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 یداع النتاجات الفكریةدعوة إل
تاب تدعو دار الكتب والوثائق دور النشر الرسمیة والخاصة والُك

دباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  في العراق واأل
لسنة  37الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم 

المجالت (سري على جمیع الكتب والدوریات المعدل ، والتي ت 1970
خرى التي یصدرونھا وذلك والمصنفات العراقیة األ) والجرائد

  ) .قبل الطبع ( بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 
عالمیة عاله جمیع المؤسسات الثقافیة واإلأیداع وُیلزم قانون اإل

ومیة واالھلیة كافة لمطابع الحكالرسمیة والخاصة والناشرین وا
والوثائق قبل االذن  یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتبإب

  ) .مرحلة مابعد الطبع ( نشرھا بتسویقھا او
یداع خمس نسخ من كل مطبوع حفاظًا على إوتأتي الدعوة الى 

عراقي ، وتعمیمًا للفائدة على االرث الثقافي  والنتاج الفكري ال
  .لدارسین ساتذة والباحثین وااأل

في الخارج الى تزویدھا  كما تدعو الدار الكتاب والمولفین العراقیین
دخالھا الى إري حفظھا وصداراتھم ومؤلفاتھم ، لیجإبنسخ من 

تي تعمل على تعریف المطالعین وغرافیا الوطنیة العراقیة الیالببل
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

صحاب المواقع أن تدعو أ،  یضًاأ،  وعلى صعید متصل یسر الدار
سجیل نترنت الى تلكترونیة العراقیة على شبكة األوالصحف األ

على حقوقھم  یداع ، حفاظًاإرقام أمواقعھم لدیھا والحصول على 
 .صدار واإل المتعلقة بالنشر

          

        
  

 المھداة من معرض الصور التراثیة االمریكیة والكتب االجنبیة
  .مؤسسة سابرا فوندشن الثقافیة المتعاونة مع دار الكتب والوثائق 

  قامتھ الدار لمناسبة یومھا السنويأھذا المعرض   
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 معارض الكتب ودورھا الحاسم في زیادة الوعي
  ـ كاتب وروائي عراقي علي حسین عبید

  
ل      ذا قب من التقالید الثقافیة الراسخة في البلدان واالمم المتطورة إقامة معارض الكتب بصورة شبھ دائمة، والھدف من ھ

ة   س  كل شي ھو جعل الكتاب بمختلف مضامینھ في متناول ید المواطن من اجل زیادة الوعي لدیھ ب العلمی واء في الجوان
عوب المتطورة               ام الش ر من التمحیص لكي نكتشف سبب اھتم ى كثی اج ال او االدبیة او الثقافیة عامة، ولعل االمر الیحت
بإقامة معارض الكتب على الرغم من ان شبكة االنترنیت جعلت من الوصول الى أنفس الكتب وأندرھا أمرا ھّینا ال یحتاج 

ارض   الى كثیر من البحث او ة (الجھد او حتى المال أحیانا، ومع ذلك الزلنا نسمع بالمع ي بیروت او     ) المدّوی ام ف ي ُتق الت
ا               ا وتشرف علیھ ي تقیمھ ررة الت ة المتك ارض العالمی ا، ناھیك عن تلك المع ي المغرب وغیرھ القاھرة او دبي او فاس ف

 .المؤسسات الجامعیة وغیرھا في اوربا والغرب عموما
ة        ولعل قائل یطرح اك إمكانی اب ومعارضھ؟ وھل ھن علینا التساؤل التالي، ھل لدینا القدرة على التفاعل االیجابي مع الكت

ل ھذه     ي مث للمواطن البسیط على اقتناء الكتب مع ارتفاع ثمنھا بصورة الفتة؟ وھل یسمح لنا الظرف الراھن باالنشغال ف
  !!.س االخرى كالمأكل والملبس وما شابھ ؟االمور التي یعّدھا البعض كمالیة قیاسا الحتیاجات النا

اب ومضامی         ة الكت ر ان ذلك ال یلغي أھمی اش، غی ة للنق اء    نقد تبدو مثل ھذه التساؤالت منطقیة وقابل ي إغن ھ المتنوعة ف
ة          دن المتخصصین او عام اب سواء من ل الفكر االنساني الشعبي وغیره، وال یجب أن یكون ھذا مبررا للعزوف عن الكت

ما ان ثمة أمرا ھاما ینبغي التنّبھ إلیھ من لدن الجھات الرسمیة المتخصصة، وھو قصور الدور الرسمي في دعم الناس، ك
  .الكتاب وفي ترسیخ التقلید المتحضر للتعامل معھ وأسالیب نشره بین الناس كافة بمختلف اعمارھم ومشاربھم

ع      وھنا علینا ان نناقش ھذا الموضوع بشيء من االستفاضة والتروي، وبدًء نسأل الجھات الرسمیة المسؤولة عن توزی
الكتاب وعرضھ في معارض متخصصة في المناسبات الوطنیة وغیرھا، ھل ھي راضیة عن دورھا وجھدھا المبذول بھذا 
دورھا ھي ومن               ارئ بسھولة؟، وھل قامت ب د الق اول ی ي متن اب ف الصدد؟، وھل قدمت تسھیالت واضحة كي تجعل الكت

ر            یھمھم االمر بت اس ونشر وترسیخ منظومة السلوك والفك ي الن ادة وع ي زی اب ف ام للكت وعیة الناس وإظھار الدور الھ
  !!.المثقف بینھم ؟

ي آن       ة ف ة والوطنی إنھا أسئلة ھامة كما یبدو واألھم منھا ھو االجابة عنھا بصدق وبروح المسؤولیة االنسانیة واالخالقی
رات والتھرب من            واحد، ولعل الجانب المھم ایضا فیما یتعلق ة التبری ى لغ ة ان ال یلجأ المعنیون ال ذا الموضوع أھمی بھ

ا بصدق وشجاعة وأن یطرح              ب عنھ دا ان یواجھ األسئلة ویجی ھ االمر من الرسمیین تحدی المسؤولیة، بل على من یھم
ي تسھم بصورة او      -سواء كان فردا او مؤسسة او منظمة ثقافیة-رؤاه بثقة ووضوح  رؤى الت ي ترویج   ب تلك ال أخرى ف

وترسیخھا كتقلید انساني وطني متحضر، وسیبقى الھدف كما ھو واضح تنویر األوساط الشعبیة   ) معارض الكتب(ثقافة 
بُحَزم فكریة ایجابیة متواصلة لزیادة وعیھا االنساني كونھا من الشرائح األكثر حاجة الى مثل ھذه المضامین التي تحاول 

  .والتفكیر المتنّور االرتقاء بھا الى مصاف السلوك
ھ المؤسسات المختصة من                 ا قدمت ب، ومدى م ذا الجان د الحكومي المختص بھ ى الجھ دا تتوجھ التساؤالت ال وھنا تحدی
فّعالیات تصّب في ترسیخ توزیع الكتاب وإیصالھ الى القارئ العام الذي ینبغي ان یكون ھو الھدف أكثر من غیره في ھذا 

م ترجع   الجانب، ولعل الجواب الذي سن تفق علیھ ھو مالحظة غیاب الجھد الحكومي أو ضعفھ في افضل التقدیرات حیث ل
أمور           ھ، ناھیك عن االنشغال ب دیال ناجحا ل م نجد ب االنفاس كاملة الى معرض بغداد الدولي للكتاب على سبیل المثال، ول

فالمواطن المتنّور ال ُیتعب حكومتھ إّال نھا المسؤولون اھم من توصیل الكتاب الى القارئ، وھم قطعا واھمون، ظوجوانب ی
ا الناجحة لشؤون             ي كسبھ من خالل إدارتھ ا ف ي حال نجاحھ ا ف إذا كانت تستحق ذلك، في حین ستجد فیھ دعما كامال لھ
ا        دم لن زال تق ة قدمت وال ت ة الراھن الشعب وتنویرھا لھ بزیادة وعیھ ومھاراتھ السلوكیة والفكریة، ولعل التجارب العالمی

ع      إشا ا تترب ة كونھ ا متوازنة ومقبول رات ال تقبل الشك بأن الشعوب المثقفة ھي األكثر استقرارا من غیرھا وأن حكوماتھ
على عرش شعوب متنورة وأكثر وعیا من غیرھا، لذا سنكتشف بأن الجھد الحكومي المبذول في توعیة الشعب من خالل 

  .ومات مثلما یصب في صالح شعوبھانشر وتوزیع الكتاب لن یذھب سدى بل سیصب في صالح الحك
  :ولكي نسھم ونجتھد معا في ترسیخ تقالید اقامة معارض الكتب نقترح الخطوات االجرائیة التالیة

ب           -1 ارض الكت ة مع ل إقام ى جع ل عل ین للعم ن المعنی ین م میین واالھلی ود الرس افر جھ ت  (أن تتض ة ولیس الجوھری
  .ظاھرة ثقافیة راسخة في المجتمع) الشكلیة
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مدارات
     



  
ر      -2 ى اكب ارض ال أن یتدخل الجھد الحكومي بقوة وبصورة مخطط لھا على نشر وتوزیع وتوصیل الكتاب من خالل المع

  .عدد ممكن من القراء، مع االسھام الجاد في دعم اسعار الكتب
ال تصب في صالح الوعي  االنفتاح على العناوین العلمیة والثقافیة واالدبیة والدینیة وغیرھا مع التنّبھ للمضامین التي  -3

  . االنساني
ة                -4 ا القام ف المناسبات الوطنیة وغیرھ ى توظی اب، عل ة بنشر الكت ا ال سیما المؤسسات الرسمیة المعنی أن نعمل مع

  .المعارض وتوصیل الكتاب للقراء بأیسر الطرق وأسھلھا وأقلھا تكلفة
لیسھم بتنشیط معارض الكتب ویعمل على تحویلھا ) قتةمع القبول بھامش خسارة مؤ(أن یتدخل القطاع الخاص بقوة   -5

  .الى مصدر ربحي قادر على مجاراة الفعالیات االقتصادیة في المجاالت االخرى
أن تحاول الجھات المعنیة وجمیع من یھمھ االمر اكتشاف طرق جدیدة لترویج الكتاب وإنعاش بعض مشاریع الترویج   -6

  .في اوربا قبل عقود) كتاب الجیب(ب كما حدثت موجة السابقة للتشجیع على اقتناء الكتا
وبذلك وغیره من الرؤى والمقترحات القابلة للتطبیق الملزم یمكن ان نسیر في الطریق القویم الذي یضاعف من قداسة     
مضمون الكتاب ودوره في تكریس الوعي االنساني، ویقّرب المسافات بین الحكومات وشعوبھا التي ستصبح أكثر معرفة 

  .ووعیا لخفایا الحیاة وظواھرھا في الوقت نفسھ
  
  

  
  مھبط اإللھام األول... العراق 

 )بانوراما الوركاء الخالدة(اإلبداعات التشكیلیة  - 2
 ـ كاتب عراقي زھیر صاحب. د.أ

  
ة ، ی        ون العالمی م روائع الفن رٌض یض یم مع ر عن           لو أق ِھ ، لیعب ذري بكل جدارة ، أن ُیعرض فی اء الن اء الورك ستحق إن

ة        رة اإلبداعی ى الخب دلل عل ة أوًال ، لی ات الكونی الكشف الفلسفي المعرفي الكبیر للعقیدة الرافدینیة ، في تمثیل نظم الماھی
درة      التراكمیة في أسالیب التشكیل اإلبداعیة في الفنون التشكیلیة ، ولیكشف وفقًا لمنھج  ي ، عن الق ي تركیب نقدي تحلیل

وات موضوعیة ،    الذھنیة اإلبداعیة للفنان التشكیلي على أرض العراق ، في إحالة بنائیة النص األدبیة المجردة ، إلى قن
م      ب نظ ل وتركی ة تحلی ُتمثل بموجبھا الالمرئیات ، إلى مدركات مھوسة ، ویجد فیھا الغیبي حضوره الثقالني ، وفقًا لعقلی

  .قات في آلیات التمثیل في الفنون التشكیلیة العال
كالنیًا    أویًال ش وحین یسترجع الفكر المعاصر في مطلع األلفیة الثالثة ، ھذه اإلبداعات التشكیلیة العراقیة، فأنھ یجد فیھا ت

نوع من التكثیف صرفًا ، بصدد تلك التجریدات اإلبداعیة التي تمیز نظم األشكال ، حین یؤول الخطاب بلغة األشكال ، إلى 
ا     ًا عن داللتھ ة ، عوض دد الدالل وع وتع و تن ز ، نح ة الرم اوزًا آیقونی ة ، متج ى دالالت رمزی ا إل ة إحالتھ ر ، بغی ي الفك ف

لكن قیمة مثل ھذه اإلبداعات التشكیلیة في زمانھا ومكانھا ، لم تكن تظاھرًا شكالنیًا ، لقد كانت بمثابة الحاجة . التشبیھیة 
مبدعات قدسیة ، تلخص خصوصیة الفكر بأجمعِھ فكانت بمثابة الكتاب المقدس ، الذي ُیمنھج حركة الفكر  الورحیة ، فھي

لى إحالتھا إلى ممارسة عكانت على أرض العراق ، واألھم من ذلك ، ھو قدرة الفكر التي في بنائیة المعتقد بكل تفرعاتھ 
إلى  تفاستحال. صًال حیویًا في أصالة الحضارة العراقیة احقق تو طقوسیة دوریة ، نقلت الخبرة عبر األجیال المتتابعة مما

كل            ي تش ات السرر الت ي آلی ف الخطاب ، وف ي تؤل م السیاقات الت بنیة أسطوریة ، في قیمة الخطاب الذي تبثُھ ، وفي نظ
ة           . المحتوى الداللي لھذا الخطاب    ي بنائی د نوعًا من الحبكة ف ذي یعق درامي ال الحدث ، نحو سماء    وبنوع من األداء ال

  .المثالیة المتعالیة والتي تجد بھا سعادتھا األبدیة 
اء      ة زرق عیرات دقیق رق بش وإناء الوركاء النذري ، تكوین تشكیلي من حجر اإللبستر الشمعي ، األبیض اللون شفاف مّع

ذه الخامة ،     بحیث الفكر بقصدیة تعتمد الوعي والخبرة ، بشكل دقیق. ووردیة اللون ، رقیق ناعم الملمس  عن قتشیة ھ
ة       . كي یجسد بوساطتھا نبل وجالل الفكرة  ات تفریغ كتل ي آلی ر ، ف ة أن تفك ولكن قبل عرض الموضوع ، كان على التقنی

مثل ھذه الشاعریة واالنسیابیة المتوازنة ، حتى أن الخطاب الُمستلم حین اإلنجاز ،    تالرخام ، وتحت خطوطھا الخارجیة 
  .تقنیًا  یكاد أن یكون خطابًا

یدًا معماریًا ، كاشفًا الالنھائیة المتحركة بنظام لولبي متصاعد على سطح  یشید فنان سومر المبدع ، خطابھ التشكیلي تش
ي   التكوین ، لیعقد الصلة ویقارب نظم العالقات الفكریة السماویة واألرضیة ، وبنوع من تحري فكرة األلوھیة المتعالیة ف

ى صوفیة          مقامھا األزلي ، وبنفس األ ا الھرم المصري والزقورة العراقیة وصوًال إل ي یبثھ نساق الشكلیة المتصاعدة الت
  .لبرنكوزي في النحت الحدیث ) طائر في الفضاء(البالغ في 

بأكثر من ألفي وخمسمائة عام ، توصلت المعرفة الفكریة الرافدینیة ، من أن ) أفالطون(وقبل والدة رائد الفلسفة المثالیة 
ل    . ظامًا لفلسفة الوجود ، بھیئة قوى مثالیة أزلیة علیا، وصور زائلة أرضیة تؤسس ن فعلى الحقل األول من األسفل ، مث

د من     ان الب الفنان وبواقعیة كبیرة ، نسقًا من سنابل القمح المتتالیة وقد نمت بتشكیل أنساق على ضفاف أحد األنھار ، ك
  . ولدت منھ فلسفة الخلیقة البدء بالماء كفكرة ، باعتباره قیمة علیا ، 

ة      ة لنغمی رار كقیم وفي الحقل التالي ودائمًا إلى األعلى ، فأنھ ینبغي تناسل العالقة بغیة تأكیدھا ، باإلضافة إلى قیمة التك
  .تمتلك نوعًا من الموسیقیة في بنائیة التكوین 
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كال        ي خاٍل من األش ز أفق تعلن عن إفری ي االستیعاب البصري      .  وبعدھا تتوقف بانوراما الحدث ، ل ًا ف ؤدي دورًا جمالی لی

ة   على تكوین ، ولیدّلل كذلك لل نفس النامی ات (إن الفكر كان یعزل مرتبة ال نفس الحساسة   ) النب وان (وال نفس   ) الحی عن ال
ألرض والذي یظھر بشكل أنساق متتابعة إلى األعلى ، لیقدم خیرات ا) . أرسطو(الناطقة المتمثلة باإلنسان على حد تعبیر 

لرموز اآللھة التي احتلت القمة في بنائیة التكوین كمظھر طقوسي تؤدیھ الروح ، لیشیع فیھا نوعًا من الدنیامیة العاطفیة 
  .، وھي سر من أسرار أزلیة الحیاة واستمرارھا 

ة ا     ات البیئ ا   وفي الحقل العلوي ، تتجسد البیئة المكانیة القدسیة من التكوین ، حین استعار الفكر معطی ة ، لیحیلھ لطبیعی
ة اآللھة عشتار       ز عن كینون بقدرة إبداعیة ، إلى مفردة رمزیة متمثلة بشكل حزمة القصب المعقوفة النھایة ، لتبلغ كرم

نوعًا من . وتؤكدھا دون تشخیص ، مما یكسب الرمز داللیتھ التعبیریة التي تتجاوز التشبیھ نحو الالمحدود والالتشخیص 
ة        التصویر غیر الضروري ، ِھ اإلبداعی ي تجربت دین ، ف ى أرض الراف كیل عل الذي یشكل واحدًا من أھم سمات بنائیة التش

  .ھذِه 
وتتأكد الخبرة الجمالیة في ھذه الرائعة الخالدة ، بالتأسیس القبلي لماھیة المضمون ، واآللیات اإلبداعیة المرتبطة بقدرة 

ِھ      ى قوالب ِھ إل ین جالل            الذھن ، في إحالة الخطاب من تجریدیت ًا من الصلة ، ب د نظام ذي یعق الحسیة، بنوع من الجدل ال
الخطاب ، وجمال الخامة التي بدت خیمائیة بفعل تقمص الفكرة القدسیة باإلضافة لھندسة المعنى بشكل أنساق تصویریة 

ة  ، لتؤدي صفة السرر لبانوراما الحدث والذي یعقد نوعًا من العالقة بین العنصر المھیمن في نظام ال  اء (خلق وفكرة  ) الم
داعًا     . اإللھ في أعلى الھرم ، حیث تنتھي صلوات اإلنسان  رًا وسالمًا وإب إنھ نداء أرض الرافدین األبدي ، الذي فاض خی

  0وأصالة على اإلنسانیة جمعاء 
  اإلبداع التشكیلي في التماثیل السومریة -  الجزء الثالث  في العدد المقبل مع 

  

  
  

  س والیوم كانت جزًءا من حیویة مدینة بغداددور السینما بین األم
  عبد الكناني ــ كاتب عراقي

  
زة الفدیو والسي دي           از وانتشار اجھ ي اوجدھا التلف أثیرات الت ى     ) .. CD(عَلى الرغِم من الت ث الفضائي إل ودخول الب

ام ال  قوط النظ د س نوات بع ذ خمس س راق من ابقالع دائل... س ا من الب ى لل.. وغیرھ ھ یبق ر ان اص غی حرھا الخ ینما س س
ة         أمتع مشاھدة واجمل حال ونكھتھا ،فھي بوسعھا ان تجعلك تشاھد الشریط بأكبر مساحة عرض ، واقوى مؤثرات ، وب

وھكذا كانت الرغبة في الذھاب إلى السینما،فكیف كانت دور السینما سابقًا ؟ ،وكیف ھي االن وفي الزمن القریب ونحن ..
ي         نعیش االلفیة الثالثة ؟ وھل ظل ت تجلب االالف من المشاھدین لمتابعة احدث االشرطة الت ت تحتفظ بسطوتھا التي كان

تعرضھا ،ویقول المؤرشف والشخصیة البغدادیة عبود محمد حسن الجبوري ان سینما الملك غازي كانت اول دار عرض 
داد مستوفیة الشروط سنة        ي بغ ت       )  1934(ظھرت ف م توال اب الشرقي ،ث ي منطقة الب ة    دور ، وتقع ف العرض النظامی

،وسینما الرشید سنة    ) 1936(في شارع الرشید وسینما الزوراء سنة  ) 1935(بالتأسیس فظھرت سینما الحمراء سنة 
)1937.(  

ید سنة        ارع الرش ي ش الي ف ا الح ي موقعھ وطني ف یس سینما ال د تأس ي  ) ... 1939(واعی رى ف رت دور عرض اخ وظھ
نة   ردوس س ل الف ات مث الم  )1946(االربعینی ا  ) 1944(، ودار الس داد سنة )1943(،ودیان رخ ) 1943(،وبغ ب الك بجان

واضاف   بجانب الكرخ 1950سینما زبیدة سنة وك نوكانت في الس) 1948(والنجوم ) 1947(ایضًا ،وسینما النصر سنة 
عة ، والحمراء وتوزعت كذلك في المحافظات دور عرض كثیرة في البصرة والموصل والكوت ،ومنھا شط العرب ، وربی:

رات         ؤاد وزھرة الف دین وف ي كركوك ، وصالح ال الجدیدة في الكوت ، والوطني والخیام في البصرة ،والعالمین وغازي ف
  .وغیرھا..والحمراء في العمارة ،والملك فیصل في خانقین .. في اربیل ،والحمراء في الموصل 

ي  ) 20(اربي أي ـ وسمبلكس ـ و جي بي كیلي رقم   (االالت المستعملة ، اي االت العرض كانت مثل : ویذكر ان  ـ وجي ب
  .وكانت ھذه االالت تستعمل في دور العرض في بغداد 1ـ11واالت صوت دوو سوتاك بي تي ) ودي فراي) 12(كیلي رقم 

ي      ) االلویة(ویشیر إلى ان بعض دور السینما في المحافظات  راء ف ا سینما الحم ة ومنھ  كانت تستعمل االت عرض مختلف
  ).توبیس كالغ(الحلة ، وسینما الحمراء في العمارة حیث كانت الة العرض فیھما من نوع 

مقعد ) 1200(وعن الطاقة االستیعابیة لتلك الدور ، اي دور العرض السینمائي فیذكر ان سینما الرشید كانت تحتوي على 
  .طاقة استیعابیةمقعدا وھذه اكبر ) 1150(، وسینما الوطني الف مقعد ، وسینما دار السالم

انوا     ث ك م ،حی م معھ ذون اكلھ ذھبون ویأخ انوا ی م ك ذكر انھ ینمائي ی اھدي العرض الس ت بمش ي ارتبط د لت وعن التقالی
المقصورة او في ) باللوج(وكان المشاھدون ورواد دور العرض یتوزعون على ما یسمى . افالم متواصلة ) 4(یشاھدون 

ى دور العرض السینمائي     .. الذي كان رخیصًا الطابق العلوي ،او في مقدمة المقاعد و ة عل بقي ان نقول بعد ھذه االطالل
ا              ي عملھ ث التجد دار عرض واحدة مستمرة ف د تالشى حی سابقًا ، ان واقع ھذه الدور في ایامنا ھذه وضع مزٍر ، او ق

ددة   ا الحضاري           ..السباب متع ا ، واعادة دورھ اة لھ ة اسرار اعادة الحی ي دعوة لمعرف ت    , وھ ة بات ذه االداة المھم ان ھ
یلم        , ضروریة لمتذوقي ومحبي فن السینما  ة وفرصة لمشاھدة الف نح المشاھد متع ان دار العرض السینمائي بال شك تم

  .ا من حیویة مدینة بغدادبعناصره الفنیة المتكاملة فضًال عن كونھا احدى معالم الحیاة وحیویتھا ،وجزًء
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  :ضوء على كتاب 
   

  ریخ الكتابةتأ
   میمون صبیح: اعداد 

  
أریخ    ة ت روف االبجدی لة الح س سلس تعك
ن   ة م ل مرحل دد ك ث تح ارات حی الحض
ات وصراع     مراحلھا ازدھار االمبراطوری
ة    اریخ الكتاب إن  ت ك ف ع ذل ھا وم جیوش
وش الفاتحة   وة الجی ي ق ط ف الینحصر فق
ي   ا ف ن ایض ل ویكم ان ، ب ر االدی او نش

ة  االدوات التي استعملھا ا  ) اخ النسّ (لكتب
ائي   كل النھ دورھا الش ت ب ي اعط والت
ل        ن مراح ة م ل مرحل ت ك روف وتم للح
ق        ى نحو وثی ة عل كال المكتوب تطور االش
واد او    ذه الم وفیر ھ ة ت لة بامكانی الص

ا    ول علیھ قة الحص تطیع  . مش ا نس ولعلن
اریخ       ذا الت ي ھ أن نتعقب اثر كل خطوة ف

ي ادت ال    ات الت ى ونعید الحیاة الى العملی
حدوث ھذا التحول من خالل معرفة القلیل 
عن مواصفات تلك المواد ـ كورق البردي 

  . وفرشاة القصب والواح الفخار وازمیل النقش الحجري والقلم المصنوع من ریش االوز 
ـ          ) تاریــخ الكتابة ( ھذا ماورد ذكره في كتاب  اب بــ ث یقع الكت د جاكسون وترجمة محمد عالم حی ) 311(لمؤلفھ دونال

  .صفحة 
خ   یحتوي الكتاب على مقدمة ومواضیع منھا اصل الكتابة وظھور الحروف االبجدیة والكتابة في العصور المظلمة والناس

د ھذه               والطّب ة الصور االیضاحیة ،  وتع م ، قائم ون الشخصیة والقل ة واحدة من الفن ة والكتاب اع والكتابة في عصر اآلل
  .ي دار الكتب والوثائق الكتب من الكتب المھمة  المحفوظة ف

ة المسماریة     اوقد اخترنا من ھذا الكتاب موضوعا مھما وشیق  ي       . وھو الكتاب ة الت اذج الكتابی دم النم ذكر المؤلف ان اق ی
سنة ، حیث  5500حصلنا على دالئل عنھا ترجع الى المستوطنات السومریة التي تمركزت في الھالل الخصیب منذ قرابة 

ي استوطنوھا        قام االھالي بشق االق ة الت ة والفرات لري السھول المجدب اطق     . نیة بین نھري دجل وطور سكان تلك المن
ة    ااولى الحضارات المتقدمة في الع . لم بأسره فشیدوا المدن وزرعوا الحدائق وازدھرت زراعتھم وسط الصحراء القاحل

ت حضارتھم     واستخدموا الحرفیین لصناعة النسیج والقصب والجلود كما عرفوا مھنة االط باء والنحاتین والنقاشین وظل
  . عام  1800قبل المیالد الى ان اندثرت بعد حوالي  3500تنبض بالحیاة  من عام 

في الحقیقة ان نظام الكتابة عند السومریین والذي نطلق علیھ اسم الكتابة المسماریة بما انھا تاخذ شكل الوتد او االسفین 
ى   ، الیعطینا صورة واضحة عن الطریق ا عل ة التي طورت رسم الصور البسیطة الى لغة مكتوبة ومنتظمة فقط بل ویطلعن

ا   اھر     . ماھیة التأثیر الذي نجم عن استعمال ادوات معینة على ھیئة واسلوب االشكال المكتوبة ذاتھ ى النجاح الب د تجل فق
ادھم     الذي حققتھ الكتابة المسماریة حینما قام البابلیون بفتح االراضي السومریة واال م اعتم طالع على حضاراتھا ومن ث

ي الشرق االوسط             1720الكتابة المسماریة عام    ین الشعوب السامیة ف ى انتشارھا ب اأدى ال یالد ، مم ام   . قبل الم د ق لق
ي               ى شیھا لتصبح صلبة صلدة ، مماساعد ف دوا ال م عم واح من الصلصال الرطب ث السومریون بنقش ابجدیتھم على أل

ات   ى كمی ور عل ا     العث لیمة تمام ة س ي حال ي ف واح وھ ك االل ن تل دا م رة ج ة   . كبی واح الكتاب دم ال ن اق رًا م ددًا كبی ان ع
  الذي لمحة سریعة عن ذلك المجتمع المزدھروتقدم لنا ھذه االلواح . المسماریة عبارة عن سجالت تتعلق بادارة المعابد 
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دوین سجالتھا      فھي تبحث في قضایا تأجیر واستئجار ا . قرار تعرف معنى االس ال وت ي ادارة االعم دل  . الراضي ، وف وت

ي        )) الغاش الصغیرة ((قراءة بعض االلواح الموجودة في معابد مدینة  ي اكتشفت ف واح الت ین االل ال وتب على سبیل المث
  . دوین الحسابات المالیة المنظمة والدقیقة تالمعابد طریقة 

ذا           )الصلصال الطري ( ویوضح المؤلف ان صفات الطین  ة ، وھ رات طویل ا لفت ھ لین ة التبقی بوصفھ احد الوسائل الكتابی
  . ماجعل االمر ملحاً  لتدوین بعض المالحظات السریعة وجمعھا حتى تتوفر منھا كمیة البأس بھا 

ر حسابات شھریة         ى دفت ل الحسابات االسبوعیة ال ذكرات        . ومثال ذلك على تحوی ى آالف من ھذه الم ور عل م العث د ت وق
ي استخدمھا المعلم       . تة في االراضي السومریة المؤق اتر نسخ والت د ایضا دف ة    وومن آثار المعاب ذ الكتاب یم التالمی ن لتعل

ى الطرف االخر       ة عل والتي بقیت حتى عھدنا االن حیث نجد فیھا كتابة المعلم على طرف اللوح وتقلید الطفل لھذه الكتاب
ا            منھ ــ بما ان االطفال والطالب الیختلفون عن  م تكتمل فیھ ي ل دریب الت اتر الت د من دف ى المزی م العثور عل سواھم فقد ت

مع توفر كل االدلة یمكننا ان نتعقب وبمنتھى . الكتابة بعد ، وھي بالطبع اكثر عددا من بقیة االلواح الصلصالیة المكتشفة 
ة مارستھ         ة المسماریة ولیست سوى تجربة عام اتزال    الوضوح المراحل المتعددة لتطور الكتاب ا الحضارات القدیمة وم

ارة      . تمارسھا الشعوب البدائیة في عصرنا الحالي  ة عب ى من الكتاب ویضیف المؤلف ان معظم االشكال في المراحل االول
ات           نعن سلسلة م   جل من المعلوم ى كرسالة او كس ص لتبق ا السرد ، كسرد القص ان الغرض منھ الصور المترابطة ك

  .ل ومرجعا لالستخدام في المستقب
كال          م الصور واالش رعة رس امین س د االسلوب لت ى تجدی دد الصور والعمل عل یض ع ي تخف ة ف ة التالی ت المرحل م كان ث

یھم        . بسرعة وباقل عدد ممكن من الخطوط  ي فرضتھا عل ة الت اع الخطوة الثانی ى اتب وفي الحقیقة تشجع السومریون عل
ان          طبیعة وسائلھم الكتابیة وبالرغم من سھولة محو االخطا   عوبة بمك ھ من الص ى الصلصال ، فان اء الكتابة عل ي اثن ء ف

ـ  . االبتكار للصور المنمقة والمفصلة  ، ومن السھل   )  بیكتوغرام  (ویصطلح على ھذا االسلوب الذي یرمز للصورة بالـــ
ة كالضوء والیوم           اھیم معین عب رسم مف ا البیكتوغرام اشیاء محددة ، ولكن یص ي یمثل بھ ل الطریقة الت ت  تخی او الوق

  . تمثل ھذه المفاھیم  بالطریقة ذاتھا لذلك فان البیكتوغرامات حدیثة كانت ام قدیمة ال
زمن             یوھذا لم یدفع السومری وم وال اھیم الی ى مف ة عل ل للدالل ة الشمس فقط، ب ى كلم ة عل ن الستخدام رمز الشمس للدالل

ى   ددة حوبما ان االیدیوغراما وسائل فعالة في نقل مقاطع م. ایضا  ا بمنتھ من المعلومات حیث یستطیع اي انسان قراءتھ
ى        اج ال ي تحت ار الت ار المعقدة او االفك إن    الالسھولة والسرعة ولكن من اجل التعبیر عن سلسلة االفك سرد والتفصیل ، ف

دریجیا ماالیقل عن      وا ت  2000الكتابة عن طریق الصور ھي عملیة محدودة جدًا ، وھذا مااضطر السومریین الى ان یكتب
ومما الشك فیھ ان السومریین قد . الطریقة  هرمز حتى غدا بمقدورھم نقل او تدوین المعلومات على ألواح الصلصال بھذ

یمكن التوسع بھ لیمثل شیئا اخر بصوت    ادركوا ھذا العائق فطوروا الفكرة القائلة بأن الرمز الذي یعني شیئًا واحدًا فقط
ى الرموز المبسطة     ویذكر ان براعة السومریی. مماثل  ن في الحفر على سطح الصلصال بواسطة عود مدبب قد افضت ال

ة اقتصر   ھو والى طریقة تصویر االفكار المجردة وإن اھم اسباب نجاح ھذه الطریقة  ان فن الكتابة في المجتمعات القدیم
تمر    ومریین ان تس د الس ة عن ة الكھنوتی تطاعت الطبق راد واس ل من االف دد قلی ى ع ا عل ى   عموم یطرة التامة عل ي الس ف

  . مخزون العالمات المختلفة التي یمكن استخدامھا 
قبل المیالد ظل قسم  1720ویذكر المؤلف انھ حینما قامت القبائل البابلیة بقیادة الملك حمورابي باجتیاح السومریین عام 

ة        ات الكتب اتھم وتقنی ام كتاب ا نظ ا فیھ افتھم ، بم ومریین وثق ارة الس ن حض ر م ( كبی
راث     ) النساخ  ذا الت م   . على قید البقاء كما استفاد الفاتحون الجدد بدورھم من ھ د ت فق

ة        اد الدینی ا االعی جلت علیھ ي س ة الت ال البابلی ن الصلص واح م ورعلى آالف  االل العث
ب       ك والط اب والفل وم والحس انون والعل اریخ والق ن     . والت ر م دد آخ ف ع ا اكتش كم

دس        النصوص التي تؤكد وتثبت اصالة  اب المق م االول من الكت ات القس (( بعض روای
دیم  د الق فینیة ،    )) . العھ كالھا االس ة ان اش ماریة لدرج ة المس خت الكتاب د ترس لق

المكتشفة من حقیقة استعمال العیدان على الصلصال الطري شاع استخدامھا في نقش  
م غزا االشور        ر صالبة كالحجارة او مایشابھھا ث عوب  الكتابات على مواد اكث یون الش

البابلیة وانتصروا علیھا ، فانتشر بذلك استخدام الكتابة المسماریة في كنف الحضارات 
ي       ددة ف امیة المتع ل الس ذتھا القبائ ا اتخ رین كم ابین النھ ي م ى اراض ت عل ي توال الت

ا      ابي لھ ام كت ط كنظ رق االوس ة     . الش ع للكتاب تخدام الواس ر واالس ام الكبی ان االھتم
ین   ذه       المسماریة ب ة ھ دا مرون یض المتوسط اك رق البحر االب ي تقطن ش الشعوب الت

ات من استخدامھا         ا وتنوع الغای ي ارتكزت علیھ ور    . الكتابة والقواعد الت م العث د ت فق
  : على نصوص تتحدث عن الماء كعالج طبي حیث یطرح احدھا مایأتي 

م بتن حق قق ة وس ان ( ی د ثعب ات االماماش ) جل ى نب ھ وعل اء علی ب الم كال وص دوبكاس
ة    وجذور نبات اآل ذور نبت س وقلیال من نبات التوب والراتینج المجفف وجلد طائر القشیبي كما كتب على غیرھا اسحق ب

  . الراتینج من النبات المركزي وذوبھا في الجعة ، ثم دع الناس تشرب منھ  يالنجار وصف
ة تجسید ال    ا كیفی اریخ         ویضیف المؤلف ان الطریقة التي تعلم االنسان بھ ي ت ة من اعظم المعجزات ف لغة بواسطة الكتاب

والكتابة ھي الطریقة التي تحافظ على . ت وماتزال مركز الصدارة في نجاحھ كجنس بشري أالحضارة  البشریة والتي تبو
ي تسا             ى الت اریخ ، باعتبارعا الطریقة المثل دة لسرد الت ا وھي الوسیلة الوحی ظ معلوماتھ عد بقاء االفكار الجماعیة وحف

  . االنسان على تشیید االمبراطوریات وبسط النفوذ 
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  قضیة للنقاش

  الغائب الحاضر واشكالیات التطور واالبداع –الفلم العراقي 
  معھد الفنون الجمیلة ـ  مخرج مسرحي وسینمائيـ  حسین السلمان

  2الحلقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تردد المستثمرین في دخول میدان السینما
  
  عامة   ة ـرؤیــ 

العملیة الفنیة واالنتاجیة وھما ا طیلة سنین مات أسیر حالتین یعاني منھیظل الفیلم العراقي منذ نشأتھ وحتى بدایة السبعین
ة    السینمائیتین، كانت لھما تأثیرات سلبیة كثیرة ناتجة من الفنان السینمائي ذاتھ ومن المشرفین والمسؤولین عن العملی

  .جرة عثر امام التطور الفیلمي في العراقاالنتاجیة التي تقف ح
  :    الحالة االولى

ھب الواقعیة الذي اعتمده من االدب والسینما معًا وبشكل خاص ی وقوع الفیلم العراقي في حلقة ضیقة من الفھم البسیط لم
ر   التي ظھرت في اعقاب الحرب العالمیة الثانی) 8(وقوعھ تحت تأثیرات الواقعیة االیطالیة الجدیدة أثیر كبی ة ، وكان لھا ت

ة    ذا         . على الحركة السینمائیة العالمیة وخاصة الحركة السینمائیة العربی م یستطیع االستفادة من ھ ي ل یلم العرب لكن الف
ى     رًا عل أثیرًا كبی المذھب كما استفادت السینما المصریة التي قدمت مجموعة من االفالم الجیدة التي استطاعت ان تؤثر ت

م            لقد أدى الفھم البسیط.في مصر  نمایتقدم الس ى تفریغ الحدث من الھ ذا المذھب ال اھیم ھ ي لمف لدى السینمائي العراق
ًا واقتصادیًا ،     ي ظھر  والعراقي السائد في تلك الحقبة التاریخیة، المضطربة سیاسیًا واجتماعی ا االفالم    تالت ذا  . فیھ ولھ

وط الرئیسة    ة           بقیت االفالم غیر قادرة على امساك الخی رة االدبی ي الخب نقص ف ي ، بفعل ال ذلك الواقع العراق ة ل والحقیقی
ولھذا لم نعثر بوضوح في تلك . والسینمائیة التي تتطلب مھارات تختلف عن االدبیة في الشعر والروایة والقصة القصیرة 

ي ساھ         ي    االفالم على السمات الفنیة لمفھوم الواقعیة كحركة سینمائیة لھا خصائصھا وسماتھا الت ة ف مت مساھمة فعال
ذا       . ارساء قواعد جدیدة للسینما العالمیة دة قصوى من ھ ة ان تستفید فائ ولقد استطاعت حركات سینمائیة عربیة افریقی

  .المذھب السینمائي لتعزیز قدراتھا االبداعیة واالنطالق في مسیرتھا الفنیة على اسس متینة وصحیحة 
  نفسھ مراحل فنیة؟ع الفلم العراقي ان یسجل للماذا لم یستط

  
  الحالة الثانیة

ة     رات الخارجی ى   (سیطرت الخب ي االفالم االول ة    ) خاصة ق ة االبداعی ى مجمل العملی ذا بك   . عل ر ھ د ظھ ي   لوق وضوح ف
الخ وبذلك ظل الفنان العراقي یشغل جانبا ثانویًا في تلك العملیة االبداعیة .... اختصاصات االخراج، والتصویر ، المونتاج 

دا   ا ع ل م ل    . التمثی ت ، جع ك الوق ي ذل ي ف ان العراق ھ الفن ھ ل م ینتب ذي ل ي ، ال لوب الالطبیع ذا االس ة وبھ ذه الطریق وبھ
ر    د واسس        . االستفادة وتعلم اسرار الفن السابع من تلك الخبرات محدودة الى حد كبی ى ترسیخ تقالی م تساعد عل فھي ل

ا ال ف       اد علیھ ي االعتم ان العراق ي صناعة سینمائیة   یفن س   وءش ي نسینمائیة یستطیع الفن ب    .نمائي وال ف أن أغل ذا ف ولھ
  ات كانت تكثر فیھا االخطاء االخراجیة والتصویریة والمونتاجیة، ولم تكن ھناك یات والخمسینیاالفالم المنتجة في اآلربعین

9  



  
  ر الى تعقیدات الفن السینمائي ، وھنا البد لنا ان نشی.قدرة كافیة للفنان السینمائي لتالفیھا ووضع الحلول المونتاجیة لھا

  فكثیرًا. سواء بلغتھ الفنیة أو مفرداتھ التكنیكیة التي تحتاج الى تطبیقات واسعة وكثیرة لالمساك بأسرار العمل السینمائي 
د المخرج السوفیتي      ي فیلمھ   ) أیزنشتاین ( ما تحدث مثل ھذه االخطاء حتى عند المخرجین العالمیین ، كما حدث عن ( ف
  ).بوتومكین مدرعةال
  

  معوقات داخلیة وخارجیة 
  

اتسمت المحاوالت االولى للسینما عندنا بجملة من المعوقات الداخلیة والخارجیة التي اثرت سلبًا لیس فقط على الصناعة 
المعنى البسیط لھذه الحركة ، من اجل ارسا         و ب ء السینمائیة ، بل وھو االھم اثرت على عدم نشوه حركة سینمائیة ، ول

ة ، سرعان    بعض من التقالید السینمائیة المتبعة في العمل السینمائي ، فمن المالحظ ان اغلب تلك المحاوالت كانت فردی
ال لضعفھا               ًا لالم ا مخیب ان اكثرھ ي ك د االنتھاء من ذلك العمل السینمائي والت ة بع ماتنتھي طموحاتھا واندفاعاتھا الذاتی

في تحریك اموالھم في مجال ) خاصة ( اصحاب رؤوس االموال ، ممن لدیھم رغبة  من ااالدبي الفني  ، وھذا ماجعل بعض
خوفًا من الخسارة االكیدة ، لذا فانھم اعتبروھا مغامرة فاشلة ال تستحق ) البضاعة الكاسدة ( السینما ، یبتعدون عن ھذه 

ي نھ      . الخوض في غمارھا  ھ ف د علی ذي تعتم ین ال ا     وبذلك خسرت السینما االساس المت دیمھا كم وضھا واستمرارھا وتق
ي          ھ ف د قدم ان ق ا ك ري افضل مم ي وفك ونالحظ بشكل عام عدم وجود محاولة فنیة لمخرج او كاتب لالنتقال الى عطاء فن

خطوة متقدمة باالتجاه الصحیح من حیث بناء الفیلم ) سعید افندي( یتقدم بفیلمھ ) كامیران حسنى( مثًال . محاولتھ االولى 
یلم          قواقعي مؤثر ونبض حیاتي یشع بھ الفیلم ، لكنھ یخف  واعتماد حدث دم ف دما ق ھ الثانیة عن ي محاولت اق ف ا اخف ( ایم

تھم الن یراجعوا     ) مشروع زواج  اال ان ھذه الحالة قد تم تجاوزھا على ید مخرجین یتمتعون بثقافة ادبیة وسینمائیة اھل
ر ، ویبحثو       ة اكب ة السابقة ، ویعملوا بدق اظھر         مسیرتھم الفنی ذا م ي ، وھ د یخدم عملھم الفن د ومفی اھو جدی ا عن كل م

. واضحًا في االعمال السینمائیة الثانیة لمخرجین مثل قاسم حول ، محمد شكري جمیل ، صاحب حداد وفیصل الیاسري     
صناعة ، نحن النستطیع ایجاد صلة ترابط عضوي بین تلك االفالم نعتمد علیھا في تحلیل تطور السینما في العراق كفن و

والصعوبة التتاتي ھنا من الفواصل الزمنیة في العملیة االنتاجیة ، والمن ھبوط المستوى الفني لالفالم ، بل ھو ناتج من  
ك نجد    عدم القدرة على وضع خط بیاني لنموھا وتطورھا كولید جدید على الحركة الفنیة في العراق ، على العكس من ذل

ذ جملة من  التنوع في االسالیب واالتجاھات ، واصبح لكل منھما سماتھ وصفاتھ التي ان الفن التشكیلي والمسرحي قد اخ
لقد اتسمت اغلب االفالم بصیغة واحدة من حیث التوجھ الفكري ، كما انھا تدور . تمیز بھا ضمن الھویة الخاصة والعامة  

ن اود عناصر كان لھا القدرة والخبرة الجیدتغلب علیھا البساطة في التناول والمعالجة ، على الرغم من وجتفي فلك واحد 
ي سیاقات              ارف االدبیة ف ى توظیف تلك المع دان السیطرة والقدرة عل ا فق في ادارة العملیة االنتاجیة والفنیة ، یتضح لن

ة          االعمل السینمائي الذي یتطلب مھارة وفھم ردات اللغ م واستیعاب مف ي دراسة وفھ رة عملیة ف واسعین ، فضال عن خب
ى  ) االتاحة الرؤیة ( ، فالفن السابع ،  ، بوصفھ اكثر الفنون صالحیة ) 9(نمائیة السی ھو القادر اكثر من اي فن غیره عل

) 10(معرفة العالم ، والمشاركة االنسانیة : ان یكون وسیلة المعرفة الساحرة التي توجھھ نحوھا طبیعتھ كفن جماھیري 
ره من تفھذا النقص الحاصل لفھم السینما اع  ار   ب ي الحدوث الفتق ان      ىتلك الكوادر ال    طق ى وان ك تخصص سینمائي ، حت

  .تخصصًا عامًا ، مضافًا الیھ االسباب التي سبق وان اشرنا الیھا 
ًا   ا نجد   . لقد اشار العدید من المعنیین في شؤون الفیلم العراقي الى ھذه النقطة بحیث اصبح التخصیص مطلبًا عام اال انن

ي  ( الشيء الكثیر لمسیرة الفیلم العراقي ، فمثال المخرج  ان ھذا المطلب لم یضف ي     ) عبد الجبار ول ا ف ى امریك سافر ال
ھ        ) لوس انجلس( بعثة دراسیة ودرس في  ي افالم ة ف ذه التجرب ایعكس ھ ا النجد م للتخصص في موضوع السینما اال انن

ي تطویر      ولكن نجد ، من جھة أخرى ، تجسد ھذاالم ) .نعیمة( و) من المسؤول( مثل  طلب فعلیًا وسجل عالمة مضیئة ف
امران حسني  ( ، وبشكل خاص المخرج ) سعید افندي(  الفھم السینمائي فالكادر الذي أدار دفة عمل فیلم د دراستھ   ) ك بع

  . الدراسة على أسلوبھ في اخراج الفیلم هفي الوالیات المتحدة االمریكیة، استطاع ان یظھر التأثیر الواضح لھذ
الذي جاء لیؤكد ان الخبرة العلمیة معززة بالدراسة المنھجیة ) الحارس( ة أظھرت تجربة جیدة عند انجاز فیلم وحالة ثالث

ة   . والتطبیقیة قادرة على رفع مستوى الفیلم  والمؤسف حقًا ان كل تلك المحاوالت لم تأت على نسق حالة متطورة مندفع
ة جد   ع كل محاول ودي ینمو م اء عم ر ارتق ام عب دة  نحو االم ة  . ی ة والفكری ات الفنی دم وضوح المنطلق ى ع ك ال یعود ذل

تقبلیة      ة المس دان الرؤی ة وفق س علمی ى اس ا عل دم اعتمادھ وائیتھا وع ذ. وعش ي ھ ر  هوف واء غی ر  ا االج حة وغی لواض
، غیر قادر المستندة الى بناء قوي متین ، وقع الفیلم العراقي في أزمات كثیرة كانت أكبر مما یتحملھا كولید حدیث النشأة 

  .على مواجھة الصعاب 
ة            م یستطیع ان یسجل لنفسھ مراحل فنی ي ل یلم العراق أریخي السریع ان الف م   . نالحظ مما تقدم في االستعراض الت ا ل كم

ام والبحث العلمي              ا من االھتم ي جانب یلم العراق ین في شؤون السینما ایالء الف ولھذه االسباب   . یستطع أحد من المھتم
تطیع الناقد أو الباحث فرز تلك المراحل ، كما انھ ال یستطیع ان یضع حقبة زمنیة لتصنیف أفالم ھذه أو تلك مجتمعة ال یس

یلم الواحد تجد        ة ، الن الف ھ  الحقبة ، كما ال یستطیع ان یخضعھا لمذھب أو مدرسة سینمائیة معین ذاھب وعدة    فی عدة م
ا ھي جاء    الم        طرق ال یجمعھا جامع وال تربطھا صلة ، بقدر م ة فنیة واضحة المع ى رؤی د عل . ت بشكل عشوائي ال یعتم

ك       ي تل د حضوره ف ي أك وعلى الرغم من ھذا كلھ استطیع ان اشیر الى اھم المحطات التي تألق عندھا الفیلم العراقي والت
  .المحطة 

  محطات تألق الفلم العراقيترقبوا الحلقة الثالثة في العدد المقبل مع 
  )عن فیض الحكمة ( 
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  مدن عراقیة

  
  )وضاع العامةدراسة في األ(نشأتھا وتطورھا ..  الشوملي 

  

  
  

ارئ     دة للق ات المفی تبقى رفوف المكتبة الوطنیة في دار الكتب والوثائق عامرة بالكتب القیمة والجمیلة المفعمة بالمعلوم
ا   یحمل عنوان اوالباحث في جمیع میادین العلوم والمعرفة، من ھذه الكتب اخترنا كتاب دراسة  (الشوملي نشأتھا وتطورھ

ة   ي االوضاع العام الغ     ) ف ا عوض والب د الرض ف عب وملي      306للمؤل اب تسمیة الش اول الكت ر، تن الحجم الكبی فحة وب ص
  .والمواقع االثریة فیھا واالنھار المارة بھا والجداول ووسائل التنقل في ھذه المدینة وغیرھا من المعلومات

  :وملي نقرأومن این جاءت تسمیة الش* 
اس العزاوي اول من     ) الشوملي(جاءت تسمیة الشوملي نسبة الى تسمیة نھر یمر باراضیھا یسمى (( ویعد المحامي عب

ي     1855من انجازات والي بغداد محمد رشید باشا الكوزلكي لسنة  :(اذ قال) الشوملي(ذكر تسمیة  دة ف م كري انھار عدی
ومن ذلك یتبین ان تلك االنھر قد حفرت ...) والشوملي الكبیر) الشویملي(یر لواء الحلة ومن بینھا نھري الشوملي ، الصغ

  .في اواخر الدول العباسیة او بدایة حكم الدولة العثمانیة
دما ھامت      وال ات عن احد یعرف معنى لھذه التسمیة وقد شاع ھذا االسم اواسط االربعینیات في اغنیة ادتھا احدى المطرب

رددون       حبا باحد شیوخ تلك المنطق اس ی دأ الن ا ب ا ومنھ ارك    (ة فنظم الشاعر عبود الكرخي ابیات عالشوملي، الشوملي، ن
  .من دون ان تطأ اقدامھم تلك االرض او ان یعرفوا شیئا عنھا) والجنة ھلي

ا   وملي منھ میة الش ي تس دة اراء ف اك ع عّ  : ھن ر وض ي خب یمص ف ود الھ یخ عب اذكره الش ن  : فھم اءت م وملي ج ان الش
وكل ) الشومیة(والشومیة ھي العصا الغلیظة، فیذكر ان اثنین من رعاة البقر اختلفا على ملكیة تلك العصا ) الشومیة لي(

  .، وھذا في اعتقادنا خبر ضعیف كما نوه بذلك الشیخ عبود)شوملي(وتحورت الكلمة الى ) الشومیة لي(یقول لصاحبھ 
  .اي النحس وھذا تقدیر غیر موفق )الشؤم لي(اتیة من ) الشوملي(اما الرأي الثاني فیقول ان 

ھ       ال ل ة یق ى  ) شامل بیك  (اما الرأي االخر فیقال ان حاكما عسكریا عثمانیا قد امر بفتح نھر السقاء االراضي الزراعی عل
ى      ) شاملي(عھد الدولة العثمانیة فكانت تسمیة النھر  ف ال م حورت التسمیة للتخفی ذا  ) شوملي (باضافة یاء النسب ث وھ

  . )) .بعد لكن التوجد وثائق تشیر الى ذلك االمررأي غیر مست
11  



  
 ثار التي وجدت في الشوملي ذكر الكاتبوعن اآل:  
  

م تشخیصھا من     1945قیب االبتدائي الذي تم سنة نعد التب((   ابلي ت م ظھرت مواقع اثریة قدیمة قد ترجع الى العصر الب
د الكشف عن اسر            ا بع م یجر التنقیب فیھ ار ول رة االث ار بحراستھا       قبل دائ ة االث ة خاصة تابعة لمدیری ارھا، وتقوم ھیئ

ا             ر وسومر جنوب دادا لقصور نف ت امت ي عھد خال كان وك ف ا قصور لمل د انھ وملي ویعتق ة الش رق مدین ا تقع ش وجمیعھ
اذ واالحیمر وكیث شماال، ویظھر ان مجرى الفرات في عھد السومریین واالكدیین والبابلیین كان قد غیر مجراه الحالي،  

  .یلنوكلھا تقع على شط ال) شیباد، كوثى، كیث، نیبور(كان في قعر شط النیل 
دة عن مجرى                 ة بعی وم اطالل الحضارة البابلی دادا لشط النیل ونرى الی ذي ھو امت ار ال وثمة قسم اخر یقع على نھر الك

ولیس من شك في ان امكنة  )ق م323-331(الفرات الحدیث الذي احدث مجراه الحالي في زمن االسكندر المقدوني سنة 
  .ھذه القصور وحدھا تدل داللة قاطعة على ان الفرات غیر مجراه وان وادیھ فیما مضى غیر وادیھ االن

  :ھي كما یأتي  ) المتحفظ علیھا(والمواقع االثریة في منطقة الشوملي 
  .نعمانیة–ـ تل ابو بویریھ، شرق الشوملي على طریق شوملي 

 .طة تقویة البث الفزیونيـ تل ابو حصان، قرب مح
 .تل الخضریات، قرب قریة غافل. ـ تل ابو الحف، شمال الشوملي قرب قریة الخضریات

  .ـ اثار الدیر، تقع نھایة نھر الصلبة، شرق الشوملي
ام    ) االیشان(والمقصود بالتل او كما یطلق علیھ محلیا  مرتفع صغیر یعتقد انھ قصر او مدینة صغیرة نقضت وبمرور االی

  .السنین غطیت باالتربةو
  

  :وألنھار الشوملي حصة في ھذا الكتاب اذ نقرأ 
  
الجانب الشرقي ویذكر ان ھناك ثالثة جداول بتخترق اراضي ناحیة الشوملي جداول صغیرة تختلج میاھھا من شط الحلة (

  :قدیمة كان لھا وجود على عھد الدولة العباسیة طمرت تماما ودرست وھي 
د          السیب، نھر قدیم و -1 ذ ام ھ من اه فی د تجري المی م تع ھو الحد الفاصل اداریا بین ناحیتي المدحتیة والشوملي ل

  .بعید
 .الحالي تم كریھ على عھد قریب) العصمانیة(نھر العثمانیة، او  -2
ة( -3 لنبة(او ) العمی ھ  ) الص دیم طول ر ق و نھ اء      15وھ وملي وقض ة الش ین ناحی ا ب ل اداری د الفاص و الح م وھ ك

ة (لم تعد المیاه تجري فیھ وتم حفر نھر بموازاتھ اطلق علیھ الدغارة، اندرس و ي    ) الحوری نسبة للمقاطعة الت
 .یمر بھا

د رشید كوزلكي           داد محم ي بغ د وال ي عھ وھناك جداول فتحت في عھد الدولة العثمانیة تشیر الوثائق الى كریھا ف
الم واخرى للنفع الخاص وھي من الشمال م، تأخذ میاھھا من شط الحلة وھي على نوعین منھا للنفع الع1855سنة 

  :الى الجنوب على النحو االتي
كم ترفع الیھ المیاه بوساطة 4الھیمص، یبلغ طولھ  ودجدول الزبار، یمر بقریة الزبار ویسقي اراضي الشیخ عب -1

  .م1942ثم نصب محیي الھیمص اول محطة ارواء على ذلك النھر سنة ) النواعیر(الكرود 
 .كم، یسقي اراضي ضیكان2طولھ ) العصمانیة(جدول العثمانیة  -2
رة ضمن محافظة واسط      40جدول ابو الورد وھو اطول ھذه الجداول اذ یبلغ طولھ  -3 كم لینتھي في ارض الجزی

 .م عندما كان وزیرا للري والزراعة یسقي اراضي الخضریة وغافل1929وسع على عھد سلمان البراك سنة 
 .كم4ات والكوام وطریمش یبلغ طولھ جدول ام الفلفل، یخترق اراضي الجری -4
ان، قرب    /جدول الشوملي، وبھ سمیت قصبة الشوملي ویتفرع الى ثالثة فروع عند قریة البو مخیلف -5 و طرن الب

 .طریق المرور السریع
 
 واخیرا تحدث الكاتب عن وسائل التنقل في الشوملي قائال:  
  

ا جاورھا عن طریق قواف       ((  ین القصبة وم و        كانت وسائل النقل ب ر، واختصت احدى عشائر الب ا الحمی ال واحیان ل الجم
ى القصبات المحیطة              ) طریمش(سلطان  ة  من الحقول ال ل المنتجات الزراعی ال بنق رة من الجم بما تملكھ من اعداد كبی

ى          ل الحبوب ال ى ارض الشوملي لتنق میا بالحضور ال د موس ل تتعھ ت تلك القواف د كان العكس، فق ر(بالشوملي وب ) المنث
اص بمالكي االرض واحیانا تجري عملیة مقایضة بالحبوب مقابل تمور او ملح او اي مادة اخرى وعند انتھاء موسم الخ

  .جني الحاصل تعود تلك الجمال واصحابھا الى الصحراء طلبا للعشب
  :ومن وسائط النقل االخرى

  .الطبكة -النقل المائي  -1
 القطار -2
 .    )) .الطرق البریة -3

  كوثر جاسم: اعداد 
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  صفحات من كتاب
  المكتبات في العراق منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر

  مكتبة كیش ومكتبة شادوبم
  الحلقة الثالثة

  

  
  

ائق           ات ودور الوث م المكتب دت معظ ث وج اري حی افي والحض عاع الثق زا لألش دین مرك ي وادي الراف ات ف ل المكتب تمث
م تكن ھنالك خزائن خاصة          والسجالت في العراق القدیم في داخل المعابد الدین ة ول یة وبعض المدارس والقصور الملكی

دن الكبرى       د الم ي معاب بالمواطنین لبساطة الحیاة وان معظم خزائن الرقم او وااللواح الطینیة في وادي الرافدین كانت ف
سومري والمعارف االولیة سواء الخاصة بالوثائق والسجالت او تلك المتعلقة بالتعلیم والمعرفة التي اعتنت بتعلیم الخط ال

دم العصور      / د ذلك في كتاب رو 0التي اتسمت بھا حضارات السومریة والبابلیة واآلشوریة  ذ اق راق من ي الع المكتبات ف
صفحة حجم متوسط طبع في دار الشؤون الثقافیة / 146/ الكتاب بواقع / فؤاد یوسف قزانجي / لـ / حتى الوقت الحاضر 

  . 2001العامة 
  .ات وادي الرافدین منذ اقدم العصور مكتبتا كیش ومكتبة شادوبم ومن مكتب

كم جنوب مدینة بابل التي تسبقھا في الوجود مئات / 14/ اما مكتبة كیش فھي احدى المدن السومریة التي تقع على بعد 
رز   / بي اسن وحمورا /من الرقم الطینیة ومن بینھا وثیقة سیاسیة من عھد نبوخذنصر ولوح یعود الى الملكین  مسجال اب

  .اعمالھما 
ة        و واللغ وم النح رى كعل وعات اخ ة السومریة وموض ة واللغ ارف االولی یم المع ق بتعل ة تتعل ات المكتب م مجموع ان معظ

  .واالدب التي وجدت مرتبة في جرار خزفیة على وفق موضوعاتھا 
حیث وجد / البرخت كوتز / ھو االلماني  بشرقي بغداد/ تل حرمل / اما مكتبة شادوبم فأن اول من نقب في موقع شادوبم 
ى مملكة اشنونا        آثار مدینة شادوبم وكانت ھذه المدینة مركزا اداریا  ت تابعة ال ي كان للجبایة من االراضي الزراعیة الت

د                ة العھ ي بدای ذه المملكة المستقلة ف د ازدھرت ھ الى وق ة دی ازة منطق ومترا مجت ین كیل التي تمتد شرقا الى مسافة ثالث
  / .م .ق 1500 – 1850/ لبابلي ا

ا          / 1938 – 1930/ وحصلت بعثة امریكیة خالل االعوام  ین منھ ي تلك المنطقة ویتب ا ف اء حفریاتھ ة اثن ائج مھم على نت
ور          م العث ث ت ة الرئیسي حی د المدین ي معب تطور حضارة وادي الرافدین من خالل االلواح الطینیة المكتوبة التي وجدت ف

ز              على خزانة للوثائق د یتصل بھ مرك ة معب ة المدین ان من ضمن ابنی ة اشنونا ، وك ى مملك والسجالت المھمة العائدة ال
للمكتبة والناسخین المتضلعین في فن الكتابة وشؤون المعرفة وھو مایجعل الموضع اقرب مایكون الى مدرسة متقدمة او 

  .قانونیة اكادیمیة تضم حجرة غنیة بالوثائق والنصوص التعلیمیة والدینیة وال
ھ     1958 -1947كما نقبت البعثات العراقیة خالل االعوام  د ابنیت افھ وتحدی في اطالل معبد شادوبم فاستطاعت اكمال اكتش

مملكة اشنونا التي تضم  عرقیم ابرزھا شرائ/ 3000/ ومن ضمنھا خزانة للرقم الطینیة المكتوبة وقد بلغ مجموعھا زھاء 
د    لوحین مھمین یمثالن بدایات القا یال ، وبع د قل نون والشریعة في العالم التي سبقت قوانین حمورابي بنصف قرن او یزی

/ شادوبم / ان قام عدد من اآلثاریین العراقیین بتصنیف تلك الرقم الطینیة امكن تقسیم المجموعات التي وجدت في مكتبة 
  : على النحو اآلتي 
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ثائق التجاریة والقانونیة كالبیع والدیون وعقود االیجارات مجموعة مھمة من انواع مختلفة من الرقم تمثل الو -1

  .والوصوالت كذلك عقود الزواج والطالق والتبني وقرارات المحاكم 
ي             -2 ة وشؤون االراض ق بالشؤون التجاری ا تتعل ى الرسائل المختلفة وكلھ رقم تشتمل عل مجموعة طریفة من ال

 .والواردات والمصالح المختلفة 
ائق        مجموعة كبیرة من ا -3 ا قوائم بأسماء المستخدمین والموظفین ووث ة منھ لرقم الوثائقیة في الشؤون االداری

ة        ي واالمالك والتقسیمات االداری التسلم والتسلیم المتعلقة بالضرائب واثبات االجور والرواتب وعقود االراض
 .االخرى 

رقم اسماء ج     امجموعة من الرقم تتضمن تآلیف -4 ین تلك ال ة لموا لغویة وادبیة ومن ب ي    ق غرافی ار ف دن وانھ ع وم
العراق القدیم واثبات بأسماء الحیوانات والنباتات والطیور وكذلك فھارس واسماء االلھة ، فضال عن رقم تمثل 

 .لتفسیر العالمات المسماریة  معاجَم
نود تلك م اخرى لتنفیذ مواد وبیشریعة مملكة اشنونا وھي مدونة وقد وجد منھا رقیمان من الطین الى جانب رق -5

ة             ة البابلی ة باللغ ادة مدون ى احدى وستین م ي احتوت عل القوانین والشرائع وتشمل شریعة مملكة اشنونا الت
د             یالد وق ة قبل الم ة االلف الثانی ي بدای ي اشنونا ف وبالخط المسماري وھي تنسب الى ساللة صغیرة حكمت ف

 / .طھ باقر / ف بأشراف اآلثاري المعرو 1947اكتشفتھا بعثة تنقیب عراقیة عام 
مجموعة مھمة من الرقم الریاضیة / تل حرمل / ومن الوثائق الخطیرة والتي عثر علیھا في مكتبة شادوبم في  -6

ة   وتشتمل جداول ریاضیة ومسائل جبریة ھندسیة وضعت وحلت بالمعادالت الجبریة المختلفة كالمعادالت اآلنی
ھ       دھش ل ا ی ة ، ومم ة والثالث ذه المسائل ھي الطرق          ومعادالت الدرجة الثانی ا ھ ت بموجبھ ي حل ان الطرق الت

اك مسألة           ال المربع وھن دأ المشھور بطریقة اكم ة والمب الجبریة الحدیثة ومن بین ذلك معادالت الدرجة الثانی
زال عمود     ھندسیة جبریة تستحق الذكر تتضمن مبدأ تشابھ المثلثات القائمة الزاویة المتشابھة المحدثة من ان

ي       الزاویة ال دس الریاض ى اقلی ات الھندسیة المنسوبة ال قائمة في مثلث الزاویة على الوتر وھذه احدى النظری
ھیر   اني الش یالد  /الیون ل الم ث قب رن الثال ة الق ي / بدای یة ف رقم الھندس ل / ولكن ال ل حرم دس / ت بقت اقلی س

 .بخمسة عشر قرنا من الزمن 
د عل      ا وجذرھا من القوى المختلفة وجداول         ومن الوثائق الریاضیة المكتشفة جداول تعتم ى ضرب االعداد ورفعھ

  .بمعكوس االعداد ألجراء القسمة وجداول باالقیسة واالسعار والمعامالت والنسب الثابتة 
ك               -7 ین ذل ي ومن ب ذ والرق ة كالتراتیل والتعاوی ات الدینی ة المكتشفة ایضا مجموعة من الكتاب ومن الرقم الطینی

  .ملسوع وصفات سحریة للملدوغ وال
والى جانب االھمیة المتعلقة بمحتویات المكتبة المكتشفة في معبد شادوبم ھناك اھمیة اخرى ناشئة عن كونھا  -8

ت      ى ثب رقم النفیسة عل مؤرخة بحوادث رسمیة خاصة بسنوات حكم الملوك في اشنونا وقد عثر من بین تلك ال
مى      ك المس م المل ة بحك الحوادث الخاص رس ب ان / او فھ ل الث راقیین   .ق 1750/ ي ابابی ت ان الع و مایثب م وھ

 .القدماء كانوا یؤرخون احداث السنین ویھتمون بكتابة التاریخ بشكل منسق ومنظم 
                                                                    

  سندس الدھاس : اعداد  
  

  شخصیات عراقیة
  الشاعر الحلي محمد علي القصاب 

  
  سندس الدھاس   : اعداد 

  
ة        ة القریب ة المھدی ة محل ي احد ازق ولد الشاعر محمد علي القصاب ف
رة           ھ نشأة فقی ي محلت ھ نشأ ف من سوق العالوي ویقول معاصروه ان

  .ومن صغره فھو حاد الذكاء طیب المعشر 
ـ       ة ل اب صفحات بابلی ي كت ي ف د الرضا عوض    / ورد ذلك ف وھو  / عب

ف عن مواقف وموضوعات تشمل       صفحة حجم متوسط / 294/ بواقع  وطبع في مطبعة الضیاء في الحلة ویتحدث المؤل
ي       ب المحفوظة ف تراث مدینة الحلة وتنوعت بین الفنیة والثقافیة والتراثیة والتاریخیة والسیاسیة والدینیة وھو من الكت

  .دار الكتب والوثائق 
/ القصاب  / ة وكان اولھا القصابة ومنھا حمل اللقب  وجاء فیھ أیضًا  أن الشاعر محمد علي القصاب عمل في مجاالت عد

ذ              دأ ینظمھ من عر فب م الش ا عن نظ ى تقاعده ام ي حت ة وبق ي الحل عین موظفا في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة ف
فوظة  غیر ان الدیوان فقد قبل وفاة المال ولم یبق من قصائده المح   / آھات الغرام " صغره وجمع شعره في دیوان سماه 

  .جمع شعر المال محمد علي واصدره في كتاب باأل الجزء الیسیر وقام مؤخرا الشاعر صالح اللبان 
  / م ولصق بھ لقب 1935ولد المال محمد علي بن عمران بن حمد بن راضي الوطان الكناني في الحلة محلة المھدیة سنة 
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ر  محمد علي من الشعراء ا.لمزاولتھ مھنة القصابة / القصاب  لذین نبغوا في میدان الشعر الغنائي خاصة فأبدع ولھ الكثی

ى     " االبوذیة " من الكتابات الجمیلة التي تستحق الذكر وخاصة  رن الماضي ال فسارع كثیر من المطربین في اواسط الق
د اهللا    : نجمھم مثل  عتلقف قصائده فكان لھ الدور المھم في سطو د وعب ھ وجعفوري محم ي   سعدي الحلي ابن محلت النجف

م             ل منتدى للمطربین واھل الفن الشعبي فل ت حدائق الجب ث كان ر حی ومحسن الكوفي وعبد الزھرة الفراتي وغیرھم كثی
ھ یستعین بألحان              ا جعل ا بنفسھ مم ى وضع اللحن لقصائده ویغنیھ دى ذلك ال یقتصر المال علي نظم القصائد بل كان یتع

د      اره فق ن افك دة م امین جدی عھا لمض ة یخض ھ اشرط      معروف ي ولدی ھ الجمھور الحل ا اعجب ب ان المال شاعرا ومطرب  ةك
ا      ردد دائم ان ی ة وك : مسجلة علیھا حفالت الزواج او الختان التي كان یحییھا في مناسبات ذلك الفرح لعموم بیوتات الحل

دعي القصاب  وكانت ھذه اشارة الى المطرب الراحل سعدي الحلي الذي ی " تعلم طوري ورحل الى بغداد ونسي من نحن 
ة   اس    / بأن كلمات اغنی ھ             / تناشدني علیك الن ا علی ر انكرھ ھ ولكن األخی ھ ولحن عدي من نظم ان س ا الفن ي اشتھر بھ الت

  .ده حوج
ھ لمعرفتھم         اك ب اس یتحاشون االحتك ر من الن كان المال یجمع بین الجدل والھزل في كثیر من المواقف الیومیة وكان كثی

راه    بقوة نقده السریع الالذع لك ثیر من المواقف االجتماعیة ولكنھ مملوء بروح المداعبة والمرح وذو احساس مرھف فن
   -:یصف الحبیب بالقول 

  خایف من اعیون الناس                                  تحسد شعرك التمري 
  تحسد ضحكتك یھواي                                    تحسد وجھك البدري 

                               ............................  
ة    ومن المآخذ التي تؤخذ على قصائد المال محمد علي ھي نظمھ للقصیدة وخاصة الغزل بصفة المذكر وقد تكون ھذه حال

  .طبیعیة ومستساغة قبل نصف قرن ولكنھا اضفت على قصائده الجدل المستمر 
ت  في سنیھ األخیرة اطاح بھ المرض فلزم الب ھ  / ی د من سوق           / دار اخی ذي یمت ھ الخاص ال ة عن عالم ي عزل واصبح ف

ي      مالعالوي الى  ي موقف سعدي الحل ھ وبق قاھي التابیة وزاره بعض من معارفھ فكان یعتب على من جحده على حد قول
  .م ونقل ودفن في النجف االشرف 2004منھ شاخصا امامھ حتى وفاتھ 

ى        وقد اقامت جمعیة الرواد الثقافیة ا ا عل ي لمناسبة مرور اربعین یوم لمستقلة حفال تأبینیا في حسینیة ابن ادریس الحل
وفاتھ القیت فیھ الكلمات والقصائد التي اشادت بدور المال الشعري وقدراتھ الفائقة في النظم رحم اهللا محمد علي القصاب 

 ...  
 

  
  كتاب مترجم في حلقات 

  مابین النھرینإینانا ملكة االرض والفردوس أسطورة بالد 
  صموئیل نوح كریمر –دایان ولكشتاین 
   شاكر الحاج مخلف. ترجمة وتقدیم د

  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة الثامنة

  الشرائع التي سبقت شریعة حمورابي
اكم         اس الح ي احس ل ف ة تتمث ارة الرافدی ات الحض ي محط ریع ف ى للتش ات االول ت المھم كان

دة القوانین         الظلم ال مبالمسؤولیة وبتقدیر حج ى مراجعة اجن د ال ذلك یعم اء شعبھ ل ذي یدركھ عن یقین والمسلط على ابن
المعمول بھا او تلك المتوارثة عن حقب زمنیة غابرة، وبعد التشارو مع جھات یثق في حكمتھا وصواب الرؤیا لدیھا یقرر 

ر عد            ب االم ا ویتطل ي تلك الشرائع والقوانین المأخوذة عنھ ر ف ردد التغیی ي ترى من خالل       غیر مت ة الت م اغضاب االلھ
فیف القیود المفروضة على الشعب وھي قد حصلت على توسالتھ ودعواه برفع تلك خمجلسھا ان ذلك التغییر یفضي الى ت

ان والتمسك         یالثقال الجسام، االمر كما  د وشائج االیم ى تجدی دفع الشعب ال  بدو متداخلة الضغط الذي ینتج عن السلطة ی
ا       بعقیدتھ الدینی عب تكون ایض ال الص ى الح ة وعندما یأتي التغییر یكون من فعل االلھة ورضاھا، وعندما تغیر الصورة ال

ھ الموسوم       ي كتاب ابلي وعصره   "من غضب مستتر ال یرده سوى رضا االلھة، یقول خورست كلینكل ف " : حمورابي الب
اسھ بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھ حین كن الواقع تقدیر مدى الضغط المفروض على الحاكم ومدى احسفي یصعب علینا 

یصدر تشریعاتھ وقوانینھ الملكیة لیخفف بھا الدیون عن المواطنین، ویتصدى لظلم االغنیاء وصلف الموظفین، وعلى كل 
د  اة عقل الحاكم وتبصره ب   ححال ھو ینطلق من مراعاة العالقة المتبادلة بین الحاجة الملحة لالصالح وبین رجا المور عن

ھ   در ة القول ان مسلة حمورابي ھ       " اسة الواقع االجتماعي وتحوالت ة المضیئة      يولعل من نافل انوني والحال التطور الق
مل             ى ش ة ال ھ الھادف ع تكوینات ى م ة، ویتماش ك المتعاقب ك الممال یر تل ان یس ذي ك ام ال ا النظ ل الیھ ي وص ریع الت للتش

م        االمبراطوریات الكبیرة التي تؤمن بحالة للتنافس والمق ائال ل ا، ان تطورا ھ دة عنھ ة والبعی م القریب ارنة مع انظمة الحك
اف،  الوایضا لم تصل الیھ مجسات ا " مورابيح"تدركھ بعد كتب الترجمة التي رافقت البحث المعرفي المرتبط بعھد  كتش

ي سلم المع   ضوقد یعلن المستقبل عن معلومات ت رة ف ات المرتبطة   یف نتاجًا معرفیا جدیدا، وكما ارى ھناك فجوة كبی لوم
ارة االمبرا  وین وحض ك           طبتك م تل ال حج درك فع دما ن وریة، وعن ة واالش ومریة البابلی ا الس د ھن ة واقص ات الرافدی وری

  التكوینات، نتصور على خلفیة المعلومات المتوفرة لدینا، ان شكل وتكوین تلك العوالم یمتلك الحضور الحضاري، الذي 
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كال     ة واش ھ وسائل الكتاب ر عن ات یعرف بمسالت           تعب ا ب رائع او م ین تلك الش ة ب ة للمقارن ي محاول ر االخرى، وف التعبی

ار   الحقوق والقانون، نجد شیئًا من التقارب والتطابق في الھدف والمضمون، فالملك او المشرع الذي تسند الیھ تلك االفك
كال  ات    الوضعیة یستعرض دائما الحاالت التي تخص التطویر والتثویر في معالجة المش ت االجتماعیة واالقتصادیة وعالق

االفراد بالسلطة كما تخص ایضا حاالت الحرب والسالم والتعبئة نحو المشاریع التنمویة التي یراھا مطلوبة لتطویر وخلق 
ة     احالة من النمو االقتصادي، وقبل ظھور مسلة حمورابي المسروقة من ب   ي مدین ل والمدفونة ف الم   " سوسة "ب ان الع ك

ي     لمعاصر قدا وانین الت اھتدى الى عدة تشریعات تخص الفترة السومریة وما تبعھا وتعتبر تلك من اقدم التشریعات والق
یالد            ث قبل الم ى االلف الثال ا ال ي یعود تاریخھ ة، كتلك الت اكتشفت في مراحل التنقیب الذي اطلعت علیھ عدة بعثات اثری

ك   ا "المسمى  " لجش "والتي تسند الى مل ة        او تلك " اوركاجین ى حاكم مدین ي  تسند ال وانین الت المسى أور  " أور"الق
لمعروفة في بدایة العصر البابلي القدیم ھي قوانین افي ھذا الصدد ان اقدم القوانین " كلینكل"ویذكر العالم االلماني " نمو

م وقد .ق 1924-1934وقد دام حكمھ عشر سنوات " ایسن"الذي یأتي ترتیبھ الخامس في ساللة ملوك " لبیت عشتار"
ة       عددریة على ومدونت قوانینھ باللغة الس ي مدین ا ف ر علیھ ي عث ال   " نفر  -تیبور "كبیر من الرقم الطینیة الت خالل اعم

ة    ي مدین یش "التنقیب االثري في جنوب الرافدین وعثر على نسخة منھا ف ذھ    " ك ل وی القرب من باب ي    بب الم االمریك الع
ر من عوامل التشابھ      " وقوانین حورابي"بیت عشتارل"الى عقد مقارنة بین قوانین " كریمر" ویخلص الى وجود الكثی

ا كح            ا وروجت لھ اع منھ یص االتب ى تخل ت عل ي استھدفتھا وعمل ات الت ث االولوی ر،      امن حی ى التغیی ة تشریع ھادفة ال ل
اد                ي یناقشھا المشرع مع التق كالت الت ث المش ین الحالتین حی ي ب ل الحرف ى حد النق ذلك التطایق ال ذلك  وك ي، وك م الزمن

رة   "في مجال التوصیف لحالة التشریع المذكورة التقدیم الذي حملتھ " كلینكل"التالقي في الخاتمة، یذكر  ة الكبی ان اللھ
ع               " أنو وانلیل "وعلى رأسھا  بالد، ویرف ي ال ة ف ى ایسن، ولیحقق العدال ا عل ارت لبیت عشتار لیكون ملك ي اخت ھي الت

رد ا ین، وی ن البائس ة ع ن   الظالم اه واالم ق الرف وة السالح، ویحق ربین بق ردین والمخ حق المتم بالد، ویس داء عن ال الع
ور            اللسومریین و ات نیب ة وبن نح الحری اد، وم ي بالد سومر وأك ة ف د نشر العدال الكادیین، وبمؤازرة كلمة انلیل الحقة فق

  .)7(وأور وایسن بل لكل بالد سومر وأكاد
  یتبع 

 
  رؤیة فنیة

  ..فخار سامراء ......  التقویم الجمالي
  ...سنة قبل المیالد 5000

  ـ كاتب عراقي محمد العبیدي
یال     الي تمث  في علم الجمال تمثل البدیھیات مرتكزات أساسیة، كونھ یعطي للتقویم الجم

ر      . للظواھر واألشیاء من منظور المثل األعلى للفنان ي غی ویم ذات ى تق فھو، بھذا المعن
أ بمعزل عما ھو موضوعي في تلك الظواھر، بل انھ ینشأ من التقویم الذاتي الذي ال ینش

خالل العالقة بھا، وعبر طبیعة التأثیر الذي تخلفھ في الذات التي ال تقوم، وال تتأثر ھي 
وعي    . األخرى بمعزل عن مثلھا األعلى وذوقھا الجمالي ذوق وال وألن المثل األعلى وال

ة     الظواھر بالنسبة لإلنسان، ھ ةوالحاجة ومكان ات الجمالی ا التقویم ر معھ ي بیئتھ الطبیعیة فھي على الدوام تتغیر، وتتغی
ة           ات الجمالی ي التقویم ات ف د ان نشھد اختالف ة فالب ب مجتمع اج لجوان والتي تبدو أمرًا محتومًا بالنسبة للتغیر، وألنھا نت

ة              ذا یخص التقویمات الجزئی ى آخر وھ رد إل ى من ف ل حت ى أخرى، ب ة إل د للحدیث عن      0 وخصوصًا من بیئ ھذا التمھی
التقویم الجمالي، في فخار سامراء فأن مواضیعھ الشكلیة وحتى المضافة منھا قد تتمخض عنھا تقویمات جمالیة مختلفة، 
ان فخار سامراء جزء         ذي ك ا وال ة منھ ى الالحق  ابشكل واضح عن تلك التي تمخض عنھا الفخار في أدواره السابقة وحت

ذات   . یعة التقویموھذا ما یكون بطب. منھا ا  .أم بتنوعھ وتعدده، أم بعالقاتھ بكل من الموضوع وال ا تكون   وغالب ة  ((م طبیع
ة    ي الصور الفنی اً     . )i(.))حسیة، فیما یتعلق بالظواھر الطبیعیة وقد یظھر ذلك ف امراء غالب ب أن فخار س رى  الكات ا    وی م

ا       ایطرح قیم ھ، وم ة مع دد المواضیع الفنی ذا یع ذا، فكل          جمالیة متعددة وھ ى ھ ة إال دلیل عل ى سطوح أو آنی موجودة عل
ى                ت حت ات مثل ي الموضوع المرسوم لشخوص وحیوان دراما ف ي التشكیل، وال ال ف غرض یختص بقیمة محددة، فالجم

ا وأعطت موضوع       دد معانیھ ذه بتع داخلت ھ كل         ا واحد  ابطوالت منھا، كلھا ت نص الواحد، بش ي ال دد ف د تتع ا ق ر أنھ ، غی
یجمع صفات ذات طابع اجتماعي  –والي األغراض التقنیة من جھة ثالثة، كما أن التقویم في فخار سامراء تراكمي، مع ت

رة   ممثل بالطقوس والشعائر، وھذا یدفعھا إلى المحاكاة فنیًا واإلخالص في إنتاج الوحدات الجمالیة، وقد ظھر ذلك في كث
ذا التت       ھ، ھ وع نتاجات امراء وتن ل مابع للفخار ی الصفات المشتركة لفخار س الي یرى ضرورة أن یكون     ای ى موقف جم ل

  .محاكاة للموضوع الواقعي، الذي مثل الفعالیات الطقوسیة من منظور فكري وتقني وأدائي
ي الصورة          اجدید القد طرح فخار سامراء تصور ا انعكس ف للتقویم الجمالي، فأصبح ذا طبیعة تحمل عناصر حسیة، مم
ت دواإلیحاء المعنوي، وانعكس أیضًا في التعامل الرمزي مع األشیاء، فبدت ذات طبیعة حد  الفنیة، ذات العناصر الحسیة

طرحھا الموضوعي، أو أعطت صفات قد تم النظر إلیھا من خالل الموضوع وأثره، ومما أدى إلى تحسیس باألمر المرتبط 
راً   ة أوال وأخی داخل ف     .بالبیئ ة تت دة، وألن التجرب اعر   طرح فخار سامراء مواضیع ع االت والمش ا الموضوعات واالنفع یھ

ا نالحظ نصًا أو موضوعًا              ددة ومتصارعة، ولھذا قلم ة ومتع نص متداخل ي ال ة ف ات الجمالی والرؤى، فقد ظھرت التقویم
   مرسومًا أو منحوتًا على سطح الفخار دون أن یطرح قیمة جمالیة واحدة، بل أن التدخل والتعدد والتصارع في التقویم من

  ر الرافدین، وال نبالغ في القول أن الفخار إذا انطوى على صورة فنیة واحدة قلت التقویمات، وإذا تعددت صفات فخا
16  



  
  أن ذلك یتالءم والوظیفة الجمالیة   ّىالصور كثرت التقویمات وتصارعت فیما بینھا وال بأس من اإلشارة في ھذا المجال إل

  امراء أصبحت الصورة انعكاسًا للتجربة والبد للعاكس من أن یمثل المعرفیة المزدوجة للصورة الفنیة، في فخار س
ى فخار سامراء،      م عل المعكوس، بدرجة ما من الدقة والموضوعیة، وألجل أن یتطابق ھذا البد من عرض مواضیع الرس

عن الفكرة المنشودة،  فلسفیة أو االثنین معًا، ونالحظ أن الذات تعاني بحثًا مریرًا -والتي أعطت القسم منھا معاناة فكریة
ة                دایاتھا عاری ي ب رة ف رى الفك ي النساء الراقصات، فن ى بعض المواضیع ف وخصوصًا في األشیاء الغامضة، ونشیر إل

ا       . ، في االنتشار الجمیل)الوصل(مبعثرة، ولكن تراھا راغبة في التجسد  ار ألنھ ذوب األفك لحركة انسیابیة الشعر ولكن ت
ة       أضیفت لھا بعض المفردات م ذه العناصر ذات طبیع ان عناصر حسیة ودالالت ھ ن األشكال الحیوانیة، ھذا جسد بھ الفن

م إعطاء       معنویة، فالتركیب ھنا یشمل حركة دوران انسیابیة أي أن العملیة تنظم األفكار ذات التحسس المعنوي، ومن ث
ا یعطي نوع       االحس منحى معنوی ذا ربم ا     من التالعب بعناصر ا    افي الوقت نفسھ، ھ لموضوع، أو غموض ویصل لرؤی

ا أعطت الجوھر     مأساویة، ھو لیس فقط للنساء الراقصات، ولكن ھناك رموز ولغة عالیة حتى في األشكال الھندسیة كلھ
ا ھي            ((العمیق لألفكار  ذا الغموض، وإنم امن وراء ھ ة أو الصور ھو السر الك یس التالعب باللغ فل

   .)ii(.))میقالرؤیا المأساویة القائمة في جوھرھا الع
أما باقي مواضیع سامراء، فتبدو أكثر تعقیدًا، وھذا التعقید ھو أكثر غنى في األفكار ولكن على صعید 
المنطق الحداثي، من دون أن نعطي حكمًا فنیًا على بقیة المواضیع، الن الصور الفنیة تتوالى بأشكال 

عمیق اإلحساس بأن فخار سامراء متالحقة ومتزاحمة ومتناقضة، كلھا تتمحورً  حول ت اتعطیك صور
ویرى الكاتب  .ھو مجموعة مواضیع تتزاحم وتتناقص، أنھا الكل الجمیل الذي یقوم على ھذا التناقض

اة الراقصة، أو المرأة المنسدل              ل للفت ي وواع، والنق ا ھو ذات و مم ي لن تخل ا الت وعلى وفق قراءتن
ا    شعرھا على  كتفیھا ، وھي مواضیع لفخار سامراء ینبغي ات ھن لنا أن نذكر، أن األساطیر والحكای

ار             م أفك ون ومن ث ي الل ة وف ي الحرك ال ف ا یكون الجم تقدم من خالل الفنان وفق أفكار جمیلة، وربم
ي األداء   ة ف اال    .الحریة =العفویة =الحیویة =النساء الراقصات  .حیویة وحری ت جم اھیم كون ذه المف ة   متخیال  ھ ، وھي األلف

. الحیویة والحریة ولھذا كانت قریبة من الفن السومري دون أن تذھب في ضیاع أو توھان المصحوبة ورسوخ مستعد في
ین معًا، وھو تعدد الصور الجزئیة وھذه الصور ال تحاكي سامراء تتین تقویمیصھذه المفردات ھي تقویم جمالي، أخذت فر

ت للنظر    .لمنحوتة المضافة كمدینة بل رصدت التحریض الجمالي من خالل مفرداتھا المرسومة أو أشكالھا ا ان ومن الالف
أعمال فخار سامراء التي وجدت في المعابد والتي أعید توصیفھا، في بعض تشكیالتھا ال وجود ألي عنصر معنوي، كون 
ھذا العنصر تحدد في اإلطار الشكلي ولم یدخل في تركیب الصورة الفنیة، وھذا التركیب الشكلي كل عناصره مثلت الدافع 

تم          النفسي و ة من أساسیاتھا، وی ا من األشكال، ھي معنوی ى غیرھ األدائي والتكویني، كوجود أشكال السمكة، والقنفذ إل
كل الروح   (النظر إلیھا حسیًا  ر أن           ) ألنھا مثلت ش ا، غی د ھي محاول لتحسسھا ضمن عناصر وجودھ ي المعب ا ف وجودھ

ارات، وأن ت  یة إال كإش ة، وال یوجد للحس ي معنوی ى  دالالت الصور ھ تطعنا أن نحصل عل ن اس ة ولك ة فنی ا مفارق كن ھن
ألن وجودھا أضاف . المعنوي مما ھو حسي، ومن البدیھي أن ھذا لم یكن لھ أن یحدث لوجدت تلك النتاجات خارج المعبد

د .. لھا التحریض الجمالي، الذي ھو األساس في التعبیر  ،امعنوی  افأثر اإلحساس لیس بالضرورة حسیًا فقط بل أن فیھ بع
ولھذا فأن الفن كأحد السجالت التعبیریة اإلنسانیة إنما یعاني . ((وقد یكون األثر المعنوي أوضح وأعمق من األثر الحسي

  .)iii(.))من الخضوع للجدلیة المتبادلة فیما بین كینونة ما یتحقق وكینونة الذات
ى ا            ي توصل إل م االفتراضات، الت ى ضرورة فھ ًا إل ك      وفي فخار سامراء یشار أحیان ھ وذل الي وقیمھ ومبادئ لتقویم الجم

ي   للوصول إلى الحالتین المتخالفتین، أما الوصول إلى تضاد جمالي، أو منسق جمالي وفي كلتا الحالتین فأن الوصف یكف
لبناء لغة متكاملة ضمن فنون بالد الرافدین وھو اللغة التأطیریة لفھم التحول في كل ما یدور في ادوار الفخار الرافدینیة، 

نم عن   اوعامل الزمن یعطي فرصة للتحقق یھدف من خاللھا  لوصول إلى معرفة حقیقیة لكل االفتراضات، وحتى التي ال ت
وعندما نعمل ضمن البناء الجمالي الداخلي، على وفق ارتباطات النسق، فنجد   فخار سامراء ھو       . المفاھیم والنظریات

د، و    ة أو متراكبة، حتى الرلیس مجرد أشكال فخار متجاو ي المعاب ا ف ث        اموجود منھ د من حی اء عمیق ومعق اك بن ا ھن نم
موضوعات جمالیة، بل  الكثیر منھا یصل إلى مستوى التفكیر، ینطلق من لغة التشكیل اإلرشادي لیصل أحیانًا إلى دالالت 

دیالتیك ال      . الصمت ا أیضًا ضمن ال ان ویمكن ھن الي مراوغات   وھذا یتعلق بالجانب الروحي والطقوسي في أكثر األحی جم
ھ            ات العمل، ومحیط ي منظمات عالق ر ف ة أكث اج الفخاري فیعطي قیم ون سطح النت دما یتسید الل كل، وخصوصًا عن الش
الخارجي، وبالنظر إلى قدرتھ وطاقتھ على استیعاب وظائفیة النتاج سواء في المعبد أو حتى أالستعمالي منھ، فھو مصدر 

رة، لفخار            لتحرراغني فكري وأدائي، ومحطة برھنة  ھ لیعطي فرصة كبی ي بدایات ا الفخار ف از بھ ي یمت من التقلیدیة الت
ة        ا قیمة مادی م، ولكن لھ ي الرس سامراء بأن یوحي من الوجھة التعبیریة واألدائیة وحتى وان كانت ھناك خدع بصریة ف

كیل الفخار       أدوات التش اد والوحدات التشكیلیة ك ي التعامل، ال      .وشكلیة، كون الفنان استخدم كافة األبع وھذا االختالف ف
یختلف في طبیعة التحریضات الجمالیة لھ، ولكنھ حرص على انتقاء النمطیة الواحدة أو الموحدة في الطرح الفني، فعلى 

بسبب وجود    الرغم من أن فخار سامراء ونتاجاتھ أعطى وعیًا جمالیًا موحدًا، إال انھ الوحید الذي تعددت فیھ عدة أنماط 
وارق ملحوظة، الشك ان كل ذلك ینسجم ومفھوم           نواظم مش اك ف رغم من ان ھن تركة بینھ وبین األدوار السابقة، على ال

  .الجمال الذي یشترط فیھ التمیز والحدیة والحیویة بسبب الوعي الجمالي
  : الھوامش 

  .102، ص1980 ،1نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم، دار القلم العربي، حلب، ط: عصام.د. قصبجي) 1(
  .155، ص1981لحدیث، وزارة الثقافة، دمشق، العربي االیافي نعیم، الشعر ) (2

  .4، ص2007الفن مادة اتصال، مكتبة التشكیل العربي، السعودیة، الریاض، .. معال، طالل، التفاعلیة الفكریة) 3(
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  یة دار الكتب والوثائق تصدرعددًا جدیدًا من مجلة الفردوس النسو
  .الصادرة عن جمعیة الفردوس النسویة في دار الكتب والوثائق االلكترونیة صدر العدد السادس من مجلة الفردوس 

 الحركة النسویة في العراقكلمة االفتتاحیة بقلم الصحافیة مدیحة عبد الرحمن ،  ونشط الجمعیة ، والتضمن العدد الجدید 
ي      در/ ، والعنف االجتماعي  مسیرتھا وتطورھا ي المجتمع العراق بعض مظاھره ف داد نموذجا   / اسة ل ة بغ دات  ,  مدین رائ

 .عراقیة ، ومن النساء في الذاكرة بلقیس ملكة سبأ  ةمبدع الصحافھ ، وبیاتریس اوھانیسیان
  متابعة تنفیذ قانون حفظ الوثائق

  :الموروث ـ میمون صبیح 
ة    1983لسنة  70ا لتفعیل قانون رقم تابعت دار الكتب والوثائق الوزارات والدوائر التابعة لھ ارات المیدانی من خالل الزی

ن                ة والعمل والشؤون االجتماعیة واالم ى مجلس الوزراء ووزارات التربی ا ال دار منھ ي ال یش ف م التفت ا قس ام بھ ي ق الت
   .القومي والدولة لشؤون المحافظات واالعمار واالسكان والنقل وامانة بغداد وشبكة االعالم العراقي 

  كتب التأریخ االكثر إعارة
  :میمون صبیح  –  بغداد

وم      تجاء , في دار الكتب والوثاق  سجلت المجالت  اعلى نسبة استعارة خالل الشھرالماضي     اریخ و العل ب الت بعدھا كت
  .االجتماعیة تلیھا الصحف 

  أخبار وزارة الثقافة
  :الموروث ـ میمون صبیح 

  :2009ثقافة عام بھدف تفعیل فعالیات البصرة عاصمة ال 
  وكیل وزارة الثقافة طاھر الحمود یلتقي عددا من المسؤولین في البصرة

م االول       یم الموس ي محافظة البصرة لتقی التقى وكیل وزارة الثقافة طاھر الحمود عددا من المسؤولین والوجوه الثقافیة ف
حافي     .الیات الموسم الثانيواالستعداد لبدء فع 2009لفعالیات البصرة عاصمة الثقافة العراقیة عام  واكد في تصریح ص

واشار الى .خاص  ان الموسم الثقافي یشمل برنامجا اوسع من خالل النھوض بالبنى التحتیة الثقافیة في محافظة البصرة 
تحویل ترمیم دار الشاعر بدر شاكر السیاب باعتباره صرحا ثقافیا اضافة الى ھي ان اھم المشاریع التي سیتم االھتمام بھا 

احد القصور الرئاسیة الى متحف خاص بتراث البصرة واكمال دار االوبرا لیكون قصرا ثقافیا للمحافظة بتوجیھ من دولة 
دة المدى ،           .رئیس الوزراء االستاذ نوري المالكي ین المشاریع بعی وزارة طاھر الحمود ان من ب واضاف السید وكیل ال

افي           قرة الثقافیة التي تعنى بتوثیانشاء الذاك ة الثق راز طابع المدین راث البصرة من خالل اب تستوعب البحث عن    لكل ت
ن في المحافظة ورئاسة جامعة ود السادة المسؤولكوفي ختام اللقاء ا.اعالمھا وموروثھا الثقافي وانشاء الذاكرة الشفائیة

 .ة للنھوض بالواقع الثقافيلى ضرورة مد جسور التعاون بینھم وبین الوزارع. البصرة والوسط الثقافي في البصرة
  ینفي نیة الوزارة الرقابة على الكتب المستوردة وكیل وزارة الثقافة طاھر الحمود

ل             ىنف  ب والمطبوعات المستوردة وك ى الكت ة عل ادة الرقاب دى الوزارة بإع ة ل ة نی اھر الحمود ای ل وزارة الثقافة ط وكی
ة         اب بصرف النظر عن مضامینھا الفكری ا السیاسیة  مایخص قطاع الكت ي تصریح خاص أن الوزارة      .وتوجھاتھ ال ف وق

انتھجت آلیة جدیدة للتعامل مع الكتب الداخلة الى العراق من خالل استمارة خاصة أعدت لھذا الغرض یتعھد فیھا مستورد 
 تعرض وحدة لنعرات الطائفیة او تحریضا على العنف والكراھیة والاالكتاب او الناشر بادخال الكتب التي ال تتضمن اثارة 

ة       و. العراق وتماسك العراقیین للخطر رم حری ة او سیاسیة كون الوزارة تحت أكد انھ الیوجد أي منع للكتاب ألسباب فكری
ووصف ما اشیع مؤخرا في وسائل االعالم حول نیة وزارة    ) .37(الرأي والتعبیر التي كفلھا الدستور العراقي في مادتھ 

ي            الثقافة فرض رقابة على الكتب ال وزارة ف ى دور ال ھ التشویش عل ا ویقصد ب ھ عار عن الصحة تمام داخلة للعراق بأن
  .رعایة المشھد الثقافي واإلساءة الى تجربة العراق الدیمقراطیة

  نشاطات ثقافیة في البیت الثقافي في الناصریة   
ي قاعة   ) خیليمحسن الد(قام البیت الثقافي في ذي قار امسیة شعریة للشعر الشعبي احیاھا الشاعر أ افي   ف . المركز الثق

أ   وقال مصدر مسؤول في البیت الثقافي في ذي قار راق      تریخي سطر ان االمسیة كانت ذات طابع ت فیھا قصص عن الع
ین    عراء واالعالمی ین والش یم عرض مسرحي    .وما مر بھ من احداث خالل العھد البائد وبحضور جمھور من المثقف ا اق  كم

  . المسرحیة من مدینة الشطرة) لكش(ة البیت من خالل استضافتھ لفرقة ھو االول من نوعھ في اروق
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 الركابي  عّراب الالشعور الماكر
  حسین سرمك حسن للناقد العراقي  كتاب

   المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
  بیروت 

  .العراقي  عبد الخالق الركابيروائي ھذا كتاب جدید للناقد حسین سرمك حسن عن ال
  : وقد ضم الكتاب فصلین  

رة       ابي األخی ة الرك ل روای ف بالتحلی ھ  "  سفر السرمدیة  "األول تناول فیھ المؤل وأعقب
ة ، وأطروحة      ي الروای ة ف بملحق ناقش فیھ معنى وأسس تشكیل حداثة عراقیة وعربی

إستنادا إلى معطیات الروایة نفسھا كأنموذج " موت المؤلف"روالند بارت البنیویة في 
  .یقي تطب

  : فقد خصصھ الكاتب لتحلیل مسرحیة )  ألعاب الالشعور الماكرة: ( أما الفصل الثاني 
  .   التي قدم فیھا الركابي معالجة جدیدة لموضوعة شھرزاد) نھارات اللیالي األلف( 
 
  
  

 األقبیة السریة مجموعة قصصیة جدیدة للقاص علي حسین عبید
 

األقبیة ( داد صدرت مجموعة قصصیة جدیدة للقاص علي حسین عبید تحمل عنوان عن دار الشؤون الثقافیة العامة في بغ
   :وحملت العناوین اآلتیة  2004و  1985قصة توزعت سنوات كتابتھا بین االعوام  15وقد ضمت المجموعة ) السریة 

في الماء، رسائل  الغرف المغلقة، الرجل األصم، أنا، طفل الحروب، فم التنین، الولیمة، النصف الضائع، نصان( 
  )...االقحوان، مخبأ الموت، إمرأة على الرصیف، صراخ الیثیر االنتباه، الرأس الحجري، األقبیة السریة، رقیم الجنون

وتمحورت عموم القصص حول الوقائع المفجعة التي اكتنفت تأریخ العراق الحدیث، من حروب وحصارات وعنف غیر 
شبھ الجحیم، وبین القصص الجحیمیة التي كانت تتعلق بالحرب وانعكاساتھا كان مسبوق حّول حیاة العراقیین الى ما ی

لكن غالبا ما كانت ) رسائل االقحوان(القاص یترك فرصة للقارئ كي یتنفس فیھا شیئا من صور الحیاة الجمیلة مثل قصة 
  .مثل ھذه االجواء تنتمي الى حقل االحالم حصرا

انھا عبارة عن (المجموعة ورفضھ لنشرھا  ولذلك قال احد النقاد في فحصھ لھذه
مجموعة من الھلوسات التي تنتمي لالحالم اكثر منھا للواقع، فھي تحكي قصة اب فقد 
ابنھ في الحرب ولم یعثر علیھ في سلسلة من االحالم المكرورة في قصص متتابعة حد 

نشرھا او الملل، ومع ذلك فإني متعاطف مع الكاتب، لكنني متردد بین الموافقة على 
  !!!).رفضھا، ولذلك اقترح إعادتھا الى الكاتب

  .2009ثم ُطبعت ھذه المجموعة بعد سنوات من ذلك، أي في العام الجاري 
  

  :وعن ھذه المجموعة یقول مؤلفھا القاص علي حسین عبید
إن ھذه المجموعة تحتوي على قصص ُكتبت قبل اكثر من عشرین عاما، وقد قمت 

امرأة على (للطبع في دار الشؤون تحت عنوان  1988ن عام بتقدیمھا في ذلك الحی
ولم تحصل الموافقة على طبعھا بحجة انھا ال تناسب االوضاع آنذاك، فاقترح ) الرصیف

علّي خبیرھا بأن أغیِّر عنوانھا بحیث یصبح عنوانا اعالمیا وكذلك أضمنھا بعض 
وغیرھا محفوظة الى القصص التي تسایر الوضع السیاسي آنذاك، فبقیت ھذه القصص 

حین غیر انني نشرتھا جمیعا آنذاك في الصحف والمجالت العراقیة وغیرھا، وھناك 
قصص ال تعود الى تواریخ بعیدة كقصة رقیم الجنون التي ُكتبت بعد االحتالل مباشرة وقصة االقبیة السریة والغرف 

  ).حلة غیابر(المغلقة والرأس الحجري التي تحولت فیما بعد الى روایة بعنوان 
  ویذكر ان القاص علي حسین عبید احد قصاصي الجیل الثمانینیي في العراق، ولھ عدد من االصدارات السردیة والنقدیة 
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) محاولة لتنسیق احزان العالم(منھا قصص كائن الفردوس بغداد، وروایة طقوس التسامي بغداد، وكتاب نقدي بعنوان 

) النزوح الى اوربا(ي المغرب، كذلك لھ روایة رحلة غیاب، وھناك روایتھ الجدیدة سیصدر قریبا عن دار عالم الفكر ف
  .التي ستصدر ھذا العام عن دار شمس في القاھرة

  
  

  في النجف  المشھد القصصي الجدید 
   زمن عبد زید الكرعاوي: إعداد 

  ـ نادي القصة  االتحاد العام لألدباء والكتاب في النجف 
   صفحة 99

  .قصة  23ضم یو. الكتاب مسیرة القصة العراقیة الحدیثة في النجف  یتناول ھذا
  لماذا ھذا الكتاب ؟: یبدأ الكتاب بسؤال یطرحھ محمود جاسم عثمان النعیمي رئیس نادي القصة في النجف 

فقھ  فلیس خاف على احد إن النجف االشرف عرفت كونھا مدینة. سؤال یفرض نفسھ بقوة على الواقع الثقافي في النجف 
وقد صبغت بھذه الصبغة وأصبح من الصعوبة فكاكھا من أذھان الناس ؛ وأصبح من الصعوبة . وشعر ولقرون عدیدة 

ثم یعود النعیمي لیجیب  .أیضا أن نضیف ركنا أخر یمكن إن یتقبلھ الناس بسھولھ أو یجعلھ بموازاة الركنین اآلخرین 
  :على السؤال 

وتتوفر ’ أن في النجف فن قصة كاملة الجوانب الفنیة وان نفتحھا على الجمیع كي یعرفإن ھذا الكتاب ھو نافذة ارتأینا أ
وان ھناك قاصین استطاعوا أن یؤسسوا لھم مواقع ثابتة ورصینة في الحیاة الثقافیة من خالل مستواھم ’ علیھا شروطھا

ن في النجف ركنا ثقافیا وفكریا ثالثا ھو وبالتالي فأن ھذا الكتاب سیكون مرآة تعكس للقارئ حقیقة أ’ الفني واإلبداعي 
التي ولدت على ید جعفر الخلیلي ویوسف رجیب ووصلت شعلتھا إلى ھذه األجیال التي مافتئت تكون أمینة على ) القصة(

  .ھذه األمانة والتي تحاول أن تعزز مكانتھا بالمثابرة والدراسة والتطور
صة النجفیة وعالماتھا المضیئة ابتداًء مما حققھ القاص جعفر الخلیلي وتناول القاص زمن عبد زید في مقدمتھ مسیرة الق

القصة النجفیة بأنھا  خطت خطوات واثقة على  موسى كریدي  وصوًال الى االجیال الالحقة ، واصفًا يمرورًا بالروائ
جواء وفضاءات المحنة الرغم من البیئة الشعریة الصارمة التي نشأت فیھا بما فیھا من تمجید للشعر والشعراء ، فاأل

انعكست بكل تفاصیلھا على موضوعة القصة وأصبحت القصة توثق جانبا مھما من تاریخ العراق فضال عن  تمكن 
قاصینا من صنعتھم القصصیة وحسن إدارة نصوصھم وثقافتھم ووعیھم لما یكتبون، لقد تمكن عدد من قصاصینا من أن 

لبوح أدت إلى صناعة فن قصصي نجفي شكل رافدا مھما لبحر القصة یظھروا بشخصیة قصصیة متمیزة وبقدرة على ا
  .  العراقیة التي وثبت بقفزات
  : ضّم الكتاب القصص االتیة 
  عبد الھادي أحمد الفرطوسي. كوابیـس سـیدة فاضلة  ـ د
  إیمان السلطاني. اللحظات الحرجة     ـ     د

  عبد المجید فرج اهللا . أنا اآلن في المطار  ـ    د
  عبد علي الخفاف.ـ  د...! عثرة الحذاء األنیقة 

  قبل أن ترفع الستارة   ـ    محمود جاسم عثمان
  حب في بیوت عتیقة  ـ    زمن عبد زید الكرعاوي 

  الفّزاعة      ـ             بتول فاروق
  لشمرياـ     فائق ..وزقزقت العصافیر

  أماني على الجدار  ـ       محمد عبد اهللا دالي
  لم الجماجم   ـ           علي حسین حمزة الجنابيح

  نعمة یاسین عكظ االنتحار      ـ            
  أحمد محمد الموسوي مرآة    ـ                

  عبق الجنون ـ           حیدر حسن األسدي
 اللقاء األخیر   ـ          عبد اهللا الجنابي
  بة   ِسَنة نوم   ـ              مصعب مكي زبی

  محمد لقمان خواجة  حاسب آلي     ـ           
  ھموم قصیدة    ـ           مصطفى أبو طبیخ

  مائدة الربیعي             المعاناة     ـ   
  المحرقة الالمرئیة ـ        سلمى الموسوي

  رائحة الــدم  ـ          نادیة الحیدري
  مسلم السجین      ـ             ماجدة عبد الحمید

  متاھات في أخادید اللوحة ـ  علي الكاظم العبودي
 أحالم      ـ              ھند الجزائري
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  مقدمات وتطبییقات .. البالغة العربیة  

  بن عیسى باطاھر. د
    2008/ دار الكتاب الجدید المتحدة / بیروت 

  صفحة ؛ حجم كبیر  400
د احتوى     ھذا الكتاب المنھجي فیھ خالصة شاملة الھم ة ، فق مباحث علم البالغة العربی

  .على مادة نظریة وتطبیقیة في مجاالت الفھم والكتابة والتذوق الفني 
ى تھذیب المسائل وتیسیر المصطلحات           ا عل ا قائم ا علمی اب منھج اتبع مؤلف ھذا الكت
ة         ة العربی ة بالبالغ ائل الخاص ن المس ا م فیة وغیرھ ة والفلس ائل الكالمی رح المس وط

م            القد ى ابواب العل دیم بالمحافظة عل ج الدرس البالغي الق ي تالیفھ نھ ع ف یمة ، اذ اتب
وص       الل النص ن خ ة م ات العملی ن التطبیق ار م ا واالكث ا وتبویبھ ي ترتیبھ ة ف المعروف

  .القرآنیة والشعریة والنثریة 
لبالغة التقلیدیة وذلك من   اریة ویوجد في الكتاب اشارات مقتضبة لبعض القضایا االسلوبیة الحدیثة ومحاولة ربطھا بنظ

  .اجل تنمیة الذوق الفني وتطویر المھارات المعرفیة واالبداعیة 
  :قسم الكتاب الى اربعة ابواب  

ة والفصاحة والبالغة            : االول  اریخ البالغة العربی ي ت ة وضم مواضیع شملت موجزا ف مقدمات عامة في البالغة العربی
  .یة البالغة ووسائل البالغة وآالتھا وموضوعات عن البالغة والفرق بین الفصاحة والبالغة واھم

وضم مواضیع شملت مقدمة في علم المعاني والخبر واالنشاء والتقدیم والتأخیر والحذف والذكر ) علم المعاني : ( الثاني 
اب والمساواة واسالیب الخر     ى   ، التعریف والتنكیر ، واسلوب العصر والفصل والوصل ، واالیجاز واالطن ى مقتض وج عل

  .الظاھر 
وضم مواضیع شملت تعریف علم البیان وفائدتھ ومباحثھ والتشبیھ والحقیقة والمجاز واالستعارة   ) علم البیان : (الثالث 

وضم مواضیع شملت مقدمة في علم البدیع والمحسنات ) علم البدیع : (الرابع. والمجاز المرسل والمجاز العقلي والكتابة 
  . ت المعنویة اللفظیة والمحسنا

                                       
 
 
 
 

في     .. من القرآن الى الفلسفة   اموس الفلس وین الق ي وتك اللسان العرب
  لدى الفارابي 

  ترجمة وجیھ اسعد / جاك النغاد 
  2000منشورات وزارة الثقافةـ / دمشق 

  صفحة ؛ حجم كبیر  511
لعربیة في واحد من مفاصل التاریخ الفكري العربي یدرس ھذا الكتاب حركة تطور اللغة ا 

ارابي       ى الف م ، اي من القرآن الكریم ال ان      ( االھ رن من الزم رنین ونصف الق ) حوالي ق
اب  ازه كت ة ارتك ان   ) الحروف ( ونقط ة لّلس ات العربی اكورة الدراس ذي ھو ب ارابي ال للف

م الكالم ، الحدیث وا       لتصوف ، وترجمة افالطون    العربي ، كما یدرس ایضا الفقھ ، وعل
  .وارسطو ، وصیاغة المقوالت الفلسفیة االساسیة 

  :قسم الكتاب الى ثالثة اقسام 
ھ       : االول  ات ھذا السیاق وجوانب تفحص مكون ا ی یبحث في االحاطة بالسیاق االلسني الذي تشكل فیھ اللسان العربي ، كم

ي     االساسیة ، والعنصر االول من ھذا السیاق ھو القرآن الكر ھ عن اللسان العرب یم ، ثم الحدیث واالسلوب الذي یخبرنا ب
بمقدار ما یكون موضوع  في تلك المرحلة التي رأت بدایاتھ ، كما تمثل العلوم االلسنیة في نھایة ھذا القسم مكانا ذا امتیاز

  . ھذه العلوم ھو ما ینصب علیھ التفكیر باللسان العربي 
ي مسألة       یتفحص االسلوب الذي طرح : الثاني  اره ف اول افك ث یتن ي ، حی بھ الفارابي مشكل تكون اللسان الفلسفي العرب

اصل اللسان وااللسنة وتكونھا ، ویطرح مشكل اللغة بمصطلحي المعرفة والتواصل اكثر ما یطرحھ بمصطلحات النقیضة  
  .ه وكما یفعل اسالفھ ومعاصر) االصطالح ( بین الطبیعة والمواضعة 

ث   اول مم : الثال اع               یتن ي قط اموس ف ي من خالل اعداد ق ة اللسان الفلسفي العرب ي تطبیق نظری ارابي ف ارسة ونھج الف
تخدمھا           ي یس یة الت ات االساس ن المفھوم ض م ة بع ي حال ویفھا ف فیة وتس میة الفلس رح التس فة یش ن الفلس اص م الخ

اطار شاغلھ ، شاغل ضرب من التقدیم واخیرا فان االھتمامات االلسنیة لدى الفارابي كانت تندرج في .معاصروه الفالسفة 
داغوجي للمعرفة الفلسفیة     ورة         .البی ا بص فة طورت قاموسا عربی ا ان الفلس ا مفادھ ي یمكن الوصول الیھ والخالصة الت

ي         ا ھو ف ر مم اصیلة وانھا لجأت الى منابع اللسان العربي كلھا اذ منحت االمكانات التي توافرت بفعل الكتابة شموال اكب
  .خرى او المؤلفات العلوم اال
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  القاضي الجرجاني في معاییر بناء النقد العربي قدیما وحدیث
  جامعة االنبار –كلیة التربیة 

  رسالة ماجستیر  –ضیاء غالب خلیل 
  صفحة الحجم الكبیر  129

  عرض ـــ میمون صبیح 
ان      لقد مر النقد العربي بلحظات اربع مثلت اھم مراحلھ وتطوراتھ على صع ھ وك نص ومتلقی ین ال اطة ب ید الوس

اًء   , لكل منھا اثر في انضاجھ واكتمالھ  اني وانتھ ابتداء بلحظة النابغة مرورا ووقوفا عند لحظة القاضي الجرج
اني     اھر الجرج د الق ایا            0بلحظة عب وان القض لین االول بعن من فص ایا ض ث مجموعة من القض اول البح د تن لق

الثاني تضمن القضایا النقدیة التطبیقیة  ربي القدیم،  والفصلالنقدیة النظریة في النقد الع
    .في النقد العربي القدیم 

  جدل التقنیة   في جمالیة الفن الرقمي 
  نمیر عماد صاحب  –رسالة ماجستیر 

  جامعة بابل  –كلیة الفنون الجمیلة 
  صفحة   الحجم الكبیر  212

  عرض ـــ میمون صبیح 
نیات الفن الرقمي التشكیلي ومایوفره من امكانیات وجمالیة عني ھذا البحث بدراسة تق

یقدمھا لنا من خالل التطور التقني الكبیر الحاصل في التقنیات التشكیلیة الرقمیة تستند الى ماتوفره التقنیة  
الرقمیة  من امكانیات ودعم كبیرین للمجال التشكیلي متمثلة بما استطاع ویستطیع الحاسوب ان یقدمھ من 

وقد تضمنت الرسالة اربعة فصول االول تضمن االطار . للفنان في ان یدخل الى العمل الفني  ةفیر المرونتو
أما الثالث فقد تضمن اجراءات البحث . المنھجي للبحث ، والثاني خصص لالطار النظري والدراسات السابقة 

  .ائج واالستنتاجات والتوصیاتفي الفصل الرابع استعرض النتوحیث تم خاللھ تمدید مجتمع عینة البحث  

  
ي استطالعات         ورة ف ن الص ة  ودراسة ع ورة الذھنی استطالعات الراي واھمیتھا في بناء الص

   2008-2003للمدة    الراي العراقیة والعالمیة
  رسالة دكتوراه  لھیثم ھادي نعمان 

  كلیة االعالم 
  صفحة الحجم الكبیر  290 

  عرض ـ میمون صبیح 
الة ظھور اشكال غیر دقیقة واحیانا مشوھھ لقیاس الراي العام العربي ، اذ تتنافس جھات عدة تناولت ھذه الرس

ة        ي دول معین ة او ف ي دول عربی ام ف راي الع دولیة ومراكز بحوث امیركیة  واوربیة على اجراء استطالعات لل
ك الجھات فان ظروف اجراء كالعراق واالراضي المحتلة اذ المدھش انھ رغم المكانة العلمیة المرموقة لبعض تل

ارف    ة المتع تلك االستطالعات ومصادر تمویلھا ونتائجھا جاءت متناقضة وال تتفق مع القواعد العلمیة والمھنی
ین    ف, علیھا  ام صدام حس على سبیل المثال اجریت استطالعات للراي العام العراقي بعد ایام قلیلة من سقوط نظ

االستقرار  منن في ظل عدم توافر الحد االدنى یجریت قیاسات آلراء العراقین ھذا النظام كما املمعرفة مواقفھم 
ى ا , االمني  ة          الكما برزت الحاجة ال تطالعات دوری ى اجراء اس رأي یعتمد عل اس ال ة الن قی ات البرلمانی نتخاب

ا بوضوح وشفافیة     اث منھ         ت, للرأي العام واعالن نتائجھ دة ابح الة من خمسة فصول تتضمن ع ون الرس ا تك
  .التحلیل النوعي لقیاس الرأي العام , التحلیل الكمي لقیاس الرأي العام  ,الصورة والرأي 
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نــــــور 
العـــــلم 

     



  
  
  
  
  
  
  
  

  :بطاقة إبداع 
 الدكتور عادل صالح الزبیدي

عضو لجنة النقد األدبي في ملتقى ـ  1955البصرة : محل وتاریخ الوالدةعادل صالح عبد درویش الزبیدي ـ : سماال  
 الكلمة نغم 
 :الشھادات

ماجستیر في اللغة االنكلیزیة وآدابھا  ـ   1978بجامعة بغداد عام  بكالوریوس في اللغة االنكلیزیة وآدابھا من كلیة اآلداب
 من كلیة اآلداب بجامعة بغداد عام وآدابھا دكتوراه فلسفة في اللغة االنكلیزیة ـ  1989بجامعة بغداد عام  من كلیة اآلداب

األدب : االختصاص العامـ  جامعة واسط-في قسم اللغة االنكلیزیة بكلیة التربیة  أستاذ مساعد :حالیةالوظیفة الـ  2002
  0نقد الشعر الحدیث: االختصاص الدقیقـ   اإلنكلیزي

   :المناصب اإلداریة 
   2004-1998للفترة   جامعة واسط /كلیة التربیة/رئیس قسم اللغة االنكلیزیة    
  :المؤلفات  

•1-    T.S. Eliot the Poet-Critic:  
         A Study in the Relation between His Poetry and Criticism                              

   
  )رسالة ماجستیر( ))دراسة في العالقة بین شعره ونقده: الیوت الشاعر الناقد. س.ت ((  

    2-  Modern Poetry in Relation to Science and Technology:      
         A Study in English and American Poetry                                                       

  )رسالة دكتوراه)) (الشعر الحدیث وعالقتھ بالعلم والتكنولوجیا((
   :البحوث المنشورة   

1. T. S. Eliot and the Music of Poetry  
    (Journal of AL-QADISIYA, Vol. 3, No. 1, 1998)  

 )الیوت وموسیقى الشعر. س. ت(
2. The Poet as Diviner: Seamus Heaney's Motif of Digging into the Dark 

    (Journal of AL-QADISIYA, Vol. IV, No. 2, 1999)  
 ))ھسني رمز الحفر في الظالم في شعر شیموس: الشاعر بوصفھ متنبئا

3. What the Thunder Means in The Waste Land 
    (Journal of AL-QADISIYA, Vol. V, No. 2, 2000) 

 ")األرض الیباب"ما یعنیھ الرعد في (
4. A Stylistic Study of a Pre-Islamic Line of Verse 

 )القسم اإلنكلیزي( 2001 آذار مجلة القادسیة للعلوم التربویة، المجلد األول، العدد األول،
 )ة أسلوبیة لبیت شعر جاھليدراس(

5. Henry James's Technical Innovation: A Study in the Excellence  of the   
    Point of View with Reference to The Ambassadors  

 2002- 2001الثاني كانون-الرابع، كانون األول العدد مجلة القادسیة للعلوم التربویة، المجلد األول،
 )إلنكلیزيا  القسم(
 ")السفراء"في براعة توظیف وجھة النظر في روایة  دراسة: االبداع التقني عند ھنري جیمز(

6. W.B. Yeats's "Byzantium": The  Mysticism of Art  
 )القسم االنكلیزي( 2002 مجلة القادسیة للعلوم التربویة، المجلد األول، العدد األول

  ))الفن صوفیة: لولیم بتلر ییتس" بیزنطة"قصیدة 
    )باللغة العربیة(أداة أم أداء ؟ : لغة الشعر  - 7 

  : من أدبھ المترجم 
   الجدید دلیل الشعر -مارك ستراند 
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 المقھى
     



  
   قصائد نثر/ رسل أیدسن 

   أكل الشعر -مارك ستراند 
   العقیــــــد - كارولین فورتشھ

   إنذار -جیني جوزیف 
   شاطئ دوفر/ ماثیو آرنولد 

   عشریة-ست 8088شریحة إنتل / تشارلز بوكوفسكي 
   لي كولینزبی..... سونیتة 

   الجوف البشر -ألیوت . س. ت
   تشارلز سیمیك/ حذائي 

   القصائد كتابة تعلیم القرد -جیمس تیت 
   بوكوفسكي تشارلز/عبقریة الحشود 

   أغرق ال أومئ بل/ ستیفي سمیث 
   خمس قصائد -لد جاستس دونا

   نثر راسل أیدسون ثالث قصائد
   كولینز بیلي... مدرس التاریخ 

   (1834-1772) صاموئیل تیلر كولرج... الي خان قب
   (1939-1865) الظھور الثاني ولیم بتلر ییتس

   (1824-1788) تسیر في بھاء لورد بایرون
   قصائد خمس) / 1967- 1902(النغستون ھیوز 

   الوطن رجل المریخ یبعث بطاقة بریدیة إلى
   )2002 ـ 1939(جوردان قصیدة عن حقوقي جون 

   دوریس لیسنغ/ عبر النفق 
   جاستس دونالد/ بانتوم الكساد األكبر 

   آتوود مارغریت/ الزواج من الجالد 
   ریتشارد رایت ھایكوھات مختارة للشاعر األمیركي

   سنتیاغو باكا قصیدة البكاء للشاعر األمیركي جیمي
   (1973 -1907) أودن. ھـ. المواطن المجھول و
  االنكلیزي جون میسفیلد الشاعر/ من الشعر االنكلیزي 

   كوب وندي/ من الشعر االنكلیزي الساخر 
   بورتر بیتر/ من الشعر األسترالي الحدیث 

   مورغان من الشعر األسكتلندي الحدیث أدوین
   آدكوك من الشعر النیوزیلندي الحدیث فلور

   توماس بالكبیرن
   قفصھ أدري لماذا یغرد الطائر المحبوس في

   116السونیتة رقم 
   آن َدفي من الشعر البریطاني الحدیث كارول

   سلفرستاین شل: من الشعر األمیركي الحدیث 
   تیزدیل الشاعرة سارة/ من الشعر االمریكي 

   ستیفنز واالس/ من الشعر األمیركي الحدیث 
   (1894-1830) كرستینا روزیتي

   شاعر وقصیدة
   كمنغز .أي. أي/ معي أحمل قلبك 

   فینالیت مروض الحیوانات للشاعرة روث
   سلفرستاین من االدب األمریكي الشاعر شیل

   ھیریك روبرت/ من االدب االنكلیزي 
  :وكتاباتھ من مقاالتھ وقراءاتھ النقدیة 
   ألسماء محمد مصطفى)) معك أشعر بأنني معي((في نص  قراءة/ تجلیات العشق، تجلیات اللغة

   التأمین على القصیدةـ  أسلوبیة لبیت شعر جاھلي دراسة/ أداة أم أداء؟ : لغة الشعرـ   قصائد ثالث -شل سلفرستاین 
نظرة : بین الشعر والعلمـ  شاطئ الیأس واألمنیاتـ  المجنون یغني للدنیاـ  الرجل البالونـ   المجنون تمسك بھ الدنیا

مساعد الباحث ـ  )القسم األول)    (یةنظرة تاریخ: بین الشعر والعلمـ  ھل انتھى دور الشاعر؟ـ  )القسم الثاني( تاریخیة
رتقاء العالي في العراق سبیالن لال على ھامش المؤتمر العالمي للتعلیمـ  طاقة مستقبلیة معطلة:  العراقیة في الجامعات

  .بواقع التعلیم العالي
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  أزامیل 

  أعمال نحتیھ لنخبة من الفنانین العراقیین
  : بالتسلسل  أخترنا لھذا العدد مجموعة من المنحوتات لعدد من الفنانین العراقیین ، وھم

  عائشة الخزرجي
  رائد الواسطي
  حیدر وادي

  عالء الحمداني
  جمال المختار

  عبد الجبار البنا
  ريولید البد
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  ھوار عند المؤلفین والكتاب العالمیین والعرباأل

  سندس الدھاس: اعداد 
  

ائن الماضي وسحر الحاضر وھو من          من بین رفوف خزائن دارالكتب والوثائق اخترنا ك تاب االھوار حضارة سومر جن
ـ    ة        / 223/ وھو بواقع   / مھدي الحسناوي   /الكتب التراثیة الجمیلة ل ي دار الشؤون الثقافی ع ف صفحة حجم متوسط طب

  .م  2004
ب واتجاھات فمن    تحدث المؤلف عن بعض المؤلفین والكتاب العالمیین والعرب الذین تناولوا بیئة االھوار من عدة جو  ان

اني       رق البریط ب والمستش المیین الكات اب الع ؤالء الكت یكر  " ھ رد ش واري     " ولف واطن االھ یة الم اول شخص ث تن حی
الكرم              ي ف د االنسان العراق ائع وعادات وتقالی ى القضایا السلبیة واغفل طب دیانات وركز عل السیكلوجیة واالجتماعیة وال

ة  ... والتمسك بالتراث الدیني والحضاري ھي سمات سكان االھوار والشجاعة والغیرة والنخوة والحیاء  لقد عاش الرحال
ي االعوام       ك ف ي االھوار وذل ھ       1958 -1950البریطاني ثمانیة اعوام متتالیة ف ي كتاب عرب  " وتجول بالمنطقة یقول ف

نھم     لقد قضیت تلك السنوات في االھوار ألنني عشقتھا وحیاتھا الممتعة لقد عشت " االھوار  بین عرب االھوار كواحد م
  .وتعرفت عن قرب على عاداتھم وتقالیدھم وحاولت في ھذا الكتاب ان ارسم صورة عن الحیاة االجتماعیة ألولئك الناس 

دین صور وخواطر      " اما كتاب  ي بالد وادي الراف ة    " ف ة البریطانی ة مع     / لیدي دارور /للمؤلفة والكاتب فأنھ وقفة متأنی
/ اما دراسة البریطانیة  1961لبیئة االھوار وقد قام بترجمة ھذا الكتاب فؤاد جمیل وطبع في بغداد عام الطبیعة الساحرة 

  .عن االھوار فكانت استغاثة للمجتمع الدولي ألنقاذ الحیاة في ھذه المنطقة / ایمانكلسون 
ھ    / شاكر مصطفى سلیم  / اما الدكتور والباحث العراقي  ي كتاب ایش درا /بدراسة ف ة   الجب وھو دراسة   / سة انثروبولوجی

ى         – 1975لقضاء یعتبر عاصمة االھوار والذي صدر عام  د اطلع عل ذه المنطقة وق ي ھ ب ف بغداد بعد جولة قضاھا الكات
لشیخ الخیون الدور الرئیس في ضیافة لوطبائعھم وكان  ھمطبیعة االھوار وحیاة سكانھا واستمع في دواوینھا الى حكایات

ي اسالفھا             ھذا الكاتب وتبیان الیتین یتجول ف ذا المؤلف سنتین متت د مكث ھ ذه المنطقة وق ماھو مبھم عن حیاة سكان ھ
ب من             ت عدة جوان ت دراستھ موسعة تناول ي مضیف طارق الخیون وكان ویستمع الى قصص سكانھا حینما یجلسون ف

  .حیاة االنسان في االھوار 
رتبط  ناوي ان االھوار ت دي الحس ف مھ ذكره المؤل ا ی ا   ومم دین فسومر واور كلھ بالد وادي الراف ابقة ل ارات الس بالحض

  .محطات حضاریة عراقیة واالھوار احدى معالم حضارة وادي الرافدین التراثیة 
ل تاریخ        ا ھي تمث ب وبردي فحسب انم ة وقص تنقعات مائی األھوار لیست مس ذه    اوشعوب  اف ي ھ ة ف ا متتالی ت قرون عاش

  .ة في االلواح السومریة المنطقة وقد ظھرت آثار ھذه المنطق
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  الصحافة أیام زمان
  )1936-1863(جمیل صدقي الزھاوي : ظرفاء بغداد 

  حسین الكرخي
  

ى امراء االكراد من             ذي ینتسب ال داد ال ي بغ د فیضي مفت ل آاسمھ واسم ابیھ مركبان فھو جمیل صدقي بن العالمة محم
ت موطن      فھي االخرى ) فیروزج(بابان وكذلك امھ  ي كان ى زھاو الت من اسرة كردیة كریمة وانما لقب بالزھاوي نسبة ال

  .جدتھ البیھ
اء الموافق     ران سنة    18ولد في بغداد یوم االربع ا عام    1863حزی بالد      1936م وتوفي فیھ ا لالصالح خدم ال ان محب م ك

واالرھاق ووقف ضد السلطة العثمانیة واالمة العربیة خدمة التنسى وجاھد في سبیل حقوق المرأة ولقي كثیرا من العنت 
  :وجاھرھا بالعداء فسجن ونفي عدة مرات وھو الذي خاطب السلطان عبد الحمید بقصیدة جریئة اولھا

  
  بما ھایأمر ظل اهللا في ارض

  
  نھى اهللا عنھ والرسول المبجل

  
  :ومنھا ھذا البیت الذي ذھب مذھب االمثال

  
  وایدیك ان طالت فال تغترر بھا

  
  االیام منھن اطول فان ید

  
  .عین في العھد العثماني مندوبا عن العراق في مجلس المبعوثان باالستانة وعین عضوا في مجلس االعیان العراقي

دودین سریع              14لھ دواوین ومؤلفات فلسفیة تربو على  اء المع ان من الظرف ذا وذاك ك ا وھو فوق ھ م تطبع كلھ ا ل مؤلف
  .وھذه نخبة من نوادره التي الیحصیھا عدد البدیھة حاضر النكتة قوي المالحظة

ت     ھ و من المعروف ان منافسة شدیدة كان ت تنشب جماعة من محبیھ وقد سأل احدھم             بین ا كان را م ین الرصافي وكثی ب
الرصافي عن الجدید في شعره فاجاب بأنھ نظم قصیدة یوم امس ولكنھ لم یفرغ منھا بعد فرجاه ذلك السائل قراءة بعض  

و انھ كان في اسعد حاالتھ عندئذ فلبى الطلب وبدأ یقرأ ابیات القصیدة والكل یصغي الیھ وھو یعید قراءة البیت ابیاتھا ویبد
ودخل اثناء ذلك  )یتمیز من الغیظ(الذي یعجب بھ المستمعون مرددین اعد، اعد، حدث كل ھذا والزھاوي یستمع ویتكرظم 

و       –احب لوز ی: على یمناه ویصیح اوھو یحمل طبق) بائع َحب( اداه بصوت عال اب اوي ون اتونس یاحب وھنا تحرك الزھ
دي    : فقال لھ الزھاوي ! نعم عمي : فاسرع ھذا نحو الزھاوي وقال لھ! ابو الحب  –الحب  ى ك ؟ )مقاسي (عندك حزام عل

د انسجم معھ فغضب          ان الرصافي ق ذي ك فضحك الجمیع واستغرق في ضحكھ كل من یعرف كیف افسد الزھاوي الجو ال
ھ احد        .لرصافي وغادر المقھىا ھ قاطع ي خطاب ان مسترسال ف ا ك كان الزھاوي یخطب ذات یوم في البرلمان التركي وبینم

ون من      -بالتركیة طبعا–النواب قائال انكم یااھل بغداد تجعلون من الحبة قبة فاجابھ الزھاوي  وانكم یااھل استانبول تجعل
رة    وذات یوم قدمت الحكومة العثمانیة .القبة حبة ة مخصصات كثی میزانیتھا الى البرلمان فالحظ الزھاوي ان في المیزانی

ي قاعة             ) البخاري(لشراء كتاب  ا ف ة احدثت دوی ى خطب ة والق ر الخطاب ارتقى الزھاوي منب ة ف ة العثمانی الشریف للبحری
و جناس لطیف ولما ان السفن البحریة التجري بالبخاري الشریف وانما تجري بالبخار الشریف وھ:المجلس بما ترجمتھ

  :اتم خطبتھ قامت علیھ قیامة النواب صارخین
  .انزلوا ھذا الكافر انزلوه
  .والى ظریف بغدادي اخر

  ـــــــــــــــــ
  9: ص 2/10/1989: التاریخ  7064: نشر ھذا المقال بقلم حسین الكرخي  في  جریدة الثورة  العدد 
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الصحافة 

     



  
  :الفن والجمال في الفكر العربي االسالمي 

  فلسفة الجمال بین الحقیقة والخیال
  :المقدمة 

ال  فة الخی ل فلس ا تحت فیة  ركن ث الفلس ان المباح ن ارك یًا م ق   –اساس ر االغری ذ عص ان  –من ث ك ذا ، حی ا ھ ى یومن وحت
. حینًا آخر  –بصورة عرضیة  –الفالسفة یتناولون ھذا الموضوع ، في شتى فلسفاتھم ، مركزین علیھ حینًا او باحثین لھ 

  ن واشفق علیھم ، خصوصًا في كتاب ید بدأت فلسفة الجمال میتافیزیائیة على ید افالطون الذي طالما سخر من الفیزیائیلق
ة  (  كال        ) الجمھوری ل من االصوات واالش ون للجمی ى السمع والبصر ویطرب دون عل ذین یعتم الھواة ال ث وصفھم ب ، حی

بعقولھم نحو الجمال ا بتفكیرھم نحو الجمال المطلق ، او ان یسمووااللوان والصور ، دون ان یكون في وسعھم ان یرقوا 
ام   ( في ذاتھ ، واطلق علیھم اسم   ون   ( او ) عاشقو االوھ و الظن ذین       ) محب انیین ال م عن الفالسفة المیتافیزی زًا لھ ، تمیی

نا نعرف منذ البدایة باننا ولكن ھذه التسمیة لن تظیر الفیزیانیین في شيء مادم. یعشقون الحكمة ویحبون الجمال المطلق 
وان       )مثال الجمال( النعرف عن الجمال المطلق ، أو  ا یعرف الضریر عن االشكال واألل ، على حد تعبیر أفالطون أكثر مم

ا    والصور، فما صادفت البشریة لحد االن جماًال مطلقًا حتى تعرف عنھ شیئًا وان كل الذي صادفتھ اشیاء جمیلة تقع علیھ
ا             .عیون افرادھا  ى الطبیعة م ذي یخلع عل ان ھو ال ا ان االنسان الفن ا ، ام قلن ي حد ذاتھ وسواء قلنا ان الطبیعة جمیلة ف

ي كلت       رف ف د ان نعت ا الب ال ، فانن الي      اینسب الیھا من جم ان للموضوع الجم ي  ( الحالتین ب بوصفھ شیئًا   ) وجود الحقیق
الي   محسوسًا یتبدى في كل عمقھ وبھائھ ومجده واوج عظمتھ ، فاال نسان الفنان لیس من شأنھ أن ینتقل بنا الى عالم خی

ى                   ي ال ة تحویل المحسوس الطبیع ي عملی د ف ى وجة التحدی ان عل ا تنحصر مھمة الفن ة  ، وانم ة الحی ھ بالتجرب الشان ل
الي   ون ، ا       , محسوس جم وال واقعیون ، او اخالقی ي معظم االح انھم ف انین ب ة الفن تھم جماع بعض ان ی ا اذا راق لل وال ام

ذا             ي ھ ان ف ة ف ة والنزوعی ة والوجدانی ا االدراكی ا االشیاء في صور التتفق مع عاداتن دمون لن م یق عقلیون ، لمجرد انھ
ل االشیاء              باجحاف  ل ، لیست نسخًا تمث رارًا من قب ا م ا راین ة ، كم ة الرائع ة الجمیل ال الفنی حق الفنان العبقري ، فاالعم

  .یة ، وانما ھي موضوعات فریدة محملة بمعان خاصة تنقلھا الینا بطریقتھا الخاصة العادیة التي نعرفھا في حیاتنا العمل
دینا عن      ة الموجودة ل دون أن یكون من الضروري أن یجئ مضمون الواقع الذي تنقلھ الینا متفقًا مع تلك المفاھیم العادی

یعة ، عندما یعرض على الناس ماكان یحسن  حقًا ان الكثیرین لیصرون على اتھام الفنان االصیل بأنھ یفسد الطب. الواقع 
ان یظل في طي الكتمان ویھدم مالدى العامة من ایمان ساذج وبسیط ، ویتعاطف مع شخصیات او تصرفات كان یجب ان  
الي             ین الفن واالخالق ، ویمزجون الموضوع الجم د أن ھؤالء یخلطون ب یدینھا ویقسو في الحكم علیھا ولكن من المؤك

ا       بالموضوع الخلق  ى جزاءھ د من أن تلق ي نظر االخالق موجودات طالحة الب اة واالشرار ف وص والزن ة واللص ي فالقتل
ادتھا الظروف والمالبسات الى ارتكاب الجریمة ، دون أن تكون قولكنھم في نظر الفن قد یكونون مجرد مخلوقات تعیسة 

ھ       الفعلة االجرامیة التي اقامت علیھا قاعدة عامة لسلوكھا ، ومن ھنا  ام الیرى الشيء اال في ضوء عالقات فان الراي الع
ھ المتعددة واھمیتھ العملیة االعتیادیة ، في حین ان االدراك الفني ال یرى الشيء اال باعتباره موضوعًا  تالمتشابكة وصال

  . خاصًا لھ كیانھ المستقل ومعناه الخاص واھمیتھ غیر االعتیادیة 
ا حاول    و انن ىء ، ل ا نخط ا فانن ن ھن ن       وم ان م ة ، وك ة العادی ا الذھنی الل اطاراتن ن خ الي م وع الجم م الموض ا ان نفھ ن

ة     ة العادی ا العملی ا   ) . 1(الضروري في العمل الفني أن یجيء مطابقًا لبعض النماذج التي تعودنا علیھا في حیاتن ومن ھن
ى      كان من الضروري التمییز في فلسفة الجمال بین الواقعیة الساذجة التي ترضي اذھان    ي تشیر ال ة الت ة والواقعی العام

سلبیات الواقع داعیة الى التغلب علیھا ، كما تشیر الى امكانیات للوجود افضل واجمل داعیة الى العمل من اجل تحقیقھا ، 
ع المعاش ،          ة  للواق ة موضوعیة شاملة وعمیق دأ بنظرة نقدی حیث ان الفنان الحقیقي اشبھ بالفیلسوف الحقیقي الذي یب

  .لتصور جدید عن حیاة بشریة یتمتع بھا االنسان بقدر اكبر من الحریة والسعادة والجمال تمھیدًا 
  :معنى فلسفة الجمال 

ة ،          ة او میتافیزیائی ذه الدراسة فیزیائی ت ھ ًا ، سواء كان ًا واجتماعی یراد بھا دراسة الذوق الجمالي سایكولوجیا وتاریخی
یلة ، وھي تتناول احكام الجمال التي تعبر عن اللذة وااللم وتعرض لدراسة وقیل انھا علم ماھو جمیل وفلسفة الفنون الجم

ال        یح ورسم قواعد بمقتضاھا یتحقق الجم الفن واثاره ، وبھذا تصبح غایتھا وضع المعاییر للتمییز بین ماھو جمیل وقب
ار   ویبدو في االعمال الفنیة ، وما من شك في ان الجمال قد اثار افتتان الناس من قدیم الز دع االث مان ، وان االنسان قد اب

ال ، واصطنع اوًال      ت فلسفة الجم الجمیلة قبل ان یفلسف موضوعھا ، ثم عرض للبحث فیھا بالنظر العقلي ومناھجھ فكان
ي      ي ف واقعي الحقیق المناھج التاملیة لدراسة الجمال كما ینبغي ان یكون ، ثم انصرف عن مثل ھذه الدراسة الى البحث ال

  ) .2(ما ھو كائن بالفعل ، فكان علم الجمال التجریبي الجمال ، ك
  :تاریخ فلسفة الجمال 

وا ب       د خلط انوا ق ان وان ك ان اوًال للیون ھ ك روطھ وقوانین ھ وش ة حقیقت ال لمعرف ي الجم ث ف ل البح ال  ھلع فة الجم م فلس
م الوجداني بالنسبة ل       تم ارسطو بوضع     واالخالق والمیتافیزیاء ، فقد عني افالطون وافلوطین بفحوى الحك ال ، واھ لجم

ل ھذا یمكن ان         ة ، ومث اھج تجریبی ى من نظریة في طبیعة الفن ، وكانت ھذه المباحث تتم على اسس فلسفیة والتستند ال
ى اسس       انوا یقیمون بحثھم عل یقال في فلسفة العصور الوسطى ، والكثیر من مناھج المحدثین في ھذا المجال ، بانھم ك

ھ    عقلیة ، فیھتمون بوضع  ال واھمیت ة الجم ن    . مثل علیا للعمل الفني ویسلمون بنظریات عامة عن دالل البرغم من ان ف ف
عات الدینیة ، اال انھ كان مثالیًا عن طریق وضع    والعام ، حتى في تصویره للموض ھعصر النھضة كان دنیویًا في اتجاھ

البصریة الى ایجاد نوع من التناسق واالنسجام     العالم الطبیعي الیھ عن طریق اعادة رسم الواقع ، بشكل یؤدي في عالم
  وقد كان الفیلسوف االلماني كرستیان ولف) 3(الذي ھو المثل االعلى الخیالي لعالم میتافیزیائي یخلو من اي صراع 
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وقوى  م قد قسم قوى االدراك االنساني الى قوى عقلیة علیا عملھا المنطق الذي ینشد كمال المعرفة العقلیة ،1754، ت  

  .حسیة دنیا عملھا الجمال الذي ینشد كمال المعرفة الحسیة 
ى وجود قوة            ى اشارت ال ي ذلك العصر حت دمت الدراسات السایكولوجیة ف نفس االنسانیة ، اسموھا      وما أن تق داخل ال

لبحث الفلسفي الوجدان ، ھي المسؤولة عن االحساس بالجمال ، وشھد القرن الثامن عشر في انكلترا تقدما ملحوظًا في ا
ي     ) م 1713ت (عن الجمال ، واظھر من ساھموا في ھذا التقدم في انكلترا شافتسبري،  ي االخالق وف بفلسفة الجمالیة ف

ات          ) م 1804ت ( المانیا عمانوئیل كانت ،  ین نظری ي التوفیق ب ال الحدیث ، جد ف م الجم الذي یعتبر المؤسس االول لعل
ا     السابقین لھ وانتھى الى جعل فلسفة زین اولھم دانین متمی ال ،     : الجمال موضوعًا شامًال لمی ات شاملة للجم وضع نظری

ة     : وثانیھما  ون الجمیل ي تصنیف الفن ي البحث      . البحث في طبیعة الفن والمناھج التي تتبع ف واستمر االتجاة النظري ف
ى اال        ا عل ال قائم د فالسفة الجم نھج البحث عن ة      یسود فلسفة الجمال بعد كانت ، وظل م دأ بالقضایا الكلی ذي یب ستنباط ال

  .واتباعھ ) م1831( للبرھان على صدق االحكام الجزئیة، وأوضح ما یبدو ھذا عند ھیجل ،
م المدرس        ذین  ) م1860ت( و شوبنھاور، ) 1854ت(الرومانسیة شلیننج   ةوظھر االتجاه النظري بشكل أخر تحت اس الل

االول في الطبیعة وكل كائناتھا مظھرا من مظاھر الجمال الفني ، كما اعتبر اھتما وغاال في تقدیر الجمال والفن ، فقد راى 
  .الثاني الشعور بالجمال اسمى ما یحظي بھ االنسان في الجمال

ا          ة ومناھجھ نھم بالفلسفة المیتافیزیائی ة م ى ضاقت طائف ال حت وعلى مثل ھذا الحال ظل موقف الفالسفة من فلسفة الجم
ي    االستنباطیة ، ونزعت الى  ام الت ى االحك تحویل الجمال الى علم وضعي یصطنع المناھج التجریبیة الخاصة ویطبقھا عل

درھا عن  عورنا دنص ة             ش ال الفنی اج االعم ي انت ذل ف ذي یب ود ال ى المجھ ا وعل ون ذاتھ ى الفن ل عل ة ،ب ذة الجمالی بالل
  ) .4(المبدعة

  .:اشھر مذھب المحدثین والمعاصرین في فلسفة الجمال 
بدو على صورتین یالمذھب  ااالشارة الى ان ھذمن ث عن مذھب المحدثین والمعاصرین في فلسفة الجمال ،البد قبل الحدی

ة :ى ل،االو ة،   : تجریبیة وصفیة والثانی ة معیاری دا           فعقیل د مقی ان او الناق ي توضع للفن ى فھي تجعل القواعد الت ا االول ام
فھي تجعل القواعد والمقاییس التي توضع للفنان والناقد ،على اساس  ةأما الثانی.بزمانھما ومكانھما وظرفھما واحوالھما 

ن              م الف ي فھ از ف د الممت ة الناق ا ینبغي ان یكون علی ي ، وم ي انتاجھ الفن تصور ما ینبغي ان یكون علیھ الفنان المبدع ف
وان  ھ االل ة   ووتذوق اییس عام د والمق ل القواع ا تجع یح ، انھ ل والقب ین الجمی زه ب ال وتمیی ان  الجم ى الزم ة تتخط مطابق

ا   ي       -والمكان وتتحرر من ضغط الظروف واالحوال ، ومن ثم تكون صادقة صدقا مطلق ى النحو التجریب ال عل فلسفة الجم
الوصفي ال تھتم كثیرا بدراسة المشاكل الرئیسة في الجمال لمعرفة مبادئھا النظریة ،الن ھذا النوع من الدراسات ھو من 

انھا .الفني  ھكن الفنان من انتاجمبل تھتم فقط بدراسة االسباب والبواعث الطبیعیة التي ت. عقلیةشان الفلسفات الجمالیة ال
م                  ي عل ا نرى ان مجال البحث ف ي المجتمع ،ومن ھن ة ف ال الفنی ا االعم اثر وتؤثر بھ ي تت تھدف الى تفسیر الظروف الت

ؤثرات واالذ       ان لمعرفة الم اول عقل الفن ي الوصفي یتن ال التجریب ذا      الجم رت فیھ وبھ ي اث واق السائدة في عصره ،والت
نفس    م ال اع وعل م االجتم ى عل اد عل ى االعتم ر ال ول اخر االم یولوجیة  ویتح اھج السوس تفید من المن ي یس اریخ ، لك الت

  ) 5.(ة في عملیة فھم الفنان واالعمال الفنیة فھما علمیا محكمایوالسایكولوجیة والتاریخ
جاه الخیالى المیتافیزیائي یقف اتباع المذھب الطبیعي في فلسفة الجمال ،حیث یرون ان على عكس االت: المذھب الطبیعي

ى تنحصر مھم     ذا المعن ة      ةالطبیعة وحدھا ھي الجمال الوحید والصحیح لدراسة الجمال ،وبھ ي ان یالحظ الطبیع ان ف الفن
بیعیین في الفلسفة یوجب على الفنان مذھب الطبیعیین في الجمال كمذھب الط.عن كثب ،ویسجل بیئتھ المادیة في وضوح 

وھر من حساباتھ    ة او الج تبعاد الماھی ة واس ة خفی ة حقیقی ال ای ة   .اغف ة محاول ھ ای تبعد من ذھن ھ ان یس رض علی ویفت
لتصحیح الطبیعة عن طریق التعبیر عنھا بما یسمونھ بالصور المثالیة التي یتجاوز اصحابھا الواقع والحقیقة الى الكمال 

ي یتوھمون وجوده ،من الخطا في عرف ھذا المذھب ان یفرض الفنان على الطبیعة احكامًا تقویمیة ، اعتقادًا المطلق الذ
افدح الخطأ اذا اتخذ من  ءمنھ بان الطبیعة ناقصة یعوزھا جھد الفنان لیزیل عنھا النقص ویردھا الى الكمال ، وھو یخطى

عو       ارة الش ي عدم اث ھ السبب ف ي        مشاھد الطبیعة مایظن ان ة الت ھ التتجاوز تشریح الطبیعة والبیئ ال ، وان مھمت ر بالجم
 . یعیش فیھا ووصفھا 

ا             عیین، وتزعمھ ة الوض ون بمدرس ا تك بھ م واقعیین اش ن ال یة م دات مدرس ى معتق ادة عل ي ع ذھب الطبیع ق الم ویطل
لنسبة الى ھؤالء عبارة فقد كان المذھب الطبیعي با) م1902ت (وامیل زوال،) م1893ت(وموباسان ،) م1880ت (فلوبیر،

ي الطبیعة ویفسره        ا یقع ف عن المنھج العلمي مطبقا على الفنون ،حیث یعتقد امیل زوال ان مھمة الفنان ھي ان یسجل م
  .،لكي یكون الفن نسخة طبق االصل من الطبیعة

ا ھي االم      ال وشرھا، م ر االفع ارف    ویرى اتباع المذھب الطبیعي ان جمیع االحكام التي نصدرھا عن خب جرد اصطالح تع
علیھ الناس ،ولكن لیس لھ اي اساس في طبیعة االشیاء، ومن ثم وجب ان یلتمس الفن فھم االشیاء ،وال یتجاوز ذلك الى 

فالسلوك االنساني مظھر من مظاھر الطبیعة، وواجب الفنان ان یعرض ھذا المظھر في . االمتداح والثناء او القدح والذم 
ھ  تفصیل واسھاب ،ولكن من د ون التسامي بھ او محاولة تكملة ما یتوھمھ نقصا فیھ ،من غیر ان یفترض وجود خفیھ فی

  .او یحاول االرتفاع بھ على ما یظنھ قبیحا
  :المذھب الرومانسي

ا       ة اال انھم ذھبین بالطبیع من الضروري ان نمیز بین المذھب الطبیعي والمذھب الرومانسي ، فبالرغم من التزام كال الم
ي االشیاء من خصائص موضوعیة ال               اختلفا في ا ف د م ة ، فالمذھب الطبیعي یؤك ھ من الطبیع ان وموقع تحدید دور الفن

م          ان وشعوره بصفات االشیاء وخواصھا، ومن ث ى ذات الفن تصدر عن ذات الفنان في حین یؤكد المذھب الرومانسي عل
  .حین اباح المذھب الرومانسي ھذا التدخل للفنانأوجب المذھب الطبیعي الحد من تداخل الفنان في تصویر الطبیعة ، في 
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  ، كاحد مذاھب فلسفة الجمال في أواخر القرن الثامن  يلقد ظھر المذھب الرومانس

و،      ع اك روس ھ ج رز دعات ن اب ان م ر ، وك ع عش رن التاس ن الق ف االول م ر والنص و ، ) م1778 (ش ور ھیج ت ( و فیكت
  .في انكلترا) م1851ت(وشیلي،) م1824ت(و بایرون،.ي ألمانیا ف) م1802ت(ونوفالیش ،. م في فرنسا)1885

م        ا ـریع وبسیط ومن ث ى نحو مباشر وس ن جوھر الرومانسیة یقوم باالستغراق في الطبیعة ومحاولة ادراك ظواھرھا عل
ر ات ول دون ادراك الطبی      بیعتب ق تح طناعیة وعوائ ا اص رف واالدب خطط یات الع ـواعد ومقتض نظم والقــ ل ال ا ك ة اعھ ع

ـر            ـي التعبی ـدق ف رون من شأن الص ة، فھم یكب راھیتھم للمثالی ت ك وظواھـرھا والتمتع بھا والتعبیر عنھا ، ومن ھنا كان
ـن       . والتلقائیة في الشعـور  ة الف ـالعقل ومنطق ان استخفافھم ب وبمقــدار مغاالتھم في تقدیر الـوجدان والخیال والعاطفة ك
  ظھ الجزئیات والمحسوسات ومشاھــدة المشاعـر التي تثیـرھا الطبیعة مـــع  بمالح مامعندھـم تقـوم فــي االھت

ة لتكمیل   ى محاول وھم    ھ تسجیلھا في أمانة ودقة، من غیر ادن ا یت ا ، كم الیون ان الرومانسیة تط   ا او التسامي بھ ب  االمث ل
ق   ة وعم ي حری عروا ف ان یش انین ب ا من الفن ـ ومعتنقیھ ـم من غی ـن مشاعـرھ ـروا ع غط  ان یعب ي او ض ب فن ى كت ر ادن

المؤثرة الذي ینبھ الخیال الفني ویثیر الوجدان ، كنقطة بدء  ھخلقي انھا تلتمس في اعمال الفن وروائع اجتماعي او قھــر
  .للعمل الحر ولیس كموضوع للتامل والتفكیر 

انع یحول   فرضھا على الفنان سلطة متا تلتقي كلھا عند كراھیة القیود التي بعشوالرومانسیة تتفرع  ا ، والنفور من كل م
ان بالخ       ان شعور الفن اع ب ي        ص دون حریة التعبیر عن الطبیعة ، واالقتن ان الصدارة ف ي االشیاء یحتل مك ائص الخفیة ف

  وربما كان للرومانسیة بعض الحذر في ھذا الموقف الن الحیاة الروحیة للفنان تبقى في خطر ، فال   )6.(التعبیر الفني
ھ       النظام التسلطي  و من الخطر علی اني     . وال النظام التحرري للمجتمع یخلو كل الخل ة اقل ، والث اذ ان االول یمنحة حری

ث       رار ، حی یعطي امانا اقل ھذا من جھة ومن جھة اخرى فان بین الفن والعلم ھوة قد تبدو في بعض النواحي عمیقة الق
ان وینبثق من أعماق نفس     خلق واب ھان العلم مجرد كشف عن حقائق الواقع ، اما الفن فان وان  ھداع یصدر عن ذات الفن

  . كان القنان یتأثر من غیر شك بالمحیط الذي یعیش فیھ ویتفاعل مع تیارات الفكر والحیاة تكتنفھ
  :المذھب االجتماعي الوضعي 

ھ او مكن    اأن انصار ھذا المذھب یضیقون ذرعًا بكل مذ ان او عقل عور الفن ي   ھب الفن ظاھرة فردیة تتصل بش ات الالوع ون
غط اعراف          اعنده ، الن الفن عند االجتماعیین جماعي ولیس فردی یش تحت ض ي مجتمع یع اس ف ، انھ یمثل نزاعات الن

ر عن           ي انتاجھ والیملك اال التعبی ھ ف اثر ب ھ ، ویت ي ظل وعقائد وتقالید ، ویھدف الى خدمة المجتمع الذي یعیش الفنان ف
ھ     عھا مجتمع ي یض اریخ الحضارة            . المثل العلیا الت دون ان یكتبوا عن الفن من خالل نظرتھم لت اع یری اء االجتم ان علم

ي خالل العصور            اج الفن ي اتجاھات االنت ي أثرت ف ي     . االنسانیة ، محددین العوامل الت ا الجغراف ة معناھ ویریدون بالبیئ
وقد جاءت الفلسفة الوضعیة لتدعم ویعبر عن روح العصر . ھالجتماعي معا ، فالفنان یصور مناظر الطبیعة التي تحوطاو

ذوق االجتماعي،        ى ال دت عل ة ، فاك ة التجریبی المذھب االجتماعي في فلسفة الجمال ، عن طریق اصطناع المناھج العلمی
رف بفردیة تاالجتماعیة التي ال تع) م1917ت(على حساب الذوق الفردي ، فأضافت بھذا التأكد قوة الى مدرسة دوركایمن

  ).7(تردد في رد الشعور بالجمال الى الذوق العام في المجتمعالفنان ، وال ت
  :  المذھب المثالي -4
ا       اوھو امتداد الى المذ  ر عم ى التعبی ان ال ھ اتجاه الفن ھب المیتافیافیزیائیة الكالسكیة ، ولكن بشكل متطور ، حیث یراد ب

لوقوف عند نقل الحقائق نقال حرفیًا ، وبھذا یرفع ھ وعواطفھ في اثاره  الجمال ، وعدم انوجدا ینبغي ان یكون ، مع توكید
ى السمو     دفع ال ل    . الفن الجنس البشري الى افاق علیا فیتجنب الواقع  الكریھ االلیم لیصور الجمال الذي ی وابرز من یمث

دتو كرونتشھ          الي المعاصر بن في الجم ر الفلس ي الفك ذا االتجاه ف ارة عن تر    ) م 1952ت ( ھ د ان الفن  عب ث اك ب حی كی
ویستعیر كروتشھ عبارة مشھورة لكانت فیقول ان . جمالي اولي بمعنى انھ مؤلف من العاطفة والصور على شكل حدسي 

دة          ى ح ورة عل رى الص ة ال ت روح الفنی رى ان ال اء وی ة جوف دون العاطف ورة  ب اء ، والص ورة عمی دون الص ة ب العاطف
نظریة  ىولو نظرنا ال. سمیھ بالعمل الجمیل نیة متسقة ، ھي ماتستشعر على حدة ، بل تمزج بین االثنین في وحدة ذھنالو

كروتشھ في الفن لوجدنا انھا تقوم اوال في الذات على اعتبار ان النشاط الفني ھو حدسي تعبیري مستقل تمامًا عن شتى 
فانھ الیعنى سوى ) للفن  الفن( االعتبارات العلمیة واالخالقیة والدینیة والتاریخیة واالجتماعیة وحینما یقرر كروتشھ ان 

  ) .8(استقاللیة الفن عن كل ماھو واقعي او عملي 
 :فلسفة الجمال بین الموضوعیة والذاتیة 

ي             ال ف ة والخی ى الحقیق ادھم عل ین الفالسفة من حیث مدى اعتم تناول البحث في الجمال ثالث مشكالت اثارت الخالف ب
  : طرح ارائھم ، وھي 

  بیعة موضوعیة او ذاتیة ؟طبیعة الجمال ، ھل ھذه الط
دا عن              واقعي بعی ھ وجوده المستقل ال ة موضوعیة ل ال ذا طبیع وقد اثیر نزاع بین فریقین من الفالسفة عد احدھما الجم
ذات او             ى ال رده ال ھ اي وجود واقعي او موضوعي ی یس ل ة ول ال ذا طبیعة ذاتی الذات او العقل ،وعد الفریق الثاني الجم

ي كل      یقو. ھالعقل الذي یدرك ھ واالستمتاع بھ ف ل الفریق االول ان للجمال وجودا موضوعیا ، ولھذا اتفق الناس في تذوق
أما . ة في الشيء الجمیل تالزمھ وتقوم فیھ حتى وان لم یوجد عقل یقوم بأدراكھا ّلاحزمان ومكان ،فالشيء الجمیل صفة 

  جنس الى جنس ،بل قد یختلف باختالف االفراد  الفریق الثاني فیقول، ان تصور الجمال یتغیر من عصر الى عصر ومن
عریة والصور     في الزمان او المكان الواحد والبیئة الواحدة ، واختالف الناس في تذوقھم للقطع الموسیقیة والقصائد الش

عر المصري    خ ، ... الفنیة یشھد لھذا القول ولیس من الیسیر على االوربي ان یستمتع بموسیقى صینیة او یطرب للش  ال
ة        رز من یمثل الذاتی فاعتبر ھذا الفریق الجمال ذاتیا ولیس صفة واقعیة تقوم الشيء الجمیل مستقلة عن كل ادراك ، واب

  اكد على ان) حقیقة الفن(م تحت عنوان 1897ففي كتاب نشره عام ) م1910(المتطرفة في فھم الجمال تولستوي ، ت
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ورة     ت ام ص عریة كان ل قصیدة ش يء الجمی اال    قیمة الش یمفونیة او تمث ة او س ا ،   .فنی ى متلقیھ را عل ا تقوم اوال واخ انم

في االنفعال بین الفنان ومتذوقي الفن، فاذا روى رجل قصة او انشأ اغنیة أو رسم صورة  اكفالجمال عند تولستوي اشتر
ان حیة وصدرت عن اتجاه         ة الفن ت عاطف اذا كان اة غض     وھو یقصد اشراك غیره في عواطفھ ظھر بھذا فن ، ف ي الحی ف

ال  . نظیر تجلى فن عظیم یشارك الجمھور الفنان فیھ  وینتھي تولستوي من ھذا الى ان اغاني الفالح الروسي اثارت انفع
  . جمھور من الناس اكثر من الذین اثارتھم مسرحیات شكسبیر

وم   كان -شعرًا–الذاتیة المتطرفة بقولنا ان جمال االثر الفني  هولعل في وسعنا ان نلخص ھذ أو تصویرأ أو موسیقى ال یق
وات        ن أص ا م ل منھم یب ك ى نص ي ان یحص ین یكف ین فنیت ین قطعت لة ب ھ، وللمفاض اس فی ھ الن ا یظن ى م اس ال اال بالقی
المعجبین بھا ، وعلى قدرحظ القطعة الفنیة من أصوات المعجبین یكون نصیبھا من الجمال الفني ، الن الجمال لیس شیئا 

في نفوس الذین یتصلون بھ، دون ان یحدث    ھعمال الفن ومشاھده ، انھ مرھون بالتاثیر الذي یحدثفي أ ّال موضوعیًا حا
ھذا التأثیر نفسھ في نفوس غیرھم وال یوجد الجمال اال في قلب االنسان الذي یتذوق الجمال ومن یكون نسبیا یتوقف على 

ة ، یوجھ       ان او        شخصیة الفرد ومستوى تحضیره ومبلغ حظھ من الثقافة الفنی د بزم ا ال یتقی ًا مطلق یس عام خاص ، ول
  .مكان

تقویم الجمال ، ھل یتم على أساس عقلي أم عاطفي؟  یقول فریق العقلیین ان الجمال یرد الى حكم عقلي یصدر على شيء 
ا عقلی  . وھنا یجب اخضاع روائع الفن الى قواعد وقوانین عقلیة . یوصف بالجمال  ال ا ض مح ا فالتقویم الجمالي یكون ھن

ي تصف الظواھر وال تتجاوز        ة الت ى      . صفھا  ویختلف عن سائر االحكام والتقییمات الواقعی د عل اني فیؤك ق الث ا الفری ام
داعي،        ي االب ق الفن ان وضع قواعد للخل العنصر العاطفي او الوجداني في تذوق الجمال وتقویمھ ، وینكر ھذا الفریق امك

ذا اذا   وابرز من یمثل ھذا الفریق المدرسة الرو ال ، ھ مانسیة أو العاطفیة التي تھبط بقیمة العنصر العقلي في تقویم الجم
ة   حنھ عندھا مجرد وجدان او االاعترفت بوجوده ،  ب االشیاء الجمیل . ساس عاطفي بالجمال او حدس مباشر یصل الى قل

ین   الواقع ان كال الرأیین السالفي الذكر على تطرف ، وقد یكون االدنى الى الصواب ان ی ز ب قال ان الحكم الجمالي والتمیی
اریخ الفن      ح الجمال والقب ا اذا استعرضنا ت ل انن لیس عقلیا صرفا وال وجدانیا خالصا ، وانما ھو مزاج من عقل وحس، ب

م روائع    ك             ھالحظنا ان الذین ابدعوا أعظ ى ذل ة ، من اصدق الشواھد عل ب الحواس والمشاعر المرھف ى جان ة ال المدرك
فیھ وفي الكثیرین من عباقرة الفن نجد . حوظا في مجال العلم والفن معا لم الذي ابدى تفوقا م1519شي، ت لیوناردو دافن

 ).9(ة ، وبمقدار توافرھاتین المیزتین تكون العبقریةفالعقل ونعمة الحس والعواطف المرھ ةتوازنا واضحا بین ھب
  :عالقة الجمال بالخیر

ان یقول فریق الموحدین وھم االقدم ، ان  دًا  ظ لف یون دراسة الجمال وثیقة الصلة بدراسة الخیر ، حیث استخدم الیون ا واح
فة                 ال بفلس ان فلسفة الجم د الیون د امتزجت عن ي ،وق ال االخالق ال والكم ین الجم ر ، ووحدوا ب ال والخی للتعبیر عن الجم

اجم افالطون   .فاعتبر الرواقیة الجمیل وحده الكامل في عرف االخالق  .االخالق  د ھ ي جمھوری  وق ھ ف زم     ت ذي ال یلت الفن ال
ى    اس عل بقواعد االخالق ،حیث حكم على الشاعر الذي ال یلتزم بشعره بالقیم االخالقیة وال بالتفكیر العقلي ،بان یضع الن

ا یشیعون    ى ال        ھراسھ اكلیال تعبیرا عن اعجابھم بفنھ وتقدیرھم لھ اال انھ سرعان م ا حت ة لیطردوه منھ ى حدود المدین ال
ا         اوا للفن الال یسمح  ى الفضیلة فیھ ة ، حرصا عل ي المدین أثیر ف ي بالت الحكم      )10.(خالق ا ب ال مقترن عور بالجم ر الش وظھ

رق السابع عشر ب     ي الق وعن موقف ھؤالء نشأ مذھب الحاسة       ) افالطونیي كمبرج  ( الخلقي عند المدرسة المعروفة ف
ح الف      ةدعای  الخلقیة الذي ربط   ا ال ال ، كم ر والجم ین الخی ارت،  ب ال ،     ) م1844ت ( یلسوف ھرب م الجم وھو مؤسس عل

م االحدث ، فذھبوا          . خالق بأعتباره فرعا من فروع علم الجمالالوعالج علم ا ر ، وھ ال والخی ین الجم ق الفصل ب ا فری أم
من اجل  فاعتبروا ان الفن ھو. الى ان الجمال ھدف في حد ذاتھ ، وال توجد اي عالقة ضروریة بینھ وبین القیم االخالقیة 

احوا الھل الفن ان    بالفن وجعلو غایتھ وقفا على الجمال ،  غض النظر عن التقییمات االخالقیة ،من خیر او شر ومن ثم اب
ع    یتمردوا على المالوف من نظم االخالق واوضاع العرف ومقتضیات التقالید واال یجعلوا لغیر الجمال غایة قصوى لروائ

ي    ) ازھار الشر ( دیوان شعره) م1867ت(لفرنسي بودلیر ،م اصدر الشاعر ا1857وفي عام .فنھم ھ القضاء الفرنس فأدائ
وامر بحذف االبیات التي تتنافى مع االخالق واالداب ، فاثار حكم القضاء دائرة الكثیرین من انصار بودلیر ،فاتھم فیكتور 

م              ي حق الفن ،ولكن حك الظلم والجور ف ي فرنسا القضاء ب اء ف ة      ھیجو وغیره من االدب ان وظیف ائلین ب القضاء سر الق
ال عن االخالق           دالجمال الفني خدمة الحیاة وتوكید التقالید والمعتق زاك وامیل زوال من اشد دعاة فصل الجم ان بل ات وك

وف           ي ادب مكش اة ف ة ـ حیث صورا الحی یم االخالقی ار للق ة دون اي اعتب ن بالطبیع ط الف ث رب ان .،حی الة الفن  –الن رس
. فالشر واقع طبیعي ،وفي تصویره البارع جمال.ة وعظ وارشاد ودین ،بل رسالة واقع طبیعي وجمال لیست رسال -عندھم

م           ) قدیما وحدیثا(والواقع ان كثیرا من علماء الجمال  ة ذلك النھ اة الطبیعی ین الفن والحی ارض ب اموا ضربا من التع قد اق
ة  ارتاوا ان الجمال الفني لیس مجرد صدى للجمال الطبیعي ، وانما ا  . ھو عمل بشري ینطوي على قیمة ابداعی واذا نظرن

نھم       ا ان االتجاه السائد بی االن الى موقف علماء الجمال والفنانین المعاصرین من مشكلة العالقة بین الفن والطبیعة الفین
عالم متسق من یمیل الى رفض نظریة التقلید او المحاكاة للطبیعة بدعوى ان المھم في الفن ھو الرغبة العارمة في خلق 

ائق الموضوعیة     اه     . الصور الحیویة ،ال مجرد االقتصار على تسجیل المظاھر الحیة او التعبیر عن الحق ا عن ذا م ولعل ھ
  اننا لنعرف جمیعا ان الفن لیس ھو الحقیقة ، وانما ھو الكذبة التي تجعلنا ندرك :" بیكاسو حینما كتب یقول 

ي         وعلماء الجمال یقررون ان ا. الحقیقة  ا نجح ف ا ھو نفعي، وحینم لفن اصبح جمیال حینما استطاع ان یتحرر من كل م
اریخ ضربا من االنفصال ،               ي مجرى الت ذي یحدث ف د ال اج الجدی ك االنت التخلص من كل ما ھو حرفي ، وبھذا اصبح ذل

  )11(وكانھ حقیقة فریدة تند عن كل تفسیر وتفلت من طائلة كل مقارنة
  :والخیال  تذوق الجمال بین الحقیقة

  یقول الفریق االول الذي ینطلق من علم النفس التجریبي في بحث الجمال لمعرفة مصدره ،ان ھذا التذوق موضوعي ،اذ
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ا   ي       .ینطلق االنسان نحو االشیاء الجمیلة من موقف ذھني نقدي اكثر منھ نفسیا انفعالی ھ ذات ى ان اني ال ق الث وذھب الفری

  .الت ووجدانیة،مرجعھ الى ما یثیره من انفعا
رایین نصیبھ من الصحة              ت ان لكال ال ي    .ثم اجریت تجارب سایكولوجیة حول ھذا الموضوع اثبت الن لكال االتجاھین ف

ا جمیعا ، وان تفاوت حظھما من القوة والضعف بتفاوت مزاجنا ونوع ما یعرض لنا والعوامل التقلیدیة نالتذوق موجود فی
وع ،        التي اشتركت في تكوین ذوقنا ، وب ي الن رق ف ي الدرجة ال ف ال فرق ف ھذا یصبح الفرق بین الناس في تذوقھم للجم

فاذا طرحنا الروابط والذكریات جانبا وجردنا أنفسنا من كل انفعال شخصي ومصلحة ذاتیة ، وتفحصنا ایدینا من مشاغل   
تذوقھم للجمال ، بمعنى انھم یتفقون الحیاة الیومیة ومطالبھا ، یبقى بعد ھذا اساس مشترك بین الناس جمیعا یستند الى 

  .متمدنین أو متخلفین في التمییز بین الجمال والقبح 
ت   كما ان الخالف في تذوق الجمال یتضاءل عند االفراد متى كان مستوى تفكیرھم وحظھم من التدریب الفني واحدا ، كان

الملحوظ ا ناحكامھم على الجمال تصدر في ضوء مقیاس واحد مشترك بی  ى        ھم ، ف ة مت ي التربی ھ شك ف ي الی ذي ال یرتق ل
ات ال           ى الخالف یح ، تبق ل والقب ین الجمی ز ب ي التمیی ا    ض تقدمت التقت وجھات النظر ف ا ، أم ة ، وستبقى دائم ئیلة الثانوی

  .االختالف االصیل في أحكام االفراد على الجمال فیختفي باشتراكھم في ثقافة واحدة ومعیشتھم في ظل حضارة واحدة
د              ةطبیع  ولیس من ذا یؤك ة او االستمتاع السریع ، ولھ راءة الخاطف ابرة او الق د من النظرة الع الي ان یتول ذوق الجم الت

ھ بصورة    علماء الجمال انھ البد لطالب المتعة الفنیة من ان یعود الى العمل الفني مرارا وتكرارا ، لكي یستطیع ان یتذوق
راء ع   . صحیحة  ام الخب ي احك ى           اذا كان ھناك خالف ف د عل ي تعتم نھم بصدد المسائل الت ائم بی الخالف الق ال ، ك ى الجم ل

ات           ة من نظری حة نظری ى ص اقھم عل ل اقرب من اتف ي الجمی اب بالعمل الفن ى االعج اس عل اق الن رد، فاتف المنطق المج
  0)12(ب للجانب الموضوعي في تذوق الجمالیارسطو ، وھذا تغل

رفا وال ذ  وعا ص یس موض ال ل ة ان الجم ي تذوق  والحقیق د ف ھ یعتم ا ، ولكن ا خالص ین   ھاتی زج ب ى الم ھ عل اس ب واالحس
ھ ال                ا مجردا ، ان یس نشاطا عقلی ال ل ال الن الجم ال شيء خال من الجم ة، فاالنسان ال یستمتع بجم الموضوعیة والذاتی

ذي یتذوق    ل ال ى عن  ھیتوقف على العق ال الموضوعیة الحالّ    ا، بل عل أتي دور العقل     صر الجم م ی ھ ، ث ذوق الشيء   ة فی لیت
ة الحالّ   ھ  الجمیل من خالل العناصر الجمالی ین موضوعیة الشيء الجمیل وذات االنسان         . ة فی ة ب ة وجودی اذن فھي عالق

  اذن فما ھي الشروط الموضوعیة للجمال؟. وعقلھ 
ا   بجمالھا من خالل الخصائ ھیبدو الجمال في المشاھد الطبیعیة وروائع الفن ، فتثیر مشاعر االنسان وعقل ة فیھ ص القائم

ا یمكن                م الكالم واللحن ، نجد ذلك مم ا او نغ م االضواء وتناسق النسب ووزن القصیدة وتعبیرھ كانسجام االلوان وتالئ
ي  وھي المبدأ الضروري المقرر للجمال ،وھي تبدو ) الجمالیة المتناسقة المتناغمة ةالوحد( التعبیر عنھ بلفظ واحد ھو  ف
و   (عباقرة، وتظھر في لوحات روائع الفن التي انتجھا ال ائس والمساجد    )شكسبیر (ومسرحیات  ) میكائیل انجل ي الكن او ف

  .ت أبان العصور الوسطىئالضخمة التي انش
  : العبقریة الفنیة بین الحقیقة والخیال

ة   ظاھرة اال يالفنان ،ما ھ ةالفنیة تفسیرا موضوعیا علمیا ،فھم یرون ان عبقری ةالعبقری عیفسر علماء االجتما اجتماعی
اھج البحث     لھا اسبابھا الطبیعیة واالجتماعیة ،وانھا تنشا وتتطور عند الفنان بشكل طبیعي في ظل المجتمع وتخضع لمن

اعی      م یختلفون عن االجتم م   یالتجریبي ،ویشارك علماء النفس التجریبیون علماء االجتماع ھذا التفسیر ،اال انھ ي انھ ن ف
ا  اعتبروھا ظاھرة فردیة ولیست اجتم ة    .اعیة ،تصدر عن الفرد وال تظھر في تربة اال متى تھیأت لھ ور العبقری اق ن فانبث

یرھا                انون یمكن تفس عراء والفن ا الش ي تحدث عنھ ة الت ھ ،وااللھامات الخفی ي وعاطفي یؤذن بمجیئ یسبقھ تحضیر عقل
ي   سایكلوجیا متى ما عرفنا االحداث التي سبقت ظھورھا، مثل معاناتھم وابحاثھم ومشاھدا كلة الت تھم وتامالتھم في المش

رة  .تشغل اذھانھم  ة فت ي تسبق    من ھنا فان تعلیل االلھام الفني تعلیال علمیا یقتضي معرف د اشباع    . ھالتحضیر الت د یری وق
اء النوم او    .الذھن بما یدور حول المشكلة الفنیة الى اعوام طویلة تسبق نور االلھام  ي اثن وال عجب ان یظھر االلھام الفن

ر عائق          .كون س الراحة وال  عقب ره من غی ى مواصلة تفكی اه یساعدان االنسان عل ا رج  . الن الراحة واالنتب ت ح ومن ھن
د تطول         اة ق رة من التحضیر والتحصیل والمعان رة من    .الدراسات السایكلوجیة ان العبقریة الفنیة، تظھر بعد فت ا فت تلیھ

  .ظروف العبقریة ،ولیست المصادفة ي یھیىءوال مصادفة في االمر فاالنسان ھو الذ.الراحة والھدوء
اال ان بعض فالسفة الجمال ردوا مصدر العبقریة الى االلھام ، فیما یسمیھ الشعراء، بمعنى ان الطبیعة البشریة عند بعض 
ي                داع الفن ى االب درة خارقة عل تھم مزودة بق ھ ، ان طبیع ر مقدمات تسلم الی أة وبغی ى صاحبھ فج الناس مھیأة لتلقي عل

د دعاة ھذه    م رجعھا شعور مفاجىء غیر مسبوق بتفكیر عقلي وال اختیار تجریبي وال اي عمل ارادي ، فالخلق الفني عن
اذن فالفنان ال یعرف في .النظریة مراجعھ فطرة الفنان وما یعتریھا من حاالت التصل الیھا دراسة عقلیة او تجارب حسیة

زي كولیردج     فنانین بالكثیراكثر الحاالت مصدر الھامھ، وتطالعنا روایات ال في ھذا المضمار ، حیث یقول الشاعر االنكلی
ان سنة من النوم اخذتھ أثناء مطالعتھ الصباحیة فما أفاق منھا حتى بادر بكتابة قصیدة من اشھر قصائده، ویصیح فولتیر 

ھ كتب أحسن روایاتھ وھو في أحقا انا الذي كتبت كل ھذا؟ ویزعم جوتھ ان: وھو في المسرح یشاھد تمثیل احدى روایاتھ
  .أعظم ألحانھ وھو في حالة انشغال تام  تغیبوبة ، وقد ابتدع موزار

 فیقول ان في االنسان نزعات.بھذا مذھب فروید ومدرستھ في تفسیر العبقریة الفنیة یردھا الى مكنونات الالوعي  ھوشبی
ا         شریرة ومیوال ماجنة ورغبات عدائیة تتنافى مع ادب المجتمع وتقا ا الخفائھ ده ومعتقداتھ ،ومن اجل ھذا نقوم بكبتھ لی

عور             ي الالش ات ف ذي یحول دون ظھور ھذه المكنون ب ال دور الرقی ة ب ا االجتماعی عن اعین الناس ،وتقوم تقالیدنا وادابن
ي احالم الی            الالتي ترد في او االت تظھر ف وعي انفع ي ال ر ف دا تثی زة الجنسیة وھي تسبب عق قظة  غلب واالعم الى الغری

ي           اج فن ي انت كل اضطرابات عصبیة او ف ي ش دو ف د وتب ز        . والنوم ،بع د مجرد رم د فروی ي عن ق الفن ذا یصبح الخل  وھك
  لمكبوتات غریزیة في الالوعي ،بھ یتسامى االنسان فیظھر مشاعره الجنسیة بعد ان اخفاھا عن الناس ثم ابداھا في صور

32  



  
ھذا االتجاه في رد العبقریة الفنیة .تھ ھذه على الفنان لیوناردو دافنشيوقد طبق فروید نظری.مشروعھ الجنسي المكبوت 

الى االلھام الخفي ومكنونات الالشعور اثار ضیق علماء االجتماع وجمھرة علماء النفس ،على حد سواء ،لھذا وجدوا ان 
ى بواعث     النظر لمصدر العبقریة الفنیة من زاویة واحدة خطا كبیر ،فاالدنى الى الصواب القول ،ان االلھام الفني مرده ال

وده      ي تس ارة الت ر الحض ن عناص ك م ر ذل دات وغی د ومعتق م وتقالی ار ونظ ھ من افك ا فی در من المجتمع بم ھا ینح بعض
رد              د الف ة الفنیة عن عوري السابق لظھور العبقری اطفي والالش ي والع ردي یتصل باالعداد العقل وھذه  .،والبعض االخر ف

  . تفاعلھا ما نسمیھ بالعبقریة الفنیة يءع البعض االخر ،خفیة وعالنیة حتى ینشالعوامل تتفاعل بعضھا م
  :نقد وتقویم

  اذا تساءلنا االن ھل ینبغي لفلسفة الجمال ان تعبر عن الحقیقة؟
صر اقع المالوف ، بل ان كل مھمتھا انما تنحوانھ لیس ثمة ما یلزم الفنون بأن تعمد الى محاكاة ال: كان رد علماء الجمال 

 تنبثق ھ، أم بأحداث أثار نفسیة عنیفة في باطن ذات ھتولید معان جدیدة في نفسبفي اثارة نفس القارىء أو التأمل ، سواء 
ا عھد ، فلیس من شان الفن ان یحیلنا الى اي عالم معروف، واقعیا،بل البد للفن ان یضعنا ھمعھا حقیقة جدیدة ، لم یكن ب

د من ن   الي    ھوع وجھا لوجة بازاء عالم فری الم الجم ل         .اال وھو الع الي الیق ھ الموضوع الجم ا الی ذي ینقلن الم ال ذا الع ان ھ
ة للوجود        ة الممكن ى اساس الكیفی ة ، ال عل ى      . واقعیة عن عالم الواقع ،بشرط ان نفھم الواقعی ي تشیر ال ة الت تلك الكیفی

ھ  االشیاء باعتبارھا كائنات یمكن ان توجد على نحو أفضل ، اي على نحو حقی قي یعلو على وجودھا الواقعي ویختلف عن
ھ     . وبھذا المعنى فقط ینبغي لفلسفة الجمال ان تعبر عن الحقیقة  ة ، فأن فالفن حین یعید خلق بعض الموضوعات الطبیعی

ة       ر حیوی ب واكث ق وأخص يء افضل وأعم ى تج ي، حت ى نحو واقع ي ، ال عل و حقیق ى نح یرھا عل ھ تفس ى عاتق یأخذ عل
اال و ى        لم افالع. جم في عل ھ یض ي الن الم حقیق و ع ع ، فھ ي الواق دو ف ا یب ر مم ي أكث ى ، عالم واقع ذا المعن ي ھ ي ، ف الفن

  )13.(الموجودات من المعنى والتعبیر والثراء والحیاة ما یجعلھا اشد واقعیة واكثر حقیقة
ا   والواقع انھ كان الخطأ ان نفصل الفن عن الطبیعة والحیاة فصال مطلقا ، فأنھ یكون من الخ طأ ان نربطھ بھما ربطا وثیق

ال   . ،ما دامت مھمھ الفن ، انما تنحصر في خلق عالم جمالي یختلف عن الواقعي بوجھ ما من الوجوه  م الجم فاذا كان عل
ا ھو محسوس بكل           ال ، ھي ان نرى وندرك م یضعنا وجھا لوجھ أمام العمل الفني فذلك الن نقطة البدء في فلسفة الجم

  .كن بالمعنى الحقیقي ، ولیس بالمعنى االعتیادي المألوفأمانة وواقعیة ، ول
ة الجمال ان تكفل بطریقة تلقائیة سھلة غلبة الحق وانتصار  رلھذا كان من الخطأ ربط الفن بأالخالق ، وكان من شأن عبا

ذ               ل بتھ د یكون الكفی نفس ق ى ال أثیر سحري عل ا ت ة ، لھ المواقف االخالقی ة ك اظر الجمیل ان المن ا  الخیر ، وك یبھا وتنقیتھ
ك جاء قصده عن        . واصالحھا ى ذل غیر أن االستقراء یشھد بأن الفن الرفیع ال یھدف الى االصالح والتھذیب وان قصد ال

طریق غیر مباشر ، بل ان اعمال الفن التي ارید لھا التھذیب واالصالح االخالقي لیست اجمل ما انتجت عبقریة الفن من   
  . غرض اخالقي ، ولم یكن على الدوام یشیر الى السخط على الشریر روائع ، شكسبیر كان یكتب بغیر 

ًا نحاو           ا الخاصة ، وعبث ا كینونتھ ة لھ ة نوعی ل حقیق ة ب ان  لوھكذا نعود فنقول ان الواقعة الجمالیة لیست ظاھرة اخالقی
البد ان نتحقق من ان الموضوع  نقیس الموضوع الجمالي بمعاییرنا االخالقیة العادیة ، او نظراتنا الواقعیة العملیة ، فاننا

ي الواحد      . تھ الذاتیة وكیانھ المستقل مالجمالي طابعھ الخاص ومعناه الممیز وقی ولیس معنى ھذا انھ العالقة للعمل الفن
كل                ا الش ي یتحد فیھ ة الخاصة الت ھ الجمالی ي وحدت ا ھنالك ان للعمل الفن بما عداه من االعمال الفنیة االخرى ، بل كل م

ي                 بالمضمو ان من شان العمل الفن ا ف ى ، ومن ھن ین وحدة المحسوس ووحدة المعن ة تجمع ب ن فیبدو العمل صورة حی
االصیل ان یقدم لنا االشیاء واالشخاص واالفعال بصورة خاصة تمنعنا بالضرورة من الرجوع الى احكامنا العادیة وارائنا 

والواقع ان من طبیعة الفن انھ الینمو ویتطور اال ) 14(ي علیھ على ماھ ةاة امانلقتقبل الحقیقة الفنیة المنالمسبقة ولكي 
. ات االخالقیة او الدینیة او السیاسیة یفي جو ملؤه الحریة دون ان یتحد مسراه في قنوات تفرض علیھ لتحقیق بعض الغا

ددة عل               ة متع ة وامكن ي ازمن دفاع عن حریتھ واستطاع االنتصار ف رارا وتكرارا لل ق   وھكذا اضطر الفن م ى شتى العوائ
رھم    ھالخارجیة التي اقامھا في سبیل بعض    . اھل النظر االخالقي ، من امثال افالطون وھیكل وتولستوي وغی ان ال ئن ك ول

عف      یس اض ھ ل الزال یحاول ان یفرض على الفن مسارًا محددًا ال یتجاوزه وال یخرج علیھ، اال ان الواقع نفسھ لیشھد بان
ا ال ننكر ان لكل    . الذي یخضع لقاعدة ال یستمدھا من صمیم وجوده       ) الفن الموجھ  (من ذلك  .وال ادعى الى السخریة انن

ة      موضوع جمالي صیغة تاریخیة تربطھ بعصره وتلحقھ بمجتمعھ، وتقرنھ بحضارتھ ، اال ان الفن المتحرر یكون بطبیعت
د   فنًا عالمیًا انسانیا یتجاوز الزمان والمكان ، وایة ذلك انني عندما انظم الى زم ھ العھ اوم ب , رة المعجبین بعمل فني قد تق

من  ذنا بھ اتف) تراث فني( ونحن حین نتحدث عن. فاني بذلك اعیش مع ابناء تلك الحضارات المختلفة واالجیال المتعاقبة
ین ماضي البشریة وحاضرھا       , شأن بعض االعمال الفنیة القدیمة ان تنقل الینا الماضي نفسھ وكأنما ھي ھمزة الوصل ب

)15 (  
كاك الطویل باالعمال الفنیة تاال ان التجربة تثبت ان للتربیة اثرًا واضحا على ملكة الحكم الجمالي عند الفرد، بدلیل ان االح

البد من ان یصقل ذوقھ ویربي احساسھ بالجمال ویرقق شعوره الفني وھكذا قد تعمل الفنیة عملھا في نفس الفرد فتجعلھ 
نقدیة حاسمة للموضوع ، وكاننا بازاء مرأة صادقة تعكس   ةا یمكن اعتباره بمثابھ ترجمیدرك ان ثمة حكما جمالیا صادق

ق      . صورة العمل الفني بكل دقة ووضوح وأمانة ذي یعل ة ال یعود راي تولستوي ال ى    ةقیم وفي مثل ھذه الحال ال عل الجم
 ھن على الجمال الذي یدرك ولعامة االمیعدد المعجبین بھ صحیحا، الن ھذا الرأي ینتھي الى تراجیح الجمال الذي یدركھ ا

ى       الت ، حت ي المج ورة ف ان منش ابحات الفاتن ور الس اب بص زھم االعج ذین یھ ر ال ا أكث الفن ، اذ م راء ب انون والخب الفن
لھذا البد من .یؤثروھا على لوحات عباقرة الفن الالمعین ، وما اقل عدد المعجبین بسیمفونیات اعظم الموسیقیین العباقرة

ة  الي من      تربی ا للموضوع الجم ك لم راد المجتمع ، وذل ال اف ة تط ة حقیقی ة جمالی ة للجمھور وثقاف ى   فنی ة عل درة ھائل ق
  عامال قویا ، فلیست عالقة الموضوع الجمالي بالجمال ھي التي جعلت منھ)االنسانیة (اء بالفرد الى مستوى قاالرت
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ة ف          وة فعال ھ ق ذي جعل من ا ال ھ شیئا انسانیا انبثق من          من عوامل الحضارة ، وانم اة االجتماعیة ھو كون ي صمیم الحی

لیس الفن نفسھ سوى انتقال االنسان من  وفلیس تاریخ الفن سوى تاریخ تحرر االنسان ،.احضان الوجود البشري نفسھ 
ة لمشاركة وھكذا یصبح التراث الفني على اختالف انواعھ ومصادره ثمر.دائرة القدر والمصیر الى دائرة الوعي والحریة 

انسانیة متصلة حققھا الجنس البشري على مر االجیال فاثبت لنا بما ال یدع مجاال للشك اصرار االنسانیة على الخلود،من 
  )16(االبقاء على ما سجلتھ البد البشریة ،وما اھتزت لھ النفس البشریة وما نطق بھ الفنان اراد ان یخلد احالم الناس 

د ان الفانین في الحقیقة ھم ا ى    الباحثون عن القیم االنسانیة ،فھم مكتشفون الیھدئون اال  حین تطا اقدامھم جدی یس عل ،ل
ن           ان للف ة ،واذا ك اد تعرف النھای ي ال تك ي جوالتھم الكشفیة الت متذوقي الفن سوى ان یالحقوا اولئك الرواد الممتازین ف

كن بالحسبان ، بل النھ یقدم لنا بین الحین واالخر اسبابا تلم  ةقیمة حیویة كبرى ،فما ذلك اال النھ یزودنا دائما بمتع جدید
والحق ان كل نجاح تحرزه القیم الجمالیة على ید الفنان انما ھو انتصار انساني شامل، فالفنان .جدیدة للحیاة وحب الحیاة

ا من شانھ ان یرھف     .جمعاء  یةالذي یاتینا بالنغمة الجدیدة او الصور الجدیدة او النص الجدید، انما یخدم االنسان وكل م
ا البشري     قحواسنا، او یر د من خصب وجودن ال     . ق مشاعرنا ،او یعمق مداركنا ،انما یزی وصفوة القول ان لفلسفة الجم

اني      ل االنس دود العق ي ح ومین ف ا مفھ ي ان یكون الین ینبغ ال الخی ع ، اال ان ك ھ الواس م خیال ا ان للعل ا الواسع ،كم خیالھ
 .ان یكون خیالھما ضمن الحقیقة الفیزیائیة ولیس الخیال المیتافیزیائي والحواس االنسانیة ،اي
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  الجواھري انموذجا: الحاسة النقدیة عند الشاعر
  صادق الطریحي

,  ھودعا االخرین الى ان یأخذوا بحكم) العالم(ھو أول من قال بسلطة الناقد االدبي ) 232ت ( لعل ابن سالم الجمحي 
وقد شبھ الناقد بالصراف الذي یستطیع وحده ان , كما یقول , ى ابطال شىء فلیس الحد اذا أجمع أھل العلم والروایة عل

ول قن الشعر المنملیستطیع ان یرفض بعضا , تلك  ھكان ابن سالم بحاجة الى تفرد الناقد بوظیفت. یرد الدرھم المزیف
یة الشاعر الذي لھ خبرة ودرلك اذولم یدخل في مجموعة , نة الرواة من غیر اھل العلم بصناعة الشعر سالذي كثر على أل

الذي یرى أن الشعر ھو  –لم یطلع علیھ  –بالشعر ، أي الشاعر الناقد ، الن ابن سالم في رأیھ ھذا یتابع رأي آرسطو 
نوع من اإللھام الخارج عن ارادة الشاعر ، لذا یحتاج الشعر الى من یقومھ ، وعلى الرغم من أن الشاعر العربي قد 

رة جزئیة منذ بدایات الشعر العربي وحتى الیوم ، اال أن ھناك ثمة خالفات حول قدرة الشاعر مارس النقد ولو بصو
  النقدیة ، أو أیھما أحق بالنقد الشاعر أم الناقد ؟ وفي الحوار الذي دار بین الفرزدق وابن ابي اسحاق الحضرمي ، نشھد 

ال من أبیات ، مستندًا الى ذائقتھ في قبولھا ، واثار بعضًا من الصراع الدائر بینھما ، اذ أصر الفرزدق على صواب ماق
المتنبي جملة من القضایا النقدیة تركت لنا عددا لیس بالقلیل من االراء ، لذلك یمكننا القول أن ظاھرة الشاعر الناقد ، 

یرى  ت على صورة الشعر العربي ولیست ھي مقصورة على الشعر الحدیث او ھي من مبتكرت الحداثة كماغظاھرة ط
الن في نواة كل شاعر مدارا نقدیا یسیر بتوافق مع محتوى ... )) غة العربیة لال(( الناقد الراحل محمد مبارك في كتابھ 

  . النواة 
  كانت الموضوعات التي اثارھا الشعراء النقاد تتصل في بعض محاورھا بخصوصیات الشعر العربي وعموده ، وبعضھا 
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ة عالمیة موحدة ، والشك في أن الرائھم قیمة نقدیة علمیة تقوم وفق معاییر فنیة محددة مع االخر مما یتصل بالشعر كلغ

تقوم ھذه الورقة على مالحظة اللمحات النقدیة التي . االخذ بنظر االعتبار ذوق الشاعر واختالفھ مع الشاعر االخر 
یل ، اما السبب الموضوعي فیمكن مالحظتھ في سجلھا الجواھري ، ویبدو أن السبب الذاتي في االختیار الیحتاج الى تعل

مكانة فنیة واجتماعیة وسیاسة متمیزة ، غیر أن  ئھغزارة انتاج الشاعر والتصاقھ الشدید بالتراث الشعري العربي ، وتبو
ى تالالتجربة النقدیة مع شعراء آخرین ، ربما توصلوا الى النتائج نفسھا  ھالسبب االكثر أھمیة في االختیار ، ھو تشاب

وتعد المختارات الشعریة ظاھرة نقدیة تذوقیة ، ولعل المھمة االولى للشاعر ھي تكوین ھذه . الجواھري  اتوصل الیھ
نقدي وغیر نقدي فسنعرض  رات ، سواء في ذاكرتھ أم في تدوین كتاب ، اما ما أثیر حول حماسة ابي تمام من لغط االمخت

. على لغط النقاد  قد ردا) الجمھرة ( او الجواھري في كتابھ ) الشعر العربي دیوان ( عنھ االن ، وربما كان أدونیس في 
لقد استطاع الجواھري أین یصل الى مختاراتھ الشعریة بحكم ولعھ الشدید بصناعتھ ، وھوایتھ بكتابة الھوامش على 

یز یف في القصیدة ، وتمغشالدواوین ، ومما الشك فیھ أن لقراءاتھ الشعریة ، ولحفظھ الخارق اثر في تلمس مواطن ال
عن الشعر ) معلقة عمرو بن كلثوم ( ن ، وھو حین ینحي معلقة كاملة یالمدخول والمدسوس على الشعراء الجاھلی

الجاھلي ، فانما لما تصرخ بھ من ركاكة وفھاھة وتداع ، لیست كلھا من باب الشعر الجاھلي ، فانما یعتمد اوال على 
ئن تاریخیة ، والجواھري في مختاراتھ لم یضع لنفسھ منھجًا خاصًا ألن ھذا المنھج اتجریتھ الشعریة ، ال على قر

ص باالعجاب بالشعر الذي یجمع الى امفروض علیھ فرضا بحكم المران الطویل من جھة ، وبحكم المزاج الشعري الخ
أو سیاسیة أو سخریة أو قیما قیما اجتماعیة أو خلقیة أو ثوریة  –صفاء التعبیر ورقة النغم  –جانب قیمتھ الجمالیة 

  .12فردیة خاصة بشاعر معین ص 
والجواھري في مختاراتھ یرفض النظریة الشكلیة في الشعر بوصفھ یكتسب قیمتھ االخیرة من داخلھ ، وھو یرى انھا من 

العربیة المختلفة النظریات الخطرة التي تستنكر كل المواھب والقابلیات التي تعاني معاناة الناس والتي تتحدى المجتمعات 
والجواھري في رفضھ لھذه النظریات ینطلق من قوة شخصیتھ المتوثبة ، وھي شخصیتھ نفسھا التي وقفت في النصف . 

  .االول من القرن العشرین متحدیة الجمھور ، ومدعي الدین وارباب السلطة 
م من تطیر النخبة الثقافیة في النجف منھ ، منذ وقت مبكر تنبھ الجواھري الى القیمة الجمالیة لكتاب االغاني على الرغو

وفي اشارتھ الى تحول . وسوء الصیت الذي الزم الكتاب ھناك ، وھو مابرح یقتني نسخة من الكتاب حتى سنواتھ االخیرة 
الذي یرى أن الشعر اذا أخذ طریق الخیر ) 116ت ( الشعر الجاھلي في العصرین االسالمي واالموي یاخذ براي االصمعي 

نت موجودة انذاك ، وعندما یناقش الجواھري الدكتور طھ حسین ان وضعف  واشار الجواھري الى حریة الراي التي كال
یعمد اوال الى نفي الشاعریة عن طھ حسین بشھادة عباس محمود العقاد ، وبعد ان ) في االدب الجاھلي ( في كتابھ 

مین ، یصدر حكمھ النقدي الفاصل ، فالدكتور طھ حسین یعرض لبعض النقاط المھمة ، ویناقشھ فیھا بخلق وادب عظی
غیر مؤھل للحكم على ھذا الشعر ، وان الجواھري اولى منھ بالحكم على مستوى الشعر ومضمونھ ، وتمییز الصحیح من 

في  –وھو الیشك في ذلك مطلقًا  –المنحول ، بحكم االختصاص ، ومعاطاة الشعر بما یقرب من القرن ، والن الدكتور طھ 
اي ان الجواھري یعطى الحكم النقدي للشاعر قیمة موضوعیة ودرجة  . المجال الشعري لیس ھو في المجال النثري 

 –) العالم ( في مثل ھذه الموضوعات ، وھي القیمة نفسھا التي حاول ابن سالم ان یسبغھا على  تعالیة من الیقین للب
تري وبشار وابي نواس في القیمة االخیرة لراي الناقد ورأي الجواھري وھو في رایھ ھذا یسایر راي البح –الناقد االدبي 

الذین تناولوا قضیة االنتحال في الشعر الجاھلي منذ ان اثارھا  –فیما اعلم  –ھذا لم یقل بھ اي من الباحثین المعاصرین 
قدًا انطباعیًا ، الیقوم على كان ن ویمكن القول بعد ھذه المالحظات ، ان نقد الشاعر . ابن سالم حتى كتاب طھ حسین 

خبرة متصلة في تعاطي الشعر وممارستھ ، وان توصلھ الى نتائج توصل  هالبیت الواحد او النظرة العجلى ، الن وراء
قراءتھ التذوقیة للشعر ، وھو في نقده ھذا یؤید ماروي في العمدة  ةآلخرون ، یدل على سالمة حاستھ النقدیة وجوداالیھا 

الذین تخلوا عن  وھوبال شك یختلف كثیرًا عن النقاد الشعراء" فانما یعرف الشعر من دفع الى مضایقة " عن البحتري 
  .    حاستھم النقدیة لصالح مناھج معینة في النقد 

  )تصدر عن االتحاد العام  لالدباء والكتاب العراقیین/ تعنى باالدب الحدیث / مجلة فنون :  المصدر ( 
  

  و بكر الشبليأب:  شخصیات تراثیة 
م، وكان أبوه من   861ھـ، الموافق 247ھو الشیخ الزاھد أبو بكر دلف بن جعفر بن یونس الشبلي، ولد في سامراء عام 

ال أشروسنة        بلیة من أعم ة ش ل من قری و تركي األص ة بسامراء، وھ راء  . رجال دار الخالف ع أوالد األم أ الشبلي م ونش
ى           والوزراء ، وأنخرط في سلك الوظیفة بدار را عل النعم الوافرة، وعین أمی ة، وحظي من األمراء ب د (الخالف من  ) دومان

  وكان یرى المظالم في عملھ والسعایات بین الحكام بالباطل فیؤلمھ ذلك، وال یوافق ھواه ونزعتھ . توابع طبرستان
  أستمر بالعمل مع ھؤالء الشاعریة، وأحس بقیود الوظیفة، وأراد خلعھا ألنھ یرى مصیره سیئا في الدنیا واآلخرة إذا

د        ) خیر النساج(المتكالبین على الدنیا، والتقى بالرجل الصالح  وكان من مشاھیر الوعاظ في عصره، ووجھھ نحو الجنی
وألتقى الشبلي بالجنید البغدادي فرحب بھ الجنید وأكرمھ وحبب إلیھ العبادات والتصوف واألنصراف عن الدنیا،  .البغدادي

ھ . ھمھوأن ال یجعلھا كل  د أن    . وكان الشبلي قد جزع من العمل أمیرا عند الوالة وقرر األستقالة من عمل ھ الجنی ب من فطل
داد،           ى بغ م عاد إل اس، ث ا الن ا سنة، یسترضي خاللھ یعود إلى وظیفتھ ویسترضي الناس، فرجع الشبلي لعملھ واقام فیھ

د علم      .التصوف وكان مالكي المذھب وسلك سبیل  ى ی م عل د أخذ العل ھ   اء عصره وخدم الحدیث الشریف،    وق ت علی  وغلب
  وللشبلي دیوان  ).تحول القلوب من األشیاء إلى رب األشیاء: (نزعة الزھد، والتعلق بالتصوف، وكان یعرف الزھد بقولھ

  كم نادت الدنیا على أھلھا لو أن في العالم من یسمع كم واثق بالعمر واریتھ وجامـع فرقت ما: شعر حسن ، ومنھ یقول
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م، ودفن ضحى في مقبرة الخیزران، 945ھـ، الموافق 334من ذي الحجة عام  27یجمـع توفي الشیخ الشبلي لیلة السبت 

ھ  وقبره ظاھر یزار وعلیھ قبة، و ھ ومحبی ھ   .دفن إلى جواره بعض طالب رء         من أقوال ر كسب الم د سئل عن حدیث خی وق
وسئل  ". ة، وصل ما شئت، ومد یدك، وسل اهللا، فذلك كسب یمینكإذا كان اللیل فخذ ماء، وتھیا للصال: "عمل یمینھ فقال
ى  : "، فقال18سورة الكھف آیة ). َلِو اطََّلْعَت َعَلْیِھْم َلَولَّْیَت ِمْنُھْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمْنُھْم ُرْعبًا: (عن قول القرآن لو اطلعت عل

اِرِھمْ     (: وسئل في معنى قول القرآن". الكل لولیت منھم فرارًا ألینا ْن َأْبَص وا ِم ْؤِمِنیَن َیُغضُّ ل لِّْلُم ة    ). ُق ور آی ، 30سورة الن
ا عالم        ". "أبصار الرءوس عن المحارم، وأبصار القلوب عما سوى اهللا عز وجل  : "فقال دھم ی ا اسما عن لیت شعري م

بط حواسك، ومراعاة   التصوف ض  ". وما أنت صانع في ذنوبي یا غفار الذنوب وبم یختم عملي یا مقلب القلوب. الغیوب
ھ      ھ فی ر ملك ھ عاین أث دى اهللا       . أنفاسك من عرف اهللا خضع لھ كل شيء؛ ألن ین ی ى من الحزن ب اهللا أول رح ب ان   . الف من ك

ھ    ق خلف ان الح ھ، ك الحق تلف حابھ .ب ري       .. أص رھیم، أبو الحسن الحص ن إب ى ب ن موسى األزدي عل د ب ن محم الحسین ب
  .اء محمد بن سلیمان الصعلوكي الحنفيالبغدادي محمد بن أحمد بن حمدون الفر

  )جریدة المؤتمر( 
  

  سوق الغزل وجامع الخلفاء في ذاكرة الحنفي
  عبد الجبار السامرائي ـ كاتب عراقي

دادي           ي البغ أوى للعالمة الراحل الشیخ جالل الحنف ان م ي ك ي   (سوُق الغزل وجامع الخلفاء ملمح تراثي عراق المتوفى ف
ھـ 633شید جامع الخلفاء عام : (سألت العالمة الحنفي عن تاریخ ھذا االثر التراثي فأجاب .)2006السادس من اذار عام 

ال    :وسألتھ )الخلیفة العباسي المستنصر لم من قب1235/  م فق سمي  : (لماذا سمي سوق الغزل ومئذنة الجامع بھذا االس
والصواب ان یسمى جامع  . الغزول القطنیة الجامع ومئذنتھ بجامع سوق الغزل من قبل العامة لوقوعھ في سوق تباع فیھ

ة            .. وسالتھ عن مكتبة الجامع )الخلفاء ى مراجع قیم ت تحتوي عل ا ،وكان ى كتبھ ي عل ولبي ،واطلعن ى درح ل ادني إل فاقت
قاء قد حدث بیننا قبل اعوام من وفاة ھذا لكان ذلك ال 0،والم اشأ ان اطیل المكوث فیھا مراعاة مني لراحة الشیخ الحنفي 

ھ   ال ات حیات ي اخری ادي      .عالمة الكبیر الذي لم یحظ بعنایة ورعایة من الحكومة ف ادر شنون العب د الق  1865(وللشاعر عب
  :توجع على جامع الخلفاء المعروف بجامع سوق الغزل في رصافة بغداد ،ومن شعره في وصف مئذنة الجامع) 1910ـ

  عج بالرصافة وابك ربعھا البالي
  بال وقف بجامعھا ان كنت ذا

  وانظر بعینك في اطراف ساحتھ
  ھال تجد اثرًا من شامخ عال

  فذي منارتھ في الجو شامخة
  كم اخبرت عنھ في حال وفي مال

  غریبة الشكل ما زالت تخبرنا
  تغیر الدھر من حال إلى حال

  قد عشقت الذل في اعال دوائرھا 
  من بعد عزتھا في حال اقبال
  تمنطقت باسم بانیھا مفاخرة

  زخاریف واشكال امثالھا في
  واظھرھا) المھدي(اطال رفعتھا 

  للناس اعجوبة من بعد امیال
  كانت بجامعھا تزھو ففارقھا

  كرھا باراء فساق وجھال
  لھفي على قطره المأنوس اذ قسمت

  ربوعھ بین كفار وضالل
  كم قد وقعت علیھ ابكي من اسف

  فأنثني عنھ ذا ھم وبلبال
ام  نشیر إلى ان الرحالة االنكلیزي جمس ب ي العشرین من تموز عام         ) 1855ـ   1786(كنغھ داد ف د زار بغ ان ق ،  1816ك

وعن لولب المرتقى إلى ایوان الجامع ، ذكر بكنغھام انھ  ).رحلتي إلى العراق(وذكر جامع سوق الغزل ومئذنتھ في كتابھ 
زخارفھا كالرواسب الكلسیة یبدأ من اسفل وسط العمود ، ومن ھناك یرتفع في سلسلة محاریب ذات اقواس مدببة تتدلى (

  ).المتدالة من الكھوف إلى ان تبلغ نحو ثلثي ارتفاع العمود ،ثم تتالشى بالتدریج وتنتھي عند االیوان
  :تیري ،تحتھ التعلیق االتياومما یعلق بالذاكرة ،ما نشر في مجموعة الرسام غازي ،ذاكرًا سوق الغزل في رسم كاریك

  لبي ركن بغدادَك
  سوق الغزل بیھ
  جروا ابنكم غاد

                                                                                             ال ننجبر بیھ
  ) جریدة المشرق العراقیة (  
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  اول اغنیة تراثیة صدحت بھا االمھات: الدللول یالولد یبني 

  فؤاد العبودي
وما بین عذوبة صوت االمھات واالغاني )... وك یمھ تعال عیوني(امي العذب تشدني الموسیقى العذبة كما یشدني صوت 

ا ینمي االحساس        . الدارجة خیط من حریر، خیط لو قیض للشمس ان تنسجھ العتذرت ھ من السحر م الم فی الموسیقى ع
  .. باالنصات لقدسیة صوت فیروز في الصباح قبل االفطار ویفتح النفس الستقبال العالم بصدر رحب

ا      . صوت فیروزوفي كثیر من االحیان نكتفي بعسل وقیمر و یض الروح بأحزانھ ا تف رة حینم .. من بعد ذلك فنجان قھوة م
یم     وحین كنت ولحد كتابة ھذه السطور احتفظ بعدد من االشرطة الصوتیة من بینھا زھور حسین، داخل حسن، ناصر حك

ي        ومسعود العمارتلي وریاض احمد وانوار عبدالوھاب وسیتا ھا ة الت ة العراقی ا وفینوس المطرب ة اغانیھ ى قل كوبیان عل
د نش (قال لي احد اقربائي من الشباب   .. ترجلت عن مسرح الغناء في اوج تألقھا ى المسجل   كو بع ن    .. عل ھ وی یمعود انت

ا نشوة سماع اال       ) الدللول یالولد یبني(ومنذ ). والدنیا وین صارت غرنا عرفن ا االمھات في ص غاني  التي كانت تصدح بھ
والموسیقى وتھزنا ارق اوتار العود وتعید خاصة الّي شبابا طافحا بالمسرة حینما كنا نلتقي في مقھى ام كلثوم ونستمع   

ذا  (لكنني وفي كثیر من االحیان اضع صوت مسعود العمارتلي ندا لصوت ام كلثوم . الى سمفونیاتھا من الطرب االصیل ھ
دما اسمع     ) آنھ  ي عن ق           ) كصت المودة  (ال تلومونني، النن ة من الوجد والعش رة تاریخیة معمق ى فت ارحل مع الصوت ال

  .. الصادح الذي الیخدش االذن ویؤلم القلب ویؤذي المشاعر كما ھو حاصل االن الصادق والصوت
ة     في ساعات خلوتي اعید الكتاب الذي رمت مطالعتھ الى المكتبة وامد یدي لمفتاح تشغیل المسجل العیش لحظات المتع

ار      .. قصوى مع الصوت االتي من القصب والبردي وھواجس االھوارال ي مع لھب ن عد ب صوت یسحبني من وحدتي ویص
یتصاعد التون عند سیتا ھاكوبیان التي كان ) ھیدة یمك یفتح وردھھ.. بھیدة.. بھیدة من تتعنھ روحي(و.. المواقد العتیقة

).. كونك تجیھھ.. وانذر لك النجمات كونك تجیھھ.. ھ روحي تباتبجفوفك الترفات تتمن(صوتھا یأتي ممتزجا عبر االثیر و 
أتي    ) اللماعة (انھ السحر الحقیقي الذي تتوشح بھ سویتات قصب البردي    ..  لكن سحر الھور لم یخُب ا ی ف اوراقھ وحفی

وب نا      ) الفانوس(ضوء  فيو.. منسجما مع خریر المیاه الدافقة ى القل دالوھاب طریقھ ال ئحا بحزن   یقطع صوت انوار عب
یالعذاب ). بت وامحیت لو بیك اللي ویايیجاخن.. یلما علیك ھموم عونك یھا لماي(مؤطرا وحشة المعابر المائیة .. شفیف 

ي الشجن  غال.. المشحوف یمضي وتأوھات الصوت ینكسر صداھا على ؟؟ المیاه.. العاشقین في لیالي السھاد مع  .. ارقة ف
د   .. في شط العرب) النواخذة( وابوذیات.. اغاني الصیادین في الھور واغاني الرحالة في الصحراء وھي ترسم صورا تعی

ي  ) الدللول یلولد یمھ (و . الى الخیال تشكالت رائعة من لواعج النفس البشریة حینما تلتصق برحم االرض والذكریات الت
ت تعّبعّب ربین و  رت ومازال اجر المط ى حن ورت عل ة تط داعیات المحب ة وت ن روح االموم ن صفة ر ع ت م ي(انتقل ) النع

بقیت ) الدللول یلولد یمھ(لكنھا اي ..الحزین الى اغنیة تستمد نشوة فرحھا من عمق الصلة الوجدانیة ما بین االم وولیدھا
ذ    وم اللذی ام   (تشنف االسماع في الریف العراقي على لسان االمھات ویستطیب لھا الطفل وتغرقھ تنھداتھا في الن د ن والول

وبي    تح) یمھ یایمھ ات مع      .. مل ارث الغناء الشعبي والنحیب الممتزج بآھة الحزن الجن داعیات لوعة الفالحات الطالع وت
ت     .. شمس الحقول في استطابة العمل وجني الثمار ة تحت سقف البی وللذاكرة الشعبیة الموشحة بترانیم الحوارات الدافئ

ھ بذؤا       ین حول ل شریكا لمعانقة الملتف انوس وحده یظ ي، الف د    الطین نح المستحب (بة ال تنطفىء اال عن ق  ) الم دھا تغل عن
ولم یعكر صفو التداني سوى نباح كالب القریة التي ال تھجع وال تستكین مقبلة مدبرة كلما الح لھا .. الضیقة ) الرازونة(

  طفلھا لتسرع الیھ بأحتضانھ) صراخ(وتستفیق االم على .. ظالل شيء ما
فیما تكون بین السھاد والنوم تفترق بین ھذا مرة وتغفو ) ل عدوك علیل وساكن الجولدللول یالولد یبني دللو(وھي تردد 
م االقطاع ، مرورا بزواج     .. وحزینة ھي حكایات القرى.. مرة اخرى الكصة  (ومعشوشبة ذاكرة ناسھا بااللم بدءا من ظل

زعج ھو       وحتى .. لدین في رقبة احدھم) مقایضة المرأة بالبقرة(ولیس انتھاءا بـ ).. بكصة ذي ی نھایات صفیر القطار ال
  . وتبقى الذكریات مشحونة بكل ما یأسر الروح ویغلف تطلعھا نحو االفق االكثر شروقھ.. االخر سكون البراري

  ) جریدة المؤتمر (  
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  ین ومقتطفات عریضةعناو
ـ یجب أن ینظر لھذه الثقافة على أنھا مجال من مجاالت التقلید واألخذ، وذلك أن ثقافة أي شعب إنما ھي أمر متوارث 
ات من           ة من الثقاف رض لثقاف ا ع إذا م رف والفكر، ف ر الع ا یتغی در م ل ق دیل والتحوی الح للتب ر العصور، ص ى م عل

یال        المؤثرات ما ھو صالح ألن یبدلھا أو دیل دلیل حیویة ومرونة، ال یكون دل یعدلھا، كان ما یلحقھا من تبدیل أو تع
  .على خسة وركود

  )2004ـ حزیران  77الثقافة العراقیة وآفاق التنوع ـ  صالح زامل ـ  مجلة النبأ الشھریة ـ العدد : من مقال  ( 
ى   ـ اإلبداع الثقافي والفكري واألدبي ھو خالصة لمكونات الفرد الذاتی ا عل ي ینتجھ ي       ة الت كال ف ین من األش شكل مع
ھذا الفرد ال یأتي من الفراغ  . شعر، قصة، روایة صیغة معینة، كتاب علمي، لوحة فنیة، مقطوعة موسیقیة، قصیدة

ھ      إنھ خمیرة تفاعلت فیھا. على اإلطالق دة أدت ب رة ومعق ك الصیغة،        مجمل عوامل كثی اج ھذا العمل بتل ى إنت إل
ھ   ل قاعدت ة       الص  تمث ذوره الوطنی یة وج ة األساس ة والثقافی ة والدینی أه األول وأصولھ االجتماعی  لبة منش

  .أوروبیا والقومیة الحقیقیة من الناحیة التاریخیة، كأن یكون عربیا أو أفریقیا أو
ال   ( ـة    .. أدب الخارج  : من مق ـة أجنبیـ ـة أم ثقافـ ـة عراقیـ ي    ثقافـ دة الصباح ـ الت          ؟ ـ عل ال ـ جری د الع  :ریخأعب

Sunday, March 18( 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حین یكون للصمِت على الشفاه صدى
   اسماء محمد مصطفى ـ ادیبة وصحافیة عراقیة

  
ى التحرر من    ف ي لقائھما االخیر بدت صامتة امامھ كجدار الیتمن

ما كان صمتھا امرًا جدیدًا لم یألفھ في لقاءاتھما .. جموده االزلي 
دًا        ھ مجس ى قلب متھا ال ر ص ا عب اء حینم یما اول لق ة الس الفائت
مفردة حب غیر مسموعة یوم كانت شفتاھا تخرسان امام سطوة 

اءَ    لغة عینیھا ، لكن صمتھا ھذه ًا اذ ن دا مختلف ،  بقسوة   المرة ب
كیف یمیز بین  ـ ھو ـ منذ ذلك الحین عرف .. وحى لھ بالفراق أو

  .وصمت یقتل .. صمت یحیي 
***  

ا     ي تربتھ وبین منح الحیاة وسلبھا یظل الصمت لغة ، اغرسھا ف
ى      .. الصالحة تنمو لك كلمات  یًال عل فمتى یكون صمت المرء دل

  حكمتھ ؟
 :ل یاسین آلعراقي  محمد حسین یقول الشاعر ا

  ) ..حین یتحول الصمت الى ابلغ التعبیر ( ـ 
لبیة ،      ائج س ي نت لبیا فیعط ون س د یك مت ق ن الص ین ـ      ( لك ح

أ    عر آوالكالم للشا بح ملج یطان االخرس   " ل یاسین ـ یص " الش
  ) ..ة الساكت عن الحق ، وحین یتحول الى مھرب العاجز عن االفصاح ، وحین یدل على خور الحج

اننا یجب ان نعرف متى نتكلم ومتى نصمت ، من اجل ذلك قال االقدمون ان الصمت لغة الیفھمھا سوى الحكماء 
.  
  اسطورة الصمتـ 

في اعماق انسان ما ولم یستطع كالھما التعبیر كما حدث في اسطورة  لكن ماذا لو اختنق الصوت والصمت معًا
ھ ، فلج         ما تقول ان احدى حوریات البحر احبت امیر ى جانب ا ال یة لتحی ى انس ارادت التحول ال ت أا من البشر ف

اق       أمنیتھا الى ساحرة عجوز تسكن البحار، واشترطت االخیرة ان تأب ان یمأل اعم ذي ك ي ال خذ صوتھا المالئك
اقان ، وعاشت في           القاء تحقیق االمنیة ، فو البحر نغمًا ا س اء ان تتكون لھ حیة بصوتھا لق ة مض ت الحوری فق

ا        قصر ح د بحر حینم ى زب یرھا التحول ال ان مص بیبھا الذي لم یتمكن من معرفة مشاعرھا وفھم صمتھا حتى ك
 !تزوج بسواھا 

 كما للصوت صداه ؟حقًا ألم یكن لصمتھا صدى 
 :في معادلة شفافة امتزجت مفردة الصمت بالصدى على قصاصة كتبتھا فتاة في مكان ما من ھذا العالم 

 ).حالم كنت فیھا وحدي صدى صمتك ینادیني من ا(
  
  للصمت صدىـ 

ین        .. نعم ، للصمت صدى  یدة الصوت ، ح ي قص ل ف ألیس ھذا ماعبر عنھ الشاعرالعراقي الراحل رشدي العام
 :قال 

 ..وللصمت بین شفاھي نداء( 
 )یمزقني ایھذا الوطن ؟

 صوت او صدى ؟اننا نعیش االن وسط عالم صاخب مليء بالضجیج ، فھل نتمنى ان یخلو العالم من اي 
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آفاق 
تعنى 

بالكتابات 
      العامة



  
 :من ھذا العالم  أةتجیبني امر

 )..اننا حینذاك لن نعرف قیمة الصمت ( 
  
  للصمت وجوه واشكالـ 

  .. الصمت لصیق اولئك الذین یتكلمون باالشارة ویتحاورون صمتًا
ب   ب او الالحب     الصمت قد یزحف على القل ین الح درب    ح ى ال ، وعل

  ول حین الرحیل ، والدار حین تخلو ، وطب
  ..اللیل ، والشفق وھو یراقب رقودنا  ااعماقنا الوحشیة حین یبتلعھ

ألم    الصمت قد یكون لغتنا مع االخر  ین نت ذالن    .. ح ین نشعر بالخ  ..ح
ا        ئ الین ا ویس ى من یجرحن ین  أو.. حین نرى ان صمتنا خیر رٍد عل ح

  ..نحس بالجدوى الكالم 
فالم الصامتة التي تقوم الحركة البدنیة واالیماءة فیھا مقام الكلمة االالصمت لغة سینمائیة كذلك ، واّال لماكانت 

 ..والصوت 
  
  صمت الجوعـ 

 ..ان بعض االشیاء یلفھا صمت ازلي كالجدران والصخور ، وبعضھا یصخب الصمت فیھا كصمت الجوع 
 :في قصیدة الشاعر لورنس بینیون یعترف الجوع قائال 

 ان صمتي صموت التیار البحري ( 
 ما یداھم ملعبا لالطفال فیبتلعھحین

 وكالصقیع العمیق في جوف اللیل المتثاقل 
 حینما االطیار صرعى في الصباح

 وكوقع اقدام الجنود التي تغیر من اجل الدمار
 وكفرقعة البنادق المدویة في البحر والبر

 )بل اكثر رعبا من الجیوش واشد ویال من القنابل 
  ..ذلك ھو صمت الجوع 

  !وصمت اصحاب الكراسي والكروش المنتفخة عن مظالم الشعوب ؟.. الصمت عن  القھر والظلم فماذا عن 
  
  ریاضة الصمتـ 

و     ت واخر لنخل اننا نحتاج بین وق
مل صمتنا ویتأملنا أمع انفسنا ، نت

خص   ..  نا ونش ع انفس نراج
 ..اخطاءنا 

ذھن    د ال ألیس الصمت ریاضة توق
ا     ا طقس ة الیوغ ت ریاض ؟ وألیس

  الصمت ؟من طقوس 
امتة  اخبة الص ئلتي الص ي اس تلفن
وت     د ص ن بعی يء م ین یج ح

  :الشاعر فالدیمیر ھوالن ھامسًا 
  .. ن التمتلك اال الصمت واآل( 

  ..ف الدموع اروتذ
  ) !لكي تنمو الكلمات 

اتي      مت كلم ال تص ا ق ًال بم .. وعم
  ..لكن تنمو في اعماقي اخریات 
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  .والمعلومات العامة والمنوعة للومضات : الصفحة الحرة 
  

  من  قصص األمثال العربیة
  لن تعدم الحسناء ذاما

  
كانت من اجمل نساء العرب ، " حبي" وقصتھ أن " حبى بنت مالك بن عمرو العدوانیة " قائلة ھذا المثل ھي 

ا       " مالك بن غسان " فسمع بجمالھا الفارس  ت امھ ا قال ى زفھ ا عزم عل یذھب   فخطبھا الى ابیھا ، فلم لمن س
ا  دمعھا من النساء  ان لنا عند المالمسة رشحة فیھا ھنة ، اي رائحة غیر طیبة ، فاذ ار تن ادخالھا على زوجھ

اغفلن تطیب          نفطیب ا ، ف ن زوجھ ا اعجلھ دخول علیھ ت ال ان وق ا ك دافھا ، فلم ي اص ا ف ا بم بح   یھ ا اص ا ، فلم " ھ
كالمھ " حبي" ھا ، فسمعت تلوال  ریحة انكر! لیلة قط كیف رایت طروقتك البارحة ؟ ؛ فقال كال: قیل لھ " مالك

ا   ي فارسلتھا مثال الى الیوم یضرب للشيء الذ) لن تعدم الحسناء ذاما ( فقالت  خص م قارب الكمال ، وعابھ ش
  .ا او حسدًا داما حق

  
*****  

  طرائف من التــاریـــخ
  
  لیكون اوالدي في   : رعناء أة  حسناء كنت امرءا  دمیما داھیة  ، فتزوجت امر" عمارة بن عقیل " قال

  !جمالھا ودھائي ، فجاؤوا في رعونتھا  ودمامتي    
فقال لھ , " الضاد" بـ , "یاظمیاء:   فكان اذا دعاھا قال , " ظمیاء" جاریة تسمى " كانت لرجل من البصرة* 

أھي : او ثالثا قال , مرتین" ع ابن المقف" فلما غیر علیھ , "ظمیاء"  فناداھا یا, "ظمیاء"قل یا ": ابن المقفع
  !.جاریتي أم  جاریتك ؟ 

ـ    *  ث ب ا بالعب ھ  "یحكي ان رجال مولع را     " شعر لحیت ره كثی الس أمی ان یج ا      ,   ك ث بھ ن العب ر ع اه االمی , فنھ
ة  , فبقي المسكین كالمقید ال یتجاسر  على العبث بھا , وتوعده  وفي یوم من االیام تكلم عند االمیر بمسألة دقیق

ي    :ت أعطك فقال الرجل سلني ما شئ: فقال لھ االمیر , العلوم   فأحسن الكالم فیھا  من أیھا االمیر اطلق حریت
  " !!.لحیتي"مع  

  
*****  

  اقـــــــــوال ذات معنى
  

يء      ل ش ن ك ذوا م ره ، فخ ى آخ وتى عل ن أن ی ر م م اكث ـ العل
  أحسنِھ

  عبد اهللا بن عباس
  . ، فابتغوا لھا طرائف الحكمة  ـ القلوب تمُل كما تمُل االبدانُ 

  عبد اهللا بن مسعود 
  ـ كل بیت ال یدخلھُ  الضیفُ  التدخلھ المالئكة 

  آنس بن مالك  
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الصفحة 
 الحــــرة

    



  
  الموروث على األنترنت
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