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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 (دوریات المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب وال 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

لمطابع الحكومیة واالھلیة كافة الرسمیة والخاصة والناشرین وا
والوثائق قبل االذن  داع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتبیإب

  ) .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
  .ساتذة والباحثین والدارسین األ

في الخارج الى تزویدھا  ر الكتاب والمولفین العراقیینكما تدعو الدا
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 األلصحف األوا

على حقوقھم  یداع ، حفاظًاإرقام أمواقعھم لدیھا والحصول على 
 .صدار واإل المتعلقة بالنشر
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 مھبط اإللھام األول... العراق 

  ثیل السومریةااإلبداع التشكیلي في التم - 3
 ـ كاتب عراقي زھیر صاحب. د.أ

  
احف    ا مت قّدم السومریون ، ھؤالء المبدعون األوائل في التاریخ ، للبشریة كمًا وكیفًا من المبدعات التشكیلیة ، تحتفظ بھ

كلیة ،  وتقع منطقة اإلبداع ، في النشاط الذھني للفنان، في إحالة وتأویل االعت. العالم بكل فخر  قاد الفكري إلى بنائیات ش
ادي وصوًال            ا ھو م ا ھو فكري وم ین م ة ، ب ة الجمالی وفق آلیات إبداعیة ، یقودھا الذھن والید ، تعقد نظامًا من العالئقی

 . لبناء وتأسیس شكالنیة المدلوالت 
توجب التحول . المعرفي واإلبداعي أن العالئق البنائیة في بنائیة الشكل في التماثیل السومریة ، بین الحسي والحدسي ، و

في منظومة التماثیل السومریة ، نحو سیرورة تكثیف الخطاب التشكیلي بكل سیاقاتھ ، إلى نظم رمزیة تتفق مع المفاھیم 
ع          . الضاغطة في تركیب األشكال  ادي والروحي ، لتكوین وحدة أسلوبیة ، ترتف ین الم ة المبدع ب والتي ربطت فیھا ذھنی

ا          . الت فوق الظاھرات الطبیعیة المنفردة  فیھا المدلو د أمكن االستعاضة عنھ ة المنظورة ، ق ك إن صلة التشبیھ المادی ذل
فتحول التمثال من صورة  . بصلة روحیة ھي صلة الرمز ، وھو ذلك الكیف ، الذي یتصف بالوعي واإلرادة قبل كل شيء 

  .أسست األشكال ذاتھا بدًال من صناعة التاریخیة لھا مماثلة لفیزیقیة األشیاء ، الى بنیة شكلیة معبرة عنھا ، ف
ى                ة مستندة إل اك قصدیة واعی ا قادمة من كوكب أخر ، فھن دت التماثیل وكأنھ ة للحدث ، أن ب وبفعل البنیة الماثیولوجی

ما ھو انفعالي ، التغلغل ب بفعل. الخیال واإلرادة والوجدان ، سعت إلى تحطیم المنظومة األیقونیة ألنظمة التماثیل الشكلیة 
ي ، ترجع             . مشكالت الذات اإلنسانیة  بغیة كشف ت محل المذھب العقالن ة َحّل ا یمكن رصد نوع من النزعة العاطفی وھن

ة            اییر الصور المرئی ین الحسي والحدسي لتجاوز مع . خطاب الذات المنفعلة على حساب الواقع ، وفي ذلك من الجدل ب
ذات    فالفنان ھنا یؤدي على ھواه ألعلى ھ وى النموذج ، وصوًال للقیم الروحیة في سعیھا نحو الالمادیة ، بفعل تسامي ال

  .نحو المنال المطلق الحدسي 
. التي تتجاھل العالم الخارجي ، أن بدعت ھذه التماثیل اإلبداعیة الُمبّجلة  وبفعل انكماش التعبیر على دائرة الحیاة الداخلیة

فالمكان وتمثیلُھ ھنا مغیب ، لیس كما في الوجود المتعین ، فھو  . عمق مناطق الروحتبُث خطابًا روحیًا وصوفیًا یتصل بأ
ة بفعل     . فاقد لھویتھ الجغرافیة والزمانیة  ة ُمعاشھ ، ومرّحل ذلك أن الشخصیات مفرغة تمامًا من وجودھا المادي كأیقون

از     نوعًا من الص  . ضغوط البنیة العمیقة ، إلى منطقة تتوسط الشعور والالشعور  د السومري ، لیجت وفیة عصفت بالمتعب
  .وصوال الى حضور مثالیة االبدیة حالة البشري

دو ھندسیة الطابع      ي تب كل      (لقد كان ُیشار إلى األشكال برمزیة ُمقتضبة ، ومثل ھذه األشكال الت ى ش ث یقوم عل كل مثل ش
ل عصر     ) . مخروط كل قب ة الش أكثر من أ  ) سیزان (ھي نوع من الكشف األول لبنای ام   ب ا مجرد    . ربعة آالف ع فالشكل ھن

داع أضافھ للوجود     ع         . انعكاس للعالم المحیط ، بل ھو نتاج روحي ، إنھ إب ى جمی ي عل ى الرق درة عل ي ذلك تكمن الق وف
ات       واع التفاصیل والجزئی ة ، وشتى أن ائص         . الصور الفردی كال الفنیة من الخص ي سمات األش ان التحول ف ا ك ومن ھن

ى البنای   ة إل ق     الجزئی یم المطل ى التعم ة إل ن الفردی ة ، وم وحي      . ة الكلی كل الُم وھر الش و ج ا ، ھ م ھن ر الحاس فالعنص
  .وھو اكثر سموًا مما یمكن أن یوجد في طبیعیِة الفردیة . بالموضوع الُممَثل ، والذي یتمیز بما ھو جوھري وثابت 

ة  افة إلى التجریدیة ، تضع دون تخوف ، نظم األشكال للتماثیل السوضوا م تجمیع األحجار     . مریة بمقتربات الحداث د ت فق
ة الشخصیات ،   شف ذلك نوع من الت   . الملونة البراقة في جوفي العینین ، اللتین احتلتا نصف حجم الوجھ تقریبًا  یر بأھمی

واقعي      ورھا ال ارج حض دث خ ا الح ي درام ل ف دت تعم ي ب وع     . والت رة الموض ة ، فك ان المبدع ة الفن ت ذھنی د امتص فق
ة     امتص ان الحرة الكاشفة المؤول ك  . اصًا ، وأعادت إخراجھا وفق نظام الشكل التعبیري ، والذي ھو انعكاس لذات الفن ذل

یكشف عن نوع من    . الیدین على السمات الشكلیة للتماثیل في تحري شكالنیة المضمون  أن ھیمنة حجم العینین وحركة
كیلي ، یمكن ت    ھ          التشفیر العالمي في ماھیة الخطاب التش اھن كدالل ین شخصیة الك داولي ، ب وٍع من الخطاب الت ُھ بن كثیف

ة   وى الماورائی والم الق ة ، وع ھِ   . رمزی ائي وارتقائ ال الفیزی وتي ، إال بارتح ا الالھ وغ جمالھ ن بل ي ال یمك ة   والت منطق
ادي  .  وھو ذلك المفھوم الذي یبغي تفرید العام لیبعد عن المفاھیم المثالیة السامیة. المتیافیزیقیا  وھو مفھوم یخرج بالم

  .إلى حیز مثالي رفیع ، بقوة معتقد وقوة نھوض اجتماعي
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  شھقات في القضیة.. وھم أم حقیقة ؟.. المدارس النحویة

  حقي الجبوري ـ كاتب عراقي. د 
ة    قد نتفق في الرأي أو في وجھة النظر ، وقد نفترق ، ولكننا ال بد من أن نقدم أدلة عند الحدیث ، فكل   كالم ال یحمل أدل

ز ،  ..وبراھین وحججا یحمل في الوقت نفسھ بطالنا كبیرا قد مرت قرون عدیدة على إقامة صرح علم یتصل بالكتاب العزی
م مستنبط من    ( ده بعض األولین عوھذا االتصال غایة شریفة من غایاتھ ، وھذا العلم یسمى علم النحو ، وھو على ما عل

قطع ھذا العلم ..رماء أفذاذ تقلدوا مراتب علمیة أوجدوھا ألنفسھم بجھدھم الفذ ، وعقلھم النّیوقد استنبطھ عل) كالم العرب 
أصل ؛ بصریة ، وكوفیة ) مدرستان ( شوطا جبارا في المیدان العلمي ، وقامت فیھ ـ على ما یرد في المصادر والمراجع ـ 

ا     ، وقامت بعدھما ثالث مدارس توفیقیة ؛ بغدادیة ، ومصریة ، وأند رأي یختص بھ لسیة ، وھي توفیقیة ألنھا لم تتفرد ب
ى        ا   ).المدرستین ( كما فعل من ینسبھم أصحاب المصادر والمراجع إل و تتبعن البصرة لوجدنا أن البصرة     ) مدرسة  ( ول

لم مدینة اشتھرت ـ بسبب موقعھا الجغرافي الذي یؤھلھا ـ بكونھا مدینة شاعت فیھا علوم متنوعة نحو علم المنطق ، وع
ذه العلوم         ا جرى مجرى ھ ھ وم م الفق و أ ..الكالم ، وعلم الفلسفة ، وعل وم         معول ا عل وم لوجدنا أنھ ذه العل ي ھ ا النظر ف ن

ى الدرسین           وم إل ذه العل ي لھ اش العقل ا النق دور فیھ ي ی یربطھا الرابط العقلي ، ومن ھنا انتقلت ھذه النزعة العقالنیة الت
وا   ة ، فطبق ي العربی ل ،      اللغوي والنحوي ف ل ، والتأوی اس ، والتعلی دھم القی ذلك ظھر عن ة ؛ ول ى اللغ ة عل ذه العقالنی ھ

رة            ي البص ین رجال النحو ف ة ب ات النحوی احة وبالغة ، فظھرت الخالف ى النصوص فص ى أعل ل إل ى أن وص دیر إل والتق
ائن حي ینمو ویتطور بنمو     الغریب والمؤلم في األمر أن اللغة في العصور كلھا حلقة وصل بین أبنائھا ، وھي ك  ..نفسھا

ا    ة منھ اإلنسان وتطوره ، والتعبیر فیھا إنما ھو لحاجة اجتماعیة في المقام األول تقوم على عنصر التأثر والتأثیر ، الغای
خلق جسر للتفاھم ، بأواصر التواصل أداًء لمعنى أو لمجموعة معان ، ومن ھنا ال یقبل القول عند حكیم أو عاقل أن تكون 

وھذه كلھا ( لبا ال یجوز الخروج عنھ ، والخروج عن حدود اللغة التي صبوھا في قواعد وأصول وقوانین وأحكام اللغة قا
ھ              ) مفھومات عقلیة  أت ب ة ، ون ة اللغوی تكلم عن الفطری دت كل م دھم ، فابتعدت جماعة البصرة وأبع یعد خطأ فادحا عن

ما الكوفة فكان لرجالھا منھج یخالف منھج رجال البصرة في أ!!صوب درسھا العقلي ، فطبقوا منھجھم العقلي على اللغة
اء قرآن ؛ ولذلك أصبحت الكوفة مدینة تشتھر بقراءة القرآن وإقرائھ ، ومنھج رجالھا في التعامل ھذا العلم ، فأتباعھا قّر

ى    رب ما یكون إلى الطبیعة اللغویة ؛ ألن الدرس اإلقرائي فیھا ـ كما في غیرھا ـ یقوم   قمع اللغة أ د عل على مبدأین ویعتم
امین ؛   رین ھ ل  ( أم حة النق وق  ( ، و ) ص ة الوث ـ        ) درج ي ب و عرب ا ھ ل م ن ك ون ع ذ الكوفی ذلك أخ رطین  ( ؛ ول الش

اس           ) المذكورین  ز القی ى حی ذا المسموع إل یھم الخروج بھ اب عل دھم ، ولكن یع درس  ..، فاتسعت رقعة السماع عن إن ال
ة ؛ ألن  اللغوي والنحوي ال یمكن أن یحد بح      ة   ( دود عقلی ة اللغوی د المعطي   ) الطبیع تكلم ، المرسل   ( عن ذ ) الم ( واآلخ

ال یتوقف عند حد معین تبعا للمعنى الذي یرید والذي یحقق تمام المعنى ؛ ألن اللغة كل یوم ھي في ) السامع ، المستقبل 
تاج المتكلم إلى نفي یسیر ، وربما إلى نقیضھ شأن من حیث التفاھم واإلیصال ؛ وصوال إلى حد اإلبداع اللغوي ، فربما اح

، وقد یحتاج إلى جملة مثبتة لفظا لكنھا منفیة المعنى ، وربما احتاج إلى استفھام یحمل معنى التعجب ، وذلك ال یتضح إال 
ا   ریقتین ، أوالھم اني  : بط وتي ، الث اري: األداء الص ن     ..األداء اإلش وفیین ع ریین والك ن البص ر م ل كثی د غف ذین وق ھ

د اعترضت        الجانبین حین األخذ ، وبقدر ما كان لھما من أثر كبیر في الدرسین اللغوي والنحوي إال أن بعض الھفوات ق
ا ال نرى ذلك منھج كل منھما ، وإذا ما رسخ في ذھن كثیر من الباحثین أن ھناك مدرستین رئیستین في النحو العربي فإّن

ك أن     ة ؛ ذل ة والحقیق ھ الدق ى وج ة ال( عل ة      ) مدرس ي الوظیف ب أن تراع ب یج ذا الجان ي ھ وعي ف طالحھا الموض باص
درس        ذا ال ي ھ اء ف ى نھج العلم المعنویة للغة والمعنى الوظیفي للغة ، ثم ھناك مجموعة من الملحوظات تشكل مأخذا عل

واه متك     : وھي مآخذ ھامة ؛ منھا  اك    ھل روعي الجانب المعنوي واألدائي بالكامل حین أخذ اللغة من أف م إن ھن ا ؟ ث لمیھ
قوال لبعض اللغویین ھو غایة في الصواب ولم ینبع من عقالنیة بل كان نابعا من حقیقة اللغة وما تؤدیھ من وظائف یتمثل 

م األصوات     ( في أن  ة عل ) من أراد معرفة علم النحو فعلیھ إتقان علم الصرف ، ومن أراد إتقان علم الصرف فعلیھ معرف
  ..بھذا األمر حین أخذوا اللغة ونقلوھا إلى مواطن الدرس ؟) المدرستین ( ھل أخذ أصحاب : أسأل 

وعملوا على تقییده كحدود  ) مدرسة ( وأعتقد جازما أن المحدثین من كثیرین من األساتیذ والباحثین قد ضیقوا اصطالح 
اء ،     ازات العلم ازات ؛ إج ا اإلج ات ھن ة ، والموافق ا إال بموافق ن عبورھ دان ال یمك ة  البل رخص اللغوی ي ال ازات ھ واإلج

ة     وم الثالث ین العل وز الفصل ب م ھل یج تكلم ؟ ، ث ي بغرض الم رخص بمستوى یف ت ال ة ، فھل كان وت ، ( والنحوی الص
الفصل بین ھذه العلوم الثالثة فعل ال یعقل ؛ نظرا !!! على الرغم من كونھا علوما متالقحة متنافحة ؟) والصرف ، والنحو 
عدم جعل اللغة قالبا یتكلم ) المدرستین ( ثم ألیس من وظیفة ما أطلق علیھ اصطالح . ك أنا ویدرك ھولما تدرك أنت وأدر

ھ اإلنسان       تكلم ب ا ی ى ؟     بھا اإلنسان الحدیث والمعاصر كم ة األول رون الھجری ي الق ة بقوانین      !!! ف ھل یعقل أن تحد اللغ
ى ،   صارمة ال یحق للمتكلم ـ على أساسھا ـ مغادرتھا ؟؟ وإن غاد   رھا كان مخطئا ، إنھا أحكام جوھرھا االبتعاد عن المعن

أصوات یعبر بھا كل قوم ( إن اللغة مجموعة ألفاظ وإشارات منبئة بمعان ، وھي كما حدھا ابن جني . والركون إلى اللفظ 
ا ھي المقاصد ، و اصطالح     ) عن أغراضھم  ول      )المدارس  ( ، والمعاني ھي المطلوبة تعقبھا األلفاظ ؛ ألنھ ى حد ق ـ عل

مستعملي ھذا المصطلح ـ نصوا على األلفاظ وأھملوا المعاني في األغلب األعم إال في حال التأویل ؛ ولذلك صارت المسألة 
ل ـ أن إنسانا      بعیدة عن جوھرھا ، فضال عن ذلك ال یجوز أن تھمل تلك المسمیات المعاني، وال أستطیع أن أدرك ـ أو أغف

ظ   یحیا بجسده حصرا من دون الروح، فالروح سر یناعة الجسد ، والجسد بال روح ال قیمة لھ، والروح سر الجسد، واللف
أي حال من األحوال ـ أن تكون موجودة                 د مثلبة ومنقصة ال یجوز ـ ب إن األمر یع اه ف ا  ..حین یستعمل بال إدراك لمعن وأن

  بعض المقوالت التي تنم عن دقة في  تسرني) وال یدخل تحت ھذا االصطالح المراجع ( أتصفح بعض المصادر حصرا 
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االستعمال من علمائنا األفذاذ رجال الدرس اللغوي، ففي بعض المسائل نجد أن بصریا یقنع بالرأي الكوفي كما عرف ذلك 

ال     ان یق الم   ) مذھب الكوفیین  ) وھو بصري  ( وذھب األخفش ( عن األخفش األوسط وسواه ، وك ي الفراء الع ال ف ویق
ر         ) ذھب مذھب البصریین ) كوفي  وھو(الكوفي  ا ، وأسألك وأسأل من یحمل األم ة بعینھم ال والدق وھذا قول یحمل الجم

یھم    ) وھو كوفي   ( و ) وھو بصري  ( ألیس من الجمال ما ذھب إلیھ القدماء بقولھم : أكثر مما یطیق  ان یعسر عل ؟ ، أك
ة ؟    أال..كما تعسر على المرأة والدتھا) المدرسة ( إطالق اصطالح  یحق لنا أن نعلي صرح درسنا ونفاتشھ مفاتشة علمی

مفاتشة ترتقي بصوتھ وصرفھ ونحوه إلى حقائقھ المعنویة التي ھي فیھ باألصالة ؟ ألیس من واجبنا أن نقدح في ما یثیر 
أقوا   ) مدرسة ( إن علینا أن نتریث في استعمال اصطالح ..الریبة والشك وتثبیط وعي درسنا ؟ ا دام التشبث ب ین  م ل األول

ا بحث أصحاب ذاك المذھب أو ذلك عن        منقبة ومحمدة ، واعتقادي الجازم أن استعمال ھذا االصطالح یكون جیدا متى م
المنھج ( البصري ، أو ) المنھج ( المعاني حصرا ، وحسبنا أن نشیر بأفكارنا وأقوالنا إلى المسألة بأنھا تسیر على وفق 

دال من استعمال اصطالح     الكوفي ، أو كما رأى جمھور البص)  مدرسة  ( أو ) مدرسة البصرة   ( رة أو جمھور الكوفة ، ب
  ..ھنا ال یحمل سمات المدرسة) مدرسة ( ، فاصطالح )   الكوفة

  
 إشكالیة العالقة بین الفلسفة واألدب

 حسن لشھب ـ روائي وقاص وكاتب ـ المغرب
البعض  واألدب منفصلین فحسب، بل أیضا متباعدین بعضھما عنلمتداول للمواد، ال نجد الفلسفة  إذا انطلقنا من التصنیف

ة،       األدب داخل نفس الكلی م من العلوم، سواء        على الرغم من أن الفلسفة تجد نفسھا عادة مرتبطة ب ا نتصورھا كعل فإنن
ي شروطھ الت   -مناھج العلوم  "le statut" تفكر في وضعیة: علم-بوصفھا میتا رنسند  في المنطق الذي تقوم علیھ، وف

ة ھا -نتالی م   وأسس ا، وعل انیات، واالنتروبولوجی ل اللس ا مث ع مثلھ فھا تتموق ة، أو بوص م  الفینومینولوجی نفس، وعل ال
نفسھ خارج العلم داخل خانة أخرى وھي الفنون التي  وبالمقابل یجد األدب. في خانة العلوم اإلنسانیة... االجتماع والتاریخ

ب   ... سق الجامعي مثل الموسیقى، والنحت، والسینماالن ال تجد لنفسھا مكانا ضمن مواد  ومع ذلك نجد الفیلسوف واألدی
ة،          كالت أدبی ان، ذلك أن الفیلسوف یواجھ بالضرورة مش ب األحی ي غال ي      یتجاوران ویلتقیان ف أنس ف ب ی ا أن األدی مثلم

 .الفلسفة نفسھ القدرة على لعب دور المفكر، فیجد نفسھ غارقا في قضایا
لحدود الفاصلة بین ما ھو أدبي وما ھو  ا  قدم نفسھا على شكل نصوص، تجعلنا أحیانا نجد صعوبة في رسمإن الفلسفة ت

ال       . فلسفي  ثال من خالل أعم ك م ا نالحظ ذل ر كجارد ونیتشھ    Montaigne مونتیني  كم ا من    ...، وروسو، وكی وانطالق
إنشاء المنھج  ؤال تأویل الفلسفة یتلخص في مشكلةلتعریف الفكر الفلسفي بالنسبة للفكر األدبي، فإن س الطابع اإلشكالي

وطالما لم نعرف ما الذي یجعل من ھذین . مسبق األكثر مالءمة لفھم معنى النصوص الفلسفیة التي نعرف طبیعتھا بشكل
ین سنبقى   ى حدة        النمطین من التفكیر مختلف ا عل ل كل منھم داول تمثل الفلسفة       .عاجزین عن تأوی حسب التصنیف المت

یس  دبواأل ات، ألن     وبالتالي دراستھما، مادتین مختلفتین، یلزم تجنب الخلط بینھما، ھذا التقلید ل محصورا داخل الجامع
ة       ھ مرجعی ذا الفصل بل یتخذون من م  أغلبیة المثقفین یقبلون بھ ى أن         . لھ اد یشیرون إل ذا النحو نجد بعض النق ى ھ وعل

ة          فلسفیة بین ثنایا أعم روائیا بقدر ما یدرج أفكارا كال وأنواع الكتاب ین أش ط ب د خل ا یكون ق ة، بقدر م وكسر   الھ الروائی
 .قواعد كتابة الروایة

قد . وبالمقابل یكون الفیلسوف الذي یضفي على كتابتھ طابعا أدبیا ولربما قلل من قیمة عملھ الروائي من الناحیة األدبیة،
 .وغادر مجال الفلسفة إلى األدب اضعف نسقھ الحجاجي

لیس مطلقا وواضحا تمام الوضوح أما المواقف األكثر اعتداال فترى أنھ  بین النوعین الذي یتشبث بھ الكثیرونھذا الفصل 
ى   ھ أن یكون            یجب أن تبق ى من المرغوب فی ل یبق ي مجال األدب، وبالمقاب ل الفلسفیة محتشمة ف ي   التواب الطابع األدب

 .الصیاغة الحجاجیة دون التدخل فيللنصوص الفلسفیة منحصرا في قدر من الجمالیة األسلوبیة، 
ا مثل        دم بھ ذي تق دال ال ت درجة االعت ى فكرة          من الواضح إذن أنھ مھما كان ي األساس قائمة عل ا ف ادات فإنھ ذه االنتق ھ

ین    ضمنیة، ھي أن العالقة بین األدب ین مختلفت ین ملكت ل بالنسبة للفلسفة، والتخییل    : والفلسفة ھي بمثابة عالقة ب  العق
ر      فإذا. ألدب، والتمایز بین الملكتین تبرره الغایة المستھدفة من كل منھمابالنسبة ل كانت الفلسفة منذورة للبحث والتعبی

اع      ھ مخصص إلمت إن األدب من جھت ائق، ف ارئ   عن الحق ي الق أثیر ف ر والت ة    . الفك ة نظری ة من طبیع ت الحقیق ا دام وم
د واستنباط    ومجردة، وعلى أساس أن ة       العقل ھو ملكة للتجری ھ عالق ا ل دو إذن أن كل م ائق المجردة، یب بالمشاعر   الحق
ھ   ا عن ى غریب ال یبق ة    .والخی ر التخییل بوصفھ حركة مشخص أثیر    وبالمقابل یعتب ق الت و األنسب لتحقی لإلحساسات، ھ

ر ب            العاطفي المنشود في األدب، وبالتالي فإن أي ھ أكث ر عن العاطفة، ویجعل اد الفك ى إبع د سیؤدي إل رودة لجوء للتجری
ي مجال    صحیح أنھ ال یمكن إنكار.بالتالي من التأثیر الذي تستھدفھ األعمال األدبیة وصالبة، ویقلل وإلغاء ملكة التفكیر ف

ة            األدب، وال الغوص في عالم الذات بالنسبة للفلسفة، ذلك بغای المعیش أن تقوم ب تم ب ي تھ ع من الفلسفة الت ا نتوق ولكنن
ر  جعل المادة الحسیة لتفكیرھا ال تتدخل في تنظیم صورة الفكر، أو في تنظیمبشكل ال ی تقدیم تفسیر عقالني، ذا  . التعبی بھ

ة، حین تعوزه الوسیلة      القدر وفي ھذا االتجاه سیجد الفیلسوف نفسھ في ھذه الحدود كاتبا، یلجأ مؤقتا إلى الصور األدبی
صھا من التجربة المعیشة، ومع ذلك نتوقع منھ الحقائق التي یرغب في استخال للتعبیر بواسطة حدود مجردة ودقیقة عن

 .ھذه اللحظة لیتقدم ویقترب أكثر من الخطاب العقالني المجرد أن یتخلص من
بالعكس نجد أنفسنا    فإننا ال نعتبر أن أعمالھ یجب أن تكون مبتذلة وفارغة من أیة حقیقة فلسفیة، بل أما بالنسبة لألدیب

ي    ننسب لھ نوعا من اإللھام الحدسي لح ا من تلك الت ا      قائق أكثر عمق ذلك أن  . یستطیع الفیلسوف تفسیرھا واإلحاطة بھ
  بل نجد ھناك من یعتبر أن ھذه النوعیة من الحقائق بحكم. العمیقة للوجود اإلنساني األدیب یعتبر بدوره باحثا عن الحقائق
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ي ھذه             ر ف ة الفیلسوف تقتضي التفكی ا تنفلت من الفلسفة ومن ثمة فمھم ائق  طبیعتھ وإخضاعھا للتحلیل بغرض     الحق

ي األدب،         ومھما كان األمر، یبدو إذن أنھ بقدر .توضیحھا بشكل أكبر ھ حاضر كذلك ف ي الفلسفة، فإن ر ف ما یحضر التفكی
 . )األدب(والثاني ضمنیا ) الفلسفة(نعتبر األول صریحا : مختلفین في التفكیر وكأننا إذن أمام أسلوبین

نمطین من التفكیر، احدھما مرتبط  یل إلى إبراز االختالف بین األدب والفلسفة، بوصفھ اختالفا بینإذن أن ثقافتنا تم یبدو
ة،         بالعاطفة والتخییل، وال عالقة لھ بالتجرید د والصور المنطقی رتبط بالعقل، ومنذور لصفاء التجری العقالني، والثاني م

 .عدوا للتخییل واإلحساسات وبالتالي
ذ    ار ھ ا اعتب إن    إذا حاولن ا، ف ز واالختالف حقیقی ى مستوى األدب والفلسفة أساسھا          ا التمیی ا أن الحقیقة عل ي إم ذا یعن ھ

ة    االختالف، وإما إنھا ین الحقیق ز ب ة    مشتركة، ولكن معالجتھا تتم بطریقتین مختلفتین، وبذلك فإن التمیی ة والحقیق األدبی
بینما تنفتح الثانیة على قضایا أخرى من قبیل الطبیعة،  یة،الفلسفیة یقتضي اعتبار األولى مرتبطة بشروط الحیاة اإلنسان

اك من المواضیع     واضح...والوجود، والعلم،  یس ھن  أن تمییزا من ھذا النوع ینطوي على قدر كبیر من االعتباطیة، إذ ل
ا أن المحور    ي الفلسفة أو األدب، طالم ھ، سواء ف ام ب ھ واالھتم ع تناول ا یمن تغا والقضایا م و المركزي الش ا ھ لھما مع

  ...أیضا أن نكتب عن العلم، والحب اإلنسان، فكما یمكن أن نكتب روایة عن الفضاء، یمكننا
ین   ایز ب رة أن التم ى فك ود إل ى إذن أن نع س      یبق ة نف ة ومقارب رق معالج تالف ط اس اخ ى أس ائم عل فة ق األدب والفلس

یش    اختالف أسالیب بناء عالقات ھذه المواضیع مع المواضیع، وبالتالي ل   المنطق والتجرید من جھة، ومع المع والمتخی
ى خطاطات     .من جھة أخرى اع عل ة للتجربة، ونسق حجاجي متماسك،       وبناء على ذلك فإن الفلسفة تؤسس اإلقن منطقی

الي ضمان تفاعل         وبالمقابل ال یستطیع األدب التأثیر في المتلقي ة أسلوبھ، وبالت ھ وجمالی إال على أساس خصوبة خیاالت
 .وممارسة قدر كبیر من الجاذبیة علیھ لمتلقيھذا ا

ي ال     یمكن القول إذن أن التجرید الفلسفي یعمل على ال األدب إن الخی تقلیص المساحة الذاتیة والغنى العاطفي، وبالمقابل ف
 .احترام الصرامة المنطقیة دون تعریض نفسھ للعقم یستطیع

رغم من   ى ال ھ عل الي فإن ین ال  وبالت ود ب ف مظاھر الوجود  التكامل الموج تجلیان مختل ا یس  فلسفة واألدب، باعتبارھم
ولعلنا نكون مجبرین على . اآلخر اإلنساني، فإنھما كذلك ال یستطیعان العیش معا دون أن یؤدي ذلك بكل منھما إلى تدمیر

 .احترام االنفصال القائم بینھما االعتراف بأننا أمام نشاطین مختلفین لیس بوسعنا إال
ھ إذا   . التجربة اإلنسانیة من اجل فھم بنیتھا، وإعادة تشكیلھا سعى إلى الغوص قدر اإلمكان في نسیجإن الفلسفة ت ا أن كم

نح  ي               كان األدب یم كل أعمق ف اطي، ولكنھ یستھدف الغوص بش كل اعتب تم بش إن ذلك ال ی ل، ف ة التخی ات   نفسھ حری بنی
  .شرةالتجربة من أجل إبراز المظاھر التي تنفلت من المالحظة المبا

ر دور المستكشف    ضمن ھذا بالنسبة للفلسفة،    اإلطار یمكن تصور عالقة تعاون بین الفلسفة واألدب یلعب فیھ ھذا األخی
ي        بعض الظواھر األساسیة ف ر استعدادا لإلحساس ب ى        ألنھ یجعلھا أكث زال مستعصیة عل ي ال ت ا اإلنسانیة، و الت تجربتن

ر  فة من خالل انكبابھا على ھذه الظواھر تسعى إلى نقلھا إلىالفلس المعالجة العقالنیة، وبالمقابل فإن  مستوى معرفة أكث
في نظر العقل فیصبح التناول  في ھذه اإلتجاه إذن یصبح األدب بمثابة مستكشف لمجاالت غامضة.عمومیة وأكثر وضوحا

 .مفاھیمیة مجردة الفلسفي لھا محصورا في تنظیمھا عقالنیا، داخل بنیات
تحذر من التماھي مع األدب، وإال خسرت قدرتھا على  التصور یترتب عنھ القول أنھ یجب على الفلسفة أنإن اعتماد ھذا 

اف من  در ك ة بق اول ومعالجة التجرب ا    تن ة ھو من یزودھ ذه الحال ي ھ ذي یكون ف األدب ال تعانة ب الوضوح، دون االس
الرغم من انفصالھ    وسیكون . الغامضة التي تنطلق منھا للشروع في عملیة التحلیل بالحدوس ا بمثابة جزء     األدب ب عنھ

الفلسفة مطالبة من أجل وعي ذاتھا، أن تدرك أیضا  منھا بوصفھ یمثل مرحلة إعدادیة ضروریة، وبسبب ذلك أیضا تصبح
 ذلك فإنھ من الممكن مساءلة موضوع العالقة بین الفلسفة واألدب، دون أن یعني ذلك  ومع.طبیعة أسلوب التفكیر األدبي

أدبیا، حیث نصادف العدید من األعمال  ذلك أن التفكیر ال ینقاد لعملیة التصنیف فلسفیا أو. ء ھذه العالقة بشكل مسبقإلغا
الفلسفة مجردة واألدب مرتبطا بعالم الحس، ومن ثمة تنشأ وضعیة    التي تقف في منطقة الحدود الفاصلة بینھما بوصف

اد س      .التدمیر المتبادل را من النق د أن كثی ط للقیمة       أكی یس فق ط مأساویا ومھددا ل ذا الخل ة     یعتبرون ھ ل للقیم الفلسفیة ب
 .األدبیة لھذه األعمال

یة وال  ة عرض ذه الحال ا ھ ا اعتبرن ین األدب    إذا م ة ب ة العازل ي المنطق ال المتواجدة ف ددا محدودا من األعم تشمل إال ع
ذاھب فإن المشكلة تزداد تعقیدا حینما نالحظ أن أكبر األعما والفلسفة ي       ل األدبیة، وأكبر الم ي تتموقع ف الفلسفیة ھي الت

زعم بضرورة      .. …منطقة الحدود تلك ك األساس ینشأ ال ى ذل ین األدب         وعل ة ب ا یحول العالق ا مم ز بینھم الفصل والتمیی
نھج   ياللھم إذا كنا مستعدین لنبخس قیمة أعمال مفكرین كبار من قبیل خطاب ف. بامتیاز والفلسفة إلى عالقة إشكالیة الم

فھناك أعمال أدبیة تعج ... والقائمة طویلة أو التأمالت، وأعمال باسكال، ومولییر، وكورنیي، وروسو، وفولتیر، ودیدرو،
 .فلسفات یتم عرضھا بشكل أدبي بالتحلیالت الفلسفیة، وبالمقابل ھناك

إذن ھي أنھ من وجھة نظر الفلسفة یطرح      الفلسفة واألدب، فالنتیجة  وعلى اعتبار أننا نقیم اختالفا مھما كان نوعھ بین
ر    سؤال یتعلق بمعرفة ى أي حد یفك األدب، وھل   مدى حاجة الفكر للشكل األدبي، ومن وجھة نظر األدب یطرح السؤال إل

 ھو بحاجة من أجل ذلك التخاذ شكل حجاجي خاص بالمجاالت النظریة؟
ا   وفیما إذا كان األدب قادرا التساؤل حول مدى حاجة الفلسفة لإلجراءات والطرق األدبیة إن على إنتاج تفكیر فلسفي، ھم

الي .إنھا لیست عالقة اللغة بالفكر  .واألدب وجھان إلشكالیة واحدة، ھي إشكالیة العالقة بین الفلسفة  ولیست عالقة الخی
ا عاج     ارق،خ إنھا عالقة عشق أبدي، عالقة حب  .ولیست عالقة األسطورة بالعلم.بالواقعي یش   یجعل كال منھم زا عن الع

  .جانبھ العیش إلى بعیدا عن اآلخر، ولكنھ ال یحتمل
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  تراث فني
وم   ن رأى ـ        الرس ر م ة س ي مدین ة ف البغدادی
  سامراء 

  من كتاب بغداد ـ لمحمد مكیة
ـ        ذي یقع ب ة وال د مكی دكتور محم داد لل اب بغ اول  كت / تن

ركة دار      / 400 ي ش ع ف ذي طب ر وال م كبی فحة حج ص
وراق لل  دودة  ال ر المح دن   –نش ایتعلق   2005لن ل م ، ك

  . ببغداد من تراث وعمران وحضارة وثقافة 
ى      أثیره عل دادي وت م البغ ن الرس ن ف ھ ع ا ورد فی ومم

  :سامراء 
ا      ا ان نلمس منھ ي یمكنن ظھرت لنا االدلة المحسوسة الت
ات     ي اكتشافات وحفری الشكل المادي للرسوم البغدادیة ف

ا الب    ام بھ ي ق اري   التنقیب الت ة اآلث ي  / ھرتسفیلد  / حاث ف
ي        دت ف ذه االكتشافات فق سامراء لكن من المؤسف ان ھ
ا    ر علیھ ایام الحرب العظمى االولى اذ ان الصور التي عث
ف          ي متح غیرة ف ع ص ا اال قط ق منھ م یب امراء ل ي س ف
ا      ن قلتھ الرغم  م ي ب دن وھ ي لن رلین وف ي ب ة ف الدول

رب ھذه  توضح لنا مالمح من خصائص ھذه الرسوم وتق  
ك        د ذل ي ظھرت بع ة الت الخصائص من المدرسة البغدادی
د       یالدي ، ولق ث عشر الم وتكاملت بتفوق في القرن الثال

البحث عن التصویر / اشار احمد تیمور في فصل بعنوان 
ة  / على الجدران  الى ھذه االكتشافات نقال عما كتبتھ مجل

حین ذكرت فیھ / سر من رأى / االستاذ ھرتسفیلد االلماني في آثار  لغة العرب البغدادیة وھي تصف التنقیبات التي قام بھا
ت    تانھ عثر بین دفائن اطاللھا على آثار المسجد الجامع الذي بناه المتوكل حیث شوھد في بقایا الدور غرف وابھاء زین

ال حافظة       ة المث ین بدیع ة لآلدمی ر     جدرانھا بتصاویر مشرقیة بین بارزة وغائرة في الجص وصور ملون ى عب لجدتھا عل
  .الزمان 

ار  / ویتضح من ھذا الوصف ماذكر حول القصور ومااشار الیھ یاقوت الحموي في معجم البلدان عن قصر سمي     / المخت
  .كان یحوي صورا عجیبة منھا صورة بیعة فیھا رھبان 

مجالسھم وایواناتھم یؤكد  ان اقبال العباسیین حسب ماتشیر المصادر التاریخیة على استخدام التصویر في تزیین جدران
  .دالئل متفرقة بھذا الخصوص " الف لیلة ولیلة " ازدھارھذه الفنون ورقیھا في تلك االزمان فلقد جاء في قصص 

داد              ین بغ ل الفن التصویري ب ي حق ادل ف أثیر المتب اط الت اء نق د التق وھناك حلقة مھمة تتصل بتطور الفن االسالمي وتؤك
ل        " زكي حسن " مي فقد اشار المؤرخ الكبیر المرحوم والقاھرة في العھد الفاط ى مث اطمیین ال یم كنوز الف ھ الق ي كتاب ف

  :ھذه العالقة بقولھ 
وعلى كل حال فقد كانت القاھرة في القرن الخامس الھجري مركزا رئیسا للصناعات الفنیة المختلفة ومن المحتمل انھا " 

  "من المخطوطات الذھبیة والمصورة كانت تصدر الى كافة انحاء الشرق االدنى كثیرا 
د        ي مصر وق اطمي ف كما ان ھناك تشابھا في الطابع وتقاربا في االسلوب بین فن سامراء وما وصل الیھ فن التصویر الف

ا     / م 868 -ھـ  254/ اتضح ھذا التأثیر بعد ان ترك احمد بن طولون سامراء وحل مصر في سنة  لیكون من بعدھا حاكم
ن یان المصادر التاریخیة تشیر الى اتخاذ بعض الطولونی د وانھ لم یعثر على آثار طولونیة من الصور االمسقال لتلك البال

ز في حوض البحر              ھ كفن اسالمي متمی ا نھض ب ایتھم مم وه عن للصور والتماثیل كما ورث الفاطمیون ھذا الطراز واول
  .المتوسط 

وعرضت في جناح من  1932لفاطمي التي عثر علیھا في عام ونجد في النقوش الجصیة المرسومة على جدران الحمام ا
ر   دار اآلثار العربیة دالئل واضحة على تأثر الرسام بأسلوب الفن العراقي ھذا االسلوب الذي انتقل من مصر الفاطمیة عب

  .البحر المتوسط الى بالرمو في صقلیة 
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داد ظل     ى ان بغ ى استطاعت ان       ویشیر ملك عناند في مؤلفھ عن الفن الفارسي ال ة والفنیة حت ا االدبی ت محتفظة بمكانتھ

والذي قال عنھ انھ " طبقات المصورین " ومما یذكر ان المقریزي اشار الى كتاب .اع تجتذب اشھر الفنانین وامھر الصّن
ان یسمى    اس         " ك ار المزوقین من الن ي اخب یس الجالس ف راس وان اكمین     " ضوء النب ام الح ى اھتم ایلقي الضوء عل م

الفنانین حیث تحدث عن مناقشة بین مصور جاء من العراق بدعوة من الوزیر الفاطمي وبین مصور آخر من القاھرة في ب
وزراء      امنتصف القرن الحادي عشر وفي ھذ انون من االمراء وال اشارة واضحة الى دعوات السفر التي كان یتلقاھا الفن

  .لزیارة بلد عربي او اسالمي والعمل فیھ 
  ندس الدھاسس: إعداد 

 
  أمھات الكتب

  معجم العین اللغوي للفراھیدي
  مؤلف الكتاب

, "ديیھاالفر"الفرھودي، وكال النسبتین : ویقال لھ ایضا,ھو ابوعبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي االزدي البصري 
ى  , راجعة الى اسم القوم الذین ینتمي الیھم فمرة نسبوه الى المفرد "  والفرھودي" ي   ,الجمع   ومرة ال اصلھ  ,وھو عرب

وفي عام   ,فنشأ فیھا وترعرع  , "ثم انتقل مع أھلھ صغیرا الى البصرة , "من عمان  م ت ام  "والفراھیدي  ). "ھـ 175(ث ام
م االصوات  (و,)علم العروض والقافیة(وھو الذي ابتكر ,ومستخرج علومھا ,أھل العربیة  ات  (و,)عل م المعجم وھومن  ,)عل

ذه         ,وغیرھا , )والكسرة,والضمة,الفتحة: (بھونعني ,وضع للكلمات تشكیال  ا تلمی ھ الین ذي نقل فضال عن علمھ النحوي ال
ـ     ) ھـ  180:( ت,"سیبویھ"البار ذي یسمى ب ي مؤلفھ ال اب (ف دي "ویعد , )الكت من اھل الحدیث النبوي      -ایضا  -"الفراھی

الى  " الفراھیدي "ومن أقوال , الشریف ھ اهللا تع اء والكب     :(-رحم ین الحی ع الجھل ب ھ  ,)رترب ده     ( وقول ا عن من استغنى بم
ى     , جم اولھ شعر تذكره كتب التر,)زلة العالم مضروب بھا الطبل(وقولھ, )جھل اء عل ى العلم د اثن دي "وق ھ  ,"الفراھی ومن

ولھم  د        (ق ن احم ل ب ى الخلی ك فلینظرال ذھب والمس ن ال ق م ل خل ى رج ر ال ب ان ینظ ن اح راجم ان   ). م ب الت رت كت ذك
ـ دي"ل وى"الفراھی ات س اب مؤلف ین(كت ا ,)الع ل(منھ نقط,الجم كل وال روض,والش اع,والع ى,واالیق , والمعم

  ).العین(وغیرھا ولكن لم یصل الینا سوى كتاب ,)والشواھد,
  :ونسخھ)العین(تاریخ كتاب 

اب       دماء والمحدثین بنسبة كت ین (شك بعض اللغویین من الق ى الفراھیدي  ) الع ى   , "ال اًء عل ي    آبن ا ف الء ال یمكن تجاھلھ
ویبدو ان ,ایضا -بأدلة علمیة موضوعیة"الفراھیدي"ولكن كثیرًا من العلماء اثبت ان الكتاب لـ ,العلمي الموضوعيالبحث 

ور    ن ظھ ى زم ود ال ك یع ذا الش بب ھ ین"س انیده "الع ض اس د   ,وبع وا بع د نبغ انوا ق اء ك ول لعلم ود ق ذلك وج وك
بعض رواة  ووور,ھاد بشعر المحدثین ایضا وجود بعض اراء للكوفیین واالستش–ومن ذلك ,"الفراھیدي"وفاة د روایات ل

  :ر تفسیر الشاكین في امرینصوقد انح,  "الفراھیدي"جاؤوا بعد 
دي :ان یكون  :االول  ھ   "الفراھی فَّ القسم االول من د ال ھ ان یكملوه   ,ق بعض تالمذت رك ل ات  ,وت ھ  ,او انھ م م یكمل ھ ,ول فاكمل

ھ قد وضع ف "الفراھیدي"ان یكون:واالخر,وغیرھم ,ھؤالء  م یحشھ   ,ورسمھ  ,كرت ق   ,ول ھ التطبی زال   . وترك لتالمذت ا ت وم
اقرب "الفراھیدي "ل)العین(ولكن یبدو لنا ان االراء التي تمیل الى ان ما جاء في ,المسألة مثال شك عند بعض الدارسین

وال  " النحو" في"الفراھیدي"أننا نعرف ان علم  وال سیما,للبحث الموضوعي  ر ل ذه    لم یظھ ھ تلمی ي  " یبویھس "ماكتب ف
اب( ة     ,) كت ن مكان ذا م نقص ھ م ی ك ل ع ذل دي"م ذه , "الفراھی ة تلمی ن مكان یبویھ" وال م ي    ," س اء ف ا ج ر م ل اكث فلع
ك     ,)ھـ 190:ت(,"اللیث بن المظفر "عن طریق تلمیذه)العین( ى ذل اب تشیر ال ة الكت ي     ,ومقدم ا جاء ف ھ حال م اب  (فحال كت

ي  " النظام الصوتي   " قد ابتدع : الفراھیدي" في ان یكون  -ایضا -وقد شك بعض الباحثین. واهللا تعالى أعلم,)سیبویھ ف
ود  " اذ أن "  الھنود  " ترتیب الكلمات  ، ویرون انھ متاثر بـ  تھم      " الھن ات للغ د صنعوا معجم انوا ق ریتیة كالسنس " ك

" الفراھیدي"ان فیرى بعض الباحثین , ورتبوا ھذه المعجمات بحسب الترتیب الصوتي لمخارج حروف لغتھم" القدیمة 
ة موضوعیة   ". الھنود"ربما اخذ الترتیب الصوتي عن ھؤالء بعد اتصال المسلمین بـ ان ھذا الرأي یحتاج الى ادلة واقعی

ات   ذه المعجم ى ھ وا عل د اطلع لمین ق اء المس ت ان علم كریتیة "تثب رب "السنس ى الع ا ال م نقلوھ ا ,وانھ اد منھ فاف
ب  "د وھل كان في العرب من یجی" الفراھیدي" اللغة السنسكریتیة حتى یعرف ان ھذه معجمات مؤلفة على حسب الترتی

الصوتي؟ ومن " السنسكریتیة"اطلع علیھا فكیف عرف ان ھذا ترتیب اللغة " الفراھیدي"الصوتي لتلك اللغة ؟ وھب ان 
واهللا تعالى ,ة العلمیة المقنعة وھو یخلو من االدل,ي قد جانب الدقة أان ھذا الر! اوحى الیھ نظام التقلیبات الذي استعملھ ؟

م  د انتقل  . أعل ین"وق ى  "الع دلس"ال ق  "االن طي  "عن طری ز السرقس د العزی ت بن عب ل ) ھـ 285:ت( ,"ثاب ین(وظ ) الع
ى منوال     ) تھذیب اللغة(صاحب كتاب ) ھـ370:ت"(ابي منصور االزھري"متداوال بین اللغویین حتى زمن  ذي ألفھ عل ال

" حتى ان المؤلفین الذین جاؤوا بعد االزھري) العین(ى نسخة من كتابألم یذكر احد انھ ر "االزھري"وبعد ) العین(كتاب
( والدلیل ان ھؤالء المؤلفین لم یذكروا في ضمن مصادرھم كتاب,من المعجمات التي الفت بعده " وال الفراھیديقینقلون أ

اذ ) ھـ 911: ت"(السیوطي "مفقودة حتى زمن ) العین(وظلت نسخ كتاب,مع العلم انھم ذكروا المعجمات االخرى ) العین
دي "لـ)العین(انھ راى نسخة من كتاب ) المزھر في علوم اللغة وانواعھا(ذكر في كتابة  د  , "الفراھی ى    آوتع ارة ال خر اش

) العین(وظلت نسخ كتاب ). البلغة(في كتابة ) ھـ1052:ت"(صدیق خان"واختفائھ عند القدماء ھي اشارة ) العین(كتاب 
اب       ) ھـ 1947ت (,"اذ اشار اللغوي انستانس ماري الكرملي, )م1913(حتى عام مفقودة ى مخطوطة كت ر عل ھ عث ى ان ال

د قسما    ,)م1913(وطبع في بغداد عام  ) 144(صفحاتھ  دومن ثم حقق بعضا منھا واصدرھا في كتاب عد) العین( وھو یع
  كنھ توقف ألمر ما عند ذلك المطبوع الذي ال یمثلول,الكتابیحقق " الكرملي"وقد كان , صغیرا اذا ما قیس بالكتاب كلھ
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اب   اال یال من الكت ى أن     . شیئا قل ھ حت ا ھو علی ى م ر عل ي االم ارف  " وبق رة المع اب  " االسالمیة دائ ى أن كت ارت ال اش
في "  المجمع العلمي العربي" سوى القسم المطبوع من الكتاب انذآك ، بل أن " بروكلمان " مفقود ، ولم یذكر ) العین(

كتب " براونلتش " من اجل البحث والكتابة في ھذا الموضوع ، وان المستشرق " مجلتھ" افسح المجال في " دمشق" 
االلمانیة ، ولكن ظلت جھود البحث والتنقیب قائمة حتى عثر في منتصف ) اسالمیات ( بحثًا عن ھذا الموضوع في مجلة 

ى نسخة اخرى    ) المتحف العراقي( في ) العین ( على نسخة فریدة من كتاب " القرن العشرین "  في بغداد ، تم عثر عل
الى انھ نقلھا مع " ریتر" وقد اشار المستشرق في " بغداد " وكانت ھذه النسخة في " المانیا" في ) متحف برلین( في 

  .مثلما سرقوا كثیرا من االشیاء " اوربا " مجموعة من المخطوطات الى 
العین ( بنسخھما ، ومن ثم حقق الجزء االول من كتاب " عبد اهللا درویش " طوتین قام االستاذ ولما ذاع خبر ھاتین المخ

وع   )  ى مطب ي  " معتمدًا علیھما وعل ي     " الكرمل ة    ) 370( وصدر تحقیقھ مطبوعا ف اني  ( صفحة عن مطبع ( عام  ) الع
في العددین  )البالغ( ونشرھا في مجلة فقط ) مقدمة العین ( محمد حسن ال یاسین " في بغداد ، ثم حقق الشیخ ) 1967

ام )  10و  9: (  ـ 1397ع دكتور   ) م 1977 -ھ تاذان ال ق االس م حق امرائي " ، ث راھیم الس دكتور " اب دي " وال مھ
ونسخة خطیة اخرى تعود الى " المتحف العراقي " كلھ تحقیقًا علمیًا معتمدین على نسخة ) العین ( كتاب " المخزومي 

ام   و) ھـ 1054( عام  ى ع ـ  1087( نسخة اخرى تعود ال ي  (  ةفضال عن طبع   ) ھ درویش ( وطبعة  ) الكرمل ع   ) ال د طب وق
وزارة الثقافة واالعالم العراقیة " وكان على نفقة ) م 1988-1980( وصدر تباعًا  من عام ) بغداد والكویت( الكتاب في 

لبنان عام " في ) لتراث العربي ادار احیاء ( عن ) ین الع( اجزاء ، واخیرًا صدر كتاب ) ثمانیة( وكان صدور الكتاب بـ  ,
ولیس على وفق الترتیب الصوتي االصلي " بمجلد واحد ضخم ، وقد رتب الكتاب على وفق الترتیب االلفبائي ) م2002( 

  ) : العین (  ھفي كتاب" منھج  الفراھیدي
د تألیفھ  ) العین( وقد سمي كتابھ بـ,طریقة جدیدة في جمع لغة العرب"الفراھیدي"ابتكر  , ویبدو ان تسمیتھ قد صارت بع

ـ        " سیبویھ"لـ ) الكتاب(كما ھو الحال مع , ولم تكن من صنع مؤلفھ د سمي ب ات القدیمة وق ره من المولف ین  ( وغی ) الع
التركیب  الن الفراھیدي اعتمد) : العین (  كلمات التي تبدا بحرف النسبة الى الحرف االول من الكتاب اذ ان الكتاب یبدأ ب

  .اول حرف في الترتیب الصوتي كما  سنعرف بعد قلیل ) العین ( الصوتي للحروف ، و
رًا من     ) علم االصوات العربیة ( مقدمة تعد النواة االولى لما یعرف الیوم بـ ( كتابة بـ " الفراھیدي" بدأ  ھ كثی ین فی ، وب

ي كتاب  ھ ف ر منھج ة وذك د اللغوی ال  ھالقواع ي مؤلفن( فق دأنا ف ى   ب ده حت ھ مابع م الی ى الحروف ونظ ي اقص العین وھ ا ب
د  ) نستوعب كالم العرب الواضح الغریب ، وبدأنا االبنیة بالمضاعف النھ اخف على اللسان واقرب ماخذا للمتفھم  " ، بع

ي اول         یق ترتنس كتابھ و" اھیدي رالف" یبدأ "  المقدمة  ات الت ب الصوتي للحروف ، فیأخذ الكلم ى وفق الترتی ھ عل ا  ب ھ
ذا      آخ ) الحاء (حتى یتمھا ، ثم یأخذ الكلمات التي اولھا حرف  ) العین ( حرف  ث ، وھك اني والثال ذًا بالحسبان الحرف الث

ف  .ن  .ل . ر. ذ . ظ . ت . ط . ز . ص س. ض . ش . ج . ك . ق . غ . خ . ھـ . ح . ع ( على الترتیب الصوتي للحروف 
ة  "  فضالء حروف الترتیب الصوتي بوساطة ، وقد جمع بعض ال) ي . أ . م ، و. ب .  عریة من    " ثالث ات ش  البحر "ابی

  -من البحر الكامل -یرمز الحرف االول من كل كلمة التى تسلسل الحرف في الترتیب الصوتي" الكامل 
  عن ھجر حزن خریدة غناجة

  قلبي كواه جوى شدید ضرار                   
  صحبي سیبتدون زجري طلبا

  دھشى تطلب ظالم ذي ثار                   
  رغما لذي نضحي فؤادي بالھوى

  وذوي المالم یماري, متلھب                   
لیبات انھ یقلب الجذر الواحد بابدال قومعنى نظام الت, في حصر ألفاظ اللغة) التقلیبات( على نظام " الفراھیدي"وقد اعتمد 

ي          حروفھ واحد مكان االخر حتى یستوفیھا كلھا ، كالن ، وعن الجذر الثالث ائي ش تج عن الجذر الثن كال ،  ) ستة  (فین اش
شكال ، وھكذا ولكي یتضح لدینا االمر نأخذ الجذر اللغوي ) 120( شكال  وعن الجذر الخماسي ) 24(وعن الجذر الرباعي 

؛ الن ) خدل( ب الصوتي یرتبھ اوال بحسب الترتیب الصوتي ، فیكون بحسب تسلسل الترتی" الفراھیدي" فأن ) د خ  ل ( 
دأ     ) الدال ( ، و) الدال ( في الترتیب الصوتي قبل ) الخاء(  م یب ل الالم  ث دي " قب ى یحصر       " الفراھی ب ھذا الجذر حت یقل

ا        ) ، لدخ خخدل ، خلد ، دخل ، دل: ( اشكال ، وھي ) ستة ( الفاظھ ، فیكون منھا  ھ ، فم ي معجم اظ ف م یدخل ھذه  االلف ث
ار  كان مستعمًال ع ات   " الفراھیدي " ند العرب ذكر معناه ، ومالم یستعمل ذكر انھ مھمل ، وكان غرض اختی نظام التقلیب

كتابھ على ابواب بحسب ھیأة " اھیديرالف" وقد قسم . ومعانیھ , استیعاب كالم العرب وحصره ، ومعرفة المستعمل منھ 
علم ( وباب الثالثي الصحیح ، مثل ) عف( لمضاعف ، مثل باب الثنائي ا: ( ابواب وھي ) ستة ( الكلمات ، فتكونت لدیھ 

ل  )  ل مث ي المعت اب الثالث ون ( وب ا . ع ل  ) دع ف مث اب اللفی ى ، عوى ( وب ل  ) وع اعي مث اب الرب رج ( وب اب ) دح وب
اب  ) حجمرش( الخماسي مثل  ین  " وعندما یذكر الفراھیدي الكلمات التي في ب ثال  " الع د ذلك ف      –م دھا بع ھ  الیعی ي فان

" قد ذكرھا في باب " الفراھیدي" ؛ الن " العین " ال نجد الكلمات التي منھا حرف " الھاء" باقي االبواب ، ففي حرف 
ي     " الفراھیدي" وھكذا یستمر " العین  ذه الحروف ف واب ھ في باقي الكتاب ؛ لذا نجد اننا كلما تقدمنا في الكتاب قلت اب

  . الیعدو صفحتین  –مثال  –" المیم " الحجم ، حتى أن باب 
 ) : العین ( طریقة الكشف عن الكلمة في المعجم 

فاننا نقوم اوًال بتخلیص  الكلمة من حروف الزیادة ، فاذا ) العین ( واردنا ان نبحث عنھا في معجم ) حامد( لو اخذنا كلمة 
ذا ، فتصبح           عیف ، وھك عفة استغنیت عن التض رد ، وان كانت مض ى المف ة  كانت جمعًا ردت ال ب   ) حمد ( الكلم م نرت ، ث

  باب ) ح د م ( ثم نذھب الى الموضع المالئم لھا ، فنجدھا في مادة ) حدم: ( احرفھا بحسب الترتیب الصوتي ، فتصبح 
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  .عمل  في بقیة الكلمات نالثالثي الصحیح ، وھكذا 

  :" العین " مآخذ على طریقة 
ظ المراد ، ومن ھ      بسبب م" العین " شكا بعض اللغویین من صعوبة منھج  ى اللف ي  " الء اللغویین  ؤشقة الوصول ال اب

اب    لكتاب العین ال یمكن : ( اذ قال ) ھـ 302: ت " ( العباس احمد بن والد  طالب الحرف منھ ان یعلم موضوعھ من الكت
د واالصلي      ال  ) من غیر ان یقرأ اال ان یكون قد نظر في التصریف وعرف الزائ ارس   " وق ـ  395: ت ( ، " ابن ف  :()ھ

خذ  آوالحقیقة ان ھذه الم, ) شاھدت كتاب العین الذي صنفھ الخلیل بن احمد ، ووعورة الفاظھ وشدة الوصول الى ابوابھ 
منھج الكتاب ال غبار فنظرًا لصعوبة اتقانھ ، واال " الفراھیدي" سببھا الترتیب الصوتي  لتسلسل الحروف الذي اعتمده 

  . علیھ 
  :التألیف اللغوي في ) العین ( أثر كتاب 

اب   ألیف كت ان لت ین ( ك تدراك      ) الع ار واالس ون باالختص ھ اللغوی د تناول ي ، وق وي العرب الیف اللغ ة الت ي حرك ر ف اث
ق      : بمن بعده على طریقتین ھنا ) العین ( والتوضیح ؛ لذا كان تاثیر كتاب  الیف ، وطری ة الت ي طریق ھ ف طریق محاكات

ي  " الفراھیدي" لطریق االول فھو قسمان احدھما محاكاة اما ا.تناولھ بالشرح واالستدراك  ات   ( ف ط  ) نظام  التقلیب فق
ت " ( ابن درید " اما محاكاة نظام التقلیبات فقد سلكھ . وعدم ترتیب الكلمات على النظام الصوتي فضال عن التقلیبات 

الي " لكھ واما الترتیب الصوتي فقد س) الجمھرة في اللغة ( في تألیف كتابھ ) ھـ 321:  ـ   356ت " ( ابو علي الق ) ھ
( اثبت ان " ھاشم الطعان " على انھ یجب ان نذكر ان محقق ھذا الكتاب الدكتور ) البارع في اللغة ( في تالیف كتابھ 
ـ  370: ت ( ، " ابو منصور االزھري" وقد سلكھ ایضا " العین " نسخة طبق االصل من كتاب ) البارع في اللغة  ) ھ

ي اللغة   ( في تالیف كتابھ ) ھـ  385: ت " ( الصاحب بن عباد " وسلكھ ) تھذیب اللغة ( ابھ في تالیف كت ) المحیط ف
ادي  آالفیروز" وسلكھ  ) المحكم والمحیط االعظم في اللغة ( في تالیف كتابھ ) ھـ  458: ت " ( ابن سیده " وسلكھ  ب

  ) . الالمع ( كتابھ  يف) ھـ  817: ت " ( 
ین  ( ي وھو مالف حول كتاب اما الطریق الثان د سلكھ    ) الع ـ  203: ت ( النضر بن شمیل     " نفسھ فق ھ   ) ھ ي كتاب ( ف

) البارع في علم اللغة : ( في كتابھ " العین "  عندما استدرك على " المفضل بن سلمة " وسلكھ ) المدخل الى العین 
ابو االزھر البخاري  " وسلكھ ) كتاب العین  تكملة( في كتابھ ) ھـ 348: ت " ( احمد بن محمد الخارزنجي " وسلكھ 

ـ  379: ت " ( ابو بكر الزبیدي    " وسلكھ  ) الحواصل  ( في كتابھ ) ھـ 350: ت " (  ھ    ) ھ الیف كتاب ي ت مختصر  ( ف
اب   " البارع " المستدرك من الزیادة في كتاب ( وكذلك في كتابھ ) العین  ى كت ین  " للقالي عل " وسلكھ ایضًا   " ) الع

محورًا  ) العین ( اما في العصر الحدیث فقد كان ) . مؤعب اللغة ( في كتابھ ) ھـ  436: ت " ( الب التیاني تمام بن غ
 –بال شك  –فضال عن البحوث والمقاالت والدراسات التي " الدكتوراه " واطروحات " الماجستیر " لكثیر من رسائل 

م اللغوي     ھ عن المعج ین  (  اغنت ھذا الكتاب ،وھذا ما احببنا جمع د هللا رب      نفنرجو ان  ) الع ا حقھ والحم د وفین كون ق
  . العالمین 

  اللجنة اللغویة في مجلة روافد الثقافة والفنون:  كتب الموضوع *
  
  

  وجوه مبدعة من دار الكتب والوثائق
 مصطفى في سیرة ومحطات األدیبة واإلعالمیة أسماء محمد

  
ة  ، تش   حافیة عراقی ة وص طفى أدیب د مص ماء محم ي وج أس یرتھا الت ب    َھیر س دار الكت ام ل دیر الع ید الم الس

  : والوثائق بنشرھا في المجلة ، الى إنھا 
ر   ع دار         ـ مدیرة تحری ي موق ة الصادرة ف ة األلكترونی ة الموروث الثقافی مجل

ب بكة   الكت ى ش ة عل ائق العراقی ت  والوث  www.iraqnla.org .االنترن
عینیات  ا ـ بدأت العمل لصحافي بعد تخرجھا مباشرة في الجامعة في عقد التس

   .من القرن الفائت
یة     ـ ل دراس ع مراح از وألرب ة امتی الم  بدرج الوریوس إع ى بك لة عل حاص

  .ـ كلیة اآلداب   جامعیة مع مرتبة الشرف األولى في جامعة بغداد
  . ـ عضو نقابة الصحافیین العراقیین

  . لألدباء والكّتاب في العراق ـ عضو اإلتحاد العام
 . ـ تكتب منذ طفولتھا

ة  ّدت مجل ة     ـ أع ي المرحل ي ف ھا وھ وعاتھا بنفس ت موض ممتھا وكتب وص
 . وقدمتھا ھدیة لمدرستھا سنة 13الدراسیة المتوسطة وكان عمرھا 

  :الجوائز 
  ، إلعدادھا ملف النور للشباب ) سنبلة النور (  ـ منحتھا مؤسسة النور للثقافة واإلعالم جائزة النور لإلبداع

  .2008في العراق ـ  ویتناول مشكالت الشباب
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  . 2008الصحافیین العراقیین قالدة درع الصحافة  ـ منحتھا نقابة

  . ـ جائزة اإلبداع الشبابي 1998العراق عام  ـ نالت جائزة أفضل تحقیق صحافي في
  .لجمھوریة الثقافي ا ـ نالت جائزة تقدیریة من نادي 

 مؤسسات إعالمیة وثقافیة عراقیة ووزاریة مختلفة فضًال عن شھادات  ـ حصلت على عشرات كتب الشكر من
  .من نقابة الصحافیین العراقیین ومؤسسات أخرى  تقدیریة

  
  : األعمال التي مارستھا   

  
  .ـ مدیرة تحریر مجلة الموروث

تار      ة عش ر مجل دیرة تحری ـ عملت م
 2000ـ  1999ة النسائی

دة   ر جری ة تحری و ھیئ ـ عض
الجمھوریة الیومیة العراقیة منذ عام 

2000  
ي      اوب ف ات المن رئیس قسم التحقیق

ن    ة م دة الجمھوری ـ         1996جری
2000 

ي    رئیس * ات ف دة  قسم التحقیق جری
  2003ـ  2000الجمھوریة 

  اواھم في صحف عراقیة عدیدةالمرأة وقضایا المواطنین وشك ـ عملت رئیسة ألقسام التحقیقات وصفحات
 .واألنبار كالجمھوریة الیومیة واإلعالم وصوت الطلبة

  العراقیة اآلن صفحات خاصة بھموم ومشاكل المجتمع والوطن وحقوق اإلنسان في صحیفة المشرق ـ تدیر
 . وصحف أخرى

 .  2007والوثائق العراقیة عام  ـ عملت مسؤولة النشر الصحافي في دار الكتب
 

  : ة  كتاباتھا ـ طبیع
  

  . ـ بدأت العمل في الصحافة كاتبة تحقیقات صحافیة
ـ كتبت في مختلف شؤون الحیاة ، وتناولت في تحقیقاتھا وأعمدتھا وزوایاھا ھموم الوطن والمواطن واألسرة   

اك       راء والمس ة والفق ات الخاص امى والمعوقین ذوي االحتیاج ین والمرأة والطفل وقضایا األزواج واألرامل والیت
  .والشباب والمراھقین والمسنین وأسرى الحرب والمفقودین والشھداء 

ة          ادیة والثقافی یة واالقتص ة والنفس ة واالخالقی وعات االجتماعی ایا والموض ن القض ر م ي  الكثی ت ف ا كتب كم
  .الخ .. والسیاسیة والقانونیة والعلمیة والفنیة والجمالیة والریاضیة والتراثیة 

حقیق ومقال وعمود ومقابلة وحوار وخبر وقصة وكتابات ت عات الصحافیة واألدبیة بینـ نشرت مئات الموضو
  . نثریة وغیر ذلك

  .ـ تكتب بلغة جادة أوساخرة أورومانسیة على وفق مایتطلبھ الموضوع الصحافي أو األدبي 
  .لعلمي وبتفوق ـ تحبذ أن تتضمن كتاباتھا  الجمالیة واإلنسانیة معلومات علمیة ، ألنھا خریجة الفرع ا 

دیات       ع والمنت دد من المواق ة وع حافة العراقی ي الص ب اآلن ف اكل     ـ تكت ة كمش ات مھم د ملف ة ، وتع األلكترونی
  .الشباب والتسامح والمصالحة الثقافیة في العراق 

  
  : ـ اصداراتھا 

  
  .لعراقـ عن دار الشؤون الثقافیة العامة في ا 1999عام ) نحو الحلم ( : ـ أصدرت مجموعة قصصیة

  .عراقیون ھذه المجموعة في عروض ومقاالت نقدیة كثیرة في الصحافة العراقیة  ابـ تناول كّت
  : العراقیین المعروفین كتاب ـ أصدرت مع مجموعة من األدباء واإلعالمیین

ة ، صدر الكتاب عن دار الریس اللبنانی 2007عام  ، وذلك) النخیل ـ قصص من واقع العراق  جروح في شجر( 
  . األحمر ـ بعثة العراق  وبرعایة البعثة الدولیة للصلیب
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ان نص    . والفرنسیة الكتاب صدر باللغة العربیة ، وسیصدر باللغتین اإلنكلیزیة ل   : إسھامتھا بالكتاب ك ة قب قبل

وركر األمیر  ھذا النص  نشرتھ صحف عربیة ..  الموت ة عدیدة نقًال عن الكتاب ، وكذلك نشرتھ  مجلة نیوی  كی
  . المشھورة 

اب  ) دورالمرأة في عراق ما بعد التغییر (   ـ أسھمت بكتاب عن   مع مجموعة من الكاتبات والكتاب ، صدر الكت
دن     وان     . 2008مؤسسة الحوار المتم اًال بعن ت مق اب كان ي الكت ة من  : إسھامتھا ف رأة   ھموم یومی اة الم حی

   . العراقیة
وان    ـ أسھمت بمجموعة قصصیة مشتركة مع قاصّ  ات ، بعن دة ، صدر عن     : ات عراقی ات شھرزاد الجدی  حكای

  لمناسبة الیوبیل الذھبي لإلتحاد   2009منتدى نازك المالئكة في اإلتحاد العام لألدباء والكتاب العراقیین 
ة    ة بقص ذه المجموع ماء بھ تركت أس ة  :  إش وار الجمیل أس

  .النائمة 
  .قراءات نقدیة  ـ تناول عدد من النقاد العراقیین قصصھا في

  
  : ـ زوایاھا في الصحافة 

حافي   دتھا  و  ، ـ تكتب العمود الص حافیة    من أعم ا الص وزوایاھ
  :حتى الیوم 1997منذ سنة 

 : ـ حال الدنیا1
ت       ي الوق ھ ف اخر ،تكتب اد وس امل ج  عمود إسبوعي انتقادي ش

 تكتبھ في الحاضر في جریدة المشرق الیومیة العراقیة، وكانت
 .الحرب بعد 2003سنة جریدة األیام 

  :ـ ھي الدنیاـ 2
  أسبوعي نشرتھ في جریدة الزوراء اإلسبوعیة عمود رومانسي

 :ـ من غیر زعل3
متخصص في نقد الظواھر السلبیة في المجتمع  عمود إسبوعي

 . اإلسبوعیة ، نشرتھ في جریدة اإلعالم والدولة والناس
 : ـ غارة نسائیة4

اخر  ھري س ود ش لوكی عم ادي لس ائیة انتق ة ونس ات رجالی
 .مخطوءة 

 : ـ تذكرة الى مدن الحب5
 . )سماء( اإلعالم ، وتحت اسم مستعار في حینھ  عمود رومانسي أسبوعي نشرتھ في جریدة

 : ـ فنجان حب6
 . عمود رومانسي إسبوعي ، ُنشر في جریدة صوت الطلبة

 : ـ الحیاة امرأة ورجل7
ت ف   ة ، تناول دة الجمھوری ي جری رت ف ة نش ازاوی رى    یھ ن أس ات ألزواجھ اء الزوج ن وف ة ع ات واقعی حكای

اء زوجات          ومفقودي الحرب ، وكذلك صبر األمھات بر ووف ار عودة أوالدھن األسرى والمفقودین ، وص بانتظ
 .الشھداء 

 : ـ تجربتي8
 .األنبار خاصة بالتجارب والمشكالت الوجدانیة الخاصة واالجتماعیة ، نشرتھا في جریدة زاویة إسبوعیة

 : ـ مذكرات تفاحة9
 . في جریدة صوت الطلبة زاویة إسبوعیة خاصة بقضایا المرأة والرجل ، ُنشرت

 :ـ اینانا 10
   .سلسلة من حكایات حب في حیاة امرأة ورجل

  :ـ غارة صحافیة 11
السلوب الجد وا بأسلوب یجمع بین المجتمع ومؤسسات الدولة ، تكتب   زاویة نقدیة لظواھر وحاالت سلبیة في

  .الساخر
   ـ من الصفحات التي أدارتھا ومازالت تدیر بعضھا

ا    التحقیقات ، منبرالمشرق ، حیاتنا ، ا حولھ ادي         ھي وم اس ، ن ات ، صوت الن ایا وتحقیق اس ، قض ین الن ، ب
  . ، صوت الناس ، من شارع الحیاة القراء
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  : ـ نشاطاتھا اإلنسانیة التطوعیة 
  

ة األسرة    ـ اسھمت في مرحلة من حیاتھا  ة خاصة برعای  بُنشط تطوعی
 .واألمومة والطفولة

 ـ اسھمت بصفة تدریسیة تطوعیة بدورات تعلیمیة للبنات الصغیرات في
د    مشروع التعلیم غیر النظامي للمتسربات من التعلیم النظامي خالل عق

  . القرن الفائت التسعینیات من
  

  : ـ لقاءات وأمسیات احتفائیة بأعمالھا 
  

دد  رى ع ذ    ـ أج ا من حافیة معھ اءات ص راقیین لق حافیین الع ن الص  م
  التسعینیات  من القرن الفائت حتى اآلن ، 

مجلة  ُنشرت في صحف عراقیة وعربیة منھا جریدة الخلیج اإلماراتیة ،
اإلعالم ، جریدة اإلتحاد العراقیة ،  ، جریدة) مرتین ( الصدى اإلماراتیة 

حف ومجالت   فضًال عن لقاءات صحافیة م الشروق مجلة  شتركة في ص
 .وكذلك حوارات معھا في منتدیات ثقافیة عربیة  .عراقیة وعربیة مختلفة 

التسعینیات ، أحداھما حفل توقیع كتابھا  ـ أقامت نقابة الصحافیین العراقیین لنتاجات أسماء أمسیتین خالل عقد
 لھا على أنغام الموسیقا ، والثانیة قراءات نثریة) نحو الحلم ( 
 .  

  :ء عن قرائھا  شي
   

ات إھداءاتھم    ـ یراسلھا ویتواصل معھا قراء من مختلف أرجاء العالم ، وقد وثقت رسائل القراء الورقیة وبطاق
  .في ملف اعتزازًا بكلماتھم لھا واحترامًا لھم 

  
  : الدورات 

  
 الحرب النفسیة والتضلیل اإلعالمي وبتفوق ـ اشتركت بدورة عن

. 
  .بتفوق   اإلختزال ة في لغةـ اشتركت بدورة تدریبی

  
 ھوایاتھا ـ 

 :  
 .ـ االستماع الى الموسیقى الھادئة

 .ـ التأمل
 .ـ المطالعة 

 . تقدیم البرامج اإلذاعیة ـ
 .ـ قراءة النصوص الشعریة أو النثریة مع الموسیقى 

  .السیما ممارسة التمارین السویدیة والركض الریاضة  ـ
 
  :ارسھا بسبب ضیق الوقت ومن ھوایاتھا التي لم تعد تمـ 
  

  :فنون 
 .ـ الرسم

  . األزیاء ـ تصمیم
  .ـ األعمال الفنیة الیدویة كصناعة الزھور واإلكسسوارات البیتیة والخیاطة والحیاكة 

 .ـ فنون التصمیم الورقي والطباعي كالصحف والبطاقات وغیرھا 
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  ذاكرة المكان

  شارع غازي في بغداد
  تب والوثائقكـ عضو فریق ذاكرة بغداد في دار ال لمعان عبدالرحمن: اعداد 

  
شارع غازي ھو ثاني اكبر شارع من 
شوارع بغداد متصل بالفرع المقابل لسوق 
الشورجة، وفیھ تجار المواد الغذائیة 
وتجار السكائر المتنوعة من عراقیة 
وعربیة واجنبیة وبعالمات معروفة او غیر 
معروفة، والتي وصلت الى السوق 

یق الرسمي او عن طریق التھریب بالطر
سیكایر ال یعلم اال اهللا ماذا تحمل من "

اضرار مضافة الى االضرار المعروفة عن 
ثم ال یفارقك باعة السیكایر " السیكایر

بالجملة والمفرد اال بعد ان تطل على 
الذي یمأله المتعاملون ) شارع غازي(

نھا بایدیھم ویلوحون بھا في الفضاء امام انظار اصحاب بالدوالر والذین تعرفھم من رزم النقود التي یحملو
حیث ان تجارة السیكائر تباع بالعملة االجنبیة ومنھا ما یباع بالعملة . السیارات المارة بین الزحام في الشارع

الت وكثیرا ما نرى حالة االرباك التي یعیشھا الشارع بسبب الزحام الذي یخلقھ المتعاملون بتبدیل العم. العراقیة
تسمیتھ بانھ شارع رجالي   تاصبحالذي االجنبیة، خصوصا ان مناطق سكنیة شعبیة تقع على امتداد الشارع 

فتجد المرأة حرجة عند المرور فیھ، لذا فالنساء یسلكن الدرابین داخل المحالت ویخرجن عن طریق شوارع 
ري رئیس، بعد ان ھدم مدحت باشا وقد اضحت الرصافة مھیأة لتوسع حض. اخرى تفادیًا للمرور بھذا الشارع

 1915لحمایة بغداد من الفیضانات لذا شھد شارع الرشید عام  1917السدة عام  أوانش 1869سور بغداد عام 
اراضي واسعة على اطراف منطقة الرصافة، حیث كانت خالیة من التطویر واضحت  1918واكملھ االنكلیز عام 

وبذلك تم استحداث نقطة جذب في اتجاه " الرشید"الھنیدي معسكر " العلویة"بمنأى من خطر الفیضان 
فساعد  1918عام " االحرار حالیا"الجنوب وفي الوقت نفسھ استحدث ربط جدید مع الكرخ اذ شید جسر مود 

، كانت 1932على توسع الكرخ بما في ذلك منطقة السكك في الصالحیة، واثر انھاء االنتداب البریطاني عام 
ة تواقة الى تطویر بغداد بصیغة مدینة حدیثة على غرار االنموذج االوربي، حیث أعد تصمیم الحكومة العراقی

اقترح من بین جملة اشیاء فتح شوارع عریضة واسعة اثنان منھا تم فتحھما مباشرة وھما  1935اساس عام 
شارع شق شارع عریض وسط الرصافة اطلق علیھ  1954، وفي عام 1936شارعا غازي والشیخ عمر عام 

ثم الجمھوریة قبل اطالق التسمیة الجدیدة، وقد ساعدت الشوارع المستحدثة في " الملكة عالیة"الخلفاء 
یحتفظ بطبیعة میزتھ عن ) الكفاح(كما ان شارع غازي . ستمرار نحو المدنیة الطولي على امتداد مسار النھرالا

ي حفاظھ على االستعماالت السكنیة، الى سواه من الطرق المستحدثة في منطقة الرصافة القدیمة وتتمثل ف
جانب االستعماالت التجاریة المستحدثة، وقد ظھر فیھ التحول الممیز من نمط السكن المنفرد الى نمط السكن 

ومن أشھر المناطق التي یخترقھا شارع غازي مجید كّنھ، وھو رجل ". الشقق السكنیة"المتعدد الطوابق 
، وكان ینتسب الى ست ھدیة، "الشھداء االتراك"بغداد وقبره موجود في مقبرة  اعدمھ االنكلیز اثناء احتاللھم

وفاضل عباس المھداوي، صاحب المحكمة الشھیرة في تاریخ العراق السیاسي الحدیث، كان ینتسب الى محلة 
نصر  وفي المھدیة دربونة اسمھا دربونة اسطة" بیت بنیة وبیت النائب"المھدیة والتي كان من سكنتھا ایضا 

أما المحالت البارزة في تلك المنطقة منھا . سنة 200ذكرھا فیلكس جونز ضابط االستخبارات االنكلیزي قبل 
اهللا والفضل والجوبة والطواالت وفضوة قره شعبان والكوالت  خان الالوند وحمام المالح وست ھدیة وسید عبد

اال ان ھناك . اللفي والشیخ عبدالقادر الكیالنياضرحتھا قنبر علي وابو سیفین وسراج الدین واومن وابو دودو 
على ھذا الشارع، بالرغم من انھ لم تظھر على ھذا " الكفاح"في حول اطالق تسمیة حناستغرابا للشیخ جالل ال

الشارع اي صورة من صور الكفاح المسلح او السلمي، لذا فان اعادة تسمیتھ بشارع غازي ّسر الجمیع من 
ك غازي كان محمود السمعة وقد قتل مظلوما، كما انتقد نظام السیر فیھ مطالبا ان یكون موتى وأحیاء الن المل

اذن فھذه ھي قصة شارع من اھم شوارع بغداد ھو شارع غازي . ذا ممرین بدال من ممر واحد التساع عرضھ
  في بغداد

  جریدة المشرق :اعتمدت ُمعّدة الموضوع على المصدر االتي 
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  قضیة للنقاش

  الغائب الحاضر واشكالیات التطور واالبداع –العراقي  الفلم
  الجزء الثالث واألخیر

  حسین السلمان ـ مخرج مسرحي وسینمائي ـ  معھد الفنون الجمیلة
  محطات تألق الفلم العراقي

 المحطة االولى
یلم    ة بف ذه المحط دأ ھ ام( تب ا وعص ام ) علی الع

ی 1948 ذا الف ینما ھ ین بالس ب المعنی د اغل لم ، اذ یع
ي العراق     د یمكن   . ھو البدایة الحقیقیة للسینما ف ق

ظ ان   ا نالح رأي ، اال أنن ذا ال ي مع ھ اق الجزئ االتف
ھ      ذي حصل علی العناصر االساسیة  وراء النجاح ال
الفیلم ، تعود الى مخرج ومصور فرنسیین ، اذ ان    

ي  ق العراق ان الفری ي  ك ي االداء التمثیل زًا ف مترك
  .والجانب االنتاجي للفلم

وعلى الرغم من ھذا یمكن القول ان انتاج ھذا الفیلم 
اق  آ شكل بدایة صائبة كان یمكنھا ان تتطور نحو ی ف

ي      اه ف ذا االتج ل ھ ل واص ق العم و ان فری عة ل واس
ة  ھ الالحق باب  . اعمال ا تكمن االس دیري ھن ي تق وف

ي       الحقیقیة في ادر السینمائي العراق ل الك عدم تاھی
ة   لرسم ابعاد تصوره لمجمل ا ة واالداری لعملیة الفنی

ة         ) سعید افندي( یقف في مقدمة ھذه المحطة فیلم . للسینما  كواحد من افضل االفالم وانضجھا ، وھو االشراقة الحقیقی
درات      ى ق یلم عل للسینما في العراق لما تمتع بھ من خصائص ادبیة متمیزة تجاوزت كل االفالم التي سبقتھ ، ولقد اكد الف

ة للمخر   امیران حسني  ( ج فنیة عالی ھ المخرج   ) ك ي   ( وزمیل ار ول د الجب ة التصویر       ) عب للتعامل مع حجم اللقطة وزاوی
  . والعمل مع الممثلین حیث استطاع ابعادھم كثیرًا عن االداء المسرحي ، اال في بعض المشاھد الفردیة لیوسف العاني 

  :سیس فرع للسینما اغنى الفلم العراقي أعودة الدارسین الموفدین وت
على اسس سینمائیة ذات مذھبیة فنیة فالفیلم خضع بالكامل السلوب الواقعیة  هومن السمات الجیدة لھذا الفیلم ھو اعتماد

رفین     انوا من المحت ى          . االیطالیة الجدیدة ، ماعدا التمثیل الن الممثلین ك د عل د اعتم یلم ق م یكن نجاح الف دیري ل ي تق وف
ى بعض       اجوائھ ، حیث تم تصویر مشاھد الفیل ة والممتعة وال عل ھ الطریف ى حكایت م في ازقة بغداد ، كما انھ لم یعتمد عل

الكلمات والحركات ، بل جاء ) ترمیز ( یؤدیھا الفنان یوسف العاني المعروف بقدرتھ الكبیرة على  يالجمل والحركات الت
ذي یتناسب تناسبًا تصا          ي ال كلھ الفن ة المتقدمة وش ھ الفنی ر      نجاح الفیلم من قدرت ل عب عدیًا مع مضمونھ االنساني النبی

ك   نلقطات امی ة عكست الواقع بدقة متناھیة ، وفي نفس الوقت حملت داخلھا موھبة في استحضار ماال یستطیع بلوغھ ذل
  .الواقع المریر 

  :المحطة الثانیة  -2
ذ            ین ال ة السینمائیة بجیل من الفنی د الحرك دریب ورف ي ت نفط ف ة    ھنا یشار الى دور شركات ال كلوا القاعدة االنتاجی ین ش

لمصلحة السینما والمسرح وللتلفزیون من مخرجین ومصورین ومونتیریة ومسجلي صوت وغیرھم كثیر فمعظم مخرجي 
ات ثم في السبعینیات كانوا من خریجي ھذه المحطة یریة ومسجلي صوت االفالم التي ظھرت في الستینیومصوري ومونت

ة العمل ال  ي حرفی وا ف ذین تمرس تمراریة    ال نفط وباس ركة ال ا ش ت تنتجھ ي كان جیلیة الت الل االفالم التس ینمائي من خ س
ر        رھم كثی ل وغی د كام ور ماج داد والمص احب ح داد وص ور ح ا كفیكت اع فیھ ن اآل  یالانقط نھم  م ازوا بتمك د امت  ةلن وق

  .وتطویعھا والقدرة على اشاعة الحركة في افالمھم 
  :المحطة الثالثة  -3

، باعتبارھا انطلقت من مجموعة طالبیة ) سیسة أالحركة الطالبیة الت( میة على ھذه المحطة ونسمیھا تسنطلق یمكن ان 
ة         ع الحرك ة م ذه الحرك زامن ھ ى ت یر ال ا ان نش د لن ا الب ة ، وھن ینمائیة العراقی ة الس ي الحرك ال ف ا دور فع بح لھ ، اص

ة الستین      ي بدای ة ف د قطعت شوط    یالمسرحیة العراقی ت ق ي كان ون      ات والت د الفن ان لمعھ ي ، وك ا الفن ي عطائھ ًا متقدمًا ف
د الموھوبین    الجمیلة دور بارز ومؤثر في ھذه الحركة ، فمن تلك التراكمات السیاسیة والفنیة برز العدید من طلبة المعھ

ال    ) النظریة والعملیة ( عبر نشاطاتھم المسرحیة  ي االعم السینمائیة  سواء في المعھد او الفرق االھلیة او مشاركاتھم ف
ا               انھم ، منھ ت تشغل اذھ ارات كان ة اعتب ى المجال السینمائي لجمل ام الطلبة عل ز اھتم ان والتلفزیونیة ، ولقد جاء تركی

  . السینما مجال رحب للتعبیر عن تساؤالتھم واھتماماتھم الفكریة والفنیة 
ذي من  ) الحارس ( وكان حصیلة تلك الجھود الرائعة فیلم سینمائي رائع ھو   د   ال ھ ب كل     أخالل ت مالمح السینما تظھر بش

دة مراحل            دقیق للمشروع ومروره بع ى التخطیط ال ھ سابقًا ، ال واضح ومؤثر ، ویعود سبب ھذا النجاح ، كما اشرنا الی
  . ادبیة ساھمت في تطویره واغنائھ 

  ما انھ باعادة خلق الزمن ، سواءفمن الناحیة الجمالیة قدم الحیاة المتحركة عبر واقعیة الصور النابضة بحركة الواقع ، ك
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ا   كان تصوریًا ام موضوعیًا ، قد ادخل المشاھد في قلب الحدث واصبح مشاركًا فیھ عبر تكوین اللقطة التي تكشف ادراكن

ابك صمیمي   أللواقع وتجعلنا نشعر بعمق الم ساة عبر تزامن الوحدة الدرامیة والجو العام للحدث ، لقد تجسد ھذا عبر تش
في ھذه المحطة یجب ان نشیر الى حركة الشباب السینمائیین العائدین من دراستھم في . االخراج والتصویر والتمثیل بین 

دؤ  أالخارج ، خاصة اولئك الذین عادوا من االتحاد السوفیتي ، بد ي     وھؤالء الشباب نشاطھم ال ب من خالل الدراسات الت
ال السینمائی   م االعم ن ث ا ، وم ا او ترجموھ المخرج  كتبوھ ا ، ف دموا علیھ ي اق ریم ( ة الت د الك ارق عب یلم ) ط دم ف ن (ق ف

وكان معھم المصور السینمائي ) البرتقال الحزین(قدم فیلم ) كوركیس یوسف(و) النھایة(قدم  ) عباس الشاله(،و)ومعركة
  .حاتم حسین

ة   قاموا بعرض اطف. 1970كما تم تأسیس فرع السینما في معھد الفنون الجمیلة في عام  د الدول روحات تخرجھم من معھ
عباس شاله، طارق عبد : وھم 1970للسینما في االتحاد السوفیتي بأقامة مھرجان السینمائیین العراقیین الستة في العام 

  )11(الكریم ، عبد الھادي الراوي ، حاتم حسین ، عزیز حداد وكوركیس یوسف
  

  :انفتاح الفلم العراقي على النتاجات االدبیة العراقیة
  دور الفنانین العراقیین المتخصصین  بالفلم التسجیلي في دعم حركات التحریر  

  :المحطة الرابعة 
الذي یشكل انعطافة جادة في العمل السینمائي العراقي، تمیزت ھذه المحطة بسمات ) الظامئون( تبدأ ھذه المحطة مع فیلم 

ة السیناریو     جدیدة استطاعت ان تنقل الفیلم العراقي من محدودیة التفكی ي مجالي كتاب ر الى خوض غمار عوالم جدیدة ف
ویر  راج والتص ع       واالخ وت والطب اءة والص اج واالض ل المونت رى مث ات االخ ام االختصاص ة ام االت رحب ت مج وفتح

ق التمیثل المسرحي ،      ویمكن ان نشیر الى التمثیل الذي. والتحمیض من خاللھ استطاع الممثل العراقي االبتعاد عن طری
رًا      ( لتعامل الحذر والدقیق مع الكامیرا ، وا ت   ) في ھذا المجال ابدع الفنان المصور السینمائي حاتم حسین كثی ث كان حی

ھ          ثل العراق ، وخوضھ تجربة جدیدةمھذه المحطة مختبرًا مھمًا للم ر من المھارات فضال عن مھارات ھ اكسبتھ الكثی علی
) جماعة السینما البدیلة ( كات السینمائیة المحلیة منھا والعربیة ، فظھور رافق ھذه المحطة العدید من التحر. المسرحیة 

دي وغیرھم      ( السینمائین العراقیین  في مصر واقتراب العدید من یس الزبی ى     ) مثل قاسم حول ، ق ة اعط ذه الحرك من ھ
ى حركة السینمائي     ت ) مھرجان دمشق السینمائي االول  ( زخمًا كبیرًا لحركة الفیلم العراقي ، وكان النعقاد  ر عل اثیر كبی

د من              رًا حیث حصد العدی ًا كبی ذي اعطاء زخم ذا المھرجان ال ي ھ رًا ف العراقي ، كما ان دور السینمائي العراقي كان كبی
لقیس الزبیدي ، كما حصل المخرج نفسھ على شھادة ) لزیارة ا( الحوائز ، نذكر منھا  جائزة  النقاد للفیلم القصیر لفیلم 

د من االجھزة      ) . عن الوطن  بعیدًا( عن فیلمھ  تقدیریة وداخلیًا قامت المؤسسة العامة للسینما والمسرح بأستیراد العدی
اج افالم       أوالمعدات السینمائي الحدیثة ، وبد دة النت ت المؤسسة ، وھي الجھة الرئیسة في االنتاج ، في وضع خطط جدی

ة ال  . روائی ة اف اج مجموع ك انت ط تل یلة الخط ان حص ر   وك وار ، النھ اق ، االس ك الزق ي ذل وت ف رأس ، بی ا ال م منھ
ا ر مو       .وغیرھ واء عب الم س اد االف ذي س ل ال التلون الجمی ة ب ذه المحط زت ھ ات   اتمی ر المعالج یة أو عب یعھا القصص ض

  .لك االفالم ، على الرغم من عدم أرتقائھا الى المستوى الذي یطمح الیھتاالخراجیة التي أعتمدت في 
تطیع القول ان السینمائي العراقي امتلك الرؤیة الواضحة لمسیرة عملھ الفكري والمھني سا الجھد الكبیر ٍأومن حصیلة ھذ

لقاسم ) بیوت في ذلك الزقاق( بفیلم  ةات متمثلیوھذا ما تجسد في تلك االفالم التي ظھرت بعد النصف االول من السبعین. 
ال عن ھذا ضة ما جعلھ یتبوأ مكانة خاصة في تأریخ الفیلم العراقي ، فان ھذا الفیلم امتلك من وضوح الرؤیة الفكری. حول 

اك مجموعة من ا    یلم ، فھن ل   الالف ا مث ي عطائھ ي و ) المنعطف ( فالم المتوازنة ف ر عل ر(لجعف ( لفیصل الیاسري و ) النھ
أعدادًا أو أقتباسًا عن  ومن الجدیر بالذكر ان ھذه االفالم جاءت.. لصاحب حداد )یوم أخر( لمحمد شكري جمیل و) االسوار

ة    ة عراقی ى االنجاز األ             . نتاجات أدبی اح عل ذي أخذ باالنفت ي ، ال یلم العراق دة من سمات الف ي ، وھذه سمة قدیمة جدی دب
ان ھذه . خر لھ صفاتھ وطرائقھ التي تختلف في مواقع كثیرة عن النص االدبي آوالتعامل معھ بدقة ، ونقلھ الى شكل فني 

ا استفاد     الظاھرة اعطت دفق ر مم ًا حیویًا لمسیرة الفیلم العراقي ، كما انھا كانت تجربة ناجحة ومثمرة أفادت السینما اكث
دؤوب   .منھا االدب العراقي د      ومن المظاھر االیجابیة التي اتسمت بھا ھذه المحطة ھو النشاط ال ذي أك یلم التسجیلي ال للف

ًا ال ینضب من المواضیع      لمھمة قدراتھ وامكانیھ في تناول العدید من الموضوعات في المجتمع العراقي ، الذي یعد معین
فاستطاع ھذا النوع السینمائي ان یشكل حضورًا فاعال في حركة المجتمع وحركة . التي تشكل مادة قیمة للفیلم التسجیلي 

ي   فاالفالم التسجیلیة أمتازات بحیویة موضوعاتھا ومدلوالتھا الفكر. الفیلم العراقي على حد سواء  رزت ف یة والفنیة ، وب
لعبد الھادي الراوي ، فضال عن مجموعة من االفالم التسجیلیة   ) بكادیرا( لقاسم حول و) االھوار ( ھذا المجال افالم مثل 

ھ انعق    . لعباس شاله وطارق عبد الكریم وفكتور وصاحب حداد  رح من ي وبمقت د مؤتمر  اوكان من جھود التسجیلي العراق
جیلی  اد التس داد  ن الیاتح ي بغ رب ف دؤوب       . ع د ال ار الجھ ن ثم رة م ر ثم و االخ طین ھ الم فلس ان اف اد مھرج ا ان أنعق كم

ا وط . للسینمائي العراقي  ى االن عاجزًا عن اداء            اكم د السینمائي الذي ظل وحت ي بتفعیل دور النق ب السینمائي العراق ل
یلم السینمائي      ة       مھماتھ وادواره الحیویة والمھمة في تحلیل ودراسة الف ارة اھمی ا واستطاع السینمائي اث ي ، كم العراق

ھ          ان یصبو الی م یستطع تحقیق ماك ب ل ذا المطل نوادي السینما ، فاستطاع ان یقطع في ھذا المجال شوطًا طیبًا ، اال ان ھ
راقیین  . الفنان العراقي  ي      وتجدر االشارة ھنا الى دور السینمائیین الع االفالم التسجیلیة ف م   وبخاصة من تخصصوا ب دع

حركات التحریر العربیة بتصویر واخراج العدید من االفالم الفلسطینیة وتحریر ارتیریا ، بل تفرغ العدید منھم للعمل مع   
  .حركات التحریر ككوادر سینمائیة مثل الفنان قاسم حول وقیس الزبیدي وغیرھما 

  :المصادر والھوامش 
  السینمائیة في معھد الفنون الجمیلة في بغداد للعام الدراسيادخلت مادة النقد السینمائي ضمن مناھج قسم الفنون 
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بمبادرة من كاتب المقال ، وھو یقوم حالیًا بوضع مفردات وخطط  تدریس النقد السینمائي في معھد الفنون  2006-2007

  .بغداد  –الجمیلة 
 .200ص 1972العدد السابع والثامن ) عدد خاص عن السینما البدیلة ( مجلة الطریق 

( كما واخرج فیلمًا تسجیلیًا ) تاثیر التقدم االلي على تطور اسلوب التمثیل ( حاصل على شھادة الماجستیر عن اطروحتھ 
یلم   ) السینما ( مجلة  1955اصدار عام . عن الرقص الھندي ) لورشیفا  ة لف م   ( ، وصف المخرج تجربتھ الثالث ھ رق غرف

 ) .تجربة فاشلة ( بانھا ) 7
 . 1968تشرین الثاني  11في  75العدد  –رة جریدة الثو

 . 1968تموز / العدد الثالث ) السینما الیوم ( مجلة 
 . 1973تشرین الثاني  6في  89العدد / عن ترجمة مجلة االذاعة والتلفزیون 

لعراقي لكاتب لالطالع على دراسات سینمائیة للفیلم ا1978لعام ) الفكر الجدید ( و ) طریق الشعب ( یمكن مراجعة جریدة 
  .303و 1422االعداد . البحث 

ھ الشھیر       ا دي سیكا وفیلم ھ فیتوری سارقو  ( اعتمد ھذا المذھب السینمائي الواسع االنتشار ، الذي كان من ابرز مخرجی
ة على جملة من السمات الفنیة منھا ھجرة االستودیو واالنطالق الى المواقع الحقیقیة واعتماد القصة الواقعی ) الدراجات 

 .والممثل غیر المحترف 
 .بالبلغاریة / اللغة السینمائیة / مارسیل مارتن 

  نفس المصدر السابق 
  ) .السینما العراقیة من این والى این (  1970السنة االولى / العدد االول / العراقیة ) السینما والمسرح ( مجلة 

  ارشیف سجاد الغازي الخاص 
 ارشیف مؤسسة السینما والمسرح 

السینما في العالم ، تالیف جورج سادول ، الفصل الخاص بالعراق ، اعداد كریم مجید باشراف حقي الشبلي ، اصدار كتاب 
 . لستینیات في االیونسكو بعدة طبعات الطبعة االولى 

 .كتاب المرحوم عبد المنعم الجادر عن بدایات السینما العراقیة الصادر في الخمیسنیات 
 .الناصر مذكرات الممثل یاس على 
 . 1994بیت المعرفة  –موسوعة االفالم العربیة 

 . 2002مكتبة مدبولي  –دلیل االفالم العربیة في القرن العشرین 
  )عن مجلة فیض الحكمة ( 

 
  

  مدن عراقیة
  بلد

  كوثر جاسم: اعداد 
  

ب       ر من الكت دد كبی ائق بع تحفل رفوف المكتبة الوطنیة في دار الكتب والوث
آثارھا ، عشائرھا :  بلد : (ترنا  منھا كتابًا  یحمل عنوان  المھمة ، وقد  اخ

ا ن      ) ،  اعالمھ اب م ون الكت ائي ، یتك دي الط ر مھ د االمی ب عب  125للكات
د           ي بل قي واالرواء ف ب الس ھ الكات اول فی ط تن م المتوس ن الحج فحة م ص
اب      ة وااللع ذه المنطق د ھ ادات وتقالی ن ع ر وع ر المستنص ن نھ دث ع وتح

  ....ا وغیرھا من المواضیع التي تخص ھذه البلدةالمشھورة فیھ
  :بدایة نقرأ ما قالھ الكاتب عبد االمیر عن ریف المدینة* 

ز       ب الممی ي الخص ھا الزراع ابع ارض ا بط د واریافھ ة بل ت منطق ن ععرف
اح والخوخ واالجاص         ب والتف ا بساتین النخیل والعن غیرھا حیث تكثر فیھ

ا ال    زرع فیھ ا ت یات كم واع الحمض عیر    وان ة والش ا كالحنط وب بانواعھ حب
ا        ى انواع الخضراوات كم افة ال ان اض دس والھرطم ذرة والسمسم والع وال
تنتشر ھنا وھناك نباتات طبیعیة لیست ھي من اعتناء ومقومات ید االنسان 

  .غلدكالعاقول والشوك والحنظل واالقحوان والحمض والحرمل والسدر والشیح والكسوب والطرطیع وال
نطقة بلد تنعم بمیاه دجلة الخیر اذ تماسكت بشبكة اروائیة سلیمة االتصال قویة االنتقال بخطوات سیحیة السیر لقد ظلت م

وقت الفیضان، فاذا ھجم الصیھود عملت الكرود والنواعیر في االبار اضافة الى میاه االمطار والغدران، اال ان االھمال قد 
  .مجراه وتحول الى جھة الشرق ھتحول الى ھذه المناطق فزحف الخراب وھجر دجل

بعد ان تحول نھر دجلة الى المجرى الشرقي في اواخر القرن السادس الھجري تاركا المجرى الغربي من دون ماء االمر 
ت االشجار وھي عطشى واستغاثت        الذي ادى الى انقطاع المیاه عن المدن والقرى والمزارع الواقعة على ضفافھ فولول

المیاه وعلى اثر ذلك فتح الخلیفة العباسي المستنصر باهللا فروعا خاصة من الضفة الیسرى      االرض حیث نضبت وجفت
  لنھر الدجیل ومدھا على محاذاة ضفة مجرى دجیل القدیم وفي وسطھ في بعض المواضع الیصال المیاه الى تلك المدن 
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  .والقرى التي ھلكت عطشا

ا       م ھذه الفروع ھو الفرع الذي كان ینتھي الىأھو زال محافظ قریتي بلد والحظیرة والذي سمي بنھر المستنصر وھو الی
   .على اسمھ القدیم الى یومنا ھذا

  :وعن نھر المستنصر نقرأ* 
اه        ھ می ام الفیضان تعاون لقد استطاع نھر المستنصر ان یسد حاجة البساتین والمزارع بالمیاه بطریقة سیحیة وخاصة ای

ومیاه االمطار ولكن وبعد تصمیم وانشاء سد الثرثار بالقرب من مدینة سامراء ادى ذلك االبار بوساطة الكرود والنواعیر 
ر                    ان نھ دجیل وحرم ى نھر ال اه ال ف السدة وھذا سبب عدم وصول المی ة خل ي  نھر دجل اه ف الى انخفاض مستوى المی

اه فاضطرت ال      اع مناسیب المی د ارتف ة     المستنصر منھا ایضا باستثناء اوقات الفیضان او عن ة من ملكی ات المتعاقب حكوم
  .  وجمھوریة الى نصب مضخات مائیة على الضفة الیمنى لنھر دجلة

  :واثار مدینة بلد ذكرھا الكاتب في كتابھ ھذا قائال* 
ا     ) تل ابو كزاز(في جنوب مدینة بلد یقع تل اثري یعرف عند اھالي المنطقة باسم  رة واثارھ ة الحظی وھو بقایا اطالل قری

  .موقعھ یدل على ذلك الشاخصة الن
ان بعض    وتل المراد تل ترابي كان یقع جنوب قصبة بلد في الطریق المؤدي الى مرقد االمام السید محمد علیھ السالم وك
ى اهللا        رعون ال ل یتض وق الت عدون ف باب یص ن االس بب م الم لس ھ الس ھ علی ول الی تطیعون الوص ن الیس ام مم زوار االم

  ).تل المراد(ئجھم ولھذا السبب سمي سبحانھ وتعالى طالبین قضاء حوا
م     ا اذ ل ا واطاللھ وابو محمد الشیخ شھید من المشاھد التي اندرست معالمھا وعفیت اثارھا وانحجبت عن العیون مناظرھ
ین         ط ب ة ناعسة تغ ات مرتجف ة وذكری االت متداعی یبق من مرقده الشامخ ذي القبة  االجریة والحضرة الواسعة سوى خی

رھم              النوم والیقظة  ل ودع اكث اء جی ا ابن ات اخبارھ بعض االخر یحمل طی ا وھدمت ال ام والسنون بعض جوانبھ اكلت االی
  .الحیاة

ویقع خان كبة في قصبة مدینة بلد في المحلة المعروفة بطرق باب الخان وھو من المباني التاریخیة ذات الشبھ بالخانات 
ع     , ریق المتصل بمراقدھا االخرى المؤدیة الى العتبات المقدسة یكون ضمن خط الط ارة مرب ین العم ر مت والخان بناء كبی

د تطول    الشكل لقد كان الخان منزال ومأوى لكثیر من الزوار والمھاجرین والمقطوعین وخاصة زوار العتبات المقدسة وق
معیشتھم منھا اقامتھم فیھ حتى كان الخان یغص بھم على سعتھ احیانا متخذین من بعض حرفھم الیدویة البسیطة وسیلة ل

  .صناعة السكاكین والخناجر وبعض االدوات الجلدیة والنشبیة
  :وااللعاب التي اشتھرت بھا مدینة بلد نطالع ما ذكره المؤلف* 

ر من المشاھدین وھي تختلف عن            دار المحاطة بجمع غفی تتكون لعبة الساس من متبارزین اثنین یظھران في ساحة ال
اه          لعبة الدبكة الن لعبة الدبكة ت ین فالرجل الواحد یمسك بیمن ھ االثنت تكون من مجموعة من الرجال كل واحد یمسك بیدی

  .من الرجال یتقدمھم دابك ماھر ممتدًا خطًا ایسرى اخر وبیده الیسرى یمنى اخر حتى یكونو
حاقي     و االس ن عب ن ب د الحس ي وعب ف الربیع د خل وان محم حاقي وعل و االس ن عب ي الساس حمودي ب ھر العب  ومن اش
ومحسن علي مولى الداودي وحسن علي المھدي الربیعي وحسین بن درویش الدجیلي وصیاد عبد المولى الربیعي وعبد 

  .االمیر ناجي الحربي وعبد الخلیفة الداودي وصیھود الحداد وكثیر من وجھاء المنطقة
ر    ع ھذه الجوقة من الالعبین جوقة الطبالین وعددھم اثنان كل طبال بیده عصوان یدقتبت بھما على طبلة دقة خاصة تتغی

ي            ي المھدي الربیع در العنزي والمرحوم حسن عل م الحی اس جاس لمراحل زمان اللعبة ومن اشھر الطبالین المرحوم عب
  .والمرحوم عبد الحسن بن عبو االسحاقي

ارزان           ل فیتحرك المتب اوب وصوت الطب ھ زامر یتج ار یزمر ب ى صوتي   یتبع جوقة اللعبة صاحب الصرناي وھو مزم عل
محسن علي مولى الداودي وحسن علي المھدي الربیعي وعبد الحسن  : ومن اشھر اصحاب الصرناي.الطبلین والصرناي

حمل كل واحد منھما عصا في بدء اللعبة یتبدأ اللعبة بالمبارزة بین العبین اثنین متكافئین لعبا ومركزا اجتماعیا  .بن عبو
ة ال  ین ونغم وت الطبل ى ص ان عل م یتحرك دأ   ث وطیس ویب ى ال ى یحم اعرھما حت یھما ومش ال بنفس ذا الح تحكم ھ ار ی مزم

  .لدق والزمر عند ذاك یستلم كل منھما سیفا ودرقةاالالعبان یغیران حالیھما بتغییر اسلوب 
اً       ارز ماس ھ المب  ثم یشتد الحماس ویخیم على ساحة المبارزة صمت ورعب ویبدأ الالعبان بمحاولة التقرب كل من زمیل

ثم یتغیر اسلوب الزمر والدق والمبارزة حتى كأنك ترى الالعبین وكأنھما في مبارزة . درقتھ مرة اخرة مرة ومداعبًا سیفھ
ا    ى عواقبھ أن            . حقیقیة تخش ع ھذا ھو ش اظر متمت دھش ومشجع وصامت او ن ب ومن ین ھاتف وصائح ومعج اس ب والن

  .المحتفلین
ن فیاتي رجل یتسلم السیفین    ابارزین تدریجیا عند ذاك یبرد المتبارزثم تدق جوقة الدق دقات ھادئة تقلل من حماس المت

  .والدرقتین من المتبارزین ثم یقوم متبارزان اخران وھكذا حتى بعد منتصف اللیل
ة                  ة او لعب ة الدبك اء لعب د انتھ ي كل زواج تكون بع ا ف ة الیشترط وجودھ ة الحن ة وھي رقصة خاصة بلیل اما لعبة الدرای

  .االزمان في ماضي عقود من قرننا ھذا فلم یعد لھذه اللعبة وجود یذكر االن الساس وقد سكنت
م           ات من خلخال او حجل واقراط ث ي الفتی وفیھا ھو ان یلبس شاب او اكثر مالبس النساء المترفات ویتزینون باجمل حل

  .قصات ذلك الزمانایرقص او یرقصون رقصا فنیا جمیال مذھال قد یفوق فیھ الراقص اھم ر
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  كتاب مترجم في حلقات

  إینانا ملكة االرض والفردوس أسطورة بالد مابین النھرین
  صموئیل نوح كریمر –دایان ولكشتاین 

  شاكر الحاج مخلف. ترجمة وتقدیم د
  سلسلة الكتب المترجمة
  الحلقة التاسعة واألخیرة

  :ضاء حمورابيق
ول وكان لھا أن تكون مجسدة بشكل كامل في شخصیة الملك تجمعت كل الصفات التي تتشكل منھا شخصیة رجل الدولة اال

ابلي   ورابي "الب ن       " حم ا م ین عام ى اربع دت ال ي امت ھ الت رة حكم ت فت ري، كان اكل   1750-1792االم ة بالمش حافل
اریة،             ا الحض ى مرتكزاتھ بالد والحصول عل رات ال ي تطمع بخی ة الت واالضطرابات والفتن والحروب والتحدیات الخارجی

مھ وقیادتھ الحازمة والقویة بددت تلك االخطار، وجعلت سنوات حكمھ االخیرة في كل المعارك التي خاضھا وھو ولكن عز
یصف ذلك في اللوح الذي عثر علیھ في مدینة أور باللغة السومریة، یفتخر حمورابي مادحا نفسھ واصفا الذي حدث مع  

ي    داو     "االعداء على النحو اآلت ي الع ذین اظھروا ل كانھم        اولئك ال م واخذت س تھم، حطمت اسلحتھم، ودمرت بالدھ ة قتل
ھ               ة االل ذي حقق رغب ا الملك، ال دمي فوق ظھورھم، ان عت ق ذین عصوا امري وض اسرى، وسحقت جیوشھم، واولئك ال
مردوخ القتالیة وجعل قوة االعداء الحاقدین تتالشى، طردتھم واجتثثت جذور الشر من البالد، وتركت المواطنین یعیشون 

ورابي القضایا االداریة التي م، اعطى ح)8("جع اآلمنینااطمئنان في رغد من العیش، ولم یعد ھناك من یقض مض ومان بأ
تنظم الدولة وشوؤنھا جھدا كبیرا وقام بترتیب سباقات الجھد الحكومي بتدبیر ومتابعة دقیقة، ولم یكن ذلك االھتمام حالة 

ذین سبقوا          یوصف بھا حمورابي لوحده بل ھي تكاد تكون   ابلیین ال ادیین والب ع الملوك السومریین واآلك دى جمی ة ل عام
حمورابي، كلھم كانوا یتدخلون في أدق التفاصیل المؤثرة في ادارة شؤون الحكم وكان ذلك التدخل محمودا ویعتبر شرطا 

كم والقیادة تفید ان القائد أو الحاكم الزما لتعزیز مبدأ السیادة والقیادة، فالفكرة التي تتوارثھا بالد الرافدین في فلسفة الح
ھ لاللھة حاضرا            راد لكي یكون جواب ا ی ي تفاصیل م دخل ف او الملك ھو اكثر وعیا ومعرفة وعلیھ ان یرتب كل شيء ویت

ان ح   یصح اط     م حا شامال، فلیس مقبوال ان یتلكأ ویتردد ویطلق معلومات غیر صحیحة، وك ق ارتب ى تعمی ورابي یعمل عل
م، الملك وحده ھو الذي یستطیع االلمام بالحالة العامة وتوجیھ سیاسة الدولة في االتجاه المطلوب، وقد المواطنین ببعضھ

ھ         ان یوصف بان اع اھل بابل، ك وة  واقن اتصفت سلطة حمورابي ایضا بوجود مقومات دینیة تقدم لھ الدعم المعنوي والق
ھ المسؤول     عوره بان یة ش رز قض ا تب ن ھن ذ إلرادة االلھة، وم ذلك احوال    منف ة، وك ات االجتماعی ب العالق االول عن ترتی

ادة،       ار وتشیید وتطویر دور العب ة واالب الزراعة والتجارة والعمل الحرفي، أخذ على عاتقھ مبدأ انظمة الري وحفر االقنی
د بالقوا       ن  التقی ا ع ؤوًال ایض ان مس ة، ك عیة مالئم ي وض ا ف تثمرین علیھ ة المس دى محافظ ة م ا مراقب جل ایض د ویس ع

ا وتشكیل          تمعن فیھ ة وال عیة القدیم القانونیة بین الناس ومن ھذه العالقة بدأت لدیھ الفكرة في دراسة كل الشرائع الوض
بالد    مجلس لدراستھا والبحث عن قوانین بدیلة لتلك التي استھلكت ولم تعد تنفع مع تقادم الزمن والتطور الذي شھدتھ ال

ا    حتى توصل في نھایة االمر الى وضع شری عتھ المھمة والتي خلدتھ كحاكم ذائع الصیت كما فرضت تلك الشریعة ببنودھ
ة صارمة تنسجم مع روح              ي االجتماعي والحضاري، وترسي قواعد قانونی م صورة للتطور والرق المختلفة والتي ترس

ي ا            ة الشھیرة ف ھ الذھبی ت قاعدت د ذھب ا وق ع الیھ ابلي یتطل ان المجتمع الب م  ومفاھیم العدالة التي ك العین  "لحك ین ب " الع
مضرب المثل على شدة الحكم ودقة تنفیذه، وعندما یشار الى نظام القانون المتكامل في بلد ما، یستذكر حمورابي ویشار 
ي قدمت                    بالد الت انون حمورابي، ومن سخریة القدر ان تلك ال ى انھ صنو ق ة عل ي تلك الدول ھ ف انون المعمول ب الى الق

القوانین تفتقد االن القانون، وتعیش في حالة من الفوضى وغیاب العدالة والحریة، لقد احتفظ  للبشریة كل تلك الشرائع و
ام، اتفقت كل            الفسھ في ذاكرة االجیال نحمورابي ل ادة والحك وك والق دوة للمل الي، والرمز الق متعاقبة بصورة الملك المث

ي راج ب الت ا ان حمور  عالكت دة مفادھ ة واح د حقیق ى تأكی ا عل ااتھ دل   بي ك را للع رھم نش وك واكث ع المل ن ألم دا م ن واح
  . والقانون

  :مسلة حمورابي
را                    وانین واخی ي ذلك نص الق م یل ة، ث ى رأسھا المقدم أتي عل رة وواضحة ت اطع كبی ة من ثالثة مق ألف المسلة البابلی تت

 حمورابي انجازات عن تكشف والمقدمة الخاتمة، وھذا الترتیب یتناغم مع الترتیب الموجود في نصوص التشریع السابقة
بعض  بعضھا  عن  االستغناء  یمكن  ال مترابطة  عضویة  وحدة  والخاتمة والقوانین المقدمة وتشكل وانتصاراتھ العسكریة  ال

ي  سلطتھا  لیكون  االلھة  اختارتھ الذي حمورابي انب اانطباع تعطي وھي ذ  االرض ف ة  ولینف ى  ویقضي  العدال كال  كل  عل  اش
ي  الشمس بمثابة ولیكون المتجبر الغني لدن من الضعیف للفقیر ام مستخلصا الحق وینشر الظلم رؤوس  فوق  تشرق  الت  ال

ود ي الس ة ف ل مدین ر باب م وتنی جف لھ الم س وق الظ ردد دون االرض ف وف، او ت د خ ورابي یؤك ھ حم ب دعم ر لجوان  الخی
 االتي النحو على بشكواه تقدمال في الشكوى صاحب یرشد وھو عینیھ نصب وضعھا والتي بھا المرتبطة  السامیة واالھداف

رأ  العدالة، ملك بصفتي صورتي امام یتقدم ان نفسھ عن الحیف رفع في یرغب الذي المظلوم المواطن على : ا  ویق  كتبت،  م
   ..الصعداء ویتنفس حقھ الى لیصل االمور خفایا على ویطلعھ السبیل سواء یھدیھ فتمثالي الثمینة، كلماتي ویسمع

  :والمصادر الھوامش
   التكریتي طھ سلیم و سلمان عیسى .د وتعلیق ترجمة بارو، اندریھ تألیف آشور، بالد
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  كریمر .س تألیف السومریین، عند المقدس الجنسي الطقس

  غافلیكوفسكا كریستینا تألیف، النھرین بین ما بالد في الفن
  جیرمونسكي فیكتور و تشادویك نوراك تألیف، الشفویة الوسطى سیاآ مالحم
  العراقیة الثقافة وزارة بارو، اندریھ تألیف وحضارتھا، فنونھا رسوم

JAMES MELLART, EARLIES CIVILIZATION OF THE NEAR EAST 
J- CAUVIN, RELIGIONS NEOKITAUSE .S N KRAMER, HISTORY BEGINS AT SUMER JAMES 
MELLART,CATAL HUYSUMER, AJOUNAL OF ARCHAEOLOGY AND HISTORY IN ARAB WORLD 

NO 1-2 1980 
SZTUKA MEZOPOTAMIA 

  بغداد – العراقیة الثقافة وزارة -1980 بغداد -باقر طھ ترجمة -كلكامش ملحمة
 1984 بیروت -الجیل دار – االحمد سعید سامي ترجمة – كلكامش ملحمة

 الكویت -1987 بعالرا العدد -عشر السابع المجلد -الفكر عالم مجلة -یحي عبدالوھاب لطفي -التاریخیة الحقیقة
احثین  من  عدد -االدب نظریة ة  المختصین  السوفییت  الب ل  .د ترجمة  -العلمي  واالدب االدب بنظری ي  نصیف  جمی  --التكریت
 1980 بغداد -الثقافة وزارة

HEIDEL, ALAXUNDER, THE GILGAMESH EPIC, PHOENIX BOOK, CHICAGO 1963 
KRAMAR, S.N. SUMER MVTHS AND EPIC- TEXT- 1969 

JOSEPH CAMPBELL, THE MASKS OF GOD LONDON, 1977 
 .والسماء االرض الھة "اتاینا" عن للكاتب مخطوطة من المقاطع ھذه

 من  خیاطھ، وحید محمد االستاذ تعریب"وعصره البابلي حمورابي" المعنون :كلینكل ھورست" االلماني العالم كتاب انظر
 سوریا -المنارة دار اصدارات

 لندن -الساقي دار اصدار الشواف، قاسم لالستاذ "السومریة االساطیر دیوان" راجع
 سوریا -سراس اسامة االستاذ ترجمة -المؤلفین من مجموعة -القدیم الشرق في التشریع صلأو حمورابي شریعة
  سوریا -المعرفة ابجدیة نشر -اسحق حسان .د ترجمة -بروفییف .أ. ن – التاریخ علم نشوء
  ذاتھ العنوان تحمل وھي مستقل بشكل والمجالت المواقع من عدد في سابقا المقدمة ھذه نشرت
  :عام مدخل

 الغالب في تمثل وھي لتمثل دمجھا تم دارجة سریعة قصص ھي والفردوس االرض ملكة "ایناتا" كتاب في الواردة القصص
 المیالد، سبقت التي القدیمة العصور في ظھرتا عالمتان ھما وأكد، سومر بالد في ظھرت سیاسیة، واعتقادات دینیة مظاھر

غیرة  دویالت  ظھرت جدا البعیدة المرحلة تلك في اثرة  ص ي  "سومر " حول  متن ذلت  الت رة  محاوالت  ب دھا  كثی ة  لتوحی  واقام
ا  واعتقدت  واحدة،  وسیاسیة حضاریة مركزیة سیطرة مراكز ي  انھ د  مدتق  النموذج  ذلك  ف ار  من  المزی ك  لشعوب  االزدھ  تل

ا  فيیض بما الدویالت ة  علیھ ى  وخاصة  الروحي  السمو  من  ھال ة  عل ة  مكان ة،  االلھ ث  المحلی ت  حی ى  الرؤى  عمل د  عل  توحی
 تشیر التي القصص في تتمثل االلھة مظاھر نجد المدینة تلك في .شعبیة االكثر "سومر" آلھة إناتا لتصبح الوحي، التكوین

ي  تتبلور  سیاسیة  ظاھر م ظھور الروحي التكوین جانب الى نجد كما ،"ودموزي ایناتا" الى د  ف ة  خالل  أك أخرة  الحقب  .المت
وزي" ل -"دم ز یمث ح الرم تج الواض ي للمن الح -الزراع و -الف ب ھ ق الحبی ة المراف ا، لاللھ ل اینات ریحة یمث ن ش دو م  الب

 ملك وال النجمي  السماوي  والثور  – الفالح  بالراعي یوصف كما -أریدو – جنوب الواقعة سومر الى وفدوا الذین الشمالیین
 -والفردوس االرض ملكة – بانھا شعبھا قبل من مدینتھا في توصف كانت التي ایناتا -سومر الھة عقل شغل الذي ھو ایضا،
 وخاصة  سومر  بمدینة المتعلقة االخرى القصص في ..للحب الناشرة المرشدة، المسالمة، "والنماء الخصوبة الھة" ایناتا

أتي  منھا، االساطیر ا  ی ر  دائم ات  لھم  لھة، آو ابطال  ذك ات  عالق ة تلمخ وھي  وجودھم  تجسد  ىاخر  ومھم ا  ف  قصة  عن  تمام
بعض  بعضھم  االلھة عالقات توضح فھي المنشورة النسب شجرة على االطالع المناسب من ولربما ایناتا، واسطورة ا  ب  كم

  ..الكتاب تفاصیل في الحقا سترد التي القصص على الضوء الروابط تلك تلقي
  :كریمر نوح صموئیل بقلم مقدمة

 اكتشاف الستكمال متواصل جھد في یعمالن اللذین االختصاصیین بین الفعال الصادق والتعاون للتخطیط مثال ھو الكتاب ھذا
 واالغاني  واالساطیر  القدیمة  الحكایات وتسجیل جمع ھدفھا شاقة مھمة في الفلكلوري االنساني البحث من كبیرة مساحات
ة  الجھود  تلك ایضا، والقدیمة الحدیثةو المعاصرة بالمجتمعات الخاصة ة  العلمی ي  المتمثل ى  والھادفة  المتواصل  البحث  ف  ال

 تشمل  وھي  القدیمة،  "سومر" واساطیر اغاني مثل القدیمة المجتمعات حیاة تصور التي المكتوبة الحكایات وترجمة بعث
ب  وواسع مھم الدب االساسیة الركیزة واالغاني  االناشید متداخل بشكل رقم  االلواح  ىعل  كت ة  وال را  ونجده  الطینی ي  مبعث  ف

 منھ الغالب الجزء المترجم طور في یعتبر  المیالد، قبل سنة 2000 الى تاریخھا یرجع التي الثمینة القطع تلك العالم، متاحف
 في لبدایاتا كانت لقد الالحقة، الزمنیة المراحل في بالغ تأثیر وذات مھمة حضارة على الضوء ویلقي جدید من یبعث ھو او

ي  االدب ذلك عن الكشف ة  ف غیرة  مجموعات  ترجم اء  جھود  خالل  من  ص ذین  العلم تھم  كرسوا  ال ة،  لتلك  وق  فظھرت  المھم
كل  المھمة  النصوص  لتلك ترجمات دریجي  بش ان  ومتواصل،  ت اء  ھدف  ك ردات  عن  الكشف  العلم  ووضع  الحضارة  تلك  مف
 مذھلة تراكیب ذات اساطیر من الطینیة الرقم تلك تتضمنھ ما عن بذلك قابالن رفعوا لقد المتناول، في القدیم االنساني التراث

 وحكم ومناقشات ومقاالت والرثاء والحب المقدسة االغاني ومزامیر تراتیل جانب الى ملحمیة وحكایات والصور المعاني في
كل  المفردات تلك ..!خرافات وكذلك عیةدوا ونصائح ین  المصدر  تش د  كل  تخضع  يوھ  البشریة  للمعرفة  الثم ة  جدی  للمقارن

   یعرض "والفردوس االرض ملكة – ایناتا" كتاب ان تردد دون اقول ان استطیع وھكذا والدین، االدب خاص وبشكل معھا
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  .الثراء واسع ثقافي عالم عن ویكشف االنساني الفلكلور
   عن وصحیح وواضح قریب بتصور القارئ تزوید ھو مضامین من یتضمنھ وما الكتاب ھذا  مادة الختیار الرئیسي الھدف ان

دة،  الزمنیة الحقبة تلك في واھلھا "سومر" مدینة في الكبیر باالحترام تتمتع التي -ایناتا – المحبوبة االلھة  اسطورة  البعی
 مانة،وا دقة بكل سنعرضھا والتي السومري الطین الواح على مدونة علیھا  عثرنا التي بیةداال الوثائق في مدونا ذلك ونجد

ي  تتمثل جھودي كانت لقد ة  ف ك  ترجم ة  ذات النصوص  تل ب  الدالل ة  والتراكی ا،  بااللھة  المتعلق التوافق  إنات  مع  والتعاضد  وب
ت آخر  زمیل جھود  ا  تحقق ورة لن ة  ص ا الترجم ة كم ي  مدون ذا ف اب،  ھ اءت الكت ات جھود  ج ب "ولكشتاین  دای ع لترت  وتض

 لجمھرة والحیوي المطلوب الھدف وفق على الثمینة النادرة الخامات لكت وضعت عندما المطلوب، النجاح وتحصد لمساتھا
ة  ولكشتاین  الثقافة، وجنود والباحثین القراء د  ذات الموھوب ي  الجھ ز  الروائ ة  المتمی ي  والمحترف ا  مجال  ف  المشحون  عملھ

 وخطوط كلمات فاضاف ضاءا الذي المصباح یشبھ جھدھا الحساسیة، على المشتمل  االبداع ذات واالصیلة الرقیقة بالصور
ھ،  االبحار  مستحسن كنموذج التراث وضع اعاد كما توضیحیة ك  فی ي  الجھود  تل ت  الت ى  عمل  والقصائد  النصوص  نسح  عل

ت  التي المخفیة الباطنیة واالغاني الحكایات من مھمة مجموعة انشاء تواعاد النجاح من تاقترب ماھر، بشكل  تتوارى  كان
  .الجذاب المذكر والخیال والجنس بالخصب المتعلقة تلك الرجل، ذھن في

 :ولكشتاین دایات بقلم مقدمة
 لكلیة برنامج استحداث مولتون  "بریسیال" خالل من مني طلب 1979 عام ربیع في واكثر، میالدي عید ھدیة كانت  ..ایناتا

ر  ذلك  كان باختیاري،  البرنامج افتتاح تم میالدي عید اسبوع في الالحق، نوفمبر في وذلك "ببسوطن سایمونز" رار  اكب  ق
ذكر  طویل،  زمن  منذ انتظره كنت وانا اتخذ ي  أت دة  انن ت  سنوات  اربع  لم ا " القمر  الھة  قصة  عن  بالتحدث  ارغب  كن  -دیان

DIANA" م ن ل اك أك ت ھن ث كن ن ابح ى ع م معن ي االس ل ف ة المراح ات المتوقع ر لوجھ ا النظ ة" عنھ ر آلھ ك "القم  تل
ام  نموذجًا تمثل عظیمة امرأة قصة تمثل ھي والمرأة، الرجل لكال بل جمیعا، ولنا للمرأة والمحددة المعروفة الشخصیة  لاللھ

 حصلت حیث المؤنثة، القمر آلھة في البحث اعادة من شھور ةاربع بعد تفاجأت لقد القادمة، لالجیال كذلك وستبقى للجمیع،
دي  الواضح الشيء كان قلیلة،  معلومات على ا  ل دور  انھ ت  االلھة،  عالم  حول  ت ة  تلك  عن  التحدث  أزمع  كن  من  واین  االلھ

ف  المتحف، في ووضعھا عنھا المتوفرة المعلومات في النظر كذلك التاریخیة، المراحل ضمن وجودھا المتوقع  وجدتھا  وكی
دأت  كمتحدث  البدایة، ھي تلك والدیانة، المیثولوجیا كتب في محشورة ا  قصة  عن  البحث  ب  نوالمضمو  المتكامل  الشكل  لھ
 مع ھاعالقات وفھم االلھة عوالم في البحث رحلة بدأت لذا یعرفھا، زمیلي كان حدیثھا اسمع ان أود التي الشخصیة الواضح،
 الى النفاذ مرحلة ھي تلك كانت والقصص، االساطیر تلك على الباحث یتعرف كیف المتتابعة، الزمنیة الحقب تلك في االخرین

 القمر الھة اسم عن ابحث وانا انثروبولوجي عالم الى خاللھا ذھبت مدھشة رحلة كانت م،العوال بتلك المتعلقة الحقیقة صلب
  :مثل

 اینانا ، بیرسیفون ، لیلیث  ، ھیكیت  ، ایزیس ، دایانا  ، ماري ، عشتار
ذكورة  معلومات  ثمة  ووجدتھا،  عنھا بحثت ایناتا السومریة االخیرة االلھة ا  م  وكذلك  عنھ
ب  الباحث مؤلفات آخر في ذلك كل رفتع كما قصصھا،  لبعض سرد وح  صموئیل  – الكات  ن

ي  الموجودة  السومریة  االناشید في كما -كریمر اب،  ھذا  ف ر  شرح  الكت  الھة  ووضح  كریم
ي  المؤنثة االلھة بالنصوص، المدونة تلك االولى الحضارة دت  الت اریخ  خالل  وُمجدت  عب  ت

وائم  تدون  كانت مدینتھا، ءسما في كثیفة ظالل لھا التي االلھة ھي ایناتا سومر،  بأسماء  ق
 اینانا تسمى التي الواجبات لتلك المعروفة ةثالمؤن االلھة عالمھا، في المعروفین المتعبدین

 في عظیما دورا لعبت التي المقدسة الملكة عشتار -ایننا – السمو صاحبة الفردوس ملكة –
 لكریمر المقدس الزواج ناسكم كتاب في االخرى، االلھة من اكثر الملحمیة االسطورة بناء

 قصة تروي وھي الطینیة االلواح ىلع المنقوشة اینانا لاللھة المتعددة الحب قصائد وجدت
ى  استولت االسطورة تلك السفلي، العالم الى الھبوط ي  عل را  عقل ا  واخذت  كثی رارا  اقرأھ  م

 رغبتھا لكن جسدھا منحت تماما عاریة انتك متعاقبة، بوابات سبع في استسلمت التي المرأة قصة لي تروي كانت وتكرارا
  التي الصغیرة المرأة القمر، الھة بعید حد الى تشبھ ادركھا بدأت كما اینانا قصة تنكسر، لم التي ھي متجددة تكون ان الدائمة
ا  حسب الجامحة االنثویة القوة ذات الناضجة االمرأة راودت كل  رغبتھ ي  الموت  یقابل  فعل  كریم،  بش الم  ف  من  فلي،الس  الع
ة  تكوین  یتشكل البیضاء االلھة ة  االلھ ت  تلك  السماء،  آلھة  -الثالثی القمر  كان الھالل  او ك در  او ك ت  ھي  الصیف،  او كالب  كان
ا  اسم   وفضائھا سومر تشكیل في خاص، طراز من جنیة كالشتاء، او القدیم كالشھر امرأة، ي  اینات كل  یعن ق  بش ة  – دقی  ملك
 توصف  سومر  اساطیر وفي الكوكب، – الزھرة -المساء ونجمة الصباح وسیدة للقمر ولىاال البنت دعیت قد وھي -السماء

 وبسبب البشر،  في الخصوبة وعن والحیوان النبات نمو عن مسؤولة كانت انھا مھماتھا من واالرض، السماء ملكة – بانھا
ا  بل  والسماء  القمر  آلھة  لیست  ھي  والنشور، الموت لغز عن كشفت رحلتھا ة  قواعد  لھ ي  ثابت الم  واالرض السماء  ف  والع

ا  السفلي،  ى ھن ا  بكل  االلھة وجود   یتجل ا مظاھرھ ا من  ..وقوتھ ت  ھن دما قصتي،  كان ة اعددت  وعن دیم  القص ت للتق  وجمع
ر  النصوص  حول  وجھي  في وثارت الفجوات من الكثیر امامي ظھرت الطینیة، الرقم على المكتوبة المختلفة المقاطع  الكثی

ى  عن  االسئلة  من الكثیر عقلي شغلت حاسمة لحظات كانت فھام،االست عالمات من ات  معن دو  كلم   االصدقاء  احد  مبھمة،  تب
  :قال النص، دّون قد كان الذي -كریمر نوح صموئیل -اعني -المصدر اھاتف ان اقترح

  قال "نعم" قلت اینانا؟ تحبین انت اذن
  ..سأراك ذلك اجل ومن

  عن مفصلة ادبیة محاضرة كانت فیالدلفیا، في الفلسفي المجمع في یومین خالل ایناتا عن محاضرة سیلقي بانھ واضاف
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 االسفل،  والعظیم االعلى، العظیم في الرمز وعن ایناتا، بھبوط تتعلق متلھفة اسئلة ومعي وصلت والفردوس، االرض ملكة
ا  "لالذن  الكلمة" یقول سمعتھ لذلك، تفسیر كل استوعب لكي عقلي جھزت قد كنت ي  متشابھتان  الحكمة  مع  وھم  سومر  ف

ا " كریمر  اجاب  ؟..یعني ماذا ..العقل ولكن" یقول الجمھور بین من ارتفع صوت وثمة"  رد اوًال االذن :اقول  ان استطیع  ان
ار  یفعل كما اذنھا فتحت ھي مواصال كریمر اضاف ...!تستطیع انت" رضى بعدم الجمھور بین من المتحدث ود  حین  الحم  ی

نص  یقرأ اخذ جسدي، في الرعشة سرت الثمین اللغز ذلك تفسیر كریمرفي تكلم عندما خاص، صوت سماع كل  ال ي  بش  حرف
 بالسؤال بادر اكتمل، قد عملھ ان وجد وعندما االسفل، العظیم الى االعلى العظیم من مكنونًا وفسر القصة اذاع بشكل مذھل،

ل  ناشر عن البحث امكنیة عن ي  المشاركة  یتقب اون  ف ي  االبحاث  تلك  اصدار  اجل  من  التع اب،  ف ا  كت ت  ان د  كن ا  قرأت  ق  اینان
 لنفكر" وقال  الفكرة تلك مثمنًا رد الكتاب، لمفردات تضاف اخرى قصص ھناك تكان اذا كریمر سألت لذلك ھولوبو وشجرة

 اللغة الى دبع تترجم لم انھا القصة تلك في المشكلة اوروك، وخاصة اخرى اماكن الى اریدو مدینة من الحضارة تحول بقصة
ي  تحدثت 1979 الثاني تشرین في .االنجلیزیة ي  محاضرة  ف ة  ف وط  الحب  عالقة  عن  "سیمونز " كلی ا  وھب ى  اینان الم  ال  الع

اري،  مع  متجاوبًا كان حضر الذي الجمھور بخصوصھا، كریمر اخبرت السفلي، ت  افك ا  للملكة  تروج  الفكرة  كان ي  اینان  الت
واق  ناشر لدینا صار 1980 العام من شباط في ایضا، علیھا تستولي يھ واالن سنة خمسین خالل القلوب فتنت تحمس  ت  وم

 ان احاول  كنت العمل بدایة في السومریة، لالناشید متبحرة دقیقة ترجمة على اطعلني الذي كریمر التقیت شھر بعد وداعم،
د  اجرب كل  تحدی وب  الش م  المطل ا،  لقصص  والمالئ ت  اینان ة  حاول رًا،  الكتاب ت  نث ة  تلك  خالل  من  عرف ع  تفاصیل  التجرب  جمی

ي  القصص،  ي نفسي  وجدت لكن كال  ف ة مختلفة  اش ي  وخاص تة -ھولوبو  شجرة  -مضمون ف ا  تكان اشھر  س ض ثمرتھ  بع
ة  البحث  ومواصلة  الحفظ  بواسطة  ثم سومر، أرض في المدفون الخفي الكنز ذلك من الواضح الجوھر ت  والتجرب  من  تمكن
ي  ثمرة ھي الحالیة النتیحة وكانت رموزھا من الكثیر وفك نقوشةالم سومر خطوط آیات حفظ الى الوصول ي  رغبت ل  الت  تمث

د  التفاصیل، عن والكشف القصص تلك وصمت لغز حل في والمقدرة السر عن للبحث العظیم الدافع ي  انھیت  سنتین  بع  عمل
 :سألتھ لھ زیارتي واثناء "كریمر" لي قدمھا التي النصوص في

ة،  اللغة بواسطة عنھا لي تعبر ان تستطیع ھي بالضبط، الجملة ھذه مع الكلمة، ذهھ مع افعل ان استطیع ماذا  ھي  االنجلیزی
  ؟..المسماریة باللغة مكتوبة
ذكر  واضحة، غیر حركات تتحرك ارتخاء حالة في یدیھ یترك قد اخرى احیانا اسئلتي، على االجابة یستطیع احیانا كریمر  ات

 لجأت "كریمر" موافقة على حصلت عندما ،"الجواب اعرف ال  مازلت انا نفسھ، السؤال تسألني مرة كم یھم ال" لي قال انھ
ات  دراسة  الى د " كتاب ى  اطلعت  "جاكوبسین  ثوركیل ھ  عل اره  كلمات ة،  وافك ا  الخیالی ى  حصلت  كم  من  مھمة  استشارات  عل

ذین الطالب  وا ال ات درس م "كریمر " مؤلف دیھم كانت نع ات  ل ة معلوم ل وافی رة تزی ذ موض والغ الحی ان نیالل ض یكتنف  بع
ي  والقصص، االفكار سالمة ویضمن العقل یحاكي بشكل والمحررة المضافة االقسام على ركزت كما والتفاصیل، القصص  ف

 من كان ذلك كل السومري، المرج ذلك رعایة مھمتھ الذي الملك رأیت وربما االخضر، "سومر" بمرج حلمت االولى السنة
ع  القصص  استلھام  خالل ذي  تفكیري  داخل  من  تجولت  ار،واالش ك  یتحسس  ال الم  ذل التكوین  الع ي  ب ذي  الفن ھ  تكشف  ال  عن

دة  خبرة الى مستندا مشجعا ارشادا فورتي ولیامز الیزابیث لي قدمت المسماریة، النصوص ي  اكی اب  ف ال  انتخ ة  االعم  الفنی
ام  واختیار مناقشة في المثمرة الساعات من العدید معا قضینا المالئمة، كال  االسطوانیة  االخت افر،  النحت  واش ا  الن دم  مم  یق

 وھكذا سومر، وتاریخ وثقافة ادب احدد ان تمكنت االولى التسعة االشھر بعد والمعاني، لالمزجة افضل تفسیرا القصص لتلك
 على  اخرى مرة القصة اعرض ان قررت ذلك بعد المنجز، تنقیح على عمل الذي ،"كریمر" مع اخرى مرة الحدیث عاودت

تمع ورجمھ  ت لتفاصیلھا،  یس دث ان رتب ي  اتح ا دورة ف رت " مع اینات ي  "بالیس روب دوة ف ة ن ي وذلك   االم  االلھ ام ف  الع
 المفردات  تلك الحظت انني اال جدید، من النص كتابة اعادة في فورا باشرت جدیدة معلومات على حصلت كلما لكن ،1980

 مخطوطة  الى اضافیة تغییرات الى وصلت وھكذا المستعمین، جمھور تقبل فورا تخمد "الفتاة أنا" او "الماضي ایام" مثل
ي  واحد  اجنبي اسم من اكثر حفظ صعوبة المستمعین جمھور لدى كان لحكایة، انھم،  ف ي  اذھ ت  وف ة  نفسھ  الوق دفق  متابع  ت
 جربت شخصیات،ال اسماء في تظھر كما الحروف اصحاب اسماء الى انجلیزیة القاب استعمال قررت انا السبب لھذا القصة،

ذلك  اكن  اسماء  استعمال  اقلل  ان ك اب  االم ا  السومریة،  وااللق ت  ان ل  ابقی ذه  مث ات ھ -KUR-ME-SUKKAL"" الكلم
ABZU  اھیم ة مف ق   میتافیزیقی دات بجوھر تتعل ي السومریة،  المعتق ت  وف دد الوق ي المح ا  ارتج أتي ربم ھ یعلن یوم  ی  فی
ة  على الممكن بالقدر أبقي نا غرضي وكان االنجلیزیة، باللغة الفكرة تفاصیل درة  من  مقرب ة  الق  المضمن  والسر  واالعجوب

 القصة في سومر، قواعد بناء في الخلل الحاق دون الممكن كل اجعل ان باالضطرار اشعر واحد آن وفي سومر، نصوص في
اك  یكون  عندما حذف عالمات استعمل النص، اقتحم كلما "أنكي" االدب داخل توازیا تقدم اجزاء ثالثة ثمة الالحقة م  ھن  قس

 ان على تدل" اعتراضیة جمال استعملت ولھذا االثر، من حاسمة نقطة في كسر ثمة یكون عندما غالبا توضیحًا، یطلب محدد
 داخل تبحث الشابة الفتاة مثل الینا تظھر "ھولوبو شجرة" في ایناتا دورة في اذن ھنا، الخاصة كلماتي ھي الكلمات لكت ان

م  عشیقھا،  لیكون جوموزي الراعي تختار ھي -يودموز ..انوثتھا ا،  ث م  زوجھ ا  ث ا  لسومر،  ملك كلة  نجد  كم ي  المش  قصة  ف
 من االخیر القسم في مكانھا، یبقى لبدیل اختیارھا شرط على االسفل العظیم من بالعودة لھا یسمح حیث السفلي، للعالم تركھا

ر  لیھا ع وتسبغ  تعّظمھا نجدھا -الیناتا السبعة التراتیل -الدورة ة،  الصفات  من  الكثی ى  الحب  قصة  اذن ھي  الرابع ي  االول  ف
 انھا والعاطفة، والرغبة الشفقة تثیر االبدان، تھز التي الجنسیة الغریزة قصة تمثل المیالد، قبل سنة ألفي قبل دارت العالم،

 المكان االستكشاف، مكان ندخل ایناتا مع ..جدید روحي مكان عن والعین للمخیلة وتكشف المتلقي ذھن تنعش مقدسة قصة
ا  واآلن استطیع،  ما بافضل غنیتھا وقد كلماتھا، اعطاني كریمر، نوح صموئیل اینانا، كاتب ..الطاقات فیھ دجنت الذي  ابلغھ
    ..الیك
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فعالیات بتسھم  والوثائق الكتب دار
 2009البصرة عاصمة الثقافة لعام 

  وتقترح مشروع الذاكرة الثقافیة
  :الموروث ـ میمون صبیح 

ائق  ب والوث رة بتسھم دار الكت ات البص فعالی
ث اقترحت    2009عاصمة الثقافة لسنة    ، حی

  .مشروع الذاكرة الثقافیة  
ة     ل وزارة الثقاف اء وكی ات لق منت الفعالی تض
طاھر الحمود عددا من المسؤولین والوجوه      
م   یم الموس رة لتقی ي محافظة البص ة ف الثقافی

ة االول لفعالی مة الثقاف رة عاص ات البص
ات    2009العراقیة عام  دء فعالی واالستعداد لب
  .الموسم الثاني

ي   مؤكدًا  في تصریح صحافي خاص ان الموسم الثقافي یشمل برنامجا اوسع من خالل النھوض بالبنى التحتیة الثقافیة ف
اره    ترمھي واشار الى ان اھم المشاریع التي سیتم االھتمام بھا .محافظة البصرة  یم دار الشاعر بدر شاكر السیاب باعتب

را لیكون قصرا        ال دار االوب راث البصرة واكم صرحا ثقافیا اضافة الى تحویل احد القصور الرئاسیة الى متحف خاص بت
  .ثقافیا للمحافظة بتوجیھ من دولة رئیس الوزراء االستاذ نوري المالكي

ى       واضاف السید وكیل الوزارة طاھر الحمود ان من بین  ي تعن ة الت ذاكرة الثقافی المشاریع بعیدة المدى مشروع انشاء ال
افي وانشاء       ا الثق ا وموروثھ بتوثیق كل تراث البصرة من خالل ابراز طابع المدینة الثقافي وتستوعب البحث عن اعالمھ

  .الذاكرة الشفاھیة وھو مشروع  اقترحتھ دار الكتب والوثائق
ام     وقد حضر الدكتور سعد بشیر اسكندر ال ة ع مدیر العام للدار اللقاءات المتعلقة  بفعالیات اختیار البصرة عاصمة الثقاف

ى    2009 ا التق ات        كم ة واعضاء من مجلس المحافظة الجراء نقاش افظ البصرة ومجلس المحافظ ذا   لمح ورة فكرة ھ بل
د       حیثالمشروع وانجاحھ على اتم وجھ  افي والفری ذا المشروع الثق الغ لتمویل ھ ي محافظة      تم تخصیص مب من نوعھ ف

ذي جاء بشقین االول یتضمن اعداد ذاكرة مفتوحة         .البصرة  رح وال وقد جرت عدة نقاشات ثقافیة بصدد المشروع المقت
ع       ذلك لوحات لمواق ة ثقافیة وك عن طریق وضع لوحات تعریفیة في انحاء البصرة كافة تتناول  شخصیات تاریخیة وادبی

  0فضال عن التعریف باالھمیة التاریخیة  , قافي عند المواطن العادياثریة وتراثیة بھدف رفع الوعي الث
ات              ة البصرة ومنظم اون مع جامع ى عاتق محافظة البصرة ومجلس المحافظة وبالتع وتقع  مسؤولیة ھذا المشروع عل

ق الثقافة المادیة المجتمع المدني ھذا بالنسبة للشق االول اما بالنسبة  للشق االخر فھو خلق ذاكرة ثقافیة عن طریق توثی
ة      ائق التاریخی اًء  بالوث ة وانتھ . والثقافة الشفاھیة  لمختلف اوجھ الحیاة في البصرة بدءا من الحكایات الشعبیة الموروث

رح من        ذا المشروع المقت ات لدراسة ھ ھذا وقد تم تامین لقاء مع رئیس جامعة البصرة وعمداء الكلیات ورؤساء الجامع
افي  ق وانشاء مركز قبل دار الكتب والوثائ ة البصرة     ثق ي مدین ة        ومتخصص ف كیل لجن اع تش ذا االجتم انبثق من خالل ھ

  استشاریة مكونة من عدد من اساتذة جامعة البصرة ومنظمات المجتمع المدني ،
امعة اما العمل المناط بوزارة الثقافة فھو ایجاد جو مالئم الحتضان مواد المشروع المقترح كافة والتي ستھيء من قبل ج

  . البصرة ومنظمات المجتمع المدني الثقافیة المتخصصة 
  

  استقبال كتب ورسائل جامعیة ودوریات جدیدة
  ـ میمون صبیح الموروث 

رسالة جامعیة 136باللغة العربیة و  كتابا 123استقبل مركز االیداع القانوني في دار الكتب والوثائق خالل الشھر الفائت  
 182كتب و  206ومنح المركز.قرصا لیزریا خاصا بالرسائل الجامعیة  116ة االنكلیزیة وتسلم باللغ 44باللغة العربیة و

  .أرقام ایداع  دوریة 16رسالة جامعیة و 
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  ترمیم وثائق مھمة

  :الموروث ـ میمون صبیح 
المختبر في صیانة سجال عثمانیا ، وذلك ضمن برنامج عمل  12وثیقة مھمة وتجلید  130قام قسم ترمیم الوثائق بترمیم 

  . ما تلف من الوثائق 
  

  متابعة تنفیذ قانون حفظ الوثائق
  :الموروث ـ میمون صبیح 

ة    1983لسنة  70تابعت دار الكتب والوثائق الوزارات والدوائر التابعة لھا لتفعیل قانون رقم  ارات المیدانی من خالل الزی
ة        التي قام بھا قسم التفتیش في الدار الى وزارات  الداخ الي والبحث العلمي والعمل والشؤون االجتماعی یم الع لیة والتعل

ة    ل والثقاف وزراء والنق س ال ة لمجل ة العام بكة    / واالمان حة وش ة والص ار والخارجی كان واالعم ؤتمرات واالس ر الم قص
  .االعالم العراقي وامانة بغداد  

 
  عدد جدید من مجلة روافد ثقافیة

  :بغداد ـ الموروث 
ب  صدر العدد ال سادس واألربعون من مجلة روافد ثقافیة التي تعنى بعرض خالصات أھم اإلصدارات الواردة الى دار الكت

  .والوثائق ، لوضعھا في خدمة الباحثین والمطالعین والمھتمین 
ة   د مجموع دد الجدی من الع ف       یتض ي مختل ة ف ائل الجامعی ة والرس ة واألجنبی ة والعربی ب العراقی روض الكت ن ع م

  .ت االختصاصا
  .یذكر ان المجلة تعدھا لجنة في الدار بإشراف المدیر العام الدكتور سعد بشیر أسكندر 

  
  

  أخبار وزارة الثقافة
  :میمون صبیح : الموروث 

  ماھر دلي الحدیثي یحضر احتفالیة البیت الثقافي في الحلة.وزیر الثقافة د
لثقافي في الحلة بالذكرى السنویة الثالثة لتأسیسھ في قاعة ماھر دلي الحدیثي احتفل البیت ا.بحضور السید وزیر الثقافة د

ن        دد م ة وع یس مجلس المحافظ ا ورئ ة ومحافظھ ة الحل ي مدین ن مثقف ر م افي كبی د ثق ط حش ل وس ار باب ي آث مردوخ ف
  .المسؤولین

مثقفین العراقیین من اننا نفتخر ونعتز بمثقفي محافظة بابل كما نفتخر ونعتز بال: ماھر دلي الحدیثي.وقال وزیر الثقافة د
  .الشمال الى الجنوب

ر    دنا وتزدھ مؤكدا على ضرورة تفعیل الحراك الثقافي في المدن والمحافظات والقرى والقصبات كي تنتعش الثقافة في بل
ت      ,  بما یلیق بالعراق الجدید ا البی ا وم مشیرا الى ان ثقافتنا ھي ثقافة للجمیع كما ھي ابواب وزارتكم مفتوحة لكم جمیع

نة الرئیسة  ض داعیا جمیع المثقفین الى ان ھذا البیت ھو الحا ,  الثقافي في مدینة الحلة اال نواة مصغرة لوزارتكم الثقافة
  .مستعرضا المراحل التي مرت بھا الثقافة من ایام النظام الدكتاتوري الى یومنا ھذا لنا تمارسون فیھ كل نشاطاتكم الثقافیة

ى الوقوف صفا واحدا        ان ھذه الثقافة الجدید: واضاف ا الجمیع ال ھ داعی ة ھي عنوان العراق الجدید من شمالھ الى جنوب
  .بوجھ كل المؤامرات التي تحاك ضد الثقافة العراقیة الجدیدة وتشوه من معانیھا الحقیقیة

ت للثقافة والفنون بعدھا القى محافظ بابل سلمان الزركاني كلمة بالمناسبة اشار فیھا الى ان محافظة بابل ستقوم ببناء بی
اطات              دعم بشكل مستمر كل النش ى ان المحافظة ت دا عل وزارة مؤك ذا البیت من ال ة لھ بعد ان تستلم الخرائط المخصص

  .الثقافیة فیھا
  .بعدھا القى الشاعر جبار الكواز كلمة بالمناسبة فضال على تقدیم فعالیات فنیة وثقافیة مختلفة

ین        بعد ذلك وزع معالي السید الوزیر ال ي المحافظة والمثقف ة ف ى اصحاب المجالس الثقافی ھدایا والشھادات التقدیریة عل
  .واالدباء والشعراء والصحفیین واالعالمیین

وزیر معرضین       تح السید السید ال ل      االخر للبوستر السیاسي و  احدھما  ومن جانب اخر افت ان عقی اتیري للفن للفن الكارك
  .البابلي

ر من الوسط          ھذا وحضر االحتفالیة عدد من  الي السید الوزیر وجمع غفی ب مع المدیرین العامین في الوزارة ومدیر مكت
 .الثقافي

*****  
  طاھر الحمود وكیل وزارة الثقافة یحضر اعمال الندوة الثقافیة حول االنتخاب

ى  .برعایة وزیر الثقافة د دوة   ماھر دلي الحدیثي وبالتعاون مع المفوضیة العلیا لالنتخابات اقیمت في مبن وزارة الثقافة ن
  .15/1/2010ثقافیة تعریفیة بماھیة االنتخابات التي ستقام في 

  نبارك رمضان للجمیع وان یمّن اهللا على الجمیع بالرحمة والغفران وان یمن على : وقال طاھر الحمود وكیل وزارة الثقافة
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ة الكریمة        ا من االی ار انطالق دنا بالصفاء واالمن والسالم واالزدھ ا  (بل ر م ا   بان اهللا ال یغی روا م ى یغی وم حت ) انفسھمبق

ا العمل      سؤالنا الى اهللا سبحانھ وتعالى ان یمن على العراق بالسالم واالمن واالزدھار، ال یكون بمعجزة، وال یكون بتركن
وب س           ا ھو مطل د م ذل من الجھ ا نب ادرین وكلم نحقق او الجھد المطلوب للوصول الى الھدف، على العكس كلما نكون مب

  .النتیجة االیجابیة المطلوبة
ا      ا لكنھ ي داخلھ یش ف وتعلمون اننا االن شعب یعیش مرحلة تأسیس بكل ما تعنیھ الكلمة قد ال نشعر بھذه اللحظة الننا نع
ا    مرحلة حاسمة في تاریخ بلدنا وشعبنا وستترك اثرھا مستقبال على مصیر ھذا البلد ومصیر االجیال وعلى مصیر ابنائھ

  .قبل وكیفما تكون مرحلة التأسیس یكون مستقبل ھذا البلدفي المست
ا لنؤسس نظام       : واضاف ي طریقن اتوري مستبد وف ام دكت د  انحن بلد خرج توا من مرحلة ھیمنة نظ ھ     اجدی ھ كون نفخر ب

ى ب     النظام ال ا او االخرین عل در من دو او تب عض  وحید في المنطقة بالرغم من كل اشارات الضعف والمالحظات التي قد تب
د               ا لتحدی راع طریق د صندوق االقت ا نعتم ة كونن ره من االنظم ھ نظام یختلف عن غی التصرفات وعلى بعض المواقف لكن

لیس ھناك نظام فیما اعتقد في المنطقة كلھا یعتمد ھذا االسلوب وھذه الطریقة في ان نرى نتائج االقتراع او ما . مصیرنا
را        ا عنص ویت باعتبارھ ة التص ي عملی ھ ف وم ب یة         نق یرتھا السیاس د مس ي تحدی بالد وف تقبل ال د مس ي تحدی ما ف حاس

  .واالجتماعیة بشكل عام
ة          ي العملی ن اخطاء ف ع م ا یق اب وان م نادیق االنتخ ن خالل ص راق م نع مستقبل الع ي ص ة المشاركة ف ى اھمی د عل واك

یكون مبررا لالنصراف عن المشاركة من جانب السیاسیین او جرائم یرتكبھا االرھابیون او الفساد ال ینبغي ان (السیاسیة 
  .في االنتخابات او اتخاذ موقف سلبي الن ھذا ھو ما یریده بالضبط اعداء العراق والعملیة السیاسیة

ات الناخب               ي المفوضیة شرحا مفصال عن بطاقة معلوم ات واالعالم ف دیرة العالق ال م وبعدھا قدمت السیدة كولشان كم
ل     وفوائد البطاقة وتحدیث سجل النا دمت من قب ي ق خبین والتاكد من صحة البیانات في السجالت واجابت على االسئلة الت

  .منتسبي الوزارة
*****  

  اتفقا على اقامة ایام ثقافیة في عمان
  وزیر الثقافة االردني یستقبل مستشار وزارة الثقافة العراقیة في عمان

حامد الراوي والوفد المرافق لھ في .في في وزارة الثقافة دصبري ربیحات المستشار الثقا.استقبل وزیر الثقافة االردني د
  .مكتبھ وسط العاصمة عمان

ل            ین لك ي المع ة العراقیة ھ ى ان الثقاف د عل ي اك ة االردن ر الثقاف الي وزی ر الھاتف  ان مع ي تصریح صحافي عب ال ف وق
ات في مجال الفن التشكیلي والمؤلفات العراقیة الكثیر وبالذ.. الثقافات وبالذات الثقافة االردنیة التي استمدت منھا الكثیر 

المختلفة التي اصبحت في متناول جمیع الباحثین والدارسین والتي من خاللھا استطعنا ان نمد مدارسنا وجامعاتنا بالنتاج 
  .الفكري العراقي في كافة المجاالت الثقافیة والعلمیة

ات الث   ي            وابدى معالي الوزیر دعمھ ومساندتھ لكل الفعالی ام ف ي تق ة الت ام الثقافی ذات االی ان وبال ي عم دم ف ي تق ة الت قافی
  .الشھر العاشر من ھذا العام 

  
  بحضور وكیل وزارة الثقافة فوزي االتروشي

  اختتام فعالیات مھرجان ایام الرافدین الثقافیة العراقیة في مدینة برلین
وم  ت ی دین الثقاف  2009/ 8/ 23اختتم ام الراف ان ای ات مھرج ي    فعالی افي ف دین الثق ادي الراف ا ن ي اقامھ ة الت ة العراقی ی

ي      دة الت العاصمة االلمانیة برلین بحضور االستاذ فوزي االتروشي وكیل وزارة الثقافة العراقیة ضمن الستراتیجیة الجدی
لداخل والخارج اعدتھا الوزارة باشراف الدكتور ماھر دلي الحدیثي وزیر الثقافة لمد جسور التعاون الثقافي العراقي بین ا

عیا        ة س ذي تشھده  الساحة الثقافی وتعزیز التواصل مع المبدعین العراقیین في المھجر وتالقح االفكار لمواكبة التطور ال
  .الیصال النتاج الفكري الى ابعد نقطة في العالم

ا              كر فیھ اء مدیر ادارة المھرجان سمیر ناصر السماوي كلمة ش ام بالق الحضور والمشاركین   وبدأت فعالیات یوم الخت
ي المھجر      راقیین ف انین الع الي     .. معربا عن سعادتھ بنجاح ھذه التظاھرة الثقافیة في لم شمل الفن كر السماوي مع ا ش كم

ماھر دلي الحدیثي الذي قدم الدعم والتضامن النجاح المھرجان الذي ھو خطوة جادة نحو مستقبل الثقافة . وزیر الثقافة د
ي المھجر ووزارة الثقافة           العراقیة مؤكدا على مو ین العراقیین ف ین المثقف ات ب ي توسیع العالق اون ف ى  .. اصلة التع وانھ

ي            وزي االتروش تاذ ف دیثي واالس ي الح اھر دل دكتور م ة بال وزارة المتمثل ان لل دیر وامتن كر وتق اب ش دیم كت ھ بتق كلمت
  .المھرجان الرعایتھم

اج        كما القى وكیل الوزارة االستاذ فوزي االتروشي كل ھ في عرض النت مة عبر فیھا عن سروره لنجاح المھرجان وتفوق
ي   ضالفكري المتمیز لمثقفي المھجر متمنیا من كل المثقفین العراقیین العمل على اعادة الن افي العراق ارة الى المشھد الثق

وفیر كل المستلزمات    من خالل العطاء المستمر مناشدا مثقفي المھجر بالبقاء قریبا من نبض الوطن او العودة الیھ بع د ت
اء  .. التي من واجبھا تأمین العیش بسالم وامان ووعد السید الوكیل باسم الوزارة تقدیم الدعم والتواصل مع جمھور االدب

ة           ة والفنی ة والفكری نھم تسلیم مساھماتھم ونتاجاتھم االدبی ب م والكتاب والفنانین والمفكرین العراقیین في المھجر وطل
ات المھرجان بعرض مسرحیة      , الوزارة  لطبعھا على نفقة دأت فعالی اء .. اشتعال (ثم ب ان صالح     ) انطف ل الفن نص وتمثی

ین (ثم قدم الشاعر ) كیتا ھاكام(حسن فارس واخراج الفنانة  ان  ) داوود ام ب غالي  (والفن ة     ) طال ي االغنی محور الحزن ف
  صل لعیبي نبذة مختصرة عن حیاة الفنان المكرم وفنھ العراقیة ثم اقیم حفل تكریم للفنان محمود صبري حیث قدم الفنان فی
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  ویذكر ان المھرجان الذي استمر ثالثة ایام متتالیة شھد اقامة معرض تشكیلي ).عكس الضوء(مع عرض فیلم بعنوان 

  ن شابا نسری -یونس العزاوي –ایمان علي خالد  –صالح جیاد (وفنانة من الدول االوربیة من بینھم  افنان) 17(بمساھمة 
دوات           ) داوود سلمان واخرون   –فھمي باال  – اول ن ة وسیاسیة معاصرة وتن ة وفكری اوین ادبی اب بعن ومعرض اخر للكت

ة      اومح رة الكاتب ا محاض ة منھ یات ثقافی رات وامس الح (ض المة ص ى     ) س ي المنف وان االدب ف رلین بعن ي ب ة ف .. المقیم
ب السوداني الراحل       . وداني دومحاضرة قیمة قدمھا الدكتور صالح نیازي والكاتب الس ب  (حامد فضل اهللا عن الكات الطی

وذلك في محور نافذة على الثقافة العربیة وندوة بعنوان الثقافة العراقیة بین نعیم التنوع او جحیم االحادیة بادارة ) صالح
اظم حبیب حاضر فیھا صادق اط      . د ل السی         یمك داخالت من قب ا م اني جرت فیھ د الخاق دكتور حمی وزي  ش وال ل ف د الوكی

ي     ام المثقف العراق ة ام اء للحری ر فض وفیر اكب وع وت ة والتن ى التعددی ا ال وع داعی ول الموض ي ح رة . االتروش ومحاض
باللغة االلمانیة كانت ھذه المساھمة ) حضارة وادي الرافدین بین الماضي والحاضر(بعنوان ) ماركریت فان أس(للدكتورة 

ذكر ان الباحثة سبق وان زارت العراق عدة مرات وتعمل           جادة في القاء الضوء على مجمل وض راق وی ي الع ار ف ع االث
ام المھرجان قراءات شعریة للشعراء        .االن رئیسة قسم في متحف برلین ا شھدت ای عدنان محسن ، بلقیس حسن،     (كم

ا      (ومن شعراء الشعر الشعبي ) محمد جاسم، جمال جمعة ان ھن ا ك دالمنعم، كم ابي، سامي عب ب   كامل الرك ك معرض للكت
  .یحمل عناوین فكریة وادبیة وسیاسیة معاصرة

انون       ھ الفن ارك فی اھر ش ي س ل فن ة حف ان باقام ى المھرج روان     (وانتھ دبو، وم ف ال ي، لطی یف كروم الي، س ب غ طال
  .بمشاركة الفنان االمین بعلي والفنانة حنان شحوتي) Elandarab(كرجوسلي وفرقة 

على عقد المھرجان في العام القادم وعلى تعمیق اواصر العالقة مع الداخل العراقي وفي ختام المھرجان جدد المشاركون 
  ..وضرورة توفیر شبكة عالقات متنامیة بین المراكز الثقافیة العراقیة في الخارج

دعم    .واشار المستشار الثقافي لوزارة الثقافة د وانجاح  حامد الراوي الى ان وزیر الثقافة االردني ابدى كامل االستعداد ل
ات     ًا ودراس عریة وبحوث ائد ش رحیة وقص ینمائیة ومس ًا س من عروض ي تتض ان الت ي عم ة ف ة العراقی ام الثقاف ات ای فعالی

  .في العاصمة االردنیة عمان 26/10/2009ولغایة  22/10وموسیقى وغناء وفعالیات فنیة مختلفة ستنطلق للفترة من 
ا یخدم          مؤكدا ان الجانب االردني سیقوم بدعم ھذه الف    دین بم ین البل ي ب افي والفن اون الثق عالیات ضمن بروتوكول التع

 .المصلحة المشتركة بینھما
  ماھر دلي الحدیثي. برعایة وزیر الثقافة د

  ندوة حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لالنسان
دوة حول     ماھر دلي الحدیثي أقامت الوزارة وبالتعاون مع وزار .برعایة وزیر الثقافة د د   (ة حقوق االنسان ن ة العھ اتفاقی

وشارك في الندوة كل من المحاضرین نسرین عبد العالي مدربة ) حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لالنسان
ة     د            /بمجال اتفاقیات حقوق االنسان الدولی ي المعھ د الحسین مدرب ف وطني لحقوق االنسان واالستاذ لؤي عب د ال المعھ

وطن  ر الوزارة و          ال بي دوائ ات وعدد من منتس اھیم العامة واالتفاقی ي مجاالت المف وات   عدد ي لحقوق االنسان ف من القن
  .الفضائیة ووسائل االعالم

رد نفسھ                ل ھذه الحقوق ھو الف الفطرة ومن یفّع ة حقوق االنسان باعتبارھا حقوق مكتسبة ب بدأت الندوة بتعریف ماھی
دوات من       المعبر عنھا بالحریة والمساواة ر من المحاضرات والن واحترام الشخصیة االنسانیة، ولھذا الھدف عقدت الكثی

  .اجل التفریق بین فرد واخر وان تكون ھذه السلوكیات معتمدة كأسلوب حیاة
ة           ة الخاص ق الدولی ات والمواثی ادىء حقوق االنسان واالعالن ائص ومب ى بخص دوة موضوعات تعن وتضمنت محاور الن

ة الضخمة من اجل     : ن عبد العاليوقالت نسری.بھا ان تطبیق مواثیق حقوق االنسان تحتاج الى عدد من السیاسات المالی
انجاح ھذه المساعي من خالل تفعیل عمل منظمات المجتمع المدني لذا یجب ان یكون ھناك دستور وموافقة قانونیة من     

عات ام حكومات واھمھا تلك المنظمات منظمات العفو اجل تصدیق العمل بقانون حقوق االنسان سواء اكانوا افرادا ام جما
ة ادقة        .الدولی ة المص ع لغای ن التوقی ة م ق الدولی دول للمواثی مام ال ل انض ل لمراح رح مفص دوة ش الل الن رى خ وج

جمال العتابي . مسؤول لجنة حقوق االنسان في الوزارة دووحضر الندوة عدد من منتسبي دوائر وزارة الثقافة .والتطبیق
  .القنوات الفضائیة ووسائل االعالم ولومراس

  
  وزیر الثقافة یبعث باقة ورد الى الفنان كریم منصور

  .ماھر دلي الحدیثي باقة ورد الى الفنان كریم منصور بعد عودتھ من المشفى.بعث السید وزیر الثقافة د
ان كریم منصور بعد اجرا      ي احد    ئ واطمئن السید الوزیر على صحة الفن ة ف ا  ھ عملیة جراحی ا  . ى مستشفیات تركی متمنی

  .الشفاء العاجل لھ وعودة سریعة للوسط الثقافي والفني
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  نازك المالئكة في المراجع العربیة والعصریة
  صباح نوري المرزوق. د

  2009دار الشؤون الثقافیة  –بغداد 
 صفحة ؛ حجم متوسط 239

ا التي تتابع انجازات المبدع وما ینجز  یندرج ھذا الكتاب ضمن كتب الببلیوغرافی    
اتي          ع السیاب والبی رز رموزه م د اب عر الحر او اح عنھ ، ونازك المالئكة رائدة الش

ذ اواخر الخمسین         ك من ي ذل ت ف د وعرف عر والنق ت الش د ، كتب ور  یوبلن ذ ظھ ات ومن
ام  ) شظایا ورماد ( دیوانھــا الثــاني  ا االو    1949الذي صدر ع ال دیوانھ ذي ت ( ل ال

 .وحتى آخر اعمالھا ) عاشقة اللیل 
ا         ثكانت نازك م     اب لم ف ھذا الكت دى مؤل اد ویتص احثین والنق راء والب ار اھتمام الق

  .كتب عنھا وقیل بحقھا اضافة الى ما كتبتھ ھي لیكون مرجعًا للباحثین 
 : قسم الكتاب الى ثمانیة فصول     
 .سیرة نازك المالئكة : االول     
 . اعمال نازك الشعریة : ني الثا    
 .اعمال نازك النثریة : الثالث     
 .كتب خاصة للشاعرة نازك المالئكة : الرابع     
 .كتب فیھا ذكر الشاعرة نازك : الخامس     
 .المقاالت والدراسات عن الشاعرة نازك المالئكة في الصحف والمجالت : السادس     
 . قصائد قیلت في نازك: السابع     
  . المقاالت والحوارات : الثامن     

  
 

  ریخ االندلسيأفي التدراسات 
  ماھر صبري كاظم . د

   -2009/ مطبعة الكتاب للطباعة والنشر –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر  211

ة    )اسبانیا والبرتغال حالیا( ان الفتح االسالمي لالندلس  ة الثمانی ، والذي استمر قراب
عوب          قرون كان لھ صدى كبیر و ین ش دین االسالمي ب الیم ال رة في نشر تع ة كبی اھمی

  . المنطقة 
یات سواء      د من الشخص یتناول ھذا الكتاب االوضاع السیاسیة واالداریة والدینیة والثقافیة واالقتصادیة والعدی

  . كانوا قادة او مفكرین أو علماء او حكام خالل فترة الفتح العربي االسالمي لالندلس 
لى جوانب مختلفة ومتنوعة في التاریخ االسالمي االندلسي اراد المؤلف عرضھا ومناقشتھا في  یؤكد الكتاب ع

  : ستة بحوث نشرت بعضھا في عدد من المجالت العلمیة وشملت جوانب عدیدة وكما یأتي 
  . خ اذ كان لھذا الوالي صدى كبیر في التاری) الوالي االندلسي عبد الرحمن الغافقي ( جاء بعنوان : االول 

دلس     ) مالمح من رسوم الدولة االمویة في االندلس ( وكان بعنوان : الثاني  ي االن ة ف ة االموی فقد شھدت الدول
  . عددا من المظاھر الحضاریة ومن بین ھذة المظاھر رسوم الدولة االمویة في الحكم 

ذاھب االسالمیة   ) المذاھب االسالمیة في االندلس حتى نھایة عصر الخالفة( جاء بعنوان : الثالث  حیث تعد الم
جاء : الرابع . من االصول الفقھیة في العلوم الشرعیة التي انتشرت في العالم االسالمي للحاجة الضروریة لھا 

بس    هابن حیان القرطبي منھجھ وموارد( بعنوان  ھ المقت ة        ) في كتاب اریخ االسالمي عام ة الت ي كتاب رز ف د ب لق
  وفي
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ة      خاصة  يریخ االندلسأالت ي نھای كثیر من المؤرخین منھم ابن حیان القرطبي الذي یعد من اعالم المؤرخین ف

 . عصر خالفة الدولة االمویة في االندلس 
ف  ) السلطان القرناطي محمد الخامس المعتز باهللا ( جاء بعنوان : الخامس  فقد برزت عدة شخصیات في مختل

المستویات السیاسیة والجھادیة واالقتصادیة وغیرھا من مجاالت الحیاة وكانت الرغبة بتدوین تلك الشخصیات 
 .خیرة من التاریخ االندلسي وھي الحقبة اال) عصر بني االحمر ( التي عاشت في عصر سلطنة غرناطة 

اطي  /  االماطة/نصوص التاریخ السیاسي االندلسي من كتاب( كان بعنوان : السادس  د  ) إلبن الخطیب القرن فق
ي اخر     اطي وھ ارتأى المؤلف جمع نصوص التاریخ السیاسي االندلسي من الفتح الى عصر ابن الخطیب القرن

 . حقبة من حكم المسلمین لالندلس 
 

  كتاب التعلیقات.. نا ابن سی
  حسن مجید العبیدي . د/ تحقیق وتقدیم 

  -2008 -التكوین للتألیف والترجمة والنشر  –دمشق 
  صفحة ؛ حجم كبیر  479

م      ھ العل م یلی ق ، ث درس أوًال المنط ھ ی ي ان اب ف ذا الكت ي ھ ینا ف ن س نھج اب تلخص م ی
ان        ة والجسم والمك ي الحرك نفس ،   الطبیعي ، وما یتصل بھ من مباحث ف ان وال والزم

دھا یلی  ي   ھبع م االلھ ة   ( العل د الطبیع ا بع م     ) م ص العل ة تخ ات قلیل ن تعلیق ًال ع فض
امھ ،      ھ واقس ق واھمیت وع المنط ة موض ینا أوًال دراس ن س دأ اب د أبت ي ، فق الریاض

نفس ، وجو             ات ال امھ فضًال عن اثب ي بكل اقس م الطبیع ة العل ى دراس م عرج عل دھا  وعالقتة بالعلوم االخرى ث
وخلودھا وطبیعتھا وعالقة ذلك كلھ بالمعرفة االنسانیة ثم تناول بالدرس علم ما بعد الطبیعـة ، وما یستلزم من 

الحكمة ، والعلم ، والعنایة ، واالدارة ، والقدرة ( وبیان طبیعتــھ وماھیتــھ مثــل ) اهللا ( اثبـــات واجب الوجود 
ذه الصورة    مع االھتمام بدراسة الجوھر مفھ) واالزل  ( ومًا میتافیزیقیا ، والعالقة بین المادة والصورة ودور ھ

  . في ھذه العالقة وغیرھا من الموضوعات التي تخص العلم االلھي ) العقل الفعال 
على مخطوطین لكتاب التعلیقات البن سینا ، عثر علیھما في خزائن  ھاعتمد المحقق في نشر ھذا الكتاب وتحقیق

ة       ھاق ، حیث اراد المحقق من خالل تحقیقالمخطوطات في العر ة تاریخی ھ لحقب لھذا الكتاب ان یؤرخ من خالل
د            ات بل وم والثقاف ارات والعل د الحض ي لبل تالل االمریك ة االح ي حقب ت ، االوھ سوداء مرت على العراق وما زال

  .الفالسفة وعلماء الكالم والفقھاء والصوفیة والشعراء 
  -:قسم الكتاب الى اربعة فصول 

 .المنطق : االول 
 .العلم الطبیعي : الثاني 
 .علم النفس : الثالث 
 .العلم االلھي : الرابع 

   3، ج 2، ج 1ج/ موسوعة الحضارة العربیة االسالمیة 
  عدد من المؤلفین 

  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر –بیروت 
  صفحة ؛ حجم كبیر )  580 – 590 -666( 

لم وب    تتناول ھذه الموسوعة الكثی ھ كل مس ي ، فھو      ھر من التراث االسالمي الفني الذي یعتز ب ل عرب یفتخر ك
ة          ھتراث ان دل على شيء فأنما یدل على ما كان علی ة وفنی ة وأدبی ارة علمی ذ فجر االسالم من حض العرب من
  . فضال عن الحضارة االجتماعیة والثقافیة والدینیة 

  .بیة االسالمیة على المواضیع التالیةیحتوي الجزء االول من موسوعة الحضارة العر
 ــ الفلسفة والفالسفة في الحضارة العربیة 

  ــ علم الكیمیاء عند العرب 
 ــ علم الصیدلة عند العرب 
 ــ علم الفیزیاء عند العرب 

 ــ علم الثبات عند العرب 
 ــ الجغرافیة عند العرب 
  ــ البیولوجیا عند العرب 
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 :نھا فیحتوي على المواضیع التالیة أما الجزء الثاني م

  ــ علم اصول الدین 
   ھــ علم اصول الفق

  ــ العقل والنقل 
  ن وعلومھ آــ القر

   ھــ الدین وعلوم
  ــ نظریة الخالفة  

  ــ السلفیة 
  ــ الثورة  

  ــ الفرق االسالمیة 
  :ویحتوي الجزء الثالث المواضیع التالیة

  سبنة القضاء والح/ االسالمي  ھــ الفق
  ــ فن الحرب عند العرب في الجاھلیة واالسالم 

  ــ أثر الحرب الصلیبیة في العالم العربي
  اھر الحیاة الیومیة في عصر سالطین الممالیك ظــ بعض م

  ــ نظم الحكم واالدارة في عصر االیوبیین والممالیك 
  ــ  النقد والبالغة 

  ــ علم العروض                            
 
  
  

دراسة تحلیلیة تاریخیة لمنظومة الجوھر والعرض ، عند أبي بكر احمد عبد : سفر المنظومات  
  ھـ   556اهللا الكندي المتوفي 

  عبد اهللا المعمري
  -2009-االنتشار العربي  –بیروت 

  صفحة ؛ حجم كبیر  112
دي النزو        داهللا الكن ر احمد عب ي بك د أب ي  یتبع ھذا الكتاب منظومة الجوھر والعرض عن رن ( في ان ن الحادي  یالق

ر  ین  / عش ر المیالدی اني عش ة      ) الث ة الذری لھا بالمدرس ر ، ووص وھر المقتص ة الج الل كتاب ن خ دو م ا تب كم
ة ، وھو أذ        یغة منظوماتی ي ص ا ف ادة تركیبھ االغریقیة في القرن الخامس قبل المیالد ، وبھا أعتنى محاوالً  اع

ال انھ ال یلغي حدوث  تناسالت أخرى في الھندسة مثًال وفي المنطق یعلن حدوث ھذا التناسل في الفكرة فقط ، ا
  .میشات اخرى ھوفي أفكار الوجود واللغة ، ویترك الباب مفتوحًا لت

ب                ا فیتھی ھ یالمسھا ویضیئھا بطرق ابوابھ ایا اال ان درس ھذه القض ر من ان  ی ل بكثی اب اق ذا الكت واذا كان ھ
رى محاولة تصور عالم حالافكیر او الدخول ، ھو قبل كل شيء محاولة للت

ى ان    ار عل ة       ھاالفك ر المتفاعل ات ذات العناص ن المنظوم ة م مجموع
یتوسل استعارات بیولوجیة اال  ھوالمتأثرة بعوامل البیئة المحیطة ورغم ان

  . ال یعدھا اكثر من وسیلة ایضاح  ھان
ي ،    ك ان  لقد تجنب المؤلف العدد االكبر من المفاھیم القادمة من الماض ذل

ة ،   تاسباب نشأ ھالمفھوم یحمل مع الحھ الخاص ھ واشكاالتھا ، ویخدم مص
 .ویحیل  القارىء الى دالالتھ الغابرة وصورتھ المترسبة في الذھن العام 

 :یتكون الكتاب من عدة مواضیع تشمل  
 .ــ تعقب التدقیق المنطقي عند الكندي 

 .ــ المنظومة المفھومیة 
 . ــ منظومة الوجود 

 . ـ منظومة االنتاج ـ
 .ــ تناسل سري 

  . ــ اثر قدیم 
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  االغتراب في شعر المخضرمین 
  رسالة  ماجستیر  

  الطالب احمد عبد العال القریشي 
  كلیة التربیة–جامعة واسط 

  صفحة الحجم الكبیر  174 
  

ن ان      ان االغتراب ھذه الظاھرة التي الیكاد یخلو منھا عصر من العصور وال م   ي یمك ات الت جتمع من المجتمع
ق من           م تل ة ل ذه المرحل عراء المخضرمین الن ھ ا بالش ت ھن نتلمس اثارھا في قصائد كثیر من الشعراء واقترن

  . الباحثین والدارسین العنایة الكافیة التي تتناسب واھمیة ھذه المرحلة االنتقالیة 
ي        والشك ان دواوین المخضرمین من الشعراء كانت المصدر ا  ذه الدراسة والت ادة ھ ھ م ذي استقیت من الول ال

اب           ال االدب كت ي مج ا ف ة القدیمة ومن اھمھ ة والتاریخی ادر االدبی اني   (اعتمدت على المص ي الفرج   )االغ الب
ة          ) تاریخ الطبري (االصفھاني وفي التاریخ  ة والنقدی ى مجموعة من الدراسات االدبی ا عل دت ایض ا اعتم ، كم

ب  ن كت ض م ة وبع فة  الحدیث ذاتي     , الفلس راب ال وان االغت ان بعن ول االول ك ة فص الة ثالث منت الرس د تض وق
اني        :  ویحتوي على بابین االول  اب الث اعر المخضرم ، والب ي یعیشھا الش ة الت كشف موقف   : الحیاة العاطفی

و     اني فھ ا الفصل الث ین        الشاعر ازاء موضوع الخمرة ، ام ي مبحث اء ف ي وج راب السیاس وان االغت :  االول بعن
  االغتراب السیاسي الذي تولد في نفس الشاعر المخضرم من جراء انفصالھ عن السلطة السیاسیة الحاكمة  

ین       فاما الفصل الثالث واالخیر  ي مبحث اعي ف راب االجتم ونین من االغت كان بعنوان االغتراب الجماعي وعلى ل
د  االول عدم التوافق مع المجتمع االسالمي والثاني ھو الحنین  الى المجتمع الجاھلي ورثاء اھلھ اما الخاتمة فق

  . تضمنت اھم النتائج التي توصلت الیھا ھذه الدراسة 
 میمون صبیح : عرض 

  وصف الجنة في الشعر األموي 
  "رسالة ماجستیر " دراسة موضوعیة فنیة 
  نورعقیل محمد سعید  

  2008/ بغداد ــ الجامعة االسالمیة ــ  كلیة االداب 
  حة ؛ حجم كبیر صف 219

  
د    ي محم ث اهللا النب  اكان للجنـّة منزلة عظیمة في قلوب المسلمین منذ ان بع

ان     ) ص( ین ، وك اس أجمع ًا ومبشراً للن ي وصفھا    لھادی ي ف لوب القرآن الس
ون      ا ویتمن وقون الیھ لمین یتش ل المس ذي جع ر ال ر الكبی كلھا االث ان ش وبی

لم   أثر المس ى وجھ     نوالھا والدخول  فیھا ، وقد ادى ت نھم عل عراء م ین والش
ور          ذه الس تلھموا ھ ة ان اس ف الجن ي وص ة ف ور القرآنی وص بالس الخص
ع    ا والتمت وقھم لرؤیتھ بھم وش ین ح عارھم مبین ي اش ا ف ا وذكروھ وطوروھ

  . بنعیمھا 
د وردت      اده ق ن عب ین م ا المتق د اهللا بھ ي وع ة الت ة الوارف ورة الجن ان ص

ت افكارھم في شتى الفنون الشعریة بكثرة في شعر الشعراء االمویین وداعب
  : قسم البحث الى اربعة فصول . 

م    تناول حالة العصر االموي السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة ، حیث بّی: االول  ار العل ن التطور والترف وازدھ
ي المبحث االول   والثقافة وتوسعھما واثارة الفتن والمعارك  اول المراك      ف د تن اني فق ا المبحث الث دن  ، ام ز والم

  االمویة التي تطور فیھا الشعر وتلك التي قل فیھا اوضعف ، وتناول المبحث الثالث الفرق الدینیة التي ظھرت 
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  . العصر االموي وافكار كل فرقة وعقیدتھا في 

اني   ر       : الث ث االول ، واث ي المبح دیث النبوي الشریف ف ریم والح ران الك ي الق فاتھا ف ماء الجن وص درس اس
  . م على الشعر االموي في المبحث الثانياالسال

ة         : الثالث  ي المبحث االول ، وصفات الجن ة ف دخول الجن تحقین ل درس اسماء الجنة في الشعر االموي والمس
  . المادیة والمعنویة في المبحث الثاني 

ھا ، حیث تناول تضمنت دراسة فنیة البالغة على االبیات الشعریة التي أحتوت على ذكر الجنة واوصاف: الرابع 
  . للغة واالسلوب االمبحث االول منھ الصور البالغیة واالشكال البدیعیة، وتناول المبحث الثاني دراسة 

  
  دراسة لغویة للظروف الواصلة للجمل في المحادثة االنكلیزیة الرسمیة

  "باللغة االنكلیزیة/رسالة ماجستیر" 
  نواف احمد عبد اهللا حمكو                

  2008/ كلیة االداب  –الموصل  جامعة
  صفحة ؛ حجم كبیر 165

  
ان الظروف الواصلة للجمل المستقلة أو النصوص المستقلة والمكونة لعالقات داللیة ومنطقیة كاالضافة 
والتعداد والتلخیص والبدلیة والنتیجة واالستنتاج والتناقص وعالقة االنتقال أو التحول الى موضوع جدید ھي 

الربط في اللغة االنكلیزیة ، ولكنھا تختلف عن بقیة االدوات الرابطة سواء كانت ادوات تنسیقیة نوع من ادوات 
والمكونة لعالقات متساویة بین الكلمات أو العبارات أو الجمل المستقلة أو تلك التي تربط جملتین احداھما 

ان ھذه الظروف تلعب دورا مھما . رئیسیة واالخرى ثانویة من حیث الموقع وكیفیة االستخدام واحكام التنقیط 
ان استخدام ھذا . في تماسك النص في اللغة االنكلیزیة كونھا تؤسس لعالقات داللیة بین ما یسبقھا وما یلیھا 

النوع من ادوات الربط ھو اقل بكثیر من استخدام باقي االدوات الرابطة في المحادثة االنكلیزیة وذلك الن 
ق غایات اسلوبیة ولیست داللیة بحتة حیث انھا تضفي طابعا رسمیا وادبیا على الغرض من استخدامھا ھو تحقی

الحدیث أو النص المكتوب لذا نجدھا اكثر استخداما في المحادثة االنكلیزیة ذات الطابع الرسمي منھا في 
  ) . الدارج ( الحدیث العامي 

وف الواصلة ومجامیعھا الداللیة وموقھعا تھدف ھذه الدراسة الى وصف التراكیب النحویة لھذا النوع من الظر
وتھدف كذلك الى البحث في طبیعة العالقات الربطیة التي تكونھا . في المحادثة االنكلیزیة ذات الطابع الرسمي 

كما وتھدف كذلك الى البحث في العالقات الربطیة التي تكونھا عناصر ھذا . عناصر ھذا النوع من الظروف 
وتھدف الى وصف وظیفتي  كما. النوع من الظروف 

التماسك النصي واالستمراریة اللتین تؤدیھما ھذه 
الظروف في المحـادثة باالضـــافة الى وصف وظیفتــي 

الجراء النص ) التركیبي( الربــط المنطقــي والبنــائي 
  .في المحادثة االنكلیزیة الرسمیة

وتفترض ھذه الدراسة ان نسب استخدام التراكیب 
ا النوع من الظروف الواصلة في المحادثة النحویة لھذ

االنكلیزیة الرسمیة لیست متساویة وكذلك الحال 
بالنسبة للمجامیع الداللیة التي تندرج ضمنھا عناصر 

كما تفترض ھذه الدراسة وجود اختالفات . ھذا النوع 
بین ظروف الربط ھذه من حیث المواقع التي تحتلھا 

یة التي تشكلھا في الحدیث وطبیعة العالقات الربط
في  ھادوات ھذا النوع وكذلك من حیث الدور الذي تلعب

التماسك النصي واستمراریة الحدیث باالضافة الى 
  .      وظائفھا في تكوین عالقات منطقیة وتركیبیة 

وتفترض ھذه الدراسة ایضا  وجود تأثیر للعوامل 
البراغماتیة على العالقات الربطیة التي تشكلھا ھذه 

  .تاالدوا
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  :بطاقة إبداع 
  علي حسین عبیدوالقاص الروائي 

 
 alihubeid@yahoo.com 

  
 . بابل  1956  التولد * 
  عدد/ في مجلة الطلیعة األدبیة العراقیة ) الحلم(نشر أولى قصصھ * 
11  /1983 .  
  . 1984 - 1983جامعة بغداد بكلوریوس علوم سیاسیة من * 
  . 1988بكلوریوس في العلوم العسكریة عام * 
 -  1988ضابط برتبة نقیب في القوة الجویة العراقیة السابقة * 

1996.  
  . 2000 -  1996سائق سیارة أجرة لألعوام * 
االعالم االذاعي والصحفي ونشر العدید من المقاالت  عمل في حقلي* 

صص والمقاالت النقدیة في الصحف والمجالت السیاسیة واالدبیة والق
  .العراقیة والعربیة

  . 1987حصل على عضویة اتحاد االدباء والكتاب العراقیین عام * 
  .عضو اتحاد االدباء والكتاب العرب* 
  .عضو جمعیة العلوم السیاسیة في العراق* 
  .2000_  1998ء كربال/ أمین الشؤون الثقافیة في اتحاد األدباء والكتاب العراقیین * 
  . 2007_ 2006كربالء / رئیس اتحاد األدباء والكتاب العراقیین * 
  . 2007_  2005لألعوام    لھ عمود صحفي إسبوعي في جریدة الزمان* 
_  2004عمل رئیسا للجنة الفحص والتقییم لبرامج اذاعة كربالء ومعّدا ومقدما للبرامج الثقافیة لألعوام * 

بدعوة من  2007إحیاء الذكرى الرابعة لرحیل الروائي المغربي محمد زفزاف عام  شارك في ندوة.*  2006
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  ریشة وألوان

  
 .، تركي عبد األمیرحسن عبید علوان ، أمین عباس : أخترنا لھذا العدد لوحات فینة لكل من الفنانین العراقیین 

  

  
  

  الكتاب وشراك المتصیدین
  صباح محسن كاظم ـ  كاتب عراقي

  
إن كل من یتعامل مع الحرف والكتابة، والمعرفة وعوالم القراءة الملونة، یتعرض الى فقدان ما یقتنیھ، من 

یث عن مضمون وجوھر فثمة دافع سایكولوجي یدفع بالقارئ الجاد الى الحد.. خالل اعارة الكتاب الى االصدقاء
فما ان یستمع المتربص حتى یحاول جاھدا الحصول علیھ ثم ادراجھ .. جدوي في تناولھ يكتاب محبب الیھ ذ

ضمن مقتنیاتھ ومصادرتھ، ان التعاطي یحیلنا الى ذكریات مؤلمة، تثیر االسى، فكم من كتاب ثمین وقع في 
صلت على كتاب نادر من مؤسسة عربیة ، فیھ ح 1980شراك المتصیدین، ففي معرض الكتاب الدولي عام 

دراسات مختلفة عن القصة ومن ضمنھا قصص عبدالرحمن مجید الربیعي، اختفى الكتاب مني، وآخر عن 
من الخرائط التاریخیة، كتاب مواقف االمام الحسین الذي لم اطلع علیھ، الني فقدتھ یوم شرائھ ولم أتمكن 

ان فقدان كتاب یترك اثرا وجرحا غائرا وباالخص اذا كان مسروقا . فائسالحصول علیھ مرة اخرى، النھ من الن
  . منك عن سبق اصرار وترصد، كما یسرق منك كنز ولم تكتشف سارقیھ

  
  

  مكتبة الزعیم الّجوالــة في بغــداد
  جمال عبد المجید العلوجي

  
و   رفیة ل ي متص ة ف ررت االدارة المحلی ة ق ة العراقی یس الجمھوری ة تاس ذ بدای ن  من ھ م من ماقررت داد ض اء بغ

ة        ة جوال باط والثالث ة الض ي مدین مشاریع ثقافیة انشاء ثالث مكتبات عامة احداھا في مدینة القاسم واالخرى ف
ب       ) مكتبة الزعیم الجوالة ببغداد( باسم  احثین كت ة والب ي  المطالع وفر لمحب أن ت كانت مھمتھا مزدوجة وذلك ب

فالم العلمیة والفنیة في االماسي في النوادي والساحات والحدائق العامة المراجع والمصادر الثقافیة وتعرض اال
ة  ) 24(وبذلك بلغ عدد مكتبات ھذه المتصرفیة النشطة في انجازاتھا العمرانیة والثقافیة  ذكر ان  .مكتبة عام وی

. مكتبة ) 78(فترة الستینیات شھدت توسعا ملحوظا في انشاء المكتبات العامة في العراق حیث بلغت اكثر من 
ام       1959كانت حصة لواء العمارة وحدھا في عام  ي ع ا ف ات ینش تسع مكتبات عامة وھذا اكبر عدد من المكتب

ـ      ارب ال ى مایق ل ال ى وص رة حت ك الفت ي تل ددھا ف د ع م زی د ث ة  ) 140( واح ز االلوی ین مراك وزع ب ة تت مكتب
نشاطا متزایدًا في  1958تموز  14ذ مطلع ثورة كما شھدت الحیاة الثقافیة في العراق من. واالقضیة والنواحي 

تھم في    جمیع المجاالت الفكریة والثقافیة فكان للكتبیین العراقیین مثلما لبقیة العاملین في الحقول االخرى حص
كوركیس عواد ونھاد عبد المجید الناصري : ھذا النشاط اذ برزت في ھذا المیدان اسماء عراقیة مرموقة امثال 

 .ن الیعلون عنھم شانًا یاالمین وآخرین كثیر وعبد الكریم
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 الشاعر الكبیر الحاج زایر الدویج في ضیافة النور
  حسن تویج النجفي

  
ة وھو     بحثُت عنھ كثیرًا فوجدتھ جالسًا في إحدى المقاھي غارقًا في صمت رھیب وفي فمھ السبیل ده جّداح وبی

 .یحاول إشعالھا للتدخین 
  سّلمُت علیِھ وجلسُت بجانبِھ وسألتھ

  بماذا تفّكر یا حاج ؟
  فأجابني 

        لو شفت رزجك شحیح: 
 حطـلـك أزنـاد وذیــــح
       الھـوبـزه بـالـك تشیلك

  أوال تمصرع بعد حیلك 
       إجـدح أووّرث سبـیـلك 
  وأنتـھ جاعـد مسـتریح  

  دیُت على عامل المقھى بقدحین من الشاي ثم سألُت الحاج زایرنا
  ھل أنَت مستریح ؟

 یا صاح ما یوم ھم الَكلب یتفّرج: أجاب 
  قلُت لھ ولماذا ؟

 راح الذي بیھ جّنھ أعلھ المھا نوحھ: قال 
اي الح     ّین أن ش اي تب ر  قاطعنا حضور عامل المقھى وقد أحضر لنا قدحین من الشاي وعندما شربنا الش اج زای

  :قلیل السكر فصاح بصوتھ مخاطبًا العامل
  أنطیني من القند حثروبھ

      ھذا أستكانك جالكوز
  كلما تحط قند یعوز 

  واصلُت الحدیث معھ وقلُت لھ
  یتضح أّنك عاشق یا حاج ؟

 أجابني والعذوبة والصدق یقطران من فمھ
       والناس كالت مجنون
  بعقلي أقنعت بس آنھ

  الحب؟ منك مجنونًا ُقل لنا شیئًا عن طالما جعل العشق
  : أجابني 

       أنـشـــدك حـاضـر النـمـام یونس
 دلیلي من جھل ویاك یونس

      ھواك الحوت وآنھ صرت یونس
  دخیلك ال تخوض البحر بّیـھ  

  اهللا جمیل یا حاج أطمأن فال نمام وال عاذل إنشدنا بال قید وال رقیب... ـ اهللا 
  : أنشد ثانیةً  

     ـناني حبـیـبـي وبات لیلھتع
  أوخّالنـي شـبـھ مجـنـون لیلھ

      لعوف الزاد والمشرب لیلھ
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  وھومن وأھجر النومھ الھنّیھ

  ـ لنترك الحب قلیًال ونتجھ إلى محورٍ  آخر یا حاج
  الحاج زایر كیف یختار أصدقاءه ؟

 عند الشداید تفرزن صاحبك وعداك: أجاب 
  بتھ؟ماذا تقول لمن یفي لك بصح

 أوسلیم الذات أوده ما بغیره: قال 
  ولعدیمي الوفاء وناكري الجمیل ماذا تقول لھم ؟

 البد یرد لیك برمح   اللي تضربھ أبصم ورد: قال 
 ظھرت في اآلونة األخیرة ظاھرة الدخالء وخاصة في الشعر والشعراء وھناك من یدعي لنفسھ أنھ شاعر فطحل

  الء یا حاج ؟ماذا تقول لمثل ھذا النوع من الدخ
 أویقبل الفلسین تنحط بیده     صار شعره من الخرط شیفیده: أجاب 

  قبل نھایة لقائي معك حبذا لو تنشدنا شیئًا عن الحب مرة أخرى
  :أنشد بطرب 

        تمیت أحومي علھ شوفك بس أروحن ورد 
  أبغي وصالك واروم امن المراشف ورد 
        مفـروض ذجـرك عـلیـنـھ بالفـرایــض ورد 
  مـن حـیـث بسمك تتم أفروضنھ والدعھ 
         رضـوان حسـن الحـواري ابوجنـتـك ودعھ 

  والـورد قـّدم لـوایـح واشــتـجــھ ودعـھ
  ویـكـول أنـتـھ الـورد وشـلـون تـشـتم ورد 

  كلمة أخیرة تود أن تقولھا
 ضیجة خلك مامش ونس 

        دنیھ وتفر فر الرحھ
  اوبالخلك مامش مستحھ

        كالوا یبـیـعون اللحھ
    كل میة الف لحیھ بفلس

داع في           ى زمن اإلب عري آسفًا عل عنا الش ب وض دّخن ویراق شكرت الحاج زایر ولملمُت أوراقي وتركتھ جالسًا ُی
  .زمن المناصب والكراسي

  )مركز النور االعالمي الثقافي المستقل : المصدر (  
  

www.alnoor.se 
 مدن العراق القدیم

  ترجمھا عن الموسوعة البریطانیة
   بغداد/ مشتاق طالب محمد

  جرمو 
ي شمال         ى الشرق من كركوك، ف ع إل و تدعى أیضاً  قلعة جرمو، موقع أثري یعود تاریخھ إلى عصور ما قبل التاریخ یق

دم الج .  شرق العراق الم     والموقع مھم ألنھ یكشف آثار واحدة من أق ي الع ة ف ة القروی ھ حوالي   .  ماعات الزراعی  12وفی
ا یكشف عن      اعز، مم طبقة من األبنیة المعماریة وترمیماتھا، وھي تقدم دلیالً  على تدجین الحنطة والشعیر والكلب والم

صنوعة من واألشیاء األخرى المكتشفة في جرمو، مثل شفرات المناجل الم.  حیاة زراعیة مستقرة لھا إنجازاتھا المتعددة
ي ظھرت          ة الت ارات التقنی ى االبتك دل عل ـط، ت ا فقـــــ حجر الصوان، وأحجار الطحن، والفخار الموجود في الطبقات العلی

 7000ومن المخمن أن یكون االستیطان األصلي في الموقع قد حدث في حوالي  0استجابة للطریقة الجدیدة إلنتاج الغذاء
  . م. ق

 تل َحـلـَف 
ي شمال سوریة       موقع أثري من ب ین الحالیة، ف رب رأس الع ع   .  الد النھرین القدیم، عند منابع نھر الخابور ق وھو الموق

كال ھندسیة            ھ أش ز بالفخار المزجج المرسومة علی الذي ُوجدت فیھ ألول مرة حضارة من العصر الحجري الحدیث تتمی
  .وأحیاناً  یدعى ذلك الفخار بفخار حلف.  ملونةوحیوانیة 
ى حوالي    5050وكان الوقع مدینة مزدھرة من حوالي   .  1927و 1899موقع آثاریون ألمان بین نقب في ال . ق 4300إل

نیراري الثاني ھذا الموقع  –م ذكر الملك اآلشوري أدد . ق 894وفي حوالي .  م، ویشار إلى ھذه الفترة أحیاناً  بعھد حلف
  انتھت فترة قصیرة من االستقالل، عندما قامت الملكة م. ق 808وفي .  باعتباره دولة مدینیة تابعة تدعى غوَزن
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ة المحیطة     –وابنھا أدد ) سمیرامیس(َرمات  –اآلشوریة سامو  ة المقاطع نیراري الثالث بتخریب المدینة وتخفیض مرتب

ي   .  بھا إلى والیة من والیات اإلمبراطوریة اآلشوریة اك ف د احتالل    م. ق 722ونـُفیت جماعة من بني إسرائیل إلى ھن بع
  .  السامرة

  تّبة غـَْورا 
رب                  ي شمال غ ة الموصل الحالیة، ف رب مدین رب نینوى ق ة ق الد النھرین تقع شرق نھر دجل مستوطنة قدیمة من ب

راق نة  .  الع ا من س ب فیھ دأ التنقی ى  1931ب لفانیا  1938حت ة بنس اریون من جامع ان  .  آث ع ك ح أن الموق ن الواض وم
ة ق    ) م.  ق 4300حوالي   – 5050حوالي (ف مسكوناً  منذ عھد َحـلـَ ة الثانی ى أواسط األلفی د    . إل م، وباسمھ یسمى عھ

أثراً           .  في شمال بالد النھرین   ) 2900حوالي  – 3500حوالي (غورا  ان قبل عھد غورا مت دو أن الموقع ك ك یب ومع ذل
د   ة الُعبی والي (بثقاف والي  – 5200ح ح

ى .  في جنوب بالد النھرین   ) 3500  ویتجل
د      ال، بالمعب بیل المث ى س أثیر، عل ك الت ذل

ورا    ي غ دي ف راز الُعبی ى الط ي عل  –المبن
دران      ة ذات الج وذج لألبنی دم نم و أق وھ

وھو  –المزینة باألعمدة الناتئة والتجاویف 
اً      ي مھیمن رین بق الد النھ د ب وذج لمعاب نم

ة  رون التالی ورا  .  خالل الق ة غ ح تب وتوض
اعیة القدیمة مراحل االنتقال من القرى الزر

ات     ى المجمع ي إل ر النحاس ي العص ف
االستیطانیة ذات المنازل المبنیة بالطابوق  
طوانیة،   ام أس ا أخت دت فیھ ي، ووج الطین
ب    ة، ونص نوعات المعدنی وأول المص

وفي فترة قریبة من عھد غورا، .  معماریة
ى الشمال إال    اختـُرعت الكتابة في جنوب بالد النھرین ؛ ولكن تبة غورا تـُظھر أن الكتا بة والحضارة المتقدمة لم تصل إل

م، عندما غزا المدینة أقوام من  .  ق 1700بعد ذلك بفترة طویلة، وبقیت المنطقة على حالھا بشكل جوھري حتى حوالي 
  .  غیر السامیین ومن الحوریین

  أوروك 
مدینة قدیمة من بالد النھرین، تقع .  الوركاءھكذا تنطق باللغة السومریة، وفي اللغة الیونانیة أوروكو، وحالیاً  تسمى تل 

ر  (إلى الشمال من أور   ار، العراق    ) تل الُمقیَّ ي محافظة ذي ق ذ عام     .  ف ـِّب الموقع من ة      1928نـُق ًا من قبل الجمعی فالحق
ق طول وأوروك واحدة من أعظم مدن سومر، وھي محاطة بأسوار من الطابو.  الشرقیة األلمانیة ومعھد اآلثاریین األلمان

ا    ذي بناھ و ال امش ھ طوري جلج ل األس إن البط اطیر ف ًا لألس ال، وطبق تة أمی والي س ا ح فت  .  محیطھ وار كش ل األس داخ
ل          ا قب اریخ، وربم ل الت ا قب ا من عھود م ى   . ق 5000التنقیبات عن سلسلة متعاقبة من المدن یبدأ تاریخھ م، وصوالً  حت

 – 3500حوالي  (جمدة نصر  –لحیاة المدینیة فیما یسمى بعھد أوروك وتبدو ا).  م 224 –م . ق 126(العصور البارثیة 
ر أن اإللھین السومریین    .  بصورة أوضح في أوروك منھا في أیة مدینة أخرى من مدن بالد النھرین) م. ق 2900 ویظھ

وتعتبر ").  ملكة السماء (" وھو رب السماء، واإللھة إنـّانا ) آن(الرئیسیین اللذین عبدا في أوروك القدیمة ھما اإللھ آنو 
د   .  الذي یعود إلى عھد جمدة نصر" المعبد األبیض " زقورة آنو واحدة من أھم معالم المدینة، وھي متوجة بـ  وھو معب

حیث الذھب والفضة والنحاس مشغولة بمھارة فائقة، وقد عكست األختام والتمائم حرفیة عالیة جدًا في  –ذو ثروة كبیرة 
اء، من    على و یشھد معبد یانـّا المقدس، وھو زقورة أخرى، . یقةإنتاج الرسوم الدق مدى اھتمام العدید من الملوك األقوی

نّمو فعل الكثیر  -كما إن أور.  ، وھو أول ملوك الساللة الثالثة في أور)م. ق 2095 – 2112حكم للفترة (نّمو  -بینھم أور
دة فیما یخص تخطیط المدینة، التي استفادت من النھضة الس  د       .  ومریة الجدی دة بعھ ة عدی د ارتبطت تطورات معماری وق

ن  ا   –آیس والي (الرس ي  ) م. ق 1763 – 2017ح د الكاّش والي  (وبالعھ والي  – 1595ح د   ).  م. ق 1157ح د العھ وبع
ات من الكاّشي، ترك الحكام اآلشوریون والبابلیون الجدد، واألخمینیون، من بینھم قورش الكبیر ودارا الكبیر، تركوا بصم

ت آخر مدرسة    .  منطقة یانـّانشاطھم المعماري، وخصوصًا في  واصلت المدینة ازدھارھا في العصور البارثیة، حیث كان
  ).  م. ق 70نحو(قدیمة لتعلیم الكتـّاب تحریر الوثائق بالخط المسماري 

  إریدو 
وب أور    ة، جن ومریة قدیم ة س ھرین، مدین و ش ًا أب ر(حالی ل المقّی ة )ت ي محافظ راق، ف ار، الع ا .  ذي ق ة مكانتھ وللمدین

ا  " باعتبارھا األقدم في سومر طبقاً  لقوائم الملوك، وكان ربھا الراعي ھو  ة    " وھو  " أنكي  " أو " ی اه العذب سید المی
ین عامي      ".  التي تجري تحت األرض  ة ب ار العراقی رة اآلث  1946وقد ثبت أن الموقع، الذي نقبت فیھ بشكل رئیسي دائ

ومن المحتمل أن تكون المدینة قد .  و واحد من أھم المواقع المدینیة في عھود ما قبل التاریخ جنوب بالد بابل، ھ1949و
م، وھي توضح بشكل كامل أدوار الحضارة الُعبیدیة السابقة على الكتابة، . أسست على تالل الرمل في األلف الخامسة ق

  .  لتي ترسم نمو وتطور عمارة الطابوق الطیني المتقنةبتلك السلسلة الطویلة من معابدھا المؤثرة جداً  ا
  .  م ولكن أھمیتھا التاریخیة قلــّت. ق 600ظلت المدینة مسكونة حتى حوالي 

  جشل
  حالیًا ِتلـّو، واحدة من أھم العواصم في سومر القدیمة، واقعة في منتصف الطریق بین نھري دجلة والفرات، في محافظة
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كان االسم القدیم لتل ِتلـّو ھو جیرسو، بینما كان اسم لجش یطلق في األصل على موقع جنوب جیرسو، و.  میسان، العراق

واكتشفوا على  1933و 1877نّقب الفرنسیون في ِتلـّو بین .  وفیما بعد أصبح اسمًا للمقاطعة كلھا وكذلك لجیرسو نفسھا
.  م. لوماتنا عن النشاطات السومریة في األلف الثالث قنص مسماري كانت واحدًا من المصادر الكبیرة لمع 50000األقل 

  . وكذلك وفرت كتابات اإلھداء المنقوشة على الحجر والطابوق شواھد ثمینة لتقییم التطور التاریخي للفن السومري
ى أواخر    )م. ق 3500حوالي  –5200حوالي (تأسست المدینة في عھد الُعبید السابق على التاریخ  كونة حت ت مس  ، وظل

ًا  " وفي أوائل عصر السالالت سّمى الحكام اللجشیون أنفسھم ).  م 224 -م . ق 247(العصر البارثي  ، )لوغال " (ملوك
ة الملوك السومریة الرسمیة          دًا ضمن قائم م تدخل أب .  بالرغم من إن المدینة نفسھا ل

اال ً         د مسلة النسور، المنصوبة احتف ك العھ ي ذل  ومن بین أشھر المنشآت في لجش ف
رًا سقطت لجش تحت سیطرة      .  بانتصار الملك أنـّاتوم على دولة أوما المجاورة وأخی

دي   والي (سرجون األك ن ح رة م م للفت والي  –2334حك د ).  م. ق 2279ح  150وبع
ا  .  سنة نھضت لجش من جدید ، )2125حوالي  (وكان أعظم عھود رخائھا عھد غودی

ستقالً ، وكان خاضعاً  اسمیاً  للغوتیین في الذي ربما كان والیاً  أكثر من كونھ ملكاً  م
والي     ن ح ل م الد باب م ب ى معظ یطروا عل ل س عب مقات م ش ران، وھ  – 2230غرب إی

  .  2130حوالي 
ـّو      ا إینین ن بینھ د، م ن المعاب د م ش العدی ي لج ان ف ین  " ك ت الخمس ر "بی ، المق

ل  ة ھو ذلك      .  الخاص باإللھ األعلى إنلی اً  فأشھر األبنی ا معماری ازال     أم ذي م اء ال البن
ات             ى بواب ان یحتوي عل ھ ك ھ أن ا ال شك فی اظم، ومم د ون ھ س د أن دة، ویعتق ة جی بحال

  . تتحكم بتدفق المیاه، وتحتفظ بالمیاه الالزمة للمنطقة في خزانات
  كیش  

ي       ل ف رق باب ة ش رین، واقع الد النھ ي ب ة ف ة قدیم ة مدینی ر، دول ل اُألَحیم اً  ت حالی
ى     .محافظة بابل، العراق وطبقًا للمصادر السومریة القدیمة كانت مقراً  للساللة األول

م    23من  ) م. ق 2660حوالي   – 2750حوالي (وحسب الروایة تكونت الساللة األولى في كیش .  بعد الطوفان رة حك فت
ة  دل (طویل دة  1000بمع ل واح نة لك ا    ) س ل ت ى األق اللة عل ن الس زًء م أن ج احثین ب م الب ؤمن معظ ك ی ع ذل .  ریخي؛ وم

والحقیقة أن میسیلیم، ملك كیش، معروف بأنھ صاحب أقدم كتابة ملكیة موجودة، سجل فیھا تحكیمھ في الحدود المتنازع 
 2600وقد انتھت الساللة عندما انھزم آخر ملوكھا، آغـّا، في حوالي .  علیھا بین مدینتي لجش وأوما في جنوب بالد بابل

ي أوروك  م أمام جلجامش، ملك الساللة األ  . ق ى ف اریخ           .  ول ي معظم مراحل الت ا ف ى أھمیتھ یش عل اء ك الرغم من بق وب
  .  القدیم في بالد النھرین، غیر إنھا لم تكن قادرة على استعادة وضعھا القدیم

  إیشنونـّا 
ي محافظة           الى، ف ر دی ي وادي نھ ع ف ة تق ة قدیم حالیاً  تل األسمر، مدین

راق ي الع الى ف ي .  دی ات الت فت التنقیب ي   كش رقي ف د الش ا المعھ أجراھ
ل     ا قب ذ م د  .  م. ق 3000جامعة شیكاغو، أن الموقع كان مسكوناً  من وق

ي عھد الساللة           ة، وكانت ف د السالالت القدیم توسعت المدینة خالل عھ
ـ     راً  لل ي أور مق ار أور استقلت    ).  أي الحاكم ( إنسي الثالثة ف د انھی وبع

ل    ك باب ورابي، مل ا حم م فتحھ نونا، ث ذت    . إیش الي أخ رن الت الل الق وخ
  . المدینة باالنحالل وربما ُھجرت

على لوحین مكسورین عثر علیھما في تل أبو "شریعة إیشنونا " كـُتبت 
ا نسختان      .  حرمل، وھو تل قرب بغداد ابقین ولكنھم ر متط واللوحان غی

دم    در أق ن مص لتان ع ریعة     .  منفص بق ش ریعة تس ذه الش د أن ھ وُیعتق
ین ؛  ورابي بجیل ور       حم یح تط ي توض ین ف ین االثن وارق ب اعد الف وتس

  . القانون القدیم
  تل بـِراك 

و یلفظ أیضاً  تل ْبراك، موقع قدیم یقع في حوض نھر الخابور الخصیب  
والي         ن ح كون م و مس وریا ؛ وھ كة، س ة الحس ي محافظ ى   3200ف إل

ین    .  م. ق 2200حوالي  د الع واحد من أھم االكتشافات في براك ھو معب
وال ( ار    )م. ق 3000ي ح ن األحج بب اآلالف م ذلك بس مي ب ذي س ، وال

ون " الصغیرة   نام العی اك " أص ي وجدت ھن یاء .  الت ك األش م تل ولمعظ
ون         ى ست عی ان إل ة فیھ عین الغریبة أجسام مربعة ورأس رقیق منحوت

رة ة  .  كبی زیین النموذجی كال الت تخدم أش ھ اس م ألن ھ مھ د نفس والمعب
ي جنوب بالد      ـَرام     .  النھرین المستخدمة ف دي ن ك األك ام المل ي أی رة من حوالي     (سین   –و ف م للفت حوالي  – 2254حك

  .  ، ُبني مقر إقامة ملكي في براك، وأصبحت المدینة نقطة سیطرة على كل طرق صحراء الجزیرة)2218
  أدبا  

ـّبور   ـّر   (حالیًا ِبسمایْھ، مدینة سومریة قدیمة واقعة جنوب نی ـّر أو ُنف ًا ِنف راق     ) حالی ي الع ي محافظة میسان ف كشفت  .  ف
  عالم اآلثار األمیركي أدغار جیمس بانكس أبنیة یبدأ تاریخھا من عصر ما قبل ) 1904 – 1903(التنقیبات التي نفذھا 
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وقد نسبت .  م. ق 2000مھمة قبل حوالي  اكانت أدب).  م. ق 2095 – 2112حكم بین (نّمو -ریخ حتى فترة حكم أورأالت

ط، ھو لوغال     إلیھا ـّھ   –قائمة الملوك السومریة واحدة من السالالت القدیمة، تتكون من ملك واحد فق ذي    –أن دو، ال مون
ي حوالي       90یقال أنھ حكم  ك یكون ف إن ذل ا     .  م. ق 2400سنة ؛ وحسب موقعھ في القائمة ف ة كلھ ة المتبقی ي األزمن وف

ا ) جنوب بالد النھرین  (لملوك سیطروا على كل بالد بابل  اتقریبًا خضعت أدب ة     .  أو معظمھ ة الرئیسة للمدین وكانت اإللھ
 .  ھي اإللھة ِننخورساغ

  أكشاك
في .  البابلیة) أوبس(مدینة قدیمة في بالد النھرین على الحدود الشمالیة ألكد، یعتبرھا عدد من الخبراء ھي نفسھا أوبي 

وموقع أكشاك مشكوك .  الي قرن تزعمت أكشاك سومر وأكدوبعد حو.  م فتح أكشاك یانـّاتوم ملُك لكش. ق 2500حوالي 
لى أنھا اتشیر ) م. ق 1700من األرشیفات الملكیة في ماري على نھر الفرات، حوالي (فیھ، بالرغم من إن رسائل ماري 

  .  تقع قرب إیشنونـّا في وادي نھر دیالى
  نیّبور  

دًا     .  رین، ھي اآلن في محافظة المثنى، العراقحالیًا ِنفـَّر أو نـُفـَّر، مدینة قدیمة في بالد النھ م تصبح أب ا ل بالرغم من أنھ
  .  عاصمة سیاسیة، إالَّ أن نیبور لعبت دوراً  أساسیاً  في الحیاة الدینیة في بالد النھرین

ذي   في األساطیر السومریة كانت نیبور وطن أنلیل، إلھ العاصفة والممثل للقوة واإللھ الذي ینفذ أوامر مجمع اآل لھة ال
ي نیبور     .  یجتمع في نیبور ل اإلنسان ف ق أنلی ا أن      .  وطبقاً  إلحدى الروایات، خل الرغم من أن جیوش أي ملك یمكنھ وب

ھ          ل إلی ة من أنلی م اإللھی ال سلطة الحك ب انتق ى ھذه    .  تـُخِضع البلد غیر أنھ یتوجب على ذلك الملك أن یطل إن الحاجة إل
  .  قدسة، وخصوصًا حرم أنلیل ھناك، بغض النظر عن الساللة التي تحكم بالد النھرینالمصادقة اإللھیة جعلت المدینة م

  
ور من           ي نیب ت ف الد النھرین نقب ى ب ات المتحدة إل ة أثریة من الوالی ى   1889أول بعث ي    1900حت ؛ واستؤنف العمل ف

ر      .  1948 دد الكبی ـاب بسبب الع واح   وقد ُسمي الجزء الشرقي من المدینة بحي الكـُتــّ من األل
ي           ان ھو المصدر الرئیس ي نیبور ك ب ف اك ؛ والحقیقة أن التنقی السومریة التي ُعثر علیھا ھن

  .  لألدبیات السومریة
د     ون ق ا تك ة ربم ن المدین اریخ، ولك ل الت ا قب ور م ي عص ة ف ل عن المدین رف إال القلی ال ُیع

حكم (نّمو   –أیام أور  وفي.  م وكانت محصنة. ق 2500وصلت إلى حدود الخرائب الحالیة في 
 –وھو أول ملوك الساللة الثالثة في أور، ُشیِّد حرم أنلیل المقدس، أي ) 2095 – 2112للفترة 

طوابق، ومعبد في فناء محاط  ةوقد بنیت زقورة، ربما تكون بارتفاع ثالث.  كور، بشكلھ الحالي
  .  باألسوار

ث       و فیما بعد طمرت اإلنشاءات البارثیة حرم أنلیل واأل ي القرن الثال سوار المحیطة بھ، وف
  . 13أو  12وُھجرت أخیرًا في القرن .  للمیالد أخذت المدینة باالنحالل

  شوروباك  
حالیاً  تل فارة، مدینة سومریة قدیمة واقعة جنوب نیبور فیما ھو اآلن جنوب وسط العراق، 

رن   كشفت التنقیبات ھناك في ال.  وكانت في األصل على ضفة نھر الفرات نصف األخیر من الق
ى      ةالعشرین ثالث  اریخ إل ل الت ا قب ر عصور م ن أواخ ا م د زمنھ تویات من االستیطان یمت مس

وأكثر اللقى األثریة تمّیزاً  ھي خرائب ).  م. ق 2004 – 2112حوالي (الساللة الثالثة في أور 
ا یشیر      المنازل المبنیة بناًء جیداً ، باإلضافة إلى األلواح المسماریة الحاویة  وائم الكلمات، مم ة وق على السجالت اإلداری

  .  م. جداً  كان موجوداً  في أواخر األلفیة الرابعة ق ًامتطور ًامجتمعان إلى 
و شوروباك مذكورة في أسطورة سومریة باعتبارھا مسرح الطوفان، الذي دمر كل البشریة ما عدا ناجیاً  واحداً ، ھو 

  بأن یبني فلكاً ، اجتاز بواسطتھ الكارثة، ثم أعید خلق اإلنسان واألشیاء الحیة على األرضفقد أمره إلھ حامٍ  .  زیوسودرا
اب       .  ، وحصل ھو نفسھ على الحیاة الخالدة ي الكت ذكور ف وح الم امش وبن ویرتبط زیوسودرا باوتنابشتم في ملحمة جلج

  . المقدس
  نوزو 

أمیم، العراق       حالیاً  تبَّة یورغان، مدینة قدیمة في بالد النھرین، تق    ي محافظة الت اك   .  ع جنوب غرب كركوك ف ـّب ھن نق
ي   ون ف اریون أمیركی ة     1931 – 1925آث ور الرومانی ى العص اریخ حت ل الت ا قب ور م ن عص فة م ادة المكتش د الم ، وتمت

ل األ    ) م. ق 2154 – 2334(في العصور األكدیة .  والبارثیة والساسانیة ي أوائ ة  كان الموقع یدعى غاصور ؛ ولكن ف لفی
رنین       . الثانیة ق وزو، وخالل الق ى ن روا اسمھا إل  15و 16م احتل الحوریون، وھم من شمال بالد النھرین، المدینة، وغی

  .  ُوجدت فیھا أمة ثریة ومركز إداري ھام
ى الجواھر        نقش عل ز من      .  كشفت التنقیبات عن مادة ممتازة لدراسة الفخار الحوري وفن ال اك نوع خاص ممی وھن

دعى الفخار،   ار نوزو  " ی اني " أو " (فخ ار میت ي     ") فخ ل ف ا خاصة، تتمث ز بمزای اك أصًال، ویتمی افھ ھن بسبب اكتش
  .  األقداح الطویلة والنحیفة ذات القاعدة الصغیرة، وھي ملونة بأصباغ سود وبیض یصعب تحلیلھا

ب     ومع أن أغلبھا مك.  لوح مسماري 4000باإلضافة إلى ذلك فقد اكتشف ھناك أكثر من  ة، لكن أغل ة األكدی توب باللغ
ة          ة قوی أثیرات حوری ة المستخدمة ت ة األكدی ى اللغ ا تظھر عل د  .  أسماء األشخاص فیھا ھي أسماء حوریة، وكثیراً  م وق

د         ح العدی ا أوض ة مم ة والمؤسسات االجتماعی ساعدت اللقى األثریة في نوزو على فھم القوانین الحوریة الخاصة بالعائل
  . ة في روایات اآلباء الواردة في سفر التكوین التي یعود تاریخھا إلى تلك الحقبةمن الفقرات الصعب
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  آشور  

لبالد آشور، واقعة على الضفة الغربیة لنھر دجلة، في محافظة نینوى، في  ةحالیًا قلعة الشرقاط، العاصمة الدینیة القدیم
واسم آشور یطلق .  أندریھ.  قادھا و) 1913 – 1903(ألمانیة التنقیبات العلمیة األولى ھناك أجرتھا بعثة .  شمال العراق

  .  على المدینة، وعلى الدولة، وعلى اإللھ الرئیسي لآلشوریین القدامى
ة من سوریا أو من       . ق 2500أصبح المكان مأھوالً  بالسكان في حوالي  ى نھر دجل م، سكنتھ قبیلة ُیحتمل أنھا قدمت إل

ان  ) كـَلـَح(آشور أصغر وأقل شأناً  من نمرود استراتیجیاً ، كانت .  الجنوب أو نینوى، وھما المدینتان الرئیسیتان األخری
ى           ا حت ة لمدینة آشور ضمنت استمرار بقائھ ابلیون   . ق 614في بالد آشور ؛ ولكن القداسة الدینی ا الب دما دمرھ .  م، عن

رة، ویبلغ طول           ى شكل دائ ا عل ة بأسوار تحیط بھ ة محمی ومترات  4(میل    5. 2األسوار حوالي    والمدینة الداخلی ).  كیل
حكم (نیراري األول  –وعلى الجانب الشرقي كانت دجلة تغسل آشور، حیث كانت ھناك موانئ ضخمة أول من أنشأھا أدد 

توجد على الجانب الشمالي من المدینة دفاعات طبیعیة ناتجة عن ).  1273 – 1305أو ربما  1275 – 1307في الفترة 
دعى موشاللو    ذراع من ا لنھر وسفح عاٍل شدید االنحدار، أضیف إلیھا نظام من األسوار المدعمة ومرفأ قوي للطوارئ ی

دم نموذج معماري معروف من           – ان أق ا ك اه سنحاریب، وربم وھو برج نصف دائري مبني بالحجر بطریقة بسیطة، بن
  .  والجانبان الجنوبي والغربي محمیان بنظام دفاعي قوي.  نوعھ
، مدرج فیھا )م. ق 681 – 705(ك قائمة باألبنیة الموجودة في مدینة آشور، یعود تاریخھا إلى فترة حكم سنحاریب وھنا
ابو  –شمش، وعشتار   –أدد، وسین  –إنلیل، وآنو  –معبداً ، لم ُیعثر إالَّ على أقل من ثلثھا، من بینھا معابد آشور  34 .  ن

  .  ك المكّرسة لعبادة عشتار، أو إنـّانـّا كما كان یعرفھا السومریونوأھم المعابد من الناحیة التاریخیة ھي تل
ة قصور       ى ثالث م التعرف عل د ت ى المعاب ي   .  باإلضافة إل ى شمش دمھا منسوب إل حوالي  – 1813حوالي  (أدد األول  –أق

رة   ) م. ق 1781 ا بعد كمقب ي الربع الش         .  والذي استخدم فیم ازل الخاصة ف د من المن ى العدی ر عل ي من   وُعث مالي الغرب
رام قوي لحقوق        .  الموقع معظمھا واسع وفیھا مدافن عائلیة تحت أرضھا ى احت ة عل تظم للمدین ر المن ویدل التخطیط غی

م توضح الجوانب . ق 1250و 1450وھناك سلسلة من األلواح المكتوبة بین عامي .  الملكیة والتوزیع اإلقطاعي لألرض
ر  .  فیما یتعلق بالنساء األخرى من القانون اآلشوري، وخصوصًا وبالرغم من إن مدینة آشور ُدمِّرت تدمیراً  شدیداً ، غی

  ). م. ق 140(إنھ أعید إحیاء جزء من المدینة تقریباً  في أیام الفتح البارثي لبالد النھرین 
  آیسن  

ة، محافظة الم     رب الدیوانی ر ق راق  مدینة قدیمة في بالد النھرین، ربما تكون ھي ذلك التل الكبی ى، الع اك   .  ثن تأسست ھن
وقد أسس ساللة من الحكام العموریین ".  رجل ماري " إیّرا،  –، أسسھا أشبي . م. ق 2017ساللة مستقلة في حوالي 

رة  (عشتار  –والخامس من حكام آیسن، ِلبـِت .  ادعى الخمسة األوائل منھم السلطة على مدینة أور في الجنوب حكم للفت
أكثر من          ،. )م. ق 1924 – 1934 ة السومریة سبقت شریعة حمورابي ب وانین باللغ اشتھر بسبب نشره سلسلة من الق

ا بعد لصالح بابل              1794وفي حوالي .  قرن ة المجاورة الرسا، وفیم ي البدایة لصالح المدین .  فقدت آیسن استقاللھا، ف
لتي بسط عدد من ملوكھا السلطة على تحت حكم ساللتھا الثانیة، ا 1025و 1156وانتعشت المدینة من جدید بین حوالي 

  ).  جنوب العراق(بالد بابل 
  الرسا  

ة، تقع حوالي              ة البابلی ي واحدة من عواصم الدول اً  تل سنقرة، وھ دعى حالی یالً    20ت م  32(م جنوب شرق أوروك   ) ك
اریخ         .  ، في جنوب العراق)بالعربیة تل الوركاء( ا قبل الت د أسست في عصور م ر عھود    ربما تكون الرسا ق ، ولكن أكث

ـالنوم             اراً  ترافقت مع ساللة حكم مستقلة، أسسھا ملك یدعى نـَْب ة ازدھ ان  ) م. ق 2005 – 2025حوالي  (المدین ؛ وك
ملكاً ، كان للعدید منھم سلطة  13وحكم بعد نبالنوم .  إّرا، الذي أسس ساللة في مدینة آیسن المنافسة –معاصراً  ألشبي 

  .  یة، ومثلوا السیطرة الجدیدة للعناصر األكدیة السامیة التي حلت محل السومریینكبیرة في الدولة البابل
  في .  و یبدو أن آیسن والرسا عاشتا حالة حرب باردة ألكثر من قرن حیث كانت كل واحدة من المدینتین تعزز حكمھا

ي أور  البدایة كان معترفاً  بسیطرة آیسن على أور، ولكن سجالت األعمال المكتوبة على ا لرقم الطینیة التي ُعـثر علیھا ف
 – 1905(وأبیصیر  ) م. ق 1906حوالي  – 1932حوالي (ظھر أنھ في أیام ملكي الرسا الخامس والسادس، غونغونوم ُت

إال ) 1835حوالي  (أدد  –ولم یحكم الملك الثاني عشر في الساللة سیلي .  ، أخذت الرسا تسیر على درب الھیمنة)1895
ومن  .  ملكاً ) 1824 – 1834(سین  –مابوك، الذي نصب ابنھ َوَرد  –ط ثم عزلھ ملك عیالم القوي كوتور سنة واحدة فق

الواضح أن ھذا األمر لم یمزق الحیاة االقتصادیة في الرسا، وكان ھذا في الحقیقة أكثر عھودھا ازدھاراً ، كما تشھد على 
عة وتربیة المواشي ؛ وأعطي الري اھتماماً  أكبر؛ وربطت الطرق فانتعشت الزرا.  ذلك عدة آالف من الوثائق االقتصادیة

اج    اتي، والع ت النب م    .  الطویلة بین الفرات ووادي الھند من خالل التجارة بالجلود، والصوف، والزی ام ری ي أی سین   –وف
ن َوَرد )1763 – 1822( یم ال  –، وھو اب دارس تعل اً  م راً ، وخصوص جیعاً  كبی ون تش ت الفن ین، تلق ومریة س ة الس كتاب

ھ،            .  القدیمة دمیر أخطر أعدائ ى ت ان مصمماً  بشدة عل ذي ك ابلي ال دودة، ألن حمورابي الب ومع ذلك كانت أیام الرسا مع
  .  م، فبسط سیطرتھ على جنوب بالد النھرین منھیاً  بذلك سیطرة الرسا. ق 1763سین في  –تمكن أخیراً  من ھزیمة ریم 

أدد  –، عن زقورة، ومعبد إللھ الشمس، وقصر لنور 1933ي أجراھا في الرسا أندریھ باّرو في كشفت التنقیبات القلیلة الت
باإلضافة إلى العدید من القبور والخرائب األخرى العائدة إلى العھد البابلي الجدید ) م.  ق 1850حوالي  – 1865حوالي (

  .  والعھد السلوقي
  ماري 

بدأت التنقیبات .  د النھرین تقع على الضفة الیمنى لنھر الفرات في سوریة الحالیةحالیاً  تل الحریري، مدینة قدیمة من بال
  م . ق 3100، وكانت في البدایة بتوجیھ من أندریھ باّرو، وقد كشفت عن خرائب یمتد تاریخھا من حوالي 1933ھناك في 
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  .  إلى القرن السابع المیالدي

یمیرلیم، وھو ملك محلي كان حكمھ مزدھراً  بشكل استثنائي وامتد ما یقرب من و أكثر االكتشافات أھمیة القصر الكبیر لز
  .  م.  ق 18سنة وانتھى عندما احتل المدینة حمورابي البابلي ودمرھا في القرن  30

 وقد اكتـُِشف عدد كبیر من.  غرفة، تركزت فیھا كل المكاتب اإلداریة ذات األھمیة الكبرى 300احتوى القصر على حوالي 
د      ي العدی الجداریات ومئات األشیاء الصغیرة ؛ ومع ذلك فال شيء یساوي في قیمتھ آالف الوثائق األرشیفیة المكتشفة ف

ى األرشیفات     .  من غرف الكتـّـاب بالد باإلضافة إل وھي عبارة عن مراسالت دبلوماسیة وتقاریر مرسلة من كل أرجاء ال
م بقلیل، وكذلك ھناك الكثیر .  ق 1800أدد األول وولدیھ قبل  –شوري شمشي التاریخیة والرسائل المتبادلة بین الملك اآل

اة   .  من النصوص االقتصادیة والقانونیة ة للحی وھي توسع معرفتنا بالجغرافیة والتاریخ اآلشوریین، وتعطي صورة دقیق
  .  في تلك الفترة

  بورسیبا  
ابو،   .  غرب بابل في محافظة بابل، العراقحالیًا بیرْس أو بیرْس نمرود، مدینة بابلیة قدیمة، جنوب  وربھا الحامي ھو ن

ى حمورابي    .  وقد ساعدھا قربھا من العاصمة، بابل، في أن تصبح مركزًا دینیاً  ھاماً  د بن م  (وق رة  ف حك  – 1792ي الفت
ي بورسیبا، وكّرسھ لمردوك         . )م. ق 1750 دا، ف د إیزی اء معب ل    (، أو أعاد بن بالد باب وطني ل وك   ؛) الرب ال ر المل واعتب

  .  الالحقون نابو إلھاً  إلیزیدا وجعلوه ابن مردوك، وأصبح معبده الثاني مباشرة بعد معبد مردوك في بابل
ا  ) 564 – 604(خالل فترة حكم نبوخذنّصر  ر       .  بلغت بورسیبا أوج ازدھارھ ا نبوخذنّص ة بناھ ر مكتمل اك زقورة غی وھن

ي عام        ا ف ة، ونقب فیھ دواي   عا  1902وھي اآلن خرب اني روبرت كول ار األلم راء    .  لم اآلث رت ج ر أن الزقورة ُدمِّ ویظھ
ھ     اء لدعم ب البن حریق بالغ القوة، وربما كان حریقاً  غیر مقصود في حصران القصب وفي الزفت الموضوع أصالً  في ل

  .  من الداخل
  . افھا كامالً  أبداً دمر الملك األخمیني أحشورش األول بورسیبا في أوائل القرن الخامس ولم یكن اكتش

  كوریغالزو  –دور  
ي جنوب بالد النھرین     )i[1](عقرقوف الحالیة، مدینة محصنة ومقر إقامٍة ملكي آلخر ملك كاشيٍّ، تقع قرب بابل وھذه  .  ف

. أوائل القرن الرابع عشر ق –الذي اشتھر في أواخر القرن الخامس عشر (المدینة إما أن مؤسسھا ھو كوریغالزو األول 
اني  . ) م ین   . ).  م. ق 1324 – 1345حوالي  (أو ھو كوریغالزو الث ا ب ة     1945و 1943وفیم ات العراقی م كشفت التنقیب

كانت المعابد مكرسة لآللھة  .  عن زقورة كبیرة، وثالثة معابد، وقصر ذي زخارف جداریة ملونة، ورواق بأعمدة مربعة
  . من بینھا تمثال لكوریغالزو الثانيالسومریة، وتحتوي على العدید من األشیاء القیمة، 

  سیبار 
راق               ي وسط الع ة، ف ة جنوب غرب بغداد الحالی ة، واقع ة البابلی ي الدول ة قدیمة ف ة مدین خضعت سیبار   .  حالیاً  أبو حب

ة قبل          ل عن المدین ل، ولكن ال ُیعرف إال القلی ي باب ا الملك العیالمي كوتیر      . ق 1174للساللة األولى ف دما نھبھ  –م، عن
وفي أیام الساللة الثامنة في .  بیالصر األول –ثم استعادت عافیتھا حتى احتلھا أخیراً  الملك اآلشوري تجالت .  ناھونتي

ي          ) 880حوالي (إّدینا  –أبال  –بابل أعاد الملك نابو  ر ف ان یحف دما ك ـل أنھ عن ي سیبار، وسجَّ ر ف بناء معبد شمش الكبی
ر     .  سم نفسھ مع شمش على نصب حجري تذكاريالخرائب وجد صورة قدیمة لإللھ، فر ذي عث وھذا ھو نفسھ النصب ال

  . والنصب اآلن في المتحف البریطاني.  م. علیھ الملك نابوبالصر عندما أعاد بناء المعبد في أواخر القرن السابع ق
  نمرود 

كـَلـْحو أو كـَلـَخ، والواقعة جنوب الموصل  ھذا ھو االسم الحدیث لموقع المدینة اآلشوریة القدیمة كـَلـَح، والتي ُتلفظ أیضًا
رة    .  في محافظة نینوى، العراق ي الفت ارد ف ك    1851 – 1845أول من نقـَّب في المدینة ھو أوستن ھنري الی د ذل م بع ، ث

  ).  1958 – 1949(مالووان .  ل.  ي.  بشكل رئیسي م
  حكم للفترة (تارھا الملك آشور ناصربال الثاني م شلمنصر األول، وظلت غیر مھمة حتى اخ. ق 13أسس كلح في القرن 

ة اآلشوریة     ) م. ق 859حوالي  – 883حوالي  كریة للدول ھ وعاصمة عس ة      .  مقراً  ملكیاً  ل ي قلع عة ف غاالً  واس ذ أش ونف
إیزیدا،  والبنایة الدینیة األھم ھي.  المدینة وفي المنطقة خارج األسوار، وأكمل عملھ ابنھ شلمنصر الثالث، وبقیة الملوك

ي   ة    (الملكة سامورامات    798التي شیدتھا ف ي األسطورة الیونانی ابو    )سمیرامیس ف د ن ة،   ) نیبو (، وتضم معب ھ الكتاب إل
ات الدینیة والسحریة         ).  تاشمیت(وزوجتھ تاشمیتوم  د من الكتاب ى العدی وقد احتوت مكتبة المعبد والبناء الملحق بھ عل

ھ    )669 – 680حكم للفترة (الوصیة األخیرة وعھد أسرحدون  ، من بینھا"المعاھدات " والعدید من  ا یحدد خلیفت ، وفیھ
ل    –شوم   –ابنھ آشور بانیبال الذي سیتولى الملك بعده في آشور، وشمش   : بدقة  ي باب ین ف ة األھم خارج    .  أوك والبنای

ة المن      ى آالف القطع العاجی ات أخرى، عل ي     المدینة تعود إلى شلمنصر، وھي تحتوي، مع بنای ا مصنوع ف حوتة، معظمھ
  .  ، وھي اآلن أثمن مجموعة عاج في العالم8و 9القرنین 

ى            ف رة السكان حت ا كثی راً  لھم ؛ ولكنھ ى استخدام نینوى مق الوا إل ي القرن السابع قلـَّت أھمیة كلح، ألن السرجونیین م
  . 614تالشت في 

  ُخرساباد 
ي محافظة نینوى،       ") حصن سرجون   (" قریة عراقیة معاصرة، واقعة في موقع دور شاّروكین  شمال شرق نینوى، ف

، وتظھر دور شاّروكین   )705 – 721حكم للفترة (م الملك اآلشوري سرجون الثاني . ق 707و 717بناھا بین .  العراق
بع األسوار الخارجیة بمساحة قدرھا میل مربع واحد، ویكون الدخول إلیھا عبر س  ھاتحیط.  وكأنھا مدینة مخططة بعنایة

عة            .  بوابات حصینة ازل واس ابو، رب الخصب وحامي فن الكتابة، وبالقصر الملكي، وبمن ٍد لن ي بمعب ویحیط سور داخل
  .ومع ذلك، وبمجرد أن انتھى بناء المدینة، قـُتل سرجون في معركة، وُھجرت دور شاّروكین بسرعة.  للموظفین الھامین
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ي بالد النھرین     (یبات في الموقع بدأ التنق ات أثریة ف ي     –القنصل الفرنسي بول    ) وھي في الواقع أول تنقیب ـّا ف إمیل بوت
من ) 1935 – 1928(خلیفتھ فیكتور بالسیھ، وكذلك بعثة الوالیات المتحدة ) 1865 – 1858(، وواصلھا فیما بعد 1843

ي         وباإلضافة إلى الرسوم الجداریة النافر.  جامعة شیكاغو ر ف د ُعث ران المجنحة، فق رة للثی ات والتماثیل الكبی ة، والعاجی
وك             ي سجلت أسماء وسنوات حكم كل المل ة الملوك اآلشوریین، الت الموقع على واحدة من أثمن اللقى األثریة ھي قائم

  . م. م إلى أواسط القرن الحادي عشر ق. ق 1700اآلشوریین منذ حوالي 
  یوروبوس –دورا  

زور       حالیا مدینة  ر ال ي الصحراء السوریة قرب دی ت      .  سوریة خربة تقع ف ز كومون ا ألول مرة فران  – 1922(نقب فیھ
ة، ولكن السلوقیین أعادوا         ).  1937 – 1928(روستوفتزیف .  وفیما بعد م) 1923 ة بابلی ي األصل مدین ت دورا ف وكان

ى مدی    . ق 300بناءھا في حوالي  ذي أعاد        م وأعطیت اسمھا اآلخر یوروبوس نسبة إل ة، ھي موطن الملك ال ة مقدونی ن
م . ق 100وفي حوالي  .  تأسیسھا، سلوقس األول نیكاتور

ل        ة قواف بحت مدین ارثیین وأص دي الب ة بأی قطت المدین س
ي    ان ف ا الروم تولى علیھ م اس رة ث ي  165مزدھ م ؛ وف
دودیا ً  ناً  ح ة حص بحت المدین امھم أص د .  أی م  256وبع

  .  یون ودمروھابقلیل استولى علیھا الساسان
ن دورا    ى م ا تبق لة    –م ورة مفص ي ص وس یعط یوروب

ات    ا إن الكتاب تفصیالً  كبیراً  عن الحیاة الیومیة ھناك ؛ كم
  والنقوش 

ھار   ن انص رة ع ات غزی وفر معلوم ة ت ة المعماری واألبنی
امیة  ة والس افتین الیونانی ود  .  الثق ان یع اك مبنی وھن

تنتشر على جدرانھما  تاریخھما إلى القرن الثالث المیالدي 
  .  رسوم كثیرة

  )[2]1( أور

                                                
  وفي مواقع  ،1934 – 1922ار ؛ نقب في أور في عالم آث/ تألیف السیر لیونارد وولي ) [2]1

دة  رى عدی ومریین   .  أخ ة الس ي معرف ر ف اھم كبی ف .  مس ي  " مؤل بش الماض ي أور  " و" ن ب ف " التنقی
  بیة عزیز العلي العزي ونشرتھ وزارة الثقافة واإلعالم ترجمھ إلى العر" نبش الماضي " كتابھ .  (وغیرھا

  ).المترجم  .1982، بغداد، 116العراقیة، دار الرشید للنشر، سلسلة الكتب المترجمة 
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جنوب شرق ) كم 225(میالً   140، تقع على حوالي )سومر(حالیاً  تل المقیَّر، مدینة مھمة في جنوب بالد النھرین القدیم 

رات    ) كم 16(أمیال  10موقع مدینة بابل، وعلى حوالي  ان     .  غرب المجرى الحالي لنھر الف ة القدیمة ك ي األزمن ر  ف النھ
أول .  یجري قریباً  جداً  من المدینة، لكن تغیر مساره ترك بقایا المدینة في صحراء كانت ذات یوم أرضاً  مرویة خصبة 

ة        .  ر.  أعمال التنقیب في أور نفذھا بعد الحرب العالمیة األولى ھـ كلت بعث ا تش ھول من المتحف البریطاني، ونتیجة لھ
ى   1922عة بنسلفانیا نفذت أعمال تنقیب بإدارة لیونارد وولي من مشتركة من المتحف البریطاني وجام د  .  1934حت وق

  .  أوضحت المكتشفات كل حقبة تقریباً  في تاریخ المدینة، مما زاد كثیراً  من معرفتنا بتاریخ بالد النھرین
  المدینةتأسیس 

من شمال بالد النھرین، مزارعون ما زالوا في م، أسس المدینة مستوطنون ُیعتقد أنھم . في وقت ما من األلفیة الرابعة ق
ي           .  مرحلة الثقافة النحاسیة ان المذكور ف ھ الطوف د سابقاً  أن ان یعتق وھناك شاھد على أن استیطانھم انتھى بفیضان، ك

ُربـِط وفیھا خرائب قیِّمة ) فجر التاریخ(التالي " جمدة نصر " وھناك مقبرة قدیمة یعود تاریخھا إلى عھد .  سفر التكوین
  .  بینھا وبین مكتشفات أكثر إثارة في أوروك

  م. ق 24 – 29أور في عصر فجر السالالت، القرون  
وك السومریین للساللة       ) فجر السالالت(في الحقبة التالیة  ي ظل المل أصبحت أور عاصمة جنوب بالد النھرین بأجمعھ ف

رن  (ي مقبرة واسعة تعود إلى فترة تسبق تلك الساللة   وقد كشفت أعمال التنقیب ف).  م. ق 25القرن (األولى في أور  الق
عن قبور ملكیة تحتوي على كنوز كبیرة من الذھب والفضة والبرونز واألحجار شبھ الكریمة، مما ُیظھر ثروة شعب ) 26

مع كامل   ومن بین االكتشافات المھمة اكتشاف عادة دفن الملوك.  أور، باإلضافة إلى تطورھم الكبیر في الحضارة والفن
الم اآلخر       ي الع وك ف ة أولئك المل اك مجموعة من    .  الحاشیة من موظفي البالط والخدم والنساء، لالستمرار في خدم وھن

دفیة      ي الص ة والحل لحة الذھبی یقیة واألس مل األدوات الموس ة، تش ابر الملكی ي المق ردة ف ة المتف افات ذات األھمی االكتش
ا من        المنحوتة  والرسوم الموزائیكیة واألخ م یكن المؤرخون یعرفونھ ى حضارة ل تام األسطوانیة المنحوتة، مما یدل عل

كما كشفت أعمال التنقیب في منطقة الُعبید، وھي إحدى ضواحي أور، عن المزید من تطور تلك الحضارة، أو ربما .  قبل
ل، مزین بتماثیل كثی        ر معروف من قب ى    عن جوانب أخرى منھا، وذلك في معبد صغیر من نوع غی افرة عل رة ونقوش ن

ویشیر حجر األساس في المعبد إلى أنھ .  الموزائیك والمعادن، وفیھ أعمدة مكسوة بالموزائیك الملون أو النحاس الملمع
من أعمال أحد ملوك الساللة األولى في أور، ویذكر أیضاً  تاریخ البناء، مما یثبت تاریخیة الساللة التي ذكرھا المؤرخون 

  .  اء، والتي كان الباحثون المعاصرون یعتبرونھا خیالیةالسومریون القدم
 24و ھناك بعض الكتابات الشخصیة تؤكد حقیقة وجود الحاكم األسطوري سرجون األول، ملك أكد، الذي حكم في القرن 

  .  م، وھناك مقبرة تبین الثقافة التي كانت سائدة في أیامھ. ق
  م. ق 21 – 22الساللة الثالثة في أور، القرنان 

دما               ي أور، عن ة ف د الساللة الثالث ى عھ ة، أي إل ة التالی ى الحقب ا إل ة یعود تاریخھ ة المھم ھناك بعض المنشآت المعماری
ة   ة عاصمة إمبراطوری رة ثانی ك .  أصبحت أور م ى تل أول

ي ذات ثالث  ورة، وھ ي الزق آت ھ ن  ةالمنش ق م طواب
س    ور مغم ابوق مفخ ف بط لد المغل ي الص ابوق الطین الط

ت ورة  بالزف ة الزق ي قم درجاً  ؛ وف اً  م بھ ھرم ي تش ، وھ
ا     وم نان ة ن ھ القمر،   ) سین (یوجد مقام مقدس، ھو غرف إل

  .  وھو اإللھ الحامي ألور وملكھا السماوي
د أساساتھا ھي حوالي        210وأبعاد المصطبة السفلى عن

 150   دم ر  46 64(ق ا )مت طبة العلی اد المص ا أبع ، أم
ة نتوءاً     .  قدم  40 40فھي حوالي  وھناك دعامات ناتئ

رة    .  خفیفاً  من ثالثة جدران كما إن ھناك ثالثة ساللم كبی
ا    ل واحد منھ ي ك رقي، ف مالي الش ب الش ى الجان  100عل

ة،  ع درج ة،    یق ز البنای ع مرك ة م ة قائم ى زاوی دھا عل أح
ة    ي مدخل    تواآلخران یمیالن مع جدرانھا، والثالث تجمع ف

غیرة        .  بین المصطبة األولى والثانیة ھ الص اب غرفة اإلل ى ب ا وإل .  ومن ھذا المدخل یصعد سلم واحد نحو المصطبة العلی
ى من الجزء              –سفل من الزقورة بناه أور الجزء اال ا تبق ة مدھشة ؛ وم اً  بحال زال باقی ا ی نمو، مؤسس الساللة، وھو م

  .العلوي یكفي لتمكیننا من إعادة تصور الزقورة بدقة
اء    . نقیب أنھ في األلفیة الثالثة قو قد أظھرت أعمال الت دة واألقواس والبن م كان المعماریون السومریون عارفین باألعم

ة       ي الھندسة المعماری ا   .  بالعقادة والقبب وغیرھا، مع كل األشكال األساسیة ف ا   .  والزقورة تعرض مفاتنھ الجدران كلھ
ین نحو      تمیل نحو الداخل، كما إن زوایا الجدران، وكذلك ارتفاعات المص ا تقود الع اطب المتعاقبة المحسوبة بحرص كلھ

  الداخل ونحو األعلى ؛ كما إن المیالن الحاد للساللم ُیبرز ذلك التأثیر ویركز االنتباه على المقام المقدس، الذي ھو البؤرة 
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لجدران محدبة، من أسفلھا كل ا.  والمدھش أنھ ال یوجد خط مستقیم منفرد في البنایة.  الدینیة لكامل ھذه البنایة الضخمة

  ل إلى أعالھا وأفقیاً  من زاویة إلى أخرى، وتحدبھا خفیف بحیث ال یكون مرئیاً  ولكنھ یعطي عین الناظر إحساساً  بالقوة
ل  أل ة الھائ دأ     .  ن الخط المستقیم قد یبدو واھناً  تحت تأثیر وزن البنای اري مب ذلك استخدم المعم ذي أعاد   entasisوب ، ال

  .  بناءو البارثینون في أثینااكتشافھ 
  م. ق 6 – 21السالالت التالیة، القرون  

ة      رة المبنی خرب العیالمیون األضرحة الكبی
ة    اللة الثالث وك الس ا مل ي بناھ ابوق الت بالط
وك       ن مل ا، ولك ي بنوھ د الت ذلك المعاب وك
اء   السالالت التالیة في آیسن والرسا أعادوا بن

ع إن    ل ؛ وم ى األق د عل د  المعاب م تع أور ل
ة     ا الدینی العاصمة، غیر أنھا احتفظت بأھمیتھ

وبسبب امتالكھا ممراً  إلى الخلیج .  والتجاریة
وفي أوائل حكم سرجون األكدي كانت أور على .  عبر النھر والقناة فقد كانت الممر الرئیس للتجارة الخارجیة )الفارسي(

ى األقل     ر مباشر عل د عُ .  اتصال مع الھند، بشكل غی ر  وق ث
في أور على أختام شخصیة ذات طابع ھندي یعود تاریخھا 
إلى ساللة أور الثالثة وعھد الرسا، بینما تـُظھر عدة مئات 

وقد حمل .  من الرقم الطینیة كیفیة تنظیم التجارة الخارجیة
ز   " ملوك البحر "  ى المرك األوریون البضائع لتصدیرھا إل

اك شحن   ) البحرین(التجاري في دلمون  وا النحاس  ومن ھن
  .  والعاج القادمین من الشرق

ي    كني ف ي الس ي الح ة ف رقم الطینی ى ال ر عل د ُعث وق
رة       ي مساحة معتب ب ف ال التنقی ت أعم .  المدینة، حیث أجری

ابلي      ام حمورابي الب ي أی رن   (في عھد الرسا وف حوالي الق
د       . ق 18 راھیم ق ي ُیفترض أن یكون إب رة الت م، وھي الفت

ي أور  ا ف اش فیھ ة  كان) ع اكن الخاص ات المس لمواطنین ب
اكن      ع أم داً  م اًء جی ة بن ابقین مبنی ة ذات ط اكن مریح مس
مریحة وفسیحة للعائلة وللخدم وللضیوف، وھي ذات طابع 

ازل  .  یؤمِّن الخصوصیة ومتالئم مع المناخ وفي بعض المن
ة       اص بالعائل رب الخ ھ ال د فی ـَّى یعب ن المصل وع م د ن ُوج

ة وكذلك وجد مثل ھذا المصلـَّ ة        .  ى تحت األرضیات التي كانت مدافن ألفراد العائل د العام د من المعاب ى العدی ر عل وقد عث
الكبیرة وتوجد فیھا مقامات جانبیة صغیرة مكرسة من قبل أشخاص معینین آللھة صغرى، مما یسلط أضواء جدیدة على 

آلھة عوائل لیس لھا أسماء ھي ذات أھمیة كبیرة  الطقوس الدینیة البابلیة ؛ ولكن المصلیات األھلیة التي كانت تعبد فیھا
  . وربما كانت لھا عالقة بدین اآلباء العبرانیین

  
اني           ام نبوخذنصر الث ي أی دة، ف ة الجدی ة البابلی د الدول ي عھ وبعد فترة طویلة من اإلھمال النسبي، شھدت أور انتعاشاً  ف

 556(لم یكن نبونید أقل نشاطاً  منھ، ونبونید ھو آخر ملوك بابل و.  ، الذي أعاد بناء المدینة عملیاً )م. ق 562 – 605(
  .  ، وكان أعظم أعمالھ إعادة بناء الزقورة، وزیادة ارتفاعھا إلى سبعة طوابق)م. ق 539 –
  م. ق 4 – 6المرحلة األخیرة، القرون  

  "للمرسوم " ى الطابوق مشابھة كان آخر ملك یبني في أور ھو الملك األخمیني قورش الكبیر، الذي كانت كتاباتھ عل
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دس        ي الق د ف ار المعب ق بإعم ا یتعل ى استرضاء        .  )[3]2(الذي استشھد بھ عزرا فیم اً  إل ان تواق اتح ك ح أن الف ومن الواض

ام   .  رعایاه الجدد بتشریف آلھتھم، مھما كانت تلك اآللھة ي أی ولكن أور أصبحت اآلن شدیدة التدھور ؛ وكانت موجودة ف
ر   .  ھو الذي یكمل القصة ) م. ق 317یعود إلى فیلیب أرھیدیوس، (الثاني  ولكن رقیماً  واحداً  فقط  أحشورش ا غیَّ وربم

ى           ا إل د أن تحولت حقولھ اً ، بع ا، ُھجرت أور تمام ة الري بكاملھ نھر الفرات مساره في ذلك الوقت ؛ ومع انھیار منظوم
  .  صحراء

ي المواقع األ   ي أور        إن االكتشافات التي تمت ف ب ف ال التنقی ـشفتھ أعم ذي ك اریخ   .  خرى تكمل السجل ال ا بت وإن معرفتن
  .  المدینة وطریقة حیاة سكانھا وأعمالھم وفنونھم ھي اآلن كاملة تقریباً  ومفصلة تفصیالً  متمیزاً 

   
   )[4]3( نینوى

  آشور بانیبال) الساللة اآلشوریة(الملك العراقي 
ي     ھر ف دم واألش ة األق ي المدین ة ھ اإلمبراطوری

ة       ى الضفة الشرقیة لدجل اآلشوریة القدیمة، تقع عل
ة     ل الحالی ل الموص راق  (مقاب ي الع دم   ).  ف ذ أق ومن

تان        الل كردس ن ت ة م رق القادم ت الط ور كان العص
ّوار،       ر الخ و نھ ة ھ داً  لدجل ا إن راف اك، كم ي ھن تلتق
ك    ة لتل ة والرعوی وبة الزراعی ن الخص د م یزی

  .  المنطقة
ح   ن مس الم    أول م و ع ا ھ م خارطتھ وى ورس نین

وس ج ار كلودی نة  .  اآلث ي س تش ف و 1820ری ، وھ
نة       ي س ھ ف ونز وطبع یكس ج ھ فیل ذي أكمل ل ال العم

خاص      .  1854 ذھا أش د نف ب فق ال التنقی ا أعم أم
ارد  .  ھـ .  اكتشف أ 1851 – 1845في الفترة .  عدیدون بشكل متقطع منذ ذلك الحین د    (الی ا بع ري فیم قصر  ) السیر ھن

رقم  س نحاریب وأخذ معھ إلى إنكلترا مجموعة ال نظیر لھا من الرسوم النافرة المنحوتة على الحجر باإلضافة إلى آالف ال
ي     .  بانیبال الكبرى المكتوبة بالمسماریة من مكتبة آشور ذا العمل ف رة   .  1852وأكمل ھرمز رسام ھ ي الفت  – 1929وف

في .  ح المتحف البریطاني واكتشف موقع قصر آشورناصربال الثانيكامبل ثومبسون في معبد نبو لصال.  نقب ر 1932
الووان     1932 – 1931 د    (وألول مرة حفر ثومبسون، باالشتراك مع م ا بع ى     )السیر ماكس فیم اً  من أعل اً  عمودی ، نفق

ات األن ) متراً  30(قدماً   90، على ارتفاع )المعبد الرئیسي(قوینجق  ة   فوق منسوب السھل، مخترقاً  طبق قاض المتراكم
ا   .  للثقافات القدیمة حتى وصل إلى التربة البكر وبرھن بذلك على أن أربعة أخماس ھذا الركام الكبیر تعود إلى عصور م

  .  قبل التاریخ
  :التاریخ

ة السابعة ق   .  م. أول استیطان في المنطقة ھو قریة صغیرة من العصر الحجري الحدیث، ربما تكون قد أسست قبل األلفی
ا    –ما بعد ظھر الفخار الملون لعھد حسونة وفی سامراء وعھد حلف، وذلك في أوائل العصر النحاسي، وھذا الفخار ھو م

ة استخدم    .  ثم ظھر الفخار الرمادي مثل ما ھو حاصل في الغرب في جبل سنجار.  یتمیز بھ الشمال ة الرابع وخالل األلفی
  .  في عھد الُعبید، مما یدل على وجود صالت بالجنوبالمزارعون مناجل طینیة من النوع الذي ُعثر علیھ 

ي   ومن أھم اكتشافات مالووان وثومبسون في طبقات عصور ما قبل التاریخ األواني المشطوفة بدائیة الصنع، المقلوبة ف
ویتطابق .  وربما كانت ھذه األواني قرابین سحریة لطرد األرواح الشریرة من المنازل.  التراب والمملوءة بمواد عضویة

ة        ة الرابع ر األلفی ي أواخ رین ف الد النھ ي ب ار ف ع االنتش ار أوروك واس ع فخ اً  م اً  تام ھ تطابق ز إلی ا ترم ذه  .  م ي ھ وف
ة     المستویات توجد أیضاً  مزھریات معدنیة كبیرة، وھو ما تتمیز بھ بالد بابل الجنوبیة، حیث كان لھذه المنطقة من دجل

ولھذا التشابھ أھمیة خاصة ألنھ .  لتقنیة مع مدن وادي الفرات األسفل في تلك الحقبةعوامل مشتركة كثیرة من الناحیة ا
م كان ھناك عھد ازدھار اقتصادي وّحد المصالح التجاریة بین الشمال والجنوب . ق 3000یشیر إلى أنھ في وقت ما قبل 

  .  ؛ ثم تباعدت ھاتان الحضارتان عن بعضھما فیما بعد تباعداً  كبیراً 
ع                . ق 3000سنة  قبل  ي المواق ذلك المستخدم ف ر ملون من نینوى مشابھ ل اك فخار غی ان ھن ل، ك م بقلیل، وبعدھا بقلی

   Vالسومریة ؛ وإلى الحقبة نفسھا تقریباً  تعود سلسلة من الفخار الملون والمحزز بطریقة جذابة وھو المعروف بنینوى 
  

                                                
 ).  المترجم( 4 – 1:  1راجع الكتاب المقدس، سفر عزرا، ) [3]2
ة    / السیر ماكس مالووان) [4]3 ار غرب آسیا، جامع دن،   أستاذ علم آث  – 1947لن

راق،     .  1962 ي الع ة ف ار البریطانی م اآلث ة عل دیر مدرس .  1978 – 1970م
وى،          ى نین اني إل ة المتحف البریط ى مالك بعث ار عل ؛  1932 – 1931عالم آث

ة  ات أثری دة بعث یس ع د رئ ا بع اب .  وفیم ف كت ا " مؤل رود وخرائبھ " نم
  )طالب مشتاق.(وغیره
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كما ُوجدت في تلك الطبقات ِخرز ربما یعود تاریخھا إلى حوالي    .، وھو انتاج محلي متمیز عن فخار الجنوب)الخامسة(

  .  م. ق 2900
ب ومثلوم، وھو     . و من أكثر موجودات األلفیة الثالثة ق ي قال م تمیزاً  ھو رأس من البرونز بالحجم الطبیعي، مصبوب ف

ا    .  لملك ذي لحیة ي بالد النھرین، وربم ل الملك المشھور سرجون      وھذه ھي أروع قطعة معدنیة منحوتة اكتشفت ف تمث
وھذا الرأس البرونزي موجود حالیاً  في المتحف العراقي ببغداد، وبسبب تقنیة ).  م. ق 2279 – 2334حوالي (األكدي 

ة تالیة من العھد األكدي        ى مرحل  – 2334(صنعھ الممتازة ومالمحھ المصبوبة بكل دقة یعتقد بعض الكتـّاب أنھ یعود إل
رام  ) م. ق 2154حوالي   2218حوالي   – 2254حوالي  (سین   –؛ وإذا كان ھذا صحیحاً  فربما یمثل ھذا الرأس الملك ن

ة          ).  م. ق ي تلك الحقب رین تقدمت ف ي بالد النھ ة ف غال المعدنی والً  ألن األش ر قب دو أكث دم یب اریخ األق راض الت ولكن افت
یشتوسو، وھو االبن الثاني لسرجون، بنى معبد أي بسرعة أكبر من تقدم النحت على الحجر، ونعرف من الكتابات أن مان

  .  ؛ وبذلك یكون من المناسب أن یوضع ھناك تمثال لمؤسس الساللة" ابن سرجون " َْشَمش في نینوى شكراً  لكونھ  –
ـُظھر أن الملوك           ي ت ر من الشواھد الت دار كبی اك مق و من المدھش أن ال یكون ھن

ة     ر من األبنی ة     اآلشوریین بنوا الكثی ة الثانی ي نینوى خالل األلفی ان الملوك   .  ف وك
المتأخرون الذین ظھرت كتاباتھم على المعبد الرئیسي، وبضمنھم شلمنصر األول   
ذي      ة آشور ؛ واألول ھو ال وتجالت بیالصر األول، أكثر نشاطاً  في البناء في مدین

ى نینوى أن تنتظر اآلشوریین الجدد، وخصوصا ً       ).  نمرود (أسس كلخ  ان عل  وك
رة  (آشورناصربال الثاني  ومن تاله، من أجل أن     ) م. ق 859 – 883حكم في الفت

ا ً  اً  ملحوظ عاً  معماری یس   .  تشھد توس یانة وتأس ون ص وك الالحق ل المل م واص ث
ابو    .  القصور الجدیدة، والمعابد المكرسة لسین ونیرغال ونانا وشمش وعشتار ون

 .  ل من ھذه الصروحولسوء الحظ لم یترك النھب الشدید إال القلی
اً     ة حق د  ).  م. ق 700حوالي  (و سنحاریب ھو الذي جعل نینوى مدینة رائع فق

فتح الشوارع واألحیاء الجدیدة وبنى في نینوى قصرھا المشھور الذي ال نظیر لھ، 
.  قدماً  630×  600والذي ُعثر على معظم أسسھ، وكانت أبعاده اإلجمالیة حوالي 

وقد ُوجد ھناك الجزء األكبر من المجموعة .  غرفة، عدد كبیر منھا فیھا نقوش نافرة 80یقل عن  وھو یحتوي على ما ال
)K (    ت الث ة ؛ وكان ـُم الطینی ن الُرق ھورة م ة  یالمش رؤوس اآلدمی ران ذات ال

یة  داخل الرئیس ض الم انبي بع ى ج وعة عل ت  .  موض ت كان ك الوق ي ذل وف
 15، وكانت ھناك )ھیكتار 700(إیكر  1800المساحة اإلجمالیة لنینوى حوالي 

وارھا  رق أس ة تخت طة     .  بواب وى بواس ى نین تالل إل ن ال ب م اء ُیجل ان الم وك
ى بعد حوالي     18منظومة متقنة مكونة من  قناة، وقد اكتشفت في جروان، عل

  .عدة أجزاء من قناة مبنیة بناًء متقناً  بناھا الملك سنحاریب) كم 40(میالً   25
رحدون  ھ أس ى خلیفت ر      وبن ق، وغی وب قوینج ونس، جن ي ی ل النب ي ت ة ف قلع

ى            اركو عل ون ت ل الفرع ع تماثی ن وض ھ َم و أو خلیفت ان ھ ا إذا ك روف م مع
وقد اكتشفھا فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى في .  مداخلھا احتفاالً  بفتح مصر

  .  لصالح ھیئة اآلثار العراقیة 1954سنة 
ابع ق    رن الس ي الق د، ف ا بع و . و فیم ّید آش د   م، ش داً  عن راً  جدی ربانیبال قص

د الرئیسي   رى،      .  الطرف الشمالي الغربي للمعب ة الكب ا أسس أیضاً  المكتب كم
بالد          ة من كل أرجاء ال ـّابھ بجمع ونسخ النصوص القدیم ر كت وي .  وأم وتحت

رقیم أو كسر رقیم تتحدث عن كل العالم  20000على أكثر من ) K(المجموعة 
ر      و.  القدیم في بالد النھرین  دین واإلدارة، وعدد كبی مواضیعھا ھي األدب وال

ائل     كل رس ى ش ـُم عل ن الُرق ات     .  م یات والنب یم كالریاض روع التعل مل ف وتش

اجم   اء والمع ن     .  والكیمی داً  م خمة ج ة ض ى كمی ة عل وي المكتب وتحت
  . المعلومات عن العالم القدیم وستشغل العلماء ألجیال عدیدة قادمة

ربع عشرة سنة عانت نینوى من ھزیمة لم تتعاَف وبعد موت آشوربانیبال بأ
ا  ن        .  منھ ة م ات ھائل رئیس كمی د ال دة من المعب ي أجزاء عدی دت ف د ُوج وق

یین والمیدیین في شالرماد، تشیر إلى نھب المدینة على أیدي البابلیین والكی
الرغم من وجود بعض       .  م. ق 612سنة  ة مھمة، ب وبعد ذلك لم تعد المدین

لوق ب الس ةالخرائ ھ .  یة والیونانی ي كتاب عود " وف ون " الص ر زینوف ذك
ـیال   م ِمسپ ة باس ة    .  المدین ت المدین ر المیالدي تمتع ث عش رن الثال ي الق وف

اك     .  على ما یبدو ببعض الرخاء في أیام أتابكة الموصل ت ھن د ظل ا بع وفیم
ل       ى األق یالدي عل رن السادس عشر الم ي ھذه   .  منازل مسكونة حتى الق وف

  .  لمتأخرة وجد فخار صیني مقلدالطبقات ا
  وصف المدینة

   5. 7من األطالل الباقیة یتبین أن سور المدینة اآلشوریة الكبیر یبلغ حوالي 
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ى  ) كم 12(میالً   دماً    148طوالً ، وفي بعض األماكن یصل عرضھ إل ر       ) م 45(ق ر غی اك أیضاً  سور خارجي كبی ؛ وھن

  .  لخوار عبر وسط المدینة لیلتقي بالجانب الغربي لنھر دجلةتام، محمي بخندق مائي، ویجري نھر ا
الحجر       15وھناك  ي والجزء اآلخر ب ا بالطابوق الطین غ  .  بوابة كبیرة تقطع جدران المعبد الكبیر، وقد بني جزء منھ ویبل

، ویحتوي )متر 800(قدماً   262، وفیھ ست بوابات ؛ والجزء الجنوبي طولھ )كم 5(أمیال  3طول الجزء الشرقي حوالي 
ات ھي أدد     )كم 9. 1(میل  2. 1على بوابة واحدة فقط، ھي بوابة آشور ؛ والجزء الغربي طولھ حوالي  ھ ثالث بواب ، وفی

رة      .  ونیرغال وسین ة كبی ل حجری ا تماثی داخل فیھ اك     .  ومن المعروف أن واجھات عدد من ھذه الم ة نیرغال ھن ي بواب ف
نحاریب، وقد أعید نصبھما ھناك في موقع قامت ھیئة اآلثار العراقیة بفتح متحف ثوران مجنحان حجریان، ینسبان إلى س

 اما یعتقد أنھا بوابة سین ففیھا ممر یعبر مدخالً  ذ . وفي بوابة أدد توجد العدید من البالطات وعلیھا كتابات.  إلى جواره
  .  قوس إلى تعلیة أو سلم یوصل إلى الشرفات

ة        و بوابة شمش ھي األكثر تأثیر ار العراقی ة اآلث وم لحساب ھیئ ا طارق مظل ب فیھ ي  .  اً ، وقد أتم كل أعمال التنقی وھ
الجدران .  محاطة بخندقین ومجرى مائي ُیعَبر علیھما بسلسلة من الجسور التي قطعت أحجار أقواسھا من الكتل الطبیعیة

ى الطابوق     والبناء.  مغطاة بحجر الكلس ومحجوزة بحاجز مسنن، یمر من خلفھ طریق دفاعي مبني بالطین باإلضافة إل
ذا    ) متر 5. 4(قدم  8. 14وھناك مدخل بعرض .  المفخور، ویحمل ختم سنحاریب زز ھ د ُع في وسط المعقل الحصین، وق

راق   .  المدخل فیما بعد بستة أبراج وعلى الجانب الداخلي للبوابة توجد بالطات منقوشة بنقوش ردیئة الصنع تصور احت
د اآلشوریین        أحد األبراج، ول ا بع ى حقب م ة ست      .  علھا تمثل سقوط نینوى وتعود إل ة للبواب وتتضمن الخارطة الداخلی

  . غرف كبیرة ُضبطت استقامتھا بواسطة بالطات غیر منحوتة موضوعة في األسس، وقد اكتشفھا الیارد  ورسام
ي    راً  ف الً  كبی اریون عم ز اآلث ذلك أنج و ك

ق  ي (قوینج د الرئیس ذ).  المعب نة  ومن س
بدأ العمل في إعادة بناء غرفة العرش  1966

نحاریب   ر س ي قص ا ف اورة لھ .  والغرف المج
رفتین      داخل الغ ع م د أن جمی د ُوج وق
ة      ة عمالق ران مجنح ة بثی یتین محاط الرئیس
ة    ة المنحوت ات الحجری ن البالط لة م وسلس
ن     ذكر أي م م ی س ل ي األس ع ف ي توض الت

فھا     ھ اكتش ر أن ع عش رن التاس ي الق  . منقب
ة،    ة أجنبی ل تصور مدین ذه الكت واحدة من ھ
وري     یش اآلش خمة، والج أبراج ض ة ب محمی

د    .  یحاصرھا  ة العرش یوج ى جوار غرف وإل
رة   حمام مبلط بالحجر، وتحتوي الصالة الكبی

ن    ـل ع ا ال یق ى م ة   40عل ة حجری بالط
ة      ي أسس الجدران منحوت .  منحوتة توضع ف

د   نحاریب ض وعاتھا حمالت س مل موض وتش
الجبال، ومدن محاصرة، ووحدات من   سكان 

  .  الجیش اآلشوري
  
   )[5]4(ابلب 

ة أطالل بابل، وھي واحدة من          –إیلو، وبالبابلیة القدیمة باب  –ھي باللغة البابلیة باب  ل، وبالعربی ة باب إیلیم، وبالعبری
الد النھرین    .  أشھر المدن في العالم القدیم ة  (وھي عاصمة جنوب ب ة البابلی ذ  ) الدول ل      من ى أوائ ة حت ة الثانی ل األلفی أوائ

م، حیث كانت في . في القرنین السابع والسادس ق) الكلدیة(م، وعاصمة اإلمبراطوریة البابلیة الجدیدة . األلفیة األولى ق
ا  والي   .  ذروة عظمتھ داد بح رات جنوب بغ ر الف ى نھ عة عل ا الواس ع خرائبھ یالً    55وتق م 88(م ة )ك ة الحل رب مدین ، ق

  .  في العراقالحالیة، 
  التاریخ 

أخراً  بالنسبة           ان مت ل كمدینة رئیسیة ك ر أن تطور باب اریخ، غی بالرغم من وجود آثار لالستیطان منذ عصور ما قبل الت
د         .  م. ق 23لبالد النھرین، فلیس لھا ذكر قبل القرن  ز مقاطعة، وبع ي أور مرك ة ف ام الساللة الثالث ي أی وقد كانت بابل ف

  ، الذي فتح دول)م. ق 1750 – 1792(سادس ملوك ھذه الساللة األموریة وأشھرھم ھو حمورابي و.  خلفاؤه وضعھا

                                                
ألستاذ الفخري للغات السامیة، الكلیة الجامعة، ا/ ساكس.  ف.  ھنري و) [5]4

عظمة " كتاب .  (وغیره" عظمة بابل " مؤلف كتاب .  كاردیف، جامعة ویلز
ترجمھ إلى العربیة الدكتور عامر سلیمان، ونشرتھ مؤسسة دار الكتاب " بابل 

  ).  المترجم طالب مشتاق.  1979للطباعة والنشر، الموصل، 
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  م الملك األموري سوموبوم، حیث قّوى. ق 1894سقوط تلك الساللة أصبحت بابل نواة لمملكة قدیمة أسسھا في عام 

وبسبب  ).  شمال العراق  (بالد آشور    المدن المجاورة وجعل بابل عاصمة مملكة تضم كل جنوب بالد النھرین وجزًء من 
أھمیتھا السیاسیة، باإلضافة إلى موقعھا الجغرافي الممتاز، أصبحت بابل المركز التجاري واإلداري للدولة البابلیة، بینما 

  . جعلتھا ثروتھا ومكانتھا ھدفاً  للفاتحین األجانب
، الذین أسسوا ساللة حاكمة دامت )1570حوالي (یین م انتقلت المدینة إلى سیطرة الكاش. ق 1595بعد الغزو الحثي في 
وفیما بعد في ھذه الحقبة، أصبحت بابل مركزاً  أدبیاً  ودینیاً ، وانعكست مكانتھا الجدیدة بصعود .  ألكثر من أربعة قرون

ك  نینورت –استولى توكولتي  1234وفي .  مكانة مردوك، إلھھا الرئیسي، لیصبح سید اآللھة في بالد النھرین ا األول، مل
ى        ة حت ى المدین ة    1158آشور، على بابل ولكن الساللة الكاشیة استعادت السیطرة عل ون المدین دما خّرب العیالمی .  ، عن

اتخذوھا عاصمة لھم، بالرغم من أن ) 1103 – 1124(وتتجلى سیادة بابل السیاسیة بحقیقة أن ساللة نبوخذنصر األول  
 . ھذه الساللة ألكثر من قرن واستمرت.  أصولھم لیست من المدینة

ل سنة و ن    1000قب ادمین م ین الق اجرین اآلرامی غط المھ د ض ل تزای بقلی
ومنذ ذلك .  شمال سوریا، مما أدى إلى حدوث انفصاالت إداریة داخل بابل

ان  . الحین وحتى سقوط الدولة اآلشوریة في أواخر القرن السابع ق    م، ك
ون أو    ة المتحالفة ضد     ھناك صراع متواصل خاضھ اآلرامی القبائل الكلدی

ة   ى المدین یة عل یطرة السیاس ل الس ن أج وریین م ا .  اآلش ال مواطنوھ ون
ة، ومن         ال السخرة، ومن ضرائب معین امتیازات، مثل االستثناء من أعم

األوضاع المماثلة أكثر استعدادا  وعقوبة السجن، التي كان اآلشوریون ذو
بل إن المواطنین ازدادوا ثراًء بسبب  . ً لتقبلھا من رجال القبائل المھاجرة

وة   ن ق تفیدین م ارة، مس التج
ة   ى حمای ادرة عل ة الق اإلمبراطوری
انوا    نھم ع ة ولك ارة الخارجی التج

ل    .  اقتصادیاً  من فوضى رجال القبائ
م اآلرامي أو       ى الحك م اآلشوري عل ومثل ھذه الظروف جعلت بابل تفضل عادة الحك

 .  الكلدي
رن  كانت بابل تحت الحك م اآلشوري طوال الفترة من القرن التاسع حتى أواخر الق

وری    وك اآلش ع أن المل ون، م وك محلی ادة مل ا ع ان یحكمھ اً ، وك ابع تقریب ن یالس
ا ً  ام تجالت          .  حكموھا بأنفسھم أحیان ي أی ل ف ي باب دأ التدخل اآلشوري القوي ف  –ب

ة    نتیجة ضغط رجال القبائل الك) م. ق 727 – 744(بیالصر الثالث  ى المدین لدیة عل
د االستیطان    .  واستیالئھم على الملك عدة مرات ونتیجة للفوضى المترافقة مع تزای

ل  ) م. ق 681 – 704(القبلي اقتنع سنحاریب  أخیراً  بأن السیطرة السلمیة على باب
. ق 669 – 680(وألغى أسرحدون  .  689مستحیلة، فأمر بتدمیر المدینة في سنة 

ار    سیاسة سنحاریب، ) م دأ بإعم یھم، وب فطرد رجال القبائل وأعاد أمالك البابلیین إل
ى بالد آشور، ظل محتجزاً             ھ سنحاریب إل ذي نقل ال مردوك، ال المدینة ؛ ولكن تمث
ھ لالستیالء          ع أي مدعٍ  من االستفادة من ا لمن ھناك خالل فترة حكم أسرحدون، ربم

ك  ى المل دلعت      .  عل ابع، ان رن الس ط الق ي أواس وف
رب ا وربانیبال      الح وري آش ك اآلش ین المل ة ب ألھلی

ابع  ك ت ل كمل ي باب م ف ذي حك ھ ال رض .  وأخی وف
ھ سنة          ین یدی ى سقطت ب ة حت ى المدین بعد مجاعة دفعت     648آشوربانیبال الحصار عل

ر   ل لحوم البش ى أك ي سنة  . المدافعین إل یم  626و ف وت آشوربانیبال اتخذ زع د م ، وبع
وة         كلدي ھو نابوبالصر بابل عاصمة لمم   اني ق ھ نبوخذنصر الث ام ابن ي أی ة أصبحت ف لك

ل وتحصینھا،         .  إمبراطوریة رئیسة ار باب عاً  إلعادة إعم اً  واس ذ نبوخذنصر برنامج ونف
وجاء .  ووفدت إلیھا جماعات العمال من أرجاء عدیدة لتزید االختالط السكاني في المدینة

العرب لعقد من الزمن، تاركا ً ابنھ  بعد نبوخذنصر خلیفتھ المھم نبونید، الذي خیَّم في بالد
ة       .  بیلشصَّر نائباً  عنھ في بابل د الدینی ة أو التقالی ي حمایة حقوق الملكی وفشل نبونید ف

في العاصمة وبدأ عملیات بناء في مكان آخر إلنشاء معبد منافس لإلیزاجیال معبد مردوك 
نة    .  العظیم  ي س ورش ف ادة ق رس بقی م الف دما ھج ة دون م، س . ق 539وعن قطت المدین

بأن قورش تمكن من  ) یعتبرھا البعض حقیقة تاریخیة(مقاومة تقریباً  ؛ وھناك أسطورة 
 .  دخول المدینة بعد أن حوَّل مجرى نھر الفرات، ولكن ذلك لم یتأكد في مصادر تلك الفترة

ي      ة ف ى مرزبانی و في أیام الفرس احتفظت بابل بمعظم مؤسساتھا فأصبحت عاصمة أغن
رودتس   اإلمب ب ھی الم حس ي الع ة ف ت أروع مدین ة، وكان د   .  راطوری ورة ض دثت ث م ح ث

  .  فدمر تحصیناتھا ومعابدھا وصھر تمثال مردوك الذھبي) 482(أحشورش األول 
ا وأعاد           331و في سنة  ى امتیازاتھ ذي حافظ عل ر، ال كندر األكب ة لإلس استسلمت المدین

  یة التجاریة للمدینة، فسمح لحاكمھا بسك العملة وبدأ بإنشاء میناء لتشجیع وكان اإلسكندر مدركاً  لألھم.  إعمار معابدھا
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  .  توفي اإلسكندر في قصر نبوخذنصر ؛  وكان یخطط لیجعل من بابل عاصمة إلمبراطوریتھ 323وفي سنة .  التجارة

ـْم ال   رة من مساھمات      ونتیجة غزو اإلسكندر أخذت بابل تدور في فلك الثقافة الیونانیة، واستفاد الِعل ي استفادة كبی ھللین
ي سنة   .  علم الفلك البابلي ت  .  312وبعد صراع على السلطة بین قادة اإلسكندر انتقلت بابل إلى الساللة السلوقیة ف وقل

ل     كان باب أھمیة المدینة بشكل كبیر جراء إنشاء عاصمة جدیدة على نھر دجلة، ھي سلوقیة، التي نـُقـل إلیھا جزء من س
  .  275في سنة 

  المدینة القدیمة 
اني     ؤرخ الیون ھ الم ا كتب ماریة، ومم وص المس ن النص ب، وم ال التنقی ة من أعم ل القدیم ى وضع باب واھد عل أتي الش ت

دامى   ـَّاب الق ره من الكت ھ غی ا كتب امس، ومم رن الخ ي الق رودتس ف ا   .  ھی ام بھ ي ق عة الت ار الواس ادة اإلعم بب إع وبس
ا حدَّت              نبوخذنصر لم تتبَق في المنطقة ھ، بینم ة نسبیاً  عن العصور السابقة علی ات قلیل ة إال معطی الوسطى من المدین

وما كتبھ ھیرودتس یتعلق تعلقاً  كبیراً  ببابل .  المیاه الجوفیة في المناطق األخرى من أعمال التنقیب في الطبقات السفلى
  . التي بناھا نبوخذنصر

إیكر  2500لم، مساحتھا كانت بابل نبوخذ نصر أكبر مدینة في العا
ار 1000( ر       ).  ھكت ھ غی طھا، ولكن ي وس ري ف رات یج ان الف وك

فتھ     ى ض ة عل ن المدین دم م زء األق ان الج ك، وك د ذل راه بع مج
رقیة  ردوك       .  الش د م زاكیال، معب و اإلی اك ھ ي ھن م الرئیس والمعل

انكي،       ھ إتمین ھ الملحقة ب رج    (العظیم، مع زقورت و الزقورة ھي ب
والعامة یعرفون ھذه الزقورة ببرج بابل،   ).  ابقمبني من عدة طو

د         100وطول قاعدتھا   ا معب ي أعالھ ا سبعة طوابق، ف اردة، ولھ ی
ى    ا إل ابوق المزجج األزرق، ویصل ارتفاعھ ف بالط دم  300مغل ق

ي        ).  متراً  91( د أخرى ف ال التنقیب عن أربعة معاب وكشفت أعم
.  عابد أكثر عدداً القسم الشرقي من المدینة، ولكن النصوص تذكر م

اك     ت ھن زاكیال، كان وعلى طول نھر الفرات، وخصوصاً  بجوار اإلی
ة     اك شواھد مكتوب أرصفة موانئ ترسو فیھا السفن التجاریة، وھن
ى وجود            ا یشیر إل اً  مع الجنوب مم زاً  تجاری ت مرك ل كان بأن باب

وكان على النھر جسر مقام على ركائز من طابوق مغلف .  مخازن
ة      بالحجر، ي من المدین ب الغرب ى الجان دة   .  یمتد إل والشوارع ممت

ر   ة للنھ ة موازی ا الرئیس بكة محاورھ كل ش ى ش ن .  عل ق م وینطل
د، ذو الجدران       اإلیزاكیال متجھاً  نحو الشمال شارع الموكب الُمعبَّ

ة، ث   .  المزینة باألسود الملونة ـنانین الملون م یتجھ نحو بیت أكیتو، وھو      ویمر عبر بوابة عشتار، المزینة بالثیران والت
وبوابة عشتار ھي واحدة من ثماني بوابات .  معبد صغیر یقع خارج المدینة، یزوره مردوك في عید رأس السنة الجدیدة

  .  إیكر 40حصینة، یوجد إلى الغرب منھا مجمعان للقصور مساحتھما مع تحصیناتھما حوالي 
وھناك .  ا منذ أیام حمورابي منازل سكنیة مبنیة حول فناءات مركزیةو إلى الشرق من شارع الموكب تقع منطقة كان فیھ

ویوجد إلى الشرق من أسوار المدینة سور خارجي .  سور قوي مزدوج، معزز بخندق، یحیط بالمدینة على جانبي الفرات
ي الشم   11ثالثي، طولھ  ین السورین   .  المیالً ، یلتقي بنھر الفرات جنوب المدینة وشمالھا، وھو یحیط قصراً  آخر ف وب

ة    .  الداخلي والخارجي أرض مرویة بشبكة من القنوات، یعود تاریخ بعضھا إلى أیام حمورابي ات الیونانی وتشیر الروای
إلى الجنائن المعلقة، وھي تشبھ تالً  ملیئاً  باألشجار مشیداً  على منشأ ثانوي ذي قباب، وكانت تعتبر في أیام الھللینیین 

دنیا السبع  واحدة من عجائب ا اني ر        .  ل ار األلم ي أوائل القرن العشرین تعرَّف عالم اآلث ك     .  وف ى قاعدة تل دواي عل كول
  .  الجنائن مع جزء من مجمع القصر، مع إن الروایة الیونانیة قد تكون ناشئة عن وجود األشجار على الزقورة

  الموقع الحالي
  : والتالل الرئیسیة ھي .  عالیة الموقع الحالي ھو حقـل واسع من الخرائب، فیھ عدة تالل

  .  بابل، وھي بقایا قصر نبوخذنصر في الزاویة الشمالیة من السور الخارجي   .1 .1
 .  ، وبوابة عشتار ومعبد إیماخ)مع بنایة أضیفت إلیھ في أیام الفرس(القصر، ویشمل مجمع القصر    .2 .2
 .  عمران بن علي، وھو خرائب اإلیزاكیال   .3 .3
 .  وھو منطقة سكنیة قدیمة شرق اإلیزاكیالالمركز،    .4 .4
على أنقاض أزالھا اإلسكندر من الزقورة تمھیداً  إلعادة إعمارھا، وفیھ أیضاً  مسرح بناه  ُحمرة، ویحتوي   .5 .5

 .  اإلسكندر بمواد مأخوذة من الزقورة
 .  إیشن أسود، حیث یوجد معبدان آخران   .6 .6

م  .  لسابق لزقورة إتمینانكيوھناك أنقاض تدعى الصحن تحدد الموقع ا وھناك أسدان من البازلت بحجم أكبر من الحج
 .  الحقیقي، ربما یكونان ذوي أصل حثي ُجِلـبا إلى بابل في األزمنة القدیمة، وھما یقفان شمال بوابة عشتار

 علم اآلثار
، والدبلوماسي اإلنكلیزي  )1817و 1811(ریتش .  ج.  أجریت أعمال مسح وتنقیب ثانویة نفذھا الباحث البریطاني سي

، )1854 – 1852(أوبرت .  فریسنیل، وعالم اآلشوریات األلماني ج.  ، والمستشرق الفرنسي ف)1850(الیارد .  ھـ.  أ
  كولدواي من الجمعیة األلمانیة الشرقیة، واستمرت بدون .  عملیة آثاریة رئیسة بقیادة ر 1899بعدھا بدأت في سنة 
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  ،  وفي خالل أعمال التنقیب في األبنیة المذكورة، اكتشف كولدواي أیضاً  كتابات مسماریة.  1917توقف حتى عام 
ة، وأختام   ا، ونقوش اوتماثیل، ونصب   ة، وحلی   اأسطوانیة، وفخار   اطینی ي سنة   .  ّا، ومواد زجاجی د   1956وف أجرى معھ

ي  .  ج.  بقیادة ھـ 1966ني، وفي سنة لینزن في المسرح الیونا.  ج.  اآلثار األلماني تحریات بسیطة بقیادة ھـ شمیدت ف
بدأت ھیئة اآلثار العراقیة عملیة إحیاء معبد إیماخ، وجزء من بوابة عشتار، وشارع    1958وفي سنة .  موقع إتمینانكي

  .  الموكب، ومجمع القصر، كما إنھا بنت نموذجاً  بنصف الحجم لبوابة عشتار الكاملة في مدخل الموقع
 ت العالمیةبابل في اللوحا

حسب الخیال االوربي المستوحى من الكتاب ) البرج والجنائن المعلقة(ھذه بعض من اللوحات العالمیة الكثیرة لمدینة بابل
بھذه المناسبة نتمنى ان تبادر وزارة الثقافة الى جمع ھذه اللوحات العالمیة عن العراق القدیم في كتاب مصور .  المقدس

  ..النمط كتاب مصور عن اللوحات العالمیة التي تصور بغداد الف لیلة ولیلة وایضا على نفس. بعدة لغات
  

  

   
   

  آلة االحساس والسمو والطرب -العود
  عبدالرضا صالح

أثیر            تطالع، وبت زة االس دمتھا غری ي مق ز ف ا من غرائ ا یرافقھ ان الدوافع الذاتیة، في مكنون العقل البشري وم
في الوجود الالحسي، وبدافع الالوعي في طیات الخالیا الدماغیة، یتكشف المیل الى  االفكار الغیبیة والالمرئیة،

ي        ة الت ي المفردات الحیاتی اف والتطور ف االستطالع والبحث والتنقیب والتحلیل، لتوضیح الناتج نحو االستكش
ارات المختلف       ئیرت ز وظھور الحض ى التمی دوره ال ؤدي ب ب اختالف   یھا الفرد للوصول الى الكمال الذي ی ة بحس

ذه        ور ھ و وتط ي نم ل ف كل فاع ھم بش ي تس ة، الت ناعة والحرف ردات، الص ذه المف ة ھ ي مقدم ات، وف المجتمع
الحضارات، وبما ان الفنون بمختلف انواعھا من النشاطات البالغة االھمیة في عالم التحضر والرقي بما لھا من 

ا     اھمیة تتصل بنفسیة وشعور الفرد، سعى االنسان الى االھت ى تطورھ ام بھا والحرص عل ة    . م ذه المقدم من ھ
ع مراحل              ان االول وتطورت م دء االنس ذ ب دأت من یقى ب دمتھا الموس ي مق ة وف نستطیع القول ان الفنون الراقی

ھ  التھا وبالخصوص اآلآتطوره حتى یومنا ھذا، في جمیع انواعھا ومؤلفاتھا واستخداماتھا و لة االكثر مرافقة ل
ر القرون،    تلك اآل). العود(وھي  ھ عب لة التي ولدت قدیما بقدم االنسان ورافقتھ كمحبوبة ال  تفارقھ تعایشت مع

منذ ذلك الحین والموسیقى تشعبت . المھ واحزانھ وسیطرت على كل سلوكھ وخبایا نفسھآوشاركتھ كل افراحھ و
ا  ران وراحت تعب       .. قصصھا وانتشرت اخبارھ ا الفئ ي غزتھ ة الرعب الت دیھ    ثمدین ا ل اء    بكل م ام وج ا من طع

  ویدخل الفارابي .. العازف ببوقھ السحري لیضرب لھا لحنا اخرجھا من جحورھا الى حتفھا غرقا في البحر
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ویضرب لھ لحنا فیسر الخلیفة ویطلب المزید،  -العود -الفیلسوف والحكیم العربي على الخلیفة بآلتھ الموسیقیة

زن الجم       ر، فیح ا اخ ھ لحن رب ل ار ویض دل االوت ایر     یب ا مغ زف لحن واد ویع ر االع ع، فیغی ة   ای ام الخلیف ، فین
رج    ركھم ویخ ر، فیت راس القص رون وح یة      .. والحاض ان، وقرش ي غس ن اب د اهللا اب حاق، وعب وات كاس واص

  :الزرقاء، التي غنت لحنا من الثقیل االول
  حننت الى ریا ونفسك باعدت
  مزارك من ریا وشعباكما معا

یقي المع  اب، الموس امرات زری و   ومغ دلس، وتع ى االن داد ال رك بغ د ت ید، وق ارون الرش ر ھ ذي عاص  دروف ال
ى         بیة ال ة خش تبدلھ من قطع ذي اس التعدیالت االولى آللة العود على یدیھ، حیث شملت االوتار، والمضراب، ال
ا      یقى، ویسھر لیالیھ ب والموس ة الح  ریشة النسر، وقد ترك بغداد بعد ذلك لیعیش بقیة ایامھ في االندلس، مدین

ور       ات والص ك اللوح د ذل ا یؤك تخدامھا، ومم ر اس دلس، وكث ي االن ة ف ذه اآلل رت ھ طتھ انتش ة، وبواس الحالم
اف                د الكتش ا بع ا انحسرت فیم زمن اال انھ ة من ال ك الحقب ي تل ود ف ة الع و من آل المنتشرة ھناك، والتي ال تخل

االرض، كان في وادي الرافدین، وان  لقد اثبتت دراسات الباحثین ان اول لحن عزف على وجھ. اآلالت الھوائیة
ى العصر االكدي نحو          ا ال ود تاریخھ ي یع ي، والت ) م.ق2170-2350(العود ھو اقدم آلة عرفھا االنسان العراق

رقمین      ت ال اني تح ف البریط ا المتح ذان یمتلكھم طوانیان الل ان االس ك، الختم د ذل -B.N.2880ویؤك
B.M.89096 ت في كل من العراق ومصر     یلمستشرقون والعرب، التي اجركما اكدت البحوث، التي قام بھا ا

  . وسوریا وایران وتركیا، ان العراق ھو موطن العود االول
  طرق العزف على العود

ة      ذه الطریق ة، وھ تخدام الریش من الطرق الشائعة في العزف على العود ھوالعزف باصابع الید الیمنى، دون اس
تخد   د اس زف، وق ي الع عبة ف رق الص ن الط ض    م ان بع ذا الفن ع ھ د وض یر، وق ل بش ي جمی ازف العراق مھا الع

ة  ذه الطریق زف بھ ات تع ي   . المقطوع تعماالتھا ف ان اس ة، ف زف بالریش ة الع ي طریق ة االخرى، وھ ا الطریق ام
العزف، منھا المزركشة، والمقلوبة، والبسیطة وھذه االستعماالت، تتعلق بالضرب على االوتار صعودا وھبوطا 

  .المتبعة بالعزف وفق االسالیب
  )الدوزان(تسویة اوتار العود 

م               ارة وعل ى مھ اج ال ي تحت ات، وھ عب العملی ة من اص یقیة الوتری ي اآلالت الموس ار ف تعد عملیة تسویة االوت
  :باصولھا، وخبرة فائقة ودقة متناھیة، وھناك عدة تسویات لالوتار منھا

ة الص   ى درج ل ال م تنتق یظ، ث ول الغل ة الص دأ بعالم ا تب م  -ال –وت م ول -ره(مباشرة ث ا ) دو -ص ي اكثرھ وھ
  .استعماال، وترسم في السلم الموسیقي

ل الدرجة الصوتیة     -صول –بدال من  -فا –اما التسویة االخرى، فتجعل من الوتر الغلیظ  ي –او مقاب ذلك   -م وب
ود        ار الع ي اصح تسویة الوت ار، ھ ع االوت ان الموسیقار   .. تتساوى المسافات الصوتیة المحصورة بین جمی وك

زة،     ة وممی العراقي محي الدین حیدر، یرى رفع ھذه االوتار، ثالث درجات ونصف، للحصول على اصوات راقی
ة،     ار الرفیع تخدام االوت ى اس أ ال یر لج ل بش ي جمی ان العراق رى الفن ذا ن ادي، ولھ ود الع ھ الع اال یتحمل وھذا م

ى اصوات     ى الحصول عل یس        للوصول الى ھذه الدرجة، اضافة ال اعر واالحاس دق المش رة عن ص ة ومعب رقیق
  .االنسانیة

عام لھ تسویات منھا  1150كما یحكى عن الفیلسوف الكندي، وھو یوسف بن یعقوب بن اسحاق، قبل اكثر من 
ا   -العود -لقد لعبت ھذه اآللة. ما أسماه بالتسویة العظمى، وكانت االوتار في زمانھ ال تتجاوز االربعة دورا مھم

  . والغناء، الفردي والجماعي، وكذلك في العزف المنفرد، من قبل الفنانین العرب البارزین في اللحن
  ) ـ تصدر عن رابطة البدیل الثقافي ـ میسان  2009مجلة البدیل الثقافي ـ فصلیة ـ : المصدر (

  
  

  الثــــور المجّنـــح:  ُأثر 
دیم وھي رمو    ات         الثیران المجنحة كائنات خرافیة من العراق الق ز لتماثیل مكونة من رأس بشري متوج من تحت بلوك

ز  . الشر  يطارد) شیدور لماسو( كانت تمثل الحراس الروحانیین ونینوى والنمرود  -فت في خوزابادشالصخر ، اكت یرم
لثیران كانت ا. الجسم الى عظمة مملكة العراق القدیم االشوریة جامعة ذكاء الھة ، قوة الثور ، قدرة النسر على الطیران 

دى تمیزت ثماثیل الثور المجنح العمالقة باھمیة خاصة .عدد زوجي وتعتبر حرسا للبوابة بالمجنحة تنتصب عند البوابة   ل
ل   . الملك سنحاریب عن التماثیل االخرى  ة مث لقد بقیت النقوش حتى بعد مدة من اختفاء النص من بعض االماكن التقلیدی

رأس االنسان المتوج یمثل الذكاء .ئة بمواصفات التماثیل العمالقة للثیران المجنحة كانت بنایة سنحاریب ملی. الجداریات 
ھ    ت    . ویملك كل تمثال مواصفات وجھ الملك االشوري معتمدًا على زمان ومكان التمثال الذي وجده فی ل كان ر التماثی واكث

ض االحیان كانت تبدو بثالثة قرون كرمز راس الثور مزین بالقبعة ذات القرنین وفي بع.الثاني  تحمل وجھ الملك سركون
  االلھة  في الدولة االشوریة في تلك الحقبة من الزمن ، ترمز القرون الى االلھ اشور وفي بعض االحیان ترمز الثالثة 
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ث یشیر    نقرون الى االلھة الثالثة انو ، آن ، وا ي ، حی ش ریال لیل ، ویكون الرأس في بعض االحیان مزینا بالریش والحل

ر         . الى النور والحلي ترمز الى الشمس والنجوم  بس من قبل البشر وغی زین الرسغ وھي تل الحلیة العاضدة كما نراھا ت
ان      . البشر مثل الرومانیین في فترة خالفة الدولة االشوریة  ذلك ف ي النسور ول اقوى المخلوقات التي تحلق في السماء ھ

ي      . قوة التي تبرز السیادة مع العظمة ا تحمل اجنحة الثور كرمز للھاالشوریین جعلو ة الت ران البری اخذت الفكرة من الثی
ان الملوك االشوریون               ة ، اذ ك ة االشوریة الحدیث ى اواخر عصور الدول ابین النھرین حت الد م كانت تقطن شمال غرب ب

لحجم الذي قد یصل الى یصطادون الثیران البریة وقد ألھمتھم صور ھذه الوحوش الخالبة بشكلھا من حیث الضخامة في ا
دو االخرى ضئیلة           ت تب ة كان ار المھجن ستة اقدام طوًال منطقة الكتفین مع زوج قرون كبیرة كما سبق ، مقارنة مع االبق

ولقد كانت تلك الثیران تاسر مخیلة االشوریین وتعتبر ذات قدرة إلھیة وبأس وكانت تقرن بالملوك االقویاء اكثر . بحجمھا 
ة   الثیران االشوریة المجنحة تملك خمسة ارجل وبعض منھا یملك اربعة اذا نظرنا للتمثال من االعلى نراه یقف على اربع

 .ارجل بثبات ، اما اذا نظرنا الى التمثال من الجانب فیبدو انھ یتقدم الى االمام 
  )ملحق أدب وثقافة / جریدة الصباح : المصدر (

  
  

  نسانیةیر ادبي للتجارب اإلمثال الشعبیة نتاج للبیئة الطبیعیة وتعباأل
  

ة خاضھا              أتت ا عن تجرب ا ناجم را ادبی د تعبی ي كل مجتمع وتع ة واالنسانیة ف ة الطبیعی ثر االمثال الشعبیة والعادات بالبیئ
 .االنسان وانفعاالت معینة من خالل الممارسات الیومیة للحیاة

كیف اتى وانما ھي ذات ارتباط وثیق بالبیئة الطبیعیة  والعادات الشعبیة ومعھا االمثال لیست شیئا عشوائیا یاتي والندري
  .ھا وتطورھا وقد تطویھا وھي تولد للتعبیر عن حاجة وموقف وتتطور وفق تطورھماؤواالنسانیة التي تنش

د            هواھتم الشعراء في عصر ما قبل االسالم بالمثل وضمنو     ا في عصر االسالم فق ة ام ھ االدبی ى قیمت ة عل قصائدھم دالل
المون       "لقران الكریم في العدید من ایاتھ حیث یقول عز وجل و   ا ھتضمن ا اال الع ا یعقلھ اس وم ال نضربھا للن " تلك االمث

ولم تستطع الحدود الجغرافیة ان تقف حاجزا لعزل ثقافات الشعوب بعضھا عن بعض وانعكس ذلك على .صدق اهللا العظیم
التربیة واالیمان والفقر والغنى والتسامح فانھا تتشابھ عند كل االمثال التي تطرح مشكلة انسانیة مثل الصداقة والمحبة و

  .الشعوب وبدون تحدید انما االختالل فیظھر في االمثال التي لھا خصوصیة البیئة
ا الحسنة      ویظھر االختالف بین البیئة الصحراویة والساحل والجبل ففي الجزیرة العربیة یشبھون االنسان المتعدد المزای

   0 "مثل الورد كلھ منافع"فیما یقولون في سوریا عن نفس الشخص " مثل النخلة كل ما فیھا یفیدك"ون بالنخلة فیقول
ي  " التمر مسامیر الركب"ي البیئة الصحراویة والبادیة یقولون بامثالھم فف والن تمر النخیل ھو الطعام االكثر شیوعا وف

ون    وریة یقول دن الس ب  "الم امیر الرك ل مس و  " البرغ ل ھ ر      والبرغ ھ عب یفھ وطحن م تنش ن ث ح وم ن القم لوق م المس
  .الجاروشة الیدویة بشكل خشن

وفي النظافة حیث انھا اول ما یلتفت الیھا االنسان وكونھا تتبع الماء والصابون حیث یقولون في االمثال من یحتاج الیھا 
ب أ      " یلزمھ لوح صابون وقلب حنون" عید طی یمم بص ان الت ي وقت ف راب نظیف لیصبح الحل     فاذا لم یوجد الماء ف ي بت

  .البدیل
ون    ة یقول بق للنظاف تعداد المس ن االس ال ع ن    "ومن االمث رف م ا تع ك م ف وجھ ن یدوسھ ونظ رف م ا تع ك م ف بیت نظ

  ".یبوسھ
ب اهللا  "و" ان الكریم ال تدري شمالھ بما تفعلھ یمینھ "اما الكرم فیمتدح ویقال  ریم حبی ذم وقد یضحك      " الك ا البخل فی ام

  ".ابو فلیس"ویقول المثل 
نجد تشابھا عمیق الغور ورباطا خفیا یربط امثال االمم ): كونا(وقال الباحث في المورثات الشعبیة محمد اسماعیل لوكالة 

ل         ي المث ة فف ة واالنكلیزی ة والھندی یة والبابلی ة والفرنس ریانیة والعربی ومریة والس ال الس ین االمث ط ب اك رواب ث ھن حی
  " .ي حیة أي افعى فیقول الناس للشفاء اكلھا ویاكلھا ابن الفقیر فیقول الناس من جوعھ اكلھایاكل الغن"السریاني القدیم 

الغني شكتھ شوكة صار بالبلد دوكھ والفقیر قرصھ لدغھ أي لدغھ ثعبان قالوا لھ "وفي االمثال الشعبیة السوریة یقولون 
الم  ال ك كت ب فة الدیم   ".اس ل ص ي تحم ال الت ن االمث ماعیل وم اف اس اء     واض ة االبن ق بتربی ي تتعل ك الت اء تل ة والبق وم

دة الضرب    أال تتھاون في ضرب ابنك لت"لضرورتھا الیومیة وحاجة الناس الماسة لھا یقول المثل السریاني  ان فائ دبیھ ف
م ض على تكریم االحومن االمثال التي ت" اذ كبر ابنك نجر لھ القضبان"ویقول المثل السوري ".لھ كفائدة السماد للبستان
ى امك        "واالب حیث یقول المثل  ر بالك عل رب ودی اللي ما بیسمع من والدیھ یغضب اهللا علیھ وغضب االب من غضب ال

  ".التي تتحمل ھمك
ال          ث یق ة تشبھ لسان المرء بعصا السفینة حی ا     "ومن االمثال على اللسان فان بعض ھذه االمثل ان لسانك ھو عص اذا ك

الكلمة الحلوة بتداوي جروح والكلمة الحلوة "وكذلك " الكلمة الحلوة صدقة"قولون وفي سوریا ی" السفینة فانت ربانھا
  ".ھانك ھحصانك ان صنتھ صانك وان ھنت نكلسا"بتطالع الحیة من وكرھا وفي البادیة یقولون 

ل  المدینة عن البادیة في سوریا فاھل الحواضر ال یستطیعون ان یكو فياما الكرم فھو من العادات التي تختلف  نوا في مث
نھم    ریم بی كرم اھل البوادي ذلك النھم مقصودون في كل یوم فلو انھم فتحوا ابوابھم على رحبھا الفتقروا وحتى من ھو ك

ا المثل الشامي           ب لطیف ومن ھن اؤھم ترحی ي وال  "یكون كرمھ بمقدار ومنھم من یعوض كرم الید بكرم الكالم فلق القین
  ".تطعمیني

52  



  
ى             والھمیة االمثال الش العودة ال احثین العرب ب د من الب اة البشریة اخذ العدی اط وثیق بحی عبیة والعادات لما لھا من ارتب

  .صالح لكل زمان توثیق ھذه االمثال والعادات الن العدید منھا
 )شبكة النبأ المعلوماتیة : المصدر ( 

  
  التراث الشفاھي ـ موضوع مترجم

  مركز التراث الشمالي: عن 
  لفضیلة یز: ترجمة

  ماذا یعني التراث الشعبي ؟
ا            ة ایضا، ویمكن تعلیمھ یمكن ان تنقل المعرفة من جیل الى اخر بطرق عدة، اذ یمكن ان تنقل من خالل الحدیث والكتاب

ل المعرفة من      . دون استخدام الكلمات من خالل رؤیة الناس الطریقة التي یتم بھا عمل االشیاء ي نق فالتراث الشفھي یعن
، ان جمیع الشعوب االصیلة التي تعیش في المنطقة التي تعرف )بواسطة الكالم(الذي یلیھ بطریقة شفھیة جیل الى الجیل 

م    االن باالراضي الغرب الشمالیة حتى وقت قریب كانوا یمارسون طقوسھم الحیاتیة من خالل المعرفة التي كانت تنقل لھ
ازل      فممارسة المھارات التي تساعدھم في ا. عبر تراثھم الشفاھي  اء المن اة، كالصید وبن د الحی لبقاء واالستمرار على قی

وصناعة المالبس واالدوات، وممارسة الطقوس الطبیة والدینیة كان یتم تعلمھا عن طریق الروایة او رؤیة الواحد لالخر 
ة من خال                 ل المعرف اب ایضا اسالیب لنق ة القصص وااللع اء وحكای ان الغن ا ك یاء، كم راث  كیف یقوم بعمل تلك االش ل الت

ان لكبار السن اھمیة كبیرة في الثقافات التي یتم تعلمھا من خالل التراث الشفھي، فھم یمتلكون معظم المعارف .  الشفھي
التي حصلوا علیھا خالل فترة حیاتھم، والتي یجدون من الضروري تعلیمھا لالجیال الشابة، فھم یعدون الشریحة المثقفة 

  . في تلك المجتمعات
  المكتوب التراث -

ب     اریخ بواسطة الكت اما التراث المكتوب فیعني نقل المعرفة من خالل الكلمة المكتوبة وكمثال على ذلك تعلیم الصغار الت
مع وصول الحضارات الغربیة . المنھجیة او تعلیم البالغین استخدام بعض االجھزة من خالل قراءة كراسة مرفقة بالجھاز

ة، قام العدید من سكان البلد بتعلم الكتابة، مع ذلك تم تدوین النزر القلیل من المعارف االخرى الى اراضي الغرب الشمالی
افتھم الخاصة           ي ثق ھ ف ھ قیمت راث مكتوب ل كیل ت د ذلك لتش كان   . ضمن تراثھم الشفاھي لیتم استخدامھا بع د ادرك الس لق

راثھم     ب ت ى جان ر من       االصلیون عبر مرور الزمن، اھمیة ان یكون لھم تراث مكتوب ال ي ان الكثی ذا یعن الشفھي، الن ھ
 .تقالیدھم یمكن ان تحفظ وتنقل على مدى االجیال القادمة عن طریق كتابتھا 

  المعرفة التراثیة -
لقد جاء مصطلح المعرفة التراثیة لیعني المعرفة التي یتم نقلھا من جیل الى آخر من خالل التراث الشفھي او المكتوب لذا 

تلك معرفة تراثیة، على سبیل المثال، ترجع المعرفة التراثیة التقلیدیة للسكان االصلیین الى نواحي جمیع الثقافات تمفان 
ة،          ة التراثی ة او الممارسات الطبی یم الروحانی ا او الق االرض ومواردھ ة ب حیاة السكان االصلیین التقلیدیة نفسھا كالمعرف

من معارفھا عبر مرور  االى المعارف السابقة، وبھذا تفقد بعض كار معارف جدیدة تضافبتعلى ایة حال، تتغیر الثقافات با
  . الوقت

  مشكلة فقدان المعارف التراثیة -
اجون   شیئا فشیئا اصبح تعلم الصغار من السكان غیر االصلیین یتأتى من الكتب اكثر مما ھو من كبار السن فالصغار یحت

ستمرار في الحیاة، فھم یحتاجون الى تعلم الكثیر من المھارات الذھاب الى المدرسة لظھور مھارات جدیدة یجب تعلمھا لال
ھ               ذي یحتاجون ال ال ى وظیفة او كسب الم ي الحصول عل ا ستساعدھم ف مثل القراءة والكتابة واستخدام الكومبیوتر النھ

د  من التراث الشفھي في ثقافتھ امرور الزمن یصبح القلیل من معارفھم مأخوذبو. لتطمین احتیاجاتھم االخرى م، لذا لم یع
ات ال   لكبار السن الدور المھم الذي كان لھم والذي اعتادوا علیھ لمدة طویلة في نقل معارفھم للشباب، في بعض المجتمع
دان      ي فق رات تعن ذه التغی یستخدم الصغار اللغة ذاتھا التي یستخدمھا الكبار مما جعل امر تعلمھم صعبا بالنسبة للكبار، ھ

ان من المحتمل ان           .  اثیة المھمةالكثیر من المعارف التر دت ك ي فق ارف الت ا ان المع دة اسباب، منھ كلة لع وھذه تعد مش
ة     تزود الناس باالحساس بالھویة، ومعرفة من ھم یمكن ان تشعرھم بالفخر بثقافتھم، كما ان كبار السن یمتلكون المعرف

امن        الضروریة للبقاء واالستمرار بالحیاة، فھم یعرفون الكثیر عن االرض ا  ا، ویعرفون این تكون مك ي یعیشون علیھ لت
الحیوانات لصیدھا ونصب الفخاخ لھا النھم یمتلكون المعرفة باالماكن التي یقصدھا الحیوان كي یعثرعلى قوتھ، ویعرفون 

ت       . كیف یجدون طریقھم حول االرض النھم یعرفون معالمھا بدقة ي الوق ا ف ي عالمن فللمعرفة التراثیة استخدامات عدة ف
  . لحاضرا
  المحافظة على المعرفة التراثیة -

ة              ك من خالل اقام تم ذل ا، اذ ی اء كجزء من حیاتن ي البق نحن نحتاج الى استمرار استخدام المعرفة التراثیة كي تستمر ف
ات        مشروع لتسجیل المعلومات كي یمكن ان تكون جزًء اظ بھذه المعلوم اك عدة طرق لالحتف من البرامج الدراسیة، وھن

  .سجیلھا على اشرطة او التقاط صور لھا وتسجیلھا عبر افالم الفدیومنھا ت
  المعارف التراثیة او بحث التاریخ الشفھي -

وھم یقصدون الشيء نفسھ، " بحث التاریخ الشفھي"و " بحث المعارف الشفھیة"ون المصطلحین مبعض الناس یستخد
ذي        نھج عمل البحث ال ى م ى         فھذان المصطلحان یستخدمات لالشارة ال اس للحصول عل اءات مع الن یتضمن اجراء اللق

  ویقصدون بھ " التاریخ الشفھي"یستخدم بعض الناس ایضا مصطلح ومعلومات عن حیاتھم، وثقافتھم وتاریخھم 
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ھ،          عب بأكمل اریخ ش رد او ت اریخ ف ى ت م عل المعلومات التي جمعوھا من خالل اللقاءات او المقابالت التي یمكن ان تطلعھ

ة     وھذا الن ى غایة من االھمی ي تمأل        . وع من البحث یكون عل ب الت ا بالكت اریخ، نفكر غالب ي الت ر ف دما نفك ا االسماء   عن ھ
داث واریخ واالح داث     . والت ن االح ر م وا الكثی ل ان یعرف ن المحتم ن، م ار الس وص كب اس وبالخص ن الن ر م ك الكثی فھنال

نشأتھم وكیف كانوا نت خبار عن تجاربھم الحیاتیة، مثل این كاالتاریخیة لكنھم لم یعمدوا الى تدوینھا، فھم یستطیعون اال
ر             نیحصلو ة عب ر الثقاف ین كیف یحدث تغی ا ان تب اریخ الفرد، ویمكنھ على قوتھم، ھذه المعلومات ھامة جدا بالنسبة لت

االجرة ب         علىمرور الزمن،  اس للعمل ب دما تفكر كیف تحول الن ات عن انوا   سبیل المثال، نفكر كیف تغیرت الثقاف د ان ك ع
  . یحصلون على قوتھم من خالل زراعة االرض فقط

  ھیةفالتدریب على بحث المعارف الش -
ام             ذي ق تعلم من الشخص ال راث الشفھي، ومن االفضل ال ي الت اھرا ف ھناك الكثیر امام المرء لیتعلمھ كي یصبح باحثا م

ارات    باداء ھذه المھارات سابقا، ھناك طرق عدة للحصول على ھذه المساعدة م ھذه المھ ، فیمكنك االستعانة بشخص تعل
انھم       ل بامك دینتك وھ ي م ث ف ذا البح ل ھ اموا بمث د من وجود اشخاص ق ث، تأك دة من البح ول ع ة فص الضروریة لكتاب

اعدتك اعدة   مس ى المس ت ال ي اذا احتج ین او اي    ف ین والمدرس الغین والمثقف ھ الب ن خالل أل م وتر وأس تخدام الكومبی اس
  .ر ذات العالقة لمساعدتك كما یمكنك اللجوء الى المنظمات لتمویل مشروعك مادیادوائالشخص في 

  استخدام التسجیالت الفدیویة -
رة الفدیو، اذ توجد بعض المنظمات المحلیة یبعض الباحثین یحبذون تسجیل اللقاءات والمقابالت الشخصیة من خالل كام

اذ بامكانھما تزویدك " للتعاون االذاعي" انویت"المحلیة ومنظمة  التي تدعم مثل ھذه البحوث ومنھا مجموعة االتصاالت
  . باسماء االشخاص الذین یمكن ان تستأجر منھم الكامیرات واالجھزة التي تساعدك في عملك

  السلوك الالئق -
ب ان یقصد بالسلوك الالئق ھوالتصرف بطریقة تظھرك شخصا محترما امام الناس الذین ستجرى معھم المقاالت كما یج 

اذا تنوي ان           اءات م ذین تجرى معھم اللق اس ال ر الن ك ان تخب تستحوذ على اھتمامك وكمثال على السلوك الالئق ھو علی
ألیف كت   تتس ستستخدمھا في برامج تعلیمیة في المدارس؟ ھل  ستفعل بالمعلومات التي یزودونك بھا، ھل  ي ت ب اخدمھا ف

انوا    تبغي بیعھ؟ فمن اللیاقة ان تطلع الناس على الك رروا اذا ك یفیة التي ستستخدم بھا معلوماتھم حتى یتمكنوا من ان یق
ات   . یوافقون على اجراء اللقاء ام ال ان التراث الشفھي یستحق ان تبذل مجھودا متمیزا من اجل ان یجمع وتثبت المعلوم

ي       ھ یساھم ف ا ان غار من خالل      عنھ، النھ یعد المعرفة االساسیة لعادات وتقالید وسلوكیات المجتمع، كم اء ثقافة الص اغن
  . االسلوب الحكائي الذي یتبع في نقلھ

  ) مجلة التراث الشعبي ـ دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق : المصدر ( 
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  ناوین عریضةمقتطفات وع

  
ھ    ـ الشعر لعبة احالم تتحكم بھا قواعد الوجود االجتماعي ومؤثرات
بھ اال         ھ ال یش ي تجعل ة الت ھ الروحی الفكریة واالحالم دیمومة حریت
ال       ة االتص ین ابدی ا ب ة مازج ات التفاعلی ص العالق ي تفح ھ ف نفس
ومعاني الحاضر، لھذا تجد الشاعر یطلق دوي دواخلھ مانحا الكلمة 

ى    بوجود وافر عل ا تت ة، النھ تحق الدیموم ادا تس ادي ابع ا االعتی ھ
اعي  اسیول من االسئلة الحائرة التي تسھم في تفتیت النظ  م االجتم

  .وتغور عمقا في االرثیة االنسانیة
  من موضوع الحسن بن ھاني المفترى علي*

مجلة االشراق ـ فصلیة تصدر عن منتدى االدباء والكتاب في 
 االسكندریة

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ! الجمال الظاھري رصید قابل لالفالس یوما ما
 سندس سالم النجار

  
ة ـ فالسؤال         ا وتسعدنا وبطرق مختلف رة تبھجن في الحیاة اشیاء كثی

  : یبقى 
  ما التعریف الجوھري للجمال ؟ 

  ھل ان الجمال ھو كل ما یسعدنا ؟ 
  ھل لنا ان نربط الشعور بالسعادة بأرضاء الحواس ؟ 

  ؟  اھل ان الجمال مرھون بأألشیاء التي تسعدنـــ
حة     داقة والص ة والص راب والمعرف ام والش ر الطع ا ان نعتب ل لن ھ

  والحب اشیاًء جمیلة ؟ 
  ھل یقتصر الجمال على ما یشبع حاجاتنا الجسدیة والنفسیة ؟ 

  ھل تكون االشیاء الجمیلة مرئیة او مسموعة او محسوسة بطریقة ما ؟ 
  ھل الجمال في عین المشاھد ام انھ طبیعة الشئ نفسھ ؟ 

 لضروري ان نقطف الوردة ونشمھا لكي نقول عنھا انھا جمیلة ؟ وھل تحتاج الوردة شھادة منا لالعترافھل من ا
  بجمالھا ؟ 

  ھل یحتاج الجمال الى عباقرة اوخبراء لكي یحددوا معاییره وموازینھ ؟
  ھل ان الجمال مرھون بقدرة االنسان على التذوق ؟

  ره فاسدا ؟ھل یفقد الجمال جمالیتھ عندما یكون ذوق جمھو
  ھل ان جمال الروح فعال ھو اسمى جمال كما یقال ؟ وما ھي ترجمة ھذا االحساس ؟ وھل لنا ان نترجم ھذا

  االحساس الى افعالٍ  سلوكیة ؟
  اذن كیف تكون الروح جمیلة ؟ 

  الیست الحیاة حلوة ؟ وما الذي یجعلھا حلوة ؟
  !!!ین كالھما موجودان حوالینا اینما كنا ؟؟ لماذا نلف الكون بحثا عن الجمال والسعادة في ح خیرًاأ

  :كل ھذه التساؤالت تقودنا الى مجموعة حیة من الحقائق التي تقف على 
انھ النقوش وااللوان التي . ان الجمال بحد ذاتھ النعمة التي منحھا الخالق لمخلوقاتھ وللطبیعة : ـ جوھر الجمال  1

ماء والخضرة       في كل وجھ جمیل , جعلھا الخالق في اشیائھ  ون الس ي ل تاقة ، ف ة مش في كل حبة مطر تعانق ترب
الخ انھ طاقة كامنة في االشیاء تبعث االلھام في نفوس المبدعین الذین یستجیبون لنداءات االلھام رسما .. والبحر 

  ...ونحتا وموسیقى وشعرا وكل االشیاء الموجودة في فنون التعبیر 
ال        ان العقل وجد للبحث عن الحقیقة في  ة الجم اً  لمعزوف د لیھتف طرب ب وج رار    , حین ان القل اذن ھو احد اس

  ...السعادة التي نبحث عنھا 
روح     دغ ال ي تدغ الجمال في الكلمات العذبة وفي االغنیة والقصیدة والخاطرة واالبتسامة المشرقة والموسیقى الت

اذن ال مكان للقبح في ھذه الحیاة اال ,, وتداعب القلب وفي الصوت الشجي وفي الكلمة الحلوة وفي القول الصادق 
رون الوجود      ذین         .في عیون اؤلئك الذین ال یعرفون كیف ی ك ال راه اال اولئ ن ال ی اء ولك ل االرج ي ك ال ف فالجم

  .. یكلفون انفسھم االنتباه الیھ 
و كیف لنا ان نصنع ففي زماننا ھذا اشیاءً  قبیحة كثیرة لكن الشئ المھم الذي یجب ان نحققھ احتجاجا على القبح ھ

  وكیف لنا ان نمارسھ ؟,, الجمال ان لم نحصل علیھ 
تظھر في كامل مظھرنا وتصرفاتنا  , ھو التمتع بجاذبیة غامضة فاتنة لیس لھا تفسیر او تحدید : جمال الطبیعي لا

  راتوالحصول على الجمال الطبیعي ال یكون فقط بوضع المستحض, واحاسیسنا وطریقة تعاملنا مع االخرین 
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على البشرة او تزیین المظھر بالحلي والمجوھرات الثمینة واللماعة بالنسبة للمرأة او بصقل الھندام بالنسبة للرجل 

  ..للحصول على الجاذبیة المطلوبة 
ذا               دما نقول ھ ذلك عن ي ب ة المستویات واعن ى كاف انا عل اطة ان تكون انس ي ببس ي یعن ان امتالك الجمال الطبیع

ن     االنسان یمتل یال م ھ جم ة بكون ـل  { ك الجمال الطبیعي اي انھ جمیل ذلك النھ یمتلك الھبة الخاص ذي  } الداخ ال
ة              ة االلھی ذه الھب ع ھ دون م ن البشر یول یال م ددا قل ن ان ع رغم م ى ال ینعكس طبیعیا على مظھره الخارجي وعل

أن اي       ولكنني ال اجزم ذ .. فیكون الفرد انسانا بكل معاني الكلمة ومعطاًء ومحباً   ان ب ل االیم ة ك ي مؤمن ك النن ل
اعرنا   اواحد منا یمكن ان یمتلك ھذه النعمة اذا كان ذ ارادة قویة ، وبذلك نستطیع ان نعطي ونشارك االخرین مش
فیمكننا ان نفھم الجمال الطبیعي على انھ ذلك الشعور الرائع الذي , االنسانیة باتباعنا االسالیب الطبیعیة المطلوبة 

ة         یشع من داخل ل الخارجی ات وردات الفع دین والحرك عر والی ارجي اي الوجھ والش ا الخ نا فینعكس على مظھرن
  ...والتصرفات والحواس اي على وجودنا كلھ 

افٍ      ن ص ن ذھ ة ع ة الناتج ات       اذن الجمال الطبیعي یضم المشاعر العذب اس بغای ي واالحس عور بسالم داخل والش
بشرة ناصعة وعینین تشعان بالحیویة واسنانً  بیضاء صحیة وشعر ویعلن عن نفسھ بطرق شتى كأمتالك , سامیة 

ة         یم العالی ل الق ع بك ة تتمت ة محبوب یة ُمَحب ذا شخص ل ھ وق ك لیمة وف ة س ة وبنی افر قوی ع واظ اعم الم   .ن
ي   للوصول الى ھذا المستوى من الجمال نحتاج الى تثقیف انفسنا فیما یتعلق بكل االسالیب الطبیعیة والصحیة الت

لیم    تؤّم حي س ل ص حیة    . ن امتالك بشرة جمیلة وشابة خالیة من االمراض وعق ان استعمال المستحضرات الص
  ...والوقائیة الطبیعیة وتطبیقاتھا الموضوعیة ھي ایضا في صمیم الغایة بالجمال 

احیة العقلیة ان العنایة بالجمال خطوة ھامة وجزء من عملیة متكاملة وھذه العملیة تتحقق عندما تكون جمیال من الن
ة          .. والروحیة  اء الداخلی حة االعض ى ص اء والمحافظة عل ا واالعض ة والخالی جة الداخلی ان تعكس صحة االنس

وازن اي     ة الت تعكس حال ال والشباب        { یصبح افضل ضمانا للبشرة ل ة ـ االشراق ـ الجم ارة ـ النعوم ان } النض
ان روح : یقول الخبیر فریتوف شوون ,, ال الحقیقي امتالك الصحة الداخلیة ھو اھم خطوة في الوصول الى الجم

ي       ة اخرى یعن ن ناحی الجمال في االخالق والریاضة الروحیة التي ھي اعتماد سلوك معقول وصحیح وكریم وم
ة اي        ال وال الریاضة الروحی زة ال یثمر الجم ذه المی جمال النفس الذي یجب ان یتحلى بالنبل الجوھري فبدون ھ

  ..ثمر 
ر واالصالح           لذا یجب ان ین بضرورة التغیی اة وان نكون مقتنع ا للحی ة نظرتن درك اھمی ا    , ن االمر یتوقف علین ف

ھ     ث ان ل ال حی وحدنا والقرار یجب ان ینبع من داخلنا نحنُ  ، واالھم من ھذا كلھ ھو الحفاظ على الصحة والجم
  ..على المزاج والحالة النفسیة  اكبیر اتاثیر

  : مھم ســـــــــــؤال 
  مضمونھا ؟؟؟في ن یكمن جمال المرأة في شكلھا ام ای

  وھل ینبغي لنا  ان ننكر بھاء المنظر بحجة حالوة الروح ؟؟؟
  حقیقة عندما ُیصطحب جمال الصورة بجمال الفعل فان معادلة الجمال قد اكتملت ، والمرأة في نظري تكون

  ...فقط  برت نفسھا انسانا لھ فكر ولیس جسداجمیلة اذا اعت
اط      اي ان ة نق دانیا ومعرف ا ووج تھتم بروح االنسان التي تكمن في داخلھا وبتنمیة قدرات ھذه الروح ثقافیا وفكری

، وعلیھا ان تسارع بإصالح ھذه العیوب .الضعف في اخالقھا وعدم التعامل مع الناس بجفاء او تعالٍ  او غرور 
  .}} بداخل ھذا االطار ھو االھم  ومالجســــد ھو االطار فقط اف{{ لكي تكون جمیلة خلقاً  وثقافةً 

  .وھذا ال یعني انھ لیس بالضرورة ان تعتني بجمال شكلھا وھو جزء ھام من المعادلة 
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د    ا عن ب تجنبھ اء یج أخط
  استخدام البرید اإللكتروني

  
  
ة      ة تقنی تخدام أی د اس ب عن یتوج

ة أن   ا الیومی ي حیاتن دة ف جدی
ى ق  رف عل ول  نتع د وأص واع

ل    ول ألفض تخدامھا، للوص اس
ة  ائج الممكن ة .النت والمعرف

ة   م طبیع ھل فھ د تس بالقواع
تخدامھ،      وم باس ذي نق يء ال الش
ن    ر م ي الكثی وع ف ب الوق وتجن

اء د  . األخط ة بقواع والمعرف
د   تخدام البری ول اس وأص

ب          ائعة یج اء ش ك أخط دھا، فھنال ي نری ة الت ى النتیج ول إل ي للوص ي ال تكف ع    االلكترون ب موق ا، بحس تجنبھ
Computer Tips  وم المستخدم     : عدم استخدام أكثر من حساب برید إلكتروني واحد: ومنھا أن یق ا ب ینصح دائم

بفتح أكثر من حساب برید إلكتروني واحد، حیث أنھ یوجد الكثیر من الشركات الموجودة على الشبكة مثل غوغل 
ي واحد  ویاھو تقدم للمستخدم خدمة البرید اإللكتروني  . بشكل مجاني، األمر الذي یتیح عدم التقید بعنوان إلكترون

دھا للمراسالت الشخصیة،        ي، یخصص أح د إلكترون بل من األفضل أن یكون لدى المستخدم ثالثة حسابات بری
ة، مع               ل النشرات والمواد الترفیھی ا مث ي یشترك بھ ر للخدمات الت ھ، واألخی ق بعمل ي تتعل وآخر للمراسالت الت

  .شركة واحدة حتى یعتادھا المستخدم  تعلى أن تكون تلك الحسابات مأخوذة من شركات متعددة ولیس الحرص
  

  :تصدیق الرسائل المخادعة
لقد ربحت في الیانصیب مبلغ "لنا جمیعا ھذه النوعیة من الرسائل والتي تكون معنونة بشكل یلفت النظر مثل صت

ارات مش  " لقد ربحت جھاز آیبود"أو " كذا الة       أو عب وى الرس ى محت دفعنا لالطالع عل ذي ی ذا  . ابھة، األمر ال وھ
ألن مجرد فتحھا قد یسبب ضررا للمستخدم . النوع من الرسائل كاذب، ویفضل في حال تسلمھا حذفھا على الفور

  0كسرقة بعض بیاناتھ الحساسة أو إغراق بریده اإللكتروني بالرسائل المتطفلة 
ر   ا ت غی ي الوق ل ف ب ستخدام زر رد للك تخدام زري رد   : المناس ین اس بعض ب ط ال د یخل ل )Relpy(ق ، ورد للك
)Reply All(  زرین ین ال الفرق ب رفتھم ب دم مع الة    . ، لع ل الرس ى زر رد یوص غط عل ول أن الض ؤالء أق ولھ

لتھ           ن وص ل م ي ولك خص المعن الة للش ال الرس وم بإیص ل یق للشخص المعني فقط، لكن الضغط على زر رد للك
وینصح استخدام زر رد كخیار أول، ألننا في غالبیة األحیان نود مخاطبة من أرسل لنا فقط وال . الرسالة األصلیة

  . غیره على ردنا انرید أن نطلع أحد
ھل وصلتك في إحدى المرات نشرة لم تطلب االشتراك بھا من قبل؟ لو حدث لك مثل : إلغاء اشتراك لم تشترك بھ

ذه الن   ل ھ رجح أن مرس إن الم ر ف ذا األم ة  ھ ائل المتطفل لي الرس د مرس و أح رة ھ ؤالء  . ش ة ھ د خط ث تعتم حی
األشخاص على القیام بإرسال نشرة مزیفة وإضافة رابط إلغاء االشتراك لھا، لتقوم بالنقر على ھذا الرابط معتقدا 

ي   دك اإللكترون دك        . بأنك ستتمكن من إیقاف وصول تلك النشرة لبری ب ستكون إغراق بری ي الغال ن النتیجة ف لك
والتصرف المناسب لمواجھة وصول إحدى النشرات التي لم نسجل . إللكتروني بعدد ھائل من الرسائل المتطفلةا

  ..العنوان الذي وصلت منھ تلك الرسالة  Blockبھا ھو القیام بحجب 
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تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  
  الموروث على األنترنت
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 الصورة تحكي
............................. 

 
 نماذج من عمالت نقدیة ورقیة عراقیة قدیمة

  
  

                

           

                   

  
 



                                                
 

 

 
 صفحة تلف التطبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 .نقال عن الموسوعة البريطانية
i[1] ( كذا وردت في الطبعة الورقية من الموسوعة البريطانية، والصحيح أنها

 .  تقع قرب بغداد


