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

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

المجالت (المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  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  یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتبإب

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

عراقي ، وتعمیمًا للفائدة على االرث الثقافي والنتاج الفكري ال
  .ساتذة والباحثین والدارسین األ

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

تي تعمل على تعریف المطالعین ا الوطنیة العراقیة الوغرافییالببل
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

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

على حقوقھم  یداع ، حفاظًاإرقام أمواقعھم لدیھا والحصول على 
 .صدار واإل قة بالنشرالمتعل
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 وادي الرافدین وأول المكتبات الطینیة
ارة وادي ال  ار حض ى ازدھ ھ حت ن المرجح ان ة  م ھول الجنوبی ي الس دن ف ات الم ي حكوم دین ف نراف راق  م الع

ز          ) م.ق 3400-2357( ي حی دخل ف ا ی ا م ة ،وخصوص دیث للمكتب المفھوم الح ا ب لم توجد مكتبة یمكن مقارنتھ
ات او دورًا      .الخ..التنظیم والتصنیف  ة للمحفوظ ن لتحوي حجرات ملحق وھذا الیعني ان مدن سومر واكد لم تك

تراث السلف،كانت معظم المعابد القدیمة تضم حجرات ملحقة بھا ملیئة بالرقم الطینیة ،مما  للسجالت تحفظ فیھا
ك أذ        اریخ ،ذل ل الت ى ماقب ظ تعود ال ین     احدا ببعض المؤرخین الى القول ان بدایة ظھور فكرة الحف ذنا بع ا اخ م

 .االعتبار ما جمعھ االنسان القدیم من االحجار والجلود المرسومة
ع   ن الص یس م ادام       ل م م ة بھ جالت الخاص ات والس ع المحفوظ ن جم انھم اول م ومریین ب ور الس دًا تص ب ج

المصریون كما تاكد استعاروا فكرة الكتابة من وادي الرافدین،كما یبدو من المعقول التصور بان فكرة السجالت 
ى االرجح بال     .والوثائق قد استعاروھا ایضًا من السومریین ا اكتشف     ان اول ما یمكن تسمیتھ عل ة ھو م مكتب

م تكتشف        )قبل المیالد  2570-3200) (لكش ( بمدینة  د ل ة المعب ي خزان ولسوء الحظ ان السجالت وجدت ف
خالل تنقیبات مثل تلك التي قام بھا المسیو سارزك ، بل وجدت صدفھ في اثناء حفریات االعراب الذین باعوھا  

رقت معظم محتویاتھا التي وجدت في متاحف العالم او ضاع او الى ھواة االثار الغربیین بأبخس االثمان لذلك تف
  .تلف القسم االخر

ور   رقم         ) نفر  (وفي مدن مثل أور وسیبار ونیب ظ ال خمة حجرات لحف دھا الض ي معاب ا وجدت ف واوروك وغیرھ
ابھا واالساطیر والمالحم الش          ار االلھھ وانس ة واخب داث التاریخی جلون االح عریة الطینیة ،وكان الناسخون یس

ة  ب الطبی ذلك التراكی من    وك دم یتض ي متق ام مدرس ومریین نظ دى الس د ل د وج ا ،فق حر وغیرھ فات الس ووص
  .بالمدرسة لدعم الموضوعات التي تتضمنھا الدراسة  ةاالستفادة من خزائن الكتب الملحق

    ولعل معظم المكتبات السومریة وكذاك البابلیة واالشوریة كانت دورا للمحفوظات و السجالت
ARCHIVES)  (ال دور        او ة مث د متبع ا بع وریة فیم ة واالش ة البابلی ورت المكتب د تط یة وق ات مدرس مكتب

.. االخیرة في نینوى حتى زمن االمبراطوریة االشوریة ةالسجالت السومریة ویصعب القول بوجود مكتبات عام
ا ان  الىشوریة النفیسة في نینوى تمتد فالمكتبة اآل ا     اس   عھد سنحاریب ، كم ى محتویاتھ اف ال د اض رحدون ق

قد عززھا   شوریة منھا، اال ان اشور بانیبال الملك المحارب المثقف ،تمثل الثقافات القدیمة وخصوصا اآل ارقم
ي       ات الت جالت وآداب الثقاف ائق والس وخصص لھا جناحًا ضخما من قصره الفخم وبعث الرسل للبحث عن الوث

واح      وقد استعملت في وادي الراف.سبقت عھده ك االل ت تل ا وكان ة علیھ دین االلواح الطینیة كمادة اساسیة للكتاب
عمل من الطین النقي الممزوج بالماء بعد ان تزال منھ الشوائب كالقش وبقایا اوراق االشجار وبعد مدة یوضع ُت

ط  اما الرموز الكتابیة فكانت ترسم بشكل خدوش على تلك االلواح بأزم..یجفف قلیال على شكل قوالب ثم ل یخ  ی
المكتبة موضوعیا في الغالب  وكانت الرقم الطینیة ترتب في ( cuneiform ) خطوطا اسفینیة تسمى بالالتینیة

القائم على المكتبة نظرًا لشدة اھتمامھ بالمحافظة  مع رقعة لكل لوح ورقم السلسلة واسم الناسخ واحیانًا یضیف
في عدد  وقد وجدت بعض الرقم الطینیة ،.الرقم المعارة من یتأخر في اعادة على تلك الرقم ،بعض اللعنات على

ات  واریر أو جرار           من مكتب ي ق ع ف غیرة منھا توض ت الص ب احجامھا،وكان ة حس دین ،مرتب رة  وادي الراف  .كبی
د       ن المكتبي في العراق القدیم قد اوجد طریقة أكتشفھا بنفسھ للتصنیف أویبدو  ي العدی ا ف ن مقارنتھ ي یمك والت

ال   ھ ب الكثیر  من االوج ي عصرنا الحاضر ف تعملة ف ة    طرق المس یما المطول راث والس ة والت ال االدبی من االعم
ة  .لمحتویاتھا منھا،قد كتب في اعلى كل منھا فحوى ا المعین   .وبھذا یكون قد ساھم في تنظیم الرقم على رفوفھ

ع للموضوعات ال    اس في     كان االساس في تعلیم الناسخ ھو االعتماد على ما لدیھ من فھم واس ا الن ي یتناولھ ت
ة   د ارتكزت         .كتاباتھم،وكذلك على المامھ باللغات المعروف ل الموضوعات فق ة لنق طة الخالق ة الواس ا الترجم ام

وكان الناسخ في الغالب متخرجًا من مدرسة .على احاطة الناسخ بالموضوعات التي تضمنتھا االدبیات القدیمة 
تجاریة واالدبیة لبضع سنین، ومطلعًا عل جمیع نماذج السجالت التي  على انواع الكتابات ال للناسخین،ومتدربًا

وفي مكتبات المعابد تلك كان القّیم على االلواح كاھنًا ذا .تحفظ في المعابد والقصور،وملمًا بصنعة الخازن للرقم
  ذات لعائالت النبیلةختار من ابناء اشخصًا معروفًا بعلمھ الغالب،وُی مرتبة عالیة، اما مكتبات القصور فكان القّیم
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ل الناسخ،وقد یشرف          تعمالھا من قب الثقافة وااللمام بتراث السلف ،اما الرقم فترتب بشكل متناسق لیسھل اس

اخ الذین یعملون معھ على اختیار اللوح الذي یجب ان یحفظ او ذاك الذي م او النّسالملك بنفسھ على اعمال القّی
 .یتلف

  :نواع من مكتبات وادي الرافدین القدیمةباألحرى خمسة اھناك اربعة او
  موعة المعبدجم     .1
  دار المحفوظات والسجالت الحكومیة      .2
  سجالت المعامالت التجاریة      .3
  مجموعة االلواح التي تخص سجالت وانساب العائالت البارزة     .4

ة الكتاب   اخ     وأخیرًا البد ان نذكر المكتبة المدرسیة وھي باألساس مجموع دریس النس ة بت جالت الخاص ات والس
وانین   د     .والكھنة الذین یتابعون دراسة معارف عصرھم وعلى االخص الشرائع والق ت مجموعة المعب ا كان ربم

د      یة والھجرة والتھدی رات السیاس اول مجموعة عرفت في التاریخ فالحاجة لمثل ھذه المجموعة تعود الى التغی
وتشتمل مجموعة المعبد نسخًا من الموضوعات   اب وادي الرافدین وتعقدھابغزو ادیان اخرى او نتیجة تعدد آد

  : التالیة
 القوانین المقدسة     .1
  التراتیل الدینیة     .2
  حكایات بدء الخلیقة      .3
  سیرة اآللھھ والتفسیرات الجدیدة للقوى المھیمنة على العالم     .4
  الطقوس     .5

في مكان مقدس وھو في الغالب حجرة واسعة او جناح ملحق بالمعبد یقوم على وكانت تلك االلواح تحفظ عادة 
  .ادارتھ وتنظیمھ كاھن او ناسخ وھو على ما اسلفنا من ذوي المكانة المرموقة في المجتمع

المكتبات الحكومیة أو باالحرى مكتبات سجالت المدن ،تلك التي كان یحفظ فیھا كل ما یتصل    باألھمیة  وتلیھا
ر ات     بالض ام واالتفاقی وك والحك ال المل ة واعم یرات القانونی ریعات والتفس واردات والتش ادرة ال ائب ومص

رانھم أو اعدائھم     والمواثیق ع جی دونھا م ث       .التي كانوا یعق دین ،حی ارة وادي الراف ة كحض ارة متقدم وفي حض
جالت و          وفر دور الس د وآشور وتت ة لسومر واك ات المختلف ان بالثقاف ا االنس د وفي     ینعم فیھ ي المعاب ائق ف الوث

ة          ائق التجاری ق بالوث ي تتعل ات الت دن وھي المجموع مكتبات المدن، فأن مجموعة اخرى قد نمت ایضًا في الم
  .كمعامالت البیع والشراء واألرث والتي كانت تحفظ وترتب تیسیرًا الستعمالھا ومراجعتھا عند الضرورة 

  
  

  ماھیة التقویم في البحث الفلسفي
  ـ كاتب عراقي ریاض عبد الواحد

  
الذي یذھب ) التقویم(تذھب الفلسفة بعیدا في مسك المرامي القصیة لمباحثھا المختلفة ، وإذا جاز لنا الخوض في مشكل 

ي    ، فان ما نرید الوصول   في تقدیراتھا الصحیحة مداه األبعد إلى وضع األشیاء  إلیھ ھو إن ھذا التقویم یعد البوصلة الت
اة     ة المبتغ ة          ترشدنا ، أو ھو المھماز الذي نتلمس بواسطتھ الغای ا ، وھذه الغای ة ذاتھ دى فلسفیا الغای ا یتب ھ فیم ، أو ان

ى    رد   یة افالتقسیمات الفلس   بذاتھا التي تدخل حیز التطبیق الفلسفي أما إذا أردنا الذھاب ابعد من ذلك والوقوف عل ي ت لت
ا    ة أو م إلیھا الغایة بذاتھا ، فھي تعود من حیث األصل إلى الحق والخیر والجمال فمجموعة ھذه القیم عبارة عن قیم ذاتی

على سبیل المثال ) الورد(اصطلح علیھ بالقیم الداخلیة ، إذ إنھا تقابل داخل الدائرة الفلسفیة قیما خارجیة، فإذا ما أخذنا  
فیكمن فیما یؤدیھ من خدمات لغیره ، ) الحصان(إن المظھر الجمالي فیھ الیتعداه ، أما قیمة  اتیة أيال الحصر فانھ قیمة ذ

ا من أن نؤصل موضوعة      ر (وإذ نحن بھذا الصدد فالبد لن ي         ) الخی ال الت ى فلسفة األخالق وموضوعة الجم ي تعود إل الت
ر وعودا على بدء نقول إن فلسفة األخالق تتبا. المنطقتعود إلى فلسفة الجمال ، أما قضیة الحق والصواب فتعود إلى علم 

العلم الذي یضع المثل العلیا التي ینبغي (في الشروط التي تتوافر في األفعال اإلنسانیة لكي تصبح موضوعا خلقیا أو ھي 
 ).أن یسیر السلوك بمقتضاھا

ا   یوالنرید ھنا أن ندخل في التعار تبحث فیما ینبغي أن یكون) معیاریة(ھنا یمكن لنا أن نقول إن القضیة قضیة  در م ف بق
  .ھو مرور سریع على فھم المصطلح الذي یضعنا أمام العربة من دون خوف 

إن قضیة األخالق قضیة خالفیة في الفلسفة إذ إن الصراع بین الفالسفة كان یكمن في طبیعة التوجھات العامة أو البیانات 
ا          والقیم األخالقیة فبعض الفالسفة یرى إن ا ا مثلم ا وطورھ ألخالق مسالة وضعیة أي إن اإلنسان ھو الذي سن مفرداتھ

ة أو التحرر     یطور الفالح شجرة یغرسھا فاإلنسان ھو الذي تكفل وضع شروطھا القائمة مرة على الفائدة والمنفعة الذاتی
  . النھایة قضیة أخالقیةمن ربق ھذه األمور إلى حیث القواعد التي تضع النفع العام في مقدمة أولیاتھا لتصبح في 

  أما المجموعة األخرى فتقف على الضد من ھذا وتعدھا قضیة نسبیة أي إنھا تخضع لظروف ذاتیة وموضوعیة وھنا
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ا ، بعض الفالسفة       تتعامد الحقیقة وقد النتبینھا بنحو جید ، لذلك ینبغي أن یكون ھنالك مقیاس أو مسطرة نوعیة ألفعالن

) كانت(خالقي المتأصل في اإلنسان والظاھر كضمیر أو صوت العقل وھؤالء سموا بالعقلیین ومنھم أعادھا إلى القانون األ
ذا     ) الندم(وھنالك من أضاف إلى العقل الشعور باأللم  ى الضد من ھ الذي یصاحب الفعل السیئ أو ما یخالف اإلجماع وعل

ي تس        القوانین الوضعیة الت اهللا وب ة       القانون الذاتي تمسك الخارجیون ب كل الحری ذلك مش دول والجماعات ویتصل ب نھا ال
  .الخ ... وتفرعاتھا الكثیرة من جبر واختیار وحق وعدالة 

ي   أما الجزء اآلخر فھو فلسفة القانون وھذه وان وقعت في دائرة الفلسفة األخالقیة إال إنھا مرتبطة بما ھو وضعي، أي ف
و   ة من الق ة بمجموع ان والدول ین اإلنس ة ب ین العالق یل  تعی ث التأص اه أو ذاك من حی ذا االتج ة بھ عیة المرتبط انین الوض

أي فصل  ) قانونیة الفعل وأخالقیتھ(في ھذا المنحى بعیدا إذ انھ فصل بین ) عمانوئیل كانت(لقد ذھب الفیلسوف .النظري 
ى   ة بفعل    أي ) الظاھرة (بین فلسفة القانون وفلسفة األخالق بمعنى إننا حیث نھتم بالقانون فإننا نركز عل الطاعة المقترن

ظاھر العالقة لھ بالنیات إال إذا سبب فعال ظاھرا ، إذ إن الدولة التعاقب الناس على ما یدور في خلدھم أو نوایاھم ، بغض 
ة            ب المسلمة المعرفی ى تغلی ذا االتجاه إل ي ھ ة ف ذھب الفلسفة القانونی النظر عن كون تلك النوایا حسنة أو سیئة ، لھذا ت

  .ما إنھا تبحث في الذیل الداللي للعدالة والمتمثل بالعقاب والتبعة والشخصانیة والملك والمنطقیة ك
ك      أما فلسفة الجمال فتھتم ة ذل ا معرف بتحلیل الطبیعة الجمالیة من ناحیة المنطق والموضوع الجمالي وھنا یستحیل علین

ك اإل        ي تل ب ف ي تنص ة الت ات المعرفی ن التفریع ة م الل مجموع ن خ ھ إال م ر    كل ین عناص ات ب ة بالعالق كالیة المرتبط ش
ر عن            ذي یعب المعنى ال ا الموضوع أو تعبیریة مرتبطة ب ي یتكون منھ الموضوع أو األشكال المادیة المرتبطة بالمادة الت

  .الموضوع
ا    د الجم ى تع ل إن المشكل الرئیس في الفلسفة الجمالیة یكمن في الموضوعي والذاتي وتتصارع في ذلك مدرستان ، األول

صفات أو خصائص موضوعیة موجودة في األشیاء الجمیلة نفسھا ومستقلة عن العقل الذي یدركھا ، فالجمال موجود في 
األشیاء حتى لو لم یوجد عقل یدركھ أما المدرسة الثانیة فال ترى في الجمال وجودا موضوعیا بل تعود بھ إلى القوى التي 

  .ة تقوم في الشئ الجمیل مستقلة عن كل إدراك تدركھ ، إذ الجمال معنى عقلي ولیس صفة عینی
ة  بكقوة نمیز بھا الجمال ونقومھ ، إال إن ھذا الذوق في حقیقتھ محكوم ) الذوق(وھنا یدخل  ال  . التھذیب والمدنی إذن الجم

یم                ى التقی ي عل م مبن ال فحكمھ ة الجم دون بوجدانی ذین یعتق ا أولئك ال ل ، أم وانین العق ي یخضع لق ا ھو عقل ي ضوء م  ف
  .الجمالي المقترن أو الذي ھو في واقعھ مجرد وجدان بالجمال أو حدس مباشر ینفذ إلى قلب األشیاء الجمیلة 

 
  
  

  منتـدى المســرح یستعیــد ألقــھ.. من النھضة حتى السندباد 
  صباح محسن ـ كاتب عراقي

  
ارع الرشید، ھو فعل جمالي على الواقع في فم ش فتح فني ھائل، ومثمر، ذاك الذي تم فیھ افتتاح منتدى المسرح

 .تسجلھ الذائقة الفنیة المباركة في العراق ارض الرشید، رغم تأخره، لكنھ نصر جدید
ي     ن ف ة الف ي واجھ ة في         تحٍد من نوع خاص، وجريء، یمثل انتقالة ف د مع شواخص اخرى مھم العراق لیتح

وازي     دودة الى الذاكرة،ھو احد القالع المش .متمیزة انتاج وترصین الجمال عبر عروض فنیة اك من ی لیس ھن
ھ        ساعة افتتاحھ، وھو یستقبل مریدیھ، ومحبیھ الذین طالما رمقوه ى دكت بنظرات الحسرة وھم یمرون من عل

نرقص، ام   أنصفق لھ، ام .مستقره كیف یمكننا االحتفال بھ؟ متحسرین على ایامھ الخوالي، واالن وقد عاد الى
بكثیر من فكرة الفرح بافتتاح احد معاقل الثقافة في العراق، نصر جدید  االمر ابعدان أظن  .نغني، ھل یكفي ھذا؟

ادٍ    معبأ بالجمال، اغتھ ای ذي ص ت   ھبة اخرى تتجذر في الحیاة العراقیة المنفتحة على طول طریق الجمال ال آمن
 .بھ

ا    منتدى المسرح، اھًال بطّلتك الرائعة بیننا، نحن عّشاقك ا م ك      الذین طالما انتظرن ًا ب رقص فرح ا، ن ع داخلن یمت
 .عودتك؟ بعودتك، وھل الّذ من

ى     ق عل ا عل حون م ابع من         تحیة للذین اقبلوا علیك مھللین، وھم یمس ب، وبأص ل الح ار، بمنادی ك من غب جبین
 .ویفتح ابوابھ الطویلة العمیقة لمقدمك الزاھي الصفصاف، طوبى لشارع الرشید، وھو یحتفي بك

ى     عرس عراقي فني بامتیاز،  و عل ة الیعل ة محلی ة جمالی ھ         ومارك خم، ل ي ض افي فن دأ، مشروع ثق ا الص ھامتھ
 .العراقي بصمتھ في تاریخ الفن

ة وھو         ن النظر ع عرس سوف یكتمل حین یكف منتدى المسرح بعد افتتاحھ   ط دجل ى الجھة االخرى من ش ال
د ازدان  د ا    یتفقد صنوه مسرح الرشید، لیراه ھو االخر وق د ان تمت ھ      بالحضور بع ادي لتمسح عن جبین ھ االی لی

 .العرس لشقیقین یعزف دائما بینھما خریر ماء دجلة ماعلق من غبار الدھر، حینھا یكتمل
 .الجرأة والصدق والمحبة الفتتاح مسرح الرشید دعوة بمناسبة افتتاحك یامنتدى الحب، ان تشّمر السواعد عن

 .لتكون الصورة اكثر وضوحا
  .والفن لیؤرشف ذاكرتنا ثانیة بالجمالاھًال بمنتدى المسرح بیننا 
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  ذاكرة المكان
  األسواق التراثیة المطلة على شارع الرشید

  
زال   تزخر بغداد بأسواقھا المعروفة والعریقة والمشھورة والتي الت

اس     وم ، ویقصدھا الن ي      . قائمة حتى الی ذه األسواق ف اء ذكر ھ ج
ار الكتب والوثائق ، كتاب جمیل من الكتب المحفوظة على رفوف د

اب  و كت ید ( وھ ارع الرش د  ) ش د الحمی م عب ث باس ب والباح للكات
  . حمودي 

  : ومماجاء فیھ 
اعات          انواع البض ة ب واق الملیئ ن االس توفت م د اس داد ق ل بغ لع
دان      ي بل ا ف ن نظیراتھ رى م دن اخ توفتھا م ا اس ر مم لع اكث والس

ن         ھ م ا تحوی ا وم رة دكاكینھ ك كث ى ذل دلك عل رى، ی نوف اخ ص
  :وتطل على شارع الرشید اسواق تراثیة وھي. المعروضات

سوق الشورجة، سوق البزازین، سوق الصفافیر، سوق الھرج، ( 
ى      ) سوق المیدان یدت عل ي ش ة الت اذا ما استثنینا االسواق الحدیث

ي         وق العرب ھرھا الس رة واش نوات االخی ي الس ارع ف انبي الش ج
، وقد لعبت ھذه االسواق جمیعھا دورا بارزا في الحیاة )لمركزي الحاليمقابل البنك ا(المجاور لسوق الشورجة 

  .صادیة البغدادیة، ومازالت تتبوأ ذات المكانة التي تبوأتھا ھذه االسواق قدیما باستثناءات التكاد تذكرتاالق
یید اذا م            اء والتش ث طراز البن دیم من حی ا الق تفظ بطابعھ اد تح تبعدنا  والواقع ان ھذه االسواق الخمس تك ا اس

ور      ن التط ة ع ة المتمخض اة الحدیث ات الحی م متطلب لع بحك ائع والس ن البض اتھا م ض معروض ى بع اطرأ عل م
  .الحضاري

  : وننقل الیكم مقتطفات مما جاء في ھذا الكتاب عن تلك األسواق 
  -:سوق الشورجة

ة المعرو      وم من جوار المدرسة المرجانی ى     یبتدئ سوق الشورجة المعروف في بغداد الی ان عل امع مرج ة بج ف
اء  أالجانب االیسر لشارع الرشید قبالة سوق البزازین وشارع السمو ل ویأخذ السوق امتدادا عرضیا نحو الخلف

ارة         ) الجمھوریة سابقا( ھ بمن ة مأذنت اء المعروف امع الخلف ب من ج الذي اخترقھ عند انشائھ من الموضع القری
ق    ) شارع غازي سابقا(ح سوق الغزل، وتطل نھایة السوق على شارع الكفا ي العری وبذلك یكون السوق التراث

  ).الرشید والخلفاء والكفاح:( مطال على ثالثة شوارع ھي
البعض یقول ان       ) الشورجة(وقد اختلف الباحثون في اصل تسمیة  ة ف ة لفظی لما یكتنف ھذه التسمیة من غراب

داد في       ) الماء المالح(أي محل الشورة او ) شوركاه(الكلمة منحدرة من  ة شورجة بغ ت في محل فیعتقد انھ كان
الزمن القدیم بئر او بركة ماء من الماء المالح فحرفت إلى الشورجة، والبعض االخر یقول ان اصل االسم ھو      

ة الشورجة              ) الشیرج(او ) شیرج( دیرھا الیھود في منطق اك عدة معاصر ی ت ھن ث كان وھو دھن السمسم حی
  .لشیرجة او الشرجة التي حرفت إلى الشورجةببغداد، فاالسم اذن ینسب إلى ا

  :سوق البزازین
ید ویم  د ت یواجھ مدخل ھذا السوق في الوقت الحاضر سوق الشورجة ویقع على الجانب االیمن من شارع الرش

دیما بسوق    وق ق ذا الس رف ھ ان یع ارع النھر وك ى ش ا حت ا غرب یا ومتفرع ة(عرض ھ ) الجوخجی وتعرض فی
تورد من           االقمشة الحریریة والقطن وع الجوخ الصوف المس ھ االقمشة من ن اع فی ا تب یة بمختلف صنوفھا، كم

  .الخارج اضافة إلى خام الشام
ان جزءً    ي، اذ ك دیم المعروف في        ویرجع تاریخ سوق البزازین إلى ماقبل العصر العباس اء الق ن سوق الثالث م

  من بغداد ومما زاد من اھمیة ھذا السوق  )جانب الرصافة(التاریخ والذي یعتبر من اقدم اسواق الجانب الشرقي 
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ة       داد الشرقیة المكتظ انھ اصبح من اھم محالت بغ
بالسكان كما اعتبر ھذا السوق سوقا جامعا الن فیھ 
تح      ان یف باعة دقاقین وخبازین وصانعي حلوى وك
ط   ابوابھ مرة واحدة في الشھر وفي یوم الثالثاء فق

   .تسمیتھ بسوق الثالثاء ومن ھنا جاءت
  :سوق الصفافیر

ید   یقع ھذا السوق على الجانب االیمن لشارع الرش
ومدخلھ یبتدئ من منطقة او محلة باب االغا ویمتد 
عرضیا ایضا باتجاه الغرب ملتقیا بسوق البزازین، 

من محلة سوق الصفافیر    ویعتبر ھذا السوق جزًء
ھیرة    افة الش ال الرص ن مح ي م وق . وھ وس

ناعة طرق    ال) الصفارین (الصفافیر او  تص بص مخ
ة     ل مكان ي تحت النحاس وصناعتھ، من االسواق الت

االواني       ة ب ة المتمثل اتھم من االدوات المنزلی اثیرة في نفوس البغدادیین منذ زمن بعید فھو الذي یضمن احتیاج
فریة ام         ات والص ارب والقروان س والمش دور المالب حون وق اریق والص وت واالب دور والطس یة والق النحاس

  .نواللَك العراوي
  :سوق الھرج

اب          ي ب ة ف دان المعروف احة المی دخل س ل ھذا الم یطل سوق الھرج من جانبھ الشرقي على شارع الرشید ویقاب
ة    ) القشلة(المعظم ویفضي مخرجھ االیسر إلى بنایة السراي  ة مدیری ة بنای وموقع المصرف العقاري حالیا قبال

وق المیدان المطل على الساحة التي كانت تقوم فیھا دائرة شرطة محافظة بغداد، اما مخرجھ االیمن فیتصل بس
  .اسالة الماء القدیمة

المدرسة (االول وھو الكبیر وكان یحادي دائرة الكمرك والمكوس ) سوق الھرج(والواقع ان ھناك سوقین باسم 
رة اال       ) المستنصریة  ى كث ة عل الھرج دالل د سمي ب ة والجارحة وق لحة الناری ھ االس اع فی ت تب ھ وكان ام فی زدح

  .وتعالي االصوات والتھریج للبیع والشراء
اما سوق الھرج الصغیر فھو المعني بھذا الحدیث وھو السوق الذي یعرفھ البغدادیون حالیا دون سواه ویختص 

  ).الخردة والسكراب(سوق الھرج الیوم ببیع 
  :سوق المیدان

امع االحمدي المواجھ المتداد بنایة وزارة الدفاع تقوم بقایا ھذا السوق في باب المعظم ویقع مدخلھ قریبا من ج
وكانت تباع فیھ ) االحمدیة(الحالیة وكان ھذا السوق مؤلفا من عدة اسواق منھا سوق المیدان المتصلة بجامع 

ان سوق             عیر وك رز والحنطة والش ازن ال ھ مخ ا توجد فی ة كم الحاجیات من لحوم وخضراوات وحبوب واقمش
ذي     فیھ االثاث البیتیة والمواد الخشبیة المستعملة من ضمن الھرج الصغیر الذي تباع دان الواسع ال سوق المی

لطان     یعود تأ داء لسوق الس الي   (ریخھ إلى القرن السابع الھجري اذ كان یصلح الن یكون ابت م الح اب المعظ ) ب
  كوثر جاسم :عرض            .الممتد نحو الجنوب إلى محلة سوق السلطان وكانت ھذه المحلة كبیرة جدا
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  شخصیات عراقیة

 ابن فضالن سفیر العراق الى أوربا
  السوید/ سھر العامري

aslam326@hotmail.com  
   

  
   

یعرف الرحالة العراقي أحمد بن فضالن في أدب الرحالت عند العرب،  مثلما عرف الرحالة المغربي ابن بطوطة عندھم لم 
ھ باسم        ي آخر،  فرسالتھ المعروف ة عرب د ترجمت      : مثال،  لكنھ اشتھر في اوربا أكثر من أي رحال رسالة ابن فضالن ق

ا ترجمت      , زیة ترجمات كثیرة الى لغات أوربیة عدیدة،  مثل االنجلی ا،  وربم واأللمانیة،  والروسیة،  والسویدیة وغیرھ
ة،    في اللغة الواحدة أكثر من ترجمة،  كما تناولھا في البحث والتقصي أكثر من باحث في أكثر من بلد من البلدان االوربی

  . ودارت الدراسة حولھا عبر المحیط األطلسي،  وتحدیدا في الوالیات المتحدة األمریكیة
ك         ل رة من أحل ي فت قد اكتسبت رسالة ابن فضالن شھرتھا في أوربا من موضوعھا الذي تحدث فیھ عن احوال شعوبھا ف

ان واحدا من القرون                ذي ك یالدي ال رن العاشر الم ا مطلع الق ي بھ عوب،  وأعن ك الش فترات الظالم التي كانت تعیشھا تل
ة العرب    الوسطى المثقلة بالتخلف واالنحطاط، والذي لم یكن لھم م ا یؤرخ لتلك الفترة غیر كتابات الجغرافیین،  والرحال

  . والمسلمین، ویأتي ابن فضالن في الریادة من ھؤالء 
رحالت،          أدب ال رب ب میھ الع ا یس درج فیم الن تن ن فض الة اب ت رس د كان لق
وان األدب         ذا اللون من أل ي ھ ة ف ة،  فالكتاب ب الحقیق والتسمیة ھذه ال تجان

ة ا   ن كتاب رب م ذي      تقت وم ال ك المفھ دھم،  ذل دیم عن ا الق ص بمفھومھ لقص
زمن            ي ال رب ف اب الع ھ الكّت ذي عرف ي ال ل الروائ وم العم ن مفھ رب م یقت
القریب،  متأثرین بغیرھم من كّتاب القصة والروایة في أوربا الحدیثة،  رغم 
اریخ األدب      ا ت د عرفھ اكلھا،  ق ا یش الن وم ن فض الة اب ائل،  كرس أن رس

ذ أزم ي من و    العرب اعر اب ا الش ي كتبھ ران الت الة الغف أتي رس دة،  وت ة بعی ن
ذه الرسائل،    ظالعالء المعري،  ورسالة حي بن یق ان البن طفیل في مقدمة ھ

یضاف الى ھذه الرسائل لون آخر من ألوان األدب القصصي ھو أدب المقامة 
ا ترجمھ     ذلك،  وم الذي عرف عند بدیع الزمان الھمذاني،  وعند الحریري ك

اب           عبد ي كت ات ف ة من حكای ى العربی ھ ال ن المقفع من ة،    : اهللا ب ة ودمن كلیل
ولكن .  ألف لیلة ولیلة: وما أبدع منھا العراقیون زمن ابن فضالن في كتاب 

رسالة ابن فضالن تتمیز عن كل ذلك بانھا تحدثت عن واقع عاشھ كاتبھ عن 
یش متبای        رق ع ر،  وط وام،  وحواض ن اق ھ ع ن خالل ب م ب،  وكت ة،  كث ن

ي   00وعالقات اجتماعیة مختلفة،  وأسالیب حكم متخلفة  الخ،  وھذا ما یجعل الرسالة في موضوعھا تقترب مما یسمى ف
لوب         ) Anthropology(زمننا الحالي بالدراسات السكانیة،    ة دراستھ تلك باس ى كتاب ،  ولكن ابن فضالن حرص عل

دفھ،   وھو في طریقھ الى ملك البلغار،  رسوال من قبل الخلیفة قصصي،  وعلى اختصار كبیر،  واصفا ما رآه،  وما  صا
  . ھـ 295المقتدر باهللا الذي بویع بالخالفة في بغداد سنة 

ھ،           ادت أن تودي ب ي ك رة،  والت ا م كما أنھ واصل وصفھ القصصي ھذا كذلك للعثار الكثیرة التي اعترضت طریقھ غیرم
  ردة،  زمھریرًا،  وكان الجو قارصا یتجمد الماء فیھ على لحیتھ،  مثلما كان وبمن معھ في ھالك أكید،  فالریح كانت با
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دواب ال  تحمل ھدایا الخلیفة المقتدر باهللا الى ملك البلغار،  المش بن یلطوار،  تي تال ةالغرق یتھدد الدواب الكثیر ي ت لك ال

ة،  یرافقھ   على ثال اي زاد عددھتخوض في ثلوج،  ومیاه االنھار العدیدة،  والت تكان خمسة آالف رجل من     اثة آالف داب
رجال بعثة الخلیفة في بغداد،  كان بعضھم غیر مأمون الجانب،  یضاف لكل ذلك مشقة الطریق ووعورتھ،  وقطاع الطرق 
داد    وغدرھم،  ھذا مع استغراق ھذه الرحلة مدة طویلة بلغت في الذھاب أحد عشر شھرا،  إذ انھا قد بدأت التحرك من بغ

ر   921من شھر حزیران سنة  21یوم الخمیس،  المصادف في  م،  وانتھت عند مملكة ملك البلغار،  قریبا من ضفاف نھ
  . م 922أیار سنة  11الفولغا في یوم االحد المصادف 

ض        م أن بع ذا،  رغ ب ھ ا القری ي زمنن ة ف دان العربی ي البل اس ف ة للن ك،  مجھول د ذل الن،  بع الة ابن فض ت رس د ظل لق
یین،  والرحالة العراقیین والعرب ممن جاءوا بعد ابن فضالن قد نقلوا عنھ صفحات كثیرة منھا،  مثلما فعل یاقوت الجغراف

ي العصر الحدیث                  ا ف تم بھ م أول من اھ ربیین ھ دان،  لكن المستشرقین الغ ھ الشھیر،  معجم البل ي مؤلف الحموي ذلك ف
رن الت     ع الق ي مطل ان ذلك ف را،  وك ا وكبی ا ملفت الة       اھتمام ى مخطوطة الرس ر عل م یعث ذا ل یالدي،  ومع ھ ر الم اسع عش

  . م 1924الوحیدة للساعة،  والموجودة في خزانة المخطوطات بمدینة مشھد االیرانیة إال في سنة 
راك       ان العجم و االت د ك في رسالتھ تلك كتب ابن فضالن عن مجموعة من االقوام الذین مّر علیھم في رحلتھ الطویلة،  وق

أول من كتب عنھم،  مفردا لھم عنوانا خاصا بھم في رسالتھ،  مثلما فعل مع غیرھم كالصقالبة الذین خصھم )  كمانالتر(
  . الخلیفة المقتدر باهللا بمعونتھ تلك،  والذین یعتقد أنھم ھم البلغار أنفسھم،  أو مثلما فعل ذلك مع الروسیة،  والخزر

ب    وإذا لم یكن قد وقع لبس كبیر في تحدید ھو ذین كت یة اغلب ھؤالء البشر ال
ة         د ھوی ي تحدی ع ف د وق ذین  )  الروسیة (عنھم ابن فضالن فإن لبسا كھذا ق ال

ا         ى شيء فإنم ا أسلفت،  وھذا إن دّل عل أفرد ھو لھم فصال خاصا بھم،  مثلم
من  مھمًا یدل على أنھم من األقوام المعروفھ في زمنھ،  والذین یشغلون حیزًا

  . التي وطأتھا أقدامھتلك األرض البعیدة 
ة      ن القومی درون م ذین ینح روس ال یة ال ي بالروس الن یعن ن فض ان اب ل ك فھ
ى ھذا    السالفیة  أم أنھم قوم آخرون غیرھم لحقتھم ھذه التسمیة ؟ وجوابا عل

ان   : السؤال أقول  لقد ظن البعض ممن كتب عن تلك الرسالة أن ابن فضالن ك
) االتحادیة(ھو معروف الیوم بروسیا  یعني بھم الروس السالفیین،  سكان ما 

،  ولكن كل الدالئل تشیر الى أن ابن فضالن كان یعي تماما أنھ كان یكتب عن 
قوم آخرین ھم سكان الشمال،  أي سكان ما یعرف الیوم بالدول االسكندنافیة،  
ن           ر م ك البش م أولئ دا ھ وید،  وتحدی كان الس وص س ھ الخص ى وج وعل

من بین اھم القبائل السویدیة العریقة،  والمعروفھ  السویدیین الذین ینحدرون
الشرقي من السوید،   –،  والتي استوطنت االقلیم األوسط ) Svearerna(بـ  

ـ    ة    )  Svealand(المعروف ب ت اسمھا لدول ي منح ة الت ي ذات القبیل ،  وھ
ـ           ا ب ة أھلھ وید بلغ مى الس ث تس وم،  حی ة الی وید القائم ،  ) Sverige(الس

ي                ویبدو أ ا ف ال الیھ یھم االنتق ذي سھل عل ن قرب مواطن ھؤالء القوم من الضفة الشرقیة األخرى لبحر البلطیق ھو ال
،  حیث أستولوا ھناك على مدن ) Vikingarna(العصور الوسطى،  وعلى زمن ما یعرف في تاریخھم بزمن القراصنة  

سكان دول الشمال االسكندنافیة من جھة،  وبین بغداد  أستخدمت،  فیما بعد،  كمحطات للسلب،  والتبادل التجاري ما بین
  . واستنبول من جھة ثانیة

م ھو      دن باس ذه الم دة من ھ ت واح ة  )  Gårdarike:  (لقد عرف ا ھي مدین د أنھ ي یعتق ي  Novgorod:الت ة ف الحالی
سانت بطرسبورغ الروسیة روسیا االتحادیة،  والتي تقع على بعد مئة وخمسین كیلو مترا الى الجنوب الشرقي من مدینة 

م      : المعاصرة،  ولفظھا یعني  ي روسیا ھ اس ف ذلك أن الن مملكة البیع في معنى من معانیھ في اللغة السویدیة،  ویعتقد ك
كندنافیة،  وبخاصة من       دول االس الذین أطلقوا على القراصنة من التجار،  أو من قطاع الممرات المائیة،  القادمین من ال

ھ        ) Ruserna(وتجمع في اللغة السویدیة على صیغة   )  Rus(السوید،  لفظ   ذي جاءت من ا األصل ال د تتبعت أن ،  وق
،  وھو كتاب بین القاموس،  وبین االنسكلوبیدیا،  ووفقا familjebok Nordisk: ھذه الكلمة،  فعثرت علیھ  في كتاب 

ة     كري       )  Rhos(لما ھو مدون فیھ یكون البناء األول لتلك الكلمة ُیرد الى كلم كیل عس ى تش انیون عل ا الیون ي اطلقھ الت
ى            ال من خمسمئة رجل من سكان  ذلك،  وذلك حین ضمھم القیصر ال انوا یسمونھم بالفرنجة ك ذین ك كندنافیة ال دول االس

ھ   كیلھا لحمایت ام بتش كریة ق ة عس ى      .   فرق ویة عل ان س ان تطلق ت الكلمت یالدي ظل ر الم ع عش رن التاس ة الق ذ بدای ومن
ا  )  Rhos(نافیین،  كما أن كلمة  االسكند ة السویدیة    : ُترد الى أصلین ھم ي التجذیف،  احدى     )  rodd(الكلم ي تعن الت

ذكور    .   التي تعني السویدیین عامة  )  Ruotsi(لندیة  نوسائل القراصنة في االبحار،  أو للكلمة الف ویصف المصدر الم
ذي و    ف ال ذات الوص نة ب ؤالء القراص ن ھ د م یف،     سالح الواح أس،  والس و الف التھ،  وھ ي رس الن ف ن فض ھ اب فھ ب ص

ى أنھم احترفوا           دل عل والسكین،  كما أن صالبة بناء أجسادھم،  وطول قاماتھم التي وصفھا ابن فضالن بطول النخیل ت
كوب البحار،  ،  دفعھم الى المغامرة بروفیرًا وخاضوا غمار الحروب الى جانب التجارة التي كانت تدر علیھم ربحًا, القتال 

ي        اه ف ارات المی ومن ثم السیر على الیابسة ،  فاالنھار الطویلة ذات المنحدرات المائیة الخطرة،  مثلما ھي الحال مع تی
ك     نھر الدنیبر المنحدر نحو البحر االسود جنوبا،  مستخدمین في رحالتھم التجاریة تلك السفن المصنوعة من خشب األی

العربیة ھذه ال زالت تعیش بلفظھا )  Ek(واسطة لتنقلھم ھذا،  والمالحظ أن كلمة األیك   الصلب،  والخفیف في آن واحد
في اللغة السویدیة،  وتطلق على ذات الشجر الذي یأتي منھ أجود،  واخف أنواع الخشب الذي یعتبر مصدرا مھما، وثرا 

  التي غزت )  Ikea(یدیة المعروفة بـ  من مصادر الدخل القومي في السوید،  وما شركة بیع االثاث المنزلیة السو
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ة         اسواقھا بلدانًا ى أھمی ة،  إال دلیل عل ا بعض األسواق العربی كثیرة،  بما فیھ

  . حد مصادر ذلك الدخل أصناعة الخشب ك
ك        ة أتل عاصمة مل ي مدین كانت سفینة القراصنة،  الذین التقاھم ابن فضالن ف

ة من ضفاف نھ      ى مقرب ل   البلغار الواقعة عل ا (ر أت ي إلتواء قرب    ) الفولغ ،  ف
د       د بعی ى ح بھ ال زوین،  تش ر ق و بح ا نح در جنوب و ینح ازان،  وھ ة ق مدین

ة،          ماة بالمھیل راق المس وب الع ي جن وار ف فینة االھ راعھا س میمھا وش بتص
ى العصر السومري،  إال     والتي أخذت ھندسة بنائھا من تصامیم عراقیة ُترد ال

ر من       انھا تختلف عنھا بكثرة ال ا أكث ي یعمل علیھ ا،  والت مجاذیف على جانبیھ
ي   أربعین الى خمسین مالحا،  وسبب خلو سفینة األھوار من المجاذیف عنھا ف

یس مجذافا،     سفینة القراصنة یرد الى ضحالة میاه الھور التي تتطلب مردیًا ول
ب المردي،           ب المجداف،  وال تتطل ي تتطل ة الت اه البحر العمیق وعلى عكس می

ان یفعل      وی ا ك بدو أن القراصنة كانوا یطلون سفنھم بزیت سمك الحوت،  مثلم
العراقیون القدماء ذلك مع سفنھم منذ عھود بعیدة خلت،  وتعمد شركات البناء 
ذات      ا ب ي تبنیھ في السوید الیوم الى طالء األسیجة الخشبیة لحدائق البیوت الت

   . وات على زمن الطالء األولالمادة،  وتعید طالءھا ثانیة بھا بعد مرور عشر سن
ى الفراء          أللقد قام  اء،  وعل یض،  وخاصة النس ى تجارة الرقیق األب نشاط الروسي التجاري الذي شاھده ابن فضالن عل

ى ظھور البحار،  وحین           ة بھذه البضاعة عل أتي محمل الجید الذي تعرف بھ حیوانات المناطق الباردة،  وكانت سفنھم ت
ة ی ن الیابس ي     یقتربون م اذیف ف ع المج ن مواض رق السفینة م دة تخت الل أعم ورھم من خ ى ظھ فن عل ك الس ون تل حمل

عطفیھا،  ثم تستقر ھذه االعمدة من طرفیھا على ظھور رجال أشداء على جانبي السفین الواحد،  یساعدھم في ذلك خفة 
ل بت         ي تص ار الت د االنھ ى أح ر ال ن البح فینة م ل الس ق تنتق ذه الطری ك،  وبھ ب األی تنبول،    خش داد واس ى بغ ارتھم ال ج

واشھرھذه األنھار ھو الدانوب من بولونیا،  ونھرا الفولغا والدنیبر من روسیا،  واھم ما كان یطمحون في الحصول علیھ 
ي              الخط الكوفي،  والت ة ب ة الفضیة المزین ة العراقی ر مصنعة،  والعمل ذھب،  والفضة الغی من اسواق بغداد ھو سبائك ال

  . منھا،  والزال منقبو االثار فیھا یكتشفون مقادیر مھمة منھا بین الحین واآلخر سوید تضم كنوزًاالزالت ارض ال
لقد مّر على رحلة ابن فضالن مایزید على ألف سنة،  ولكن صاحبھا مازال محط اعجاب االجیال الكثیرة على مّر العصور،  

ھ        وذلك بعد أن تخطى ھو حدود القومیة الى أفق االنسانیة الرح ان ل ا ك دة من ماض م رة فری ب،  فحفظ لشعوب عدة ذخی
ھ الشاقة تلك،                   ھ من رحلت ي عاصمة السالم،  بغداد،  بعد عودت ا ف ي دونھ دة الت وال تلك السطور الخال حضور بینھم،  ل

  . بكنز من حقائق عاشھا بین اقوام بعیدة،  خلده على امتداد الزمان محمًال
 )میزوبوتامیا( 

  
  سطور من كتاب

  مثال البغدادیة في الفلكلور العراقياأل
  محمود العبطة المحامي: المؤلف

  
  خلود فاضل : اعداد 

  عضو فریق ذاكرة بغداد في دار الكتب والوثائق
  

اخترنا سطورًا من كتاب األمثال البغدادیة في الفلكلور العراقي للمؤلف محمود 
  : العبطة المحامي  ، ومما جاء فیھ 

كل ما یمارسھ الشعب بصورة ثابتة متكررة سواء ما  الفولكلور بانھ فیعّر
أتصل منھا بشؤون الحیاة الیومیة العادیة او ما یتعلق بطقوس المناسبات وما 
یتناقلھ افراد الشعب خاصا بتاریخھم وابطالھم، وتدخل في میدانھ المعتقدات 

  .الدینیة سواء كانت متفقة مع الدیانة الرسمیة ام لم تكن
  .دیةاألمثال البغدا

الفنون (في كتابھ ) رشدي صالح(تعددت تعاریف المثل وكثرت تفسیراتھ ولكن نورد ھنا مثلین معینین اولھما لالستاذ 
اسلوب بالغي حاد، قصیر، یكون حكمة او قاعدة اخالقیة او مبدأ سلوكیا، وكأن االمثال  بنود في ) المثل(فیقول ) الشعبیة

ما ترضاه العامة والخاصة في لفظھ ومعناه، حتى ابتذلوه فیما ) المثل: (فیقول والثاني للفارابي , دستور غیر مكتوب 
ویتبین ھنا . بینھم، او قنعوا بھ في السراء والضراء واستدروا بھ الممتنع من الدر، ووصلوا بھ الى المطالب القصیة

اما تاریخ .. دب الشعبي واالدب الرسمياھمیة االمثال ومكانتھا االدبیة في القدیم والحدیث اھمیة یتساوى على صعیدھا اال
قبل بنائھا على الصورة المعروفة في ) بغداد(االمثال فال مجال لمعرفة بدایتھا، ویذكر ان االمثال كانت متداولة عند سكان 

وقد تطورت وتغیرت تبعا للتحوالت السیاسیة واالجتماعیة منذ وجود المدینة حتى ) ابي جعفر المنصور(عھد الخلیفة 
  رحمھ اهللا جمع فیھما االمثال البغدادیة في فترات ) الشیخ جالل الحنفي(ونالحظ في الكتابین اللذین ألفھما . وقت الحاضرال
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فروقا وتباینا عظیمین بین ) االمثال البغدادیة(مختلفة وھو 

االمثال المجموعة في كلیھما، مردھا للتحوالت االجتماعیة 
حفوظ لدى ابناء بغداد فاذا أخطأ والثقافیة في بغداد، والمثل م

فیھ قائل صححھ لھ االخرون فیقول مثال الیائس من الحصول 
ویقول اذا ) جزنا من العنب انرید سلتنة(على شيء وعربھ 

ویقول اذا سجن ألمر ) الحبل عالجرار(عم البالء وغم االمر 
واذا وعد بشئ ولم ) السجن للرجال والبجي للنسوان(كریم 

اواعدك بالوعد : (لشخص المقابل فیقولینلھ وماطلھ ا
یتعب ابو كالش (ویقول عند ضیاع جھوده ) وأسكیك یا كمون
البغل كالوا لھ (واذا ادعى بشيء ال یملكھ ) ویاكل ابو جزمة

والباحث في االمثال البغدادیة ) . منو ابوك كال خالي الحصان
 یلمس في جالء تشابھ االمثال مع ھجرة االمثال كظاھرة ثقافیة

وكمثال على ذلك نورد . ووحدة التفكیر االنساني عند الجمیع
االمثال المتشابھة عند عدد من االقوام والشعوب، فھناك مثل 

الغریب ذیب وعضتھ ما (بغدادي یقول عن الغریب في بغداد 
اذا اقفر الوادي یكون الذئب (یشابھ المثل التركماني ) تطیب
الذي )إلعب یافار غاب الكط(ومثلھ المثل البغدادي ) سیدا

وتشابھ ) ان غاب القط العب یافار(یشابھ تماما المثل المصري 
عندما تغیب القطط (قریب مع المثلین االنكلیزي والفرنسي 

  ).فرقصت الفئران  وغابت القطط) (رانئتلعب الف
   

  
  
  
  
  

  قراءات
عبید  لعلي حسین) كائن الفردوس(قصص ..   في إشكالیة انتقاء العناوین وصوغ المتون

  إنموذجًا
  كاتبة عراقیةـ  نادیة ھناوي سعدون. د

  
د   -شعریا كان أم نثریا  -إن قراءة النص االبداعي  من عنوانھ یبدو فعال أمرا صعبا فالعنوان مفتاح النص ال ریب، لكنھ ق

نص      ھ عن شيء من رؤى ال ائن لغوي مرا    .یصادر رؤیة المتلقي وقد یوجھھ أو یخاتلھ فال یكشف ل العنوان ك وغ شدید  ف
ده ھو          ذي نقف عن ا ال المراوغة لحظة القراءة االولى لكنھ أكثر مطاوعة أمام القارئ في لحظات القراءة االخرى ومثالن

للقاص علي حسین عبید وھذا العنوان لیس من زمرة تلك العناوین التي ) بغداد/ دار الشؤون / كائن الفردوس(مجموعة 
ھ ساكنا       ارئ فال تحرك فی ین نقیضین             یمر علیھا الق اغتراب حاد ب ارئ احساسا ب ي الق ا یحرك ف فكل قصة تحمل عنوان

ا مع قصة      ) تفاحة البحر  (یشدھما حال واحد فقصة   ي عنوانھ ى ف ال  (تتالق اءات الوھم  (و ) تفاحة الخی ة  (مع  ) فض خدیع
كلمات ذات مفردات  حیث تجمع بین) سیول الكالم(مع ) تناسل االسوار(و ) نتوء الشیطان(مع ) كائن الفردوس(و ) الماء

  .لفظیة ومقاربات داللیة
وھذه المعادلة الموضوعیة التي یضعھا ھذا النص امام القارئ ھي ال محالة كاشفة عن ملكة تخیلیة یطوعھا صاحبھا في  

 عملھ االبداعي عبر ھذا االنتقاء المحسوب لعناوین قصصھ القصیرة مانحا ایاھا انزیاحات وعدوالت تعید استدعاء قارئھا
نص من              ھ ال ا یرشح ب دى دورة االستمتاع بم ال یتع نص ف ام استغالق ال ا ام الى صلب العملیة االبداعیة بعد ان كان واقع
بعض الصور او الحكم والمواعظ ویكتفي في مرحلة متقدمة بإعادة تقبلھا على ما ھي علیھ في اطار المصالحة المعقودة 

ب   ین الكات ھ وب ي   .بین ارئ ف ى الق ا أضحى عل ا     من ھن ب وملزم ة مع الكات اركة والتفاعلی راءة مدعوا للمش ار فعل الق اط
اك في النص المقروء في محاولة الكمال نواقصھ وسد فجواتھ التي تعمد الكاتب إحداثھا في جسد النص ومن دون رباالشت

امین      توى المض ى مس واء عل روء س نص المق ام ال رة ام ھ ازاء حی ارئ نفس یجد الق ة س ك التفاعلی ان(تل ى ) يالمع أم عل
ة  ) كائن الفردوس(ان العنوان الشامل لھذه المجموعة القصصیة ,  )المباني(مستوى االشكال  وھوعنوان مبني على عالق

ذبان  (لغویة ھي االضافة وھذه العالقة تنظم سائر العنوانات الفرعیة في اطار واحد  تفاحة البحر وسیرة ذاتیة وكتاب الكی
وھم       وسیول الكالم ونتوء الشیطان ورا ة ورد وفضاءات ال اء وتناسل األسوار وباق ة الم ) ئحة األب وتفاحة الخیال وخدیع

راھن من    اوھي بمجموعھا تضعنا امام عالم من االحالم والرؤى التي تعكس شعور باالغتراب لما یعیشھ انسان العصر ال
  ت تستقل كل قصة في طرحھا وتتحدى ھذه الثیمة القارئ عبر مفردا.تشتت وتبّعض وقطیعة مع ذاتھ او مع اآلخرین
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ھ              ي خط بعین ة االضافة لتحدد مسار فعل القراءة والتأویل ف زوم عالق وتكرارھا مع ل
ة          ى عالمات رؤیوی ات تتحول ال ا عالق ب والعناصر تحكمھ ومستوى مماثل من التراكی
تجسد رؤیة القاص وبراعتھ في توظیف ما یمتلكھ من ثقافة وتقنیات في سبیل التعبیر 

ھ اقصوصة      عن  ى فی ذي تتجل ال  (تلك الرؤیة؟فمثال ان الفضاء ال فضاء ال  ) تفاحة الخی
رأة والبحر والتفاحة    (زمني تتواتر فیھ الفاظ  ل والم ا یتحرك    ) االزرق والطف لتفسیر م

ى          ین سواء عل ا من توحد وتكتل عمیق ي دواخلھ ین     الف ائي أم التولیدي ب مستوى البن
ا من      مرجعیات ال مجال فیھا للتلفیق او ا ة السرد فیھ لرتق كما تعكس ما تستحثھ تقنی

كیمو (تشویق النتباه القارئ وتحریك لقدراتھ وتتعدد في قصة  ) سیرة ذاتیة لعربة االس
او كلمات ) بغداد(المرجعیات الثقافیة التي استعملھا الكاتب من مثل تحدید أماكن بعینھا 

تن والمصنوعة بین اقواس او بعض العبارات الممیزة في الم) خطار ودشداشة(شعبیة 
كیمو (مثل  ھ القصة     ) ارید قطعة من االس ْت ب ذي ُذیِّل وان القصة    .والھامش ال ى عن ویلق

الك     ائن الم و الك ردوس ھ ائن الف تن فك ى مستوى الم ات عل ن المترادف ة سیال م الثالث
اھج     ة المب ماء ومملك حر الس واء وس اء واالض ردوس والفض ائر والف ل والط والطف

اء و  ة النق ماء   ولحظ ھ الس عادات ووج افیة والس اءات الص رھة     .الفض ذئاب الش ولي وال رح الطف ردات الف ت مف ا كان بینم
تن قصة     اب  (وفضاءات مجھولة والغالف البھي واالضالع النقیة والوجھ الكوثري وروح الطفلة تتشظى في صیاغة م كت

زواء واالقصاء     ویشع فضاء قصة سیول الكالم سیال من الفاظ الذوبان والخطف والذو)الكیذبان اء والفراغ والصمت واالن
ج   .والخوار وتتناوب الفاظ الزقاق واألنین والھوَّة والجوف والفرحة والكوة والتعویذة في فضاء قصة نتوء الشیطان لتنس

ي               راغ الورقة وجودة التعامل مع مساحة الصفحة ف ى حسن استخدام ف وان فضال عل وحدة متماسكة الخیوط لداللة العن
د یضع     توزیع الح اض ق وارات واالھازیج الشعبیة بما یوحي للمتلقي بالصمت تارة وبالحركة والقول تارة اخرى الن البی

ر      ابالت محددة    .المتلقي في عالقة تساؤل مع الفراغ حتى ال تبدو الحروف السود خالصھ االوحد او مالذه االخی یح تق وتت
جنوني وأكاذیب الخیال مدى رحبا للتفسیر والتأویل لما تتركھ من مثل التساؤالت الصاخبة والفردوس الغائبة والجموح ال

تح قصة        ي مفت ي ف ) تناسل األسوار  (من عالمات دالة یجمعھا عنوان تفاحة الخیال وبین النص المقتبس من عراف عرب
ت متعددة انطالقا من  مكانیة التحلیل السیمیائي بما ینتج دالالواالستدراك الذي ُذیِّلْت بھ نھایتھا، أنظمة عالماتیة مھیأة أل

مبدأ أولي وأساس ھو مبدأ االختالف، فال یمكن ان نعرف أي شيء ما لم تكن لھ عالمات تمیزه عن غیره ومعنى ذلك ان  
االختالف بین انتقاء العنوان في ھذه القصة وبین صیاغة متنھا انما ھو عالمة في ذاتھا والسیما اذا علمنا ان السرد انما 

عیة قصصیة إّال برصد السمات              ھو جملة من التحوال   ة وض ى معرف امج سردي وال سبیل ال ى وفق برن ابع عل ي تت ت الت
واذا كانت اقصوصتا خدیعة الماء وباقة ورد ال تحمالن ذلك البعد السیمیائي .التقابلیة والعالقات الخالفیة التي تندرج فیھا

ذ   ي ھ وان        او باالحرى ال تحفالن بعالمات بعینھا فإن القصة األخیرة ف وھم وھو عن وان فضاءات ال ه المجموعة تحمل عن
ت من             ث المدلول منفل ذات حی راغ ال أة فراغات سواء فراغ العالمات أم ف طافح بفراغات شتى تتجسد في المتن على ھی

ا   .الدال وكل مقطع او فضاء ذاكرة لمقطع آخر سابق او الحق یستوحیھا او یستحضرھا في صیاغات متجددة ومن خالل م
د ان مجموعة كائن الفردوس بعناوینھا ومتونھا تنویع قصصي یجترح تقنیات السرد وآلیاتھ عبر مغامرة الكتابة تقدم نج

  .وما ھذه القراءة التي أقدمھا ھنا إّال محاولة اولى تفترض قراءات أخرى متعددة
   

  
  ضوء على كتاب

 لصباح رحیمة التلفزیونیةالدراما 
  ـ كاتب عراقي صباح محسن كاظم
  

فما من اسرة اال وتتابع  مھم،موضوع الدراما التلفزیونیة وھو موضوع یتناول ) صباح رحیمة( ان والمخرج واالدیبالفن
 .... االعمال التلفزیونیة والفنیة والدراما بأشكالھا

ز   ثمة حاجة ماسة جدا للمكتبة العراقیة،والعربیة، وجود مطبوعات تھتم بشأن كتابة الدراما بأنواعھا ،لما تشغلھ   من حی
ة       ي بصنوفھ العمری د المتلق ة وعن ة         في المساحة االعالمی درامي سواء بالمسلسالت التلفزیونی اج ال فتجده مشدودا للنت

دع     اب المب واالذاعیة او االعمال الفنیة االخرى التي تخاطب المتلقي بالمسرح وكل وسائل التلقي االخرى،من ھنا جاء كت
موضوعا متنوعا )37(یخوض بتفاصیل كبیرة جدا ) الكتابة يالفكرة الى المتلقي ف الدراما التلفزیونیة من( صباح رحیمة

ة، والتعلیمی        ة، والدینی ا التاریخی ة ،وانواعھ نوف الكتاب دراما، وص ة ،وال ن الكتاب رى  ةم ة اخ وعات متنوع ... ، وموض
فة أعدھا كجرعات معرفیة لتدرس بل تمكث في ذھنیة المتلقي وطالب المعر  یتناولھا بجمالیة ویسر ولغة ماتبرح الذاكرة،

  ..ولینتفع بھا المتلقي ایضا،
وم   وفي الفصل الثاني یقدم لنا المبدع الثر نتیجة تجربتھ االبداعیة ومنجزه باالشتغال الفني منذ اواسط السبعینات الى الی

ھ     وزاخرة لمفاھیم الكتابة  قراءة رائعة ى مایدون ة عل اء االحداث      في النص والمشھد والحكایة ضاربا امثل تم بن وكیف ی
ة              ة للطلب ھ خدم الي فی تغال الجم ذا االش ع ،ان ھ وتر والتوق ذروة والت زم وال ھد الملت د والمش راع والعق ة والص والحبك
ات                ي عن مؤلف دیم الجوھر بشكل ملخص یغن زال وتق ار واالخت ث ان االختص ي المثقف حی وللقاريء بشكل عام والمتلق

  وتھویمات اصطالحیة یصعب فك شفراتھا للمتلقي الطالب وسواه، في فصلھ االول  عدیدة لما یقدمھ بیسر دون حذلقة
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ولھھ، وولعھ بالفن منذ صباه، ومحاوالت تقمص الشخصیات الفنیة ویقتني صورھم التي كان یطمح لیمثلھا : یذكر الكاتب

ان   حین    متوسطالاني الصف الث حتى امام اقرانھ الطلبة في االبتدائیة وتنامي االحساس لدیھ تدریجیا  ى الفن طارق  (التق
داني  وان   ) الحم ة بعن ة تلفزیونی ى تمثیلی ھ عل ھ     )...وعد اهللا(لیدرب ق درب ن لیواصل ویش ب للمسرح والف ذا الح وتجذر ھ

ة األكادیمیة ویواصل ابداعھ          ي المرحل ھ وھو ف ھ لیعیل عائلت ة        بصعوبة بالرغم من عمل الي فرق د شكل بوسطھ العم وق
أمیم     مسرحیة لعمال  ت الت دمت اوبری د          نقابة الغزل والنسیج وق أخراج عدة مسرحیات ،وق ي ب م مواصلة مشواره الفن ث

ل  رزاق   واص د ال عد عب ذاك أس ة آن وز الفنی ن الرم ھ م الل-تعلم راھیم ج د  -اب دري حسون فری عدي -ب ر الس م  -جعف جاس
ا          -العبودي دھا عشرات االعم دم بع دعین لیق د وغیرھم من المب د الحمی ون    سامي عب ي المسرح والتلفزی ة ف ان ... ل الفنی

ة     13فصول الكتاب الشیقة التي تبدأ بتعریف الدراما ص ومعناھا في اللغة الیونانیة الفعل ومعناھا ایضا المشاركة الفعلی
ة       ل أو حرف ل أداء الممث لة بالمسرح مث ا كل مالھ ص ة تارك ة أو المنطوق ة المكتوب ى الكلم ا عل اك من یقتصر معناھ وھن

اقش حقیقة نشوء     . ج على اساس دراسة ھذه االشیاء دراسة خاصةالمخر ا ان نن ویسترسل بشروحاتھ الوافیة واذا اردن
ى اساس       ) الفعل والصراع(فكرة الدراما  ث ان حقیقة النشوء ھو عل لوجدناھا قبل ذلك التاریخ ولیس في مكان محدد حی

  .....مراریةواالست التضاد والفعل واذا مافسرنا الكون على اساس الحركة
ف   بالطبع جمع كل المفاھیم واالطروحات الفنیة بكتاب مستقل یعد من الصعوبات لكن المبدع صباح رحیمة استطاع توظی

ي    15ص:خبرتھ في العمل الفني لشروحات اتسمت بالعمق والبساطة في اطار الكاتب الدرامي یقول  ب درام ان والدة كات
رب الفن من      تعني والدة مفكر یعطي للحیاة ثمرا جدید ا وذلك لق ا ویكون نسغا صاعدا لھا یغذیھا بأفكار وینیر لھا طریقھ

  ... الجمھور وسرعة دخول مفرداتھ الى النفس البشریة
الم      زة االع م اجھ ون اھ ة التلفزی باح رحیم د ص ور      (ویع ور بتط ة ،وتط دء الخلیق ذ ب ان من ت االنس اھرة رافق الم ظ االع

واحدة   ةالمشاھدین في وقت واحد تكون مثل كتل  زیون یستطیع أن یقدم مادتھ لمالیینوألن التلف) (المجتمعات االنسانیة 
وني   ) او صف واحد یسمعون الدرس بال قیود ب التلفزی ویستمر الكاتب المبدع في تفصیالت مھمة اخرى یتناول بھا الكات

دراما  (20ص ة ال وال          كتاب ارا وقب واع جذبا للجمھور ومن اوسعھا انتش ر االن ي اكث ة    ھ ة والثقافی ات العمری ولجمیع الفئ
  .....) واالجتماعیة

اریخ    40ویستمر بتوضیح الرؤیة الصائبة للكاتب بكل المجاالت الدرامیة وانواعھا ،ثم یعرج على النص ص منذ فجر الت
ھ المستمع أو       سابتدع االنسان االساطیر واخذ یجسد ادوارھا محاوال ان ی ا یشارك فی كال منطقی المشاھد  بغ ابداعھ ھذا ش

ویكون جزءا منھ وقد وضع ضوابط وقواعد لعروض تلك االساطیر وصارت ھناك اختالفات عدیدة في طریقة التقدیم التي 
داث   ك االح روي تل ھ  ..) ت نص وكتابت ل لل م یمث رج  ث ة     لیع م القص رة ث ى الفك دھا عل ة (بع رد والحكای ر 51ص)الس یعب

ني ضمن حیز مكاني والتي تضم مابین دفتیھا الفكرة التي اعتمدھا وھي الحكایة في سرد احداث مرتبة بتسلسل زم:عنھا
رتبط بخیط             ة ت ك االحداث بشخوصھا وھذه الحكای ي المتابعة والتفاعل مع تل الكاتب لتكون دافعا الستمرار المشاھدین ف

  ....بھا او النصدق  نتتبعھ من الكلمة االولى وحتى النھایة لتظھر لنا الحكایة مقنعة یمكن ان نصدق) خط درامي(واحد
ذروة       ة والصراع وال اء االحداث،والحبك ة بن ي كیفی م بتصور كامل          یستمر المبدع رحیمة ف د كل مفھ اريء عن لیضع الق

اذا طبقنا معاییر النص الدرامي على ماجاء في     64ن الكریم صآلینھي فصول كتابھ الدراما والقر.. وبلغة جمیلة سلسة
اء        الذكر الحكیم لوجدنا ان النص ر دلیل للبن رآن الكریم خی القرآني أفضل نموذج لمعیار النص الدرامي والكتشفنا ان الق

ریم   ا       (الدرامي قصص االنبیاء التي وردت في القرآن الك ا اوحین رآن     نحن نقص علیك احسن القصص بم ك ھذا الق ) الی
التي یتناولھا في شرح یرتبط برؤیة القرآنیة  ویستعرض المبدع صباح رحیمة العدید من السور واالیات 3سورة یوسف 

ي         د المامة شاملة بالمصطلح الفن م یع داعي المھ فنیة وذوقیة رائعة ینطبق فیھا فعل الصراع والحوار، ان ھذا الجھد االب
  .... ومفاھیمھ

  
  تراث ثقافي

  خزانة بیت الحكمة
 سندس الدھاس: إعداد 

  
  

ة  كان بیت الحكمة او دار الحكمة مركزا ثقافیا یضم معا رف عصره وعلومھ منذ منتصف القرن الثاني الھجري حتى نھای
  .القرن الثالث الھجري وتعد بدایة لنشوء المعاھد والمراكز العلمیة االكادیمیة في العصور الوسطى 

ت الحاضر     / فؤاد یوسف قزانجي / ھذا مایراه  ى الوق / وھو بواقع   / في كتابھ المكتبات في العراق منذ اقدم العصور حت
  . 2001صفحة حجم متوسط طبع في دار الشؤون الثقافیة العامة في بغداد / 146

حیث عرف ھذا / م 774 -752/   -/ھـ158 -135/ وقال المؤلف ان بیت الحكمة تأسست في عھد الخلیفة ھارون الرشید 
ي حقول المعرفة و        ة ف ھ الحضارة الیونانی ة     الخلیفة بحب المعرفة واھتمامھ بالمدى الذي وصلت الی عى كل من الخلیف س

ة        ة والسریانیة والفارسیة والھندی ات الیونانی ھارون الرشید وعبد اهللا المأمون من بعده على تزوید بیت الحكمة بالمؤلف
ة      ا مدن عربی ا وتنظیمھ وخاصة اطراف االمبراطوریة البیزنطیة كما تعد مركزا لترجمة نفائس الكتب سارت على منوالھ

  .القاھرة والقیروان وطرابلس في الدولة االسالمیة مثل 
  وراسل الخلیفة ھارون الرشید ملك الروم یطلب منھ كتب الحكمة فبعث الیھ بكتاب من كتب الطبیعیات وكانت عنایتھ 
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رة    ب كثی بالفلك واالجرام السماویة وفي عھده ترجمت كت
یة       ة والفارس ن الیونانی فة ع ك والفلس ي االدب والفل ف

اب  / كلیلة ودمنة / نھا كتاب والسریانیة والھندیة م / وكت
/ الكیكس /في السیر وكتاب  / اخبار نامة / و/ السند ھند 

دینتي   .في اخبار افراسیاب  / ولما احتل الخلیفة الرشید م
رة   ة وانق ا    / عموری زائن كتبھ ى خ ة عل ر بالمحافظ ام

ة    ة الیونانی دون اللغ ذین یجی رجمین ال وارسل بعض المت
ب النفیس    وم والفلسفة وخاصة    للبحث عن الكت ي العل ة ف
ر    ة فنقلوا كثی ي الطب       اكتب الحكم ة ف ب الیونانی من الكت

ل اي   یات والحی اطیقي اي الریاض فة واالرثم والفلس
ى      ا ال / المیكانیك والھندسة والموسیقى والطب وعھد بھ

  .اكبر اطباء عصره لترجمتھا /  ھیوحنا بن ماسوی
ات مختلفة  وقد ضمت خزانة بیت الحكمة كتبا وضعت بلغ

یحى / تأثیر الوزیر بحیث وجھت العنایة بالكتب الفارسیة 
ي    د البرمك ت   / بن خال ى بی ب ال و فارسي االصل فجل وھ

ات الفارسیة وعین مترجمین      الحكمة مجموعة من الكتاب
ال      ن امث ا م ة لترجمتھ ة العربی ة باللغ ة تام م معرف لھ

ان   / ابي سھیل الفضل بن نوبخت     / و/ الشعوبي  ذي ك ال
ي الفلك وحركة االجرام السماویة        من كبار المتضلعین ف

  / .المنتحل من اقاویل المنجمین / وكتاب / الفأل النجومي /ولھ مؤلفات منھا كتاب  
ة     ت الحكم ة بی ة       / سھل بن ھارون    / ومن بین الذین كانوا مشرفین على خزان ات یونانی ي زمانھ اضافة مؤلف اذ جرى ف

ب     جدیدة سعى للحصول علیھا الخلی رة وطل فة عبد اهللا المأمون وقد جاءتھ من جزیرة قبرص بعد ان ھادن صاحب الجزی
ى   ین بن اسحق    / منھ ان یرسل لھ خزانة كتب الیونان فأمتثل صاحبھا الى طلب الخلیفة واوكل ترجمتھا ال رجم  / حن المت

  .ق ذالحا
  .وظلت بیت الحكمة وخزانتھا العامرة مدة تزید على قرن من الزمن 

عالن  / ذكره المؤلف ان لخزانة بیت الحكمة مشرفین من مختلف االصول منھم المسلم والمسیحي والفارسي مثل  ومما ی
ار ووجھات النظر     / المیدان في مثالب العرب / الذي الف كتاب / الوراق  ي االفك ھذا الجو العلمي المبني على التسامح ف

  .یلة والذي استفاد منھ مختلف االجناس من ھذه المكتبة الجل
  
  

  تحقیقات
 !تراث حاضر ام غائب؟.. حمامات البصرة

  البصرة/ كاظم الزھیري
   

  
  
املین  كان یوقظنا فجرًا فنم.. اعتاد أبي، یوم كّنا صغارًا، أن یصحبنا معھ إلى الحّمام أیام الشتاء الباردة" ضي في إثره ح

صّرة مالبسنا النظیفة، إلى حّمام الحسیني الذي مایزال في مكانھ الفرید في آخر سوق موسى العطیة المسقوف، بدكاكین 
ا صالتھ      كّ وما أن نھبط د.. عّطاریھ الغارقة في روائحھا الالسعة، وعتمتھ الشاحبة ة وتبتلعن ام اإلسمنتیة الداخلی ات الحّم

  ھا الواھنة ودفئھا الخدر حتى نكون في عالم آخر غریب، فعلى جانبي تلك الصالة غرف ضّیقة أشبھ المستطیلة بمصابیح
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  وكل غرفة من ھذه الغرف . ما تكون بحفر مستطیلة واقفة في الجدار بأبواب خشب شربت من األصباغ ما لم تكن تحلم بھ

ى خصرك ویستر نصفك األسفل فتكون         ھي منزع شبھ مظلم كأنھ برزخ تخلع فیھ ثیابك وتتعّرى إال من  ّف عل وشاح یلت
ى          م ستقودك قدماك بخٍف... على استعداد لتمضي إلى عالم آخر تح عل ة یصّر صریرھا وھي تنف ة ثقیل ى بّواب ن خشب إل

اخن                ا غیوم البخار الس ر علیھ ة مستدیرة تمط ة حجرّی تدیر تتوّسطھ دك ى جوٍف مس ار یفضي إل ى نفق من بخ مھل عل
ل أن یستحّموا              ویجلس علیھا  ذنوب، قب ا تتساقط ال ا كم الرجال أنصاف عراة منتظرین أن تتساقط عن أجسادھم أدرانھ

ھ       . ویتطّھروا بالماء الساخن ویخرجوا ثانیة إلى العالم في دورة حیاة نقّیة ق كأن ین مغل ي عالم دف اك، ف وسوف تسمع ھن
مستحّمین ونقرات الطاسات النحاسیة على األحواض قیامة صغیرة، في الضوء الشاحب المعروق أصداء الماء وأغاني ال

  ..." وحین تخرج من الحّمام دافئًا نقّیًا یستقبلك العالم كما یستقبل مولودًا جدیدًا. الصغیرة
  

  .. الحمامات الشتویة
  

یان ویزداد كانت الحمامات الشعبیة في العراق إلى وقت قریب أحد المرافق الحیویة التي یرتادھا الناس في كثیر من األح
إذا    : اإلقبال علیھا في الشتاء أكثر من الصیف لعدة أسباب منھا وجود كمیة ھائلة من البخار یتشبع بھا جسد المستحم، ف

ات            ام داره قصد الحّمام ي حّم دفء ف د ال ف عنھ، ومن افتق كان یعاني من نزلة برد وجد في الجو الدافئ ما یریحھ ویخّف
ھ   ا یطلب اء              ول. الكبیرة ووجد فیھا م اس، وتسخین الم ة الن ي بیوت عاّم ي ف ام المنزل ة عن الحّم ت السّخانات غائب ا كان ّم

دیل جاھزًا،      رة الب ة الكبی یتطّلب قدرًا غیر قلیل من الغاز أو النفط، وجد العامة، في الشتاء خصوصًا، في الحّمامات األھلی
اھر      ولعّل بعضھم، مّمن یستثقل القیام بعملیة االستحمام بنفسھ، فیلقي ب ام وھو رجل م ام الع أعبائھا على الّدّالك في الحّم

  .  في إراحة الجسد مّما علق بھ من أدران وإعادة الحیوّیة إلیھ
   

  
  

  .. حمامات البصرة
  

ة بالعشار،         ع في سوق العطی دمھا ویق وفي محافظة البصرة حمامات كثیرة منھا حّمام الحیدري وحّمام الحسیني وھو أق
أقفل أبوابھ منذ سنتین ویقع في البصرة القدیمة مجاورًا جامعھا الكبیر، وحّمام الكرامة الذي یقع في وحّمام السیف الذي 

ذا   العشار وتحدیدًا في منطقة البجاري، وحمام الفیحاء الذي یقع مقابل سوق الخضار وال یزال قسم من الناس یرتادون ھ
  . ات إلزالة تراكمات الدھن والغبار عن أجسادھمالحمام یومیا خاصة الحدادین ومن یعملون في تصلیح السیار

ذي        بب، وال نھم الس ر م رف الكثی ارد دون أن یع تاء الب ي الش ونزا ف ام لمعالجة األنفل اد الحم ى ارتی اس عل اد الن د اعت وق
  . یتلخص في تعرض المزكوم إلى كمّیة من البخار الساخن تفتح المجاري التنفسیة

  
  .. جولة

  
ام         كانت لنا جولة في حمام ي أحد أی ارة ف ا أن تكون الزی ا وارتأین ات محافظة البصرة لنستمع إلى آراء أصحابھا ورّوادھ

العطل الرسمیة متوقعین زیادة في عدد الناس المرتادین لھذا المرفق الحیوي وكانت محطتنا األولى حمام الحیدري الواقع 
صاحبھ فاستقبلنا بحفاوة ) أبو نزار(التقینا الحاج ... ًافي العشار ـ شارع أبي األسود أو ما كان یسمى شارع المترب سابق

حمام : واسترسل بالحدیث عن الحمامات أیام زمان قائال) الدارسین(بالغة وقدم لنا شراب الحمامات الشائع بعد االستحمام 
رة الن      1976الحیدري افتتح عام  ان أوًال وكث ث األم دؤوب حی اس الوافدین من   وكان في السابق یزھو بالعمل المستمر ال

داخل وخارج القطر، فمحافظة البصرة كان یؤمھا الكثیر من الناس طلبًا للعمل والرزق والتجارة ویقیم فیھا جنود من مدن 
تحمام      ام لالس ى الحم ون عل ؤالء یقبل م ھ ي ومعظ یج العرب ت والخل ن الكوی رون م ا زائ اطر علیھ دة، ویتق ة عدی .. عراقی

ادًة   ھ ع تحّم مع طحب المس ةبق(ویص یة و ) ج ف شخص رة تحوي مناش ي ص ن  ) وزرات(وھ ابونًا، وم ة وص ة ولیف وفاكھ
دة وتحدد        ت زھی ث كان اء والمجاري حی عوامل إقبال الناس على الحمامات رخص األجور سابقًا ورخص قیمة رسوم الم

   60دًال من حوضًا ب 20دینار عن كل حوض شھریًا، وحمامنا یحوي الیوم  3000بموجب مقیاس أما اآلن فیستوفى منا 
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فلسًا، أما اآلن فتصل   150في السابق كانت األجرة : وعن أجرة الحمامات وأیام الذروة یقول.  كانت موجودة في السابق

ى  دالك    1500إل رة ال ت أج ار، وكان ط  150دین ًا فق راس      .. فلس ود أع ط لوج یس فق ین والخم ام االثن ر أی ام یزدھ والحم
رة    ة كبی م مجموع أتي معھ ان ی ور        والعرس دفعون األج ل وی اء الغس دبكات أثن ة وال تم الزف ارفھم وت دقائھم ومع ن أص م

  .  واإلكرامیات بسخاء
ا  : وأختتم متحدثًا عن أھم المشاكل التي یعاني منھا الحمام قائًال نعاني من شحة النفط فالجھات المعنیة بالمحافظة تجھزن

دنا ھو    لتر بینما االستھال 400ببرمیلي نفط أسبوعیا أي ما یعادل  ا یضطرنا      500ك الیومي في فصل الشتاء عن ر مم لت
ى  لتر فیھ 200إلى شراء الفرق من السوق السوداء التي قد یصل سعر البرمیل الواحد سعة  ار باإلضافة     60ا إل ألف دین

ى    الى اضطرارنا  أجور الماء والمجاري التي بلغت الموسم السابق حوالي ملیون وثلثمائة وسبعون ألف دینار، اضافة إل
  .  ألف دینار للتنكر الواحد 30ـ  25إلى شراء تناكر الماء لعدم توفر ماء في المنطقة و بسعر 

  
  .. ریخ طویلأت

  
ى محالت تجاریة عرضھا       ھ إل حمام السیف في منطقة البصرة القدیمة وجدناه مغلقًا منذ سنتین حیث قام صاحبھ بتحویل

الم المد    ى أحد مع اءت            لإلیجار لیسدل الستار عل ام یستقبل رواده لكن لألسف ب ذا الحم ى ان نجد ھ ا نتمن ة، كن ة األثری ین
أبو (وانتقلنا في جولتنا إلى حمام الفیحاء في منطقة العشار مقابل سوق الخضار ولم نجد صاحبھ الحاج .. أمنیتنا بالفشل

إجراء التحقیق الصحفي ورفض ، ولكننا وجدنا أوالده شكري ومصطفى وھاني األصغر الذي اعتذر عن )خالد شاكر فالح
ام   إعطاءنا أي فكرة لوال حضور أخیھ األكبر الذي رحب بنا واستضافنا واسترسل بحدیثھ موضحًا أن ھذا الحمام ُأّسس ع

ي            1981لكن صاحبھ الحالي اشتراه عام  1965 ام بتطویره واستخدم أسلوبا حدیثًا ف دیم فق ى الطراز الق ًا عل وكان مبنی
النفطي الذي تضرم النار تحتھ لتسخین الماء لكنھ طور الحمام مستخدمًا ) الخزان(دم أسلوب البیلر عملھ حیث كان یستخ

ب                  ى األنابی ار ضخمة وتقوم مراوح بضخ ھواء عل علة ن ا ش ة تحتھ ر مضخات كھربائی اء عب ا الم ر بھ ب یم شبكة أنابی
ام    ا ق ات للمالبس       الساخنة لُیستفاد من الھواء الحار ألغراض التدفئة والتبخیر، كم ام وخزان ة للحم بإنشاء سقوف ثانوی
  . وشاھدنا معالم الحمام الحدیثة لكنھ اعتزل العمل بالحمام مكتفیًا بأوالده

عسكریون كبار كانوا یقبلون على االستحمام فیھ باستمرار أثناء : ولما سألنا عن أھم الشخصیات التي ترتاد الحمام أجاب
اب وغیرھم من        الحرب مع إیران، ومن الشخصیات الت اء والكت ي تزور الحمام باستمرار كثیر من شیوخ العشائر واألدب

  . الشخصیات البصریة المعروفة
)  رحیم فالح(كل من العم أبو حبیب  اوسألنا عن اشھر الدالكین الذین عملوا في الحمام فأجاب إن لھ اثنین من أعمامھ وھم

ارین        ان عن العمل لكبر سنھماجزاآلن عا ا، وھم)الحاج حاتم فالح(والعم أبو فرج  ي اجراء تم ًا ف ان بارع ر ك ، لكن األخی
ة             یس وجمع ل خم ة ك دول الخلیجی ت وال ن الكوی اس م زوره أن ان ی ذا ك ي ل الج الطبیع   .  الع

   

  
   

  
  .. العراقة

  
ًا أي  وكانت محطتنا األخیرة حمام الحسیني للرجال، اقدم حمام في البصرة حیث أسس منذ اكثر من مائتین وخمسین  عام

ل الھالل     ة تمث ل لوح ھ مث ت جدران د زّین ة ق ة والتركی ارف العثمانی ار والزخ ر من اآلث اني ووجدنا الكثی د العثم ذ العھ من
ي       .. والنجمة التركیة ر ف ھ ملك كبی ان ل ذي ك وذكر لنا مدیره الحالي أن مالكھ السابق ھو المرحوم عبدالرزاق السبتي، ال

أھم الشخصیات التي كانت : ھم الشخصیات التي كانت تزور الحمام في ذلك الوقت قالسوق العطیة، وعندما سألناه عن أ
  . ترتاد الحمام قائد الجیش التركي آنذاك وبعض الشخصیات المعروفة في متصرفیة لواء البصرة كما كانت تسمى سابقًا

      
   ) میزوبوتامیا ( 
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  ة كاشف الغطاءدار الكتب والوثائق تعرض موسوعة مخطوطات مؤسس
  

  :بغداد ـ الموروث 
د     وم األح ائق  ی ب والوث ت دار الكت  4افتتح

وعة     رض موس روع ع رین االول مش تش
من      اء ض ف الغط ة كاش ات مؤسس مخطوط

  .برنامج تعاون وعمل مشتركین بینھما 
ي     ن ألف ر م رض اكث وعة ع من الموس تتض
انین قرصًا      ر من ثم مخطوطة موزعة بین اكث

دمجًا  لمت   . م د تس ائق   وق ب والوث دار الكت
رص    ا ق دمجًا ، منھ ًا م ین قرص ة وأربع ثمانی
ة تتضمن    تنصیب البرنامج واألقراص المتبقی

  .المخطوطات 
ستقوم الدار في أثناء االفتتاح بحفظ األقراص 
ة       ي  قاع دار ف بات ال ي حاس ھا ف وعرض
اول     ي متن ات ف ون المخطوط العین ، لتك المط

  .الباحثین 
ا        تأتي ھذه الخطوة ضمن توج ھات دار الكتب والوثائق في اقامة العالقات الثقافیة مع المؤسسات المختلفة وتقدیم كل م

  . یصب في خدمة الباحثین والمطالعین 
  

  برقمنة مجلة لیلىالعالمیة دار الكتب والوثائق تبدأ مشروع المكتبة الرقمیة 
  :بغداد ـ الموروث 

مشروع المكتبة الرقمیة ب مساھمتھالى  الشكل الرقمي ، كبدایة لاختارت دار الكتب والوثائق مجلة لیلى لتحویلھا ا
  . العالمیة 

, ) 1925-1923(ضایا المرأة لمحررتھا بولینا حسون وھي عشرون عددًا فقط بق تھتمعراقیة ة ولیلى  أول مجلة نسوی
 World الموقع العالمي  عبرالعائدة الى  عددین منھا فقط والمقروءة وبتحویلھا الى الشكل الرقمي  فإن عدد الصفحات 

Digital Library    2009أب  31الى 2009نیسان  21تاریخ  صفحة من  26,201 تبلغ .  
الموقع العالمي  ونشرھا في ثائق الومخطوطات والمجالت والصحف ودار الكتب والوثائق لرقمنة الیأتي ذلك ضمن حملة 

World Digital Library   ق او مواقع شریكة او موقع دار الكتب والوثائ.  
اتي       جدیر بالذكر إن  ي الفضاء المعلوم ة المتاحة ف ى      الیوم  تشھد مشروعات ونماذج المكتبات الرقمی عا عل نشاطا واس

ات      ي علوم المعلوم االت،وبھذا الشأن                     ساحة البحث ف عت واالتص ائق   س ب والوث ت   دار الكت كل   ومازال بش
ق الغرض األسا    ى تحقی ة     خاص إل ة الرقمی دة   وھو توفیر المعلومات   ، سي من إنشاء المكتب ادرة و المفی ى الباحث    الن إل

  .والمھتم 
  

   .افتتاح مكتبة الدوریات الرقمیة في موقع المركز الوطني لالعالم
  :بغداد ـ الموروث 

ین د    اون ب رة تع د ثم ي تع وطني لالعالم، والت ز ال ع المرك ي موق ة ف دوریات الرقمی ة ال ت مكتب ائق انطلق ب والوث ار الكت
ائق            دوریات والوث ب وال ا من الكت دار لرقمنة محتویاتھ د جزءا من ستراتیجیة ال ا تع ذكور، كم ذه  . والمركز الم أتي ھ وت

ى        دة ال ائق والعائ ب والوث ي دار الكت وفرة ف المكتبة خطوة لتسھیل اطالع الباحثین والمھتمین على الدوریات الرقمیة المت
  -:م، وھي1927-1910الت االتیة التي تعود الى المدة بین القرن الفائت ومنھا المج

 مرآة العراق -
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 الرصافة -
 العلوم -
 الخزانة -
 نادي االلعاب الریاضیة -
 االصالح -
 المعرض -
 المعلمین -
 التلمیذ العراقي -
 العالم المصور -
 الكشاف العراقي -
 تعدیل االحكام العدلیة -

  الكتب والوثائق على شبكة االنترنتویمكن للمھتمین الدخول الى المكتبة من خالل موقع دار 
www..iraqnla.org 
 او من خالل الموقع االلكتروني للمركز الوطني لالعالم
www.nmc.gov.iq  

  
  
  
  

  بین دار الكتب والوثائق ومحافظة صالح الدین تعاون ثقافي
  :لموروث ـ میمون صبیح ا

  
ات ودور    ص اقامت دار الكتب والوثائق وبالتعاون مع محافظة صالح الدین دورة تعریفیة متخص م المكتب ة باالرشیف وعل

ز  )  11(االعالم ، وقد اشترك بھذه الدورة التي استمرت خمسة ایام  منتسبا من موظفي المحافظة والتي اقیمت في المرك
  . ع للمحافظة المتطور التاب يالتدریب

انون            ف بق ة تنظیم االرشیف والتعری ى الموروث االحضاري وعملی اظ عل  1983عام   70وقد تضمنت المحاضرات الحف
  .  1970لعام  37وقانون االیداع 

ف          ف االعالم ، وكی ا التعریف بدور االعالم وتعری اما دور االعالم فقد تضمنت المحاضرات الخاصة بھ  عدة محاور منھ
ا        بات االعال ا وثقافی ا واجتماعی ي صارت توظف سیاسیا وتربوی م ضروریا وعالمیا واسع االنتشار وانھ االداة الفعالة الت

  . لتحقیق االھداف المطلوبة 
ة       اح المكتب د تضمن نج ر فق ا المحور االخ ائق  (ام ب والوث ع      )دار الكت ة م ات متین اء عالق ال االعالم من خالل بن ي مج ف

والعربیة والعالمیة ھذا باالضافة الى تعریف بالكتاب باعتباره اھم حواضن الموروث الثقافي  الفضائیات والصحف المحلیة
ي              ة والت ة الموروث االلكترونی ا مجل ة منھ م االصدارات االلكترونی ى اھ م تسلیط الضوء عل وكنزا من كنوز البلدان كما ت

على الكتب الموجودة والخزائن واندر الوثائق یشرف علیھا ویراسھا الدكتور سعد بشیر اسكندر وھي مجلة تسلط الضوء 
ي یشرف             ائق والت ب والوث ة  االلكترونیة والصادرة عن دار الكت د ثقافی ة رواف ونتاجات االبداع الثقافي ، فضال عن مجل
التعرف        د الباحث والمطالع ب ي تفی وم المختلفة الت  علیھا نخبة من مثقفي الدار من كتاب ومثقفین ومحبي االدب وكل العل

على  كل مایصل الدار ومایردھا من رسائل جامعیة واطاریح بكل اللغات ،  ومجلة الفردوس النسویة وھي مجلة تصدرھا 
ة                ائق لحل مشاكل الموظف ب والوث دار الكت ام ل دیر الع ة الم ائق برعای ي انبثقت من دار الكتب والوث جمعیة الفردوس الت

  . بصورة خاصة والمراة بصورة عامة 
دان            )دار الكتب والوثائق (تاریخ الدار وقد تم ذكر  ى فق ھ من سرقة وحرق ادى ال ار وماتعرضت ل ا من دم وماحدث فیھ

  . الكثیر من كنوز المعرفة الموجودة فیھا 
وتطرقت المحاور االخرى الى  اھم انجازات الدار بافتتاح المكتبة الرقمیة التي تعتبر اكبر انجاز في وزارة الثقافة في ھذا 

ا المعلومات وعن طریقھ     الوقت الص م   اعب وافتتاح قسم تكنلوجی ث یمكن للباحث         ت دار حی ي لل اح الموقع االلكترون افتت
ال                م اعم ذا القس ى انجاز ھ ة البحث  باالضافة ال ي عملی د للباحث  ف ي توفر الوقت والجھ االطالع على فھارس الدار الت

   )فیة  والفردوس الموروث وروافد ثقا(الطبع والطباعة للمجالت االلكترونیة 
دورات       وقد اشاد محافظ صالح الدین بھذا التعاون الثقافي حیث ذه ال اب ان ھ قال مدیر اعالم المحافظة السید جمال العك

ي      وفي المحافظة وتعریفھ بمدى تقدم دار الكتب والوثائق   ستسھم في تطویر قدرات الموظف ماوصلت الیھ من تطور ف
تخدمة  ة المس زة الحدیث وث          االجھ ال البح ي اكم اعدتھم ف احثین ومس تقبال الب دار واس ي ال ف ف درات الموظ ویر ق وتط

  .المطلوبة
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  أخبار أقسام دار الكتب والوثائق

  الموروث ـ میمون صبیح
  

  استقبال كتب ورسائل جامعیة ودوریات جدیدة 
ة العربیة وكتاب    114استقبل مركز االیداع القانوني في دار الكتب والوثائق خالل الشھرالفائت     ا باللغ ة    اكتاب واحدا باللغ

ز     33أطروحة جامعیة باللغة العربیة و204و.االنكلیزیة  نح المرك ا و  163أطروحة باللغة االنكلیزیة وم رسالة   237كتاب
  .أرقام إیداع  اتدوری 10جامعیة و

  الجرائد ھي  األكثر إعارة 
ارة خالل الشھر الماضي وجاءت بعدھا كتب التاریخ وكتب العلوم في دار الكتب والوثائق  سجلت الجرائد اعلى نسبة استع

ھذا على وفق االحصائیة الشھریة  لقسم . االجتماعیة وتلیھا كتب االداب ومجلة الوقائع العراقیة واالطروحات الجامعیة 
  .االعارة والمخازن في الدار 

  ترمیم وثائق
  . سجالت عثمانیة  9السجالت العثمانیة وتجلید مایقارب  وثیقة من 200قام قسم صیانة وترمیم الوثائق بترمیم 

  . ھذا ، فضًالعن استقبالھ  ثالث دورات تعریفیة من موظفي وزارتي النقل والمواصالت والثقافة 
 

  أخبار وزارة الثقافة
  :الموروث ـ میمون صبیح 

  لتقي وزیر الثقافة في اقلیم كردستانیمدیر عام دار الثقافة والنشر الكردیة 
یم  .بدعوة من وزارة الثقافة في اقلیم كردستان التقى د ي االقل اكیي     السید  جمال حسن العتابي وزیر الثقافة ف دین ك فلك ال

اون المعنوي       آناقش فیھا ضمن ھذا اللقاء سبل و یم وفرص التع لیات التواصل بین الدار و ادباء ومثقفي ومسؤولي االقل
دا     ة          والدعم المادي الضروري لرفع نشاطات ال ة الثقافیة واالدبی ي تشجیع الحرك ا ف ر الثقافیة واالعالمیة النجاح دورھ

ف        ل للتعری ى مستوى االداء االمث دار ال وانعاش التبادل الثقافي وحركة الترجمة بین اللغتین العربیة والكردیة وایصال ال
  .بنتاجات الثقافتین والتعریف بھما للعرب والكرد

اح       ) العلم والمعرفة (كردیة اشتركت الدار بمھرجان وضمن نشط دار الثقافة والنشر ال وزارة وافتت ة ال ي بنای یم ف ذي اق ال
  .معرض للكتاب ومعرض للصور الفوتوغرافیة للفنان محمد عزیز الجاف

بالمناسبة   وتم فیھا تكریم عدد من المثقفین الكرد) حلبجة(جمال حسن العتابي المدیر العام ان الدار افتتحت قاعة . وقال د
بحضور وكیل الوزارة االقدم جابر الجابري  22/4/2009االضافة الى اقامة احتفالیة لمناسبة عید الصحافة الكردیة یوم ب

  .العرب والصحافیینووعدد كبیر من مثقفي الكرد 
ارة عن مجموعة قصص             دفوف وھو عب ارعي ال ا ق ومن الجدیر بالذكر ان الدار قامت بانجاز عدد من الكتب ومن اھمھ

وان       للسید د الدراسة بعن ب قی فیصل طاھر ھموندي ،  والجیوبولتكس المفھوم والتطبیق لالستاذ فؤاد حمھ خورشید وكت
ة         ى مجل ى باالضافة ال یض للسید حسب اهللا یحی شعراء من كردستان للسید بدل رفو المزوري وبیاض االسود سواد االب

  .الوطن الدافىء) كھ رمیان(
  في الیونان الفن والعلم العالميوفد فني وثقافي یشترك بمھرجان 

ترأس االستاذ فوزي االتروشي وكیل وزارة الثقافة وفدًا ثقافیًا فنیًا لالشتراك بمھرجان الفن والعلم العالمي الذي یقام في 
اترا ووزار     ) باترا ( مدینة  ة ب ة الساحلیة برعایة جامع ة والثقافة والفنون تح      االیونانی ة والتربی ة والداخلی ت ت الخارجی
عار د  ( ش اریخ واح د ت ن واح ن  ) وط رة م اركة   10/9/2009ـ      1للفت ع )  36( بمش ة وبواق ة  )  145( دول ًا وفنان فنان

ى ثالث   مین عل تویات  ةمقس ون        : مس ة ودارس ة ، وطلب ھرة العالمی ن ذوي الش انون م ات ،  وفن ن الجامع ادیمیون م اك
  .متمیزون في الجامعات في مجال الفن 

ًا  واقام الوفد الفني  العراقي المشترك بالمھرجان باشراف السید محمود اسود المدیر العام لدائرة الفنون التشكیلیة معرض
د              م رفیق وشاكر خال ل وری نھم مالك جمی انین العراقیین من بی ال الفن فنیًا یضم لوحات جسدت الطبیعة والسالم من اعم

المقیم في االردن والفنانان الكوردیان ) وان جیارووك سیر( وقاسم حمزة وطھ وھیب اضافة الى مشاركة الفنان العراقي 
  ) .بھرام حجو المقیم بالمانیا و جاكو حاج یوسف المقیم في السوید ( 

م لوحات تشكیلیة تجسد شعار            انون برس ھ الفن ام  فی اترا ق ة ب وتخللت ایام المھرجان العشرة اقامة مرسم كبیر في مدین
ة  ) الفن كلغة االم ( ندوتین االولى  بعنوان  عقدو) وطن واحد تاریخ واحد ( المھرجان  ي انجاز     ( والثانی الفن كمساھم ف

  .الیونانیة )  زیرفاس ( باشراف منظمة الثقافة والتربیة للفنون ) باترا ( في جامعة  ) اللغة المشتركة للشعوب 
كیز على القضایا االنسانیة المشتركة  ویاتي ھذا المھرجان كرسالة تحفیز للفنانین الیجاد سبل تواصل بین الشعوب والتر

واختتم المھرجان بتوزیع جوائز تقدیریة بین االعمال الفائزة التي تحمل , مثل الحرب والسالم والفقر والكوارث الطبیعیة 
  . مغزى فنیًا وانسانیًا 

ة المتحدة ، البحرین ،     یذكر ان الدول المشتركة بالمھرجان ھي العراق وللمرة الثالثة ، االردن ، لبنان ، االمارات العربی
  .بریطانیا وایطالیا اضافة الى عدد كبیر من الدول االوربیة , بلغاریا ، تركیا ، البانیا ، بیرو ، رومانیا ، امریكا 
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 ثقافیة للبیت الثقافي في الفلوجة        طنش

ة احدى د         ات الثقافی دائرة العالق ابع ل ي الفلوجة الت افي ف ادي       اقام البیت الثق ي قضاء الرم ا ف ة مھرجان ر وزارة الثقاف وائ
ى    )  عام العودة  2009عام ( وتحت شعار  دة ال بالتعاون مع دائرة الھجرة والمھجرین فرع االنبار الستقبال العوائل العائ

  .امحافظاتھ
یة والقصائد الشعریة القاھا وقال المدیر العام لدائرة العالقات الثقافیة العامة ان المھرجان تضمن العدید من الفعالیات الفن

الفلوجة كما قدمت فرقة االبداع للفنون الشعبیة التابعة للبیت الثقافي اغاني واھازیج وطنیة من في شعراء البیت الثقافي 
  .الفلكلور الشعبي العراقي

ة     لمناسبة عید الصحافة العراقی   مؤكدا ان البیت الثقافي في الفلوجة اقام احتفاال فنیا وادبیا  اخر ي الحفل كلم ت ف ة والقی
  .ریة طارق الھاشمي القاھا االستاذ خالد عبید العلوانيوممثل نائب رئیس الجمھ

ي الفلوجة و       وحضر االحتفال مسؤولو الفلوجة من السادة اعضاء المجلس والسید مدیر الشرطة ومدیر الوقف السني ف
  .ملین في مجال الصحافةعدد من اعضاء مجلس عشائر الفلوجة وجمع غفیر من المثقفین العا

وفي قاعة مدرسة الوثبة اقام البیت الثقافي معرضا للفن التشكیلي للفنانین محمد حمد العبدلي ومحمود رجا حیث جسدت 
  .االعمال الواقع الحالي والظروف التي مرت على بلدنا العزیز وحضره عدد من الفنانین وجمھور غفیر 

، ألقى المحاضرة الدكتور سامي الجمیلي ) شرفك .. وطنك ( حاضرة ثقافیة بعنوان وفي قاعة االبداع في الفلوجة اقیمت م
  .حیث استعرض النكبات التي مر بھا العراق وفي نھایة المطاف بقى العراق ببقاء نخلھ وشعبھ االصیل

رة      ي محاض افي ف ي والثق ني والمجمع االدب ف الس ة الوق ع مدیری ة م اركات متنوع ت مش اطر ال( وللبی ن مخ دخینع ) ت
  . والتعاون مع منتدى المسرح الجاد في عرض مسرحیة لالطفال

 
  

  صدارات وزارة الثقافةإ
  :الموروث ـ میمون صبیح 

  الجواھري في اللیالي والكتب                                                 
الجواھري وحیاتھ ومواضیع متنوعة للكاتب صباح المندالوي وتضمن مقدمة عن ) اللیالي والكتب(كتاب الجواھري صدر

ي           ة ف ن الحقیق دیث وای اریخ العراق الح ة من ت ورة ولمحات اجتماعی اد ث ب وحص ة حل یمي یاقوت دین نس اد ال ا عم اھمھ
ى         راق اضافة ال ي الع ة ف ة المالك مصرع عبدالكریم قاسم ورحلة الى بغداد في عھد الوالي داود باشا واسرار مقتل العائل

ر ا  ة عب وه عراقی المي  وج االدب الع ق ب یع تتعل اریخ ومواض اب ملحق  .لت من الكت اة   ل اتض ق حی ي توث ة الت ور الملون لص
  .صفحة من القطع المتوسط 270صدر الكتاب في  .الجواھري

  كلمات نحبھا في دار ثقافة االطفال  
ي وزارة ال              ال ف ي صدرت عن دار ثقافة االطف عریة الت ب الش د لسلسلة الكت ا عنوان جدی اون مع    كلمات نحبھ ثقافة بالتع

نفط   ل خزعل             , المكتب االعالمي في وزارة ال ألیف الشاعر جلی اة، من ت عریة المغن اب عددا من القصائد الش تضمن الكت
ار  ( ونسجت لوحاتھ بریشة الفنانة المبدعة حنان شفیق ومن اھم ما یحتوي من قصائد  ا (و) احب ان اخت ي (و) باب ) وردت

 .ئد شعریة جمیلة اخرى فضال عن قصا) االحالم السعیدة(و
  حكایات من غابة االرانب

كتاب   صدر عن مكتبة الطفل في دار ثقافة االطفال التابعة لوزارة الثقافة وبالتعاون مع المكتب االعالمي في وزارة النفط
دك   ) حكایات من غابة االرانب( قصصي بعنوان  ألیف ال ة ت تور یتضمن الكتاب مجموعة من القصص عن االرانب في الغاب

علما ان الدار سبق وان اصدرت عناوین كثیرة من سلسلة مكتبة الطفل .. غالب المطلبي ورسوم الفنان المبدع نزار فوزي
  .القصصیة واالجتماعیة واالدبیة والشعریة وغیرھا

  من جریدة فنون) 27(صدور العدد 
دد       ر وزارة الثقافة الع دد مجموعة من       من جر ) 27(اصدرت دائرة السینما والمسرح احدى دوائ دة فنون، وتضمن الع ی

اخبار وزارة الثقافة ومتابعات لنشطھا السیما نشاط دائرة السینما والمسرح، كما تضمن العدد لقاءات مع شخصیات فنیة 
  .كالمخرج كاظم نصار والفنان التشكیلي فائق العبودي والفنان مكي عواد

  .صفحة من القطع الكبیر وتزین غالفھا االلوان الزاھیة ةتقع الجریدة في ست عشر
  عدد جدید من جریدة الثقافیة في حدیثة     

صدر عن البیت الثقافي في حدیثة التابع لدائرة العالقات الثقافیة احدى دوائر وزارة الثقافة العدد الخامس من النشرة 
  .الدوریة الثقافیة

لمتوسط وتضمن العدید من االخبار الثقافیة والفنیة ونشاطات البیت الثقافي في وصدر العدد في ثمان صفحات من القطع ا
  .حدیثة والرمادي 

حامد / قصیدة احزان في زمن الغربة دبكما تضمن العدد مساھمات أدبیة حیث اسھم كل من الشعراء صالح سعید عمر 
وعبد الملك مروان زركان اما زاویة قراءة في  ومن الكتابات االدبیة مساھمة د محمد عوید السایر وسراب طاھر.الراوي 

  .لالستاذ محمود دلي الحدیثي ) مبدأ الصلح في االسالم (كتب فكانت للكاتب وثاب خالد عن كتاب 
 .السید طاھر الحدیثي ھو یذكر ان مدیر تحریر الجریدة 
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ین        ف بع ذ المؤل د اخ اریخ ، وق م الت ة قس اب لطلب ذا الكت د ھ أع
ھذا مختصرًا مكثرًا من االمثلة ، مزودًا  ھاالعتبار ان یكون كتاب

ارة       ع مخت اب بمراج ل ب ة ك ف ان    . في النھای ا حرص المؤل كم
ب ان یقوم    ى الطال ل     یورد تدریبات وتكلیفات عل ا تكم ا النھ بھ

ارة     مادة الكتاب ، وقد تعمد ان یشیر لبعض العناصر مجرد أش
  . وحث الطالب على استكمالھا من مراجع اخرى 

  : یتضمن الكتاب سبعة ابواب 
اب االول  اریخ   : الب یة للت ادر االساس ائق  , المص مل الوث وتش

  . والصنج , والشارات , والرنوك , واالثار , والمسكوكات 
 . مراجع التاریخ المؤلفة مخطوطة ومطبوعة : لثاني الباب ا

ث   اب الثال ة ال : الب وث   مناقش ي البح ولجي ف دلیل االنثروب
 . ریخیة التأ

م سماتھا     : الباب الرابع  ة واھ دودھا الزمنی اصول التاریخ ، ح
 . الحضاریة وتأثیر ذلك على المنھج 

دیني   تفسیر التاریخ والعلوم المساعدة والجغر: الباب الخامس  یر ال افیة واالقتصاد وعلم النفس واالدب والتفس
 . للتاریخ واالجتماع والفلسفة وعلوم اخرى 

 .  نموذج تطبیقي للمنھج الحضاري الشامل في كتابة التاریخ : الباب السادس 
ابع    اب الس كل     : الب ي ش اریخي ف ث الت یاغة البح أ     ھص ى كون الت ائي ویشمل معن ى    النھ ك عل ر ذل ًا واث ریخ علم

ھا       ا ة بعض ائع التاریخی ط الوق د ورب رأي جدی دھا او االدالء ب رجیح اح م ت ة ث رض االراء المختلف یاغة وع لص
ة      ةبالبعض االخر والبحث عن الدوافع والذرائع واستنتاج الحقیق ة الھوامش وقائم ق او كتاب التاریخیة والتوثی

  . نھج والصیاغة المراجع ونشأة علم التاریخ عند المسلمین واثر ظروف النشأة على الم
  

  صفحات مطویة من تأریخ الصحافة الموصلیة 
  احمد سامي ابراھیم الجلبي 

  2006/      الموصل ــ مكتب الفتى 
  صفحة ؛ حجم متوسط 192

رة مؤلف    ي ذاك  ھھذا الكتاب مجموعة من صفحات مطویة على ما تبقى ف
نع       ي ص اھم ف داثھا وس ة اح اش غالبی حافیة ع یرة ص ات مس ن حكای م

ھ   یا لیقدم تجربة تلك المسبعضھ ت بدایت رة بطبق یحمل ذكریات عمل كان
  . قبل ستین عامًا 

ررا         ا ومح ا  كاتب ل مفرداتھ ف بك ھا المؤل حافة عاش اب لص ؤرخ الكت ی
ق        ذا یوث و بھ ي ، وھ رن الماض ات الق ذ اربعینی ر من كرتیرا للتحری وس

  . احداثا خبرھا بنفسھ وساھم في صنع الكثیر منھا 
مھا بحكایات مھنیة ذات عبرة ومتعة ، ول الصحافة ودّعوبین مؤلفھ اص

  . كما بین بان الصحافة ھي رسالة قبل ان تكون حرفة 
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ویتناول الكتاب بشكل عام رحاب الصحافة عمال وفنا وتاریخیا والتي مرت بمراحل تطور في مسارھا وتاریخھا 

ى الص         یر ال ا ، ویش ي حقولھ ل ف ات العم ھا وحكای االت اختصاص ل ومج ي   یحافة الموص اص والت كل خ ة بش
  . استطاعت عكس جوانب الخیر واالصالة رغم تواضع المقومات المادیة والتقنیة  

ى         رة ویحرص عل یرة الخّی ابع المس تطاع ان یت ویبین ان الصحافي الناجح االمین على مھنتھ وبلده ھو من اس
ھا الواسع الجدید المتطور ،  مستغًال  قدرات التقنیة الثوابت العامة اوًال ، ثم یفتح االبواب لقدرتھ لتنطلق في افق

م          عبة الن عل ة والمتش ة العام نوف الثقاف ف ص زود بمختل ھ ان یت الجدیدة والمعلوماتیة الحضاریة الھائلة ، علی
ة       ة والفكری یة واالجتماعی اة السیاس ب الحی ة  الصحافة شمل جوان و      كاف ك ممتھن ن الضروري ان یمتل ذلك م ، ل

  . لومات الكافیة عن اسس وقواعد العمل الصحافي الصحافة المع
  : واخیرًا تناول الكتاب عدة موضوعات منھا  

الصحافة ونشأتھا ، اھمیة الصحافة المحلیة ، نشأة الصحافة الموصلیة ، اسلوب العمل في الصحافة الموصلیة 
لیة ، خص    حافة الموص لیة   ، لغة الصحافة الموصلیة وتوجھاتھا وانواعھا ، اصناف الص حافة الموص ائص الص

الرائدة ، معاناة الصحافة الموصلیة ، اسھامات المرأة الموصلیة في الكتابة الصحافیة ، توثیق تاریخ الصحافة 
  . الموصلیة ، مالحظات عن كتابة تاریخ الصحافة الموصلیة 

  
  

  )مدینتان بابلیتان قدیمتان (  كارنــــــا و مــــاري
  اظم سعد الدین ك: ترجمة / ستیفاني دالي 

   2008بیت الحكمة     / بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر 311 

یعد ھذا الكتاب دراسة مفصلة عن جوانب من الحیاة في بالد 
اري ،   ة م ي مدین دین ف وري (الراف ب الس ي الجان و ) االن ف

، ویتمثل ذلك في تصویر ) كارنا ، اتالن في الجانب العراقي(
ل الملك  ذین     حیاة بعض اعضاء العوائ اء ال ال والنس ة والرج ی

ا ،         انوا یقومون بھ ي ك ال الت وع االعم دمتھم ون ي خ انوا ف ك
انوا   آویصور م ي ك ل الت ائط النق اربھم ووس اس ومش ل الن ك

ادات   یستعملونھا ، ومعتقداتھم وعباداتھم وممارسة تلك العب
ین دور   ا یب وتى ، كم ن الم د دف رابین وتقالی ان والق واالیم

زھن    النساء الملكیات ونسا الھن ومراك ء عامة الشعب واعم
یة      رب والدبلوماس ذلك الح ة ، ك ع والدول ي المجتم ف
داد       ة العسكریة وتع دونھا والخدم انوا یعق والمعاھدات التي ك

  . السكان وقصورھم 
ازات   ویقدم ھذا الكتاب صورة شاملة لحضارة راقیة ذات انج
ة ومنجزات        ع ورفاھی ى ذوق رفی دل عل ائع ت متطورة ، وبض

ة ر     عظیم ي مص ا ف افس مثیالتھ ناعات تن ون والص ي الفن ف
ا تتفوق علیھ    را م ت وكثی ل       اوكری ة والتماثی رقم الطینی ة من االف ال دالئل مستخلص داعاتھم ب ر من اب ي كثی ف

  .والرسوم وبقایا العمارة واالدوات التي عثر علیھا المنقبون خالل نصف قرن من الزمان 
  :قسم الكتاب الى تسعة فصول    
  .اكتشاف ماري و كارنا : ل االو  
  .الحكام وتابعوھم : الثاني   
  .العمل وھیئة تدبیر المنزل في القصور: الثالث   
  .الطعام والشراب : الرابع   
  .النساء : الخامس   
  .العبادات والمعتقدات : السادس   
  .الحرب والبلوماسیة : السابع   
  . الحیوانات والنقل والمواصالت : الثامن   
 .اواخر العصر البرونزي والحدیدي : التاسع   
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  داء القصصي بین شعر عمر بن ابي ربیعة وبدر شاكر السیاب األ

   صفحة230 ـ  جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات /  شیماء جبار عليـ  رسالة ماجستیر
ارزة ھي      دیم ظاھرة ب ي قصائد        / ظاھرة االداء القصصي   / شھد الشعر العربي الق ا الواضح ف ان لھذه الظاھرة اثرھ وك

الطول     م ب ي تتس ة بدراسة    .الشعراء فقد جاءت في قصیدة كاملة او مقطوعة او في مقاطع من القصائد الت ت الباحث ورغب
ذا الفن وھو        ي ھ رز ف دیم ب ي    / ظاھرة االداء القصصي في الشعر القدیم والحدیث معا فأرتأت اختیار شاعر ق ن اب ر ب عم

ذا الفن   / بدر شاكر السیاب / اما من العصر الحدیث فقد اختارت الباحثة  /ربیعة  ت  .ألنھ فاق شعراء عصره في ھ وتناول
ة القصیدة في عصریھما         منالباحثة جوانب مختلفة  ع  .قصائد الشاعرین آخذة بالحسبان تطور االداء واالسلوب وبنی تق

اما الفصل الثاني فقد تناول .الداء القصصي في شعر الشاعرین تناول الفصل االول مرجعیات ا: الدراسة في اربعة فصول 
ي  .عناصر االداء القصصي في شعر الشاعرین  ةسادرفتناول اما الفصل الثالث .اسالیب االداء القصصي في شعریھما  وف

ي قدمھا الن      د  الفصل الرابع حاولت الباحثة دراسة وظائف اللغة في قصائد الشاعرین مستعینة بالترسیمة الت ان  / اق روم
ة      / لتحدید تلك الوظائف وھي  / یاكبسون  ة االنتباھی ة ، االفھامی عریة ، المرجعی ة، الش د    / .االنفعالی یسبق الدراسة تمھی

عرضت فیھ بأیجاز معنى االداء القصصي لغة واصطالحا ثم منھج الدراسة وھو الموازنة وذكرت الكتب النقدیة التي الفت 
أة         ھذا المنھج قدیما وحدیثا وت ان الحدیث عن نش م ك عر ث ة     / ناولت بشكل موجز عالقة القصة بالش ي ربیع / عمر بن اب

  .وثقافتھ وشعره / بدر شاكر السیاب / وثقافتھ وشعره ثم نشأة 
  سندس الدھاس : عرض 

  تجسید المتخیل في الدراما التلفزیونیة 
   صفحة 197معة بغدادجا -لجمیلةا نلیة الفنوك، حسن الغدیريمال طاھر ـ آ رسالة ماجستیر

اك     اًال اذ إن ھن تعد الفنون السمعیة والمرئیة سینمائیة كانت ام تلفزیونیة احدى الفنون اال رحب خی
ا و     ي اعمارھ ات متفاوتھ ف ي         ثفئ ي مشاھدة ومتابعة تلك الفنون فھ غ ذروة االستمتاع ف ا تبل قافاتھ

ى الواقعي     تسعى الى الترفیة وتخطي جفوة العقبات غیر المناسبة في االفال ي المنح ى ف م التي تتجل
ي  . م صورت  یومن ھذا یبدو جلیا ان صانع العمل الفن ھ مع         ھرس ل ان یباشر عمل ھ قب ي ذھن الفنیة ف

ي تجسد      المادة وفي خضمھ یتوارى ابداعھ مرتبطا اشد االرتباط ردات الت لصورة  ابالعناصر والمف
ي   ات االدراك الحس ا عملی ي ثنای ة ف رز  ھوعلی. المرئی دراما  یب ي ال ل ف ید المتخی وان تجس العن

 التلفزیونیة والذي تناول موضوعة الصورة المتخیلة وكیفیة تجسیدھا في العمل الدرامي التلفزیوني
كلة البحث واھمیت    مناربعة فصول وھي على النحو االتي الفصل االول ویتكون  هوقد ضم البحث في ثنایا ,  وھدف   ھمش

ة            . ات البحث وحدوده مع تحدید المصطلح ي ثالث م االطار النظري والدراسات السابقة ویتكون ف اني فیض ا الفصل الث ام
ي   مباحث االول المتخیل وتنوع المفاھیم والمتخیل والوسط التعبیري  والثالث الوسائل التي یستند علیھا صانع العمل الفن

  .في تجسید المتخیل والمتمثل بالمكان والزمان والشخصیة 
  میمون صبیح –عرض 

تخدام األ    برنامج تعلیمي الكساب  ارات اس ة مھ ة الفنی وان  طلبة قسم التربی ل
  الزیتیة    

ة  ـ  محمد عبد اهللا غیدان ـ رسالة ماجستیر   251ـ   2008/  بغداد ــ كلیة الفنون الجمیل
  صفحة 

ا واسسھا            ي من مبادئھ ة والت ة والتكنولوجی ا الثورة العلمی ي افرزتھ ة الت تعد االتجاھات الحدیث
ة   االھتمام بھندسة البیئة  التعلیمیة المتخصصة لتعلیم المتعلم الذي یعد محورًا  للعملیة التعلیمی

ع لتح   الیب تخض اھیم         لوباس ات ومف ن معلوم ھ م ا توظف ویم ، وم ق والتق ب والتطبی ل التركی ی
م         عھا عل ي وض ة والقوانیین الت ي االنظم نظم ف وفعالیات علمیة تتم على وفق سیاقات مبرمجة ت

ة     .   تصمیم التعلیمي الذي أدخل في مجاالت التخصص كافة ال امج تعلیمي الكساب طلب یھدف ھذا البحث الى تصمیم برن
  . م االلوان الزیتیة ، وقیاس فاعلیة البرنامج التعلیمي اقسم التربیة الفنیة مھارات استخد

  . فنیة وھي مادة الرسم بااللوان الزیتیة یھتم ھذا البحث بتدریس أحدى المواد الفنیة المھمة في اختصاص التربیة ال
تناول االطار : الثاني .  تناول التعریف بالبحث ومشكلتھ واھمیتھ واھدافھ وحدوده : االول : قسم البحث الى اربعة فصول 

  .لبحث والدراسات السابقة لالنظري 
  . تناول نتائج البحث : الرابع . تناول منھجیة البحث وأجراءاتھ : الثالث 
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نــــــور 
العـــــلم 

     



  
  
  
  
  
  
  
  

  :ریشة وألوان 
أخترنا لكم لوحات لكل من الفنانین التشكیلیین العراقیین 

  عبد الرزاق باسم ،
  كفاح عبد الجبار ، 

 محمد مھر الدین
  
  
  
  
  

  من معجم اللغة العامیة البغدادیة
  كاتب عراقيـ  محمد مجید الدلیمي

  تسعة كاصر* 
ة       اظ جماع ن الف ھ م ھ ان ل فی ر االص عة كاص ولُھم تس ق

ي  ) الریسز ( ھ ف دون ب طلحاتھم ،یری ل ومص أي سباق الخی
ة   )راح تسعة كاصر(قولھم  ي المقول أي تدھور وھلك اذ تعن

ل        في مصطلحات اھل الریسز بلوغ المسافة بتسع ثوان اق
اما في مفھوم الكتابة البغدادیة فانھا تعني ما یشبھ السرعة الجنونیة ولذا .. ة بھا من الدرجة الزمنیة المتوقع قطع المساف

  .تقال في الرجل یسبق الیھ الضرر واالذى والخسارة
  .أي یخلط في كالمھ تخلیطًا )یحجي تسعة بالشھر(وقولھم *
ي مطبخ     :جوربھ جي* ال العالمة حسین      اسم بعض االسر في بغداد قیل انھم كانوا یتعاطون عمل الشوربة ف الجیش وق

ي الجیش     ) االلفاظ التركیة في اللھجة العراقیة(في ) اهللا ھرحم(علي محفوظ  ة ف ذلك رتب انھا بمعنى مختار القریة وھي ك
  .ھي رتبة ضابط االعاشة) سالم مامو(وقال 

ھ* ن            :جندرم ة م اظ الداخل یر االلف ي تفس ال ف ا ق ى م ظ عل ل اللف رطة اص درك والش وات ال ن ق وع م ة   ن ة االیطالی اللغ
GENDARME     ن ب م و مرك اس و  GENEوھ ي     DARMEاي الن الح وف الح أي ذا س ي س ة  (تعن ب اللغ غرائ

بمعنى نفس اما دار فالحقة تدل احیانا على حارس شيء  نوجا) جان دار(لالب روفائیل نجلھ الیسوعي انھا من ) العربیة
ھ     وقیل انھا من الفرنسیة ویستوي في لفظھا االفراد والجمع ة جندرم ا    .یقال ھذا جندرمة وھذول اموس العوام انھ ي ق  وف

الذي ) رحمھ اهللا(شكرنا وتقدیرنا للعالمة الشیخ الراحل الجلیل جالل الحنفي .ن جاندر الفارسیة ولیس راندرمة الفرنسیةم
  ).ادیةمعجم اللغة العامیة البغد( اجابنا عن معاني الكلمات البغدادیة المذكورة من خالل كتابھ الموسوم

  
  :فوائد لغویة 

 ھمزة الوصل تكوُن في 
  ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره  – 1
  ) مصدر الفعل السداسي = استخدام . أمر الفعل السداسي = ماضي الفعل السداسي واستخدْم = استخدَم( 
  :وأمره ومصدره   في ماضي الفعل الخماسي – 2
  )انتصَر و انتصْر و انتصار (
  الثالثي  أمر الفعل – 3

  ) ذھَب ( اذھْب وماضیھ الثالثي 
ة   –ابن  –امرأة  –امرؤ : في مجموعة األسماء العشرة التالیة  – 4 م   –ابن ان   –اس ان   –اثن ف   –اثنت : التعریف  ) أل(أل

  )   ایم اهللا و ایمن اهللا( و ) الشمسیة أو القمریة 
ى أّن الھمزة ت  . البقیة الباقیة من الھمزات ھي قطع ـ و ب و تلفظ   بمعن ب الھمزة ال فوق        . كت ي ھمزة الوصل ال تكت ا ف أم

  . األلف وال تحتھا 
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  لكترونیة للمخطوطاتأستثماري لبناء متحف آثار ومكتبة مشروع ا
 عرجيبغداد ـ طارق األ

تالءم           انة العامة لمجلس الوزراء عنمكشفت األ ق االستثمار ی د عن طری ي جدی ف وطن اء متح ة لبن اعداد خط
راث  ار والت ق االث ة   وعم ة الكترونی ة مكتب رح اقام ل مقت اه تفعی ائرة باتج ا س ى انھ ددت عل ا ش ي فیم  العراق

 .والوثائق العراقیة تعد االولى من نوعھا في الشرق االوسط للمخطوطات
د التمیمي           وزراء محم س ال ي مجل ان ف ال مدیر دائرة شؤون اللج ـ  وق باح "ل ة لمجلس    " الص ة العام ان االمان

ا    اء كلفت بترؤس لجنة تنفیذ مبادرة رئیسالوزر الي عام الوزراء القاضیة باعتبار النصف الثاني من العام الح
 .والتراث وعلیھ تبنت مشروع تطویر ھذا القطاع من خالل االستثمار وطنیا لحمایة االثار
ار             واضاف ان االمانة ة االث ین ھیئ ات ب د عدة اجتماع عت لعق ات س ذه المعطی ق ھ ة  العامة ووف راث وھیئ  والت

ت     رفین وتمخض ین الط یق ب اون والتنس حة للتع ار ورؤى واض روج بافك تثمار للخ دة  االس ن ع ات ع االجتماع
ارة    مشاریع منھا بناء متحف جدید یلیق بموجودات المتحف الوطني العراقي ا بحض وان یكون تصمیمھ مرتبط

حالیا من قبل ھیئة االستثمار وھیئة االثار  المشروع یدرس العراق الممتدة من فجر البشریة، مشیرا الى ان ھذا
د االول        مجلس الوزراء تدرس بجد واضاف ان امانة.والتراث ذي یع ة ال ة االلكترونی ذ مشروع المكتب ایضا تنفی

ة  نوعھ في الشرق االوسط  من ة عن    تعرض فیھا المخطوطات والوثائق التاریخیة على ان تستقطع تعرف معین
 .شكل مردودات مادیة جدیدة للعراقكل شخص یدخل الموقع ما سی

یس            وبین التمیمي ادرة رئ اح مب دة اجتماعات النج دت ع ة عق ي االمان كلة ف ة المش ة التنفیذی وزراء   ان اللجن ال
السـیما ان ھذا االمر یحتـاج الى حزمة  ونجحت في تقدیم ستراتیجیة محددة لاللیات التي ستتبــع لحمایة االثار

ع         9625عشوائي مع    لتعاطي بشــكلاالجراءات اذ الیمكن ا من ل رب رقم یمث ذا ال ـفا وان ھ ا مكتش ا اثاری موقع
 .الموجودة في العراق، على حد قولھ المـواقع اعداد

تثمار والبحوث       واشار الى ان اللجنة اكدت ان افضل طریقة ة االس اد طریق راث اعتم للنھوض بواقع االثار والت
ا   ات الدولیة من خالل توثیق العالقات السیما ان المبادرة فيالمجتمع الدولي والمنظم والدراسات وكسب جزئھ

 .الثاني ستنطلق في النصف االول من العام المقبل بصیغتھا الدولیة
العلمي بالعمل على خلق  التمیمي ان اللجنة المشكلة في االمانة العامة وجھت وزارة التعلیم العالي والبحث واكد

ق في    ن بالمخطوطات والوثائق من خاللجیل جدید من المحققین المختصی توجیھ طلبة الدراسات العلیا للتحقی
والتحقق من االثار الموجودة السیما ان عدد المخطوطات في  المخطوطات لنیل شھادات الماجستیر والدكتوراه

  .الف عنوان تحاكي موضوعات عدیدة 200بـ الف مجلد 47العراق بلغ 
 ) ة جریدة الصباح العراقی: المصدر ( 

  
  الثقافي والحركة الفنیة والثقافیة في كربالء البیت

 میثم العتابي
بنى وفق الواقع الذي تقتضیھ المصلحة ُتالبناء المعرفي والثقافي والفكري بحاجة الى أسس سلیمة  :شبكة النبأ

ة ال     ى المؤسس ا عل ان لزام ة ان  العامة للمواطنین، حتى التتقاطع او تتعارض والمصلحة الجمعیة، لذا ك حكومی
ة       ة والفكری ة الثقافی ة االبداعی یم للعملی تھیئ لفكر حر مستقل، فتأخذ ھذه المؤسسات على عاتقھا الدعم والتنظ
والفنیة، لینتج لنا بطبیعة الحال، مجتمع تسوده الطمأنینة والحوار الشفاف وفق االصول الثقافیة النبیلة والحرة 

 .النزیھة
ة وا   ا عن الكلم ا بحث ا تجولن رة    من ھن ة، وھو دائ ربالء المقدس ي ك افي ف ت الثق ة البی ي أروق ر ف ة والفك للوح

مستحدثة تابعة الى دائرة العالقات الثقافیة في وزارة الثقافة وھو واحد من بیوت عدة في العراق، یعنى باالدب 
ات والمو         ع الطاق ان جمی ارض، واحتض ات والمع ات والمھرجان ى الفعالی افة ال ون باإلض ة والفن بوالثقاف  اھ

   ، حیث التقینا االستاذ خالد الجبوري مدیر البیت الثقافي في كربالء لیحدثنا عن الغایة من الشبابیة الواعدة
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قــالــــت 
الصحافة 

     



  
ات    : "تأسیس البیوت الثقافیة بصورة عامھ والبیت الثقافي في كربالء بصورة خاصة، فقال رة العالق اخذت دائ

ت          س البؤس الثقافیة في وزارة الثقافة على عاتقھا إن ت و البی ا ھ ان اولھ راق وك ات الع ي محافظ ة ف وت القافی ی
قافي في مدینة النجف االشرف، ثم البیت الثقافي في محافظة نینوى ثم في البصرة، ثم بدأت تفتح البیوت في ثال

ا               ة، ومثلم ة وحدیث ي الفلوج افي ف ت الثق ل البی واحي مث یة والن ض االقض ى بع لت ال ى وص باقي المحافظات حت
اعد       تعرفون إن ھن ل سكاني س اء وتاھی ین وادب ة ومثقف اك بعض االقضیة كبیرة باإلضافة الى ماتمتلكھ من ثقاف

واخذ على عاتقھ اقامة  2007تأسس في عام فقد اما البیت الثقافي في كربالء . ذلك كلھ على افتتاح ھذه البیوت
  ".ثقافة في المجتمعالنشاطات الثقافیة والفنیة، ونشاطات االطفال وما الى ذلك من بقیة حقول ال

ة اصدقاء             : " ویضیف الجبوري ا فرق رق المسرحیة منھ ض الف ا لتأسیس بع اعال وداعم ت عنصرا ف ان البی ك
  ".عروضا ممیزة داخل وخارج المحافظة واالمسرح والفرقة الحرة للتمثیل، وھم مجموعة شباب قدم

ام     : "ونوه الجبوري  ل الع ده إن قب ا اعتق ھ فن     2003م اك حرك ن ھن م یك وم داخل       ل عة مثلما شھدھا الی ة واس ی
ي انشاد دینی            كیل فرقت اك تش افي وھن ت الثق ى البی ة ال ة مسرحیة تابع ین المحافظة منھا تشكیل اكثر من فرق ، ت

اال      اھد اعم ا ھذا نش ب عملن ن    ومنھا اقامة المعارض التشكیلیة ومعارض التصمیم الطباعي، إلى جان أخرى لك
  ".فھي تتبع جھة معینة او نظرة محددةلیست بالمستوى المطلوب، وبالتالي 

االلیة المتبعة في نشاطات البیت الثقافي تنتھج السیاسة الوطنیة للدولة، ذلك انھ الینظر :" ویستطرد الجبوري
ي        دة الت یة الوحی ة مجتمع، والخصوص ة كثقاف الى الثقافة كثقافة فرد او ثقافة حزب او كیان بل ینظر الى الثقاف

ثقافة ترسخ مبدأ , ثقافة تتماشى والدین االسالمي , ثقافة التسامح , تكوین ثقافة ضد العنف یتعاطاھا البیت ھي 
ذي نحتاج             م ال يء المھ ذا ھو الش ي، فھ ر الرجع اب والفك ذ االرھ یلھ وتنب ة االص ذه    ھاألخّوة العراقی ي ھ االن، ف

افیة المختلفة التي اقیمت، منھا شھد البیت الثقافي حركھ نوعیة في النوع والكم من النشاطات الثق 2009السنھ 
د     ي محم ة النب یقام   ) ص(اقامة معرض تشكیلي لمحافظات الفرات االوسط بمناسبة مولد رسول الرحم ا س ایض

واحي    قریبا معرض الحد الفنانین التشكیلیین وفي المستتقبل لدینا خطة لتفعیل الحركة التشكیلیة في اقضیة ون
رامج تخص الطف    د ھي           كربالء، ایضا لدینا ب لمان وبالتاكی ان ھاشم س ة ومع الفن اة العراقی اون مع القن ل بالتع

اقین من الصم              ال المع اء ولالطف ي معھد الرج ام ف ال االیت ل لالطف ة حف منھا اقام برامج تعلیمیة ترفیھیھ من ض
  . البكم

اء، والتركیز على لبیت الثقافي في احتضان المبدعین واالدبفي انوه الجبوري في حدیثھ الى االسالیب المتبعة و
ا مع مثقفي وادباء كربالء من نتعامل بھان متوازیاھناك خط: " لاالزم لرعایة شریحة الشباب فقلتوفیر الدعم ا

ذي یمثل    باب ال ة          ونومبدعیھم الخط االول ھو دعم الش دة الحقیقی ذین ھم القاع ر من المجتمع وال بة االكب النس
  ".االستفادة من مشاریع ھذا البیت وقادة المستقبل، وقد اعطیناھم االولویھ في

تبني مواھبھم وتقدیم لھم الدعم حتى ال ینساقوا الى مجاالت اخرى او تیارات تعمل ان الشباب یمكن : "ویضیف
ك نتیجة     الفكر وذل ضد مصلحة الدولة او الوطن فبالتاكید دور الدولة یاتي من ھذا الفكر، فوزارة الثقافة تعنى ب

بث  ة، وظھور افكار متطرفة تھدف الى تھدیم ھذا البلد وتمزیق وحدتھ ومحاول2003م العراق بعد عا هما شھد
ى                 ز عل ا الترك ي أیض وزارة، وھ ذه ال أتي دور ھ الي ی د فبالت ن ھذا البل ادئ ودی جم مع اخالق ومب ة ال تنس ثقاف

ى الشباب كم    لشریحة معینة بل على جمیع الشرائح والدلیل ھناك دائرة  ز عل ا، والقسم   ألطفال وكذلك ترك ا قلن
ة              دعم الكامل لھم، من خالل إقام دیم ال ارتھم وتق ى التواصل معھم وزی ت عل اآلخر ھم الرواد، فقد حرص البی

  ". االماسي االحتفالیة لھم وتكریمھم
ة          ذكر ولم یغفل الجبوري ق بطریق ا یتعل ا فیم افي خصوص ت الثق بعض القضایا االشكالیة التي تواجھ عمل البی

  .طاقات المبدعة نظرا لقلة التخصیصات قیاسا بالمطلوباحتضان جمیع ال
اك من         ةھي عملی ةال اقول إن العملی: "فیقول ة وھن اك عمالق دًا ھن سھلة بالعكس ھي عملیة صعبة وصعبة ج

المنجزات،            ةخدم ھذه المدین ل ب اریخھم الحاف عبا، لت د یكون التعامل معھم ص د فبالتاكی وھناك من خدم ھذا البل
ون  نحن حریص دینا      ف د ل ل وال توج ع الك ل م د إن نعم دفنا الوحی ة، وھ ات الھائل ذه الطاق توعب ھ ى ان نس عل

، فنحن النعمل وفق اھواء شخصیة او مزاجات او بواسطة ةتقاطعات مع احد ولكن وفق ما مرسوم لنا في الخط
عندما فھم اآلخر أننا العالقات، بالتاكید وجدنا في السنة االولى ھناك بعض الصعوبات ولكن خالل ھذه السنوات 

  ".نتعامل من اجل الثقافة العراقیة االصیلة، صحح الطریق
كما قلنا نجد البیت الثقافي الكربالئي وخصوصا ھذه السنة لدیھ الكثیر من النشاطات والفعالیات إذ : " ویضیف

ي یعملون اثناء ھذه لم یتوقف عن العمل حتى في ایام العطل الرسمیة والجمع والمناسبات فموظفو البیت الثقاف
ة ، إذ    ذه الثقاف العطل لیل نھار، وھذا بالتاكید لیس امرا رسمیا ولكنھ امر معنوي من قبل الموظفین لمساعدة ھ
یس مسؤولیة وزارة    أننا نتمنى إن تكون ھناك ثقافة تدعو الى التسامح تدعو الى تفعیل الحركة الثقافیة وھذا ل

ؤولیة المنظم     ا مس دھا وانم ة وح ة     الثقاف ر الدول دین ودوائ ال ال ین ورج ویة والمثقف ة والنس ات الجماھیری
  " .مسئولیة تقع على عاتق الجمیع والسیاسیین، ھي 
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ة      ة مختلف ال ابداعی في السیاق نفسھ یستعرض لنا الجبوري اھم المنجزات للبیت الثقافي وما تم تبنیھ من اعم

ة    من اھم ما قدمھ البیت الثقافي تأ: "المضامین فیقول ل، وفرق سیس فرقتین للمسرح وھي الفرقة الحرة للتمثی
د          عد السالمي، وق ان س ادة الفن ار، بقی ة للكب ال، والثانی اصدقاء المسرح، مع تأسیس فرقتي انشاد واحدة لألطف
قدموا أعمال كثیرة، أیضا ساعد البیت في تأسیس جماعة تجریب، وھي جماعة ثقافیة أدبیة، أسسھا مجموعة 

ساتذة والمثقفین، تعنى باالدب الشبابي، واكتشاف الطاقات، وقد دعمنا الجماعة دعما كامال، لما من الشباب واال
  . لھا من نشاط واضح على الرقعة الثقافیة الكربالئیة

 1430/جمادى اآلخرة/27 - 2009/حزیران/25الخمیس  -شبكة النبأ المعلوماتیة: المصدر 
  

  المطالعة واألمیة: ملف تخصصي
  ألولـ الجزء ا

  علي الطالقاني:اعداد
ین  . لمعرفة القراءة والكتابة أھمیة فائقة بالنسبة إلنشاء عائالت قویة :شبكة النبأ وعندما یكون الوالدان متعلم

ى المواد        ات عل راءة البطاق ات ق اء واألمھ ویقرآن ألطفالھما، یقرأ األطفال في سن مبكرة؛ وعندما یستطیع اآلب
ا      الغذائیة ویتبعان التعلیمات ة بم دین القراءة والكتاب د الوال ، تتحسن صحة العائلة بكاملھا؛ وعندما یستطیع أح

ذاتي       اء ال ة من االكتف تمكن العائل ائالت       . یكفي لتأمین وظیفة منتجة، ت ة الع زز مكان ة تع راءة والكتاب ة الق معرف
  .والمجتمعات

ھ   كیل مجتمع ى  . إن محو األمیة یوفر القدرة لتحسین حیاة المرء ولتش ة،      وعل ة القراءة والكتاب اس معرف ل الن ك
  . أمّیون) بالمئة من سكان العالم 18(ملیون إنسان  771ومع ھذا فھناك 

دة،           حة الجی ار، والص ھ لالزدھ ى عن ذي ال غن اس ال ي األس ة ھ راءة والكتاب ة الق اث أن معرف د أظھرت األبح لق
  . والدیمقراطیة، واألمن

اء    ات والنس بة للبن ة بالنس یم، خاص راد األسرة  أن التعل ع أف حة جمی ن ص ى  . ، یحّس تویات األعل م أن المس ونعل
  . اإلیدز/لمعرفة القراءة والكتابة لھا عالقة متبادلة مع المعدالت األدنى لفیروس نقص المناعة المكتسبة 

ون فرص        ات یملك ات المتعلم ال األمھ ا نعرف أن أطف ا ترسل أطفالھ        اإنن دارس، وانھ اح في الم ر للنج ى   اأكث إل
ة   المد  ال القادم ھ األجی تفید من اعدًا لتس ارًا متواصالًً ومتص ة مس ة  . ارس، خالق زداد معرف ا ت در م ھ بق م أن ونعل

  .المزارعین بالقراءة والكتابة، بقدر ما تزداد محاصیلھم، فیزیدون من األمن الغذائي لعائالتھم ولمجتمعاتھم
. أن ثلثي السكان األمّیین ھم من النساء. ت عدیدةإن تلبیة أھداف معرفة القراءة والكتابة في العالم یطرح تحدیا

في البلدان النامیة بوجھ عام، تقل فرص حصولھا على التعلیم النظامي ففالناس في المناطق الریفیة في العالم، 
م    . المدرسي وكذلك فرص التعلم لمدى الحیاة  ّزز تعل ي تع وكثیرًا ما یكونون محرومین من الخدمات والمواد الت

  .والكتابة مثل المكتبات والصحف القراءة
ن البرامج التنمویة في ھذا المجال تمثل خطوات إیجابیة أساسیة لزیادة معرفة القراءة والكتابة لكل من النساء إ

دني،           . والرجال ة، والمجتمع الم ة والقومی ات المحلی اندة الحكوم الم بمس ا حول الع ن تكرارھ فالبرامج ھذه یمك
  .والقطاع الخاص

  :ال یجیدون القراءة والكتابة ملیونا40
وبناء على ھذا التعریف . تعرف األمم المتحدة األمیة بأنھا عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسیطة بأي لغة

ة    % 16، فإن 1998وطبقا إلحصاء أممي صدر عام  ة جمل راءة او كتاب من سكان العالم أمیون أي الیعرفون ق
یطة دھا ا   . بس ة أع ى دراس اء عل ة    وبن اءات التعلیمی ومي لإلحص ز الق  National Center forلمرك

Education Statistics  ام إن 2003ع راءة  % 14، ف دون الق الغین ال یجی ریكیین الب واطنین األم ن الم م
ین    . على شھادة الثانویة العامة واوأن ما یزید عن نصف تلك النسبة لم تحصل. والكتابة ع ب ة تق أعلى نسبة أمی

من أجمالي عدد األمیین في الوالیات المتحدة، بینما نسبة األمیة بین % 39الالتینیة أو الھیسبانك  أبناء الجالیة
رقم     % 37وھي  نرییالبیض لم تشھد زیادة أو نقصان طوال العقدین األخ ذا ال ن ھ ین، لك من إجمالي عدد األمی

ا یقرب من    صغیر بسبب بلوغ نسبة البیض العالیة بین سكان الوالیات المتحدة، إذ تبل  الي   % 75غ م من إجم
دة    ات المتح كان الوالی ى          . س ر إل د األخی ین السود خالل العق ة ب بة األمی ت نس ا قل دد   % 20بینم الي ع من أجم

  . األمیین
  :مستویات ودرجات األمیة

ن ملیون أمریكي ال یجیدون القراءة والكتابة وأ 40عندما نتكلم عن نسبة األمیة في الوالیات المتحدة ونقول إن 
القراءة والكتابة كما اسلفنا، فإننا ال نقصد األمیة المعرفیة، من  ما یقرب من نصفھم ال یعرفون إال القدر الیسیر

در  یوالتي من أشھرھا ما  تعلق بالمجتمع األمریكي األمیة الثقافیة والسیاسیة والجغرافیة، والتي تعتبر مجال تن
  یین، حیث تشیر الدراسات إلى أن واحدا فقط من كل كثیر من المھاجرین الجدد على مواطنیھم األمریك
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ین أن تسعة من كل      ىعشرة أمریكیین یستطیع بسھولة تحدید موقع الوالیات المتحدة عل خریطة العالم، في ح

ھولة   ة بس ى الخریط دة عل ات المتح ع الوالی د موق تطیعون تحدی یین یس م . عشرة فرنس ات معظ ا أن معلوم كم
ین         . وشعوب العالم محدودة للغایة األمریكیین عن ثقافات ي تجعل من مالی ة الت یاق األمی ذا الس ي ھ بل نقصد ف

   . األمریكیین ال یستطیعون بمفردھم ملء استمارة التحاق بوظیفة أو كتابة شیك مصرفي أو قراءة جریدة
  :استمرار األمیة

وارد       درًا للم اعي وھ ادي واالجتم ف االقتص عف       تعتبر األمیة سببًا ونتیجة للتخل باب ض ببًا من أس البشریة وس
یة درة التنافس دالت     . الق بحت ذات مع الم أو أص ن الع دة م الیم عدی ي أق ة ف ھ األمی ت فی ذي اختف ت ال ي الوق وف

منخفضة جدًا، حتى في العدید من البلدان النامیة، فإن المعدالت في البلدان العربیة ما زالت مرتفعة الجدول رقم 
منھم ( 1970ملیون أمي وأمیة عام  49فقد تطور العدد من . مطلق یزداد مع الزمنبل إن عدد األمیین ال) 5-1(

ة   44منھم ( 2000ملیونًا عام  68إلى ) ملیونًا من اإلناث 29 ملیونًا من اإلناث، األمر الذي یشیر إلى أن األمی
   ).تتركز لدى اإلناث

یم إلز     26ثمة  199ومن بین دول العالم الـ  ا أي تعل یس بھ ة ل ي دول ـ     . ام ین ال ن من ب إن     21لك ة ف ة عربی دول
وحتى عندما یكون ھناك نص على ھذا التعلیم اإللزامي فإنھ غالبًا ما یكون قصیر . ثماني منھا دون تعلیم إلزامي

ذ عن      اب التالمی تدعي غی المدة جدًا أو أن النص غیر مطبق وخصوصًا في الریف حیث أوقات الحصاد مثًال تس
أو قلة (ن المدارس أصًال بعیدة عن أماكن معیشة األطفال ، ھو أمر یعود إلى سوء عدالة مدارسھم، إضافة إلى أ

   .الخریطة المدرسیة) فاعلیة
عامًا تقل عن معدل األمیة العام لدى البالغین من  24-15ومن البیانات المشجعة أن أمیة الشباب من فئة العمر 

% 78.4ءة والكتابة لدى الفئتین على التوالي للدول العربیة سنة فما فوق، فقد بلغت معرفة القرا 15فئة العمر 
ام  % 61.3و ین     1999ع والي للفئت ى الت غ عل ذي بل ة ال دول النامی ط ال ل من متوس ى أق ا تبق % 84.4ولكنھ
   .بعض المقارنات الدولیة التي تظھر الفجوة العربیة عن العالم 5-2ویبین الجدول %. 73.1و

عف جھود مكافحة األمیة أو عدم فاعلیة برامجھا فحسب وإنما أیضًا لعدم سد منابع وال یعود استمرار األمیة لض
م تصل       . األمیة بالتعلیم األساسي اإللزامي ة، ل ة االبتدائی ي المرحل ل ف وما دامت أن معدالت التمدرس، على األق

ـ          اف یصل ال دل تمدرس ص یم ، أي مع ا ی % (100إلى شمول كامل األطفال في سن ھذا التعل مل حاجات   بم ش
ا          )التعلیم الخاص للفئات غیر القادرة على التعلیم المعتاد دو أنھ ة وال یب دان العربی ھ البل م تصل إلی ، وھو أمر ل

   . ستصل إلیھ باألمد القریب، فإن تدفقات األمیین الشباب والمتسربین من المدارس ستتوالى
نة   15ان الوطن العربي من ذوي العمر   من سك% 61.3ما زالت معرفة القراءة والكتابة ال تخص أكثر من  س

ة % 73.1مقابل ( 1999فما فوق عام  ین       ). في مجمل الدول النامی بة ب ي لتطور ھذه النس رقم القیاس إال أن ال
في الدول النامیة مما یشیر إلى الجھود العربیة اإلیجابیة  117مقابل  133بلغ في الدول العربیة  1999و 1985

باب  . ردم الفجوة بین العرب والعالم  وإن لم تستطع تلك الجھود وبتحلیل نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الش
دول  ) عامًا 24 - 15( نجدھا أكثر ارتفاعًا منھا لدى البالغین نتیجة لتوسع التعلیم االبتدائي نسبیًا بسرعة في ال

ة إذ   ولكن ما زالت النسبة لدى الدول العربیة مجتمعة لھذه الفئة العمری. العربیة دول النامی ة أقل من نظیرتھا لل
  . للدول النامیة % 84.4للدول العربیة مقابل % 78.4تبلغ 

ود    ى جھ إن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب كنسبة من المعدل لدى البالغین یمكن أن تقدم مؤشرًا عل
% 115.46النامیة ، حیث بلغت بالقیاس إلى الدول % 127.9وھي مرتفعة لدى الدول العربیة . توسع التعلیم

  .في مجمل الدول النامیة
ث بلغت               ي حی وطن العرب ار ال ین أقط دًا ب ة ج ي مرتفع ذین المؤشرین فھ أما عن الفجوة القطریة في كل من ھ

د الفجوة     %. 89.2واألردن % 41.6الفجوة لدى البالغین أشدھا بین موریتانیا بمعدل  باب نج دى الش وكذلك ل
ا    عالیة بین البلدین  ي موریتانی ي ف ي األردن  % 50.6، فھ ى      %. 99.4وف ام القیاسیة مؤشرًا عل ل األرق وتمث

ین  . الجھود القطریة في التغلب على ظاھرة األمیة رقم القیاسي      24-15فإذا درسنا حالة الشباب ب إن ال ًا ف عام
دان    .في الیمن 157في البحرین واألردن إلى  105لمعدل معرفة القراءة والكتابة یختلف بین  إن البل وبالطبع ف

دالت     ن مع ق م ذي تنطل دان ال ن البل رورة م ل بالض ا أق ن أرقامھ یكون تحس ًا س ة أساس دالت المرتفع ذات المع
  .كالیمن والمغرب والسودان -منخفضة 

  األمیة في مصر
مصر   بلغت نسبة المتعلمین في. تعتبر األمیة في مصر من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمیة واإلصالح

الغین  % 71.4) 2006حسب تقریر األمم المتحدة للتنمیة البشریة ( أكثر  اعام  15(للب باب  % 84.9و ) ف للش
ى   15من  ( ائیات   ) اعام  24إل ب إحص ي    . 2004حس ّدرة ف ة  تلمن یس   2005النسبة المق طیع القراءة والكتاب

  .من اإلناث طبقا لكتاب حقائق العالم% 59.4من الذكور و % 83
  إال أن %) 20(حوالي  2006ملیون إنسان لعام  17صائیات الرسمیة فإن عدد األمیین في مصر ھو ووفقا لإلح
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ي إحصائیة   ] . بحاجة لمصدر[من السكان% 50بعض المثقفین في مصر یرجح أن نسبة األمیة قد تصل إلى  ف

ي مصر بحوالي          ة ف بة األمی درت نس دول ق ام   % 45صادرة عن موسوعة ال كان لع ائیات   2000من الس إحص
د عمرھم عن     2003أخرى صادرة من الیونیسكو لعام   اعام  15أظھرت أن نسبة األمیة بین الذكور الذین یزی

  . ًاعام 15لألناث فوق سن % 53من السكان الذكور و % 42في مصر ھو 
  :العرق والنوع والحالة االقتصادیة: األمیة 

الحضریة في جامعة وسكونسن اعتمادا على دراسات محاضر الدراسات  Paul Rivasیقول الكاتب باول ریفز 
إن األمیة التمثل مشكلة فئة أو  National Education Associationوإحصاءات الرابطة القومیة للتعلیم 

بنسب متقاربة، ) الھسبانیك( شریحة واحدة في المجتمع األمریكي، حیث تنتشر بین البیض والسود والالتینیین 
كما أن %). 51(تقترب من النسبة في القرى والبلدات الصغیرة%) 41(في المدن الكبرى كما أن نسبة األمیة 

ذین         % 40األمیة ال ترتبط بجیل كبار السن فقط، حیث إن  باب ال ة والقراءة ھم من الش ممن ال یعرفون الكتاب
إن        . عاما 39و 20تتراوح اعمارھم مابین  ز، ف ا ریف تعان بھ ي اس ام الت م صدقیة األرق ة الشواھد    ولكن رغ كاف

تؤكد أن  Educational Testing Serviceودراسات أخرى كثیرة مثل دراسة خدمات االختبارات التعلیمیة 
رافیة بعینھا وبین جماعات عرقیة دون غاألمیة في الوالیات المتحدة تزداد بین الطبقات الفقیرة وداخل مناطق ج

كما أن . ھم أمیون Welfareمنح اإلعانة المعیشیة من المواطنین الذین یحصلون على % 50فنسبة . األخرى
ذین       . من العاطلین عن العمل ال یجیدون القراءة والكتابة% 75 ل وال دیھم عم یس ل اء من ل كذلك فإن نسبة أبن

ا ال ننسى   . یتوقفون عن مواصلة التعلیم في مراحل مبكرة من الدراسة تبلغ خمسة أضعاف األطفال العادیین كم
ال   أن تعبیر النسب  ال مج المتقاربة بین البیض والسود والھیسبانك ال تعكس حقیقة أن األعداد غیر متقاربة ، ف

باألغلبیة البیضاء من سكان  المقارنة الھیسبانك الذین ال یتجاوز عددھم في الوالیات المتحدة عن أربعین ملیون
وازي   املیون 211الوالیات المتحدة والذین یقدر عددھم بـ كان   من  % 75أي ما ی دد الس الي ع ا   . إجم ذلك فیم ك

یتعلق بالمقارنة بین القرى والمدن تبدو المقارنة غیر دقیقة، حیث إن نسبة األمیة في المدن الكبرى تتركز في  
  .األحیاء الفقیرة فقط

  :تأثیر األمیة على المجتمع 
من المساجین %  60ع ، فـتتجاوز أضرار األمیة في الوالیات المتحدة حیاة الفرد لتؤثر سلبا على حیاة المجتم

زنس  . األمریكیین أمیون اني      Nation’s Businessوطبقا إلحصاء مجلة نیشنز بی ي یع إن المجتمع األمریك ف
دوالرات               15من وجود    ین من ال ات المالی ة مئ اد الدول ف اقتص ذي یكل ي عاطل عن العمل، األمر ال ملیون أم

ع الكونغرس     إدراك المؤسسات التعلیمیة ألضرار األمیة ع. سنویا دي دف لى المجتمع وسعیھا لمجابھة ھذا التح
ة القومي    1991عام   Nationalإلى تشریع قانون لمحو األمیة أطلق علیھ قانون القدرة على القراءة والكتاب

Literacy Act      راءة ة والق ارات الكتاب ان مھ ى اتق ا  . وأنشأ معھدا لمحو األمیة وزیادة قدرة األمریكیین عل كم
دم   . المكتبات العامة بتنفیذ برامج فصلیة لتأھیل األمیین وتعلیم األنجلیزیة للمھاجرین الجدد تقوم معظم  ومن أق

ا        ي أمیرك ة ف و األمی امج المتطوعین لمح ة برن رامج لمحو األمی  Literacy Volunteers ofوأشھر الب
America  1962ألف شخص على التخلص من األمیة منذ تأسیسھ عام  350الذي أھل وساعد .  

  :أسباب زیادة نسبة األمیة في أمیركا
  :نسبة األمیة متزامنة مع أداء فقھاء اإلرھاب

من یصدق ما تؤكده تقاریر الیونسكو حول التنمیة البشریة العربیة التي یعدھا سنویا خبراء وباحثون عرب من 
ي        ى ف بة األعل ي النس ة ھ بعین     أن متوسط نسبة األمیة التعلیمیة في عموم األقطار العربی أكثر من س الم ، ف الع

ھم من األمیین أي الذین ال یجیدون القراءة والكتابة بشكل مطلق وھي ) ملیونا 316( ملیونا من إجمالي العرب 
في %  28من مجموع السكان ، والخطورة الصارخة في ھذه النسبة أنھا تصل إلى حدود %  40نسبة تقارب 

ي أن     15الفئة العمریة  ا یعن أكثر ، مم نة ف دول            س ة ال ي حین أن غالبی ي ، ف تج أم ع المن ع المجتم ر من رب أكث
یم       ى من التعل ة األول نین ، ألن المرحل األوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة قضت على األمیة منذ عشرات الس

كل  ، تعرف دوائر الدولة في بدایة) إجباریة ( التي ھي عشر سنوات كما في الدول اإلسكندنافیة مرحلة إلزامیة 
انون              م الق یھم بحك ب عل ارھم، ویج ذین أنھوا السادسة من أعم ال ال اوین األطف ماء وعن عام دراسي عدد وأس

في الیوم التالي على باب منزلھ ) نعم البولیس ( االلتحاق بالصف األول االبتدائي وكل من یتخلف یجد البولیس 
م بالمدرسة ، واإلجراءات والضوابط الرادعة  یستدعي والده ووالدتھ للتحقیق لمعرفة أسباب عدم التحاق طفلھ

، لذلك فتعریف األمّي في ھذه الدول )الخدمة العسكریة ( في ھذا المجال أشد منھا فیما یتعلق بالتجنید اإلجباري 
دینا في     ف ل منذ ما ال یقل عن خمسة وعشرین عاما ھو من ال یستخدم الكومبیوتر، وبالتالي فحسب ھذا التعری

، وأمیة استعمال الكومبیوتر إذ أن % نوعان من األمیة ، األمیة التعلیمیة التي تزید على أربعین  العالم العربي
مؤتمر ( ھذا الجھاز وامتالكھ ومعرفة استعمالھ بین نسبة المتعلمین متدنیة جدا، فحسب الوثائق التي قدمت في 

  ، فإن  2006ع الثاني من مارس عام الذي عقد في تونس في اإلسبو) تطویر تكنولوجیا االتصال والمعلومات 
30  



  
وتبدو نتائج ھذه األرقام المخزیة في . من مجموع سكان الوطن العربي %  4نسبة مستخدمي االنترنت أقل من 

ألف دقیقة في السنة للمواطن   112دقائق لكل فرد في السنة ، بینما ھي  6أن نسبة القراءة في الوطن العربي 
ألف كتاب في   85كتابا في السنة بینما الرقم ھو  1650در العالم العربي كلھ حوالي األوربي واألمریكي ، ویص

ر من   السنة في الدول الغربیة ، ومن المعروف أن أشھر الكّت اب والمثقفین والشعراء العرب ال یطبع الناشر أكث
دلیل أن   دن أن تنفأربعة أالف نسخة من كتاب أي منھم ، وتظل ھذه الكمیة عدة سنوات في مكتبات البیع دو ، ب

ات، أي أن یأي متتبع لھذه المعلومة یجد في أیة مكتبة في كل العواصم العربیة كتبا من منشورات أعوام الستین
  .طوال ما یزید عن أربعین عاما دأربعة أالف نسخة من ھذا الكتاب لم تنف

  :!من فلسطینیي الداخل لم یقرأوا أي كتاب منذ شھر% 74.1
ط    19.2! * طینیین لم یقرأوا أي كتاب منذ شھرمن الفلس% 74.1 دا فق % 41* أفادوا بأنھم قرأوا كتابا واح

الرجال یقرأون الصحف أكثر من * یقرأون الصحف بشكل متقطع % 24.8یطالعون الصحف بشكل دائم مقابل 
حفا      % 90* النساء والنساء یقرأن المجالت أكثر من الرجال  حف یقرأون ص ذین یقرأون الص ة و  من ال عربی

  0الترفیھ األكثر شیوعا يومشاھدة التلفزیون ھ* یقرأون صحفا عبریة % 74.4
  ...أوضاع الشباب في سوریة 

ي سوریة،   » اتحاد شبیبة الثورة«في » مركز الدراسات والبحوث«دراسة میدانیة اجراھا  حول واقع الشباب ف
ألف اسرة في   15سنة تمثل نحو  35و 13 شابًا وشابة تترواح اعمارھم بین 9350من خالل عّینة مؤلفة من 

  . اربع محافظات ھي دمشق وریفھا وحمص وحلب
ت      باب بلغ ین الش ة ب بة األمی ى ان نس ر ال ار التقری د أش یم    3،7فق ة شھادة التعل بة حمل ت نس ة، وبلغ ي المئ ف

مستواھا عند في المئة من مجموع عدد الشباب وكانت ھذه النسبة أعلى عند اإلناث عن  78األساسي وما دون 
  .في المئة 0.6في المئة والشھادة الجامعیة  1.1الذكور أما شھادة المعھد المتوسط فھي 

ھ        ة قوام تثمارات الخارجی ذب االس واذا ما صحــت ھـذه االرقام فإن علـى الحكومة رسم مالمح لسوق عمل یج
  .لیم االساسيعمالة محدودة المعرفة والمھارات تعتمد في غالبیتھا على حملة شھادة التع

في  65.9والصــورة ال تتوقف على ھذه المعطیات بل تتعداھا الى رسم صــورة للمستقبل، اذ اظھرت االرقام ان 
في المئة منھم تركوھا في مرحلة  23.5المئة من مجموع الشباب تركوا الدراسة في مرحلة التعلیم األساسي، و

نھم     66.5عن متابعة الدراسة   التعلیم الثانوي، وبلغـت نسبة الشباب المنقطعین ة، م ي المئ ة    65،9ف ي المئ ف
ي  یم األساس ة التعل ي مرحل انوا ف دما ك ة عن وا الدراس ل  . ترك ة قب ن الدراس ات ع اث المنقطع بة اإلن ت نس وكان

یم        ة التعل ى مرحل بة ال ك بالنس وصولھن إلى مرحلة التعلیم الجامعي أعلى من مستواھا بین الذكور، وعكس ذل
  .الجامعي

نھم    31.8المقابل یتابع في  ین م في المئة من الشباب الدراسة حالیًا، ویلتحق نحو نصف عدد الشباب المنتظم
  .بالتعلیم الثانوي في الفرع األدبي، وربع الطالب بالفرع العلمي، أما الربع األخیر فیلتحق بالتعلیم المھني

في المئة، في المقابل لم تزد نسبة  26.1ة ومن أھم أسباب االنقطاع عن الدراسة صعوبة الظروف المادیة بنسب
بة        4.7القراءة ألي من الصحف المحلیة عن  ى بنس ة األول ي المرتب ون ف أتي التلفزی في   22.8في المئة فیما ی

تقبل      وراتھم للمس اء تص ي بن باب ف ھ الش د علی ذي یعتم ة ال ي    . المئ ابعون ف باب یت ؤالء الش ا أن ھ وإذا علمن
في المئة وأخبار الفن  29في المئة واألخبار السیاسیة بنسبة  54.6ة المحلیة بنسبة التلفزیون األعمال الدرامی

بة  انین بنس بة    16.2والفن ة بنس رامج الدینی الم والب ة واألف ي المئ دیر أي    13.7ف ذ تق یمكن عندئ ة ف ي المئ ف
  .تصورات یبنونھا أو یرسمونھا حول المستقبل

  !!أزمة للیمن والوطن .. القراءة
  ،%27والي حوأكبر  15القراءة والكتابة للنساء في الیمن للفئة العمریة  وصلت نسبة

  %.70أما الرجال فقد وصلت نسبتھم إلى ما یقارب 
ى  دوه الخطر      % 38فقد وصل معدل القراءة والكتابة فیھا إل ازال یح ق م ى أن الطری ا، بمعن ى    تقریب للوصول إل

توى   التقدم العلمي والنماء الثقافي لیس على مستوى الیم ى مس ا عل ذي وصل      ن فحسب وإنم ي ال وطن العرب ال
ى     ھ إل ة فی راءة والكتاب غ    %54,82معدل الق دول األخرى بل ر أن ال دیھ   ، غی دل ل اع ففي      االمع ي االرتف ھ ف ذروت

  %.99فقد وصل المعدل إلى  ، أما ألمانیا%97وأمریكا% 95إسرائیل مثال وصل إلى 
  .خاصة عند النساء لقراءة تعود أساسا إلى ارتفاع نسبة األمیةولھذا أشار بعض الیمنیین إلى أن أسباب قلة ا

  .أزمة للیمن وأزمة للوطن العربي برمتھ.. فضعف القراءة الشك أنھا أزمة وعقبة
  في االردن، النساء یطالعن اكثر من الرجال

بین الشباب في  االناث یتفوقن على الذكور في مجال المطالعة    اثبت احدث مسح میداني اجري ھذا االسبوع ان
ة              .االردن وزارة الثقاف بق ل ام االس ین الع ھ كل من االم ده واشرف علی ذي اع دكتور صالح   واظھر المسح ال  ال

  70.2اللواتي یمارسن المطالعة بلغت   جرار والدكتور محمد المعاني والدكتورة سوسن المجالي ان نسبة االناث 
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  .بالمائة فقط    62.8بالمائة فیما وصلت نسبة الذكور الى 

بالمائة حیث جاء الجلوس  11.9 المطالعة في المرتبة الرابعة من االھتمامات بنسبة   لنتائج المسح جاءت ووفقًا
بالمائة ثم  21.9الثانیة بنسبة    بالمائة ومشاھدة التلفاز في المرتبة 24.2واالسترخاء في المرتبة االولى بنسبة  

ة         19.5بنسبة    المرتبة الثالثة  االلتقاء مع االھل واالصدقاء فى ى سؤال عن كیفی ة عل ي االجاب ك ف بالمائة وذل
ات الفراغ   ى         . تمضیة اوق یة االول ادة االساس كلت الم ة ش حف الیومی ة ان الص ائج المیدانی ت النت ة     وبین للمطالع

ة   المجالت بانواعھا و   بالمائة ثم 6.23بالمائة تلیھا الصحف االسبوعیة بنسبة  6.31بنسبة  ا المختلف توجھاتھ
  .لدى المطالعین   فیما جاءت الكتب والقصص فى اخر االھتمامات

واطنین      ام الم عف اھتم ال       وقال الدكتور صالح جرار ان نتائج المسح تبین بوضوح مدى ض ي االقب ین ف االردنی
  ".الزمان   خیر جلیس في"على الكتاب الذي وصفھ الشاعر العربي یوما بانھ 

مقارنة مع اثمان الكتب    جرار ذلك الى رخص ثمن الصحیفة الیومیة واالسبوعیة او ثمن المجلةوارجع الدكتور 
  .المرتفعة

لیة       وفي حصره للمواد التي تستحوذ على اھتمامات المطالعین للصحف والمجالت بین  واد المس المسح ان الم
ى    ام    واالخبار المتنوعة وخاصة االجتماعیة منھا استحوذت عل روءة    االھتم ادة مق ر كم بة       . االكب ومع ان نس

ط       بالمائة  66.5المطالعین فى االردن بلغت في معدلھا العام  الیم االردن الوس ین اق اال ان ھذه النسبة تفاوتت ب
  .بالمائة على التوالي 64.7بالمائة و 63.1بالمائة و 68.6 والشمال والجنوب والتي سجلت 

د     بالمائة 56واظھر المسح ان نسبة  ذین یعتق مشرفو المسح ان بعضھم       من المطالعین ھم من فئة الطالب ال
  .الدراسیة واالكادیمیة   خلط بین المطالعة الثقافیة وبین قراءة متطلبات المناھج 

تتناقص مع التقدم في العمر وان    كما اظھر المسح المیداني وھو االول من نوعھ فى االردن ان نسبة المطالعین 
وھم من طلبة المدارس والجامعات مما یدل على خلط    سنة  22 - 15ة جاءت بین المطالعین من سن اعلى نسب

  .ثقافي وبین متطلبات الدراسة   البعض منھم بین المطالعة كنشاط 
د    د وج ت فق بكة االنترن وتر وش ار الكمبی ارع انتش ع تس ھ م رار ان دكتور ج ح ال ن    واوض ح ان م رفو المس مش

ة   روري مناقش افس     الض ف او من ا كردی ذه التكنولوجی تخدامات ھ ذه       اس ائج ھ عت النت ث وض ة حی للمطالع
بة    . مباشرة   االستخدامات فى المرتبة الخامسة بعد المطالعة  ائج ان نس ملھم     41واظھرت النت ة ممن ش بالمائ

  .بالمائة من ھؤالء ھم من اقلیم الوسط 48واالنترنت وان    المسح یستخدمون الكمبیوتر 
عار اجھزة الحاسوب        و ذب اال ان اس كل عامل ج وتر یش ا        اكد الدكتور جرار ان الكمبی ا مالی ت تشكل عبئ مازال

وتر في     . االردنیة   یحول دون اقتناء ھذا الجھاز لدى عدد غیر قلیل من االسر تخدمي الكمبی ة مس وتركزت غالبی
  .حاسوب في مختلف المراحل الدراسیةالحكومة بنشر مشروع ال   الجامعات ثم فى المدارس نتیجة لقرار 

ة      ي المرتب ات        وفیما یتعلق بمدى االستفادة من الكمبیوتر جاءت المحادثة مع االخرین ف اء العالق م بن ى ث االول
ا جاء          اب فیم ة االلع اني وممارس ى االغ تماع ال ك االس ادیة        وبعد ذل یة واالقتص ام بالموضوعات السیاس االھتم

  .لمستخدمي الكمبیوتر   االھتمامات والثقافیة في اخر سلم 
م    تطلعة اراؤھ ة  55.6(وفیما یتعلق باالسباب قال اكثر من نصف المس ة ان      ممن ال  ) بالمائ یمارسون المطالع

ى شراء         درة عل م عدم الق افي ث ت الك ان          السبب ھو عدم وجود الوق را عدم وجود المك ب والمجالت واخی الكت
  .المناسب للمطالعة

  الوثائقي والمعلوماتيالمركز   ·
  مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم  ·

  
 ) شبكة النبأ المعلوماتیة : المصدر ( 

  

  

  التكامل بین العربیة الفصحى وعامیاتھا

ة أو  ة(العامی ة         ) اللھج ات الحی ات ذات اللغ ي المجتمع ل ف ى األق ة عل ة عالمی اھرة لغوی ون ظ اد تك   .تك
اءت        بذلك إال لكون الن سمَّوالعامیة لم ُت ا ج اطقین بھا یمثلون الغالبیة من سكان المجتمع أي عمومھم ومن ھن

اني من أي      ) العامیة(التسمیة بـ ة ال تع إن العامی ذا ف لكونھا وسیلة الكالم لدى المتعلمین واألمیین بوقت واحد ل
  حالة  عوائق إلیصال األفكار لدى أي كان من أبناء المجتمع في حین أن النطق بالعربیة الفصحى فیھ من
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دیھم      ا ة ل تویات الثقاف دنت مس ا ت ابیر إذا م ردات والتع ن المف د م م العدی ى فھ عوبة عل ة  .لص ت العربی وإذا كان
ا المعتمد الرسمي        ي كونھ از ف حى تمت الفصحىتشترك مع العربیة وعامیاتھا في كونھما أداتي لغة إال أن الفص

) أي اللھجة(بوسیلة اللغة الفصحى ولیس اللغة العامیة  في المجتمع والدولة إذ أن االستكتابات والتوثیقات تتم
وما یمكن تسجیلھ لصالح العامیة بھذا الصدد أن النتاجات األدبیة والفنیة ال تخلو منھا سواء في أشعار الزجل   

معیة      ) الشعر الشعبي(أو ما یسمى بقصیدة  ة والس رامج المرئی د من الب ي العدی إن    .أو ما ھو مقدم ف ا ف ومن ھن
على الفھم لدى عموم الناس قد حبذھا اللغویون الذین یقرون أنھا لغة   أي الال مستعصیة) اللغة الوسطى(فكرة 

اك آراء             ة خالصة وھن ة عامی ي عربی حى صرفة وال ھ ة فص ت عربی ي لیس ث ھ تتمثل فیھا روح الوسطیة بحی
لفصحى ھي الرمز األقوى في عالم إن العربیة ا. مقارنة غالبًا ما ترجع أصل المفردة العامیة إلى أصلھا الفصیح

دى       ة ل ات العربی ق بالعامی ة النط اعتماد الكالم في المجتمعات العربیة فإذ توجد بعض التعقیدات من حیث طریق
جیلھ         ن تس ا یمك ة إال أن م ة إقلیمی ى مدینی ة أو حت مجتمعات عربیة بدویة أو ریفیة أو شبھ بدویة أو شبھ ریفی

ان    بھذا المعنى أن تكرار اعتماد  ة معانیھا وإن ك عامیة عربیة ما في أحد وسائل الكالم ُیقرب لفھم مؤكد لمعرف
ة    ك العامی ائل         . السماعیون ال یجیدون النطق بتل ض وس ي بع دة ف ة المصریة المعتم ة أو العامی ثًال أن اللھج فم

ة لكن ما یالحظ اإلعالم الفنیة كاألفالم والمسرحیات المصریة قد أصبحت مفھومة لدى عموم المجتمعات العربی
ا       رس معانیھ تطاعت من غ ي اس ة المصریة الت تكلم بالعامی دة لل ر مجی ت غی ات بقی ك المجتمع ردات (أن تل مف

اك     .في الذھن العربي رغم أن العرب ینطقون كل من خالل مجتمعھ بعامیتھ الخاصة) وتعابیر ت ھن ا كان ومن ھن
إال أن ما یقال أیضًا بأنھ ) العربیة الفصحى(حت خیمة أكثر من عامیة في البلدان العربیة لكن كل منھا منضویة ت

ًا           ن معجم ائمتین لك ة ق ة ولھجوی ة لغوی ا ھو حقیق حى وعامیاتھ ورغم االعتراف بأن التكامل بین العربیة الفص
ى    ) لھجة(بعامیة  ع عل ا یق أي مجتمع عربي لم یَر النور بعد تمامًا وذلك لقلة المھتمین بھذا الجانب ولعل ھذا م
اج       مجامع ي تحت حى الت ة الفص ة للعربی اللغة العربیة مسؤولیة إنجاز مثل ھذا المشروع إلى الوجود وذلك خدم

ة      ) لھجة(دراسات مقارنة فیما بینھا وبین أي عامیة  دان العربی م البل ي معظ ار أن ف عربیة ومع األخذ بكل اعتب
  .أكثر من لھجة واحدة في كل بلد

 شبكة النبأ المعلوماتیة: المصدر

  وتات منعم فرات وارتباطھا بالموروث الشعبيمنح
 حسین الھاللي

  العالم  الصلدة استطاع ان یخرج بقامتھ ووضوحھ الى ھذا منعم فرات بعفویتھ وجرأتھ وانتصاره على الحجارة
در من       الذي یفتش عن كل ماھوجدید ویقول ذر والمنح ي المتفرد والمتج للجمیع ھا انا ذا اطرح اسلوبي العراق

راق ین المجھولیاألوائل في سومر واكد وآشور، اولئك الفنان بدعینصلب الم الھم   ن الذین اظھروا اسم الع بأعم
  .التي تتحدث عن األوائل في التاریخ الطویل

اعرة           دوانا الش ن انخی امو، واب عراء سومر، دنجرك ن ش نعم فرات ھو اب ن        م ى ب ن یحی ة، ھو اب ة األكدی الكاھن
عصره الذي سار متخفیا ومختفیا في ظل المبدعین  رت عن عصره، ھو ابنمحمود الواسطي ورسومھ التي عب

محمد غني حكمت وظھر صامتا تحیط بھ منحوتاتھ التي تتحدث كومیدیا  ،جواد سلیم، فائق حسن، خالد الرحال،
ي  ھ              األنسان في عصره وھ امال ھموم رم فاضل، ح دكتور اك ور الراحل ال رة الن ى دائ ة، اظھره ال امخة متزن ش

وشخصیاتھ  اسلوبھ الذي ال یمت بصلة االسالیب األخرى وحتى السومریة لكن اصراره اصرار سومري ارواسر
ي     من عالم سحري فطري مرجعیاتھا في ذاكرتھ التي تمتد وتتوغل في موروث الشعب ھ الت ذ طفولت العراقي من

ى          اك حت رد ھن اة الف ة وشاھد مأس ة وسمع الحكای ي القری ھ الت    عاشھا ف داخلت مع موروث    شبابھ وكھولت ي ت
دائیتھا األ   المدینة وتعاشقت مع مفرداتھا الیومیة اذن ھذه ھي مقومات منحوتاتھ، وعلى الرغم من فطریتھا وب

معبرة بصمت عن األحداث التي ورثتھا من ھذا الشعب العراقي ، في جلستھا تصغي  انھا تعیش عالمھا الخاص
ا       اآلخر بوجھ بشوش على الرغم من ثقل ھموم ا     الى وم التي ورثتھ ذه الھم ا، ھ ي تحملھ دنیا الت من الشعب    ل

م         واقطاعي والعراقي، اآلتیة من ظلم استعماري  د ظل وة ض امتة وتنتظر لتنفجر بق ي ص ل، ھ نظام تعسفي عمی
ة  ھؤالء، دم  والصبر واألناة والتصرف باتزان ھو سمة من سمات الشعب العراقي موروثة وموغل ة  .بالق والقطع

ال     دة من تمث ي اي       الفری ة وال تعی ا الدائری ل جوانبھ ي ك ا وھي       آخر متراصة ف ك مفاتیحھ ال الختراقھا وف مج
اس    ).ونام حط ظھرك على ظھر اخوك(مأخوذة من المثل القائل  اطر الن یم وتق اما التمثال الثاني ھو جلسة الحك

ك     ده، ھو ذل ام عن ا وحمورا          علیھ لالحتك بر، ھو جودی ة وص ة ودرای وء حكم ورع الممل بي وسرجون  الوجھ ال
ى موروث من       األكدي ھم رجال اءة عل ال اتك ذا التمث اریخ   العراق الحكماء الذي خلدوا في التاریخ القدیم وھ الت

  وتأملنا منحوتاتھ نجده ھو  ولكن لورجعنا الى منعم فرات والى دراسة قسمات وجھھ وتأملنا صمتھ الطویل
33  



  
  ال .جاءت من انعكاسات المجتمع الذي یعیش فیھ ي نفسھھذا السكون وعدم البوح بأشیاء واسرار كامنة فضمن 

دي   الجدید  یعلم بفناني العالم وسعیھم الى ماھو اھو تقلی یجاد اسالیب خاصة بھم تقوض الفن الكالسیكي وكل م
ا       رتیب فھم منذ عصر ري مور بتجاویفھ ات ھن ن، فظھور منحوت  النھضة الى اآلن یسعون الى الحداثة في الف

  التقالید التي تلزم الفنان  روج عن المألوف وعن تقالید النحت األیطالي في عصر النھضة ھذهوانطراحھا ھو خ
 .والتي تنشد التحرر من كل القیود المفروضة بتطبیقھا وتماثیل جاكو متي واستطالتھا الملفتة للنظر

د، وھذه المنحوتات منعم فرات في منحوتاتھ واسلوبھ الخاص الجدی وھي نفس الرؤى والعفویة التي عبر عنھا
ارج             اربكت الفنانین ي الخ ت ف اد عندماعرض الم والنق اني الع ل ادھشت فن ا ب دما انتبھوا لھ راقیین عن ا   الع النھ

  .قدمت قیمة كبیرة في الفن الفطري السائد في العالم
 ) صحیفة الصباح العراقیة : المصدر ( 

  
  

  بغدادي الصنعة والملبس..الیشماغ 
  اتب عراقيكـ  محمد حسن الجابري

ي واالقتصادي           این الجغراف ى التب وع وھذا التنوع یعود ال تعددْت ألبسة غطاء الرأس عند العراقیین بشكل متن
اخي في            وع المن ى التن ا عن االخرى وحت اس یمیزھ ازت بلب ة امت وحتى التباین الدیني حیث ان كل طائفة دینی

ور     العراق ادى الى تنوع غطاء الراس في الصیف عنھ في موسم ا ان من االم ذا ك لشتاء اال ان غطاء الراس ھ
ة من          ة والغای ة والزمانی ل الظروف المكانی ًا لك ماؤھا تبع الشائعة عند العراقیین كافة مھما تنوعت وتعددت اس
ى رؤوسھم      عون عل انوا یض غطاء الراس ھذا ھو لیتقوا حرارة الشمس في الصیف وبرودة الجو في الشتاء فك

ي العراق       العدید من قطع القماش ا ا العوام ف ا یلفظھ ة او كم لتي اختلف بتسمیتھا فمنھا ما كان یعرف بـ الكوفی
بغداد بـ الغترة بالضم والسكون او بالكسر والسكون كما یلفظھا سكان   يیالجفیة وكذلك اخذت تعرف عند حضر

ر         .المناطق الجنوبیة من العراق  ادة من خیوط القطن او الحری ذه منسوجة ع رة ھ او من البریسم    وتكون الغت
اع      یض اللم ر االب اوكما كان یعرف بـ القز او من نحوھا وقد تفنن حیاك ذلك العصر بتطریزھا بخیوط من الحری

رأس    .كلھا بنجوم صغیرة او اشكال اخرى وكذلك تفننوا بتطریز حواشیھا او تطرز اء ال اما النوع االخر من غط
اللونین    الذي ساد عند العراقیین فھو الجزیة وھي عبارة عن قطعة قماش مربعة الشكل ذات خطوط منسوجة ب

قطنیة او الوان اخرى كاالسود واالخضر على ان تكون مطعمة بخیوط البریسم  االصفر بریسم واالبیض خیوط 
ماغ       ـ الیش ذي عرف ب د وال اس راس جدی اع لب ى ان ش ة ال وط القطنی اء  , والخی راقیین غط د الع ماغ عن والیش

بیھة      للراس من القطن االبیض جھا تكون ش د نس وفیھ نقوش شبیھة باللوزة الواحدة منھا مخالفة لالخرى فعن
ث    بشباك الصید محاطة حواشیھا بخطوط مدملكة بارزة وتترك نھایتھا بخیوط متدلیة من حواشي الیشماغ حی

ى   اب التراث البغدادي انھا تعني والیشماغ كلمة تركیة قال اغلب كّت, تعقد مع بعضھا بشكل متناسق  د عل  ما یش
ي ھو      .الراس وطن العرب توى ال ى مس والذي ابتكر ھذا النوع من لباس الراس والذي عرف وشاع استعمالھ عل

ي من      ابري الخزرج الحاج موسى القزاز او ماكان یعرف بھ ھو الحاج موسى كرادة من بیت الحاج عوض الج
ي واصل تسمیتھا     ة الكعب ذین        موالید محلة الصدریة في رصافة بغداد دربون ي كعب ال بة لعشائر بن ي نس الكعب

وكان الى وقت قریب یسكن فیھا احفاد ھذه العشائر منھم ) الكبي(استوطنوھا منذ قرون وحرفت اثناء اللفظ الى 
ي    ة خزعل الكعب ذي احتكر اسرار          .عائلة الحاجة خماسة وعائل ة الیشماغ وال ى كرادة حیاك اج موس ابتكر الح

ا         حیاكتھ متضامنًا مع اوالده الح  وف علیھ ة من الوق وا الحاك ي لیحجب د عل اج عب لمان والح اج   .اج س ان الح وك
اء              یمتلك موسى  ر بعدھا طور غط ة وبعض الغت ض االلبس ا بع تج منھم ي ین ة الكب ي دربون ة ف جومتین للحیاك

ال               ر من عم دیھا االن الكثی ي یرت ل الت ة العم ر بدل ان اول من ابتك ذلك ك ماغ وك ـ الیش الراس الذي اخذ یعرف ب
لكھرباء وكان ھذا االبتكار للیشماغ ولبدلة العمل المصنوعة من نسیج الكتان مفاجئة كبیرة لعمال النسیج على ا

اثره طلبتھ معامل النسیج في انكلترا لكن جھل الناس وخوفھم من االنكلیز دفعھ الى عدم تلبیة مطلبھم خوفًا من 
دا   .غدرھم بھ وبأبنائھ تعمال الیشماغ البغ اج         وبعد ان شاع اس ھ وعجز الح رًا فی اس كثی ة الن ك ورغب د ذل دي بع

ال نموذج من                ى ارس ار الیھود عل د التج افزًا الح ك ح ان ذل ة وك ات السوق المحلی ة طلب موسى كرادة عن تلبی
ماغ          نع الیش اك  ص یح ھن ًا من معامل النس را طالب یشامیغ الحاج موسى كرادة الى احد معامل النسیج في انكلت

وط      المشابھ لیشماغ الحاج ى ھب ا ادى ال ي اسعار     موسى وتجھیزه بكمیات كبیرة منھ وعلى طرازه مم ر ف كبی
ى             اس عل ت الن ة وتھاف ة الیدوی ا من ادوات الحیاك ة بالجومة وغیرھ امیغ المحاك ذلك الیش الیشامیغ فزاحمت ب

دني اختلف عن الیشماغ المح     الشرائھا وقد سمیت في وقتھا بـ  داد   یشامیغ اللندنیة لكن الیشماغ اللن ي بغ اك ف
ارًا  .بشدة لونھ المائل للسواد جویتي بعدھا اخذت العشائر العراقیة یستھویھا لباس الیشماغ النھ اكثر ھیبة ووق

ن ففضلوا الیشماغ ذا اللون االسود  ومن اي غطاء اخر للرأس واول من ارتدى الیشماغ ھم سكان بغداد االصلی
  اللون االسود الغامق فاصبح اللون االسود الغامق والفاتح م تستخدالفاتح بعدھا اخذت عشائر الفرات االوسط  
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  اما عشائر المنطقة الغربیة والبدو والرحل وقسم  . من صفات لباس عشائر الجنوب وبعض عشائر الوسط

تاء          م الش ون االحمر وخاصة في موس دوا الیشماغ ذا الل من طائفة الصابئة الذین یسكنون في العمارة فقد ارت
مالي              وبنفس ا راق الش ائر الع ھ عش ازت ب د امت ون االسود فق ل لل ون االزرق المائ ا الل ون ام دا الل لنقوش ما ع

دادي       .وخاصة العشائر الكردیة ان الیشماغ البغ دعي ب ذي ی راي ال انني ھنا وفي ھذه المقالة المبسطة اخالف ال
  بطرد االرواح الشریرة ومعالجة  الصنعة ھو من مبتكرات السومریین ونقوشھ السوداء ما ھي اال تعویذه تتعلق

ى   بعض االمراض النفسیة ھذه التكھنات والتخریفات الشخصیة ال اساس لھا ابدًا ان العدید من اھلنا الزالوا عل
توفي الحاج موسى القزاز والمعروف بالحاج موسى   .قید الحیاة ویستذكرون تاریخ عوائلھم وصنعتھم ومھنھم

ام   رادة ع اده م  1908ك ازال احف ون ب   وم داد ویعرف ي محالت بغ كناھم ف ابريآنتشرین بس ماغ االن .ل الج الیش
ن في فلسطین العربیة اضافة الى ان واصبح شعارًا لكل الثوریین في العالم وفي مقدمتھم الثوار العرب المجاھد

  .ارتداءه اصبح مودة یتزین بھا الرجال والنساء على مستوى العالم كلھ
  ) راقیة صحیفة المشرق الع: المصدر ( 
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  مقتطفات وعناوین عریضة
  

ا،    الكثیر من الفنون والثقافات التعمل اال بمشفرات موروثاتھ
ة      ات فنی تثناء حرك ا، باس كي تمتد، استجابة لعوامل دیمومتھ

ة الت ا،       وثقافی ا اساس ل بمخیالھ ب، ب ا فحس ل بموروثاتھ عم
ك         دة من تل ي واح ي العراق، ھ ة ف والحركة التشكیلیة الحدیث

ذه   . الحركات الرائدة في ھذا الحقل وعلى الرغم من تعرض ھ
تجابة       ة االس ب اال ان نزع و، والنھ اوالت المح ذاكرة لمح ال

ن لالبتكار منحت ھذه الكوكبة من الفنانین التشكیلیین العراقیی
دافعا لتجاوز نزعة التفریط بالممتلكات الثقافیة والفنیة، نحو  
اء   ارادة یعمل فیھا المخیال، بواقعیة عنیدة، لمنح االبداع فض
تحیالت ان         ت نفسھ یسمح للمس ي الوق وازي التحدیات، وف ی

  .التكون عقبة
ھ،        ن وملغزات افر عناصر الف ھنا تستجب ھذه النصوص لتض

او مغامرة باتجاه و ان كانت تقنیة ان كانت رمزیة او جمالیة ا
ب،     .مابعد الحداثة ة فحس ادات عریق د وع فھي التتمسك بتقالی

ر       ل اكث ق عم ي ان یحق ان العراق محت للفن ات س ل بمعالج ب
ات    : البذور عنادا یاغة عالم ي ص االنبات، والدخول كشریك ف

داه       ن م ذ الف ف یأخ د كی ل لتؤك د، ب ات التری رة، عالم معاص
ا اص انھ ة المن ر  كحری ي التعبی ا، ف ل اال بقوانینھ ...... التعم
  .وفي جمالیات االبتكار

  
  )االیكا(عادل كامل ـ عضو رابطة نقاد الفن 

 مختارات من الفن العراقي المعاصر/ المصدر
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  أعماق االنسان نوافذ للضوء واألمل والجمال
  أسماء محمد مصطفى

  أدیبة  وصحافیة عراقیة
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمكن بشفاف     ذي ی ذة ال ادة،  حینما یرسم ضوء الصباح خطوطھ المستقیمة على االثیر باتجاه زجاج الناف یتھ كالع
ار             اس وآث ا الن ا بقای ة عن عیونھ ا نافض تح وریقاتھ ورود ، لتتف ى اصیص ال من السماح للضوء بالنفاذ منھ ال
النوم ،  ینتابني احساس جمیل یصّوُر لي اّن ذلك الضوء یمكن ان ینبع من قلب انسان ، كالشمس تماما، مثلما 

  . . في ھیئة انجاز او عمل او شعور ما، لتتفتح االزاھیر لھمیمكن ان ینفذ عبر االنسان ذاتھ لیصل الى اآلخرین 
  . ھذا الضوء الذي اعتدت رؤیتھ كل صباح ھو الذي رسَم لي مالمح ھذا الموضوع

ھ، إذ     ثمة خیط حسي یربط بین الضوء في العالم الخارجي، والضوء في العالم الداخلي لالنسان، وأقصد اعماق
  .  مترابطان ومتشابھان في نواح متعددة) اعماق االنسان(لكون الداخلي وا) الخارجي(اّن الكون الكبیر 

إن النفس البشریة عالم كبیر جدا قد یظل الكثیر من جغرافیاتھ مجھوًال وغیر مكتشف ، ویمكن ان تضیئھ شمس 
ا او الظرو         نفس ذاتھ ة ال ًا لطبیع ع ال مرئي، وفق ف غیر مرئیة او مصباح لیس صناعیا او اي خیط ضوئي رفی

  . المحیطة بھا، وربما تكون فیھا فسحة تحتوي خطوطًا من الضیاء وأخرى من الظالم
ذا            یاء فھو امل الخالص ،  وب ا الض ا،  وأم ت م ي وق وقد تكون العتمة الوضع المزري الذي یعیشھ  االنسان ف

  اھا الظالم اذا ما تكون الفسحة تلك الحد الفاصل بین الحالتین ،  یغطیھا الضوء حینما ینتصر االمل ، او یغش
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آفاق 
تعنى 

بالكتابات 
      العامة



  
  ..بقي الوضع متردیا او ساَد الیأس

  .اّن الضوء لیس األمَل وحده، وانما یمكن تفسیره على اّنھ الجمال الحقیقي 
اء        ھ ان النس ھ قول رأت عن اء اذ ق ن النس فة ع د الفالس ا رأي اح رني ھن ویحض

ا تقترب من كالنوافذ ذات الزجاج الملون، فھي تتألأل وتشع من الخارج ،  وحینم
ي     وء ف اك ض ان ھن ط اذا ك ر فق ي یظھ ا الحقیق ف ان جمالھ نھن تكتش دة  م واح

  .اعماقھا 
دھا،     عوماقالھ فیلسوفنا ھذا ینسحب  رأة وح یس الم ة ول لى االنسان بصورة عام

  اذ اّن الضوء الداخلي یتمثل 
  . بجمال االنسان الروحي وقدرتھ على العطاء واالنجاز وغرس الفرح في محیطھ

   :كن تصنیف الناس الى صنفین وفقًا لما یحدده اخصائیو علم النفس  ویم
  .ذلك الذي في داخلھ ضوء ابیض ،  وذلك الذي یسود اعماقھ ظالم اسود  

اط   والشك ان البیاض یرتبط بالتفاؤل والسرور واالرادة والبدایة واالنفتاح والنش
متلكون ضوًءا ابیَض في اعماقھم یشدھم نحو الحیاة واالنعتاق من المخاوف والھواجس ،  لذا نجد المتفائلین ی

  . ویجعلھم یتوافقون معھا، فیكونون اكثر تفاعًال مع البیئة وأكثر قدرة على العطاء
خص            ي رمز او ش ل ف د یتمث ھ ق ي ، فإن ال الحقیق اؤل والجم فاذا كان الضوء في اعماق االنسان ھو االمل والتف

أو .. صورة شخص في الخیال .. الحبیب .. الصدیق .. الجماعة .. األم . .الوطن : لدى االنسان ذاتھ كأن یكون 
  .. الھدف  .. الحقیقة .. المكان .. الھوایة .. العمل .. یتمثل في الحق 

  .إّن الرموز ھي بالتأكید تشكل اضواًء لحیاتنا تحفزنا على العطاء  ، وھي تقترب من دواخلنا البشریة العمیقة 
داخلي مفردات         ، ذلك العالم المحفوظوإلّنھ عمیق جدًا   ت مفھوم ضوئھ ال درج تح في اعماق االنسان ، لذا تن

والاملك وأنا أختتم ھذا  .  ومعانٍ  مختلفة وواسعة ، لكن الحیز ھنا لیس بالسعة التي تستوعب كل تلك المعاني 
اتكم ، وأن تظل ا   ماء     الموضوع تحت ضوء الصباح  اّال أن اتمنى أن التنطفئ اضواء حی ي س لشمس مشرقة ف

  .افقكم دائمًا ، تمّر اشعتھا عبر شفافیتكم الى االزاھیر واآلخرین 
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  .للومضات والمعلومات العامة والمنوعة : الصفحة الحرة 
  

  تعنى بالومضات والمعلومات العامةصفحة 
 

  اوائل .. أول 
 4اول مرة في  البدري ، مؤید اعتزَل المعلق الریاضي ،

/3 /1993.   
ة   * ون الجمیل د الفن ى  معھ رة االول س وللم تأس

  .1939عام
  .اول من نظم مكتبة االثار االستاذ كوركیس عواد*
الشاعر محمد حسن ابو المحاسن اول رئیس للبرلمان *

  .واول وزیر للمعارف 1920عام 
اول صحیفة اصدرھا الشاعر محمد مھدي الجواھري   *
  ).الجھاد(
اط ،   اول الظرفاء عبد المجید الشاوي،* د اهللا الخی  وعب

  .ونوري ثابت 
  .اول مخرج للتلفزیون یوسف جرجیس حمد*
   .1921/ 8/ 23في ساحة القشلة جرى حفل تتویج الملك فیصل للمرة االولى  في*
ة   * ر مجل ولى تحری ن ت ومر(اول م اجي  )س دكتور ن ال

  .االصیل
ة وا   * ي شؤون الحدیق حف    اول من حرر ف ي ص لزراعة ف

  .بغداد ھادي االنصاري
احب   * وني ص ادل ع و ع روءا ھ ودا مق ب عم ن كت اول م

دة  وادث(جری ات    ) الح ث وتعلیق ائیة احادی ة المس الیومی
  .واشاعات

اطرة        * ة والخ ر المقال طور تحری ب ھذه الس ة كات اول بدای
  .في صفحات الریاضة واالدب

اد والھزلیین نوري   * ت   من اوائل رواد الصحفیین النق ثاب
حافة الھزل      ) حبزبوز( ى لص ة االول فھو یعد مؤسس اللبن

   .والنقد
ي     *  ادي الریاض دیر للن اري اول م ون االنص اس حس عب

  .الملكي
  

  : معلومات كتبھا 
  عراقيـ باحث    مھدي حمودي االنصاري
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الصفحة 
 الحــــرة

    



  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  مواقع إلكترونیة تجبرك على الضحك 5خبراء یحددون أكثر 
   

غ د الض ع تزای راء    م ا، رأى خب ة وھمومھ اة الیومی ات الحی وء أزم ي ض ًا ف ادي، خصوص ان الع ى اإلنس وط عل
ي قلوب    ضرورة أن یرّف لوى ف ھ اإلنسان عن نفسھ، وذلك عبر خمسة مواقع إلكترونیة، اعتبروا أنھا تبعث الس

ع       . الناس وتضعھم في جو من المرح  ع، موق ذه المواق م ھ ین أھ ھو  ، وawkward family Photosومن ب
ة       ات العائلی روتین العالق ك كسرًا ل موقع طریف یتیح المجال أمام مستخدمیھ لوضع صور عائلیة مضحكة، وذل
والجدیة التي تتسم بھا، بحیث تعطي جانبًا لطیفًا ومشرقًا من الحیاة العائلیة عبر الصور، التي یظھر فیھا اآلباء 

ل مالبس      ة، مث ر المالبس غراب ع، بحسب     .التنكر أو المھرجین   أو األمھات وھم یرتدون أكث ذه المواق اني ھ وث
رز          "حیاتي عادیة"الخبراء، ھو موقع  اھیر، إذ یب اة المش ى حی زون عل ذین یرك ائره ال ع یتحدى نظ ، وھو موق

نمط الحیاة الذي یعیشھ الكثیر من الناس، ویتیح المجال أمامھم كي یرسلوا رسائل نصیة قصیرة، یتحدثون فیھا 
احبھا      ج" عادیة"عن حادثة  ا ص ال فیھ الة ق ي رس د أوقعت   "رت لھم ودفعتھم إلى الضحك، وھو ما تجلى ف لق

ب بشيء     م أص ي ل ع   .ھاتفي الجوال وصرخت آخ، رغم أنن راء أن موق د   "ورأى الخب اینس غارفیل د م ، "غارفیل
د        ط غارفیل وم الق ث برس ام بالعب ن القی نھم م و یمك وا عن أنفسھم، فھ ي یرفھ اس ك ة ال تعوض للن یح فرص یت
ذه الصور          ذي یجعل ھ ى الرسوم، وھو األمر ال المضحكة، بحیث یقوم المستخدم بإزالة صورة غارفیلد من عل

 my parentsوعن رابع ھذه المواقع ذكر الخبراء أنھ موقع .الھزلیة أصًال، تبدو غیر منطقیة ومضحكة للغایة
joined facebook   ن الرس خریة م ن الس راھقین م ة للم ة ثمین یح فرص ذي یت اؤھم  ،ال لھا آب ي یرس ائل الت

ذه    facebookوأمھاتھم لھم على موقع  للتواصل االجتماعي، وذلك عبر وضع صور وتعلیقات ساخرة حول ھ
ائل د أن              .الرس ان یعتق ده ك ر أن وال ع، إذ ذك ى الموق تخدمین عل د المس ھ أح ا كتب ك م ى ذل ة عل ن األمثل وم

facebook       ًا ًا اجتماعی ي، ال موقع ع علم ارة عن موق ع      وم .عب راء، موق ع، بنظر الخب لھذا  " ن أطرف المواق
طیرة       "السبب أنا سمین ًا، مثل صورة لش ة حجم ر األطعم ، الذي یتبارى فیھ المستخدمون في وضع صور ألكب

  .تحتوي على عشر طبقات من اللحم" ھمبورغر"
  
  ضمقاھي االنترنت قد تعد مرتعًا خصبًا لتناقل الجراثیم واألمرا 

  
جدید من أن أجھزة الكمبیوتر في مقاھي اإلنترنت أو تلك التي یتشارك   حذر بحث علمي: متابعة المشرق /دبي 

جامعة "وتشیر الدراسة، التي نفذتھا .في استخدامھا عدد من الموظفین في المكاتب، تعد مرتعًا خصبًا للجراثیم
ة وینبیرن التقنی ك األجھزة ت " س اتیح تل ات مف ى أن لوح ترالیا، إل ورن بأس ي ملب دد  ويؤف عاف ع ة أض خمس

ة    ات الدقیق تخدام           microorganismsالمیكروب وتر مخصصة لالس از كمبی اح جھ ا لوحة مفت د تحویھ ي ق الت
اریر   " فیروس الخنازیر" ویرافق إعالن نتائج الدراسة مخاوف عالمیة من انتشار وباء .الفردي ت تق الذي قال

ق الحواسیب       وحذر الباحثون من خطر تفشي األم.إنھ قد یھدد ثلث البشریة دوى عن طری اط الع ر التق راض عب
ووجدت االختبارات التي أجراھا .متعددة المستخدمین، ما لم یتم إجراء تنظیف شامل للوحة مفاتیح تلك األجھزة

تافیلوكوكوس     ا س أوي بكتیری اتیح ت ات المف ف لوح احثون، أن نص ا  staphylococcusالب د ذاتھ ي بح ، وھ
رة      جرثومة غیر مؤذیة حال تواجدھا  ات خطی ؤدي اللتھاب د ی ت  .في الجلد، إال أن دخولھا الجسم البشري ق وبین

أن البكتیریا تنتشر في " التلغراف"األمریكیة ونقلتھا " السیطرة على العدوى"الدراسة، التي تنشر في دوریة 
ك في وضع ونبھ البروفیسور أینزو بالمبو، الذي شار.خمس لوحات مفاتیح أجھزة الكمبیوتر الفردیة االستخدام

ة  : "الدراسة، بالقول االستخدام المركز والمتعدد في مقاھي اإلنترنت وحواسیب المختبرات، بؤر ساخنة محتمل
ال األمراض         : "وتابع.إلیواء الكائنات الدقیقة أن خطر انتق ًا، ف ا دوری تم تعقیمھ بالنظر إلى أن تلك األجھزة ال ی

راً  خاءً     .. یظل كبی ات أن تكون أكثر س ى المنظم ارك في           عل ي یتش ة األجھزة الت ى نظاف اظ عل ل بالحف ى األق عل
  .استخدامھا عدد من األشخاص
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تكنولـوجیا
المعلومات 

     



  

  الموروث على األنترنت
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 الصورة تحكي
............................. 

 
یحفل الفن العراقي بنخبة من الفنانین الممثلین األصالء ، بعضھم رحل عنا تاركًا أعمالھ 

 .أخترنا منھم ھذه النخبة التي التنسى .. نمائیة في الذاكرة التلفزیونیة والمسرحیة والسی
. 

                        

          

                   

  
 


