح ھذا التشكیل .. لما حقَقھ ھذا القطاع من حضور واسع
جرى تكلیف عدد من الشخصیات اإلعالمیة إلعداد صیغة أو بیان  ـ ھو حلم آخر بدأ یأخذ خطوات عملیة وإیجابیة حیث   

سبل للتعاون المشترك في مجال اإلعالم    ویھدف المركز الوطني لإلعالم األلكتروني العراقي الى تحدید. التأسیس 
ي وإصدار وثیقة شرف ملزمة ألعضائھا وتشكیل لجنة للدفاع عن كتاب األلكتروني واإلرتقاء بھذا المجال المھم والحیو

     ..االنترنیت وإصدار ھویات خاصة للمنتسبین وحفظ الحقوق الفكریة وغیرھا من المھام التي ستوكل لھم 
  ما مالمح الثقافة التي یرید النور التأسیس لھا وسط الكم الھائل من المواقع األلكترونیة ؟*  
) وھي محترمة بالنسبة لنا ( نجمع اإلبداع والمبدعین تحت خیمة واحدة بعیدًا عن المسمیات واالنتماءات ـ نحاول أن   

وإرساء ثقافة الحوار وتقبل الرأي اآلخر بطریقة حضاریة واالبتعاد عن ثقافة اإلتھامات الجاھزة التي یستسھلھا البعض 
  ...   من خالل النت ینھل سكانھا من نھر واحد نرید أن نؤسس حارة عراقیة .... في الرد على مخالفیھم 

  كم میَال أمام الخطوة األولى ؟.. ھناك حلم شاب بإصدار صحیفة تحمل اسم مركز النور *   
  . ـ ربما میل واحد إذا توفرت السبل لذلك ، وقد یكون ألف میل أمام عوائق یفرضھا علینا الواقع ومنھا مسألة التمویل   

  فباتت الحاجة ملحة ألن یكون إصدارًا  أحد الزمالء یتناسب ومكانة النور التي وصلت الیھا ،  تقدم بھجمیل    ھو حلم
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  . وھناك محاولة ایضًا إلصدار مجلة النور باللغتین العربیة والسویدیة في السوید. ورقیًا

  ھل ثمة أسرار تود كشفھا للمرة االولى ؟.. لدي فضول یتعلق بكوالیس مركز النور * 
  یا سیدتي ؟؟؟؟؟؟؟ .. أسرارًا بعد البوح بھا لك   وھل تعدیني أنھا ستبقىـ   

  .وكل حدیث جاوز إثنین شائع : وكیف لي أن اتجاوز قول الشاعر 
  ! ھل تعر ف أني لن أغادر سؤالي السابق من غیر كشف ولو سر واحد ؟*  

الینا بُت أعرف أحیانًا محتوى الرسالة قبل أن من خالل الرسائل والتعلیقات التي تصل    ...ـ سأقول لك دون ذكر أسماء 
أفتحھا لمجرد قراءتي إیمیل الشخص المرسل وحدث أن تسلمُت یومًا رسالة تحتوي على نص شعري وصورة جمیلة 

لفتاة شابة وفیھا بعض عبارات اإلطراء على الموقع وتطلب نشر النص مع صورتھا ، ال أعرف ماالذي دعاني للتوقف 
ة وسط عشرات الرسائل التي ترد یومیًا تطلب اإلشتراك بالموقع ، وبعد متابعتي الموضوع توصلت الى عند ھذه الرسال

اب أراد أن یجعلھا طعمًا لآلخرین لینال منھم وقد استعار صورة من األنترنیت واسم وھمي ولكنني فاجأتھ إن أحد الكّت
صدیقي المبدع لربما نسیت أن تكتب اسمك وكتبت اسمًا (( برسالة الى بریده الشخصي وباسمھ الحقیقي ألكتب لھ عبارة 

، فاعتذر صدیقنا الكاتب على فعلتھ وسط خجل )) نصك جمیل وسانتظر إعادة إرسالھ باسمك ... آخر وصورة أخرى 
  .  وارتباك لمستھما في رده علینا

  تعودَت الرد على جمیع الرسائل التي تصلك ؟؟  وھل*  
فقط اكتفي بتنفیذ ما یطلبھ صاحب الرسالة من تعدیل أو إضافة أو   دم توفر الوقت الكافي ، ـ في أحیان كثیرة ال أرد لع  

  .حذف ، أما إذا كانت الرسالة تطلب توضیحًا أو استفسارًا فأقوم بالرد علیھا 
  ألن یتصوروا عدم الرد على رسائلھم تجاھًال ؟؟*  
  .   واعتقد أنھم یتفھمون عدم ردي رسائلھم ،  فأنا أنفذ ما یأتي في مضامین  ـ لیس كذلك ،   
  كم یستغرق عملك في الموقع یومیًا كي نرى النور بھذه الصورة ؟؟*  
  .ساعة یومیًا  14ـ یستغرق مني نحو   
  ھناك قسم األخبار في المركز ، ھل من نبذة عنھ ؟*  
یقوم . خت یاسمین الطائي ـ قسم األخبار یشرف علیھ الصدیق علي السید وساف وأیضًا الزمیل صباح محسن كاظم واأل  

الخبر من المصدر الرئیس الى مركز النور لیطلع قراء النور على أھم وأحدث األخبار المھمة ) لنك ( ھذا القسم بربط 
  .والعاجلة   
  وماذا عن قسم الدراسات ؟*   
ء وتطویر ھذا القسم عمل مابوسعھ من أجل إنشا   ـ یشرف على ھذا القسم مشكورًا األستاذ علي القطبي الموسوي وقد  

ولكن ارتباطاتھ الكثیرة والتزاماتھ حالت دون تمكنھ من االستمرار ، وسیجري تفعیلھ قریبًا بعد أن تناط مھمة اإلشراف 
  .على ھذا القسم الى أستاذ آخر 

  كیف وجدت بغداد آخر مرة ؟*  
  .من كل سكاكین الغدر  بالرغم    ...ـ عروس بثوب زفاف   
  في النور ، أحببت أن تراه في بغداد ؟  ب َمن ھو أكثر كات*   
  ـ ھل لي أن استعین بصدیق ؟؟؟؟؟؟  
  .. واستعن بجمھور النور أیضًا   *   
  .فُھم جمیعًا َمن احببت أن أراھم في بغداد وباقي مدن العراق   إذن سأترك لكل من التقیتھ في العراق أن یسجل اسمھ ،  - 
  دخل في عملكم ونعتب ونزعل ؟أن نت    ھل یحق لنا ، بصفتنا كتابًا ،*
ـ وھل سیكون النور بھذا البھاء لوال ھذا الزعل الجمیل والعتب الذي یدل على المحبة   

  إذ إّن اكثر شيء یسعدني أن استمع الى عتب األحبة البادر لإلعتذار منھم ،   والحرص ،
     .ألن ھذا یدلل على نقاء السرائر 

  .. حي حمامة على جنا.. إرسم لنا حدود التدخل *   
التي تحرص    فالنور سماء مفتوحة تحلق بھا كل حمائم األحبة   ـ الحدود لتحلیقھا ، 

أما إذا أخذت بعض الجوانب الشخصیة فإنھا ال تجد أذنًا صاغیة . على بھاء موقع النور 
منا ، فمثًال ھناك َمن یتدخل حد الزعل ألننا ننشر لشخص ھو على عدم إتفاق معھ أو 

وھناك من یعد نشر  ح لھ المجال ، سویعدنا نرتكب جرمًا حین نف نھجھ یختلف عن 
نصوص الشباب انتكاسة في مسیرة النور إذ یفترض أن النور یجب أن یحتوي على 
األسماء الكبیرة فقط والذي ھو منھم ، وھناك َمن ال یرید أن ننشر لكاتب إلنتماءاتھ 

من ھذه التدخالت التي تؤلمنا في حقیقة السابقة ویعدنا نروج لتلك األفكار ، والكثیر 
  .األمر ، ولكننا وبعد ھذه السنوات تعلمنا كیف نحتوي ھذه التدخالت 

  !!؟..أم إنك عجزت . كیف تحمل العصا من الوسط ، لترضي الجمیع *  
فلم أعتد ... أعجز صحیح إني تعبت ، وتعبت جدًا ولكنني لم .... ھذه المھمة    امتھنت محبة اآلخر واحترامھ فسُھلت ليـ   

  .الفشل أو العجز في حیاتي 
  كیف تنظر الى ذلك ؟.. سلبیة محسوبة على مركز النور    البعض یعد بعض محتویات التعلیقات كتعلیقات اإلطراء نقطة*   
  .ھنا  ـ البد لي أن أتوقف قلیًال   

  شاء عالقات جمیلة بین رواد النور من مسألة التعلیقات مسألة حیویة ومھمة وتعطي الموقع طاقة كبیرة وتساعد في إن
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  وھذا ھو الھدف  والمذھبي ،   قراء وكتاب حتى أحسست أنھم أصبحوا أسرة واحدة بالرغم من التنوع الفكري والعرقي

تجمع ما شتتھ الواقع الحیاتي فتقرب    األول من إنشاء مركز النور وذلك ببناء حارة عراقیة في ھذا العالم االفتراضي
افات بین َمن تناثروا كالعطر في أرجاء المعمورة بالرغم من صعوبة السیطرة على التعلیقات والجھد الكبیر الذي المس

یفصل بین    نبذلھ في غربلة بعض التعلیقات التي اعتاد أصحابھا أن یقتلوا الفرح في قلوب اآلخرین ، وھناك برزخ
وتبقى مسألة مھمة وھي مدى تقبل . تنال من شخصیة الكاتب  التي ترید أن  التعلیقات الحمیدة والتعلیقات المسیئة

  .البعض لنقد نصوصھم بعدما اعتادوا كلمات اإلطراء لكل ما یكتبونھ فیرمون بلومھم على الموقع 
لیس بمقدورنا أن نمنع َمن یرید أن یترك بصمتھ أو إعجابھ    :وإشارة الى اعتراض البعض على تعلیقات اإلطراء ، أقول 

كما إننا ننظر الى كل ماینشر في النور بعین اإلحترام سواء   أو نص معین ، فلسنا رقباء على أذواق اآلخرین ،بمقال 
  .نحن نتحمل فقط مسؤولیة نشر تعلیقات فیھا تجریح أو إساءة للكاتب ... أتفق مع أفكارنا أو لم یتفق 

  ومتى یتخلص النور من وزر التعلیقات التي الذنب لھ بھا ؟* 
  .تى ما تفھم الكاتب بأّن النقد حالة صحیة اذا كانت ال تنال من شخصیة الكاتب ـ م  
  كم نسبة التعلیقات المسیئة التي تحجبھا ؟*  
بالمائة  5ـ في بدایات انطالق الموقع كانت نسبة التعلیقات المسیئة تبلغ أكثر من النصف ولكن اآلن تكاد یكون المعدل   

  . التي ال تنشر تعلیقات تحمل إساءات مھما سببت لنا من إحراج مع مرسلیھا النور   ألن الجمیع اعتاد سیاسة
  حین یمّر تعلیق مسيء لشخص الكاتب وال یتضمن نقدًا لنصھ ، وینشر ، ھل یصادفك الكثیر من العتاب ؟*  
فاظ على حصانة ـ بالتأكید ولن اسامح نفسي عن ھذا حتى وإن سامحني الكاتب نفسھ ألنني حینھا أحس باإلخفاق في الح  

     .من خانة النشر   والیشفع لي رفع التعلیق   الكاتب في النور
  وإن رفعتھ من خانة النشر ، ھل یعاتبك صاحب اإلساءة ؟*   
ألنھ یعد حقًا من حقوقھ بأن یرد بالطریقة التي یرید لكنني أحیانًا أرد علیھ ...    األمر الى أكثر من العتب  ـ أحیانا یصل  

  .فمثلما لن نرتضي اإلساءة لك لن نرتضیھا لغیرك .. ترضى لو كان ھذا التعلیق كتبھ أحد ضدك  وأقول ھل كنت
  كم كاتبة في النور أخبرتك بقرار ھجرة النور بسبب إساءة صدرت من آخر ؟*  
وفر ـ ھناك من طلبت رفع ایمیلھا أو صورتھا نتیجة تصابي البعض ، لكن لیس ھناك من غادرت النور ، ألن النور ی  

  . وما یحصل للبعض من مضایقات یكون خارج أسوار حدائق النور. حمایة للكاتب والكاتبة داخل أروقة النور 
  وكم كاتبًا فعل بالمثل ، ألسباب تتعلق بمكان النشر وغیره ؟*   
  : ـ قد یغنیك ھذه المثال للبحث عن إجابات أو أمثلة أخرى   

في الصف   یخبرني فیھا بضرورة رفع قصیدتھ من الموقع ذلك إننا نشرناھاأرسل لي أحد األحبة من كتاب النور رسالة 
  ....أنھا أھم من القصائد والنصوص التي نشرت في الصف األول  -مایقول  على وفق  -  ، بینما یرى ھو   الثالث 

  .  ولم أجد جوابا حینذاك للرد على صدیقي 
عاود مشكورًا إرسال نصھ طالبًا منا نشره فاستقبلتھ بمحبة  وألن صدیقي یعرف حیادیتي في النشر ومحبتي للجمیع فقد

   . أكبر ولكن نشرت نصھ في الصف الثالث أیضًا مشاكسة مني لھ
األخطاء اللغویة والنحویة واإلمالئیة والطباعیة ، سمة غالبة في عالم النشر األلكتروني ، متى یتجاوزھا فضاء النت ، *  

  بإعتقادك ؟   وموقع النور ،
تى ما تجاوزنا الحساسیة من النقد، ودرس البعض منا قواعد اللغة العربیة وأصول اإلمالء، وراجع مادتھ قبل إرسالھا ـ م  

  .وھناك فكرة لتشكیل لجنة تصحیح تشرف على النصوص التي تنشر في الرد للحد من تلك األخطاء . للنشر
  لمسؤولة مع ما طرح من أفكار مھمة في ملفات النور ؟ھل تعتقد بأّن ثمة أمًال في أن تتجاوب الجھات الحكومیة ا*   

ـ ال أعفي الحكومة من مسؤولیتھا في متابعة كل ماینشر في وسائل اإلعالم من أفكار ومقترحات وشكاوى والتفاعل معھا 
م السلطة سیاسة البلد وإداء الحكومة ، وأیضًا یعد اإلعال   )تقییم ( تقویم  ألن اإلعالم ھو الجزء الحیوي الرئیس في 

  .ولكننا لم نفقد األمل بعد في تجاوب الحكومة ... الرابعة ، ولكن حكومتنا الحالیة علیھا أعباء كثیرة ومھمات كبیرة 
  بك خیبة ؟ ما مداھا ؟یھل تص.. وإذا لم تلتفت الحكومة الى الملفات *   
ننا سنبقى نطرق أبواب الصمت الى أن ـ مع االصرار على تأدیة رسالتنا بصفتنا إعالمیین ، لن نصاب بخیبة أمل أل  

  .   تستجیب
كانت إدارة مركز النور قبل المھرجان األخیر ، تھتم كثیرًا بملفاتھا ، فترسلھا الى برید الكتاب ، لمزید من االطالع ، *  

  لماذا ھبطت ھمة اإلدارة بھذا اإلتجاه ؟ ھل یرجع ذلك الى انشغاالتكم ؟
كاتبًا  1850اإلیمیالت المشتركة الى جمیع الكتـّاب بعد أن تخطى عدد الكتاب أكثر من  ـ كان ھناك خلٌل في نظام إرسال  

  . وجرى إصالحھ قبل مدة قصیرة ، وسأرسل ھذا الحوار الى جمیع الكتاب ألبرھن لك بأّن ھمتنا ما زالت عالیة .. وكاتبة 
  بھذا اإلتجاه ؟ كنَت قد أعلنت عن حصول تغییر في تصمیم النور ، لكن لم نَر جدیدًا*   
المصممة لموقع النور حول عملیة التطویر ولكننا لم نحصل على   TC Innovationsـ ھناك مناقشات مع شركة   

  .موعد محدد بعد 
  الى أي مدى نفعكم ملف تقویم إداء النور ؟*   
یر موقع النور وستترجم الى ـ ھي محاولة لتقویم الذات من وجھة نظر اآلخر فقد احتوى الملف أفكارًا رائعة ومھمة لتطو  

  . واقع عملي من خالل التصمیم الجدید 
  كیف تعلل ذلك بصدق ؟.. نفسھ   عد بالنشاطتوبعضھا لم .. من النور بعد المھرجان  تھناك بعض األسماء اختف*  
  . النور مفتوحة أمام الجمیع  ألن أبواب حدائق.... ـ اتمنى أن أسمع الجواب منھم   

15  



  
  ..لَمن ودع النور بزعل وعتاب  ماذا تقول* 

فال تجعلوا النور بستانًا ... فیھا ما ألحمد الصائغ  كمول... ـ أقول لھ إن النور ھي حدیقة للجمیع ولیس ُملكًا ألحمد الصائغ   
  . مھجورًا فتنمو فیھ األدغال والتساعدوا في انھیار رافد مھم من روافد اإلعالم األلكتروني العراقي 

  سیخرج النور من نطاق المحلیة الى العربیة بشكل أكثر فاعلیة ؟متى وكیف *  
  . كاتب وكاتبة من العرب اعتقد بأنھ أخذ یطرق اآلن أبواب المحافل العربیة بقوة  700ـ من خالل وجود أكثر من   
ا ، ھل أتخذتم الئق قام بھ أحد كتاب النور مع زمیلة لنا ، یتعلق بصورتھ نشر النور مؤخرًا مقاًال عن تصرف غیر*   

  وكیف تتصرف الكاتبة برأیك تجاه أمر كھذا ؟ قرارًا بشأنھ ؟
ومن ھنا .... ونحن نربأ بكتابنا عن مثل ھذه التصرفات غیر األخالقیة . ـ إّن َمن تعرض لھا ھو لیس من كتاب النور   

إلثبات ذاتھا وتحدیھا للظالمیین الذین أحیي زمیلتنا الكاتبة ألنھا عادت الى النور بإندفاع أكثر وإعتداد بشخصیتھا ورغبة 
  . یحاولون دومًا سرقة فرحتنا بھذا البھاء الجمیل الذي فتح لنا ذراعیھ 

  للمھرجان السنوي المقبل ؟  ماذا في حقیبة أحالم النور*   
وھي  الفرح والحب في عیون الحاضرین بدأت أرنو لحقائبي   ـ وأنا على خشبة المسرح الوطني أقرأ كلمتي واطالع  

  . فھناك الكثیر إن شاء اهللا ومنھا إقامة معرض فني لفناني عائلة النور ... تمتلئ بأفكار وأحالم لمھرجان النور المقبل 
ھل تعتقد أنّ  .. ، وتشمل التعایش والتسامح والمصالحة الثقافیة   مھرجان النور المقبل سیكون تحت شعار المحبة*   

  ؟  أو فضاء المخیلةالتسامح سھل كأحالمنا على الورق 
  ....... ویكون مستحیال إذا ... ـ سھل جدًا إذا غمر الحب حیاتنا وقلوبنا   
  ھل تعتقد أن المثقفین العراقیین سیجتمعون تحت سقف واحد ؟*   
حیث اجتمع عدد كبیر من  2008الشك سیدتي بعد أن كنِت الشاھدة على نجاح مھرجان النور لإلبداع    ـ ھل سیراودك  

  !؟ فین والمبدعین تحت خیمة النور المثق
  ھل من ضمانات إّن السقف بال شقوق لتسرب المطر ؟*   
  .ـ نعم ، الضمان ھو إصرارنا على أن نؤسس سقوفًا من المحبة والعطاء تكون عصیة على المیاه التي تزرع فینا الفرقة   
  لماذا أشعر أنّ  اإلجتماع لیس سھًال ؟*   
  .ـ ولكنھ لیس مستحیالً    
في زمن ضج بأشكال وألوان مختلفة من التھدید حتى ما  ةألیست فعًال غبی.. أظنك تسلمت رسالة تھدید الكترونیة *  

  عادت تنطلي على أحد ، أو حتى مللناھا ؟
  تتحدثین ؟؟؟؟؟؟؟    ـ عن أیة رسالة تھدید  

  .فقد وصلت أعدادھا العشرات 
  ـ فماذا تقول عنھا وعن مرسلیھا؟  
بالتجربة الدیمقراطیة والحضاریة في طرح اآلراء واألفكار بشكل حر،    لعذر لھم ، ذلك إننا حدیثو عھدـ أحیانا أجد ا  

یرید أن یجعل من موقع النور منبرًا   ، وھذا لم یعتده البعض الذي   وعدم تحیزنا ألي طرف سبب لنا بعض المشاكل 
ولكننا بعد كل مرة ... یبدأ التھدید واإلتھامات الجاھزة    الیھ  للسباب وكیل الشتائم واإلتھامات ، وحین نرفض مایسوقوننا

  .والسبب ھو تفھم الكثیرین لنا ومساندتھم   أقوى من األول  نتعرض فیھا للتھدید نجد أنفسنا
  ھل دغدغت رئاسة جمھوریة النور مخیلتك وأناك ؟*   
سًا لجمھوریة الحب ، وزراؤھا من المبدعین وجدت نفسي رئی  فشعرت بالسعادة إذ .. ـ غفوت قلیًال فتخیلت نفسي كذلك   

قائمة اإلعتقاالت ، ولكان اسمِك   أفقت قبل أن أعّد ولكن الحمد هللا إذ ) . وأزرار كیبورد ( الرائعین وأسلحتھا من أقالم 
  .. یتصدر القائمة 

  ماذا تفعل لو كنت رئیسًا لجمھوریة بالفعل ؟*  
  ..   خطوتي األولى ستكون....   الوجبة الغذائیة   ـ الحب مع  

  .. وأزرع شوارع بلدي بالورد والحب 
  ..وألغي الشعارات والھتافات والتصریحات التي لم نجِنِ  منھا سوى الخیبات 

  .أنزل كل صباح التناول فطوري مع عمال ساحة الطیران وأشرب شاي الصباح في مقاھي البتاویین 
لماذا .. ینسى وعوده    حقیقة حتى   حلمًا ، لكن ما أن یصبح حلم الترؤسلكن ، ربما الجمیع یعد خیرًا حین یكون األمر *   

  برأیك ؟
  .ـ إسمحي لي سیدتي أن أؤجل الجواب على سؤالك ھذا الى حین تسلمي منصب الرئاسة  
  لك ھذا ، لكن قل لي أّي الجمھوریات تفضل ؟*   
  .ـ جمھوریة النور الفاضلة   
  أترى ذلك سلیمًا أو صحیحًا؟.. ویخفت ضؤوه تارة تارة ،    مركز النور ، یصخب ویتألق*   
  .كذلك النور بصفتھ مجاًال من مجاالت الحیاة   ـ كما الحیاة ال تسیر بوتیرة واحدة، وإّال ألصبحت مملة ،   
  كیف تعلق على ذلك ؟.. وصلني من أحد كتاب النور ، أن الموقع بعد مھرجان النور أصابھ فتوٌر ما أو ھبطت عزیمتھ   *  
كاتب ، أما اآلن  1600  النور كان نحو  ولكن قد یغیـّر رأیھ إذا عرف أن عدد الُكتاب قبل مھرجان    !!!ـ ربما ھذا صحیح   

  !؟.... ، فھل من فتور )حتى ھذا الیوم (  كاتبًا  1870فالعدد 
یل ، ما ھي ولم یوضح لي التفاص.. الى منعطف خطیر    ووصلني من كاتب آخر أنھ صارحك بأّن النور انعطف*  

  وبصراحة ؟ .. المالحظات التي جعلتھ یرى ذلك 
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الیوم    فمنذ ... ، ھو الى الجانب السلبي ، وإنما قد یكون انعطافًا الى الجانب اإلیجابي   االنعطاف   ـ أوًال لیس بالضرورة   

ة وقد ساعدنا اهللا ثم أنتم إذ األول النطالق موقع النور وبعض األخوة یحاول أن یسحب النور الى جھة ما أو محطة معین
السكة التي توصلنا الى محطة الوطن دون التوقف في استراحات األحزاب والطوائف والقومیات التي حاولوا   بقینا على

  فھناك من یرسل بعض المواضیع التي فیھا نفس طائفي أو قومي شوفیني أو یحمل. أن یرغمونا على التوقف عندھا 
لى بعض الشخصیات أو اإلبتعاد عن النقد الموضوعي وحینما ال ننشر لھم ھذه المواضیع یتھموننا أو إساءات ا  تجریحًا

وأنا أحب أن اطمئنك ومن خاللك اطمئن الكاتب .. بتواطئنا مع الطرف اآلخر أو بوجود انعطاف خطیر في سیاسة النور 
ا لتأدیة الرسالة اإلعالمیة التي تجعلنا مؤھلین الذي تقصدین وجمیع كتاب النور أننا لم ننعطف عن مسار ونھج أتخذناھم

وأنا یسعدني أن یكتب األخ الزمیل مقاًال وسأنشره في النور یتحدث عن نوعیة االنعطافة التي مّر بھا . ألن نكون عراقیین 
لذین ھم أیضا النور مع أدلة واقعیة وسأكون شاكرًا لھ ألنھ سیصحح لنا مسارًا لربما حدنا عنھ وسنرى تعلیقات كتابنا ا

  .یشتركون معنا بالتحریر
كالمقاالت التي نشرت .. ھناك مقاالت ظریفة ربما یجوز أن نسمیھا بأنھا مقاالت نوریة عائلیة أو شيء من ھذا القبیل *   

  ضروري ؟ ما الذي تضیفھ الى المشھد الثقافي العراقي ؟  ھل تعتقد أن نشرھا.. تحت عناوین جمھوریة النور 
فتقرب بین الجمیع من خالل زرع االبتسامة   شاكسات جمیلة تكسر رتابة العالقة بین أفراد عائلة النور ، ـ أعّدھا م  

أو ربما اعّدھا استراحة محارب في زمن الرصاص والتفخیخ والصراخ على أعتاب ... والمحبة في قلوب اآلخرین 
  .إشراقة من األمل داخل أنفسنا الشوارع المھجورة ، وسط كل ھذا فإننا نحتاج الى ابتسامة تعید لنا

  لماذا یرى البعض ، وربما قلة قلیلة ، أن ھذه المقاالت تحول النور من موقع رصین الى منتدى عادي ؟*   
  :ولكن سأجیب البعض عن ھذا التساؤل .... والحمد هللا ) البعض(ـ قلِت   

كن بین آالف المقاالت الجادة یتسلل الینا مقاٌل جمیع مواضیع النور بھذا المستوى لتحول الى منتدى عادي ، ول تلو كان
  .أو مقاالن یحمالن روح الفكاھة أو المشاكسة وال اعتقد أّن ذلك یؤثر على عنوان الموقع ورصانتھ

لكن ھناك من یرى أنھا تأخذ مساحة أو حصة .. نشركم مناسبات كتاب النور ، أجده تقلیدًا على جانب كبیر من الذوق *   
  حساب مقاالت أجدر بنشرھا فیھا ؟ ماذا تقول إزاء ذلك ؟  من النشر على

ھي لیست صفحة والدات وأفراح دعائیة بمقدار ماھي  ! ؟....ـ ألم نتفق على إننا أسرة واحدة نتقاسم الفرح والحزن   
    . حأبناء أسرة ویتقاسمون الحب والحزن والفر  تعزیز أواصر األخوة والصداقة بین كتاب النور وقرائھ بصفتھم

  .. لننتقل الى األسئلة البعیدة نوعًا ما عن مركز أو مؤسسة النور ، لنحاكي شخص أحمد الصائغ   
    

  من ھو أحمد الصائغ ؟* 
  .ـ رجل عشق العراق فحاول أن یزرع حدیقة من الورد لیفوح عطرھا في شوارع الوطن   
  الى أي مدى تمتد طیبتھ ؟.. أحمد الصائغ *  
  .من قبل اآلخرین ـ الى حدود استغاللھا  
  من أھدتك الرقة على طبق من ذھب ؟*   
  .ـ أمي رحمھا اهللا   
  أو ما الذي علمك كیف تمنح ؟ َمن *   
  .بخل اآلخر ـ 
  أین تتلمذت ؟*   
  . عبد اإللھ، والشقیق عدنان. د   الخال: في مدرسة الصائغین  ـ مازلت تلمیذاً  مطیعًا   
  أي امرأة تعنیھا بھمساتك؟*   

  ـ ھي
  !!ا سؤال ولیس جوابًا ھذ*  
وھي المرأة التي اتنفسھا عطرًا في ... ـ المرأة التي أعني ھي التي جعلت من نفسھا ینبوعَا للعطاء لتروي حدائق روحي   

  .... وتمسح عني غبار المنافي ... وتقاسمني ھمومي    صباحاتي
    على بعد مسارات الدمع یسكنني الوطن في منفاي* ((  

  )) ..   ي في الوطن منفیةوھناك تسكن حبیت
  متى تعتقد یلتقي المنفیان ؟ وأین ؟

  .ـ نعم ، حینما یجدان وطنًا یستوعب دموعھما   
  وھل یجدان ؟*   
والطعم للعناق إّال ضفاف دجلة ، نعم سیلتقیان في سماء الوطن ، فمازالت ...   ـ مازالت صورة الوطن ھي األجمل  

  .لتورق األشجار وتزھر الحدائق األرض تحتاج الى مزید من األمطار ، 
  ھل الغربة موت ؟*   
  .ـ وأحیاناً  تكون حیاة أخرى إذا كنت غریبًا في وطني   
  وھل شعرت بالغربة في الوطن ؟*  
للوطن ، وشھدت ھذا الحب الكبیر من النوریین الذي جعلني أنسى غربتي  ـ لم اتخلص من شعور الغربة إّال حین عودتي   

  .م العھد السابق التي عشتھا في أیا
  ھل اختصرت عناقات األھل واألصدقاء مسافات الغربة وسني الفراق ؟*   
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  ..قصیدة ودمعة تشكیان الى اهللا ما فعلھ الطغاة بنا   ـ كان العناق  
  ألیس لالنتظار عمر كما للصبر حدود ؟ )) .. انتظریني ھناك حیث الموعد األبدي * ((  
  .لكن االنتظار ترسم مالمحھ إشراقة من األمل ـ الصبر یتسلق حدود الزمن ،   
   حین یتناثر الورد على شباك غرفتي* ((   

  )) أعرف أّن رسالة حملت لي صورتك
  أمازال الشباك مزدحمًا بالورد ؟

  .، فما زلت أشم عبیرھا    یطّل على حدائق الوطن  ـ شباك غربتي  
  حلمت بھا في العشرین* ((   

  )) وقابلتھا بعد األربعین
  .. من ھي ؟ ولن أرضى بإجابة توفیقیة 

  !!ـ كیف تسألینني عنھا وأنت تقطفین من أزھار حدیقتھا یومیاً  وتنثین بھا أمطار إبداعك ؟  
  .. تقصد مساحة النور *   
  .الى أن عانقت شذاھا بربیع األربعین   ـ نعم وقد سقیتھا بأمطار أحالم العشرین  
  .... في الطریق الیھا * ((   

  ني غبار المنافي نفضت ع
  وحزن سني الوحشة 

  وذاكرة شوھتھا أغانٍ  عابرة
  عبرت الحدود 

  ألحمل معي 
  عطشا صحراویا ألمطارھا 

  وحلم باللقاء                
  وحلم بالھناء              
  وباقة ورد              
     لم تذبل بعد             

  ))   ھدیة لیوم میالدھا                 
  .. التي كنت في طریقك الیھا ؟ ال تقل ما ال ننتظره منك إجابة على سؤال كھذامن ھي 

  ) في الوصول الیھا : ( ـ سأجیبك بما جاء في إحدى ھمساتي   
  آه یا بغداد 

     كیف سالتقیِك؟؟؟
  والدموع ؟  كیف سأقبل مابین عینیِك 

  كیف سارتوي منِك ؟ 
  وداخلي عطش وشوق وحنین ؟ 

   یسألونني عنك* ((   
  ویفتشون بین كلماتي

   یتعبھم البحث
   فأفتح لھم عینّي

  )) لیتعرفوا الیك 
  كیف ستفتح عینیك أمامي ألتعرَف الى َمن أسألك عنھا ؟

  : لنور لإلبداع حیث قلت اـ ال یحتاج أن تقرأي في عینيَّ اسمھا فقد بحُت باسمھا أمام المئات في مھرجان   
  .ضأ في محراب دجلة حلم أیھا االحبة أن نعانق بغداد ونتو

  على مرافئ وحدتي(( ـ   
  ترسو بقایاك

  )) أساطیل من الصمت 
  كیف تنظر الیھ من مرافئك النائیة ؟.. الصمت 

  .ـ الصمت ھو قصیدتي المفضلة   
  متى تلجأ الیھ ؟*   
  .ـ حین تغادرني مفرداتي   
  ـ أال یكون الصمت سالح العاجز أحیانًا؟  
  .ح بھ ـ وأحیانا أبلغ من كل ما نبو  
   یرقبني بنظراتھ الصامتة* ((   

   وأنا اتسلل كماء عذب
   عبر بوابات محبتھا

   ألسقي أزھار حدائقھا
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   واستمطر السحب لیبلل جدائلھا

   واناغم العصافیر على أشجار ربیعھا
   اراقص حلمًا قدیمًا
   )) تحت أفیاء حنینھا 

  ھ ؟ ما مالمح الحلم القدیم ھذا ؟ وعلى أي حلبة تراقص.. 
  .ـ ھو حلم قدیم أن أقدم لبغداد خاتم الوفاء على طبق من حب ولیكون لي سبیل اراقصھا بھ على حلبة اإلبداع   
  ماذا لو لم تفق من حلم جمیل ؟*   
  .سأبقى أنا الحالم بدفء البصرة بالرغم من ثلوج مالمو ـ   
  ھل ینفع الھمس في زمن الصخب ؟.. أنت تھمس كثیرًا*   
  . ، ألّن صدق كلماتي یعطیھا قوة تفوق ضجیج الزمن الزائف   لل الیھا بال عناءـ ھمساتي تتس  
  وھل تسمعك الحبیبة إذا كان ھدیر الحرب یقتحم الصمت من كل صوب ؟*   
، وتارة أخرى    وترد على ھمساتي تارة بأنین األلم وھي تجثو تحت صوت االنفجارات ورائحة البارود  تسمعني...نعم  - 

  .ضفائرھا على ضفة النھر   عطر وھي تمشط ترد بزجاجة
  فلماذا یریدون عداوتي؟... لم أكره احدًا   : أنت كتبت مرة *   

  فعًال ؟ ھل تعتقد أّن ثمة َمن یرید عداوتك 
وقد تعرضت للعداء ال لشيء إّال ألنني أحمل حبًا أكبر من أن  ....ـ مثلما المحبة موجودة فأكید ھناك ما یقابلھا من الكره   

  . یستوعبھ بعضھم 
  
  ما الذي یبكیك ؟* 

  .ـ الظلم   
  ھل تؤمن بأنّ  دموع الرجل عیب وضعف ؟*  
  .ـ أعّدھا رجولة إذا كان ھناك ثمة نزیف من دم ال یمكن إیقافھ   
  :ذات مرة طرحتُ على شاعر سؤاًال *   

  :قالت لي إمرأة 
  لو بكى رجل أمامي ، لوضعتھ على رأسي ؟   

  فماذا تقول لھا ؟
  :وقد أجابني بالقول 

  ..أشفق علیھا، ألنھا لم تقابلني 
  أنت ، ماذا تقول لھا ؟

  . ـ سأبكي عمرًا أمام وطن تغسل شوارَعھ دموُع األھل  
  .. "مدینتي الغافیة على شاطىء الحزن * "   

  أما زالت الكوفة كذلك ؟
  .والحب األول    اآله یمتد من ثلوج مالمو الى حي السراي في الكوفة حیث الدمعة األولى ـ ھي خیط من  
  نور إبنتك ، ھل تخلت تمامًا عن ترتیب أشیائك بعد زواجھا ؟*   
  .لتستبدلھ بشیخوخة مبكرة   ـ نور حملت معھا شبابي الذي كنت أظنھ ،   
  ما حجم صبر أم النور معك ؟*   
  .زھرة تفوح عطرًا وھدوًءا...  دودًا للصبر أو العطاء ھي إمرأة ال تعرف ح - 
  تخیل أنني أعطیتك اآلن ورقة ورد ، ماذا تكتب علیھا ألم النور ؟*   
  .ـ ونحن نسیر معًا الى نھایات حدائق العمر أغفري لي بعض خطایاي   
  طف ؟ھل كل أسرة الصائغ معجونة بالل.. وفي الصائغ الكبیر كذلك    وجدنا فیك لطفًا ،*   
وِ  تحت أي نظام أو حزب أو إتجاه ظمن یحمل سالحًا غیر القلم والفكر ولم نن  نحن عائلة نجفیة مسالمة لن یكون بیننا - 

  .حبنا ألھلنا یكبر ما كبر بنا العمر .... 
  لماذا ال تغار المرأة من الرجل باعتقادك ؟.. المرأة تغار من المرأة .. الرجل یغار من المرأة *  
  .ھ ُملك خاص لھا ، ونجاحھ في مجال معین ما ھو إّال قالدة على جیدھا ـ ألن  
  ماذا تكتب على ورق الیاسمین ؟*   
  عن مدن تفصلنا- 

  عن أشواق بحجم المسافات
  وانتظار... عن دموع 

  یضحك البحر من سذاجتي
  ویھمس بھدوء

  . أنھا تغفو بأحضانك اآلن
  لَمن تقول آسف ؟*   
  .ثقیًال علیھ في ھذا الحوار ـ لَمن كنُت ضیفًا   

19  



  
  ؟   ولمن تقول شكرًا*   
  ـ لكل من غرس نبتھ في حدائقي ،  
  لكل من غفر لي أخطائي ،و

  .ولكِ  
  ما ھو السؤال الذي أزعجك في قائمة أسئلتي ؟* 

  .ـ ھذا السؤال بالذات   
  : وح الفضول ألسألك لكن ، البد لي أن أخضع لجم!!   ولن أسألك لماذا أزعجك ، لئال تنزعج أكثر*   
  ماھو السؤال الذي أعجبك ؟  
  . جمیعھا بالمستوى نفسھ من الروعة تـ األسئلة كانت مترابطة ویكمل بعضھا البعض ، لذلك كان  
  وماذا ترید أن أسألك بعد ؟*   
  لماذا النور؟؟ .... ـ لم تسألیني ھذا السؤال   
  ولماذا النور؟؟*  
  .ـ سأتركھ للقراء الكرام  
  لماذا النور ؟: لھذا لم أكن ألسألك  ربما*   
  ......................... ـ   
  وماذا ترید أن تسأل كتاب النور وكاتباتھ ، لیجیبوا على سؤالك في خانة التعلیقات الخاصة بھذا الحوار ؟*   
  : ـ إضافة الى السؤال السابق أضیف سؤاًال آخر ھو   

  ھل عرفتم حجم محبتي لكم ؟؟؟؟
  یقرأ ھذا الحوار ؟  ترید أن من الذي ال*  
  .حاسد إذا حسد   

  
  
  

  قضیة للنقاش
  الجزء األولـ  الغائب الحاضر واشكالیات التطور واالبداع –الفلم العراقي 

  معھد الفنون الجمیلة ـ  مخرج مسرحي وسینمائيـ  حسین السلمان
  

  1946) بغداد  –ھرة القا(  الرائد الراحل حقي الشلبي وعفیفة اسكندر بطال أول فلم عــــراقي
ین    ع المھتم ن جمی ب م ة تتطل ھ وطنی ي مھم م العراق ة الفل ر دراس ل  اتعتب ذا الفع ة ھ ادقة لمناقش ة والص اركة الفعال لمش

فلیس من المعقول وال من الطبیعي ان یتخلف شعب كشعب العراق عن ممارسة ھذا الفن الجماھیر الذي .االبداعي الكبیر 
ة   أعتبره الفالسفة والعلماء من ون قاطب ا ی  .أھم وأخطر الفن ب         وم ذا الصمت المطبق الغل ر الدھشة واالستغراب ھو ھ ثی

  یب وتھمیش الھمیتھا وضرورتھا في البناء السیاسي واالجتماعي غیفناني السینما عما یحیط بھا من تشویھ وت
ة لقد ظھر ھذا جلیًا في البرامج الثقافیة للتنظیمات السی.واالقتصادي للجمیع العراقي  . اسیة التي لم تعر للسینما ایھ اھمی

زن ة         ... والح ت المؤسس ث تحطم مولي حی ام الش ام النظ ناه أی ذي عش مت ال ك الص ي ذل ع ف زل نقب م ن ا ل زن أنن ل الح ك
ھ      .... السینمائیة الوحیدة في العراق ا قال ردد م د ن ت  (وما زلنا الى الیوم نقبع في حفرة الصمت ،وق ا سیأتي ھو    ):ھمل م

  !!...الصمت
 :مات للمقدمة كل

ر ال    ا ام كل من        نان تغیب االشیاء عن واقعھ اي ش ھ ب ا التعامل مع قره ، وال یمكنن
ي          . االشكال  یش ف ي یع ي ینطلق من واقعھ وظروفھ والحاالت الت الن كل عمل فن

فالتقلیل . رحمھا انطالقًا واعتمادًا على ان الفن شكل من اشكال الوعي االجتماعي 
ان مستواھا ، شيء نرفضھ والنع    من شأن ایة محاولة ، مھم ا    تا ك ي تحلیلن مده ف

ا   ) ظاھرة ( وتصورنا الیة  او محاولة ، مھما كانت درجة نجاحھا او فشلھا ، النھ
ي    ان ینبغ ساھمت في وضع بدایات ، بغض النظر انھا كانت بدایات لم تضف ما ك

ا افالم  ت علیھ لوبقراءة اخرى نرى ان خارطة الفیلم العراقي تطف. لھا ان تضیفھ 
اك        م یكن ھن ة ، اذ ل ة والحرفی یلم الفنی عشوائیة اثرت تاثیرًا سلبیًا على حركة الف
رة بحاالت من النكوص         ان كثی ي احی خط تصاعدي للفیلم العراقي ، فھو یصاب ف

ًال فن    ھ عم ًا ویجاھد  ی واالحباط ، فمن سبات عمیق یظھر فیلم  یحمل في اجزاء من
ة     لتوكید ھویة ما ، لكنھ سرعان ما ة االنتاجی دات العملی . یسقط في ضبابیة وتعقی

  طع تحمل الثقل الفكري تویعود السبب في ذلك لالسلوب المتبع في بناء الفیلم العراقي وارتكازه على ارض ھشھ لم تس
طع ان توھذا ما یؤكد حقیقة ثابتة وھي ان كل االفالم العراقیة تلك لم تس. تتمتع بھ السینما كصناعة وفن  يواالنساني الذ

  لنفسھا طریقًا ، ولو بسیطًا ، امام الفیلم العربي ، كما انھا ، من جھة ثانیة ، لم تستطع ان تعد طاقات مستقبلیة ) تشق ( 
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  بعدما انحصرت واحتكرت لعدد محدود ضمن مواصفات وتكلیفات رسمیة شملت كافة االختصاصات السینمائیة  خاصة في 
الفیلم العراقي محكومة بالحركة االفقیة ، اال ما ندر من االفالم ، او اجزاء او مشاھد منھا  ظلت حركة. مرحلة الثمانینیات 

  ).  المصري بشكل خاص (، متارجحًا بین تقلید الفیلم العربي ) عنق زجاجة الواقعیة (، فلم یخرج الفیلم العراقي من
  :التقلید وغیاب االستمراریة 

  :ماتقدم یمكن ان نشیر الى  وتاثیرات السینما العالمیة من خالل
اب االستمراریة  ـ  ـد         .  غی ث مایریـــ دأ من حی یلم یب ا نالحظ بجالء ان كل ف اتمیزت        ھن ذا م ة، وھ منفصل عن حركة عام

كالیة . السینمائیة في العراق عن مثیالتھا في البلدان العربیة  وانفردت بھ كانھ جزء الحركة اثیر سلبي    وكان لھذه االش ت
وتتمحور في حدث واحد الیختلف في ھذا الفیلم او ذلك اال  تقترب) خاصة في المرحلة التاسیسیة ( االفالم مما جعل اغلب 

ة        ل محاول دركون ان ك ینمائي الی اج الس ي االنت املین ف ب الع وح ان اغل ر بوض ھ ، ویظھ ذي یحتوی ارجي ال كل الخ بالش
ا      سینمائیة ، وحتى تمسك بزمام اسباب التقدم والتطور ، تحتاج ال اھو افضل مم ى م ا ال ى مراجعات مستمرة لالرتقاء بھ

اج السینمائي   .سبقتھا من محاوالت  ولعل في مقدمة اسباب عدم االستمراریة ھو احجام الرسامیل عن خوض میدان االنت
  .وترددھا في ولوج ھذا المیدان الجدید

ة االنتا   ونقصد بھ التقلید الذي اد. تقلیدیة التوجھـ  اط العملی ى احب ة  ى ال ة     جی ة االبداعی م العملی ا   .،ومن ث ولعل استعراض
ى    سریعا ،كما سنالحظ الحقًا  ،لتلك االفالم یؤكد االستنتاج الذي توصلنا الیھ وھو عدم اعتماد تلك االعمال السینمائیة عل

ي   ي العمل ال التطبیق یة والمج ة التخصص یة من الدراس ى قب  اوان بعض.قواعد اساس لت عل ي حص ك االفالم الت ول من تل
  . جماھیري یعود في اساسھ الى طرافة االحداث واقترابھا من بساطة وعي المشاھد 

ب  ، یمتلك السینمائي العراقي ثقافة جیدة  فھو حین یشرع في عمل سینمائي تجده یطرق كل ابواب ال     ثقافة جیدةـ  تجری
ان شیئاً    ؤیاوالحداثة في المعالجة والر ة ، وك ھ        وما الى ذلك من التصورات النظری ي ، وكان یلم العراق ي الف ا سیحدث ف م

ة         رجسیخ ًا الیتناسب مع تلك الطروحات النظری بھ نحو االفالم المتمیزة في السینما ، لكن الحصیلة النھائیة تشاھد فیلم
  . التي یجري الحدیث عنھا في اللقاءات الصحفیة وغیرھا 

رًا مانجد تسرعًا       اتسم االنتاج السینمائي العراقي بالعجال,  العجالة والتسرعـ  یلم ، فكثی اج الف ة في تدقیق مستلزمات انت
ازل المؤلف             ان ، یتن ر من االحی ي الكثی ذا نالحظ ، وف ذ ، ل ة التنفی ( كبیرًا في اختیار القصة والجري السریع وراء عملی

وبعد الفشل یلقون   في الوحدة العضویة للفیلم ، یةاو المخرج عن اشیاء كان یعتبرھا من العناصر االساس) السیناریست 
 . باللوم على اسباب ضعف االنتاج او قلة خبرة وصالحیة الكوادر المساعدة او اسباب اخرى التبرر فشل الفیلم 

ي     غیاب النقد السینمائيـ  یلم العراق كالت الف ي عدم    م ویك  ، بشكل غیاب النقد السینمائي مشكلة اضافیة لمش ن السبب ف
ة      قدرة وفعالیة الفیلم العراقي في اعداد ناقد سینمائي متخصص ، وھذا ماسمح للكثیر بممارسة النقد خارج اطار العملی

ث استحدثت                 رة حی دأت مبك ي العراق ب ال ھو أن دراسة السینما ف ذا المج ي ھ ارة ف االبداعیة للنقد ، ومن الجدیر باالش
ام الدراسي     ي الع ة ف ون الجمیل ة الفن رع السینما ،  1961 -1960اكادیمی تحدث ف نوات   واس ر س اریخ بعش ذا الت د ھ وبع

دریس              د السینمائي ضمن مفردات الت م یدخل النق ي بغداد ، لكن ل ة ف ) 1(استحدث فرع السینما في معھد الفنون الجمیل
ة والسینمائیة      . سواء في االكادیمیة او في المعھد  الشركات التلفازیة والسینمائیة ، كنا نامل ان تشق الشركات التلفازی

انق        طریقًا إبدا ذكراة السینمائیة، وان نع ي ال رًا جذریًا ف عیاً  مثیرًا ینقل الفلم العراقي الى ضفة االبداع ، وان تحدث تغیی
لكن كل ھذا ذھب أدراج الریاح ، فأصابھا نفس . طورًا جدیدًا ینقلنا الى ذلك اآلفق الواسع لمعالجة االمور الفنیة والحرفیة 

ة  ا ان          . السینمائیة   المرض الذي أصاب المؤسسات الحكومی د لھ ى الفضائیات نری ى عل ھ ینطبق حت دو ان الحال ذات ویب
ي رافقت المؤسسات    تتستفید من  ى حد سواء      الك اآلخطاء واالحباطات الت ة عل ة واالھلی د    . لحكومی د الجدی ان ھذا الولی

  .علینا النظر الیھ بدقة متناھیة ، فھو بحاجة ماسة الى دراسة مفصلة لكل جوانب عملھ
  لبدایاتا

  لماذا تعثر ستدیو بغداد؟
اھرة ( تعود البدایات االولى للسینما في العراق الى أواسط االربعینیات ، حیث تم أنتاج أول فیلم سینمائي ھو   داد  -الق ) بغ

راء  حانتاج شركة اتحاد الفنانین المصریة مع مشاركة صا     منمن أخراج المصري احمد بدر خان و د  ( ب سینما الحم عب
ھ  ) . فالرحمن شری ي تمثیلی د اهللا العزاوي ، سلمان جوھر           : شارك ف ة اسكندر ،عب راھیم جالل، عفیف ي الشلبي ، اب حق

للمخرج ابراھیم حلمي ، شارك   ) ابن الشرق ( كما قدم فیلم أخر بعنوان . ،فخري الزبیدي ، مدیحة یسري وبشاره واكیم
ة  ي تمثیلی ارة وا :ف ان وبش اب ،مدیحھ یسري ونورھ د الوھ ادل عب و   ع یري اب ي ،حض ز عل ان لعزی ھ اغ دمت فی یم وق ك

درة    ومن خالل انتاج ھذین الفلمین ،فقد كانا غیر ذ يًءولم یتحقق شی.عزیز ى ق دل عل ي اھمیة تذكر ،فلم یبرز فیھما ما ی
ا بتشجیع تأسیس                ى واتبعھ دأ الخطوة االول ي الشبلي اراد ان یب د الراحل حق ار عالم السینما اال ان الرائ في خوض غم

ا أل  ااالقدان اال أننا نجد .ودیو عراقي وشركات انتاج سینمائیةست ستودیو  ( نشاء  م على أنتاجھا شكل سببا مباشرًا ومھم
داد امي   ) بغ ین ع حاب          ).1948-1947ب ض اص دى بع ة ل ز الثق ة تعزی م بمثاب از المھ ذا االنج ان ھ وال  روك ؤوس االم

ي         وفعال ت . الستغاللھا وتحریكھا في مجال  صناعة السینما   ر من المستلزمات التكنیكیة لالستودیو والت ة الكثی مت تھیئ
ى   اك نشاء االستودیو ھو ظھور     انت عامًال اساسیًا في نجاح اول فیلم قام االستودیو بانتاجھ ، ومن الدوافع التي دعت ال

ي التي استقطبھا العمل مثل العراقمقدرات تمثیلیة جیدة في الحركة المسرحیة العراقیة،حیث ظھرت االمكانیات االبداعیة لل
  .السینمائي

  اول فلم عراقي ریفي نجح تجاریًا:   البدایة االولى
  ومع انتاج ھذا الفیلم بدأت العالمات االولى لوالدة ) علیا وعصام( بعد اكمال االستودیو بدأ التحضیر النتاج فیلم جدید ھو 

ھ شوتان  ( كان الفیلم من اخراج الفرنسي  . الفیلم العراقي ار  (ومصوره   )اندری ور      ) جاك الم وھو فرنسي ایضا وقصة ان
  ابراھیم جالل ، جعفر السعدي، یحیى فائق، فوزي محسن االمین،عبد اهللا العزاوي وعزیمة : شاؤل وشارك في التمثیل 
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  .توفیق وسلیمة مراد
ا وعصام  (استطاع فیلم  ي    1948) علی ؤثر ف ان ی

رًا بفعل    ة  درة حق الجمھور العراقي تأثیر كبی كایت
وس   ن نف ة م ت قریب ي كان یة الت القصص

اھدین ن   :(( المش أخوذة م یلم م ة الف ت قص كان
ام    تقطب اھتم تطاعت ان تس ة اس ة عربی حكای

ائدة     الم الس ة االف من موج اھدین ض ذاكآالمش . ن
ا  ة وبق یلم المرتفع ة الف من السوق ءلكن كلف ه ض

ة  رائب المفروض ة والض ذه  العراقی ھ ،ھ علی
دم ت ى ع باب ادت ال دید الكاالس ةلس دم ).2(ف م ی ل

ل داد (عم تودیو بغ رًا،)س ھ  كثی ت علی اذ تكالب
حف   ي الص یة ف ادات السیاس الت واالنتق الحم
ھ       م یستطع االستودیو ان یؤدي مھمات العربیة فل
د       یخ قواع ھ لترس ًا ل ان مخطط ا ك وة وكم المرج

راق    ي الع ینمائي ف ل الس ة للعم ة وانتاجی . فنی
حاب الش     ون اص الت لك ك الحم اءت تل ركة وج

ـود  ودائي( یھـــــــ ت س اء  ) بی ق انش د راف وق
االستودیو بروز القضیة الفلسطینیة على الساحة 
ن        دد م ة ع طین وادان یم فلس رار تقس دور ق وص

س ود بالتجس ره(الیھ دس وغی فیق ع ا ) ش ،مم
ن    ف ع ى التوق تودیو ال حاب االس طر اص اض

ام  ) راقلیلى في الع(باخراج فیلم) احمد كامل مرسي(قیام  االنتاج بعد باالشتراك مع    1949لحساب ستودیو بغداد في الع
یلم حضور  و،) اوھان(المصور اللبناني  ابق      الم یؤكد ھذا الف یلم الس ى الف ا وعصام  (قیاسًا ال ر من     ) علی ذي حقق الكثی ال

ي العراق   (عناصر النجاح وكان  كندر واب         تمن  ) لیلى ف د سلمان ونورھان وعفیفة اس اني محم راھیم مثیل المطرب اللبن
  .ره النتاج افالم شركات اخرى جیاما ستودیو بغداد فقد انصرف العمل فیھ لتا: جالل وعبد اهللا العزاوي 

اج    راك النت ر (خالل تلك الفترة اتجھ بعض المنتجین االت ر )طاھرة وزھرة  ( و) ارزو وقمب ا      عب ان لھ ة، ك مقایضات انتاجی
ر  ي العراق        االث ة السینما ف ى حرك لبي الكبیرعل ي    . الس تج الترك ان للمن ین     ) توغدبك (والفلم ا بعض الممثل وشارك فیھم

یلم        . العراقیین منھم فالح الزیدي،عبد اهللا سلمان وحمید مجید ي تصویر ف ین استطاع فریق عراق ة  (وبعد ھذین الفلم فتن
اول والمعالجة السینمائیتین        )وحسن ي التن ة االفالم السابقة ف یلم   ،وھو من االفالم التي لم تخرج عن نمطی ذا الف ،اال ان ھ

یلم     انجح تجاریا وفاقت ایراد ا الف ي احتواھ ة الت یلم   .تھ كل االفالم التي سبقتھ لالجواء الریفیة واالغاني الجنوبی اخرج الف
وشارك في تمثیلھ ) ولیم سایمون( قام بتصویره. 1954في العالم ) دنیا الفن( ومن انتاج شركة أفالم ) حیدر العمر( ھوكتب

 بعد ھذا الفیلم بعام قدم فیلم. حد لناصر ، عبد المنعم الدروبي، احمد حمدي ، غازي التكریتي، سلمى عبد األیاس علي ا: 
وكتب قصتھ وأخرجھ عبد الخالق السامرائي ، وھو من االفالم الضعیفة المستوى، سواء في المعالجة  ھالذي انتج)  ندم (

  .القصصیة أو االخراجیة
  ظواھر سلبیة  

ائق (المسرحي قام المخرج  یلم      ) یحیى ف ي ف ل ف ذي شارك كممث ا وعصام  ( وال ة    ) علی ب    باعداد سیناریو عن روای للكات
 1956انتج الفیلم عام ). وردة (لیحولھا الى فیلم سینمائي اطلق علیھ اسم ) مذكرات نائب في الریف(توفیق الحكیم وھي 

یلم  ) شركھ أفالم العراق الحدیث( من قبل  ا المخرج         رافق انتاج ھذا الف ة من الظروف القاسیة تحدث عنھ  )حسین (جمل
دوره         ) ورده(خرجت فیلم عندما ا: قائال ذا ب تھم االخر، وھ ى اشدھا ،كل ی انین عل ى   انكانت الصراعات بین الفن عكس عل

  )3.(ولكن كان فاشال فنیا للتمویل االفالم أنذاك خشیة الفش المنتجین الذین لم یتدخلوا
  انطالقة جدیدة 

ة، خاصة       ةقد انتقل الى محطة مھم ) كامیران حسني( یكون المخرج ) سعید افندي( فیلم بانتاج اج االفالم العراقی ي انت ف
د  وانتاج كامیران وتمویل المحامي عبد الكریم ھادي   الفلم من كان . وانھ درس السینما في الوالیات المتحدة االمریكیة  ق

درة مخرجھ       قدیم فیلم استطاع ان یؤثر تأثیرتتمكن المخرج  ا قویًا على المشاھدین لطرافة موضوعھ وشعبیة احداثھ وق
في ھذا الفیلم تجسدت الول مرة القدرة . عبد الواحد طھ ، جعفر السعدي , یوسف العاني ، زینب : وتحریكھ ممثلیھ وھم 

ة تجاوزت االفالم السابقة     د  ( و ,  العراقیة على انتاج فیلم عراقي یتمتع بخصائص فنی ي    ) يسعید افن یلم عراق ھو اول ف
اخراج عبد الجبار  )من المسؤول(كما انتج في نفس العام فلم  1958شارك في مھرجان دولي ھو مھرجان موسكو للعام 

دي ( بعد النجاح الذي حققھ فیلم .ولي بعد عودتھ من دراستھ الفنیة في الخارج وكان من بطولة ناھدة الرماح  ) سعید افن
ر  ( من اخراج  1958لعام ) ارحموني: ( نھا تم انتاج مجموعة افالم م در العم یلم      ) حی ر ف ام نفسھ ظھ ي الع عروس  ( وف

ل         ) الفرات  ارك ، وافالم اخرى مث ادي مب د الھ دكتور حسن   : ( قصة وسیناریو واخراج عب ا الشعب   ( ، ) ال اخراج  ) ان
ر   ة  (  , ل یاسین آالمحامي محمد منی ي و    ) نعیم ار ول د الجب م تستطع تجاوز      ) 7ة قطار ساع  ( اخراج عب وافالم اخرى ل

  ماسبقھا من 
لالفالم الملونھ اصحاب سینما النجوم ومن اخراج      ) شھرزاد( الذي انتجتھ شركة ) نبو خذ نصر( افالم حتى ظھور فیلم 

  الذي اخرجھ المخرج نفسھ شارك في  1956في العام ) سلیمان الحكیم ( كامل العزاوي ، وھو ثاني فیلم ملون بعد فیلم 
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  وقد عرض ھذا الفیلم في بلدان . سامي عبد الحمید ، بدري حسون فرید ، یعقوب القره غولي) : نبو خذ نصر( تمثیل فیلم 
  .عربیة منھا الكویت والبحرین وسوریا 

  :االنطالقة الحقیقیة ونبوخذ نصر یقتحم الفلم الملحمي الملون .. سعید افندي 
ة وا   مھمة ضمن م) العزاوي( وتعد تجربة   ذه االھمی ي وتظھرھ ي اقتحام المخرج عالم    ض سار الفیلم العراق عب  احة ف  اص

اء الحدث          –اال وھو الفیلم التاریخي  اوخطیر ي مجالي بن رة ف ات كثی الملحمي وما یحملھ وما یتطلبھ من شروط ومتطلب
ى       والمعالجة السینمائیة اضافة الى الدیكور واالزیاء واسلوب وطریقة التمثیل ، اضافة الى م وھو القدرة عل الشيء االھ

استیعاب متطلبات واسس السینما الملحمیة ، وعلى الرغم مما رافق ھذه التجربة من احباطات ، فانھا تظل تجربة متقدمة 
م انتاجھ عام     داد ، عدا سعید            1960على زمانھا ، خاصة وان الفیلم ت ي ستودیو بغ ذه االفالم السابقة صورت ف وكل ھ

  0ي احیاء وبیوت بغداد على غرار طریقة افالم الواقعیة االیطالیةافندي الذي صور ف
  :یعید الثقة بالفلم العراقي ) ون ئالضام(  و،  الحارس اول فلم یحرز جائزة

     :خطوة متقدمة 
اً           1967لعام ) الحارس( یعد ظھور فیلم  یلم ان یحقق حضورًا محلی ي ، وفعال استطاع الف یلم العراق رة للف  بارقة امل كبی

، وحصل على الجائزة الثانیة ، وجاء في اسباب  1968وعربیًا وعالمیًا ، فقد شارك الفیلم في مھرجان قرطاجھ في العام 
د     : ( منح الفیلم ھذه الجائزة  ي بل ى ف ة االول بساطة الموضوع وانسانیتھ ، ولكون الشباب الذي صنعوه یخوضون التجرب

ي مھرجان    اول  ووھ) یة یفتقر الى االمكانیات التكتیكیة السینمائ فیلم عراقي یفوز  بھذه الجائزة ، كما ان الفیلم شارك ف
قاسم ( الفیلم عن قصة ) 4( (قد تمیز بالصدق ( ر الفني لجریدة العمل الفرنسیة عن الفیلم بانھ روقد كتب المح. طاشقند 

ي   0قاسم حول ، سلیمة خضیر    , مكي البدري ، زینب : وتمثیل ) نھاد علي ( وتصویر ) خلیل شوقي( حول واخراج  وف
وعلى الرغم من االرباكات التي رافقت انتاج الفیلم ، اال انھ ) جعفر علي ( العام نفسھ ظھر فیلم متوسط الطول من اخراج 

: وتمثیل ) نھاد علي( والفیلم من تصویر ) جعفر علي( اظھر بجالء واضح االمكانیات الفنیة والقدرات الجیدة للسینمائي 
والفیلم ظلمتھ الصحافة الفنیة ، حیث انھ . وداد سالم , عبد الرزاق ، جعفر السعدي ، ناجي الراوي ، فوزیة الشندي  اسعد

ة  , تحلیل سینمائي دقیق ب  لم یحظ ث   1968ففي نفس العام الذي عرض فیھ الفیلم انعقد المؤتمر االول للفنون الجمیل حی
فمنذ الفیلم ) 5) (الخطوات ، قلق التصمیم ، مشوش الوثوب منتكس المھمة مرتبك ( وصف واقع السینما في العراق بانھ 

ر ل وم  مالبك الم الی ة اف ارس ( ؤسس یلم   ) الح وى ف رض س م یع ابي( ل ینما    ) الج لحة الس ي لمص ر عل ھ جعف ذي اخرج ال
دان السینما     ) شذرة البدویة( والمسرح ، وشریط اسمھ  ى می د عل ام   .لشاب جدی د الع ل    ظھرت افالم   1968بع ة مث روائی

ر  ( ل و    ) شایف خی كري وجمی د ش اتي و  ) جسر االحرار  ( لمحم ات  ( لضیاء البی یم الصافي و   ) ذكری عب  ( لنع ) ارادة الش
ي ، وكان ظھور مثل ھذه االفالم بمثابة قتل كل ئلبرھان الدین جاسم وعشرات االفالم التي ال تمتلك مقومات الفیلم السینما

  . ق سینما في العراالاالمال لنھوض 
  نھوض جدید

ا     یظھرت في بدایة السبعین ي السینما قبل جمھورھ . ات افالم عراقیة استطاعت ان تعید الثقة ثانیة الى نفوس العاملین ف
یلم     ث بف د جاء اول الغی د        ) ون ئالضام ( وق امر مھدي واخراج محم ي وسیناریو ث رزاق المطلب د ال ب عب ة الكات عن قص

ي       شكري جمیل تمثیل خلیل شوقي ، فوز یم واسع ف یلم بتقی ذا الف یة عارف ، ناھدة الرماح ، سعدي یونس ، وقد حظى ھ
امن   في الكتابات النقدیة السینمائیة وفي المھرجانات التي شارك فیھا ، فقد حصل الفیلم  مھرجان مــوسكو السینمائي الث

ة           ھ مجل ا كتبت اء فیم وفیت ، وج ینمائیین الس اد الس ـزة اتح ى جائـ بیغل   ( عل ر ش ة  ) دی ـم    : ( االلمانی اول فیلــ د تن لق
د  ھع مھمة ومصیریة كاالرض واالنسان والعمل ، وقد اكد الفیلم المقدرة الفنیة لمخرجیمواض) ون ئالضام( كري    محم ش

ھ        ي للبحث عن ا المواطن العراق ي اتبعھ ال رجال    . جمیل اثناء تصویره حاجة االنسان للماء واالسالیب الكفاحیة الت د ق لق
ة        (ي موسكو سینما فلا رة من الحیوی ى درجة كبی ا سایكولوجیة عل د استطاع    , )6) (ان ھذا الفیلم یمثل درام د  ( لق محم

ان یطور ادواتھ السینمائیة ، ویقترب كثیرًا من لغة سینمائیة یحاول االنفراد بھا ) ون ئالضام( بعد فیلمھ ) شكري جمیل 
ل    م( وعمومًا یمكن القول ان . لخلق سمات فنیة خاصة  د شكري جمی ي        ) حم یلم العراق ة الف ي حرك زًا ف ًا متمی ل مكان احت

ھ      جیلي ، وان فیلم ال التس ي المج ي او ف ال الروائ ي المج واء ف وار ( س ة   ) االس ن روای رف ع بس بتص ر و (المقت القم
د الربیع ) االسوار  رحمن مجی د ال د الحم    يلعب امي عب ة التمیمي ، س ل طعم ى ،تمثی ري صبري موس یناریو المص د ، س ی

ي    .1979مھرجان دمشق السینمائي االول عام     في،سامي قفطان ،قد حصل على جائزة سیف دمشق الذھبي  د جاء ف وق
ث أستطاع    ) االسوار(ان (تقییم لجنة تحكیم المھرجان  یسلط الضوء على مرحلة من نضال الشعب العربي في العراق حی

ذا المضمون بلمحات شاعریة     ة السبعی   ).ان یوصل ھ ر مرحل ي       تعتب یلم العراق دأت   :نیات من اھم مراحل تطور الف د ب فلق
ذین سبق وان      تفلقد تألق. تتضح مالمح أولیة لتوجھ فكري رصین لحركة السینمائیین  امكانیات بعض من المخرجین ال

ي الخارج            . شاھدنا لھم أعماآل بسیطة  اء دراستھم ف د انتھ ل من السینمائیین الشباب ، بع ر قلی ، كما ان مجيء عدد غی
ي الصحافة والمحافل الفنیة عن                ھ ف ا یتحدثون عن ي الوسط السینمائي ، یكسبونھ وم استطاعوا تحریك ما ھو ساكن ف

ومن الجدیر بالذكر في ھذه المرحلة ان ) 7(مفاھیم سینمائیة تقدیمیة تجسدت في مشاریع افالم اتسمت بجدیتھا وحیویتھا 
عن قصة لجاسم المطیر ، تصویر )قاسم حول(اخراج وسیناریو ) الزقاق بیوت في ذلك(نشیر الى أفالم متمیزة نذكر منھا 

ب ال ) حاتم حسین(  یلم  س وتمثیل سعدیة الزیدي، عبد الجبار كاظم ، مكي البدري ، عبد المطل اخراج  ) یوم اخر  ( نید، وف
ي  (صاحب حداد تصویر    اد عل ل  ) نھ یلم        : ، تمثی اني، ف د النعم اح ، قائ دة الرم ل شوقي ، ناھ ر ا( خلی أخراج فیصل   ) لنھ

د     : تمثیل . لمحمد شاكر سبع ) والرماد النھر(الیاسري المأخوذ عن قصة  اء محم رزاق، ھن د ال  ،سامي قفطان، اسعد عب
ومیدیة رصینة كفلم فائق یتزوج اخراج المصري ابراھیم عبد الجلیل وتمثیل قاسم المالك وسناء عبد كوكذلك ظھور افالم 

  .الرحمن 
  ) كمة عن مجلة فیض الح( 
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  صفحات من كتاب

  المكتبات في العراق منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر
  مكتبة آشور ومكتبة ادب ومكتبة نوزي

  الحلقة الثالثة
ة        ة المختلف ة والثقافی إن تطور المكتبات في العراق وعطاءھا المثمر في تعزیز المعرفة ودعم الدراسات والبحوث العلمی

  :یعد نموذجا للمكتبات العربیة في الوطن العربي نستشف ذلك من الكتاب الذي بین ایدینا 
  المكتبات منذ اقدم العصور حتى الوقت الحاضر لـفؤاد یوسف قزانجي 

داد      ال ي بغ ة ف ة العام ي     2001ذي طبع في دار الشؤون الثقافی اب ف  146/ یقع الكت
  .حجم متوسط / صفحة 

ي     ة ف تناول المؤلف الجھود التي بذلھا صانعو المعرفة وخزنتھا منذ العصور القدیم
ة    العھود العربی ل ونینوى مرورا ب ات   –سومر وباب ى المكتب االسالمیة ووصوال ال

   .1921مستندة الى تراث عریق منذ عام المعاصرة في العراق 
ة نوزي      ة ادب ومكتب ة   ... ومن مكتبات وادي الرافدین مكتبة آشور ومكتب ا مكتب ام

ور       ة آش ى مدین ود ال ي تع ور فھ ة  / م .ق 614 -2000/ آش مة للدول اول عاص
ي    / 110/ اآلشوریة وتقع قرب مدینة الشرقاط على بعد  ر ف د عث كم من الموصل وق

دة    قصر الملك عل در بع ة تق ة ابرز موضوعاتھا      الآى خزانة غنی رقم الطینی ف من ال
حر والت    دین والطب والس انون وال اریخ والق رقم اسماء    نالت ك ال ي تل ا ورد ف جیم كم

رة    : ابواب المدینة المدونة بأسلوب شعري منھا  الباب المتعدد االلوان ومدخل الزم
ك    / 34/ ، وعثر في احد الرقم على اسماء السماویة وباب العجلة السماویة وباب قاعة الخطوط  ي تل ة ف معبدا كانت قائم

  .المدینة الكبیرة في زمن واحد وان نحو عشرة منھا كانت ضمن البناء المخصص لعبادة االلھ آشور 
وقد اكتشفت مجموعة من النصوص القانونیة في بیت االلواح اآلشوریة التي سارت على نسق شریعة حمورابي البابلیة 

  وھي مدونة على رقم طینیة مفخورة بصورة غیر جیدة بحیث تصعب قراءتھا / م .ق 1250 -1450/ ع زمنھا الى ویرج
  األ انھا التزال على قدر من االھمیة لكونھا تمثل استمرار التقالید القانونیة في وادي الرافدین منذ عھد عشتار ، كما

سر معظمھا مھمشة وتشیر القراءة االولیة الى ھذه الرقم انھا عثر في مكتبة آشور على خمسین رقیما ومجموعة من الك 
ذات مضامین ادبیة ولكنھا التخلو من نصوص لغویة ونصوص تخص الفأل والتعاویذ وبعض قوانین حمورابي وقلیل من 

ا من      اول جانب اة  الرسائل وجمیعھا من العھد اآلشوري الحدیث وھذه النصوص ما یتعلق بالحیاة الیومیة واخرى تتن الحی
   .الروحیة للمجتمع اآلشوري وابرز تلك المجموعة رقیم یمثل ترتیلة نظمت لتمجید االلھ نابو واآللھ تشمینوم 

ا اداب او ادب فوجد   / تل بسمایة / في  1909اما مكتبة ادب فقد جرت تنقیبات منذ عام  غربي مدینة الحي الكتشاف بقای
واح صغیرة          رقیم غیر م/ 2500/ في معبد المدینة حوالي  ب مع االل ى جن ا ال د حفظت جنب رة ق بوبة وكانت االلواح الكبی

ثلم االطراف وبعضھا           ان م ا ك ة والسمیكة األ ان معظمھ ا المستدیرة والمربعة الرقیق ة بینھ كال المختلف م ذات االش الحج
طور ى     امش ا عل ر منھ د عث طرین وق ى ش ال

ت       ة وكان یم سالم صحیح الكتاب خمسمائة رق
وعاتھ   م موض ودا    معظ ات وعق ص كتاب ا تخ

كوكا ووصوالت وسندات     تجاریة تتضمن ص
تبین طریقة بیع الحبوب والحیوانات الداجنة 

  .وغیر ذلك
ى    ي ادب ترق ان معظم محتویات بیت الرقم ف

ة  اور     ك دویل ن مل ى زم ل / ال ن  –جمی / س
الذي یبدو انھ قد بسط نفوذه على مدینة ادب 

/ 2400/ وبعضھا اآلخر یعود الى سنة        
ومري    .ق ك الس ن المل ى زم رام / م  اي ال ن

  / . سن 
وزي        ة ن ى مدین ود ال وزي فتع ة ن ا مكتب ام

ة  ن  / م .ق 1000 -3000/ االكدی القرب م ب
  .مدینة كركوك 

وقد وجد في خزانتھا زھاء اربعة اآلف رقیم 
ن   ة یمك ین تضمن موضوعات خاص من الط
ت       ا كان ا فكرة واضحة عم ان نستخلص منھ

اة   ھ الحی ة  علی ور العائلی ة واالم الیومی
ائق      ة من ضرائب واجور ووث واصول الدول

  .تجاریة 
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ذین حكموا         وك ال فضال عن رسائل متنوعة وثبت بنذور قدمت الى معبد المدینة وجداول بأسماء االعالم من سالالت المل
  .المدینة في اواسط االلف الثاني قبل المیالد

  سندس الدھاس :اعداد 
  

  حلقاتكتاب مترجم في 
  إینانا ملكة االرض والفردوس أسطورة بالد مابین النھرین

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

  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة السابعة

  :ذكریات البحث في بابل
اء    نجد في الكثیر من ألواح الكتابة السومریة واالكادیة االصل، وكذلك ما ترشح عن ترجمة لھا في مذكرات وابحاث علم

الحضارة البابلیة القدیمة، ثمة قاسما مشتركا یوحد القضیة االساسیة في أزمة الحكم في العالم القدیم، فقد كان حكام تلك 
ذي ال تحده                ة ذات المضمون الواسع ال ي البحث عن المفردات والجمل الخطابی را ف ا كبی ات والممالك ینفقون وقت الوالی

ا            ظاھر وال تحدث بھ ر مع رسائل واق ي واقع االم ا متشابھة ف ة الضوء والصدى، كلمات مقدسة موشاة بالحكمة مع انھ
اوروك واریدو "وقبلھا مدن ھي االقدم مثل : ایسن و الرسا واشنونا وبابل"السابقون، الذین حكموا الوالیات البابلیة مثل 

اء ولجش وسومر    ال الملوك    "والورك م واعم ائق الحك ع         ، وث ا حاولوا ایجاد انظمة ووض م جمیع ى انھ یر بوضوح ال تش
ي         ي ف ویق السیاس ك التس ل ذل ر، یمث ؤون البش ى ش ي ترع ة الت ر االلھ ل وتفكی ن عق ادرة ع ا ص وفة بانھ وانین موص ق
انوا یعلنون شرائعھم          دما ك ا عن وك تقریب ارض والتشكیك، كل المل  الحضارة القدیمة شكال اعالمیا دعائیا یغلق نافذة التع

وقوانینھم یأمرون بتحطیم السندات التي ترھق كاھل الشعب، ویضعون قوانین تلطف من حدة الضرائب وكذلك یقترحون  
ذا              على ا ك مكاسب ترافق سنوات حكمھم ھ ة، ویعدون تل ي الجیش ومرافق الدول اللھة النظر في تقلیص مدة الخدمة ف

   0اة االخرىباالضافة الى قوانین جدیدة للزراعة والتجارة وامور الحی
غیر المنظورة، طوق والصواب یسند في حالة الحكم الى االلھة وتلك الرموزكان الخطأ 

النجاة في حالة االنتكاسة، ورمز القوة والقداسة ومصابیح المستقبل، فلسفة الحكم في 
العالم القدیم مرتبة على وفق معادلة الرابح فیھا دوما اصحاب الصولجان، كان الملوك 

م ن ھ الب   ب وم ون االنق م یعلن م ث اوئ الحك اكل ومس اء المش ى احص دون ال م یعم حكمھ
راد         ي ی رارات الت ي تسبق اتخاذ الق علیھا لضمان مدة حكم اطول، فھم في المراحل الت
یح      ق معضلة مستعصیة یت لھا ان تصحح المسار عن درایة تامة ان من الضروري خل

را یكشف عن الخ      ي فلسفة الحاكم والتشریع     فیما بعد معالجتھا انفراجا وتغیی وارق ف
ي      والمسند الیھ، الحكام المتنفذ ردي ف ق المشاكل والت انھم وراء خل ن كانوا یوصفون ب

أكلھم        ى ت اھم حت ا رعای الحیاة العامة، ھم الذین یوقعون قوانین الضرائب ویغرقون بھ
ي    ین ف رفیین والمنتج زارعین والح غار الم د ص ى تھدی ریا ال دون قس ا یعم دیون، كم  ال

ام   م قطاعات مختلفة، باالفالس الكامل، ریاح قاسیة تالحق اصحاب المال  ن ملوك وحك
العالم القدیم وخاصة ضمن اطار الحضارة الرافدیة تشیر الى نشر الشرائع والقوانین،  

م     ت، فھ ك الوق ي ذل ي ف ل االستغالل الطبق ى مراح ون اعل ىھم انفسھم یمثل سبیل  عل
صحاب الثروة الفاحشة وھم ایضا الذین یدیرون دفة التجارة من خالل شبكات غیر مرئیة المثال من كبار المزارعین، ھم ا

ي بالد                   ي المراحل المتعاقبة ف ذین ظھروا ف ا ال ام جمیع دیھم، الحك ال وموظفین ل ة عم ر وسطاء ھم بمثاب ترتبط بھم عب
ا،        ي حكموھ ات الت ي المجتمع ة البؤس ف بالد       الرافدین كانوا یعملون بجھد واضح لخلق حال ي تلك ال ا ف ا یجري حالی وكم

ي المنكوبة بحكامھا، مصلحة الحاكم في العالم القدیم ھ   ع     ي ف ة المشاكل المختلفة واش ذا     تل فاادام ا بصورة دائمة، ھ یلھ
كن االستمرار دونھا، كما كان یتم ایھام الجمیع بالنوایا المخلصة من قبل الحاكم للعمل ماالمر یماثل حالة الصراع التي ال ی

ة المنفردة               عل ا الشخصیة الحاكم اح الصراع االحادي تثیرھ كل مخلص ونجد ان ری ا بش دفاع عنھ ل قضایاھم وال ى تمثی
بالحكم وبالقرار، اداة االستغالل ھي اداة النضال ذاتھا، كانت فلسفة الحكم في المجتمعات القدیمة ھي لعبة تفترض اصال 

ا یستدعي             استغفال الشعب في جمیع المراحل التي تعاقبت، وفي ائال وھو م ة وتصبح غوال ھ ك اللعب رة تتضخم تل كل م
ى التشریعات             ى تشریعات سابقة او ھو یستند ال دا یضاف ال العالج الجذري الذي یكون في احسن االحوال تشریعا جدی

ات السلطویة ت               ل التكوین ین القوى الكادحة والمستغلة من قب ت حاالت الشد ب ا، كان وده منھ ى  القدیمة ویستمد بن دفع ال
ذي   )2("ھورست كلینكل"المواجھة والتصادم في حاالت شتى وھنا اسجل رأیا مخالفا للذي نشره البروفیسور االلماني  ال

ادة، وتتخذ     "یرى  ة ح اییس نقدی ان الكتابات والمؤلفات التي وصلتنا من العصور الیونانیة والرومانیة كانت خاضعة لمق
ان تدین افكارا او شرائع تروجھا السلطة، أو تمتدحھا وتثني علیھا، ولكن مثل مواقف صارمة من الحكم، وھي ال تتھیب 

ھذا الشيء لم یحدث اطالقا في كل المراجع المدونة بالكتابات المسماریة، وفي البحث ضمن مجموعة االناشید السومریة 
مس في اللوحة االولى، انھ یطلق وكذلك االساطیر والطقوس نجد ما یناقض ھذا الرأي تماما في شكوى العادل المعذب، نل

ھ       ة مواطنی ذلك ثق ھ وك ك ب صرخة احتجاج واضحة بسبب فقدانھا ثروتھ وممتلكاتھ ومركزه االجتماعي وانحسار ثقة المل
  وذویھ 
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  : )3(وتحول الى فقر وازدراء لم یكن یستحقھما 

  مخیف ھو حلمي، عندما أنام لیًال
  والملك نفسھ، الكائن االلھي وشمس شعبھ

  ئة غضبة قلبھ،دلسوء طالعي، لم استطع تھ
  رجال البالط ، ال یكفون عن مراكمة العداء ضدي

  یجتمعون لیتبادلوا فیما بینھم اشیاء ال یحسن قولھا
  "سوف اقضي على حیاتھ"كأن یقول االول 
  "سوف افقده مركزه"ویصرخ الثاني 

  "سوف استولي على ما أسند الیھ"لثالث، فیقول اوأما 
  یعلن الرابع" ذ الى بیتھسوف انف"

  ...وف اخربس"اما الخامس 
  ..والسادس والسابع جندت قواھا

مازالت عند اعتقادي بأن المصادر قلیلة من قبیل تلك التي تكشف عن حجم التعارض والموقف المضاد لتیار السلطة وفق 
ى ھذا المجال، ولكن ثمة رایًا یقترب المراحل الزمنیة وقد تكشف في بحر الزمن القادم عن ادبیات اخرى تلقي الضوء عل

داعي لكتّ      اج اب م ی شیئا ما من جوھر الحقیقة، ان اغلب الرقم الطیینة تكشف عن نت روف     ظھ اب ل م واضح ومع ر لھم اس
م تشھد ظھور كتّ      في ن عملیة التوثیق والتدوین كانت اوھذا یقودنا الى  رات المتتابعة ل ر     الفت ار ومن غی اب وشعراء كب

الم    تان  المعقول ایضا " لك المراحل اقتصر التدوین فیھا على افعال الملوك وااللھة والكھنة ومعجزات الطبیعة، یقول الع
ة      " : ھورست كلینكل ال تفیدنا  المراثي االدبیة ووصف االوضاع االجتماعیة والسیاسیة المزریة من خالل االداب البابلی

ا       في شيء، وال یمكن ان تكون بدیال عن النقد البناء ا ا م ة، اذ غالب ة والرومانی ات الیونانی ي المجتمع لفعلي الذي نعرفھ ف
ھ       سیعزى   ھ، واالل ة االنسان باالل ى عالق ة، وال ة بحت ى اسباب دینی ة والسیاسیة ال ادیة واالجتماعی وء االوضاع االقتص

ة مق      ا مضامین اجتماعی ي طیاتھ ة نباالنسان، وال یخفى ان ھذه العالقة تحوي ف اك ا  )4(ع ذا    ، ولكن ھن رة تخالف ھ راَء كثی
د راي عالم آخر ھو      صموئیل  "الرأي وتحتكم الى معطیات تلك الحضارة والتفاصیل المأخوذة عنھا، ولو توقفنا قلیال عن

ة          " نوح كریمر ة القدیم ي یسوقھا عن الحضارة الرافدی ي وجھات النظر الت دا ف ان للحاكم السومري   : والذي یبدو محای
ر خلی          طوال كمثال لم یكن حاكما مستبدا  م یكن غی ھ ل ة تامة بان ى معرف ان عل ل شولجي ك ة ف اغیة متقلبا شرسًا، فملك مث

ذكرون     ون ی ا ینفك عراء م ان والش ان الكھ د ك اد، فق ة العب بالد ورفاھی ار ال ن ازدھ ا ع ا، مسؤول امامھ ل عنھ ة ممث لاللھ
ا      ات، بان اسبات التي یثنون بھا علیھ وفي االحتفاالت التي كانت تقام في المناسبانالم ھ بعض ت الی ھ ونقل د اختارت اللھة ق

  .)5(الى طریق الرشاد" سومر"من سلطاتھا وعقلھا االلھیین ال لشيء اال لكي یھدي 
  یتبع

  
  

  :مدن عراقیة 
  القدیمةھ عان

  طارق حیدر العاني
 

ر    ھعان ا وھي تغ ر میاھھ رات   ، مدینة عراقیة عریقة في القدم، كان تصحو وتغفو على اصوات النواعیر وخری اه الف ف می
ة  ھسقي بھ مزارع او بساتین وجزر عان    تالخیر ل ان           . الوارف ي اوسع مك غ عرضھا ف د ال یبل داد النھر وق ى امت مدینة عل

الواحد وتحتضنھا من الجانب االخر تالل صخریة ترابیة، تخضر مع اول زخات مطر لترتدي حلة مزركشة من   یلومترالك
قائق  ن ش ة م واع االوراد البری ف ان ي و  مختل ان والخزام غیفة(النعم ذبح ) الش ة من اسماء  وال لة طویل وب وسلس والكع

ة الصحراویة الصفراء      ة الحل محلیة وأقلیمیة وما ان یزحف شھر مایس نحو نھایتھ حتى تختفي تلك الحلة لترتدي البری
 یستعمل حتى السماد د الفالح الویكا.. تسكنھا عوائل فالحیة ..على امتداد النھر، كبیرة وصغیرة... جزرھا . ذھبیة االلوان

م       .  في زراعتھ وفیھا من احسن انواع الخضر والفاكھة والتمور     ھ اس ق علی ا یطل ى م ة "اضافة ال د   " الطین وتتكون عن
انخفاض مستوى المیاه بعد موسم الفیضانات حیث یبنى جدار نصف ھاللي ولیس بعال كي یترسب الغرین وراءه ویزرع 

وبساتین المدینة كانت عامرة بنخیلھا .. ماطم والبطیخ والرقي والخیار وما الى ذلكبمختلف انواع الخضر الصیفیة من الط
ا وفرطوسھا  یاتھا ورمانھ ي(وحمض ا) تك د من نوعھ .. ومشمشھا وتفاحھ ا الفری یطعم ) المجلجل(وتینھ رات ل فوق الف

ى ال             دینتھم حت ى خارج م ادیھم ال ھ ای ا تجود ب ى اھل المدینة وم ان     سمكھا وطیورھا اضافة ال داد ان ك ي بغ اربھم ف ى اق
ان         ر ك ي خب ذلك كل ذلك اصبح ف ت        .. اذ جاء السد  .. الطریق والطقس یسمحان ب رم، وغرق ف عین تك ومن اجل عین أل

في غایة الجمال " اكتفاء ذاتي"المدینة بما فیھا من حضارات على مر العصور وما فیھا من خیرات فبعد ان كانت مدینة 
ة    ا مدین ة          " دیثة ح"الطبیعي حلت محلھ ا ال تحمل مواصفات المدین ر ولكنھ ا خی ان فیھ ة ان ك ى الحداث .. وال اعترض عل

كم من الطریق العام الموصل لما بعدھا من مدن وعلى البعد نفسھ من میاه البحیرة  4بیوت حدیثة في وسط الصحراء بعد 
اتین وال زرع  .. التي ابتلعت امھا او لنقل من سبقتھا   ال بس و   .. ب زة      .. اعیربال جزر وال ن ي بقرة او عن د ان یقتن ومن یری

  والعلف؟؟ بینما كان الجمیع .. اوأیة غنمة او طیرا علیھ ان یجد لھ فسحة على حدود المدینة ویجزھا للغرض الذي یریده 
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ى اللحم      یض وحت بن والب ب والل . یھوى ذلك لیسد حاجتھ من الحلی

ات  .. انھا الحداثة ي ھ    . وعصر المعلب ة ف .. ذه المقدمة عذرا لالطال
ي    وعنا التراث ي موض دخل ف ل ان ن ع    .. قب ھ م اجر كینونت ذي ھ ال

  . المدینة القدیمة اذ ال مكان لھ في المدینة الجدیدة
  :االوالد وصید الطیور

ور         ور، طی ھ والتم ث الفواك یف حی م الص ي موس ور ف ر الطی تكث
ا غیرة مھ میھا جص ا نس ددة  " موسمیة"رة وكن ردة متع ور مغ طی
تخشى  . المسالمة ومنھا المدافعة بمناقیرھا الجارحة االلوان منھا 

ا         ا من ا یلحق بھ نحن  .. االنسان وبحق تمتاز بصفة ھي اساس م
االوالد انذاك من مصیر، اال وھي اختیارھا المكان الذي تقف علیھ 

ین الحین واآلخر    ا من االوالد      .. وتعود الیھ ب ر واقف من یرى الطی
ھ الحق وحده        ) كاعو" (قاعو"یصیح احدھم وبصوت مسموع قبل غیره  ھ ول ي، فیصبح من ملك اي ان ھذا المكان ھو ل

ار علّ         ھ المخت ى مكان ده ال ر بھدوء لیعی ة الطی ي   في ان ینصب مصیدتھ في ھذا المكان وبعدھا یحاول الولد مالحق ھ یقع ف
ال ینجح اذ ربما یھرب   وقد ینجح او. اي یحوده نحو المكان المطلوب" یحودو"مصیدتھ ویسمون ھذه المطاردة الخافتة 

  . الطیر نفسھ بعیدا الى بستان اخرى
  .المصیدة نوعان وكلھا من صناعة االوالد انفسھم او بمساعدة من ھو اكبر منھم من اخوتھم او اقاربھم: المصیدة 

 , )یدهفقست ب(او فشل .. واقفا علیھبھ ما كان   او یسقط.. نزلیاي " س بھفقی"من الكلمة العامیة : اسفقالم ـ 1
ة   فیصنع الم  ط المتان اس من عود صلد متوس الرفیع .. ق المتین وال ب یس ب د   .. اي ل ن اح زرف م دا وی كین جی ل بالس یعام

یقص    مطاطي   منھ ونصب المزور فیھ، ویربط من الطرف االخر بشریط ) البتمة(اطرافھ الدخال فرشة الشرك الخیطیة 
تؤخذ   مزدوج   بخیط  المطاطي  ویربط الطرف االخر من الشریط العجلة الھوائیة او السیارة وھواالفضل،" جوب"من 

د سقوطھ، وھو      اي یھبط بھ بخیط " المھباط"او ) المزوار(ویربط بالعود ) البتمة(منھ فرشة المصیدة  كي ال یضیع عن
ھ  ) كقرمة قلم(عود قصیر  د    رفیع منبل الرأس بعض الشيء لیلج قلیال في الفتحة في اعلى العود ولیفرش علی البتمة عن

وما أن یقف الطیر . تعلیق المفقاس على المكان الذي اختاره الطیر لراحتھ كأن یكون غصن شجرة او طرف عسیب نخلة
ق الشبكة   " المزوار"على  ي المفاجأة ویھرب      ) البتمة (حتى یفقس بھ بفضل نقلھ وتطب ل ان یع ھ قب ى رجلی دھا  .. عل عن

ھ من شركھ ویأخذه    و" صاد.. صاد"ویصیح " الولد الصائد"یفرح  ي      .. یركض لیخلص طریدت ي قفص ف ا لوضعھ ف ام
ولكن  .. وما ھي اال لقمة ال تغني وال تسمن.. البیت وھذه ال تعیش وترفض الطعام والشراب اذ ترفض العیش في القفص

  . ولم نكن نعرف العكس.. ھكذا اعتدنا
ة  -2 اء: الحنین وة او االنحن ن  .. من الحن دأ ولك ى نفس المب نع عل دا   تص قوفا ومخدوما جی ل ومش العود من عسیب النخ
د سحب            خیط  وبدال من المطاط) العسیب یصبح شقین ویؤخذ ظھره( یال لیتسنى للول د نصبھا تحت المصیدة قل د عن جی

عھا    شفر ى وض یدة ال د المص ة ترت زوار من الفتح ید وسقوط الم د الص زوار وعن رك من الفتحة وفرشھا فوق الم ة الش
.. یسقط الطیر في المصیدة یتوجب على الصائد تحریره من الشرك ولكن كما ذكرنا لبعضھا مناقیر حادةبعد ان . الطبیعي

شد منقارھا ویتم ذلك بنتف ریشة من ذیلھ وربط المنقار عبر فتحة  یونقرتھا دامیة ان لم یعرف الصائد كیف یخزمھا اي 
امي والسلطاني    : حضة مثل ولھذه الطیور اسماء ربما تكون محلیة م.. في ظھر المنقار نفسھ الي والحم الشكیركي والنم

  .. وھذه جارحة والمبحیث والسمانة والزعیري.. وغیرھا
ربط   ت: الشرك  -3 ختلف وسائل الصید مع اختالف الطیور وسلوكھا فللحمائم مثال الشرك ویصنع من شعر ذیل الحصان ت

كل       قوي او حبل رفیع یثبت من طرفیھ على ا  الشعرات من طرف بخیط ى ش اني من الشعرة عل الرض ویكون الطرف الث
ى      ا وال مجال للخالص اال عل حلقة ویرش فوق المصیدة كلھا تبن وبعض الطعام تدخل اقدامھ في الحلقة التي تطبق علیھ

ي لشرك فلویكثر استعمالنا .. وقد تكون الحصیلة احیانا اكثر من واحدة.. ید الصیاد لیحط على نار الشي او في حلة الطبخ
  . موسمي البذار والحصاد

ق   -4 ك(الطب ذرة        ) الّطب ة وح افیر وان ھي ذكی ر والعص ید الزرازی ا یستعمل لص ر م ل واكث عف النخی وھو من خوص س
ل یسنده     كل مائ وصیدھا صعب جدا تحط الزرازیر في العادة على االرض جماعات اذ تأتي وتغادر رفوفا یوقف الطبق بش

د وضع بعض              عود مربوط بخیط طویل یكون طرفھ  د ان یكون ق ا، بع دا ومتخفی ادة بعی ي الع ابع وف د الصیاد الق االخر بی
كل    ما ان تحط الزرازیر تحت الطبق لتتناول شيء من الحبوب حتى یسحب الصیاد الخیط. الحبوب تحت الطبق كطعم بش

ان تحت الطبق بحذ       .. ھارة شدیدین  ر ومخاطف لیطبق الطبق على من تاخر منھا عن الھرب فیحاول الصیاد مسك من ك
  0واال ذھب تعبھ سدى

اه  ف.. اتكون خاصة للطیور البریة كالحجل والقط: الحفرةـ 5 عندما ال تجد ما یروي ضمأھا في البراري تقصد مصادر المی
  في البساتین والمزارع ویشكل خاص عند السواقي التي تنقل میاه النواعیر الى اھدافھا، تستغل ھذه الطیور طاقیة 

والصغار منھم بشكل .. التي ترتدیھا، الشبیھ بلون االرض والتراب والحدر، درعا لھا غیر عارفة بخبث بني البشر االخفاء
م ال        . خاص  ا تتسع لحج د حفرة عمیقة نوعا م ر الصیاد الول اء         طیحف غیرا یمأله م ا وعاء ص ر بقلیل ویضع فیھ ر واكث ی

ى       وینصب فوق الحفرة غطاء من النوع الثقیل كي ال یرفعھ ال ى عود والعود یقف عل طیر ویھرب، بشكل مائل لیستند عل
دما           ا ىعة تسماعودین بشكل س ا، عن ر فیھ رة كي ال یختنق الطی ى اطراف الحف غیرة عل لسلقاطة، ویترك عدة فتحات ص

ي الحفرة  ) السلقاطتین(یدخل الحفرة لیروي ضمأه یقف اوال على احد العودین الصغیرین   والذي ال یتحمل وزنھ فیسقط ف
  بانتظاره فھو ) القدریة(ویتبعھ العود وكذلك الغطاء فوق الحفرة فان استطاع الطیر تدارك االمر وھرب واال فالمقالة او 
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ولكن . الصیاد ھنا قد ال ینتظر اذ ال احد یعرف بالتمام متى تأتي الغنیمة.. اكثر لحما من الطیور الصغیرة سابقة الذكر والذ

وكل یعرف حفرتھ اما  ّھل ویل لھ من اھلھ وحارتھ واصحاببادرة والسارق سینعرف ال محالة  ال حاجة للخوف فالسرقة ن
  . فھي على ما یبدو عالمیة وسالح في نفس الوقت كما ھو حال المقالع ایضا) الفخة(لوسائل االخرى كالمصیادة ا

  
  :)عند االوالد فقط: (صید السمك 

  
 في عمق الماء ثم یخرجونھا فینزل من القماش الخفیف یمسكھا قطعة كبیرة -یغرف –من كلمة یشھل : الشھلة -1

 ة ما تكونمنھا الماء وتبقى السمكات ان علقت بعضھا اثناء الغرف تنقلب على سطح قطعة القماش وھذه عاد
  .صغیرة ااسماك

 ھاانواع والوان واحجام یحتار ب وتكون على احجام مختلفة وغیر ما ھي علیھ االن من): الشص(السّنارة  -2
غیرة والشاطر        ذاك یستعملون السنارة الص ان االوالد ان الصیاد قبل صیده ایھا یختار وحتى الطعم مزیف من البالستك، ك

والعجینة المخمرة بالدھن ) الخرطانة(فیھم المتوسطة اما الكبیرة فللكبار وحدھم والطعم على االغلب یكون دودة االرض 
ل    والتمرة والتینة او وصفات خلیطة تدخل ف ب الصبر الطوی یھا الكثیر من العضویات وحتى دم الذبائح، انھا ریاضة تتطل

ة من الصخور قدراالمكان الن الصخر         دة والعمیقة والخالی واختیار المكان المناسب لرمي السنارة وتفضل االماكن الراك
اید من (تنقطع السنارة فیعود  یعیق حركة الشص وغالبا ما ییقى عالقا بینھا ویفسد على الصیاد ریاضتھ ومتعتعھ وربما

 ).واید من قّدام هور
 عینةنذاك حبوب صغیرة جافة تقطف من اشجار مآباع في الدكاكین تسم  , )فارسیة(ربما اصل الكلمة : الزھر -3

ذا    ون منھا مع الطحین عجینة قد تعطيوھي سامة على ما یبدو او مخدرة یسحق االوالد ھذه الحبوب ویصنع للسمكة ھك
ل  بعد صنع ھا على شكل كرات صغیرة ترمى في النھر ولكن ھذه غیر مفضلة الن العجینة سرعان ما تذوب داخل النھر قب

ل على شكل الشعیریة القصیرة الخشنة ناعمة الطرفین وتجفف یدخلونھا ائان تجد لھا سمكة تبتلعھا، لذا یصنعون منھا فت
لفضلى لضمان وصول الزھر الى السمك كما یستعملون التمر وھذه ھي الطریقة ا) الخركانة(بعدئذ في جسم دودة االرض 

اكن متباعدة    البعد ان یوزعوا ما أعدوه من طعم مسموم داخل النھر یجلس ا     , والتین في طریقة صیدھم ھذه ي ام والد ف
ا   زومتفرقة لمراقبة سمك الماء، فالسمك الم ى م الزھر عل دو   ھور البد وان یخرج على سطح الماء لیستنشق الھواء، ف یب

ر     یسبب لھ ضیق تنفس فیضطر الى الخروج لشحذ الھواء عند سطح الماء، عندھا یالحقھ االوالد الصطیاده، صراع مری
فأر، الولد یرید الصید والسمكة ترید الھواء، تغطس ھنا وتخرج ھناك وال أحد یدري این الومطاردة صعبة، مطاردة القط و

د فسدت ورب       ان تناولت السمكة كمیة كبیرة فالصید مص.  د ان تكون ق ر النھر وال تطوف اال بع ا م یرھا او قد تمت في قع
یعتمد االوالد في صیدھم    ول ان لم یستطع االوالد اصطیادھا قبل ان یبطل مفعول الزھر في جسمھا، لین تناولت القاتفلت 

ھ (الملقف  ة خشبیة او معد         ) تلقف الشيء اي مسك ب ى حلق كل مخروط مخاطة عل ى ش ا    وھو شبكة عل نیة تسمح فتحتھ
ى حد حجم     دب خول السمكة ال

ون   ا ان تك ول، وم المفع
ى    ھ حت ي داخل مكة ف الس
یضغط الولد بالید الثانیة على 
ي ال   ة ك د الحلق بكة عن الش
ة، خاصة     تخرج السمكة ثانی
ھ من     ا بملقف ان كان قد غرقھ
ھا    یكون رأس ف، اذ س الخل
ا     ف، واحیان ة الملق د فتح عن
یده   ي ص د ف تعمل الول یس

م اطرا او  الس ان ش كة ان ك
ى    رب عل قویا یدیھ وفمھ، یقت
ي     مكة الت ن الس ل م مھ
اخرجت رأسھا شحذا للھواء   
ھا    ى رأس ھ عل ق یدی ویطب

د ي آن واح ھ ف .. ویعض
ھولة    تلم بس مكة ال تس والس
وة   ھ بق الت من اول االف فتح
ة    ت طویل لتھا وان كان عض
روم   وع المب ن الن وم

ي( ل ) الروم بوط فالوی او الش
ورط  یاد المت ربة .. للص ض

اء       ي الم ھ ف ة الن ترمی ى خده كافی ذیلھا عل اردون       . ب ھ یط بلم، فی ھ ال تمم، ان ذا النوع من الریاضة المرحة الشاقة م  ولھ
صناعة بدائیة .. السمكة المزھورة اذ یوفر لھم حریة اكثر في الحركة والمطاردة، والبلم ھو ایضا من صنع االوالد انفسھم

  . لكل االغراض التي یریدھا االوالد ولكنھا ناجحة وغیر مكلفة وموفیة
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  :صناعة البلم

  
یشتري االوالد . الن النفط والبنزین یرسل الى المدن والقرى بالتنك الملحوم او الملكوك اانذاك متوفر) الصفیح(كان التنك 

دق  لون علیھا مجانا، تقص التنكة من احد اضلعھا بعد ان یبعد صالفوارغ بافالس معدودة وغالبا ما یح الغطاء والقاعدة ی
  یصلح .. الجانب المقصوص جیدا لتنعیمھ وتخلیص ما فیھ من زوائد جارحة، یحتاج البلم الواحد الى اربع او ست تنكات

  بمسمار  نتوضع حافتا كل تنكتین طوال فوق بعضھا الى مسافة كافیة للتثبیت وتزرفا.. لشخصین واحد والثاني  االول لفرد
وضع تحتھا قطعة حدیدیة صلبة كالسندیان   تدق من االعلى وتحیث ) برجمة –برجیم (رصاصیة یر مبمسا نقوي وتربطا

ین ثم تجري العملیة نفسھا عرضا، ال یفضل صنع بلم یطبق على التنكتین من الوجھین بشكل جید، وھكذا التنكتین االخرتل
ادة    امن  عف م اء       لتنك الكثر من شخصین اي من ست تنكات، لربما السبب ھندسي ولض ان م ك نفسھا ولسرعة جری التن

  .) سبعة(تم برجمة التنكات طوال وعرضا یقص احد الطرفین على شكل رقم تبعد ان . النھر
ان المطلوب بلم برأس واحد واال فیقص من الرأسین الى مسافة معقولة، واالوالد یفضلون على االغلب الزورق برأسین   

ھ االوالد،    ا یحب ذا م ة وھ ھل حرك رع واس و اس ھ       فھ دق علی لد وت ین ص ود مت ى ع وص عل كل المقص وافي الش ق ح تطب
ف         ك من الخل ھ التن ة ویطبق علی ھ الخارجی بالمسامیر، تصنع المؤخرة بوضع خشبة بارتفاع جانبي البلم عند انھاء ھیأت

راس وتك         ى ال رأس ال ى المؤخرة او من ال رأس ال ودین صلدین من ال ان بع ت الجانب دق بالمسامیر یثب ون والجانبین وی
ربن،      ل الب ة مث ة ریان االعواد اما غصن شجرة مستقیم ولیس بالمتین وال بالرفیع او من جرید النخل ویكون عادة من نخل

میر، بعد ان ینتھي شكل الھیكل كلیا تأتي مرحلة التقییر او التزفیت منعا اتطوى حافتا الجانب، على القضیبین وتدق بالمس
ب  رأس والمؤخرة ب        لتسرب الماء الى داخلھ یزفت ظھر ال ة وكذلك ال ى الفواصل المبرجم ى مرحلتین، اوال تطل ار  الم عل لق

بشكل جید، ویترك لفترة ومن ثم توضع طبقة مشبعة من القار ) العتیق بالش(المغلي ثم تلصق علیھا شرائط من القماش 
د من          اء للتأك ى الم بلم ال زل ال دھا ین رة عن ھ واال      المغلي ایضا فوق القماش ویترك في الظل لفت ى داخل اء ال اذ الم عدم نف

غیرة   ھ مرة     عفالولد مضطر الى معالجة الموقع الذي یتسرب منھ الماء بتقییره ووضع قطعة قماش ص ى الموضع وطلی ل
اخرى، عملیة متعبة وخطرة بسبب القار المغلي واللعب بالنار ولكن متعة امتالك بلم والتباھي بھ والتسابق بھ مع اقرانھ 

ھ ینس   وامام ا نسمیھ    . یھ كل المخاطر  اھل ة (والمجذاف وكم د او من غصن شجرة مستقیم سھل         ) المجداف عود من الجی
تعمال، و  ل واالس ة    یالحم دة التنك اء وقاع ھ غط ى طرفی ا (دق عل ا وبیھ ل     ) منھ ار وتنق بالم للكب نع ال و تص ن الجینك وم

ب ویدار بما یسمى بالمردي وھو عود   االشخاص واالمتعة والمنتوجات الزراعیة، اضافة الى الشختور ویصنع من الخش
ر       اب الكثی ة وللرك رة والثقیل ال الكثی ا یمتین وقوي وطویل یدفع بھ ربان الشختور شختوره، وھذه لالحم ا دام  . ن وقوف وم

ى سوالف     النھر یحتضن المدینة فالبد ان یتعلم ابناؤھا السباحة لیتمتعوا بھ ولیأمنوا شره ان غضب وفاض ولیتغلبوا عل
ة     لالنھر جزء متمم    . الماء وما أكثر االساطیر والحكایات في ھذا الصدد بدءا من السعلوة الدھر مع ة ومدین اة كل قری حی

ى االب واالخ        ةتعیش على ضفافھ والسباحة خیر وسیلة للتعایش معھ، تقع مھم  ار، عل ى الكب یم الصغار السباحة عل تعل
م      اون اللھ وال، الكل یتع ام او االخ ى االعم ر او عل الجرادل        االكب اء من النھر ب ل الم ى نق اال النساء فنصیبھن یقتصر عل

رأة ان        ) السطل( د شاطيء النھر وال یجوز للم ا عن الى البیت للشرب والتغسیل اضافة الى غسل االواني والمالبس احیان
) قرفصاءتكنیص تجلس ال(تخوض في النھر ابعد من حجرة الصفایة، وھي حجرة كبیرة مسطحة مثبتة عند الشاطيء لـ 

ي عان  (علیھا النسوة اثناء قیامھن بالعمل المطلوب  ى البیوت تقع ع         ھلم یكن ف اء ال اء، ونقل الم اء وال م ذاك كھرب ى ل ان
لم یكن الفلین معروفا انذاك وال البالستك، كان الكرب  ). عاتق النسوة،وعلى الحب كما في كل انحاء العراق مھمة الفلترة

ة   . احة، مفردھا كربة وھي قاعدة السعفة الملتصقة بالنخلة االمھو الوسیلة الوحیدة لتعلم لسب یتم اختیارھا عادة من نخل
زرف                   د وت د وتعامل نجارة بشكل جی در ظھر الول ى ق ة الیابسة عادة عل ین، تقص الكرب عفھا قوي ومت ة وس فتیة وریان

ر   ك تمكن یبطنھا بقماش كي ال تح  كربتان واال فثالث ومن ی ھبزرفین من الجانبین، الولد الضعیف خفیف الوزن تكفی ظھ
بطن و تالولد، ندخل الحبل عبر الثقوب في الكربتین او الثالث كربات من منطق تعلم   بین ثم یشد من طرفیھ على ال فضلھا ی

م السباحة من االمور القاسیة      , الطفل العوم تدریجیا والسباحة بشكل جید عندھا یتخلى عن الكرب ویھدیھ لمن بعده  تعل
  . و الولد اذ ال یتھاون الكبار اثناء التعلیم فھي لیست بلعبة وكفى بل ضمان حیاة، علموا اوالدكم السباحةللطفل ا

ذبح                  أ وال ي الكم ذاك والتسلیة واللعب تكون محدودتین، جن ان جاد آن یم ك ین والتعل ى دوام ي الشتاء فالمدارس عل اما ف
ا نصنع     من النباتات الزھریة التي تنمو في البراري / والشعیفة ا كن ان، ومنھ وتؤكل، وورد الخزاما بعطره وشقائق النعم

د  ي الم ھ ف ب ب را لنكت جار    احب ذوع أش ارات ملتصقة بج مغ من عص تخرج الص ا نس د كن ذكر فق يء ی يء بالش رس والش
ر العرب       ا ویكث دران بمیاھھ ان والغ تأل الودی  المشمش، كانت مواسم الخریف والشتاء في تلك الحقبة غزیرة االمطار وتم

ان     . حوالي المدینة لرعي اغنامھم) وھم غیر البدو(الرحل  تالل والودی ي ال أة ف م یكن الجو       نتكثر الكم ام الجمع ل خرج ای
ممطرا نحن اوالد الحارة لنستأجر شختورا ینقلنا صباحا الى الجانب االخر من النھر لننتشر في تالل تلك المنطقة بحثا عن 

ا علیجة من     ! مجاال للكل في الجني ھبعیدة عن الناس بینما تكون تالل عان ب الى ھناك النھاھالكمأة والذبح، نذ نأخذ معن
ام (القماش فیھا صرة زھاب  ت    ) طع اء وان كان ان (ومطارة م از وھو عصاة       دتضیفنا ان ار ) العرب دنا المنب ا، ونحمل بی ن

تعاد عن االھل في برار بعیدة لیست  االب.. طویلة من الحدید عریضة وحادة الطرف لحفر فقعة الكمأة وقوفا، كانت ریاضة
عند العودة كل یحصي ما جنى عّلھ .. بخالیة من المخاطر وخاصة الذئاب واالعتماد على النفس ودخول سباق مع االقران

  .ولم یكن الغرض منھ الكسب المادي اذ ما نعود الى البیت لم یكن للبیع ابدّا فالحیاة مدرسة.. یكون االشطر
ـ  دار الشؤون الثقافیة  2007القدیمة ـ  طارق حیدر العاني ـ مجلة التراث الشعبي ـ العدد االول  ھانمن تراث مدینة ع( 
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 دار الكتب والوثائق تحتفل بیومھا السنوي
وز     ن شھر تم امن م وم الث رًا ی اًال كبی ة احتف ي وزارة الثقاف ائق ف ب والوث ت دار الكت أقام

  . مرور السنة الخامسة على اعمارھا واعادتھا للحیاة الجاري لمناسبة 
نھم السفیر االمریكي ستون          ر من المسؤولین وم وتضمن االحتفال الذي حضره عدد كبی

فارة االمریكیة كرستوف    یس موظفي الس ل ورئ ي السفارة     ھی ات ف ین ومسؤول العالق ل
ال     ا حضر االحتف وم دوركي ، كم ة ك وزار االمریكی وزیر األسبق ل د  ال ید مفی ة الثقافة الس

ر    اھر ناص ید ط وزارة الس ل ال ري ووكی ود الجزائ لي   الحم ن مراس دد م ن ع ًال ع فض
ة      ة والمحلی ة والعربی االت االجنبی ائیات والوك رض    . الفض اح مع ال افتت من االحتف وتض

داة من مؤسسة      ة المھ للصور التراثیة االمریكیة اضافة الى افتتاح معرض للكتب االجنبی
  .ن الثقافیة المتعاونة مع دار الكتب والوثائق سابرا فوندش

ائق  اح   ألقى الدكتور سعد بشیر اسكندر المدیرالعام لدار الكتب والوث ة اإلفتت ، وأشاد    كلم
 ئھافیھا بالدور الكبیر الذي لعبھ منتسبو الدار في اعادة بنا

اب ذي اص د الخراب ال ال   ھابع ا ان االحتف قوط علم د الس بع
  . حتفاال سنویا بیوم الدار اصبح ا

ي  ا   االمریك ي كلمتیھم ف ن   ل م د ك ا اك ر   كم اھر ناص ید ط ود الس فیر الحم والس
ات    راق والوالی ي الع ة ف الثقافی بة ات       بالمناس ین المؤسس افي ب اون الثق ة التع ى اھمی عل

  . ، لتعزیز العالقات الثقافیة بین البلدین  المتحدة االمیركیة 
ى    افة ال یقیة باالض الموس ة   ة لفرق ات فنی ال فعالی من االحتف ة وتض تار التراثی عش

ھ   یھاحیاة الالموسیقى شعبیة تراثیة جسدت فرحة موظفي الدار بعودة  وھي مھداة من موظفي الدار الى مدیرھم لما قدم
تعارف علیھ اھل بغداد الحیاء حفالتھم ومناسباتھم السعیدة شعبي من جھد كبیر وعطاء مذھل وتعد ھذه الموسیقى تراث 

  .جتمع البغدادي في الم
  

 ذاكرة بغداد في موقع دار الكتب والوثائق االلكتروني
  :الموروث 

ة          م مجموعة من الموضوعات المختلف داد ، یض رة بغ من المؤمل افتتاح قسم في موقع الدار االلكتروني تحت عنوان ذاك
ة ،          ادین المعرف ي مختلف می ة العریقة وف ذه المدین ًا     والمعلومات المنوعة والمھمة عن ھ ًا مھم لیكون ارشیفًا الكترونی

    .للباحثین یخص عاصمة الحضارة 
ا        ى انجاز سلسلة ببلیوغرافی ون عل ذین یعمل یعد الموضوعات فریق ذاكرة بغداد في الدار ، ویضم عددًا من االعالمیین ال

  . خاصة بمدینة السالم 
  

 یة دار الكتب والوثائق تسھم بفعالیات افتتاح المكتبة الرقمیة العالم
  : الموروث 

  .اشتركت دار الكتب والوثائق ممثلة بمدیرھا العام الدكتور سعد بشیر اسكندر بفعالیات افتتاح المكتبة الرقمیة العالمیة 
ذا     حضرالدكتور سعد بشیر اسكندر دول المؤسسة لھ الندوة التي اقامتھا ادارة المكتبة الرقمیة العالمیة بحضور ممثلي ال

  .دوة في منزل السفیر االمریكي في باریس ُعقدت الن. المشروع 
الم       دان الع ي بل ة ف ة والدینی قدمت دار الكتب والوثائق بعض المقترحات المتعلقة بحمایة الموروث الثقافي لالقلیات االثنی

  .الثالث 
 ةعالم العالمیكما حضر الدكتور سعد بشیر اسكندر المعرض الذي اقامتھ المكتبة الرقمیة العالمیة والتي غطتھا وسائل اال

ة    ةوالعربی ة مع محط ة واذاعی ابالت تلفازی راء مق اط اج ذا النش من ھ ا   BBC، وتض رح فیھ ر ، ش راق الح واذاعة الع
  .اسكندر اھمیة اشتراك العراق بأكبر مشروع ثقافي عالمي 

  راء العدید من البلدان ، الرقمیة العالمیة بحضور معاون المدیر العام للیونسكو وسف بحفل افتتاح المكتبة واشتركت الدار
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  .منھم السید محي الدین الخطیب السفیر العراقي لدى الیونسكو فضًال عن رؤساء المكتبات الرقمیة العالمیة 

  .بارزة وملموسة خالل االحتفال المقام لمناسبة انطالقة المشروع   جاءت اسھامة العراق
دخل الى موقع المكتبة الرقمیة العالمیة في یوم افتتاحھ مما یدل  یذكر أن اكثر من ملیون شخص من مختلف انحاء العالم

ذ         ھفیعلى اھمیة المشروع واھمیة اشتراك العراق  ائق من ب والوث بصفتھ عضوًا مساھمًا في تأسیسھ من خالل دار الكت
  .من نوعھا على صعید العراق وھذا یعد انجازًا كبیرًا لوزارة الثقافة ، ومن االسھامات الفریدة . بدایة انطالقة العمل فیھ 

  
 استقبال كتب ورسائل جامعیة ودوریات جدیدة

  :ـ میمون صبیح  الموروث 
ت            ائق خالل الشھر الفائ ب والوث ي دار الكت انوني ف داع الق ا  152استقبل مركز االی ة       كتاب ابین باللغ باللغة العربیة وكت

قرصا لیزریا خاصا بالرسائل الجامعیة  133االنكلیزیة وتسلم  باللغة  60رسالة جامعیة باللغة العربیة و174االنكلیزیة و
  .دوریة أرقام ایداع  17رسالة جامعیة و  234كتابًا و  178ومنح المركز.

  
 أخبار وزارة الثقافة 

  میمون صبیح  الموروث ـ
  

  الثقافة تشترك بالمھرجان العربي االفریقي
  .5/7/2009الذي یقام في الجزائر في  االفریقي –الثقافة بالمھرجان العربي  تشترك وزارة

  .وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الفرقة القومیة للفنون الشعبیة ستقدم فعالیات فنیة مختلفة في المسارح الجزائریة
  

  ـ وزیر الثقافة یكرم الصحافي ناظم السعود
اظم السعود بحضور     صرح مصدر مسؤول في وزارة الثقافة ان الدكنور ماھر دلي الحدیثي وزیر الثقافة كرم الصحافي ن

  .ن وموظفي وزارة الثقافة یعدد من األدباء واالعالمی
وقام بتسلیمھ المكرمة ، نیابة عن السید الوزیر ، الدكتور حامد الراوي المستشار الثقافي للوزارة ، ونقل لھ تحیات السید 

  .الوزیر لجھوده في خدمة الثقافة العراقیة 
ین     من جانبھ أعرب ناظم ا دیر المثقف ة لتق ر الثقاف لسعود عن سعادتھ بھذا التكریم وااللتفاتة المسؤولة من لدن السید وزی

  . واصحاب العطاءات الفكریة التي تخدم مسیرة العراق الجدید 
  

  ـ وزیر الثقافة یلتقي السفیر االسباني في بغداد
اد وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثقافیة بین البلدین ماھر دلي الحدیثي السفیر االسباني في بغد. التقى وزیر الثقافة د

  .وسبل تعزیزھا وتطویرھا لما یخدم المصالح المشتركة
ار             وع االث ذات موض یة وبال ة الماض الل المرحل ھ خ ت ل ا تعرض ة وم تراتیجیة وزارة الثقاف ة اس ر الثقاف ح وزی واوض

  .الحرب االخیرة والمخطوطات العراقیة من عملیات تخریبیة وسرقة بسبب احداث
ة والعمل    ومن جانبھ ابدى السفیر االسباني اعجابھ بتاریخ الثقافة العراقیة ورغبة بالده في المحافظة على االثار العراقی

  .على افتتاح مراكز ثقافیة في اسبانیا وبغداد لتعزیز العالقات الثقافیة بین البلدین
  

  ت االیام الثقافیة في دھوكـ وكیل وزارة الثقافة فوزي االتروشي یحضر فعالیا
ترأس السید فوزي االتروشي وكیل وزارة الثقافة وفدًا ثقافیًا لالشتراك بفعالیات االیام الثقافیة التي اقیمت في دھوك للمدة 

  . حزیران ضمن خطة الوزراة الرامیة للنھوض بواقع الثقافة العراقیة 30  الى 27من 
م     وبدأت فعالیات االیام الثقافیة بأفتتا ة ض ح المعرض التشكیلي الذي اقامتھ دائرة الفنون التشكیلیة التابعة لوزارة الثقاف

ة             ة میدانی د بجول ام الوف دھا ق راق بع ي الع كیلیة ف ة التش رواد الحرك د ل لوحات فنیة مختلفة جسدت االبداع العراقي الجدی
ا التاریخ   ى معالمھ ة واالطالع عل اء العمادی ي قض ة ف اطق االثری ة للمن ز  تفقدی ارة مرك ة وزی ا المدین ازت بھ ي امت ة الت ی

افي بالتنسیق   . العمادیة الثقافي واالطالع على ابرز نشاطاتھ وانجازاتھ الثقافیة وفي الیوم الثاني عقد مركز العمادیة الثق
ة    (مع وزارة الثقافة العراقیة مؤتمرًا ثقافیًا تحت شعار  ة الكردی اء الثقافة العربی ى   ) االلتحام وأحی ث ألق یس   حی دكتور ق ال

ة  .. سایكلوجیة العنف (یاسین أستاذ العلوم االسالمیة في جامعة بغداد محاضرة بعنوان  ات أولی ا   ) مقارب ت محاورھ تناول
.. القیم االجتماعیة السویة ونبذ العنف مع استخدام طرق تربویة حدیثة في تنمیة الوعي الثقافي كالتسامح وقبول االخر  

ف  (میمي من جامعة بغداد محاضرة بعنوان كما ألقى االستاذ أحسان الت ة االسالم     .. الحاكمیة وجذور العن ي بنی راءات ف ق
تناولت وحدة الوجود االنساني ومحاربة العنف واشاعة الحب الذي ھو مفتاح الخیر والسالم مستعرضًا االدیان ) السیاسي

ة و         دأ الالعنف وروح السماحة والرحم ا مب ین ثنایاھ ي حملت ب ى      السماویة الت ي تعمل عل ة الت ات القانوین ة وااللی العدال
  . توظیف الخطاب الدیني ودور االسالم في نشر ثقافة الالعنف

  
  ـ فرع دیالى یحتفل بالیوم العالمي للطفل

  أحتفل فرع دیالى التابع لدار ثقافة االطفال بالیوم العالمي للطفل وذلك یوم السابع من حزیران الفائت في قاعة المكتبة 
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  .مركزیةال

  .وتضمن االحتفال تقدیم اناشید وفعالیات فنیة تتغنى بحب الطفولة واقامة معرض لرسوم االطفال وبرامج ترفیھیة اخرى
یذكر ان فرع دار ثقافة االطفال في دیالى كان قد تم افتتاحھ مؤخرًا الحتضان فعالیات االطفال في المحافظة وتقدیم برنامج 

  .وتنمیة مھاراتھم المتنوعةترفیھي واسع لرعایة االطفال 
  

  ـ دار ثقافة االطفال تقدم فعالیاتھا في البصرة
  .السماوة والناصریة تيبمشاركة مراكز الطفل في مدین 2009اشتركت دار ثقافة االطفال بفعالیات البصرة عاصمة الثقافة 

ات دار ثقافة اال    ات     ل شملت مسرحیة و  اطف وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة ان فعالی ة وفعالی را للطفول ا كبی اوبریت
  .فنیة مختلفة فضال عن مشاركة مركز السماوة للطفل والناصریة بفعالیات فنیة مختلفة

یذكر ان دوائر وزارة الثقافة تشترك بالفعالیات الثقافیة كل اسبوع لدائرة على مدى فعالیات الفصل االول الذي انتھى في 
  .من العام الجاري 25/6
  

 ت الكتب والمجالت الثقافیة العراقیة أخبار إصدارا
  :الموروث ـ میمون صبیح 

  
  دراسة في شعر مظفر النواب ، للدكتور محمد طالب األسدي.. ـ بناء السفینة

  
اء السفینة  (صدر عن دار الشؤون الثقافیة احدى دوائر وزارة الثقافة كتاب بعنوان   واب     .. بن ر الن عر مظف ي ش ) دراسة ف

  .سديللدكتور محمد طالب اال
ھ    .. یتضمن الكتاب ثالثة فصول كل الشعري وعالقت اضافة الى المدخل الذي یطرح الرأي الشخصي للكاتب في مسألة الش

كل        ى درجة من الش اع اعل بحداثة النص حیث یؤكد ان الحداثة في الشعر لیست شكال یتخذ، بل واقع مقنع یتحقق، فاالقن
ان اقرب     ھ ك ا بحداثت ان یكون            وكلما نجح النص في اقناعن ل ب ل كفی اع یخاطب العقل ویحاوره، والعق ى الحداثة واالقن ال

  .حدیث في شكلھ وخال من المضمون المقنع فیصال بین ما ھو
ة     : ینالفصل االول یتضمن مبحث ى موضوع االبنی االول مظاھر االیقاع الخارجي والثاني مظاھر االیقاع الداخلي اضافة ال

  .االیقاعیة تشكیال في الجمالیة
ي مبحث        ا عریة فّسرت ف ى استنطاق اللغة الش اني       یلفصل الثاني تطرق ال عري والث ھ الش ي تركیب ة ف ن االول ظواھر لغوی

عري    ھ الش ي تركیب ي              .ظواھر فنیة ف ة دراسة ف ة والعالقة اللونی ث تضمن مواضیع سیمیاء العالقة اللونی والفصل الثال
  .توظیف اللون وداللتھ

اضافة الى . من كتاب وتحلیل وشروحات  امصدر 22اعتمد على  طمن القطع المتوس صفحة 208الكتاب الذي صدر في  
  .للدكتور علي ناصر غالب) لغة الشعر عند الجواھري(رسالة جامعیة 

  وعدد من الدواوین الشعریة
  .العالء المعري يلمتنبي ولزوم ما ال یلزم البلدیوان االخطل ودیوان الحماسة 

  
  یة لعلي حدادروا أو دائمًا .. ـ اآلن 

  
  .للكاتب علي حداد) او دائما.. اآلن ( صدرت عن دار الشؤون الثقافیة العامة روایة 

ویسرد المؤلف عن رحلة .. انھ غیر مھم وبال دور .. المأساة ھي ان یشعر االنسان .. یبدأ المؤلف روایتھ بمقدمة قصیرة 
ة دلس الجزائریة شتاء عام          ي مدین ي انتھت ف ة بعد ان استغرقتھ          1974الروایة الت ة ھذه الروای ى من كتاب حیث انتھ

ك                ى تل ین وظالم یخیم عل رق مخیف ب وغیوم مظلمة ورعد وب اح طائشة ومطر عجی ا عاصفة بری كتابتھا عشرون یوم
صدرت الروایة في خمسة فصول تدور عن العالم الخارجي الذي یمثل عالم المؤلف ففي اعماقھ السحیقة كانت .الصباحات
رة         تدور ثور ي بحی ر العیون ویرمي بحجر ف ا یبھ ات عجیبة وانفعاالت غریبة واراد بھذا ان یفجر في سماء راكدة بالون

یس   1968وتعد ھذه الروایة واحدة ضمن سلسلة روایات صدرت للمؤلف منھا القضیة الغامضة صدرت عام .راكدة والتع
ارة عن       و 1986وحكایة رجل منسي صدرت عام       1973الذي رأى نفسھ صدرت عام   ائع القصص القصیرة وھي عب ب

  .وكذلك مجموعة قصصیة تحت عنوان سبعة وسبعون اقصوصة. 2001مجموعة قصص قصیرة صدرت عام 
  .2008لسنة ) 1101(صفحة من القطع المتوسط واودع في دار الكتب والوثائق ببغداد برقم  327صدر الكتاب في 

  
  والفكریة للقصیدة ،مقدمات في االصول النفسیة .... ـ مكانة الشعر 

  
عر    ة الش وان مكان اب بعن ة كت ر وزارة الثقاف دى دوائ ھ اح ة العام در عن دار الشؤون الثقافی ول ... ص ي االص دمات ف مق

داهللا   ھ الجدلي السامي           , النفسیة والفكریة للقصیدة للكاتب عادل عب ین موت ا الشعر ب ارزة منھ اوین ب اب عن یتضمن الكت
ائر و  ي الج ھ المنطق ى     واغتیال افة ال عري اض روع الش وف والمش عر والتص عر والش ین االدب والش ل ب ن الفص ث ع البح

  یقول فرانسوا شاتلیھ عن فلسفة الجمال ان ھیجل في ( التسویغ الھیجلي لموت الشعر ونقد الذرائع الھیجلي لموت الشعر
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اینبغي     سھل بل ثرثار في بعض االحیان انھ یمجد في ھذا الكتاب الروح, فلسفة الجمال  یة التجربیة في صیغ تحمل كل م

  ).لطمأنة ھواة الفن وغیرھم من المتذوقین المحتاجین لضمان ثرثرتھم 
نص الفلسفي    توكذلك في النصوص المیتاشعریة نھج البالغھ انموذجا ونی ة ال ي موضوع     , شھ ینتھك ھیب اب ف تم الكت وخ

  اعتزالھم ؟ اسوة بالریاضیین عندما تنضب مواھبھم لماذا الیعلن المبدعون
  .صفحة من القطع المتوسط  127صدر الكتاب في 

  
  ـ عدد جدید من مجلة االقالم

  
ین من           ة واالربع دد االول للسنة الرابع ة الع ر وزارة الثقاف ة احدى دوائ ة اقالم  (صدر عن دار الشؤون الثقافی ي  ) مجل وھ

  .مجلة فصلیة فكریة ثقافیة 
  وص شعریة وقصصیة وقراءات ونصوص مسرحیة اما یومیات ذاكرة فكانت متعددة ثقافیة من نص  تضمن العدد ابوابًا

  .ومعرضي لفرناندو بیسو للكاتب نجم والي) قریبا من الماضي: ذاكرة الصمت(لمحمود الظاھر 
افي ضم مواضیع       د الثق ات   (ملف العدد عن النق ارج الثقاف ة وصناعة       .. الوقوف خ ة العربی ي والحداث افي الغرب د الثق النق

اج نصوص     : االخر في الخیال العربي :  الھویة ة واتساق انت تمثیل المرأة في الف لیلة ولیلة انموذجا والحواضن الثقافی
  ).النخبة واستھالكھا وشعریة عقد االستنساخ وعیوب الخطاب للدكتور كریم شغیدل

  .عبید كاظمصفحة من القطع المتوسط زینت االغلفة الداخلیة لوحتان للفنان احمد  200صدر العدد في 
  

  ـ عدد جدید من مجلة المورد
  

ا الشاعر        . صدر عن دار الشؤون الثقافیة العامة العدد الجدید من مجلة المورد ة فصلیة یرأس تحریرھ ة تراثی وھي مجل
ابن رشد   .. اخوان الصفا (ضم العدد عددا من البحوث والدراسات .نوفل ابو رغیف مدیر عام دار الشؤون الثقافیة العامة

كالت عصره   وموق ھ من مش ي الفن االسالمي     .. ف راغ ف ة الف الي لتعادلی د التصمیمي والجم د  .. البع یالت النجوم عن تفص
رب   ة   .. الع یقیة العالمی ارة الموس ي الحض رب ف ھ  .. اسھامات الع ین ناقدی ة ب وق الحمام ل  .. ط ین االم اة والموت ب الحی

ا شخصیة العدد فھي     ..الخامس الھجريوفي الشعر االموي كتب شروح الشعر في القرن .. والیأس  الشاعر الشیخ   ( ام
  ).التراث الشعري االندلسي(وفي باب عرض ونقد فقد تناولت المجلة ) علي الشرقي

  
  ـ عدد جدید من مجلة تشكیل

  
كیل     ة تش د من مجل ات العدد   . صدر عن دائرة الفنون التشكیلیة احدى دوائر وزارة الثقافة عدد جدی التجدد  .. ومن محتوی

ة       س ادارة مجل یس مجل كیلیة ورئ ون التش رة الفن ام دائ دیر ع ولي م ود القرغ ود اس ول محم ث یق تمر حی داع المس واالب
  :تشكیل

ع          .. نالت الفنون التشكیلیة العراقیة ة مطل رة الجماعات الفنی ذ فت ادة ومن اریخ الری ى مدى ت تقدیر نقاد الفن العالمیین فعل
ل الف    رن الماضي عم امس من الق د الخ ھ       العق ذي سیسمق بنیان ي ال رح الفن لیمة بخارطة الص ون اسسا س انون العراقی ن

وؤات    ت نب دؤوب تحقق ل ال ن      : وبالعم اكر حس دروبي وش افظ ال بري وح ا ص ن وعط ائق حس لیم وف واد س ال , ج فاالجی
م   اما رئیس تحریر مج.المتعاقبة بعدھم حملت على كواھلھا تنفیذ رسالة الفن الثقافیة والجمالیة واالخالقیة كیل قاس لة تش

وان    .. العزاوي كیل  (یقول وتحت عن ة تش ي  .. سنة واحدة وخمسة اعداد    .. مجل ا ف ار       انن كیل نحث الخطى البتك ة تش مجل
میم    ر والتص ي التحری بوقة ف ر المس ة غی ار الخالق ر     .االفك دكتور زھی اتون لل ر اخن ي عص ن ف ة الف یع المجل ن مواض وم

ار .. صاحب  د القھ داد عب یمیائیة ل  -وش داالمیر    شفرات س م عب دكتور عاص یان لل ا النس م العزاوي ورسوم ال یطالھ .. قاس
اضافة الى تقریر عن الفنان خالد عزت كتبتھ االعالمیة كریمة مھدي . والحركة في الدائرة الرمزیة للدكتور محمد الكناني 

ا في صخرة ت             .  د حفر اسمھ عمیق ال النحت وق ي مج ة العالیة ف ھ الفنی ي    حیث تمیز الفنان بقدرت اریخ فن النحت العراق
اح الترك        .. المعاصر مسترشدا بافكار اساتذتھ خالد الرحال  ي حكمت واسماعیل فت د غن تضمن  .وصالح القرغولي ومحم

لوحة زیتیة للفنان نجیب یونس بعنوان العبو الورق انجزت .. 2003العدد لوحات من كنوز المتحف الوطني المفقود بعد 
  .ن العربیة واالنكلیزیة وقام بالتصمیم واالخراج الفني سمیر عبد عليصدرت تشكیل باللغتی. 1987سنة 

  .صفحة من القطع الكبیر 96صدر العدد في 
  

  ـ صدور عدد جدید من جریدة الفنون 
  

رح   ینما والمس رة الس ن دائ دد      ع در الع ة ص ر وزارة الثقاف دى دوائ ي اح دة  ) 27(وھ ن جری ون (م دة  ) الفن ي جری وھ
تضمن العدد الجدید من . دارتھا الدكتور شفیق المھدي بینما یرأس تحریرھا االعالمي جھاد زایرأسبوعیة یرأس مجلس ا

الجریدة مجموعة من المتابعات واالخبار واللقاءات التي تخص الشأن الثقافي العراقي المعني بشؤون السینما والمسرح  
دیر         , بشكل خاص  ھ الق ت مع الفنان ي اجری اءات تلك الت رز اللق یم  ولعل اب ر       ة عواطف نع ان المسرحي الشاب منی والفن

تقع الجریدة . كما تضمنت الجریدة مجموعة من اخبار ونشط الفنانات العربیات في مجاالت الفنون كافة . راضي العبودي 
  .صفحھ من القطع الكبیر وقد زینت صفحاتھا بصور الفنانین والفنانات وبااللوان الزاھیة ةفي ست عشر
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  سحر الحاضر .... جنائن الماضي .. حضارة سومر  ... األھوار 
  مھدي الحسناوي 

  صفحة حجم متوسط  224
   2004مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة 

  .عشر فصال یتناول فیھ طبیعة األھوار وتاریخ ھذه الحضارة وارتباطھا بحضارة اور  یتكون الكتاب من احد
ي الفصل االول ت    دد التسمیات لألھوار            تناول المؤلف ف ل خمسة اآلف سنة وتع ى ماقب ذي یعود ال اریخ نشوء االھوار ال

  .واصل سكان االھوار 
ا                ة االھوار ومنتجاتھ ة االنسان وعشقھ لبیئ ي االھوار وكیفیة عالق احرة ف اة الس ى الحی اني فقد تطرق ال ا الفصل الث ام

الصناعیة والحیوانیة واالبداع في تشیید البیوت بطرق   
ي جذاب واسالیب صید      ھند سیة ومعماریة لھا طابع فن

وار   ا ل االھ زان اھ راح واح اول اف ور وتن ماك والطی الس
وعادات ھذا االنسان الذي استوطن مستنقعات االھوار    

ة    وار الجمیل ول االھ اول فص یف  / وتن تاء والص الش
  / .والربیع والخریف 

وتناول  الفصل الثالث حیوانات وطیور ونباتات االھوار 
  .ریقة كل كائن في العیش والتكاثر وط

كل تف     اول بش ع فتن ل الراب ا الفص یف  صام یلي المض
  .وطبائعھ الحسنة ولماذا سمي بالمضیف 

وار       دیانات االھ امس ل ل الخ ف الفص ص المؤل / وخص
ابئة  الم والص آلف   / االس ف ت ة وكی ل دیان ة ك وطریق

ادة        ى اسالیب العب نھم وحت ا بی دیانات فیم معتنقو ھذه ال
  .اج التي تبدو مجھولة لدى البعض والزو

اما الفصل السادس فاختص بثقافة وادب عرب االھوار   
ة   ذه المنطق ة لھ ة والثقافی یات االدبی ماء الشخص واس
وال      ة والم ھ االبوذی عبي بأنواع عر الش ى الش یرا ال مش

ة  دارمي واالھزوج ة / وال ي / الھوس اجالت الت والمس
  .جرت بین الشعراء 
ع ثالث شخصیات ثقافیة وعشائریة وتناول الفصل الساب

  .انجبتھا ھذه االھوار وذلك ألبراز بعض االسماء المعروفة لھذه المنطقة للوقوف على حقیقة سكان االھوار 
واختص الفصل الثامن بقبائل وعشائر االھوار وذكر المؤلف كل عشیرة وموطنھا من المحافظات الثالث وقسم ھذا الفصل 

حافظات الجنوبیة وكل محافظة لھا عشائرھا التي تقطن االھوار وطبائع ھذه العشائر واسماءھا الى ثالثة اقسام حسب الم
  .وشیوخھا وموقعھا الجغرافي االستیطاني 

اء باالنتفاضات                 ران بن شاھین وانتھ ورة عم داء من ث اول نشوء الثورة والرفض والتمرد ابت د تن اما الفصل التاسع فق
  .ھم اتذه البیئة منطلقا لھم ولثورالمعاصرة ولماذا اتخذ الثوار ھ

واحتوى الفصل العاشر قضیة مھمة في مسیرة االھوار ھي محنة التجفیف وما جرى علیھا من موت للطبیعة والحیاة في 
  .المنطقة والقت ھذه المحنة اھتمام بعض الشخصیات الفكریة والثقافیة والسیاسیة العالمیة 

ة صحراویة من      اما الفصل الحادي عشر واالخیر فقد اخت ى منطق ت ال ل  ص بعودة االھوار بعد ان تحول النظام السابق   قب
    .فبعدھا عادت میاه االھوار الى ھذه البیئة وعادت الحیاة كما كانت علیھ ....  2003جرداء حتى  اوبقیت ارض

  سندس الدھاس: عرض 
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  ..حكایات شھرزاد الجدیدة 
  مجموعة قصصیة مشتركة لمبدعات عراقیات

  :داد ـ الموروث بغ
ي بغداد      1959 -5-7 لمناسبة الیوبیل الذھبي التحاد االدباء ة ف ازك المالئك ار  -صدرت عن منتدى ن المجموعة   2009-ای

  .حكایات شھرزاد الجدیدة : القصصیة المشتركة لعدد من القاّصات العراقیات ، بعنوان 
  :تضمن الكتاب إحدى عشرة قصة 

  ابتسام عبد المحسن   المسافرون                -1
  اسوار الجمیلة النائمة     أسماء محمد مصطفى -2
  ارجوحة الدفء           اطیاف ابراھیم -3
  ھو وھي                   ایمان السلطاني -4
  غثیان                      ایناس البدران -5
  شواطئ الدم              زینب صافي -6
  سافرة جمیل حافظ      القمقم                 -7
  منعطفات                 شیماء المقدادي -8
  امتدادات یوم معطوب   فلیحة حسن -9

  رفیف بلون الحب      لمیاء االلوسي -10
 ارتحال القلوب         والم العطار     -11

  : وجاء في المقدمة التي كتبھا القاص جھاد مجید 
رة  " دى عش ص الح ن القص مامة م ذه اض دف اول ھ ة تھ ة عراقی قاص

ر    یة غی وص قصص ا كنص اطى معھ ا لیتع ى قارئھ ول ال دف الوص ماتھ
معزولة عن العطاء القصصي عامة، فلیس في الحسبان الفصل بین النتاج 
كل       وء بش لیط الض ل تس الي، ب داعي الرج اج االب وي والنت داعي النس االب

م  وضع      خاص على عطاء الكاتبات العراقیات ورفع بعض العوائق من امام ھ في عملیة االیصال ھذه، عوائق قائمة بحك
ذا               ي ھ ة ف ا متقدم ا بانھ ال عنھ ة تاریخیة الیمكن ان یق ي مرحل ا ف اق بعض حقوقھ المرأة في مجتمع یكافح من اجل احق

ا     , الجانب  م یكن ذیلی دوه، ول  ظل ادب المرأة العراقیة مفصال مھما من مفاصل االدب العراقي، لھ مظاھره واسماؤه ومری
ان     ي بعض االحی داع االدی  -لعطاء الرجل االدبي، بل تفوق ف ین         ب اب ي االدیبت ا ف ي ولن ب العراق داع االدی ى اب ة عل ة العراقی

  .العراقیتین الكبیرتین نازك المالئكة ولطفیة الدلیمي، دلیل ساطع على ماذھبنا الیھ
نس،       وارق الج ن ف ا م ل انطالق راة وادب الرج ین ادب الم ز ب رفض التمیی مات     واذ ن ن الس رأة م ر ان الدب الم ن ننك فل

  .والمفردات مایمیزه عن ادب الرجل
ي          واحي االداء الفن ي ن ا ف ز بینھم ا نمی ة فانن انیة العام واحي الحقوق االنس ل من ن رأة عن ادب الرج ز ادب الم واذ النمی

ع         ى جمی دي عل ف االب ھ الحی ا فی ي مجتمع طالھ رأة ف ا ففرص الم ة لكل منھم ة الحیاتی ن  والتجرب م تك ة ان ل عد قلیل الص
رف من البحر     ... معدومة ا الرجل یغت ان ... وما قدمتھ في مواجھة واقع كھذا انما كان حفرا في الصخر، بینما كان قرینھ

اء ان ننقل عطاء          ... ایة عملیة للقیاس والتحكیم منسوفة الشروط العادلة ذوق والحی ذي یفرضھ ال ات من االنصاف ال فب
ة   المراة المھضومة الحقو كل والدیموم ق في مجتمع ذكوري بترحاب كبیر وعنایة خاصة واحتضان یكفل لھ االنطالق الش

ة        ي عناصرھا البنائی این ھذه القصص ف تضم ھذه المجموعة احدى عشرة قصة الحدى عشرة قاصة عراقیة بالتاكید تتب
الیبھن   این اس ض، تتب ن بع ھن بعضھن ع ات انفس این القاص ا تب امینھا ورؤاھ این مض ل   وتتب ردات والجم ث المف من حی

  .وتكوین المشھد القصصي ومن حیث طرائق المعالجة وادارة الشخوص واالحداث وبالتالي من حیث النتائج والنھایات
ي    دة ف لسنا في صدد التقویم النقدي لھذه القصص ولسنا نزكیھا جمیعھا والنزكي قاصاتھا جمیعا لكن رغبتنا شدیدة واكی

دع (منھن للمشاركة واالطاللة على قرائھن وتقدیم انفسھن كما یردن وعملنا بمثل صحیح مفاده افساح المجال الكبر قدر 
ات     ) مائة زھرة تتفتح والزھور ذاتھا تتباین بعضھا عن بعض، بعض القاصات ممن ضمت المجموعة قصصا لھن متمكن

دن مك   ن ان جس بق لھ ة وس درات بین دا وذوات ق د  اج ا النری رى لكنن ال اخ ي اعم ذه  نتھن ف ارئ ھ ى ق ا عل رض رؤیتن ف
ي ھذه           ا ان نوفق ف ة املن ا تكتسبھ القاصة العراقی راھن لم المجموعة مأثرة ھذه المجموعة انھا محاولة لعكس الواقع ال

  ".المحاولة
  

  عشرون حكایة وحكایة 
  المؤلف موسى جاسب 

  الحجم الصغیر  –صفحة  240
  لیطلع علیھا القارئ باسلوب تمثیلي حتى یتمكن  في ھذا الكتاب عشرون حكایة وحكایة تمت مسرحتھا بتصرف
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ل      ة الطف ى مكتب افتھا ال عبیة     .اض ات الش ن الحكای لھا م رحیات اص مس

ق    ن طری وروث ع ھا م ات وبعض ي مخطوط وظ ف ھا محف ة بعض الموروث
ة       ب ومجل السماع اضافة الى حكایة حصل علیھا المؤلف من بطون الكت

ھ االصالح      والحكایة الشعبیة. التراث الشعبي  اعي ھدف ھي اسلوب اجتم
ا   والتقویم وابرز مایمیزھا ھو البساطة حیث بساطة الموضوع واللغة ھم

  . سمتان اساسیتان یمیزان الحكایة الشعبیة عن غیرھا 
آت      ى المفاج داثھا عل ي اح عبیة ف ة الش اد الحكای ى اعتم ف ال یشیر المؤل

رؤة وا    ى الم افة ال ة اض ف البطولی ات والمواق اء  والمفارق دل والقض لع
  .والقدر والخوف من المجھول 

 میمون صبیح: عرض 
  

  خمسون مفكرا اساسیا معاصرا من البنیویة الى ما بعد الحداثة 
  فاتن البستاني : ترجمة / جون لیشتھ 

   2008ـ  مركز دراسات الوحدة العربیة/ بیروت 
  صفحة ؛ حجم كبیر 543

  ما بعد الحرب  رت افكارھم او اعمالھم في فكراّث یشمل ھذا الكتاب خمسین مفكرا اساسیا معاصرا
ویركز على تطور النظریة البنیویة والمفكرین االساسیین المعارضین لھا ، ویتناول ثورتھم 

الفكریة في القرن العشرین ، حیث یقوم بتسلیط الضوء على االفكار المعقدة بوضوح ، وھو یمتد 
مات في اللغة ومن ثم الى ما بعد الماركسیة فتاریخ في رحلة عبر ما بعد البنیویة فنظریة العال

  .الحولیات وصوال الى الحداثة فما بعد الحداثة 
باختین ،فروید ، بوردیو ، تشومسكي ، دریدا ، ( ویشمل فصوال عن مفكرین مشھورین مثل 

  یرت طریقة النظر الى اللغة ، ویتناول بالبحث شخصیات ادبیة غ) الكان ، كریستیفا ، سوسر ، ایریغاراي ، كافكا وغیرھم 
ان ھذا الكتاب . في اللسانیات والشؤون النسویة باالضافة الى فالسفة ومنظرین في علم االجتماع والتاریخ ومتخصصین

یبین ان الفكر في القرن العشرین یؤكد على مسألة الوجود من حیث بعدھا العالئقي اكثر من تشدیده على البعد الجوھري 
وفي .التغلب على العدمیة  من التفكیر یؤدي الى العدمیة ، غیر انھ یقود الى النقطة التي یمكن فیھا ، وان ھذا النوع

تفسیره للتطورات الجدیدة في االدب والفن والفلسفة یساعد الباحث على الوصول الى فھم اعمق لمقومات الفكر والثقافة 
البنیویة في مرحلتھا المبكرة ، البنیویة ، التاریخ البنیوي ( ضم الكتاب عددا من المواضیع شملت .في فترة ما بعد الحرب 

  . ، فكر ما بعد البنیویة ، نظریة العالمات ، الجیل الثاني للحركة النسویة ، الحداثة ، ما بعد الحداثة 
  
  

  شواعر الجاھلیة ـ دراسة نقدیة 
  رغداء ماردیني 

  2002/ دمشق ـــ دار الفكر 
  صفحة ؛ حجم كبیر391

ًا          یتض  ًا وتحقیق ي العصر الجاھلي جمع عار النساء ف اب دیوان اش ھ   . من ھذا الكت اتي اھمیت وت
  . كونھ یھتم بموضوع لم یلق العنایة الكافیة من النقاد والدارسین من قبل 

ة           رزت لغ اھلي وشاعراتھ ، واب عراء العصر الج ین ش وكشفت الباحثة عن االختالف النسبي ب
ر    ـاالشعر النسائي واسالیبھ بمــ ة   فیھا من بساطة ووضوح ، كما كشفت عن اث ة  البیئ الجاھلی

  : قسم الكتاب الى ثالثة اقسام .ي بناء اولئك الشواعرف
تناول ترجمة للنساء الشواعر في الجاھلیة ، وقد بلغن ثالثًا وستین شاعرة ، حیث تناول حیاتھن وما یتصل بذلك : االول 

ار     من االسرة والشخصیة والمشاركة في الحیا ر من االخب ة لكثی ة االجتماعیة والسیاسیة ، كما عمد الى التحلیل والمقارن
  . التي تضاربت في مضمونھا بعضھا مع بعض 

ة   : الثاني  ة واللفظی خصص لدراسة الخصائص الفنیة في شعر النساء ، فدرس موضوعات شعرھن والخصائص المعنوی
خر والھجاء في موضوعاتھن ، كما وقف على موضوع الحكمة وفي الموضوعات تحدث عن شعر الرثاء عندھن والف. لھ 

  . والغزل وموضوعات اخرى 
كل قصائد حسب             : الثالث  ى ش ھ ، حیث جمع شعر النساء ورتبھ عل دیوان وتحقیق تناول المؤلف في ھذا الفصل جمع ال

صادر متفرقة ، واشار الى حروف المعجم ، واعطى رقمًا لكل قصیدة وصنف ابیاتھا على نحو یشعر بھا بانھا اخذت من م
مصادر الروایات المخالفة ، كما ضبط االبیات وشرح معانیھا ، واشار الى بعض المشكالت اللغویة والنحویة الكامنة فیھا 

 .  
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  لة ماجستیر رسا ـ )  دراسة حضریة( المراكزالثقافیة في بغداد  ـ 
  حسین عالء الدین الھاشمي 

   2008/ جامعة بغداد ـ المعھد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي  / بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر 181

رابط      یؤكد ھذا البحث علي اھمیة الثقافة واثرھا البارز في اغناء حیاة االنسان والمجتمع وتوضیح الت
ي        بین الثقافة بوصفھا مفھوما مكانیا ما ى انشاء مشروع تخطیط ة تھدف ال ات ثقافی دیا بتخطیط فعالی

ة        ات االعالمی ة والفعالی ة والفنی اطات االدبی زا للنش ون مرك داد لتك تنھض بغ افي یس دیم  .ثق ویحاول تق
ي      داد والمجتمع العراق ة بغ تخطیط وتصمیم لمشروع یضم المحافل الثقافیة واالدبیة التي یحتضنھا البعد الحضاري لمدین

ة مع عوامل            عویدرس العوامل الناتجة .ربي والع اعالت الثقافی ي للتف اج الطبیع ي ھي النت ة االنسانیة الت ن جوھر الثقاف
الطبیعة فبذلك یتسم الناتج من ذلك بالمحلیة الشدیدة ویعبر عن ھویة االنسان اذ یمكن ان یؤثر االنسان بافكاره وابتكاراتھ 

 االشكل فیؤثر بھ مما یوجد مفاھیم جدیدة عمرانیا ونفسیا فیبتكر محتوي وظیفی  في االشكال الحضریة وبالتالي یعود ھذا 
افي    اخاص  ة الثق كیل          .بمفھوم م انعكاسھاعلى تش ة والحضریة ومن ث اھیم الثقافی یم والمف ى دراسة الق ث ال ویھدف البح

ة   الھیكل الحضري لمشروع تخطیطي یؤمن التواصل الحضاري للمجتمع الحالي مع الماضي والمستق        بل لتتجسد الناحی
ى ان       ة الحضریة باالضافة ال اءة البنی الثقافیة في الھیكل الحضري للمنطقة المخططة التي یفترض ان تساھم في رفع كف

  . 2009ھناك قرارا من جامعة الدول العربیة لتخطیط بغداد عاصمة الثقافة العربیة لعام 
  

  رسالة ماجستیر ـالوقفة الطللیة في الشعر العربي بین الموت والحیاة 
  كلیة االداب ـ جامعة البصرة ـ في اللغة العربیة 

  الطالب ضیاء علي عبد الرضا 
  صفحة الحجم الكبیر  169

ھو دراسة من اجل الوصول الى تفسیر اسالمي صحیح لظاھرة الوقوف على االطالل وبكائھا ، وكذا استوعبت  ھذا البحث
واصطالحا وتتبعا تأریخیا للوقفة الطللیة ابتداء من نشأتھا  ةفي الطلل لغ ھذه الدراسة ثالثة فصول ، االول  ھو دراسة

اما الفصل الثاني . سم فیھ المتأخر سننن المتقدم ووتطورھا وانتھاء بمراسمھا التي رست علیھا واستقرت فنا ناضجا یت
االراء الكثیرة للباحثین المعاصرین  تضمن الموقف النقدي القدیم الذي لم یتجاوز الشكل من الوقفة الطللیة ثم الحدیث فيف

توصال الى تفسیر امثل للوقفة الطللیة أما الفصل الثالث واالخیر فتضمن دراسة في تطور الزمن في  الوقفة الطللیة بعد 
  .االسالم والوقوف على ظاھرة البكاء عند االطالل

  عرض ــ میمون صبیح 
  " رسالة ماجستیر  "قیم التكوین الدرامیة في العرض المسرحي العراقي

  2008/ بغداد ــ جامعة بغداد ــ كلیة الفنون الجمیلة ـ  نمیر رشید بیري 
  صفحة ؛ حجم كبیر  189

ة     ة والجمالی ـ والعاطفی ة ـ ـ العقلی ة ـ یم الدرامی میم الق ألة تص ث بمس ذا البح تص ھ رض   یخ ي الع ریة ف ات البص للتكوین
قسم البحث الى  . یم وفق عناصر للتشكیل وعوامل التكوین البصري الق المسرحي العراقي ، ویھدف الى الكشف عن تلك

  : اربعة فصول 
  . المصطلحات فیھ وتعریفھا  تناول مشكلة البحث والحاجة الیھ وأھمیتھ واھدافھ وحدوده وتحدید: االول 

اني  ط  : الث ص الخ ا یخ ث وم لة بموضوع البح ات ذات الص اقش االدبی تعرض ون و اس ة والل طح والكتل س والس ن والملم
  وكذلك في المنظر المسرحي وملحقاتھ وفي االضاءة وبما یخص التأكید والفراغ في ھیئات الممثلین وازیائھم ومكیاجھم

  . واالستقرار والتتابع والتوازن والوحدة 
  عطیل( یحلل الباحث فیھ قیم عناصر التكوین وعواملھ في ثالثة عروض مسرحیة عراقیة ھي مسرحیة : الثالث 

ي ا بخ ف رحیة  ) لمط د ، ومس د الحمی امي عب ا س درا ( لمخرجھ رحیة ) س ل ، ومس ا فاضل خلی ب ( لمخرجھ ة القل ) تفاح
  . لمخرجھا ریاض شھید ، وقد اعتمد الباحث المنھج الوصفي اسلوبًا لتحلیل المحتوى  

ى استنتاجات         : الرابع  ث توصل ال ل وتفسیرھا وفق اھداف البحث حی وتوصیات ومقترحات    تناول مناقشة نتائج التحلی
  . تضمنھا كتابھ 
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  :بطاقة ابداع 
   النحات خالد عزت

  1937العراق عام  -ـ ولد في بغداد
 .العراق. بغداد. الرسمفرع  1960 ـ تخرج من معھد الفنون الجمیلة عام 

ھ  1965ـ تخرج في اكادیمیة الفنون الجمیلة ـ بغداد عام    عمل  .فرع النحت وقد تخصص فی
عمل مشرفا للتربیة العملیة في معھد  .رسا للتربیة الفنیة في المدارس الثانویة في بغدادمد

  .1971-1968التربیة الفنیة في الریاض في المملكة العربیة السعودیة بین عامي 
ي أشرفت          ارض الت د اشترك  بجمیع المع راقیین وق كیلیین الع ـ عضو جمعیة الفنانین التش

 .علیھا الجمعیة
ابة الفنانین العراقیین وعضو الشعبة التشكیلیة وقد اشترك بجمیع المعارض التي ـ عضو نق

 .اشرفت علیھا النقابة
ي اقیمت خارج           ارض الت د من المع ا رافق العدی ة كم ـ اشترك بجمیع المعارض التي اشرفت علیھا وزارة الثقافة العراقی

  .أیضًا  كما اشترك بالعدید من المؤتمرات الفنیة خارج البلد. العراق
 .1981عام ) یوغسالفیا سابقا -سترومیتسا(ـ مثل العراق في ملتقى الفنانین العالمي الذي عقد في 

 .1983ـ اشترك بمعرض الكویت الثامن للفنانین التشكیلیین العرب عام 
 .1997ـ اشترك بملتقى الفنانین العرب الذي عقد على ھامش جرش السادس عشر عام 

 .االردن -عمان. 1998في قاعة بوران للفنون عام ) امین عباس، كاظم غانم(نانین ـ اشترك بمعرض مع الف
 .2001ـ اشترك ببینالي الشارقة عام 

ة جنجون الصینیة          2001ـ فاز في المسابقة العالمیة للنحت التي اقیمت في الصین عام    ي مدین اك ف ذ نصبین ھن د نف وق
 .خاصا  بھذه المناسبة من مادة البرونز وقد كّرم تكریما) م4(بارتفاع 

 .ـ حاز على العدید من الجوائز والشھادات التقدیریة
 .بغداد. العراق.  2000-1076ـ عمل مدرسا للنحت ورئیسا لقسم الفنون التشكیلیة في معھد الفنون الجمیلة بین عامي 

 .ثالث سنوات ألكثر من) المصاھر الفنیة(دائرة الفنون التشیكیلة  –ـ عمل خبیرا في وزارة الثقافة 
 .2004ـ اشترك بمعرض الفن العراقي المعاصر الذي اقیم في دمشق عام 

 .2004ـ اشترك بمعرض الفن العراقي المعاصر الذي أقیم في دولة االمارات العربیة المتحدة عام 
داع  (ـ اشترك بمعرض  رة االب ي     ) فنانون في دائ ة ف ز دائ   16/2/2006قاعة الوسطي وزارة الثقاف ون  ، وضم مرك رة الفن

 .العدید من االعمال النحتیة التي تخص الفنان
 .2006حزیران ) فنانو جیل ما بعد الستینات(ـ اشترك بالمعرض الذي اقیم في قاعة حوار للفنون تحت عنوان 

  . العراق ومتفرغ حالیا.  2006حتى 2004ـ عمل مدرسا في معھد الفنون الجمیلة للمدة من 
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  :وألوان ریشة 

  لوحات لوسام زكو ویسرى العبادي ونبیل علي
  :الموروث 

كیلیین عراقیین ، وسام      ةنقدم لكم ھنا ثالث لوحات لثالث    انین تش فن
ھ    متھ الخاصة ب نھم بص ي ، لكل م ل عل ادي ، نبی زكو ، یسرى العب

 .  وھویتھ التي تدل على خطھ ونھجھ الفني
  

  
  

  
 

  أزیاء اھالي الموصل
  ھاسسندس الد: اعداد

اریخ         .تعد األزیاء رمز العصر الذي یعیش فیھ االنسان ویعكس تأریخھ     ى الت ة الموصل ال ي والی اء ف اریخ االزی ویعود ت
اء             اك رسوم لألزی ى العصر اآلشوري وھن ا ال واح یعود قسم منھ ى االل القدیم فھناك نماذج على شكل تماثیل منحوتة عل

اة         تعود للعصر االسالمي والمغولي والعثماني واال ة الحی ر طبیع ر بأستمرار مع تغی ذوق االنساني وتتغی زیاء مرتبطة بال
االجتماعیة وطبقة الذوق االنساني ولھذا السبب ظھرت انواع مختلفة من المالبس واختفت اخرى ولكل عصر مالبسھ          

  .الخاصة بھ وقسم تعرض لألھمال واالندثار وآخر نادر االستعمال 
ة مزركشة وذات    وتختلف المالبس من مناسبة الى  اخرى فھناك مالبس خاصة باالفراح واالعیاد والمناسبات وھي جمیل

ا مالبس فصل الشتاء فھي سمیكة           ة ام ألوان زاھیة وبھیة فضفاضة والمالبس التي تلبس في فصل الصیف تكون خفیف
ة         رودة الجو ووصف الرحال ام لب ز    / جوستین بیركنس   / وتحاك من صوف االغن ة ال الي قری ائال  مالبس اھ ا " اب ق انھ

  .مالبس سمیكة فضفاضة مع اثواب قطنیة بیضاء متكیفة مع الطقس 
ق               ع وھو قماش رقی اء والبرق ة النس ابوج وھو نوع من احذی دونھا كالب الي الموصل یرت ان اھ اك اسماء لمالبس ك وھن

ان یلبسھ        ة والحیاصة وھو حزام ك االت    منسوج من الكتان االبیض والبخنق والبرنس والصایة والتك ي االحتف ال ف االطف
ت مع سترة              ي البی ھ النساء ف ت ترتدی ي وھو فستان طویل كان والمناسبات الدینیة ویصنع من الحریر والفضة والمقطن
ى رؤوسھن          اء عل عھ النس ت تض ال كان ى رأسھا وبشنوقة وھو ش رأة عل د الم دیل تش القطن  ویازمة وھو من   محشوة ب

  0لى عنقھا یصنع من القطن ویلف بھ رأس المرأة او
ي           دكتور صالح حسن العكیل ري وبأشراف ال عبان مزی م وھو   2003ھذا ماذكره مؤلف كتاب والیة الموصل المحامي ش

ة    ع   1900 -م1850دراسة في االوضاع االقتصادیة واالجتماعی ب        134م وھو بواق م متوسط ، وھو من الكت صفحة حج
  .المتوفرة في دار الكتب والوثائق

  
  ةفرق الخشابة الحلی

  سندس الدھاس: اعداد
اء            توى الرجال واحی ى مس ان االوالد عل زواج وخت الت ال نشأت في الحلة فرق تحیي مناسبات االفراح من حف

ولكن حتى نھایة النصف  . الموالید على مستوى تجمع كل على حدة ، یرافق ھذه الفرق كالمعتاد نافخ المزمار 
  / .الھوائیة او الوتریة / موسیقیة الحدیثة االول من القرن الماضي لم تعرف الحلة الفرق ال

ھ        ق علی وري ویطل د الرقص الفلكل ّعار  / یكون ضمن الفرقة احد اعضائھا ممن یجی ویكون الشّعار رجال    / الش
ا         ویعتني بھ وسیما یطیل شعر رأسھ ا بم اس انثوی ع الن ھ وتصرفاتھ م ون تعامل مثلما تعتني الفتاة بشعرھا ویك
  .حمیدي الشعار ، مصطفى الشعار : لشعارین في الحلة یشابھ الفتیات واشھر ا

ة وتتكون               ة الفرق ات رئیس ات او كن رق من بن ألف الف ة عمشة الوصیفة وتت ائیة فأشھرھا فرق اما الفرق النس
ب      / . الطبلة والدف / آالتھن من  ائي خالص ویغل ط نس ي وس والفرقة التقدم عروضھا في الرقص والغناء اّال ف

بح من ضمن عمل         على نشاط الفرقة  ة واص د النبوی ا تحول اداء الموالی النسائیة احیاء الموالید النبویة وحالی
  .نادبات الموتى

صفحة حجم متوسط طبع / 294/ م وھو یقع بـ  2006/ عبد الرضا عوض / ورد ذلك في كتاب صفحات بابلیة لـ
راث مدی            ذا ت ھ ھ ي كتاب ف ف اول المؤل د تن ة ، وق ي الحل یاء ف ة الض ي مطبع ذه      ف ا یشملھ من ھ ة بكل م ة الحل ن

المواضیع الفنیة والثقافیة والتراثیة والتاریخیة والسیاسیة والدینیة ، فكان ان اخترنا من بین تلك الموضوعات 
 .لمحة عن فرق الخشابة 
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 .. المستمرة والتغاضي الحكوميبین االنتھاكات .. حقوق المؤلف
  غیاب قانون یحمي حقوق المؤلفین وّفَر غطاًء لسرقة جھودھم

اظ      دعا عدد من الكتاب واألدباء العراقیین إلى تفعیل قانو  ة والحف ة والمعنوی ھ المادی ن حفظ حقوق المؤلف لضمان حقوق
ن عن النشر بسبب سرقة جھودھم،  وعلى نتاجھ من النشر دون معرفتھ او االتفاق معھ، فیما أشار غیرھم الى أنھم عازف

  ).كریةحمایة الحقوق الف(ویرى قانوني ان دول العالم عمدت لحمایة تلك الحقوق عبر تشریعات كان اھمھا اعتماد 
ى  ”الشاعر عریان السید خلف قال ان  أي فنان او مبدع عراقي یعاني من حقوق النشر وسرقة جھده الفكري واإلثراء عل

  .حسابھ
جدیدة فال جدوى من ذلك مادامت تسرق أمام اعیننا  ان ان ننشر او نطبع كتبعلھذا السبب امتنعنا و”واضاف السید خلف 

ك      د ذل ف وبع بحیث ترفع أغلفتھا األصلیة وھي لوحات لفنانین معروفین عالمیین وتوضع مكانھا صورة الشاعر او المؤل
  .بحسب اصوات العراق. تطبع بعشرات اآلالف وتباع بأثمان خیالیة

ة   “ وتابع ان وزارة الثقافة او أي جھة كانت في السلطة مسؤولة على ان تكون ھناك حمایة فكریة اودائرة تختص بحمای
ظ حقوق      “ للطیفویقول الشاعر حسین عبد ا.حقوق المؤلف ا حف لیست لدینا قوانین مفعلة بھذا الخصوص تكون مھمتھ

ار البصري،         د الجب ا عب ب قانونھ المؤلف والنشر، وكانت شكلت لجنة في وزارة اإلعالم في تسعینیات القرن الماضي كت
ى نتاجھ،        ”عا عبد اللطیف ود.ولكن ال ندري الى این وصلت اظ عل ف والحف الى ان یسن قانون ویفعل لحفظ حقوق المؤل

ف     وق المؤل ي جزء من حق ي تمنح ھ آت الت ى المكاف ھ   ”  ، مضیفا ان “فحت ى وجھ افة ال ب دورا سلبیا اض ت لع االنترنی
  .االیجابي من خالل االنتشار فكثیرا ما تنشر نتاجات الكاتب دون علم منھ

اوز من       ”واشار الى انھ  تم التج ا، وی زام بھ ا او االلت حتى العقود التي تحرر بین بعض دور النشر والكاتب الیتم مراعاتھ
ى  وخلص ان.“قبل دور النشر على حق المؤلف فیھا ة للحقوق         ”ھ عل ذا الموضوع مادامت راعی یم ھ ة ان تفكر وتق الدول

ة اصوات العراق، ان جانب حقوق النشر من        .وان تنشئ قوانین یتم تفعیلھا اخطر  ”الشاعر مجید الموسوي یقول لوكال
ال وجود لقانون محدد لدینا حتى لو كان ھناك قانون، فمن السھل التجاوز علیھ ولیس المسائل التي یعانیھا المؤلف، ألنھ 

ا دون الرجوع     اد طبعھ ى ان       ھناك جدیة في الموضوع، فھناك كثیر من الكتب یع ا إل ب، الفت ى الكات خطورة المسألة   ”ال
بلد غیر معني بثقافتھ وبثقافة األمم األخرى ببساطة یمكن القول ”وأشار الى إننا .“تكمن بطبیعة النظرة للمثقف او الثقافة

ال ان    ...نحن بلد متخلف د ق ھ فق م       ”اما الكاتب والفنان ھاشم تای انون یحمي حقوق المؤلفین ویضمن لھ اب ق مردودا   غی
ار صبري       مادیا وفر غطاء للبعض الن یسرقوا بعض النصوص وینسبوھا النفسھم مثلما حدث مع المسرحي الراحل جب
ان    اة لك العطیة عندما سرق احدھم نصھ وادعاه لنفسھ ولو لم یعرض النص في البصرة وكان األستاذ جبار على قید الحی

ھ اع حق ح.ض اجرة “ واوض تم االن المت ي األردن       ت راق ف ارج الع ر خ الل دور نش ن خ ي م ف العراق د المؤل ب وبجھ بكت
ا  ق وغیرھ روت ودمش اص    “وبی ریع خ انون او تش ن ق رض س ا بف ؤلفین ”، مطالب وق الم ة حق ن . “لحمای ال  م ھ ق جانب

الم       ” القانوني والكاتب حسن كریم عاتي ر من دول الع د عمدت كثی ًا، وق تعد الحقوق الفكریة من بین أكثر الحقوق انتھاك
ان       ك التشریعات، وان ك إلى حمایة ھذه الحقوق والتعبیر عن ھذه الحمایة عبر تشریعات تحمیھا، وتنوعت التسمیات لتل

، وھو من الشمول ما یضع مجاالت إبداعیة عدة تحت حمایتھ على )ة الحقوق الفكریةحمای(األعم في تلك التسمیة اعتماد 
ا  ابع   .تنوعھ انون              ”وت اك ق وع النشاط الفكري، فھن ًا لن ة تبع ي الحقوق الفكری ي تحم ي العراق توزعت التشریعات الت ف

 .قانون للمطبوعات، وقانون للرقوق السینمائیة، وقوانین آخر لالتحادات والنقابات والجمعیات المھنیةلبراءة االختراع، و
لسنة ) 3(وھو ما یشي بالتشتت المضر بالمجموعة التشریعیة الخاصة بالحقوق الفكریة ، ومن بینھا القانون رقم ”وزاد 

دد   1971 ة الع ائع العراقی ي الوق ور ف دل، المنش ي  1957المع اني    21/1/1971ف ألیف العثم انون الت ل ق ل مح ذي ح وال
ادة ب الم م     50/بموج ة رق تالف المؤقت لطة االئ ر س ب أم دل بموج ذي ع ھ، وال نة  83من ائع   2004س ي الوق ور ف المنش

دد   ة بالع ران   3984العراقی ي حزی ھ أض . 2004ف ذي بموجب ة،   وال مل بالحمای ة لتش االت الفكری ن المج ض م یفت بع
ي الحقوق      . المعدلة 2/م) …البیانات المجمعة/التسجیالت الصوتیة/برامج الكومبیوتر(مثل ى منتھك وتشدید الغرامات عل

ق الممنوحة للمبدعین في مصنفاتھم األدبیة والفنیة، ویشمل وحق المؤلف مصطلح قانوني یصف الحقو.موضوع القانون
المصنفات األدبیة مثل الروایات وقصائد الشعر والمسرحیات والمصنفات المرجعیة : حق المؤلف أنواع المصنفات التالیة 

ات            ل اللوح ة مث نفات الفنی یقیة والمص ع الموس الم والقط ات واألف د البیان وب وقواع رامج الحاس حف وب ة  والص الزیتی
  .والرسوم والصور الشمسیة والمنحوتات ومصنفات الھندسة المعماریة والخرائط الجغرافیة والرسوم التقنیة

 ) شبكة النبأ: المصدر ( 
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  الثقافة الرقمیة العراقیة

 محمد حسین حبیب .بقلم د
 وناقد مسرحي عراقي مخرج

  
من قبل المؤسسة  العربیة حیث تمت الموافقة على تأسیسھ من احدث الفروع في الدول IEEE العراق لمؤسسة یعد فرع

  , 2008ایلول  22 – 18في مؤتمرھا االخیر الذي عقد في كندا من 
  العلمي االول لتقنیات الحاسوب المؤتمر

عار   ة         بالجھد العلمي الموجھ یمكن    ( تحت ش ات العراقی ي الجامع ة للباحث ف درات االبداعی د المؤتمر  ) استثمار الق  انعق
ایس   10 – 9للمدة من  ..االول لتقنیات الحاسوب وتطبیقاتھ في المجاالت العلمیة واالنسانیة  العلمي ة    2009م ي جامع ف

انین        IEEE وااللكترونیك بابل وبالتعاون مع المؤسسة العالمیة لمھندسي الكھرباء ر من ثم فرع العراق وبمشاركة اكث
م العلمي الموحد     الجامعات العراقیة و باحثا اكادیمیا من مختلف ا الھ ائم   من تخصصات متعددة علمیة وانسانیة جمعھ الق

ة للمؤتمر       على اساس كیفیة توظیف الحاسوب وشبكة االنترنت لالغراض العلمیة واالنسانیة ة العلمی كلت اللجن د تش ولق
محمد حسین حبیب . توفیق عبد الخالق و د. د: وعضویة كل من  جامعة ذي قار رئیسا –جاسم سرسوح . د: من السادة 

.. الكوفة  جامعة –یحیى مھدي . و د, الجامعة التكنولوجیة  –عبد المنعم صالح . و د, بابل  جامعة –عباس محسن . و د
ادة      كلت من الس یریة للمؤتمر فتش ة التحض ا اللجن اجي رئیسا  . د: ام ارس ن اني و  . وعضویة كل من د   ف د الھ ؤي عب ل

داء  . و د IEEE للمؤسسة العالمیة لمھندسي الكھرباء وااللكترونیك ع العراقستار بدر سدخان رئیس فر. المھندس د ن
احدث   من  IEEE یعد فرع العراق لمؤسسة: " اللجنة وقد جاء في كلمة اللجنة التحضیریة مایلي  عبد المحسن مقررة

دا من     مؤتمرھا االخی الفروع في الدول العربیة حیث تمت الموافقة على تأسیسھ من قبل المؤسسة في ي كن د ف ر الذي عق
االشتراك الفعلي الرسمي للمرة االولى في تاریخ الساحة العلمیة العراقیة  یعد تاسیس ھذا الفرع, 2008ایلول  22 – 18

رع ناشئا    , م 1990العراق من المساھمة في فعالیات ھذه المؤسسة منذ عام   بعد حرمان ذا الف رة   لولطو  , ولكون ھ الفت
ا العراق    رة       التي حجب بھ ك تحدیات كبی ذه الساحة العلمیة ھنال ي         عن ھ ة ف ة العراقی رع داخل الساحة العلمی تواجھ الف

ة          جانبیھا االكادیمي وغیر االكادیمي على ة انتساب الكوادر العلمی ى أھمی راس ھذه التحدیات ھو نشر ثقافة التعرف عل
الفعالیات العلمیة  ةاھمی وایضاح. ا على تأسیسھا عام 125لھذه المؤسسة العلمیة العالمیة والتي تحتفل بمرور  العراقیة

داع  . العلمیة العراقیة  المختلفة التي یمكن للفرع احتضانھا ورعایتھا على الساحة وكذلك ایجاد منافذ مالئمة للقدرة واالب
  . " العراقي من خالل تأسیس فعالیات رصینة تھدف الى تجسید قدرة العقل العراقي المبدع العلمي للكادر

ستار  . محاضرة المھندس د : اما المحاضرات فكانت بحسب االتي, من المحاضرات واربعة محاور  اتضمن المؤتمر عدد
دخان  در س ة  ( ب ورة المعلوماتی ل الث ي ظ ارف ف داخل المع وح .. ت ع والطم رة د) الواق رزوك  . ومحاض ي م اطف الف ( ع

ي  تقییم وحلول لالقتصاد العرا  االقتصاد القائم على المعرفة اس معن    . ومحاضرة د ) ق ي   ( مشتاق عب ا ف ر التكنولوجی  اث
اعلي انموذجا    ..االدب  د الخالق االسدي    . ومحاضرة د ) الشعر التف  ( digital image processing ) توفیق عب

 genetic algorithms ) جین جلیل   .ومحاضرة د  ( grid computing ) ومحاضرة التدریسي عباس فاضل محمد 
and their application ) اظم مھدي ھاشم   . ومحاضرة د د  . ومحاضرة د   ( a new face recognition ) ك محم

الى جانب عدد اخر من المحاضرات اسھم فیھا ) مھاد تاسیسي  –النظریة والتطبیق  المسرح الرقمي بین( حسین حبیب 
ة محاضرة المرحوم االستاذ       : كل من  دم بالنیاب ذي ق ي ال ي       السید حیدر محمد عبد النب ز عل د العزی دكتور صباح عب  –ال

ھذا الى جانب عدد من  .. سعد طالب حسون . البكري و د عباس محسن. جاسم طعمھ سرسوح و د. و د, جامعة البصرة 
 بحثا الساتذة من مختلف جامعات العراق باختصاصات متنوعة اال انھا تلتقي بتوظیف البحوث العلمیة وصلت الى ثمانین

 . الحالیة والمستقبلیة ب والفن بوصف كل ھذا التنوع ثقافة رقمیة مھیمنة على ثقافتناالحاسوب للعلم واالد
ة التواصل        التقنیات الحاسوبیة وتطبیقاتھا في( المحور االول بعنوان  ة امنی ) اجھزة وشبكات االتصاالت الحدیثة وانظم

وان    اني بعن داخل التخص     ا (والمحور الث ي ت ا ف ات الحاسوبیة وتطبیقاتھ ة   لتقنی ة معالجة االشارة   : صات المعرفی  , انظم
اما المحور الثالث عنوانھ . ) الشبكي  والحساب, تحلیل الشفرات , الحساب الكونتمي , البایوانفورماتك , النانوتكنولوجي 

ي القطاعات     (  ات الحاسوبیة ف ات التقنی اء  : الھندسیة   تطبیق ة    , الصناعة  , الكھرب ة الحدیث ذجة  النم, الحقائب البرامجی
اة  ات  , والمحاك خ ...وقواعد البیان ع ھو  . ) ال وان المحور الراب ان عن ات الحاسوبیة( وك ات  التقنی نادھا التطبیق واس

تقویم المحاضرات , تطبیق اآلثار , االدارة واالقتصاد , الفن  , األدب, تقنیات التعلیم والتعلم الحدیثة : االنسانیة المختلفة 
م الحاسبات    ھذا وتضمن المؤتمر ایضا معرضا جداریا لنشریات بحوث الطلبة من        . ) ینیة العلوم الد , المستقبلیة,  قس

البرامج ذات العالقة بمحاور المؤتمر وتطبیقھا عملیا  لكلیة العلوم في جامعة بابل حاولوا في بحوثھم ھذه تصمیم عدد من
والمتابعة  ة والتي ھي بحاجة الى الكثیر من الرعایةداعمة لثقافة الطالب الجامعي الرقمی كمحاوالت طالبیة ابداعیة رقمیة

ذكر      . والتوجیھ المستمر حتى بعد تخرجھ ین بحوث المحور الرقمي ن اعلي الرقمي     ( بحث   ومن ب نص التف ات ال . د ) لغ
ي   ) االدب التفاعلي قراءة في التجریب الرقمي   البنیة الحركیة في( و بحث , فاطمة البحراني  ( ث و بح , الحسان التمیم

اق    االدب التفاعلي د     )المفھوم واالف م محم اقر جاس د ب ة واالدب الرقمي   ( و , للناق رات   التأصیل  –االعتباطی . د) والمتغی
ق    -الحداثة التكنو( و , عادل نذیر بیري  ر محمد     .د) ثقافیة عصر من القل ى االدب    ( و , عالء جب مدخل سیبرنیطیقي ال

 المدونة الرقمیة( و , محسن علي السویدي . د) العروض والرقمي التفاعلي ( و بحث  , امجد حمید عبد اهللا. د) التفاعلي 
computer corpora  النص التفاعلي الرقمي  قصیدة الحواس مقاربة في( و , حسن عبد الغني االسدي . د) الشعریة

  ث ومداخالتھا الى تجربة الروائي ثنایا المحاضرات والبحو والجدیر بالذكر انھ تمت االشارة بین.. لمنعم جبار عبید ) 
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ة  ) و صقیع  , و شات , ظالل الواحد ( روایاتھ  الروایة الواقعیة الرقمیة في االردني محمد سناجلھ في ا تجرب دة   كونھ رائ

ي مجاالت      في االدب التفاعلي العربي وكیف اثرت على مابعدھا من تجارب عربیة وعراقیة اخذت ر ووظفتھ ف منھا الكثی
  . ابداعیة اخرىادبیة 

  )مجلة مصریة : المصدر ( 
http://www.nonptm.com/noon/modules.php?name=News&file=article&sid=606  

  
  

 سة واأللیاذةھجرة السرد الملحمي ـ قراء ة في اثر ملحمة كلكامش على األودی
  سعد العتابي ـ كاتب عراقي. د

ام          :الملحمة ا ق م أن یكون بطال قومی د المھ ر وقائ ة لملك أو أمی ة    ھي سرد شعري طویل یحكي قصة بطول ال بطولی بأعم
ال    ألمتھ وتنطوي على أفعال عجیبة وحوادث خارقة للعادة وفیھا یتجاور ع بالخی د ازدھرت    .التاریخ باألساطیر والواق وق

ة الكبرى      0تتغني بالبطولة والمغامرة أكثر من أي شي اخر  رحلة الشعوب الفطریة التيفي م م العالمی  ولعل أھم المالح
 التي تمثل تاریخ ھذا الجنس ومدى تطوره عبر العصور والبلدان

 :كلكامش ملحمة/ ا
د  المیالد ونصھا الكام وھي الملحمة األولى عالمیا ویعود إنتاجھا إلى اإللف الثاني قبل ل ینطو ي على اثني عشر لوحا وق

 )ھو الذي رأى كل شي( تحت عنوان ) نینوى شمال العراق(في ) بانیبال أشور( عثر على بعضھا في مكتبة
  .وھو ثلث الھ ملك أور كلكامش وبطلھا وحامیھا وكان بطال شعبیا حتى أن الخیال الشعبي جعل أمھ آلھة وتحكي قصة

ة طغی     ویر لحظ ة بتص دأ الملحم ا     وتب بح ظالم ل فأص ذا البط د ھ دت عن ى  ان تول یا حت   قاس
ضاقت بھ الناس وتذمروا من جوره وابتھلوا  ، حتى.انھ لم یبقِ  عذراء لیوم زواجھا بل كان ھو الزوج األول لكل عروس

 .مع ذلك كان محبوبا من شعبھ ألنھ دافع عنھم وحماھم من الغزوات لإللھة كي تخلصھم من جوره المن شخصھ ألنھ
 الناس وخلقت لھم انكیدو كي یصارع كلكامش تاآللھة لتذرعا جابتاست

ي   ة ف ة            وجعلتھ في الغاب ھ صاحبة الحان األمر وأرسل ل م ب امش عل ر إن كلك ر غی ة األم ھ  ) حمشة ( بدای ي جعلت ا   الت یحبھ
ات         ھ الحیوان رب من ف فتھ ر وتنظ ب یتحض ع الح دأ م ان ب ى إنس وان إل بھ حی ن ش ول م  . ویتح

ى       سمة في الملحمة ھي لحظة الصراع بین انكیدو وكلكامش الذي جرى ولعل المرحلة الحا اس وانتھ ام الن د أم د المعب عن
 .ھزم األخر ، مما حدا بكلكامش الى ان یتخذ انكیدو صدیقا ومرافقا لھ واقتناع كل منھما بعدم قدرتھ على بالتعادل بینھما

 .ر الى ذلك الملحمةاالثنان بمھمة تخلیص العالم من الشر كما تشی وبعد ذلك ینھض
إلى  أن تعاقب اآللھة كلكامش بموت انكیدو مما یجعل كلكامش یحاول إعادة صدیقھ مرة بالتوسل فخاضا معارَك كثیرة إلى

 0 اآللھة وأخرى بالنزول إلى العالم األسفل بال جدوى
 الشر إلى صراع ھذا الموت   حاسمة في الملحمة كما كانت والدتھ فقد بدأ كلكامش من صراع لقد كان موت انكیدو لحظة

ا الوتو  وطفق بالبحث عن عشبة الحیاة التي تقول الملحمة ان اآللھة الذي بدا لھ مطلق الشر اجي من   تبش نقد منحتھ م الن
دد   الفیضان وبعد دخل   ةصعوبات ومحاوالت متع ود مع        نزوجة اوتو  وتوسالت وت ى عشبة الخل امش عل بنشتم حصل كلك

 فتسرق األفعى عشبة الخلود بعد ان أعیاه.التسرقھا ، غیر إن ھذا الموضوع قدري ألفعى كيتوصیة باالنتباه والحذر من ا
 0 التعب ونام في الطریق

غیر انھ یصل إلى معنى أخر للخلود وھو العمل  فإنھ البد میت وھكذا یصل كلكامش إلى نتیجة حتمیة ھي انھ الخلود لبشر
 .تنتھي الملحمةوھكذا . والبناء والحضارة البشر الصالح وخدمة

الیوناني تلقف  عربیة ولدت في ارض الرافدین ثم انتقلت إلى الیونان وكل العالم غیر ان األدب ان ھذه الملحمة ھي ملحمة
، إذ نرى صورة ملحمة كلكامش متشظیة في ) لھومیروس اإللیاذة واألودیسة( ھذه الملحمة وأعاد إنتاجھا بملحمتین ھما 

 .الملحمتین 
  :نعرض أوال للملحمتین ومن ثًم نقارن بین المالحم الثالث فید انولعل من الم

 :اإللیاذةـ 1
ین   ان بسبب ھروب         تتحدث ھذه الملحمة عن األشھر األخیرة من حصار طروادة ب ذي ك ة ال ان وطروادة الرومانی ( الیون

 اإللھة منقسمة  . رب ساكنةوفي ھذه أللحظات تبدو الح) الیونان ـ مع بارس الطروادي احد ملوك_ ھلین زوجة میناوس
ت  ) اغاممنون ( الملحمة عندما یأسر  وتبدأ أحداث.على نفسھا كل مجموعة تنحاز لطرف فتبدأ الحروب الكالمیة بینھم  بن

  (ویتفشى الطاعون فیھ لذلك یقبل  لذلك تعاقب اإللھة جیش الیونان )كریترس( واسمھا ) باولو( احد كھنة معبد اآللھة 
رد ) اغاممنون  ا أسیرة       ان ی ھ وینسحب من      ) اخیلیوس (األسیرة شرط ان یأخذ مكانھ ة ل دھا اھان ذي یع ة مع     ال المعرك

ـ     بھزائم كبرى   األمر الذي اضعف الجیش الیوناني وجعلھ یمنى) بروتكلس( صدیقھ ا حدا ب اممنون  ( مم رف ت ان یع) اغ
ع  أبخط الحة م ب المص وس( ه ویطل یش  )اخیلی زائم ج والى ھ دوى وتت ن دون ج ا  الی م ذي دع ر ال ر ، األم ان وتكب ( ون

ثمن   فیحقق انتصارا كبیرا على الطروادیین ولكن مع جیشھ إلى المعركة) باترولكس(صدیقھ  الى ان یرسل) اغاممنون  ب
  لصدیقھ  كثیرا ویدخل المعركة ثارًا) اخیلوس(فیحزن ) باترولكس  (غال وھو مقتل
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وتشیر الملحمة  .الحرب بحیلة الحصان الخشبي  وتنتھي بعد ذلك. روادیینقاتل صدیقھ ، ویھزم الط) ھكتور( وفعال یقتل 

 .جدوى ویحاول ان یستعید صدیقھ من العالم األخر من دون ثلثھ الھ وإن أمھ الھ وأباه بشر )اخیلوس( إلى ان 
 :االودیسة ـ 2

یم     من حرب طروادة فقد عاق     )اودیسیوس ( الثانیة وموضوعھا عودة  ) ھومیروس( وھي ملحمة  ھ یھ ھ اآللھة وجعلت بت
 مغامرات كثیرة ویرى أجناسا من البشر والحیوانات األسطوریة وفي إثناء ذلك یحاول ویتعرض إلى بالبحر عشر سنوات

ھ    غیر .أن یستولوا على زوجتھ وملكھ الطامعون ى الطامعین   ف ان ذلك لم یحصل وتصمد لحین عودت ي  ،  یقضي عل وتنتھ
 .الملحمة

د أن نح  ن المفی ل م رولع ان اث ا   اول بی تویین ھم ن مس ا م ین انطالق اتین الملحمت ي ھ امش ف ة كلك  :ملحم
   : المستوى التاریخي - أ

 :آالتیة وھو مستوى الدراسات التي تعنى بالدلیل التاریخي وھنا تشیر الدراسات إلى الحقائق
 .ان ملحمة كلكامش كتبت قبل الملحمتین بعدة قرون ـ 1
ى قطعة    2 ر عل ة من مل   ـ عث ین بالد وادي          فخاری دو أن التجار ب ة ویب ت الیونانی رة كری ي جزی امش ف ة كلك دین   حم الراف

 .والیونان قد حملوھا إلى ھناك
 :لتقریر حقیقة التأثیر إنما یجب ان یعزز بالدراسة النصیة وعلى النحو األتي وربما الیكفي الدلیل التاریخي لوحدة

 :مقارنة ملحمة كلكامش باإللیاذة –أ
 .ن نظمتا شعرًا الملحمتا ـ 1
ي 2 اء الفن دة   ـ البن ن ع ون م ال وتتك دأ بابتھ ة تب ل ملحم دا فك ون واح اد یك ردي یك زاءا  والس ید واج  .ناش
امش شخصیة تاریخیة حقیقیة نسجت        ـ نجد في الملحمتین اختالط الحقائق التاریخیة بالخیال الشعبي 3 واألساطیر فكلك

 . تھاطروادة وقاد الملحمة حولھ األساطیر وكذلك حرب
ر         4 ھ واألخ ھ ال زء من ل ج ر وجع ھ البش ین تالی ي الملحمت د ف ا نج اذة     ـ كم ي اإللی ل ف ذلك أخی ر وك  .بش
امش 5 ي كلك دو ف یتي انكی ین شخص ابق ب د التط ذلك نج اتر ـ ك اعد  سوكیوب ي شخصیة المرافق المس اذة وھ ي اإللی  .ف
 .وباتریوكس تطورا مھما في الملحمة وأحداثھا ـ كان موت كل من انكیدو6
 .والتقالید واآللھة والناس  للعادات انجد في الملحمتین توضیحـ 7
 .الجنة والنار ـ في الملحمتین نجد الرحلة إلى العالم االخر عالم8
 :سةیمقارنة ملحمة كلكامش واالود/ ب
 الفني والسردي ـ تشابھ بین البناء1
  ـ تشابھ في الرحلة البحریة بین الملحمتین2
 شعرا الملحمتان كتبتا ـ 3
  على األجواء األسطوریة نـ الملحمتان تنطویا4
 الشخصیات األسطوریة على نـ الملحمتان تنطویا5
 الرئیسیتین ـ معاقبة اإللھ للشخصیتین6

  )ملتقى الكلمة نغم االدبي: المصدر ( 
naghm.com/vb-http://www.m  

 
  

  العمل المسرحيقاسم محمد وتكاملیة 
 العراق -صباح االنباري  بقلم

sabah.alanbari@yahoo.com  
التألیفیة فھو والحیاة نصفان  المؤلف وحسب رؤیة قاسم محمد أیضا ھو النصف المنظم والمنسق والخالق في العملیة إن

 إن الحیاة ھنا ھي المرتع وھي األساس وھي الجذر ألتألیفي. بھا الحیاتیة التي مریكتمالن عندما یقوم بكتابة التجربة 
  

ي لسان       ال   التكامل لغة،وحسب ابن منظور ف زاؤه أو        .العرب،ھو الكم ة واألدب ھو من تمت أج ي اللغ وحسب المنجد ف
د فھو    .الناقص صفاتھ،وھو خالف م محم د قاس ال العرض المسرحي غی     :"أما التكامل عن اة وجم ھ   ".ر المنقوص حی ھدف

ة من      المركزي تحقیق االتصال والتوائم مع معطیات العصر وحاجات البیئة أو المجتمع وال وفر جمل یتم ھذا الھدف إال بت
اء   وب   المعطیات یتفاعل بعضھا مع بعض لتمد جسور البن التحرر من      .للتكامل المطل ھ إال ب تم التوصل الی ة  (وال ی الوتیری

ا    التي م بتراكم الزمن ،فالممثل المسرحي على سبیل المثال وبعد ھذه التراكمات الثقیلةتتراك التي) والمیكانیكیة ینوء بھ
ھ وموھبتھ من      أداؤه الفني ینبغي علیھ إزاحتھا، وال تتم اإلزاحة إال باكتسابھ ھ ومخیلت ثقافات ومعارف عدیدة تحرر عقل

ي   ھ ف زج ب ة وت ب والنمطی ة  القوال وع "عملی ذات والموض اء ال ذه    و"بن اء ھ ة البن ى عملی د عل م محم ق قاس د أطل  ق
كال من      ھذا بالنسبة للممثل كجزء حیوي وفاعل في العرض المسرحي الذي نظر الیھ).التكامل(بـ اره ش د باعتب قاسم محم

اع  ا    ..أشكال االحتفال واالجتم ال كمحصلة حاصل لم اج المسرحي،واالجتماع كحضور جماعي        االحتف تقدمھ عناصر اإلنت
  معماریا  والمشاھدین مقدمًا على مساحات مختلفة حجما ومعمارًا أو كما یسمیھ قاسم محمد شكال ن الممثلینواجتماعي بی
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ة تنسق            د لوحة فنی ى حد بعی ي تشبھ ال ًا ھو المنصة المسرحیة الت ات      تخصصیا بحت ا عناصر العرض من تجانس فیھ

راءة     متفا فنیة عصریة متكاملة"وتنافرات قادرة على اإلیحاء كوحدة  ي ق ارك ف علة تتناغم على مرأى جمھور حكمھ مش
اره      العرض،مساھما في تنامي ا ولإلنسان اعتب اة تنظیمھ د للحی د مجموعة العناصر     .الدالالت،یعی م محم ي   ویحدد قاس الت

بھا للوصول الى التكامل وھي  تكون العرض المسرحي وتعمل كل منھا بطریقتھا،وعلى معطیات ومكونات وقوانین خاصة
 -: یأتيكما 

 لتجسیدـ ا3 إلخراجـ ا2تألیف النص ـ 1
أو عن تاریخ   معد عن قصة أو روایة بالنسبة للنص المسرحي الذي یفترضھ قاسم محمد مكتوبا كنص مسرحي مؤلف أو

ى           أو عن شعر أو عن أي جنس من األجناس األدبیة األخرى ھ ال ھ لیحول ف عن طریق موھبتھ وبراعت دخل المؤل شرط ت
ي فھو إذن نص مسرحي درا  ادة"م ق    الم ى وف یدھا عل ا وتجس ى إخراجھ رحي عل ق المس یعمل الفری ي س ة الت الدرامی
  ."الفریق المتعددة والمبتكرة غیر الثابتة أحیانا تخصصات عناصر

ره    وبالنسبة لإلخراج فان قاسم د یعتب ي ومسموع،ومحسوس          "محم ي مرئ نص وفق عرض مسرحي فن ألیف ال إعادة ت
ا    المتوارثة أو المبتكرة،والشك في أن شخصیة المخرج"انین وأسالیب اإلخراجوحدات قو وملموس ضمن ستلقي بظاللھ

 .على التكوین العتباره عنصرا ھاما من عناصر العرض المسرحي
المكتوبة باعتبارھا نصا .والمتخیلة التجسید عند قاسم محمد فیتلخص في كونھ التطبیق العملي لعناصر الفعل المكتوبة أما

ى          تضمنا  أفكار المؤلف،والمتخیلةمدونا م درة الممثل عل ة وق ة والفكری ھ الفنی باعتبارھا ناتجا عن ملكة المخرج ورؤیت
والتكامل بین العناصر المختلفة  العناصر المكتوبة والمتخیلة تجسیدا یراعي االنسجام والتناسب والتفاعل والتداخل تجسید

 .تجسید العرض المسرحي مد علىوالمتعاضدة والعاملة كما یقول الفنان قاسم مح
ین ضرورة أن یكون العرض     یربط  ى        قاسم محمد بین ھذا كلھ وب اة والمجتمع ویخلص ال ة الحی ا بحرك ة  "مھتم إن قیم

وبطبیعة الحال فان قاسم محمد ال یرضى أن یتحول ." قیمة األفكار المطروحة فیھا العروض المسرحیة وأھمیتھا تأتي من
منح المشاعر  محددات الى مسرح علمي جاف أو فن نخبوي أو تربوي حسب، بل أن یعمل علىعلى وفق ھذه ال المسرح

 .والعواطف والجمال والمتعة لجمھور النظارة
 ) .ضمیر المجتمع(ویؤمن بھذا قاسم محمد ) بریستلیھ(یقول  انھ في نھایة المطاف كما

المؤلف المسرحي وك   لنتحدث بتفصیل أكثر د       عن ھذه العناصر ولنبدأ ب دعنا الراحل قاسم محم ھ مب ف ینظر الی ذي ال   ی ال
ویرى أن المؤلف ھو ذلك اإلنسان المتمیز .یؤمن ، أساسا، بوجود نص بال مؤلف وال إخراج بال مخرج وال تمثیل بال ممثل

ة          الذي ال یمر باألحداث أو األشیاء مرورا عابرا ة إبداعی ى وفق رؤی د صیاغتھا عل ا ویعی ا ویختزنھ ق  بل انھ یتأملھ تنس
  .النظریة أجزاءھا تنظیما یؤدي الى جعلھا ضمن شكل ومضمون محددین مستوعبین آلفاق التجربة وترتب وتنظم

یتقاطع بعضھا مع بعض ضمن وحدة واحدة  أقول النظریة باعتبار النص مادة قرائیة مدونة كأفكار متضمنة على عناصر
 .دیالكتیكي تتجلى فیھا التناقضات والتضادات بشكل

في العملیة التألیفیة فھو والحیاة نصفان  لمؤلف وحسب رؤیة قاسم محمد أیضا ھو النصف المنظم والمنسق والخالقإن ا
ألیفي         . الحیاتیة التي مر بھا یكتمالن عندما یقوم بكتابة التجربة ا ھي المرتع وھي األساس وھي الجذر ألت إن الحیاة ھن

یفترض قاسم محمد أن   ضمن نسق إبداعي خاص ھو المسرح من ھنا ما یمد المؤلف بمادة حیاتیة جدیرة بالظھور وھي
ة إنسانیة       وال اثر عظیم كما.یكون للمؤلف تجربة حیاتیة عظیمة،كبیرة وعمیقة ة وبال ثقاف ة عظیم یقول بال تجربة حیاتی

  .عظیمة
تلك الحقب التي  رجع الىلإلخراج فیرى إن شخصیة المخرج قدیمة قدم اإلخراج نفسھ وھي موغلة في القدم ت أما بالنسبة

ساقھ  نالمختلفة والمكّونة للعرض والمسّیرة أل ظھر فیھا ھذا الشخص متمیزا عن بقیة أعضاء الفریق باستیعابھ الطاقات
  .الى ھدف محدد ھو الحصول على تأثیر فني محدد الحركیة على وفق مدرك خاص بغیة الوصول

ة صارمة      ھو منظم الع المخرج إذن، وحسب قاسم محمد أیضا، رض ومرتب أنساقھ على وفق وصفة أو وصفات متوارث
زا    مقننة لكنھا لم دھا  نول.تعد كذلك بعد ان تطورت لتصنع منھ مخرجا متفردا مؤثرا مستقال متمی ین    توقف عن ین النقطت ب
 0الكشف واإلضافة(اللتین تمیزانھ 

تلفین لنص واحد األول یقدمھ مخرج ال یثیر الجانب الحیوي مقارنا بین عرضین مخ یضرب لنا قاسم محمد مثلین في ھذا
ل         لدى ي المسرح سوى المل اعس والال جدوى     المشاھد غیر الملل،وھو یعرف،وربما ال یعرف،أن كل شئ جائز ف والتق

ارة   ال إث ة وال ال قناع راءة   .وال وى ق یئا س یف ش ھ ال یض ر ان ى آخ ي     بمعن ا ف ام بھ اھد القی ى المش عب عل نص ال تص لل
بطریقة ورؤیة تبدو معھا حتى التفاصیل الصغیرة مھمة ومثیرة لالنتباه وذات  آخر بتقدیم النص ذاتھویقوم مخرج .منزلھ

ر           اثر وتأثیر ذا اإلخراج المختلف أن یثی تمكن بوساطة ھ ال والحواس أي ان المخرج ی ة للخی ال وان   ومتعة محرك االنفع
د   اةاألفكار وھذه كلھا تدفع الى إعادة صنع الحی ظیحرك المشاعر ویوق والحقائق الحیاتیة على خشبة المسرح بشكل جدی

إن الرؤى التي یستند علیھا ھذا العرض .وبمعان جدیدة لھذا المرموزات كإضافات عبر مرموزات فنیة إبداعیة كمكتشفات
ة متقدمة     " وان تجعل من المخرج شخصیة تمتاز بـ  ال بد ات فنی ز وبمیول واتجاھ ا ویع    تفرد وتمی ع بھ ا ویقتن مل  یتبناھ

ار           على تجدیدھا باستمرار وبال استقرار لكي تلعب دورھا الحاسم ا مع ابتك اوي لھ نص الح ار الفكرة وال ة اختی ي عملی ف
  " وأشكالھا ووسائل تعبیرھا واستنباط إطارھا،أو أطرھا

د     م محم ى    "یقول قاس ك ھو أیضا     احسب شخصیا،إن المخرج،باإلضافة ال ن      -: كل ذل ى قوى ال د والمسیطر عل ص القائ
ة    ظأیضا ذلك المدرك والباحث في كیفیات ایقا والممثل والمنصة والمصممین وھو ة الكامن ات الذھنی دى المشاھد   الطاق  ل

 " التكاملیة المبدعة لكل عملیاتھ الذھنیة والروحیة والشعوریة عبر تنظیم محكم في العالقة ظوالموق
  بل یمضي الى أكثر من ھذا حین یجعل من الحلم ضرورة  رةال یستبعد قاسم محمد أن یكون للمخرج حلمھ أو أحالمھ الكبی
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 العملیة المسرحیة المتكاملة ولذلك نراه یؤكد على انھ ومنذ أول عمل قدمھ على خشبة من ضرورات اإلخراج ومقتضیات

ى    ھ ال ان یقوده بكل غرائبیات م ك ھ إن الحل ل وفات دمھا قب ي ق ال الت ى األعم ن المسرح وحت ا أنجزه م از م نصوص  إنج
یس إال  -من جانب آخر–انھ "وعروض ولھذا فھو یعرف الحلم على  ى         ل ة أخرى للمخرج، مضافة ال ة وحیوی ة حی تجرب
 :المضافة والمحركة ، تراكم طاقة ھائلة في داخل المخرج بحیث تؤدي الى ما یأتي التجربة الحیاتیة الحیة، وھذه التجربة

 .ویدفعھ الى واجھة الحیاة ھ الحلم ویحركھظإن ھي إال مخزون سنوات یوقإن حصیلة أیام وساعات التمارین المحددة  ـ1
ة        إن أحالم الفنان المؤجلة تثیر المخیلة وتحركھا ـ2 ة والنفسیة والعاطفی االت الذھنی ة االنفع لتحرك الواقع المحیط وجمل

 .المخرج وفي مكونات العمل اإلبداعي/ لدى المبدع
ا على ھذا األساس كانت أعمال قاسم م ي              حمد كلھ ح علیھ ك ت تل ي كان ة الت الكثیر من أحالمھ الفنی ا یقول مشفوعة ب كم

المحرك " للتكامل الذاتي قبل دخولھ الى زمن التمرین،وتكمن جدواه في كونھ ا الحلم في عملھ مرادف لقد أصبح. یجسدھا
دافع والمنھض الموقظ    ى         وال رة عل درة كبی ي آن وان المخرج الحالم یمتلك ق ھ      تسریب ح  ف املین مع ع الع ى جمی لمھ ال

  ."وأولھم الممثلین
الفنیة  للمخرج دوافعھ اإلنسانیة الثقافیة والحضاریة وھي تدفعھ باتجاه اختیاراتھ"الى ان  من ھذا كلھ یخلص قاسم محمد

ى ترشیح التكام      على ھذا األساس یختار المخرج الساعي في "مضمونا وفكرة وشكال ووسائل تعبیر  ة المطاف ال ل نھای
ل لیحول           باختیار ھذا الموضوع ولیس ذاك ویركز على فكرة دریب الممث ار أسالیب وقوانین ت م یخت ا ث ا دون غیرھ بعینھ

ر   ة وعب ي النھای ھ ف ل ( عمل ر   ) التكام اریخ وبش ة وت ة وبیئ ى مرحل ي ال ا ینتم ى فنی بح معط  .لیص
االنسجام مستندة على  ل تكافلي على إتمامالعرض المسرحي اآلنفة الذكر والعناصر المتممة األخرى تعمل بشك إن عناصر

الذي یحقق قدرا كبیرا من التكامل الدرامي من خالل  (المؤلف والمخرج والممثل والمشاھد(أساس تكافؤ العنصر البشري 
م محمد         التفاعل والتداخل والتواصل وھذه ر قاس ا الراحل الكبی د فنانن  ھي في حقیقة األمر مكونات التكامل األساسیة عن

 .لتي بدونھا ال تحل لحظة والدة التكامل بین الجمیعوا
د :"یقول الكبیر قاسم محمد ذه اللحظة المضیئة    عن ق         ..ھ ور روعة الخل ى المشاھد،حیث تتبل عاعھ حت یشمل التكامل بإش

 ."والمجزأة انسجاما وكماال،خالقة المتعة والحكمة اإلنسانیة،محققة ھارمونیة األجناس المختلفة الفني
  :ھ في التكاملیة قائالویختتم بحث

 ألن من أساسیات نشوء ونمو وتطور.التكامل عن العالقة الوتیریة المیكانیكیة،الروتینیة بھذا،وبكثیر غیره تخرج فكرة"
وحدة أھدافھا ووجھات نظرھا حول  التكامل ھو التقارب في الفھم ووعي المسؤولیة،وكذلك في تقارب الثقافات إضافة الى

   .".مدى في الرؤیة الساعیة للتكامل فیما عدا ھذا ال یمكن أن یتم أيو..الظاھرة الواحدة
  )مجلة مصریة : المصدر ( 

http://www.nonptm.com/noon/modules.php?name=News&file=article&sid=589 
  
  
  

 الرقمیة العالمیة توفر كنزا من التراث الثقافي العالمي المكتبة
  مكتبة الكونغرس والیونیسكو وشركاء یتعاونون في تحقیق المشروع

  

  
ى كنوز من          تضع المكتبة الرقمیة العالمیة في متناول المھتمین من نھم من الوصول إل ت، وتمك مستخدمي شبكة اإلنترن

  . ثقافات الكوكب األرضي الھامة النادرة والمثیرة لالھتمام
  أبریل قراءة مجموعة ھائلة من /نیسان 21فبنقرة إصبع، أصبح بإمكان مستخدمي شبكة اإلنترنت اعتبارا من 
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طالع على الخرائط والكتب النادرة أو االستماع إلى التسجیالت أو مشاھدة المخطوطات الھامة النادرة متعددة اللغات أو اال
م     ل بھ ي تتنق األفالم والنسخ والصور واالستمتاع بغیرھا أیضا من المواد الثقافیة والتاریخیة بمساعدة فأرة الكمبیوتر الت

  وبدایة لمشروع طموح تشارك فیھ من بحر  ةسوى قطر تلیس يمن دّرة إلى درة من الكنز العالمي المتوفر لھم اآلن وھ
  بحسب . مكتبات العالم ومؤسساتھ ومعاھده الثقافیة في عرض مقتنیاتھا التراثیة على الجماھیر في مختلف أرجاء العالم

  .موقع أمیركا دوت غوف
ین جم          ة لتمك الم الرئیس ات الع ن لغ ات م بع لغ ت س بكة اإلنترن ى ش ة عل ة العالمی ة الرقمی ع المكتب تخدم موق اھیر ویس

ة والفرنسیة واإلسبانیة         ات العربیة والصینیة واإلنجلیزی ا باللغ المستخدمین من البحث وقراءة أوصاف المواد ومحتواھ
ع   . فضال عن اللغة البرتغالیة) وھي اللغات الرسمیة المستخدمة في األمم المتحدة(والروسیة  ي الموق وتتوفر كل المواد ف

  .یدیو التي تعرض مناقشات بین الخبراء والقیمین على المكتبة وأمنائھابلغاتھا األصلیة إلى جانب أشرطة الف
ر من     وفیر        24وقد شاركت أكث ي ت ة ف ات العالمی اول        1,200مكتبة من المكتب ع تتن ي الموق ادة رقمیة موجودة اآلن ف م

الم     ن الع ددة م ة متع ن أمكن االت م یع والمج ف المواض ن    . مختل اذج م وفرة نم ات المت ین المعروض ن ب ي  م ط العرب الخ
وھناك أیضا أوائل األفالم السینمائیة  . والفارسي والصیني والیاباني من الفترة الممتدة بین القرنین الثامن والتاسع عشر

ي عامي    ام         1898و 1897من إنتاج األخوین لومییر في فرنسا ف ي الع ات المتحدة ف ي الوالی  1899وتوماس إدیسون ف
   .1180قة تم وضعھا في الصرب في نحو العام وإنجیل میروسالف، وھو مخطوطة منم

ي       ة ف ة العالمی ة الرقمی ین المكتب م تدش ان  21ت ة         /نیس وم والثقاف ة والعل دة للتربی م المتح ة األم ر منظم ي مق ل ف أبری
كو( ونغرس       ) الیونیس ة الك دیر مكتب ون م یمس بلینغت ھ ج ذي عرض راح ال ن االقت نوات م ع س د أرب ك بع اریس وذل ي ب ف

  .األمیركي
الم المتنوعة            "تخّیل بلینغتون آنذاك موقعا على اإلنترنت فقد  ات الع ام من ثقاف ر االھتم ا یثی ر م ان واحد أكث ي مك یضم ف

  ."وأھمھا
ھ  روع بقول ى المش ا عل ون معلق ا    : "وصرح بلینغت ي نوعھ دة ف دة والوحی ادرة الفری واد الن ى الم ز عل روع یرّك إن المش

ات ال      ي مكتب اول ف دا عن المتن واح         المحفوظة بعی ي الصین واألل ى العظام ف م المخطوطة عل ال الحك رى من أمث الم الكب ع
ا       ن فیھ ي یعل وس الت الة كولومب ي ورس الم العرب ن الع ة م ات العلمی ان والمخطوط ي الیاب ة ف ة المطبوع بیة القدیم الخش

  ." اكتشاف العالم الجدید
ا بزی        ا یوضحھا بلینغتون، ھي أنھ ة، كم ة العالمی ة الرقمی ة المكتب ا     وغای ا بلغاتھ ة وتوفر تنوعھ ة المواد الثقافی ادة كمی

  ."تحسین التفاھم الدولي بین الثقافات"األصلیة على شبكة اإلنترنت تستطیع 
  

  سّد الفجوة الرقمیة
   

ین         ة ب ة القائم ي سد الفجوة الرقمی تؤكد الیونیسكو ومكتبة الكونغرس أن ھناك ھدفا ھاما آخر للمشروع ھو المساعدة ف
  . البلدان

ى   وی وضح مساعد المدیر العام لالتصال والمعلومات في منظمة الیونیسكو عبدالوحید خان أن الوصول العالمي الشامل إل
  .المعرفة مبدأ أساسي من مبادئ الیونیسكو

ى       . ھناك مئات آالف المكتبات"ویضیف خان أن  اد یحص تم إیجاد عدد ال یك ة، ی وبمجرد تمكینھا من خالل العملیة الرقمی
  ."ص لوصول الناس إلى المعلومات والمعرفةمن الفر

دان    " 2007وقال بلینغتون إنھ عندما تم الكشف عن النموذج األولي للمكتبة الرقمیة العالمیة في العام  ر من البل كان كثی
. لكي تكون تلك البلدان قادرة على خلق المحتوى الرقمي للوصو" بحاجة إلى بناء إمكانیاتھ في المجالین الفني والبشري

  ."إن ھذا جزء من التحدي وھو ما قبلناه بترحاب"وقال 
  

    http://www.wdl.orgموقع المكتبة الرقمیة العالمیة 
 ) المكتبة الرقمیة العالمیة توفر كنزا من التراث الثقافي العالميأجزاء من مقال (
  

 ) شبكة النبأ: المصدر ( 
  
  

  ذاكرة بغداد ) ..  الخفافین( مقھى 
  
  

ھي في بغداد بمثابة المنتدى للكثیر من السیاسیین والمثقفین ادباء وشعراء وفنانین من الذین لعبوا دورا وطنیا كانت المقا
ي    وثقافیا في تاریخ البالد، من تلك المقاھي التي تعتبر الیوم ارثا غنیا مقھى الخفافین والشابندر والزھاوي وحسن عجم

  .ومقھى ام كلثوم
  تتاحھ الى اكثر من مئتي عام، اسمھ من ورش للصناعات الجلدیة كانت المنطقة تعرف بھا، واستمد المقھى الذي یعود اف
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  0وخصوصًا صناعة انواع من االحذیة الجلدیة كانت محالت السراجة تشتھر بصناعتھا

دیماً  نزل یستخدم للمنام ولتخزین بضائع التجار   (ویفضي المقھى الذي یوحي بناؤه بانھ كان احد الخانات سابقًا  ى  )ق ، ال
ویقع على مسافة قریبة من دجلة حیث كانت السفن والقوارب  مسجد مالصق ما یزال یستقبل المصلین من مذاھب مختلفة

التي تنقل االمتعة والبضائع تتخذ من ضفة النھر مرسى لھا في الثالثینیات، كما انھ قریب من سوق السراي الشھیر ببیع 
  0في الماضيالكتب، وكان یعرف بسوق الوراقین 

ى جانبي شارع ضیق،       ة عل وتنتشر قبالة المقھى الواقع في منطقة محاذیة للمدرسة المستنصریة دكاكین صغیرة متقابل
  وما یزال اصحاب الدكاكین یحافظون على طابعھا . مختصة بصناعة وبیع العباءات الرجالیة الشھیرة بمختلف انواعھا

ة        لثیابالقدیم رغم تحول بعضھا الى محالت لبیع ا ذكر الشخصیات المعروف ث نت ة بحی وبات من اھم شواھد بغداد القدیم
  من االدباء والتجار التي كانت ترتاده ابان اربعینیات القرن الماضي

د               ار العباسي وعب د الجب ر وعب ال یوسف عم ان الخمسینیات والستینیات امث ي اب ام العراق راء المق كان المقھى ملتقى لق
  لھادي العزاوي وقدوري النجارالستار الطیار وعبد ا

ي التقلیدي             دیا الزي العرب اني مرت ا صورة للملك فیصل الث ة ، منھ ة قدیم وتتوزع على جدران المقھى صور فوتوغرافی
ي   ھ قبل عشرات السنین           ,  )ام كلثوم  (والملك غازي وثالثة لسیدة الغناء العرب ت علی ا كان ى عم ة المقھ ف طبیع م تختل ل

  0ال اللھو مثل لعبة الدومینو وغیرھوالنراجیل لكن ال وجود لوسائ ویقدم للزبائن الشاي
، وبدت الوان  ثار الماضيآتبلغ مساحة المقھى نحو مئتي متر مربع تتوزع فیھا اكثر من ثالثین اریكة من الخشب تحمل 

  0الجدران وكانھا رمادیة نظرًا لتقادمھا فیما رصفت ارضیتھ بالحجر
قرب السقف   القدیم مع سقف مرتفع تتدلى منھ ست مراوح قدیمة في حین تتوزع على جدرانھیتمیز بناء المقھى بطرازه 

  . نوافذ صغیرة للتھویة ودخول الضوء
  ) جریدة المؤتمر العراقیة : المصدر ( 
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  عناوین ومقتطفات عریضة

  
  
ر  ( رب األكب اعر الع ھ      ،)ش ي حیات ة ف دارة عالی واھري بج تحقھ الج ب اس لق

م أن الساحة       عره، رغ ان ش ا ك الشعریة ، وارتضاه لھ العرب أینما كان وأینم
عریة ال ة الش ت ملیئ ة كان ھ    عربی ره ، لكن ي عص ارزین ف ار الب عراء الكب بالش

ا ال    ق، ولعلن حصل على ھذا اللقب عن موھبتھ التي رفعتھ لھذا وبإجماع مطل
ل الجواھري،           ي شاعر مث م یظھر بعد المتنب ھ ل ا ان نبتعد عن الحقیقة إذا قلن

ارئین   ت  . وھذه قناعة العرب جمیعًا نقادًا وباحثین ومختصین وق ھ  كان عالقات
رین وأھل           انین والمفك اء والفن ار األدب وك والرؤساء، ومع كب وطیدة مع المل
ات الماضیة           ي مستھل الثمانین ق انھ ف ى مع الجمھور، وموث السیاسة، وحت

المئات الستقبالھ، وازدحم األلوف الستماعھ، وكان   حین زار الموصل، خرج
اء    روف بغط و المع ھ، وھ ھ یحّیون ي تجوال ل ف ل الموص اص أھ ھ الخ رأس

ر   )العرقجین( ، وحتى صبایا الجامعات طّوقنھ حلقاٍت حلقات أنھ یستحق األكث
  .)شاعر العرب األكبر(ألنھ 

  
عالقة الجواھري بالملوك والرؤساء العراقیین والعرب ـ بقلم كریم : من مقال 

  تویج ـ مركز النور
www.alnoor.se 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  مدیحة عبد الرحمن: بإشراف                                    مخصصة للومضات والمعلومات العامة: الصفحة الحرة 
  ؟...ماذا تعرف عن الروبوت 

ین    ) كارل كابیك(اخترعھا الروائي التشیكي ) العبد( الروبوت اختصار لكلمة تشیكیة معناھا  في روایة لھ عن البشر االلی
  لیزیة انتشرت الى لغات العالمومن االنج 1923وقد دخلت الكلمة الى اللغة االنكلیزیة عندما ترجمت في روایة عام 

  من ھو؟
، لم ینل من 1903تخرج من المدرسة االبتدائیة سنة  1889عباس محمود العقاد ادیب مصري ولد في مدینة اسوان عام 

التعلیم حظا وافرا لكنھ في الوقت نفسھ كان مولعا بالقراءة في مختلف المجاالت، اشترك مع محمد فرید وجدي في اصدار 
رة             ) دستورال(صحیفة  ة كثی ھ االدبی ھ، اعمال ول ویؤمن بمبادئ عد زغل ي یتعرف بس ذه الصحیفة فرصة لك وكان اصدار ھ

د      1916ر انتاجھ االدبي كانت في العام وللغایة ویصعب حصرھا لكن بدایة ظھ ھ بع مع دیوانھ الشعري االول، وصدرت ل
رئیس المصري   ) عابر سبیل(،و)االربعینحي (، )اعاصیر المغرب) (ھدایة الكروان(ذلك مجموعات شعریة، مثل  منحھ ال

  .1964جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقدیریة في االداب غیر انھ رفض تسلمھا وتوفي في العام 
  :أقوال في المرأة

ى امرأة       إـ و  و تؤول الى اتحاد ضد امرأة ثالثةاذا وجدت صداقة بین امراتین فھي تبدا ا*  رأة یبق ن افضل سالح ضد الم
  .اخرى

  :حكم وأمثال
  .من تواضع هللا رفعھمعاتبة االخوان خیر من فقدھم  ـــــــــ ـــــــــــ    .ماكل من قال قوال وفى* 

  ؟ھل تعلم 
  .أطنان اي اربعة اضعاف قوة تحمل كتلة خرسانیة 9یمكن لقطعة عظم بشریة بحجم علبة الكبریت ان تتحمل وزن * 
  .نھایات اسنانھ ھل تعلم ان قنفذ البحر یمشي على* 
اك      اررح ھل تعلم خالل عودة مكوك الفضاء واختراقھ الغالف الجوي لالرض، تصل *  ھ الخارجي من جراء االحتك ة ھیكل

  .درجة مئویة 1260بالھواء الى 
ي استرالیا         *  رة ف ى االرض الیوم ویوجد بكث ات الموجودة عل ھل تعلم ان الكنغر یعتبر احد اغرب واقدم اجناس الحیوان

  .تھر بجرابھ الموجودة في بطنھ ویصل طولھ اذا وقف نحو مترینویش
م ل تعل ی   أن  ھ دھا وح تالمس جس یقانھا ل رب س ا وتق ى جنبیھ تلقیة عل ام مس ة تن اؤب   نالنمل ة تث ب بطریق تیقظ تتثائ تس
  .االنسان

  .بیاض وصفرة اما بیض السمك فھو لون واحد: وھل تعلم ان لون بیض الطیور فیھ لونان* 
  دارمي

  مسألتي انا ویاك صارت طویلة                     علیك مانام لیلھ كلبي
                *****  

  كلبك صخر ماالن یالعفت ودي     حبیتك بقایا انسان ایدي على خدي
                  *****  

  مالي غرض بالناس بس انتھ عندي           الیاولیف الروح التنسى ودي
  عن الحب تبادل ھدایا تعبیراً 

د الحب          االت بعی ة االحتف ى خلفی ات وعل ى الحیوان الیقتصر تبادل الھدایا بین المحبین على البشر فحسب بل یمتد ایضا ال
د ) فالنتین( م               تاك كل ملحوظ خالل موس د بش ات تتزای ین الحیوان دایا ب ة الطبیعة ان الھ المي لحمای مصادر الصندوق الع

  .التزاوج
  اضف الى معلوماتك

  .كان یھوى طب االسنان ویمارسھ مع افراد بالطھفقد قیصر روسیا بطرس االكبر ھوایة غریبة ل تكان* 
  .ان الشیكات اخترعت قبل النقود فقد عثر على شیكات مكتوبة على الواح صینیة قبل اختراع النقود بألف عام* 
ي        *  د استغرق ثالث ساعات ف ان وق ت دبوس االم وفر النقود      اخترع رجل من نیویورك اسمھ والترھن تصمیمھ وذلك لی

  .الالزمة لدفع دیونھ البالغة سبعة جنیھات
ورك               *  د عشر مرات عن امطار نیوی ا تزی د فأمطارھ ي الھن ة ف ي المنحدرات الجنوبی الم ھ ي الع اطق مطرا ف اغزر المن

  .وعشرین مرة عن لندن
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        نوكیا تفكر بدخول سوق الكمبیوترات المحمولة

      
َف وترات       كش وق الكمبی ول س ي دخ ًا ف ر ملی ركتھ تفك ا أن ش دى نوكی ذي ل رئیس التنفی فو ال ا كاالس ي بیك أول

ا طرح       "جعل ذلك ممكنًا"وقال كاالسفو إن نوكیا تبذل جھدًا كبیرًا لـ.المحمولة ة نوكی ات عن نی ت معلوم ، وكان
ام   ك ب     2008كمبیوتر دفتري بدأت باالنتشار منذ أواخر الع ي، وعن ذل ات   "ین كاالسفو  الماض د اآلن مئ یتواج

المالیین من المستخدمین الذین یعتمدون على تصفح اإلنترنت من خالل ھواتفھم، وذلك أكبر مؤشر بشأن تالقي 
ا        ل منھ دمھا ك ي یق ائف الت الل الوظ وتر من خ اتف والكمبی نیع      ". الھ ة الشركة تص ى نی ا عل د نوكی أتي تأكی وی

وتر  كمبیوترات دفتریة بعد أسبوع تقریبا  ة     ) إیسر (من إعالن ثالث أكبر مصنعي الكمبی ف ذكی ة ھوات عن ثمانی
  .مخصصة لفئات االستخدام المختلفة لتنضم إلى كل من إتش بي ولینوفو في ھذا المجال

  
  

  !بعشرة دوالرات) الب توب(الھند تخطط إلنتاج 
  

یباع بعشرة  " الب توب"محمول ذكرْت مصادر إعالمیة ھندیة االسبوع الماضي، أن الھند ترید إنتاج كمبیوتر 
تكون  .دوالرات لتمكین المالیین من التالمیذ في األریاف من اقتنائھ وقالت ھذه المصادر إن ھذه األجھزة التي س

 939ملیار روبیة ، أي نحو  46األرخص في العالم وسیتم إنتاجھا في إطار برنامج حكومي تعلیمي تبلغ قیمتھ 
ون دوالر راوا.ملی ي أج ال آر ب وتر وق ھ كمبی دي إن یم الھن كرتیر التعل وري"ل س تة " ث الل س ُیطرح خ وس

بعد انتھاء التجارب سیتم تسویق الكمبیوترات وسُیكلف الواحد منھا عشرة دوالرات أمریكیة، إذا "وتابع .أشھر
ذا ال  .أراد األھل تقدیم ھدیة إلبنھما فیمكنھما بسھولة شراء ھذا الجھاز از  وحالیا لم یُعرض أي نموذج من ھ جھ

ولم یتمكن عدد من مسؤولي وزارة التربیة من القول كیف یمكن إنتاجھ بھذه الكلفة القلیلة، لكن بعض المصادر 
  .واي فاي"جیجابایت وباتصال السلكي بإنترنت  2قالت إن الكمبیوتر سیزود بذاكرة حجمھا 

  
  كامیرا خفیة ألجھزة الالب توب من ابل

  
. التغییرات على جھاز الویب كام الخاص بھا من خالل ابتكار كامیرا خفیة تستعُد شركة ابل إلدخال مجموعة من

ائي،    كل تلق ووفقا لشركة ابل فإن الدافع من وراء ھذا المنتج الجدید ھو دمج الكامیرا وسط شاشة الالبتوب بش
یرا في األعلى، فالویب الكام العادیة المرّكزة اعلى الشاشة تجعل عیني المستخدم مشتتتین، فتارة تنظران للكام

تقرار والراحة            دم االس ة من ع بب حال ا یس ى الشاشة مم ة عل ة    .. وتارة تنظران لالسفل للكتاب ذه الطریق ع ھ م
ولم یعلن بعد عن تاریخ طرح الكامیرا الخفّیة في االسواق،  . الجدیدة سوف تكون المحادثة اكثر طبیعیة وراحة

  ..والتي تعمل حتى حین تكون الشاشة مغلقة
  

  علن عن شریط أدوات بحثیة لإلنترنت أكسبلورغوغل ت
  

خاص لمستخدمي تصفح اإلنترنت إكسبلورر، یقدم  Toolbar 6أعلنْت غوغل عن تقدیمھا شریط أدوات جدیدًا 
ات        ات بحث مباشرة من خالل شریط المھم ة غوغل    .خاصیة صندوق البحث السریع إلجراء عملی ر مدون وعب

اصیل المتعلقة بشریط األدوات، وذكرت أن تشغیل صندوق البحث السریع  الرسمیة بینت الشركة العدید من التف
  ، وبمجرد كتابة Ctrl + Spaceیكون بالنقر على الشعار الموجود على شریط المھام أو باستخدام االختصار 
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المعلومات 

     



  
غیل             ة تش ى إمكانی افة إل ة، باإلض ع إلكترونی ات لمواق ات بحث واقتراح ى عملی تخدم عل أي حروف یحصل المس

  وأعلنت غوغل أیضًا عن إضافتھا لصفحة تبویب جدیدة .لتطبیقات المختلفة مباشرة من خالل صندوق البحثا
، ومن شأن صفحة التبویب Firefox Toolbarستقدم تجربة مشابھة لشریط أدوات  IEلمستخدمي متصفح 

ب المغ     الجدیدة أن توفر للمستخدمین وصوال لة و ألزرار التبوی دیثا و لصفحاتھم    أسرع لمواقعھم المفض ة ح لق
  ..المسجلة

  
  

  السوید األولى وكوریا الجنوبیة الثانیة
  الدول الفقیرة تقود النھضة العالمیة الكبیرة باستخدام الھواتف المحمولة بحسب األمم المتحدة

  
اریر   دث تق َف أح كش
أن  دة بش م المتح األم
ات   تخدام تقنی اس
االتصال المختلفة حول  
العالم، أن ستة من بین 

ي   ةل عشرك أشخاص ف
ون   الم یمتلك الع
دمات    ي خ تراكات ف اش
ي   ول ف اتف المحم الھ
ى أن    ة إل ارة قوی إش
ي   الھواتف المحمولة ھ
ر    رز واألكث تج األب المن
الم    ي ع ارا ف انتش
االت   ات االتص تقنی
الم،    ول الع ة ح المختلف
دان    ي البل دا ف وتحدی

رة اد  . الفقی ان االتح وك
ا نحو        الدولي لالتصاالت قد أكد أنھ من الم تراكات عالمی دد االش غ ع الي أن یبل ام الح ة الع  4.1توقع بحلول نھای

وبالنسبة لالشتراك في الخطوط الثابتة فقد زاد ولكن بنسبة . 2002ملیار، بالمقارنة مع ملیار اشتراك في عام 
ا عن المدة نف        1.27بسیطة فبلغت االشتراكات نحو  تراك تقریب ار اش ت ملی د أن كان ا  . سھا ملیار اشتراك بع كم

ة         تخدام الھواتف المحمول ي اس ا ثلث كل حالی ة یش أشار االتحاد إلى أن استخدام الدول النامیة للھواتف المحمول
من األشخاص على األرض استخدموا  % 23وبالنسبة الستخدام شبكة اإلنترنت فقد تضاعف، حیث أن .عالمیا

وتعاني الدول الفقیرة في توفیر . 2002جلة عام عن األرقام المس% 11اإلنترنت العام الماضي، في زیادة بنحو 
ارة   إمكانیة الوصول لشبكة اإلنترنت، فتشیر األرقام إلى أن شخصا واحدا فقط من بین كل عشرین شخصا في ق

ام      ت ع ال باإلنترن ن االتص ن م ا تمك د زاد      .2007أفریقی ت فق ریع باإلنترن ال الس ة لالتص دمات الثابت ا الخ أم
ین كل عشرین       % 20استخدامھا بنسبة  ا واحدا من ب في الدول الغنیة، و بالنسبة لبقیة دول العالم فأن شخص

ار   . شخصا یمكنھ االستمتاع بخدمة االتصال السریع باإلنترنت من منزلھ د أش وكان االتحاد الدولي لالتصاالت ق
عبر التقنیة المحمولة  إلى أن الزیادة الكبیرة التي طرأت على االشتراكات في خدمات االتصال السریع باإلنترنت

ى  % 3حیث تتوافر لنحو  دا    % 14من األشخاص حول العالم، وتزید لتصل إل ة تحدی دول المتقدم ي ال ان  . ف وك
تخدام             -صفحة   106المكون من   -التقریر  ق واس ي تطبی دمھا ف ق تق ى وف دول عل نیف ال ب وتص ام بترتی د ق ق

ي ا    ة السوید ف ة        تقنیات المعلومات واالتصاالت، وجاءت دول ة في المرتب ا الجنوبی ت كوری ى، وحل ة األول لمرتب
كما سجلت دول مراكز . الثانیة خلفھا، وجاءت بعد ذلك كل من الدنمارك، ھولندا، أیسلندا، النرویج على الترتیب

ین  )الحادي عشر(وھونج كونج ) السابع(متقدمة في الترتیب مثل لوكسمبورج  ، في حین سجلت دول مثل الص
أ    ز مت د مراك ین          والھن ن ب ر م ابع عش ز الس دة المرك ات المتح ت الوالی ا احتل ملھم    154خرة، بینم ة ش دول

 2002یر بین عامي یفي حین ظلت الفجوة اإللكترونیة بین الدول الفقیرة والغنیة على حالھا بدون تغ.التصنیف
دت   . 2007و د أك اال    Susan Teltscherھذا وق دولي لالتص اد ال ي االتح ائیات ف ت، أن ، رئیسة قسم اإلحص

  .التراجع االقتصادي العالمي سیترك أثره على عملیة تطویر تقنیات االتصاالت حول العالم
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  الموروث على االنترنت
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  لفني الجمیلا یثة تحمل مالمح حضارتنا وتراثناعمال سیرامیك حدأ
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