
 
              )نسخة ورقیة (             العراقيرشیف واأل متخصصة في عالم الكتب والمكتبات والثقافة والتراث شھریة لكترونیةأمجلة 
  2009  كانون األول والعشرون  ثانيال  العددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تب والوثائق تنظم دار الك
  ة یوم بغدادحتفالیة لمناسبا

  
  تكریم 
  الدكتور 
  وسيلسالم اآل 
  
  
  
 

بغداد من خالل 
  رحلة ابن جبیر

  
شارع المتنبي في 

ذاكرة الشیخ 
  جالل الحنفي

  
 



  
  
  
  
  
  
  

    
                       

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

دباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  في العراق واأل
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 ( جاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق بتسجیل نتا
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

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

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

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

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

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

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

        
    

                 



  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  مختارات من عناوین ھذا العدد
  
  

ة یوم تب والوثائق تنظم إحتفالیة لمناسبدار الك
  بغداد
  

  تكریم الدكتور سالم األلوسي
  

  بغداد من خالل رحلة ابن جبیر: أدب الرحالت 
  
  حبزبوز: تراث صحافي  
  

  شیخ جالل الحنفيشارع المتنبي في ذاكرة ال
  

  المسیب تأریخ وحیاة: مدن عراقیة  
  

جریدة جكھ باز الموصلیة أول جریدة ھزلیة في 
  قالعرا
  

أغلقت أبوابھا وفتحت بوابة .. مقھى الجماھیر 
  الذكریات

  
أحمد السعداوي وباسم األنصار العراقیان 

فاستیفال  یفوزان بجائزة مؤسسة ھاي
 البریطانیة

  
  العمارة أقدم مكتبة أھلیة في

  
  لكترونين یحتكر الكتاب األأغوغل یرید 

  
 مستقبل واعد للقراءة... الكتاب الرقمي

اء     " الموروث"ترحب مجلة  ین من االدب ات المثقف بكتاب
ة      د المجل ي رف راغبین ف ین ال ین والمھتم واالعالمی
وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض
ات      ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ المطلوب
والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ، 

ة ب  ون ثقافی ى ان تك یات  عل ن الحساس دة ع ة وبعی حت
ج    یة ، ألن نھ ة والسیاس وروث  " الدینی افي  " الم ثق

ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور 
  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـلكترونیأمجلة 
واالرشیف  والمكتبات والثقافة والتراث الكتب

العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في   
  وزارة الثقافة

www.iraqnla.org  
  

  2009   كانون األولوالعشرون ـ   الثانيالعدد 

  
  : سرة المجلةأ

  
  المشرف العام

  سعد بشیر اسكندر. د
  

  مدیر التحریر
  سماء محمد مصطفىأ

  
  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  جواد أیمن كامل
  

  التنضید االلكتروني
    جاسمكوثر

  نضال حسن
  زینب طالب

  میسون جعفر
  

  التصمیم الفني
  محمد سماءأ

  أیمن كامل
  

  صحیح اللغويالت
  عادل محمد

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org  
 1014رقم االیداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

 2008لسنة 



  
  

  
  
  
  
  

 !! جریدة جكھ باز الموصلیة أول جریدة ھزلیة في العراق
 

 ـ كاتب عراقي إبراھیم خلیل العالف. د.أ 
  
  

، أشرت في  1982والذي طبعتھ جامعة الموصل سنة )) نشأة الصحافة العربیة في الموصل((لفُت كتابي أحین 
، إلى أن الموصل "1918_1908الموصل في عھد حكومة االتحادیین  صحافة "الفصل الثالث وكان معنونا بـ 

ي     شھدت بعد االنقالب العث  م ف ذي ت اني ال نة    23م دد ال   1908تموز س د       ، ظھور ع حف، فق ھ من الص أس ب ب
دة موصل  (استمرت  ي     ) جری در عددھا األول ف ي ص ران  25الت و  -حزی الث     1885یونی ا ث ى جانبھ ، وظھرت إل

تشرین  12صدر عددھا األول في (والنجاح ) 1909یولیو -تموز 15صدر عددھا األول في ( صحف ھي نینوى 
 .وجكھ باز) 1910فمبر نو-الثاني

الموصل، وكانت أعدادھا محفوظة لدى المرحوم األستاذ الدكتور محمد صدیق ألجلیلي  وقد حصلت على جریدة 
دین      ر ال ن خی تاذ حس وم األس دى المرح اح ل دة النج ى جری لت عل دید ، وحص ف الش ھ لألس د وفات دت بع م فق ث

حوم األستاذ متي فتح اهللا سرسم، وبحثت عن جریدة العمري، إما جریدة نینوى فحصلت على إعدادھا لدى المر
دون جدوى وسألت في حینھ رائد الصحافة الموصلیة ) باز أي الثرثار أو المھذار  ھوتلفظ بالتركیة جن(باز  ھجك

  . في الخمسینات المرحوم األستاذ عبد الباسط یونس ولم أجد جوابًا
ن یوكان إلى جانب تلك الصحیفتین السیاسیتین اللت : ((ھمانص) جریدة جنھ باز(كتبت في كتابي آنف الذكر عن 

ي   اني ف تور العثم الن الدس د إع درتا بع وز  23ص ة 1908تم ة تركی دة ھزلی م -جری ة باس از(عربی ھ ب أي ) جن
د  )) . ورئیس تحریرھا عبد المجید خیالي 1911یونیو سنة -حزیران 27الثرثار، وقد ظھر عددھا األول في  وق

ة أت(اب المرحوم عبد الرزاق الحسني لومات على كتاعتمدت في ھذه المع ذكر    ) ریخ الصحافة العراقی م ی ذي ل ال
  . باز غیر تلك األسطر القلیلة ھعن جریدة جن

ھ أھل   بعبد اهللا جن((بار  ھوقد ذھبت في كتابي إلى أن صاحب جریدة جن از وھو رجل موصلي نشر بیانا دعا فی
انیین     ام بثورة ضد العثم ث بنس   البادیة إلى القی د بع لیمانیة وكركوك          خ، وق ار بكر والس ى دی ان إل من ھذا البی

ى            يوقد صادر وال. والیة الموصل ةواقضی ھ إل د الموصل، فأرسل ب ابع بری ا ط ھ وعلیھ دیار بكر عدة نسخ من
وان اإلدارة        ) عبد اهللا جنباز(والي الموصل الذي أمر بتفتیش دار  ام دی اكم أم تانة لیح ى األس وأرسل مخفورا إل

ة العرب      )) . العرفیة بتھمة اإلخالل باألمن العام ة لغ ي مجل ات ف ة  (وقد وردت ھذه المعلوم احبھا  ) البغدادی لص
  ).1914دیسمبر -كانون األول( 1332، صفر )3(،السنة 35األب انستاس الكرملي ، العدد 

دة        ) 6(وقفت عند ھذا الحد وانتظرت قرابة  ى أي عدد من جری م أحصل عل نوات، ول از  ھجك (س د أن  ) .. ب وبع
ي احمد النحاس    (سجل  ل عل ة اآلداب      ) وائ اریخ بكلی ي قسم الت التھ ف وان    /رس ة الموصل بعن اریخ  : (( جامع ت

وكانت بإشرافي، طلبت منھ السعي للحصول على الجریدة وقد بحث طویًال )) 1958_1926الصحافة الموصلیة 
على اكتشافھ وأكدت لھ أن ذلك ) الدكتور وائل(مدت ولم یعثر إال على عدد واحد منھا وقد فرحت كثیرا بذلك وح

  .دلیل على علو ھمتھ واجتھاده وأخبرت المرحوم عبد الباسط یونس بذلك، فشاركني فرحتي
من حزیران  27باز صدرت في الموصل بتاریخ  ھذكر الدكتور وائل علي احمد النحاس في رسالتھ أن جریدة جك

ا      1911سنة  تھا أنھ ي ترویس اء ف د ج ة      (: وق ة، فكاھی ة أدبی ة فنی یة علمی دة سیاس از    ) جری احب االمتی ان ص ك
ع صفحات   ).. عبد المجید خیالي(والمدیر المسؤول عنھا  دة أرب ان      ،  احتوت الجری ة واثنت ة العربی ان باللغ اثنت

والعدد الذي عثر علیھ ).. سم28*41(باللغة التركیة، وضمت كل صفحة ثالثة أعمدة طویلة وحجم الجریدة كان 
  .1911سبتمبر -ایلول 6ھـ الموافق 1329رمضان  25الصادر في ) 13(لدكتور وائل ھو العدد ا

دة     ا جری ة أنھ ھ در  (ومع أن الجریدة ثبتت في صدر صفحتھا األولى بالتركی ي غزت ة أو   ) مزاج دة فكاھی أي جری
  وجدنا أن العدد الذي ، لذلك )جریدة سیاسیة، علمیة، فنیة، أدبیة(ھزلیة، لكنھا وضعت ھذه الصفة بعد عبارة 
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وقد نشر  ). انتقاد(و) مقتطفات(و) حوادث(اشرنا إلیھ یضم مادة إخباریة كثیرة، كما انھ ضم أبوابا عدیدة منھا 

ار      ة أخب ة، وثم ة العثمانی في القسم التركي من الجریدة أنباء الترقیات، وفي باب حوادث أخبار عن رعایا الدول
  الفارسیة، وفي القسم الغربي _شمر، وأخبار عن وضع الحدود العثمانیة  ید حملة عسكریة ضد عشیرةنعن تج

وھناك أخبار ) فرج اهللا(كتبھ رجل اسمھ ) مرض التیفوئید في الموصل(ثمة مقال عن 
  )).مقتطفات((عن الیمن ومصر واألناضول واستانبول نشرت تحت باب 

ت    ى توقف رف مت از  (ال نع ھ ب دة جك دور، إال أن جر ) جری ن الص ل   ع دى باب دة ص ی
لي (البغدادیة لصاحبھا داؤد صلیوا  وم       ) الموص ادرة ی ددھا الص را في ع  5نشرت خب

وز  ھ   1912تم اء فی ة       :( ج باب واھی ل ألس د الموص ل جرائ ر تعطی ى خب ا عل وقفن
لیم   ذوق الس افت تقول   ...)یرفضھا العقل السلیم ویمجھا ال ات   : (، وأض ل اهللا الغای قات

ة والوطن     لھا من جرائد حرة   بٍخ وبٍخ ة لألم ت نفسھا خدم ثالث   !!أوقف د ال ، والجرائ
اح، جك   :((التي احتجبت ھي  از  ھنینوى، النج ق     )) .ب یة تتعل دو أن عوامل سیاس ویب

بالصراع بین جماعة حزب االتحاد والترقي التركي والمعارضة المتمثلة بالحزب الحر 
حف الت     ك الص ق   المعتدل وحزب الحریة واالئتالف، كانت وراء توقف تل ت، بح ي كان

  .عالمة من عالمات تنامي الوعي الدستوري المبكر في الموصل خاصة والعراق عامة 
  
  

    
  

  رائحة التأریخ
  ـ كاتب وروائي عراقي علي حسین عبید  

  
ان    ي االنس ة عل طوتھ القوی اص وس حره الخ ان س ل للمك ال   ؟ھ ا أط تھ وأن ا عش ذا م وال   عھ دا مغس ا جدی مكان

صحبة االصدقاء المغاربة والعراقیین حتي شعرت أن رائحة الماضي الغامض تخترق باالساطیر، فما أن دخلتھ 
ادر وحاضر      إرٍث ن ة ب ط       عذاكرتي التي ربت علي الخمسین وھي محمل اتي وس نھض حی ق، توقفت برھة لت ری

ذه       تحق ھ اكنوه وھو یس بنایات منسقة ومطلیة ومسربلة بروح التأریخ، إنھ الحي الحضري او ھكذا یسمیھ س
  .سمیة عن جدارةالت

الكائن بمدینة الجدیدة ستعیش عالما آخر كأنھ ال ینتمي الي عالم ) المغربي/ االندلسي/ البرتغالي(في ھذا الحي 
اس    اءة بأنف أریخ المض ي بطون الت ارق ف یة وغ ة األرض ن اللحظ ول ع ك مفص عر بأن ا، وستش االرض وواقعھ

حیق، وس     اق المستقبل الس ة        االجداد او انك قفزت الي اعم ي العابق ي االماس ك ف عور من تالبیب ذا الش یأخذك ھ
ي        ذا الح ة لھ ة الخرافی ك البواب ة دخول ن لحظ ارة م آت الس تبدأ المفاج دھش، وس یل الم راث األص ة الت برائح
ل   الفلكلوري المتفرد حیث تتطلع بفضول كبیر نحو تصامیم البیوتات الموغالت في الِقَدم لیس من حیث بنائھا ب

یحیلك   من حیث تصاویرھا  ار س المضمخة برائحة التأریخ الحادة وأشكالھا المعمَّدة بروح األصالة، فنوع االحج
اس  بواب ستعیدك فورا الي األشكال النوافذ واألأفورا الي أحجار وتماثیل ورسوم ومسالت بابل الحمورابیة و نف

ة وسواھا  (نیة العربیة سباوبصماتھا لیس في المدن اإل) شھیقھا وزفیرھا(ندلسیة الخالدة التي تركت األ ) قرطب
ور       زال أنفاسھا تف ي ال ت فحسب وانما ھنا في الشوارع والزنقات المغربیة ستلمس لمس الید أمجاد االجداد الت
في صدور االطفال والشیوخ والنساء معا، فھا ھم اطفال ھذا الحي یتطلعون للزائرین بمحبة وثقة مدعومة بثقة 

صدق وسكینة ھذه النظرات التي لم ترھا في عیون اطفالك الغائصین في التأریخ وصدقھ، ولن تستغرب عمق و
ا       وا وتزییف ذاكرتھم مح ل ب ن یوغ اھون عم ون الس ك الّالھ غار، أولئ ار والص ین الكب ل ب اع والتقات ل االطم وح

  . وتھریبا
ك تقول لك وستدخل القاعة التراثیة، وسیأخذك الماضي بأحضانھ بقوة، إذ حتي االرض التي تستقر علیھا أقدام

بس صفحات مشرقة        ل الل انا انتمي الي ذلك الزمن االنساني الباھر، وعلي الجدران سوف تقرأ بوضوح ال یقب
ات واللوحات          ات واإلیقون لة متعاضدة من الزخرف الة والتفرد، سلس ووجوھا كالشموس وأرواحا تنضح باالص

ك،        یرتك وسریرتك وبصرك وتقول ل اني،        الفنیة الصادقة االطوار تالمس بص ذا جزء من تأریخك االنس خذ ھ
وستقول أنت لنفسك من یجرؤ علي قتل ھذا اإلرث التلید، ولكن لماذا یحاولون ذلك في بغداد وفي العراق، لماذا 

  .قتل الذاكرة االنسانیة في العراق ىھتكوا حرمة المتاحف، والمكتبات، وجسر الصرافیة، لماذا ھذا االصرار عل
م بمن          وھا انك وسط ھذه القاعة ك تحل ا ان ال، ھ ق والجم ر والح ن والخی المھیبة الساحرة المحمیة بتعویذة الف

 .ذاكرة االنسان علي مر األزمان ىیحمي قلبك وعقلك وذاكرتك وتأریخك الذي ینتمي في كل االحوال ال
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  أغلقت أبوابھا وفتحت بوابة الذكریات.. مقھى الجماھیر 

  
  أسماء محمد مصطفى 
  أدیبة وصحافیة عراقیة

  
عوام طوال أمنذ  أبوابھا  فتحتلقد .. مازالت  صورة مقھى الجماھیر تشاكس الذاكرة القریبة

ت      )الكرنتینة ( منطقة في حافة ، و كان اھیر للص ى دار الجم في بغداد ، وعلى مقربة من مبن
ة      أفیي جریدة الجمھوریة وادباء والشعراء وصحمقصد األ ة الفنون الجمیل ة كلی ساتذة وطلب

ا       ى ، لیقضوا فیھ ة للمقھ ة الجغرافی ى  أالواقعة ضمن الرقع اش     أحل ي الحوار والنق اتھم ف وق
دوات واأل  عالالثقافي واإل د الن یات مي وعق د    مس ي تعق ادل       الت اي وتب اعد رائحة الش مع تص
ى   ..)  الدومینو والطاولي(  لعب  وكذلك  ،الممازحات ت  أتلك المقھ د الحرب    أغلق ا بع بوابھ

 مختلفةالمثقفین ھجروھا ألسباب من  باعھا صاحبھا، ألن روادھا إذ 2003على العراق عام 
ادیة الصعبة   نشغالھم بالعمل تحت الظرووال ى   .ف االقتص اغالق المقھ ا   أوب ا ، وتحولھ بوابھ

  ..ذكریات الثیر سوى الى محل تجاري ، ما عاد لروادھا من مكانھم األ
انھ    أاحد إّن  ى الجماھیر ، احتض یرة مقھ ام      أ اھم مالمح مس ذ ع افي من ى ثق رز ملتق  2000ب

نیات من القرن المنصرم   ، فقد شھدت مرحلة التسعی)ملتقى الجماھیر اإلبداعي(المعروف بـ 
ات   میة  أوالدة تجمع ة الرس ار دور المؤسس ة انحس ى خلفی اءت عل دة ، ج ة عدی ة وثقافی دبی

عراء و     ن ش دعون م ث راح المب ار ، حی بب الحص ات ،    أبس ون الملتقی اب یؤسس اء وكت دب
ماع  إجل  أعداد محدودة ، من  أویصدرون البیانات ، ویطبعون نتاجاتھم بطریقة تكافلیة وب س

داد  أعداد كبیرة منھم بالرغم من ھجرة   أتھم وتأكید حضورھم في ساحة ظلت تمور بصواأ ع
ة       بالد للظروف المعروف ارج ال ا خ ام   .. الیستھان بھ ي ع اھیر     2000وف ى الجم شھدت مقھ

ات األ الذي یعد األ) بداعي ملتقى الجماھیر اإل(والدة  ان     برز بین الملتقی ث ك ذاك ، حی ة آن دبی
وم الث  اتھ ی د جلس ل  یعق ن ك اء م رًا   أالث ًا ح تى نقاش وعات ش ة موض بوع ، لمناقش د . س وق

ن   ددة وم یات متع ى شخص اف الملتق ین األ إاستض ت ب ة ، جمع ات مختلف ن ختصاص دب والف
ختفت وجوه عدیدة أوقد . والسیاسة واالقتصاد والفكر بشكل عام ، فضًال عن قضایا الساعة 

ارج    ضھا الموت ، والبعض اآلن غیب بعأكان حضورھا تقلیدیًا في الملتقى بعد  خر السفر خ
  .البالد او داخلھا 

ین والشعراء ،          أالملتقى الذي  ع مجموعة من القصاص ام م د البص ي مؤی د العراق سسھ الناق
د اإل  ى من           توقف بع ي ، وتحول رواد المقھ ردي الوضع االمن امین ، نتیجة ت تالل بنحو ع ح

حافة من     خرى ، وانشغال بعأ فیین الى مقاٍهاالكتاب والصح ل بالص ي العم أمین   أضھم ف جل ت
كثر من صحیفة ألقمة العیش التي غدت تتطلب جھودًا مضنیة تفرض على البعض العمل في 

  ..لألسعار وصعوبة العیش  لجنوني، لیؤمن واردَا یقف بوجھ االرتفاع ا
نھ       ت تحتض ي كان ة الت ًا بالمنطق ا یومی ا  ، كما إن مادعانا للكتابة عن ھذه المقھى ھو مرورن

ین تطل      ًا  ، ح فننظر الى المحال التي أحتلت مكانھا ، فنشعر بإّن  للذكرى مذاق الحزن ایض
اة       اء من خارطة الحی ل واالختف اھیر ،     . علینا بحدث المغادرة والرحی ى الجم ي مقھ كذلك ھ

ة    اھد الیومی داث والمش ن االح ر م ا الكثی ذت معھ اة ، فأخ ة الحی ن خارط ا م ت مالمحھ اختف
  .فیھا  بعیدًا عن الشارع الذي كانت تطل علیھ المتكررة 

الى البقعة التي كانت  یلتفتون ، س)الكرنتینة (ـ ب  واكلما مّرربما الكثیرون من رواد المقھى 
د    یعانقون بداعي ، وتحتضن مقھى الجماھیر وملتقاھا اإل الذكریات ، عّلھما یعودان من جدی

ة  أا نشعر بھ اآلن من مرارة وحسرة على للحیاة معنى آخر یختلف تمامًا عم حین یصبح مكن
  ..!! مكانھم األثیر ، وأي مكان) مقھى الجماھیر( ـ كما فقد روادفقدناھا 

 سما األمیر: ھو  سبق أن نشرُت ھذا المقال باسم مستعار: مالحظة 



  
  
  
  
  
  

  أدب الرحالت
  حلة ابن جبیربغداد من خالل ر

  سندس الدھاس: إعداد
م والسماع     ب العل قام ابن جبیر برحلة مشھورة الى المشرق كان ھدفھا أداء فریضة الحج ثم تطور الى رغبة عارمة بطل

  .للشیوخ الذین یمر بھم في مختلف البلدان 
دلس ع    ي االن ـ   540ام وابن جبیر ھو أبو الحسن محمد بن جبیر الكناني ولد في بلنسیة او شاطبة ف وفي   1145 -ھ م وت

  .م  1217 -ھـ  614في االسكندریة سنة 
ة   / ھذا ما ذكره لنا االستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طھ استاذ التارخ  ة التربی داد من       / كلی ي فصل بغ ة الموصل ف جامع

ـ             ع ب ذي یق اریخ ال ي الت داد ف اب بغ ر وھو احد فصول كت ذا    صفحة من الح  /  571/ خالل رحلة ابن جبی م المتوسط وھ ج
الكتاب اعده عدد من االساتذة المختصین في التاریخ من مختلف الجامعات العراقیة ، وھو متوفر في دار الكتب والوثائق 

  : ومما جاء فیھ أیضًا .
زي      ب والمقری ن الخطی ن بطوطة واب ال اب ن امث وه م ذین اعقب ون والمؤرخون ال ا الجغرافی تفاد منھ ر اس ن جبی ة اب رحل

م ركب   . والمقري كانت رحلة ابن جبیر الى المشرق عن طریق البحر من جزیرة طریف في االندلس الى سبتة ثم مصر ث
ب                  ى الكوفة وزار بغداد وسامراء فالموصل وحل م ذھب ال ا نصف عام ث ام فیھ ث اق ى مكة حی م ال ان  . البحر االحمر ث ك

ولم یقم فیھا اّال / م 1184/ ثمانین وخمسمائة ھجریةوصول ابن جبیر الى بغداد مساء یوم االربعاء الثالث من صفر سنة 
ا  .ثالثة عشر یوما  وعلى الرغم من إن بغداد كانت والتزال حاضرة الخالفة العباسیة في الفترة التي زارھا ابن جبیر لكنھ

  .تراءت لھ في حالة التتناسب والصورة الزاھیة التي رسمھا في ذھنھ 
ك فھو      ویشیر ابن جبیر الى الخراب الذي اس  داد ومع ذل ى بغ ا         " تولى عل ة منھ ة كل محل ى سبع عشرة محل یحتوي عل

  " .فیھا الجمعة  ىھا  جوامع یصلفیمدینة مستقلة وفي كل واحدة منھا الحمامان والثالثة والثمانیة 
ي ت    تن الت ى   ولعل الخراب الذي رآه ابن جبیر في الجانب الغربي السیما الكرخ ناتًج عن كثرة االضطرابات والف تابعت عل

ى         ار ال ز االعم ال مرك داد وانتق المدینة  مما  سبب الھجرة وتبدل  مراكز النشاط االقتصادي واالجتماعي والفكري من بغ
  .اطراف نھر عیسى غربي دجلة 

دعى   ویتناول ابن جبیر وصف الجانب الغربي مشیرا الى أھم محالتھ السیما محلة القریة وھي التي نزل فیھا في ربض ی
ة الواقعة على ضفة نھر دجلة وكما یرى مصطفى جواد وأحمد سوسة انھا مربعة القطانین التي كانت في الموضع المربع

ي شارع                ة ف ي لیست المربعة الواقع ذلك فھ ة ول ة الحالی رب مدرسة الكرخ الثانوی ة ق الذي فیھ محطة ترامواي الكاظمی
  .الرشید كما اشار الى ذلك احد الباحثین المحدثین 
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الكرخ وھي مدینة مسورة ثم محلة باب البصرة ولھا جامع المنصور " المحالت األخرى الكبیرة في الجانب الغربي ومن 

  .رحمھ اهللا وھو جامع كبیر عتیق البنیان 
ة        اب البصرة سوق المارستان وھي مدین ثم الشارع وھي ایضا مدینة فھذه االربعة اكبر المحالت وبین الشارع ومحلة ب

ى عضد         صغیرة فیھا ا ذي ینسب ال ا المارستان العضدي ال ر ھن لمارستان الشھیر ببغداد وھو على دجلة ویقصد ابن جبی
  .الدولة البویھي 

ر            ة من الحری اب العتابی ي تصنع الثی ة الت ا الوسیطة والعتابی ي منھ ویشیر ابن جبیر الى محالت اخرى في الجانب الغرب
  .القرى الخارجة عن بغداد  على المحالت ولیس وراءھا االااللوان ومنھا الحربیة وھي ا ةوالقطن المختلف

  وقبر االمام / رضي اهللا عنھ / ومن اھم المواقع التي اشار الیھا ابن جبیر في ھذه المحالت قبر معروف الكرخي 
ي طا  " موسى بن جعفر علیھ السالم كما یذكر ایضا انھ شاھد  ب  قبر عون ومعین من اوالد امیر المؤمنین علي بن اب " ل

  " .رضي اهللا عنھ 
اما الجانب الشرقي الذي اسماه ابن جبیر بالشرقیة فذكر عنھ ان اھم مافیھ ھو دار الخالفة وماتحتویھ من مناظر مشرفة  
ا    وقصور رائعة وبساتین انیقة تؤلف في مجموعھا نحو الربع من الشرقیة او اكثر ، وقد وصف السور الكبیر المحیط بھ

  .ب الذي ینعطف علیھا كنصف دائرة مستطیلة اعلى دجلة الى الجنو
   -:وفي ھذا السور اربعة ابواب ھي 

  " .وھو باب المعظم الحالي " باب السلطان الذي یقع اعلى النھر 
  / .الباب الوسطاني / وباب الظفریة 

  / .باب الطلسم / لیھ باب الحلبة یثم 
  / .كلواذا / ثم باب البصلیة 

ة   واشار ھذا الرحالة االندلس ي الى االسواق الكثیرة العظیمة في الشرقیة والى جوامعھا الثالثة الكبیرة وھي جامع الخلیف
ى   الذي یتصل بداره وھو جامع كبیر وفیھ مرافق كثیرة واسعة وجامع السلطان وھو خارج البلد وجامع الرصافة وھو عل

  .الخلفاء العباسیین رحمھم اهللا الجانب الشرقي وبینھ وبین جامع السلطان نحو میل كما ذكر ایضا تربیة 
اما بالنسبة الى عدد المساجد التي التقام فیھا صالة الجمعة في كل من الجوانب الغربي والشرقي فھو كبیر جدا ولم یتمكن 
دارس    ابن جبیر من تقدیره لألحصائیة ولم یغفل ابن جبیر عن بقیة المنشآت العمرانیة في المدینة السیما الحمامات والم

  .استقصى من احد اشیاخ البلد عن عدد الحمامات بھا فأخبره انھا تبلغ نحو االلفي حمام في الجانب الشرقي والغربي فقد 
ب من        ار یجل واكثر ھذه الحمامات مطلیة بالقار ومسطحة بھ حیث یبدو للناظر وكأنھ رخام اسود صقیل وذكر ان ھذا الق

د      ى مدارس بغ ا اشار ال ین مدرسة وتقع جمیع       عین بین البصرة والكوفة كم غ عددھا نحو ثالث ي یبل ب   ھ اد الت ي الجان ا ف
  .الشرقي 

  
  تراث صحافي

  حبزبوز
  سندس الدھاس:  إعداد 

ألبوین عراقیین اصدر صحیفتھ الفكاھیة  1897نوري بن ثابت صاحب جریدة حبزبوز ولد عام 
اطلقھا المرحوم  ، ومعنى كلمة حبزبوز التي 1931 -9 -29الكاریكاتیریة الساخرة حبزبوز في 

ة ظریفة اسمھ    كما نوري ثابت على صحیفتھ  د  " تذكر المصادر انھ لقب لشخصیة بغدادی احم
  .ویبدو أنھ توفي في العقود االولى من ھذا القرن " حبزبوز 

ام             دد التاسع لع دین الع ة الراف ي مجل ذاكرة الثانیة ف ي ال ھذا ماذكره لنا الفنان ضیاء الحجار ف
  .ون االول وھي من المجالت المحفوظة في دار الكتب والوثائق  من كان 28في  1991

ب           ار لق ذاك بحیث ص دادي یوم اط المجتمع البغ ي اوس روفین ف دم المع ة ال حاب النوادر وخف د حبزبوز من اص ان أحم ك
ذي استخدم         " حبزبوز" ت ال ا ھي الحال مع نوري ثاب ي    ھیطلق على كل ظریف حاضر البدیھة كم م مستعار ف  أوًال كأس

ویقفز اسم نوري ثابت كمرادف لھ  كتاباتھ الساخرة ثم عرف شخصیا واطلقھ بعد ذلك على صحیفتھ وال نذكر حبزبوز اال
ر بأصدار صحیفتھ استحضر       .ناسین حامل اللقب االصلي  احمد حبزبوز  وكان نوري ثابت رجال متعدد المواھب حین فك

ي     في ذھنھ نماذج الصحف الفكاھیة التركیة التي عرفھا و ھ ف اء اقامت ا اثن ھ ان یھيء     تالتي عمل بھ أن علی ا وادرك ب ركی
ة السا      ادة الفنی اتیر ھذه الم أ   خلمشروع صحیفتھ شیئا جدیدا على الصحف العراقیة وھذا الشىء ھو الكاریك ذا لج رة وھك
لیقلدوا رسومھا الى اصدقائھ من الرسامین الشباب یطلعھم على نماذج من الصحف الكاریكاتیریة ویستنفر فیھم طاقاتھم 

دوة لكل            وز واصبحت ق ذا نجحت حبزب ویرسموا على غرارھا مواضیع عراقیة ینشرھا لھم في صحیفتھ الموعودة وھك
ي الصحافة      الصحف التي تنشد النجاح الجماھیري واصبح نشر رسوم الكاركاتیر ا ف منذ ایام حبزبوز تقلیدا صحافیا ثابت

  .العراقیة 
ي    عمرت جریدة حبزبوز ست سنوات  ان أخر اعدادھا     1931ایلول   29وتسعة اشھر تقریبا وقد صدر عددھا االول ف وك

وقد توقفت عن الصدور بھذا العدد لمرض صاحبھا المرحوم نوري ثابت وعجزه عن     1938تموز  5صدر في  303رقم 
ر    وقد كانت تطبع الف نسخة من كل عدد اسبو     1938 – 10 -12القیام بواجباتھ ثم وفاتھ بعد ذلك في  م كبی عیا وھو رق

  .جدا في تلك السنین لم تبلغھ ایة صحیفة اخرى 
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ار محمود   " ومن رسامي الكاریكاتیر االوائل  ى         " عبد الجب ي نشر رسما مكتمل العناصر عل اتیر عراق اول رسام كاریك

اد         زار ورش واد ون عاد وج انین س ب الفن و قری وز وھ دة حبزب ن جری دد االول م الف الع غ
  .وج بنت الملك فیصل االول ونزیھة سلیم وز

د قریب      اتیر بع د نشر الكاریك ار     ھوثاني رسام كاریكاتیر ھو سعاد سلیم وق د الجب ان عب الفن
  .محمود 

ة    والرسام حسن فائق رسم عددا قلیال من الكاریكاتیرات االجتماعیة اال ان ھذا لھ قیمة فنی
  .بھ من اصالة وقوة اداء  كبیرة لما تمیز

  .حیث رسم لحبزبوز كما رسم لصحیفة ابو احمد والرسام عطا صبري 
ع     تمرارا م امین اس ر الرس و اكث ت وھ وري ثاب ب ن و قری رة وھ و طب طفى اب ام مص والرس

زا      / حبزبوز والرسام بھاء الدین الراوي  م ممی ا اھ رھم ام اجي المصرف وغی الھم   تن اعم
م    الكاریكاتیریة انھا اتسمت بقربھا من االشكال الواقعیة وذلك ألنعدام  عنصر المبالغة المھ

  .في  الكاریكاتیر من اغلبھم ثم تواضع مستویاتھا الفنیة 
  
  

  
  دراسات

  األلفاظ الجمالیة في اللغة العربیـــــة
 ـ محمد محمود الكبیسي

ارة ،           ي البش رة ، وھ ة كثی اجم اللغوی ي المع ي وردت ف ة الت اظ الجمالی إن االلف
یم   ریق ، والتطھ ة ، والتش اء ، والبھج ن ،  والبھ ر ، والحس ال ، والحب ، ، والجم

باحة ،        نع ، والص بر ، والس و ، والس رة ، والزھ ة ، والزھ ق، والروق والدیس
والغالب على ھذه االلفاظ انھا تعنى . والطوس ، والطالوة ، والنضارة ، والنضرة 

ا      ة معناھ ل لفظ ًا ، فك ًا مطلق رادف ترادف ا التت ر انھ ال ، غی ن والجم الحس
ذي ت ة   وموضوعھا ال ة جمالی الي من لفظ ا الجم تمدت مھناھ ھ وان اس ق علی نطب

وجزًا    دم م اول ان یق ث یح ذا البح ة وھ ك اللفظ ى تل ا التستغرق معن رى ، فانھ اخ
ا الموسوم    ي   ( لمعاني تلك االلفاظ التي تم استغراق تفصیالتھا في كتابن ال ف الجم

الي  وھو مساھمة في بیان ا) 1) (تعریف الجمال وبیان طبیعتھ  –اللغة  لفكر الجم
  . عند العرب 

  :البشارة  -1
ال     ) 2(فالبشارة تعنى الجمال والحسن  ى االنسان فیق ا عل رجل بشیر   : ویحكم بھ

ال      ى الوجھ ، فیق وجھ بشیر اي   : وامراة بشیرة ؛ ولكن ھذا الحكم الینطبق على اعضاء االنسان بل یقتصر الحكم بھ عل
بب السرور فتظھر اثار ذلك االنبساط في بشرة الوجھ ، وبذلك قالوا ؛ حسن ویتحقق الحسن فیھ عندما ینبسط االنسان بس

ھ    ) 2(ابشر االمر وجھھ حسنھ ونضره  ذي یتحقق لدی وھكذا عقد اللغویون الصلة بین الحالة النفسیة لالنسان والجمال ال
رة     في بشرة الوجھ ، بینما یكون االنسان بشع الوجھ حین یكون عابسًا باسرًا فیصبح القطوب ضداً      ة الوجھ المعب لطالق

  . لحاالت الفرح والسرور وعلیھ فان كل بشیر جمیل ولیس كل جمیل بشیرًا 
 :البھـــاء  -2

ذلك عرف        ین ، ل الىء للع ع الم واما البھاء فھو ایضًا ، الحسن والجمال ، لكنھ یتعلق بحسن الھیئة والمنظر الحسن الرائ
ین روه   يالبھي بانھ الش ذي یمأل الع الوا    ) 4(وحسنھ  ء ذو البھاء ال ا ق ھ،      : ومن ھن ھ ، وبشرتھ، ودیباجت ى لون جرى عل
اء ھ بھ ال  ) 5(ووجنت ن وجم یلة      . ،اي حس ون الوس یة فتك یاء الحس ذه االش ى ھ الي عل وم الجم ذا المفھ م بھ ذا یحك وھك

  .المعرفیة الفاعلة في ھذا الموضوع ھي العین وحسھا البصر، والمعرفة حسیة بصریة
ا یشمل مفھوم          ومن ھنا یبین االختالف  ا یدركھ البصر بینم ق بم اء یتعل بین مفھوم البھاء ومفھوم الجمال ،فمفھوم البھ

  .الجمال الصورة الخلفیة والخلقیة ،اي انھ یطلق على الحسیة والمعاني ،او الصورة الظاھرة والباطنھ
  :البھجة-3 

ات    : لشيء ونضارتھ وقیل    تعني الجمال والحسن والطالوة والنضارة والسرور ، وحسن لون ا      : والبھجة  ي النب ا ف أنھ
ویحكم بھذا المفھوم على المنظر فیقال في حسن المنظر )  6(النضارة وفي االنسان ضحك أساریر الوجھ أو ظھور الفرح

ت             . رأیت منظرًا بھیجًا :  د غلب رأة بھجة وھي مبھاج ق ال رجل ذو بھجة اي حسن ، وام ى االنسان فیق كما یحكم بھ عل
اي من كل ضرب من " من كل زوج بھیج:" ویحكم بھ ایضا على النبات ، فأن معنى قولھ تعالى, والحسن  علیھا البھجة

ات حسن ناضر    یج اي ناضر حسن     ) 7(النب ات بھ ال نب ھ  ان یحدث       . اذ یق ي ل أن الشيء كي یكون بھیجا ینبغ ھ ف وعلی
  .االعجاب والسرور في المشاھد

  :التشریق  -4
  شریق یعنى الجمال واشراق الوجھ ، فیقال اشرق وجھھ ولونھ اي اسفر واضاء  وتألأل حسنا ویذھب اللغویون الى أن الت
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  ًال  یجعل مفھوم التشرق ینطبق على كلوان عقد الصلة بین التشریق واالثارة واالضاءة والتأل) 8. (من الفرح والجمال 

ا ، اذ       شيء مشرق منیر لكن داللتھ  على معنى الجمال التعنى انھ یستغرق    ال علیھ م بالجم ي تحك ة الت الظواھر الجمالی
: یحكم بھ  على األشیاء الحسیة التي تتصف بلون احمر شدید الحسن ، ألنھ مشرق ومنیر ومضىء ، ولذلك قال اللغویون 

  ) .9(شرق شرقًا اذا اشتدت حمرتھ بدم او بحسن لون احمر 
 :التطھیم  -5

تام الذي یحسن كل شيء منھ على حدتھ ، فھو بارع الجمال ویحكم بھذا المفھوم ھو ال: ان التطھیم یعنى الجمال والمطھم 
ل    ذلك قی راس ؛ ل اس واالف ى الن راس     : عل اس واالف ن الن ق م ام الخل ل الت و الجمی م ھ ین  ) .10(ان المطھ ذا یتب ن ھ وم

ًا ، ألن           ل مطھم یس كل جمی ل ، ول م جمی ال ، فكل مطھ تطھم ومفھوم الجم ین مفھوم ال ذا     االختالف ب من شرط تحقق ھ
ي         . المفھوم في الشيء ان یكون كل جزء من اجزائھ جمیًال حسنًا  ال ، ف ى االصوات واالفع ذا المفھوم عل م بھ ا ال یحك كم

  .حین یحكم بالجمال علیھا 
 :الجمال  -6

یة یعنى البھاء  ولكم فیھا جمال حین تریحون وحین تستریحون ان الجمال في ھذه اال: یؤكد التفسیر اللغوي لقولھ تعالى 
ى االشیاء       ) .  11(والحسن  ق عل اء ینطب ى البھ ال بمعن واذ قد تبین سابقًا ان البھاء الیستغرق معاني الجمال ، فان الجم

بح ،     . التي یحكم بالبھاء علیھا ، ولھذا فان الجمال بمعنى الحسن یجعل المفھوم اكثر شموًال   ال ضد الق فقد ورد ان الجم
ى      ) 12(شيء  في الصورة والفعل ، وھو ضد للحسن وان القبح عام في كل  ى الحسن یعن ى الحسن یعن وان الجمال بمعن

دل  . یة قحسن الصورة والسیرة ، فھو یقع على الصور والمعاني ، اي انھ یرتبط بالصورة الخلفیة  والخل ى  وھذا ی ان عل
ى    الحسن اصل للجمال یؤید ذلك قولھم ان الجمال ھو الحسن الكثر وانھ رقة ال حسن ، فوجود الحسن في الشيء یؤدي ال

  .وجود الجمال 
 :الحبــر -7

الوا     ذلك ق ون ؛ ك ره وسبره    : والحبر عند اللغویون یعنى الجمال والحسن والبھاء وھو یتعلق بحسن الھیئة والل ذھب حب
ال  ویحكم بھذا المفھوم على االبل فیقال جاءت االبل حسنة االحب) 13(اذا تغیرت ھیئتھ وذھب جمالھ  ار واالسبار ؛ كما یق

وبذلك یتبین ان ھذا اللفظ الجمالي یعتمد في الحكم على جمال ) . 14(فالن حسن الحبر والسبر اذا كان جمیًال حسن الھیئة 
  .الصورة الحسیة للشيء المتعلقة بشكلھ ولونھ 

  :الحســـن  -8
ر        نقیضھ وان ورد أنھ الجمال فأنھما غیر مترادفین وان الحسن ضد القبح  ال ھو الحسن الكثی د ظھر أن الجم ا ، فق ترادف

  .ورقة الحسن ، وجوده یتعلق بوجود الحسن
وھذا المفھوم عام یحكم بھ على جمیع االشیاء التي یستحسنھا الحس والعقل ، وأكثر ما یقال في المستحسن بالبصر من  

ال  ) 15(جھة الحسن ، وأكثر ما جاء في القران الكریم في المستحسن من جھھ البصیرة    ا  .حسن الشيء حسن    : ویق كم
ال حسنت الشيء تحسینًا اي           ا یق یقال امرأة حسناء وجاریة حسانة ، والحسان الحسن جدا، وھو أحسن من الحسن كم

  ) .16(زینتھ
  :الدیسق  -9

ور     اض والن يء ب    يولك ) .17(ان الدیسق ھو الحسن والبی ي الش یض     میتحقق الحسن ف ى الدیسق ینبغي ان یكون اب عن
یز باللمعان والبریق واالثارة، ولھذا یذھب اللغویون الى كل لمعان ماء أو سراب فھو دیسق، وقال قوم بل كل أبیض ویتم

ر ویمضيء فھو              ) 18(فھو دیسق اء الحوض وبریقھ، وكل شيء ینی اض م ل بی ھ، وقی اض السراب وترقرق فالدیسق بی
  .عندما یتحقق فیھ البیاض، ویتسم بیاضھ باألثارةوھكذا فأن معنى الحسن في الشيء بمعنى الدیسق یكون ) 19(دیسق

  :الروقة  -10
ق    و الرائ ال ، فھ ن والجم ى الحس ة عل وم الروق دل مفھ د    ) 20(ی اب عن ق االعج توجب تحقی ال یس ن الجم وع م ذا الن وھ

  المشاھد كي یتحقق وجوده في الشيء، 
ة   قني الشيء یروقني اذا اعجبني وعال في عیني ،ااألعجاب، ور: الن الروق ا حسن من الوصائف      : ومنھ الروق وھو م

عر      : والوصفاء ، فیقال  ي الش ھ الخیل ف ال   ) 21(وصف روقة ووصفاء روقة ، وتوصف ب ا یق ة ، وامراة    : كم رجل روق
ة وجمل روقة     ذا المفھوم      ) 22(روقة  وغلمان روقة ، وجوار روقة ، وشباب روقة ، وناقة روق ي ھ ان النظر ف وان امع

ق ب ھ یتعل ائف     یكشف ان ن الوص ا حسن م وم بم ذا المفھ ون ھ ویین یربط ل اللغ ذي یجع ر ال ة االم ى الحداث باب بمعن الش
  ) .23(الشباب الذي یعجبك حسنھ وشبابھ: والوصفاء والشباب ، فالرائق 

 : الزھرة  -11
ًا صافیًا  تعنى الحسن والضیاء والصفاء والبیاض ، ویتحقق مفھوم الزھرة بمعنى الحسن حین یكون الشيء ابیض مضیئ

؛ لذلك قیل رجل زاھر وازھر وھو االبیض المضيء الوجھ ؛ او المشرق الوجھ او المشرق من الوان الرجال ؛ او االبیض 
نجم او السراج      ا یزھر ال ) 24(العتیق البیاض النیر الحسن ؛ وھو من احسن البیاض وااللوان كان بریقًا ونورًا یزھر كم

وھكذا فان ھذا المفھوم الجمالي یرتبط بالبیاض الذي یتسم . كذلك الوجھ والقمر والنجم  السراج الزاھر ألاالن الزھور تأل
ال رجل      . واالشراق ؛ وقیل ھو االبیض فیھ حمرة  ألبالنور والبریق واالضاءة والتأل ى الرجل والمرأة فیق وھو ینطبق عل

د ذك    . ازھر وامراة زھراء  دنیا ، فق وان وال ر       كما ینطبق على النبات والحی ات ؛ والزاھ ر اللغویون ان الزھرة نور كل نب
  ) .25(الحسن من النبات ؛ واالزھر ؛ المشرق من الحیوان والنبات ؛ وزھرة الدنیا حسنھا وزینتھا وبھجتھا وغضارتھا 

  :الزھو  -12
  فھو احمرار یدل مفھوم الزھو على الحسن والمظھر الحسن ؛ والنبات الناضر ؛ ونور وزھر واشراقھ بان یحمر او یصفر 
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وعلیھ ) 26(ثمر النخل واصفراره ، ویقصد بالنبات الناضر الذي اخضر ورقھ وحسن بسبب النعمة التي تجعل لونھ براقًا 

كما قیل نضر اللون والورق والشجرینضر . شجر اذا اخضر ورقھ لر لضفان ھذا المفھوم یتعلق بلون الشيء ، لذلك قیل أن
  ).27(ضر، حسننضرة ونضورًا ونضارة وھو نا

  .وعلیھ فأنھ وان دل على معنى الحسن والجمال فال یستغرق معانیھما اذ یحكم بھ على االشیاء التي تكون ألوانھا ناضرة
  : السبر -13

ة والزي والمنظر وحسن       ون والھیئ ر       ) 28(یعني السبر الجمال الحسن والبھاء والل ى صلة وثیقة بمفھوم الحب وھو عل
ا عل   ا مع م بھم ث یحك ر    حی وم الحب ي مفھ ابقا ف ین س ا تب يء كم ن الش ین   . ى حس ق ب رادف المطل ي الت ذا ال یعن ن ھ لك

ة وحسنھا من جھة اخرى ، الن              ا الھیئ ال والحسن والبھاء من جھة ، وھم ان الجم المفھومین وان اتفقا في انھما یعنی
ر ،         ي الحب ر من اقوالھم ف ون اكث ة والل ھ        اقوال اللغویین في ان السبر یعني الھیئ ى من تالزم ذا المعن ر اخذ ھ ان الحب فك

ى واحد          ران عن معن الي فأصبحا یعب ر الجم ى الحب الوثیق مع السبر ،واخذ السبر معنى الحسن والجمال والبھاء من معن
  ..نتیجة ذلك التالزم 

  :السنع  -14
سنیة ، وھي  ة امرا: كما یقال یدل السنع على الجمال والخیر  والرفعة ، ویحكم بھ على االنسان والناقة الحسنة الخلق ، 

ة          تو) 29(الجمیلة اللینة المفاصل اللطیفة العظام في كمال  ي تكون لین االطراف الت ق ب ى ان السنع یتعل ھ عل ارة دال لك ام
ال        . اصل لطیفة العظام حتى یكون مرنًا یتحرك بسھولة فالم اني الحسن والجم ى مع دل عل الي ی وعلیھ فان السنع لفظ جم

ھ ال   التي تتحقق  م سھلة ،        حفي الكائنات الحیة المدركة حین تتصف بالمرون ي تجعل حركةالجس ة الت سیة للمفاصل اللین
  .وبلطافة العظام 

 :الصباحة  -15
ال        : تعنى الصباحة  ى الوجھ فیق ذا المفھوم عل م ھ ال ویحك ة، اي الوضيء الوجھ       : الجم ) 30(رجل صبیح الوجھ جمیل

وم الج  ذا المفھوم عن مفھ ف ھ دركھا   ویختل ي ت ة الت ع الظواھر الجمالی ى جمی ق عل ام یطل ظ ع ال لف ك ان الجم ال ؛ ذل م
ى          . الوسائل الحسیة  ذا ذھب بعض اللغویین ال ن افي حین یتعلق ھذا المفھوم بالوجھ عندما یكون بلون احمر ، ومن ھ
رة وسمي الصبح صبحًا لحمر            لالصاد والباء وا وان الحم ذلك المصباح ؛    حاء اصل واحد مطرد ؛ وھو لون من ال ھ وك ت

  .ولذلك یقال وجھ صبیح 
 :الطالوة  -16

ویحكم بھذا المفھوم على الكالم  ) 31(الحسن والبھاء والبھجة والرونق والقبول في التامي وغیر التامي : تعنى الطالوة 
، وطالوة الشيء  سمعت كالمًا  علیھ طالوة اي حسن ، وان على وجھھ حالوة وطالوة اي رونقًا وحسنًا: والوجھ ، فیقال 
ھ یختلف عن البھاء من        ( 32(حسنھ  وبھاؤه  وھو ان دل على معنى البھاء فیحكم بھ على الصورة الظاھرة لالشیاء فان

  .ناحیة امكان الحكم بھ على الظواھر الجمالیة المدركة بحاسة السمع 
 :الطــوس -17

وس     ي ان الط ون ف ذھب اللغوی اووس    : ی ا الط ر ام ن والقم و: الحس ن واالرض     فھ ائر الحس ال والط ن الرج ل م الجمی
ا الطاووس فھو الشيء الحسن      . المخضرة علیھا كل ضرب من الورد ایام الربیع   ى     ) 33(ام ذلك یكون الطوس بمعن وب

ذا        فھا بھ ن وص ن الیمك ال والحس ف بالجم اء توص وردة بیض ددة ، ف وان المتع یاء ذات االل ال االش ى جم ن داًال عل الحس
  . ات لون واحد المفھوم النھا ذ

  :ق یالعت -18
جمیلة  كریمة   وفالن عتق الوجھ اي : امرأة عتیق : الجمال ، وھو یطلق على االنسان رجًال وامرأة فیقال : یعني العتیق 

وقیل ان العتیق . فرس عتیق رائع بین العتق وثوب ناعم : ب فیقالاق على األفراس واألثویكما یطلق مفھوم العت. جمیلة 
  )34(یقتالرائع من كل شيء بلغ النھایة في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فھو عالكریم 

  :الغــرى  -19
ى االنسان الحسن الوجھ ،        حالحسن ، وھو یدل على االعجاب والعجب ل: ان الغرى  ذا المفھوم عل م بھ سن الشيء ویحك

اء حسن غرى والغرى          د فكل بن اء الجی ى البن ا    الحسن الوجھ   : كما یحكم بھ عل ا ومن غیرن ذا    ) 35(من ولكي یتحقق ھ
  .المفھوم في الشيء البد ان یكون الشيء حسنًا وان یحقق حسنھ االعجاب عند مدرك ذلك الحسن 

  :القسام والقسامة  -20
امة : ان القسام   ال ، والقس رأة    : الحسن والجم یم وام ل قس ذلك قی ق ؛ ول ال الحسن الخل یم من الرج ام فالقس الحسن الت
ا    ھالوجھ ، وقسمة االنسان ظاھر خدی   : وھذا المفھوم یرتبط بالوجھ ؛ الن القسمة ) 36(كانا جمیلین قسیمة اذا  ومن ھن

ث استواء   : قیل  فالن مقسم الوجھ اذا كان جمیًال ، فقد اعطي كل شيء منھ قسمھ من الحسن فھو متناسب ومتناصف حی
  ) .37(الجمال المحاسن كان بعض اعضاء الوجھ انصف بعضًا في اخذ القسط من 

 :الملح  -21
ح    ى المل ھ ،            : یعن ى االنسان ووجھھ وكالم م بھ عل ال وھو الحسن من المالحة ، ویحك ال  فالجم رأة   ر: یق یح وام جل مل

ال    ح اي جم ال والحسن ،         ) 38(ملیحة ، ووجھ ملیح ، ولیس مع كالمھ مل ى الجم ح بمعن ین مفھوم المل والصلة وثیقة ب
یم    ) 39(ھو اصل تتقارب فروعھ في المعنى ومنھا الجمال  ومفھومھ بمعنى البیاض الذي ى ق ح عل وبذلك یدل مفھوم المل

  .جمالیة حسیة ومن اھم مقومات وجوده في الشيء ان یتصف الشيء بالبیاض 
  :النضارة والنضرة  -22
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ون  ة   ) 40( تدل النضارة والنضرة على الجمال والحسن والرونق والبریق ونعیم الوجھ وحسنھ ، وحسن الل ھ الدال ومعانی

ك          الي اذ تكون االشیاء نضرة یتحقق ذل اه الجم على النعمة والغنى وحسن الغذاء تساھم كلھا في بناء ھذا المفھوم بمعن
 ) .41(نضر وجھھ حسن وغذ ، وجاریة غضة ناضرة وغالم غض ناضر : فیھا ، ویحكم بالنضارة على االنسان فیقال 

  ).42(اي مشرقة بالنعیم " یومئذ ناضرة هوجو" ، ففي القرأن الكریم  ھى الوجوالغالب الحكم بھذا المفھوم عل
ال   ھونضرة النعم بریق ورق والشجر وأن    : ونداه ، كما یحكم بھ على البنات فیق ون وال ھ،    ض نضر الل ر الشجر أخضر لون

  ).43(فالناضر من النبات ھو االخضر الشدید الخضرة وھو الناعم الذي لھ بریق من رفیقھ ونعمتھ
  :الوسامة والمیسم -23

ق ، والوسامھ       ال والحسن والعت ر الجم ا أث ال والحسن ، ھم م الجم ت : ان الوسامة والمیس ) . 44(الحسن الوضيء الثاب
ال     ى االنسان فیق ا ، وھي وسیمة قسیمة ،           : ویحكم بھذا المفھوم عل ال فیھ ر الجم ال ومیسمھا اث م وجم ة ذات میس فالن

  )45(مفھوم الجمالي بالوجھ لقولھم فالن وسیم اي حسن الوجھوصلة ھذا ال. ورجل وسیم 
  :الوضاءة  -24

ل الوجھ     . الحسن والبھجة والنظافة: وتعني الوضاءة  ف النظیف الجمی ذا المفھوم وان   ) 46(والوضيء الحسن اللطی وھ
ء التي یحكم علیھا بالحسن دل على معاني الحسن والبھجة فأنھ ال یشمل جمیع تلك المعاني ، وال یحكم بھ على كل االشیا

  .والبھجھ، ولكن یحكم بھ على الوجھ في حین الجمال والحسن یحكم بھما على الظواھر الجمالیة الحسیة والمعنویة
  :الھوامش

تعریف الجمال وبیان طبیعتھ، وھو كتاب معد للطبع  تم  –محمد محمود الكبیسي ، الجمال في اللغة . د )1(
  .1984االنتھاء من انجازه عام 

ق د  اأب )2( مھدي الخزومي،   . عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي ، كتاب العین الجزء السادس، تحقی
 . 259ي ) 1982بغداد ( ابراھیم السامرائي. د

داد ،ص  ( طبعة جدیدة باالوفسیت  1بكر محمد بن الحسن االزدي المعروف بأبن درید ، كتاب جمع اللغة ،ج اأب: كذلك  بغ
257  

 63ل الدین محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب المجلد الرابع ،بیروت ،ص أبا الفضل جما )3(
وكذلك أبا منصور محمد بن احمد االزھري ،تھذیب اللغة .97الفراھیدي ،كتاب العین، الجزء الرابع ،ص )4(

 .457محمد عبد المنعم الخفاجي ،القاھرة ،ص.تحقیق أ 6،ج
 79ص)1932اھرة الق(أبا الفرج قدامة بي جعفر ،جواھر االلفاظ  )5(
 216أبا الفضل جمال الدین محمد بن منظور ،لسان العرب،المجلد الثاني ،بیرزت،ص )6(
 64،ص6االزھري تھذیب اللغة ج: )7(
 3،ص5الفراھیدي ،كتاب العین ج )8(
 38المصدر السابق ،ص )9(
د ھارون،ط   3الحسین احمد بن فارس،مقاییس اللغة،ج )10( اھرة  (2،تحقیق عبد السالم محم ص  )1970الق

429 
 من سورة النحل المتعلقة بالجمال) 6(،في تفسیره لالیة142،ص6دي، كتاب العین جھیاالفر )11(
  110،ص2أبن درید ،جمھر اللغة ،ج )12(
 219،ص1المصدر السابق،ج )13(
د الغفور عطار     2ماعیل بن حماد الجواھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،جاس )14( م عب ،تحقیق اح

  33-32،ص5ة،جاالزھري ،تھذیب اللغ:،وقارن 591ص )979بیروت(2،ط
ع ، ط     )15( د  الراب اموس المجل ص ) 13.6مصر  (  1محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس من جواھر الق

175 . 
 .2099، ص  5الجواھري ، الصحاح ، ج )16(
 . 174ص ( القاھرة ، بال تاریخ (  1جار اهللا ابا القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، اساس البالغة ج )17(
 , 263ص  2ابن درید ، جمھرة اللغة ج )18(
 395االزھري ، تھذیب اللغة ، ص  )19(
 364ص  6الزبیدي  ، تاج العروس م  )20(
  209ص  5الفراھیدي ، كتاب العین ج  )21(
 ) روق ( المعاجم اللغویة ، مادة  )22(
  395ص  2االزھري ، تھذیب اللغة ، ج )23(
 ابن منظور : وقارن  148ص  6االزھري ، تھذیب اللغة ج )24(

 249ص  3یدي ، تاج العروس موكذلك الزب 332ص  4لسان العرب ، م      
 ) .زھر( المعاجم اللغویة ، مادة : وللمقارنة ، انظر  332ص  4ابن منظور لسان العرب ، م )25(
ابن منظور ،   : ایضا   9ص  12االزھري تھذیب اللغة ج   : كذلك  22، ص  3ابن درید جمھرة اللغة ج )26(

  362ص  14لسان العرب م
  9، ص  12االزھري ، تھذیب اللغة ج )27(
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بغداد ( صالح مھدي علي الفرطوسي . ا بشر الیمان بن الیمان البندنجي ، التفقیھ في اللغة ، تحقیق داب )28(

 . 374ص ) 1981
ابن فارس : ایضًا  103كذلك االزھري  تھذیب اللغة ، ج، ص  338ص  1كتاب العین ، ج –الفراھیدي  )29(

  106ص  3، مقاییس اللغة ج
ایضا ابن منظور  268، ص  4ذلك االزھري تھذیب اللغة جك 223، ص  1ابن درید ، جمھرة اللغة ج  )30(

 . 507ص  2، م 
 . 14، ص  15كذلك ابن منظور م  2414، ص  6الجواھري ، الصحاح ج )31(
 . 682في اللغة ، ص  ھقیفالبندنیجي ، الت: كذلك  14، ص  15ابن منظور ، م  )32(
: ایضًا   26-25، ص  12، جاالزھري تھذیب اللغة  : كذلك  280، ص  7الفراھیدي ، كتاب العین ، ج )33(

  127، ص  6ابن منظور لسان العرب م
: ایضا   236ص  10كذلك ابن منظور ، لسان العرب ، م     219، ص  4ابن فارس ، مقاییس اللغة ج  )34(

 .  3، ص  7الزبیدي ، تاج العروس م 
  264، ص  3كذلك الزبیدي ، تاج العروس م  122، ص  15ابن منظور ، لسان العرب ، م : انظر  )35(
  87، ص  5الفراھیدي ، كتاب العین ، ج: وقارن  422، ص  8االزھري ، تھذیب اللغة ، ج )36(
  482، ص  12ابن منظور ، لسان العرب م  )37(
 )ملح( والمعاجم االخرى ، مادة  601، ص  2ابن منظور ، لسان العرب م  )38(
  347، ص  5ابن فارس ، مقایس اللغة ، ج )39(
 ) نضر( المعاجم اللغویة ، مادة  )40(
  213، ص  2خشري ، اساس البالغة ، جالزم )41(
  213ص  5ابن منظور ، لسان العرب م  )42(
  9، ص  12االزھري ، تھذیب اللغة ، ج )43(
ة ، ج   322، ص  7الفراھیدي ، كتاب العین ، ج )44( اییس اللغ : ایضا   110، ص  6كذلك ابن فارس  ، مق

  637، ص  12ابن منظور ، لسان العرب ، م 
  2051، ص  5الجواھري ، الصحاح  ، ج )45(
ابن منظور ،   : ایضًا  80ص  1الجواھري الصحاح ، ج: كذلك  77ص  7الفراھیدي ، كتاب العین ، ج )46(

  . 195ص  1لسان العرب  ، م 
ال المؤتمر الفلسفي                 ( ة ـ أعم ت الحكم ي بی ة فصلیة محكمة یصدرھا قسم الدراسات الفلسفیة ف دراسات فلسفیة  ـ مجل

  )السادس 
  
  

  مدن عراقیة
  وحیاةالمسیب تأریخ 

  كوثر جاسم:  إعداد 
أریخ   (إن مدینة المسیب وكما سماھا المؤلف أحمد زكي األنباري في كتابھ  المسیب ت

ب      191والمتكون من ) وحیاة ي خزائن دار الكت صفحة وبالحجم الصغیر والموجود ف
ي تضافرت          كانیة العریقة الت ز الس والوثائق، عروس الفرات وھي واحدة من المراك

ي    . لى نشوئھا وتطورھا واستمرارھا على البقاءعوامل عدیدة ع ھ ان ف ومما الشك فی
ل        ة مث ة والحدیث میاتھ القدیم ل مس رات بك ر الف و نھ ة ھ ل الحیوی ذه العوام ة ھ طلیع

  ).المسیب(و) كوثي(
لیقود  ) المسیب تأریخ وحیاة(ویواصل المؤرخ األدیب احمد زكي األنباري رحلتھ مع 

دیم ذ   وقھا الق ر س ارئ عب یقة     ا يالق ا الض نام وازقتھ بھ الس ذي یش الي ال قف الع لس
  . ودروبھا الملتویة فیھا وتجارھا وادبائھا ومثقفیھا وجوامعھا ومقاھیھا ودواوین وجھائھا

  :وعما قیل عن المسیب على لسان الرحالة األجانب نقرا* 
ب   تحفة ال(لم ترد المسیب في رحالت الرحالة العرب فلم یذكرھا ابن بطوطة في رحلة (  نظار في غرائب االمصار وعجائ

ي   / م وقد یكون سبب ذلك انھ سلك الطریق الرسمي اي طریق بغداد 1247في حدود سنة ) االسفار د العباس بابل في العھ
ان المسیب بفتح وكسر السین ویاء ساكنة وباء موحدة یجوز (كما ان یاقوت الحموي وصفھا لكنھ لم یذكر موقعھا اذ قال 

اء وھو اسم وادي     ان یكون من السیب ھ لث    ). وھو العظاء او من السیب وھو مجرى الم ة قبل ا الرحال و تناولھ ي   بفل ا ف تھ
اریخ باسمھا               .معجم بلدانھ ب الت ي كت ا ف م یشر الیھ دان ول ب البل ي كت ذكر ف م ت ا ل ال عنھ فالمسیب رغم كل مایمكن ان یق

ارات ا     ض االش اریخي اذ وردت بع ا الت ي وجودھ دلك     الحالي ولكن ذلك الیلغ ي ت ض المصادر الت ي بع اك ف ا وھن ا ھن لیھ
ك       ایرا وھنال ة تحمل اسما مغ القرائن علیھا فھذه المدینة وكما رأینا عند الحدیث عن نشأتھا ماھي اال امتداد لمدینة قدیم

  ل دالئل آثاریة كثیرة وشواھد تؤید ذلك ومع كل ھذا فالباحث یقف مندھشا امام عظمة واھمیة ھذه المدینة كموقع وكفع
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ة    ائرا من جھ ف ح ة  ناثحضاري ویق ذه المدین ام التجاھل لھ ة ام ی

  .وعدم العنایة بھا من قبل المؤرخین والبلدانیین
  :وعن أصل تسمیة المسیب بھذا االسم یذكر االنباري* 
سمیت المسیب نسبة الى نھر السیب ویقال سمیت باسم المسیب  (

آه المؤرخ عب         رأي ارت ة الفزاري ھذا ال ني  بن نجی رزاق الحس د ال
حیث ذكره في كتابھ العراق قدیما وحدیثا لكنھ لم یشر الى المصدر 

ان كل االراء اثبتت ان اسم المسیب ھو . الذي استقى معلوماتھ منھ
ي   المي عرب م اس ن    . اس ابلیین ولك ھ ب یب وارض ان المس و إن مك

المصادر البابلیة لم تترك لنا وثیقة في معنى اسم المسیب والحملت 
  .ل ھذا االسم حتى ھذه الساعةمث
  :وعن الشخصیات التي زارت المسیب نقرأ* 
ة    )تكسیرا (من الشخصیات التي زارت المسیب (  وھو احد الرحال

ان          1604-ھـ1013البرتغالیین الذین زاروا العراق عام  ى جسر ك ر عل د عب امن من تشرین االول وق وم الث م وذلك في الی
فة النھر    ن       مربوطا فوق السفن من ض یئا م ا وش ي رأى اثارھ ة الت ة القدیم ى المدین د اشار ال رقیة وق ى الش ة ال الغربی

  .سورھا
ى حد         1765ومن الذین زاروا المسیب من االجانب كرستین نیبور وذلك سنة   ت المسیب عل ى بغداد وكان ھ ال ي طریق م ف

نة الرحالة جس بكنغھام وقد اتخذھا  قولھ قریة على الفرات علیھا جسر یمتد فوق مجموعة من السفن ، وكذلك زار المدی
  .م1816طریقا الى كربالء وقد ذكر جسرھا الخشبي وذلك عام 

  . ھـ1240وعقد في المسیب داود باشا الوالي العثماني اجتماعا ضم معظم قادتھ ومتولي المسیب احمد اغا وذلك سنة 
ة لوفتس وذلك عام            ربالء الرحال ا من ك ا قادم ر علیھ ة المسیب أیضًا  المستر جون      م ، وممن 1853وممن م زار مدین

اكوالت     1864فیتشر عضو الجمعیة الجغرافیة في طریقھ الى كربالء وذلك سنة  ى رخص الم م وقد اشار الى جسرھا وال
  .فیھا السیما اللبن الخاثر والزبد والخبز الحار

م للذھاب الى كربالء وقد 1909سیب عام وقد مرت المس بیل السكرتیرة الشرفیة في االدارة البریطانیة في العراق في الم
  .وجدت فیھا جسرا من الزوارق وھي تقول انھ كان اول جسر لھا شرف عبوره على الفرات

  .رم اثناء الحرب العالمیة االولى دخل حمزة بیك المسیب زاحفا من كربالء بجیشھ المنكس1915وفي عام 
ة  م زار الوالي جمال بیك المسیب وا1911-ھـ1329وفي عام  وممن زار المسیب ایضا االب    . لھندیة لتفتیش سدة الھندی

  .انستاس الكرملي اللغوي المشھور، وكذلك  البلجیكي الواموسیل صاحب كتاب الفرات االوسط القیم
  م 1881ومن الرحالة االجانب الذین مروا بالمسیب سیرولیس جیستي وقد ذكر ذلك في رحلتھ التي قام بھا عام 

  .م1890م ورحلتھ الثانیة عا
دة       1916ھـ تشرین الثاني 1335في الرابع عشر من محرم سنة  ى بل راك ال كر االت م دخلت بعض قطعات الجیش من عس

  ).المسیب بقیادة عاكف بیك واقامت فیھا اسبوعا 
 :ومن الحرف التي كانت سائدة في ماضي المسیب ذكر المؤلف*
ت سائدة ان     ( ي كان اء ومن ھذه          كان سكان المدینة یمتھنون الحرف الت اء عن االب ر واالبن غیر عن الكبی ا الص ذاك یتعلمھ

الحدادة ، النجارة، الصفارون، الصباغة والحیاكة ، بیع الحبوب ، العطارة، البزاز، البناء والخیاطة، القصابون : الحرف 
الحمامات ،  –لمقاھي ، الصباغة، الحالقة ، ا)محالت صناعة الدبس(البزارات , وصناعة الحبال ، السقائون ) الجزارون(

  ).والشوربة عمال العربات والحمالین وداللي السیارات .. صناعة الطابوق ، المطربون والطب الشعبي البارات 
  

  تراث فني  
  الجالغي البغدادي

 باحث موسیقيـ  مھیمن إبراھیم الجزراوي
  جامعة بغداد –كلیة الفنون الجمیلة 

ي موسوعتھ الموسی    دو أن         لقد أشار حسین قدوري ف ي جماعة الطرب أو طاقم الموسیقى ، ویب ى أن الجالغي تعن قیة إل
والختان ، واألعراس ، في نظر البغدادیین كانت تعني حفلة غنائیة تقام في األماسي وفي مناسبات األفراح ) الغيج(لفظة 

زال ترافق          . وغیرھا ا ت ت وم دادي ، ھي فرقة موسیقیة صغیرة كان ألف من     زیادة على أن الجالغي البغ ام وتت راء المق ق
  -:عازفي اآلالت الموسیقیة التالیة

  )النقارة –الرق  –الطبلة  –الجوزة  –السنطور (
ت تتعدى     تھم كان ویفترض بعازفي ھذه اآلالت أن یجیدوا العزف علیھا مع معرفة جیدة بالمقام العراقي وأصولھ ألن مھم

  ).104، ص 1( ي ختام المقامستات التي تغنى فبالعزف على ھذه اآلالت إلى تردید ال
أن الجالغي البغدادي ھو حفلة تقام لیًال بمناسبة من ) المغنون البغدادیون والمقام العراقي(أما الحنفي فیذكر لنا في كتابھ 

وكان  .مناسبات األفراح كعرس أو نحوه ، ویقوم قارئ المقام بقراءة جمھرة كبیرة من المقامات إلى وقت متأخر من اللیل
  ولیالي شھر رمضان المبارك حیث یقرأ قارئ المقام سلسلة من المقامات بجمیع فصولھا ، الجالغي أیضًا في المقاھي  یقام
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  ).23، ص 2( بحسب نسق مّعین

  ).168ص،  3( ویوافق ھذا الرأي حسین علي محفوظ فیقول أن الجالغي البغدادي ھو مجلس الغناء في بغداد
وكان الجالغي البغدادي یتألف من آلة السنطور والجوزة والدف والطبلة ) حفلة(بمعنى ) الغيج(یذكر لنا العامري أن كلمة 

أخرة من اللیل      ى ساعة مت الي رمضان فتكون      . وعادة ما تقدم حفالتھ في لیالي األعراس في بیوت الوجھاء إل ي لی ا ف أم
ارك تختلف    حفالت الجالغي البغدادي في أیام شھر رمضان في المقاھي البغدادیة ، وا ده  لجالغي في الشھر المب  نع تقالی

  ).47ص،  4( شاكلھا التي یمارسھا في األعراس وما تقالیدال
أي جماعة  ) الغي طاقمي ج (ر إلى أن الجالغي بالجیم الفارسیة المثلثة ھي كلمة تركیة وأصل التركیب       ییشفأما العالف 

والدف ، والجوزة ، آلة السنطور عازفین على كل من الغناء والمالھي ، ویتألف الجالغي في بغداد من قارئ أي أستاذ في 
ى  . )–الدربكة  –أي الطبلة أو كما یسمیھا المصریین (ك والدنب،  وفي ختام كل مقام ینشد المغنون وھم الذین یعزفون عل

  ).169ص،  5( أي أغنیة تكون موافقة للمقام الذي یغنیھ المغني) البستة(ت الاآلھذه 
وفي موضع آخر یذكر أنھا كلمة تركیة  ).82ص ، 6( )العزف(كلمة معناھا ) الجالغي(لرأي األمیر بقولھ أن كما یؤید ھذا ا

  ).71ص،  6( أي الفرقة الموسیقیة) الغي طاقميج(األصل وأسمھا الكامل 
أن كال   ول    الھم  )9ص،  8( وصبحي أنور رشید   ، ) 173ص،  7( من الرجب   زیادًة على ما تقدم ف رأي نفسھ بق د ھم لق ال

ـ        ي ب ام العراق اء المق ي ترافق غن غیرة الت داد ج (تعارف الناس على تسمیة الفرقة الموسیقیة الص ة  ) الغي بغ الغي ج وكلم
ن     ب م ر المرك ى التعبی ع إل ل ترج ة األص الغي ج(تركی

ألف آالت الفرقة   ) طقمیسي الذي یعني جماعة المالھي ، وتت
  -:الموسیقیة من اآلالت التالیة

  .السنطور
 ).الكمانة البغدادیة(أو ، أو الكمنجة ، ة الجوز

 .كأو الدنب، الطبلة 
 .أو الدف الزنجاري، الرق 

  .النقارة
ة       ل كلم رى أن أص اكر فی ان ش ا إحس و جأم ار  (الغي ھ جھ

ي آ ون      ) لغ د یك ة أو ق وات األربع ة أو األص أي اآلالت األربع
تعني آالت الضرب وما ) الغيج(بحسب تتبع المصدر اللغوي 

  ).65ص،  9( واآلالت اإلیقاعیة، كالسنطور یضرب بھ 
 ویرى العالف أنھ من غیر المستحسن أن تغنى المقامات العراقیة واألغاني المرافقة لھا على غیر آلتي السنطور والجوزة

  ).108ص،  10(
ان ، كان قارئ المقام وأفراد فرقة الجالغي البغدادي یجلسون في المقھى على محل مرتفع یشبھ المسرح      ألف من    وك یت

رة               عدد من التخوت  ى شكل نصف دائ ا عل ث یجلسون فوقھ واح خشبیة حی ا أل ،  11( ُتصّف مع بعضھا ، ویوضع فوقھ
  ). 35ص

  .)608ص ، 19) (تعني قطعة خشب تعلو قلیًال عن األرضواللغة التركیة  وھي منالتخت والتخوت مفردھا 
ویأتي ،  یة فكانت تعد عیبًا وتقلیًال من ھیبة المقام والمؤدي معًاوال یصح أن یقف المغني ویتفاعل مع األداء بصورة تعبیر

  ).44ص،  12(وشموخ ، وقوة ، ذلك من منطلق أن المقام ھو رجولة 
ي یھمسون    زیادة على ذلك كان لجلوس قارئ المقام بالقرب من أفراد فرقة الجالغي یتیح لھ االستماع إلى مالحظاتھم الت

  ).34ص،  13( ھمبھا في أذنیھ لفرط قربھ من
أو موالید فقد كان قارئ المقام فیھا یتوسط الحفل ، أو ختان ، أما في البیوت البغدادیة إذ تقام حفالت الجالغي من أعراس 

  ).33ص،  11( ویجلس على مقعد یشبھ المنبر وعلى جانبیھ تجلس فرقة الجالغي البغدادي
   ).33ص،  13( يجمد القبانوكان أول من غنى في بغداد واقفًا ھو قارئ المقام مح

وذلك ، ) البستة(ي من أوائل القراء الذین أدوا البستة إذ كان قراء المقام ال یؤدون األغنیة المرافقة للمقام جكما كان القبان
ي     ترفعًا وسموًا العتقادھم أن المقام یمثل الرجولة والقوة ، أما البستة فتمثل الخفة والنعومة وھي أقل من مستواھم الفن

ل    ن قب ى م ا لتغن انوا یتركونھ ذلك ك تبال(ل یھم     ،  )يجس ق عل الغي یطل ة الج ف فرق س خل دین تجل ن المنش ة م أو لجماع
  ). 14( أو تؤدى من قبل أفراد فرقة الجالغي البغدادي، ) ھیجستبال(
  . )82، ص 20( ستات ولیس أھًال لغناء المقاماتبق على من یغني اللیطلفظ ي جستبالو

ي بغداد یسمى    ، أو مرتبھا ، ستات بوھو ناظم ال) ستة كارب(ني المرافقة للمقام العراقي یطلق علیھ وكان مؤدي األغا وف
   .)27ص،  21( بالجیم المثلثة) يجستبال(

  ).32ص،  22( ستةبنسبة إلى كلمة ال )ھّساتب(ویجمعونھا ،  )ّساتبال(بـأما في جنوب العراق فیطلقون علیھ 
  -:ھو ما یطلقھ البغدادیون على) الغي بغدادج(أو ، لجالغي البغدادي ومما تقدم یتضح للباحث أن ا

ا وتسمى     .أ فرقة الجالغي   (الفرقة الموسیقیة الصغیرة المصاحبة لغناء المقام العراقي واألغاني المرافقة لھ
  -:والتي غالبًا ما تتألف من أربعة عازفین على اآلالت الموسیقیة التراثیة التالیة) البغدادي

  -:السنطورآلة 
ًا ، ویرى الباحث أن             ا الصوت متقطع ة یصدر منھ ذه اآلل ى ھ العزف عل ة ، وب وھي من اآلالت الموسیقیة الوتریة النقری

  وذلك ما استشفھ الباحث من خالل ،  أو قائد فرقة الجالغي البغدادي، العازف على ھذه اآللة دائمًا ما یكون ھو رئیس 
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  تنسب ھذه المصادر قیادة ما ًا غالب إذالتاریخیة عن العازفین المصاحبین للمقام العراقي  والمراجعتھ في المصادر اقراء

  .الغي البغدادي إلى عازف آلة السنطور فیھاجفرقة ال
 -:)الكمانة البغدادیة(أو ، أو الكمنجة ، آلة الجوزة 

 .ھا الصوت ممتدًاوبالعزف على ھذه اآللة یصدر من، وھي من اآلالت الموسیقیة الوتریة القوسیة 
   -:أو الطبلة،  كآلة الدنب

 .المصاحبة لفرقة الجالغي البغدادي وھي من اآلالت اإلیقاعیة
   -:أو الدیرزان، أو الدف الزنجاري ، آلة الرق 

 .المصاحبة لفرقة الجالغي البغدادي وھي من اآلالت اإلیقاعیة
ارة      وكانت تضاف أحیانًا آلة موسیقیة إیقاعیة أخرى إلى فرقة ا ة النق ة     ، لجالغي البغدادي وھي آل ذه اآلل د تركت ھ ، وق

 ).40ص،  7( وأصبحت فرقة الجالغي البغدادي تتألف من أربع آالت فقط
  .الحفلة الغنائیة التي تقیمھا فرقة الجالغي البغدادي بمرافقة قراء المقام العراقي في المناسبات العامة والخاصة.ب
  .لغي البغداديجماعة العازفین في فرقة الجا.ج

تة       اء البس ي أداء وغن م ف ى دورھ افة إل ام إض ارئ المق یقیة لق ة الموس ي المرافق م ف دادي دور مھ الغي البغ راد الج وألف
وأن یكونوا من العازفین ، المرافقة للمقام ، لذلك یجب أن تتوفر فیھم الخبرة والمعرفة في أصول المقام العراقي وقواعده 

ا  ، وتسلسل أركانھا ، لمام بمعرفة المقامات الجیدین ، ویفترض فیھم اإل ًا      ، وقطعھ ا عزف م یقومون بأدائھ وأوصالھا ألنھ
ا أوًال        ، وقطعھ ، على آالتھم الموسیقیة حیث أن ھناك بعض أركان المقام  دخول بھ ازفین ال ى الع ي یجب عل الھ الت وأوص

  ).10ص،  8( وأخرى من المقامقبل قارئ المقام إضافة إلى عزفھم أنغامًا كثیرة ومتنوعة بین قطعة 
ار السن            رفین الیھود كب م من المحت ى آالت الجالغي البغدادي ھ ازفین عل ة    ، وكان أغلب الع ار متقدم ومن  ، أو من أعم

ارئ    ا یتجاوب ق ام  المتمرسین في العزف الذین یتقنون فنون المقام العراقي ویتجاوبون مع القارئ في غنائھ كم مع   المق
ة       ،عزفھم ویشید بھم   ة خالل أداء وصلتھ الغنائی ي سجلھا رواد       ، وبأسمائھم عالنی ي االسطوانات الت رة ف ة كثی واألمثل

  ).28ص،  15( المقام األوائل
ام           ى ع یالدي وحت ع عشر الم رن التاس ذ أواخر الق ازفین من دادي بالع الغي البغ د الج ي رف م ف راقیین دور مھ وللیھود الع

ت . فلسطین م حیث ھاجروا إلى 1951 دادي من المھن            وكان ي فرقة الجالغي البغ ى اآلالت الموسیقیة ف ة العزف عل مھن
ان     ا ك ذا م والحرف التي تحتكرھا بعض العوائل الیھودیة المحترفة في ھذا المجال ، حیث یتوارث األبناء مھنة آبائھم وھ

مھنة الموسیقي كانت في العراق سابقًا في العصور التاریخیة القدیمة كما یشیر إلى ذلك صبحي أنور رشید فیقول  امعروف
  ).76ص،  16( القدیم من المھن الفنیة التي كان األبناء یتوارثونھا عن اآلباء

،  Bassounوعائلة بصون ،  Pataoتو بومن أشھر العوائل الیھودیة التي عملت في مجال الجالغي البغدادي ھي عائلة 
  -:ذلك الوقت ھي أما أشھر فرق الجالغي البغدادي المعروفة في بغداد في

   -:توبي كالغي حوجفرقة 
  :وتتألف من

    -:عازف آلة السنطور ورئیس فرقة الجالغي 
، وعند مشاركة الوفد العراقي في مؤتمر الموسیقى العربیة ) م1933-م1848بغداد (تو بن رحمین بتو بن صالح بي كحو

تو یذھب بدًال عنھ بره الكبیر فقد جعل أبنھ یوسف م لم یستطیع السفر إلى القاھرة بسبب عم1932األول في القاھرة عام 
  ).78ص،  17( ویأخذ مكانھ

    -:عازف آلة الجوزة
داد عام    ان أیضًا    1877ناحوم بن یونھ الدرزي بن ناحوم ، ولد في بغ د ك ف     جست بم ، وق ة اسطوانات بمختل ي ومأل جمل

  ).104ص،  2( ستات البغدادیةبال
  -:عازف آلة الـرق

  .یوسف حمو
    -:لة الطبلةعازف آ

  ).109ص،  10( عبودي أمعاطو
   -:توبالغي یوسف جفرقة 

  :وتتألف من
  -:عازف آلة السنطور ورئیس فرقة الجالغي 

ي       ) م1975-م1886ولد في بغداد عام  (تو بن صالح بن رحمین بي كحوبن تو بیوسف  ي ف د العراق ، وقد شارك مع الوف
  ).29ص،  12( توبي كم بدًال عن والده حو1932مؤتمر الموسیقى العربیة األول في القاھرة عام 

   -:عازف آلة الجوزة
  ).م1960-م1890ولد في بغداد عام (صالح بن ُشّمیل بن صالح بن شمولي 

   -:عازف آلة الـرق
  ).56ص ، 2( )م1896ولد في بغداد عام (خضوري بن صالح بابو بن حسقیل 

  -:عازف آلة الطبلة
  ).109ص ، 2( )م1885ولد في بغداد عام (یامین بن شماش  یھودا بن موشي بن
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   -:الغي شاؤول بصونجفرقة 

  :وتتألف من
   -:عازف آلة السنطور ورئیس فرقة الجالغي 

  ).109ص،  10( شاؤول بصون بن دواد بصون
   -:عازف آلة الجوزة

  ).182ص ، 7( )م1921-م1840بغداد (نسیم بّصون 
   -:عازف آلة الـرق
  ).109ص،  10( حسقیل شاؤول

   -:عازف آلة الطبلة
  ).186، ص 7( )م1844ولد في بغداد عام (ي كي بن زنجي بن روبین بن بقكھارون زن

   -:الغي سلمان بصونجفرقة 
  :وتتألف من

   -:عازف آلة السنطور ورئیس فرقة الجالغي 
  ).73ص ، 2( )م1950-م1900بغداد (سلمان بصون بن شاؤول بصون بن دواد بصون  

   -:ةعازف آلة الجوز
  ).183ص ، 7( )م1898ولد في بغداد عام (فرایم بن شاؤول بّصون 

   -:عازف آلة الـرق
  ).49ص ، 2( )م1895ولد في بغداد عام (حسقیل بن صّیون بن یعقوب 

   -:عازف آلة الطبلة
  ).76ص ، 2( )م1890ولد في بغداد عام (ي جي بن روبین بن بقكي بن ھارون زنكشاؤول زن

  :موليفرقة جالغي حسقیل ش
    :وتتألف من ذلك الوقت ،، التي كانت معروفة في بغداد  البغدادي فرق الجالغي وأقدم وھي من أشھر

   - :عازف آلة السنطور ورئیس فرقة الجالغي
  ).48ص ، 2( )م1894بغداد  -م 1804بغداد (حسقیل شمولي عزره 

   -:عازف آلة الجوزة
 ).لوفاةمجھول تاریخ المولد وا(لطفي رزّیج المندالوي 

   -:عازف آلة الرق
 ).م1917بغداد  -م 1840بغداد (حسقیل شوتھ مئیر

   -:عازف آلة الطبلة
  ).م1843ولد في بغداد عام (ھارون زنكي روبین بقجي زنكي 

م 1932ي للمشاركة في مؤتمر الموسیقى العربیة األول المنعقد في القاھرة عام جأما الفرقة الموسیقیة التي رافقت القبان
  -:) 29ص،  12( تتألف من كانت

  ).م1975-م1886ولد في بغداد عام (تو بیوسف  -:عازف آلة السنطور
  ).م1960-م1890ولد في بغداد عام (صالح ُشّمیل  -:عازف آلة الجوزة

  .)مجھول تاریخ المیالد والوفاة( إبراھیم صالح -:عازف آلة الرق
  ).م1889م ولد في بغداد عا(یھودا موشي شماش  -:عازف آلة الطبلة
  ).م1975-م1900ولد في بغداد عام (عزرا أھارون عزوري  -:عازف آلة العود

  ).م1943-م1897بغداد (یوسف زعرور  -:عازف آلة القانون
) 56ص ، 2() م1909-م1832بغداد (الغي خضر ابن طماشة جوقد كان في بغداد العدید من الجالغیات األخرى مثل فرقة 

وغیرھا من الجالغیات التي كانت معروفة ، ) 177ص،  7() م1914-م1837بغداد (  شمولي الغي ُشّمیل صالحجوفرقة ، 
  .في بغداد آنذاك

رھم     ي عص ار ف ام الكب راء المق ب ق د رافقت أغل ابقًا ق ذكورة س دادي الم الغي البغ رق الج ث أن ف رى الباح ك ی ، ومن ذل
ذ  ، العزف دائھم للبستات ، وأوالخاصة من خالل ، والمناسبات العامة ، ورافقوھم في المقاھي  والمصاحبة الموسیقیة من

أو للمشاركة  ، ي في تسجیل االسطوانات  جومرافقة القبان، أو السفر إلى خارج القطر ، بدایة التسجیل على االسطوانات 
مباشرة التي أو مشاركتھم في الحفالت اإلذاعیة ال، م 1932لموسیقى العربیة المنعقد في القاھرة عام األول لفي المؤتمر 

ر      . م1936كانت تبث من إذاعة بغداد منذ تأسیسھا عام  دور الكبی ان لھم ال ھ ك ارز  ، ومما الشك فیھ أن والمساھمة  ، والب
  .ووصولھا إلینا بھذا الشكل، ستات البغدادیة القدیمة بوال، وصیاغة المقامات ، الفعالة في تبلور 

د المسلمین وأخذوھا عنھم       ومن المعروف تاریخیًا أن العازفین الیھود تعلم ى ی دادي عل وا العزف على آالت الجالغي البغ
ى    (كما یشیر إلى ذلك الحنفي فیقول  العزف عل مما الحظتھ من أمر المواسقة واآلالتیة في بغداد الذین عرفوا واشتھروا ب

م تراجعوا ع           ًا ث لمین جمیع انوا من المس یالدي ك رن التاسع عشر الم ي الق ود  الجالغي البغدادي ف ى الیھ ،  2) (ن ذلك إل
  ).7ص

م     ث تعل ى        الیھود العراقیون   وكذلك الحال بالنسبة لصناعة ھذه اآلالت حی ا الفنیة حت ة صناعتھا وألموا بكل جوانبھ كیفی
  أصبحت حكرًا لھم ، وفي أربعینیات القرن العشرین وما قبلھا لم تكن في بغداد إال محالت قلیلة متخصصة في صنع آالت 
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نھم       الموسیقى روا تلك الصناعة وم ذین احتك المحلیة وتقتصر على بعض المحترفین وبعضھم من الھواة في صناعتھا ال

  ).99ص،  18( بعض الیھود واألجانب المقیمین في بغداد
یقى عام           د الموس اح معھ د افتت ى عن دریس حت اھج الت ي من الغي البغدادي ف دخل آالت الج م ت داد  1936ول ي بغ م ، م ف ول

  وأسس علمیة ، فقد كانت تدرس في المعھد فقط ، فنیة لتقوم بتعلیم صناعة ھذه اآلالت على وفق مناھج  تتأسس ورشة
وآلة الجوزة فكانت ، والعود ، أما آلة السنطور ، وبعض اآلالت الھوائیة ، والكمان ، لو جوال، یانو باآلالت األجنبیة مثل ال

ام           من اآلالت التراثیة التقلیدیة التي لم تدرس على ي ع ة الموسیقیة إال ف د الفنی ي المعاھ ة موسیقیة ف اھج علمی وفق من
التابع لدائرة الفنون الموسیقیة في وزارة ) معھد الدراسات الموسیقیة حالیًا(م في معھد الدراسات النغمیة العراقیة 1971

  ).48ص،  12(الثقافة 
وأسالیب العزف علیھا ، وطریقة صنعھا ، الغي البغدادي ویبدو لي أن العازفین الیھود احتكروا مھنة العزف على آالت الج

تدر موردًا مادیًا جیدًا لھذه العوائل فأصبحت سرًا من   كونھا كونھا أصبحت مھنة عائلیة اعتمدوا علیھا في كسب رزقھم 
ائھم لیحافظوا عل           ا فقط ألبن اموا بتعلیمھ ا ق اء وإنم ل الغرب ا   أسرار المھنة ال یسمح باإلطالع علیھ من قب انتھم ، كم ى مك

ة إذ إن ھؤالء الموسیقیین      .یعترف بذلك الیھود أنفسھم إذ یقول ي بعض األنانی قوجمان أنھ تمّیز ھذا الوسط الموسیقي ب
  ).65ص،  17( عادًة في نقل معلوماتھم إلى اآلخرین رغبًة منھم باالحتفاظ بسر المھنة لھم ولعوائلھم ابخلو

ى   وقد كان لھذا االحتكار نتائج واضحة رة    1951عام   فلسطین ظھرت بشكل ملموس بعد ھجرة الیھود إل ت فت ث كان م حی
ى فلسطین              ،  عصیبة موسیقیًا في بغداد د ھجرة الیھود إل ات وبع ي أواخر األربعینی ھ ف ھ السماك بقول وھذا ما یشیر إلی

دادي         ي الجالغي البغ ازفین ف بة للع ة بالنس باب ا   ، حدثت شبھ أزمة فنی دارك بعض الش وال ت ذا    ل ي ھ انین ف راقیین الفن لع
اب  ، المضمار فأعادوا لھذه الموسیقى رونقھا  واصالتھا كما رفدوھا بآالت العزف القلیلة المتیسرة في ذلك الحین بعد غی

  ).28ص،  15(  العازفین الیھود السابقین مع آالتھم
م الرجب    داد  (ومن الجدیر بالذكر أن لعازف آلة السنطور الحاج ھاش عوبي     ، ) م2003-م1921بغ ة الجوزة ش وعازف آل

ي   ) م1982-م1905الموصل (وعازف آلة اإلیقاع حسین عبد اهللا ، ) م1991-م1925بغداد (إبراھیم  ر ف یعود الفضل األكب
ى فلسطین وإسقاط الجنسیة            ، المحافظة على المقام العراقي  ازفین الیھود إل اء الجالغي البغدادي بعد سفر الع وفي إحی

  ).192ص،  7( العراقیة عنھم
  -:المصادر والمراجع

 .م1987الموسوعة الموسیقیة ، بغداد ، شركة المنصور للطباعة المحدودة ، . حسین قدوري
المغنون البغدادیون والمقام العراقي ، وزارة اإلرشاد ، السلسلة الثقافیة الثانیة ، بغداد ، مطبعة الحكومة . جالل،  الحنفي

 .م1964، 
 .م1977الموسیقى العربیة ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، قاموس . حسین علي محفوظ

 .م1988، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  1الغناء العراقي ، ط. العامري ، ثامر عبد الحسن
 .م1963، بغداد ، مطبعة أسعد ،  2الطرب عند العرب ، ط. العالف ، عبد الكریم
 .م1999، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  1في بالد الرافدین ، طالموسیقى والغناء . األمیر ، سالم حسین
 .م1961، بغداد ، مطبعة المعارف ،  1المقام العراقي ، ط. الرجب ، ھاشم محمد

 .م1989اآلالت الموسیقیة المصاحبة للمقام العراقي ، بغداد ، مطبعة العمال المركزیة ، . صبحي أنور رشید
اكر محسن زل  ةإحسان ش ر   . زل تیر غی الة ماجس ل ، رس داد وكركوك والموص ة بغ ة مقارن ة تحلیلی ي دراس ام العراق المق
، نقال عن رأي قارئ المقام العراقي طھ  م2000كلیة الفنون الجمیلة ، قسم الفنون الموسیقیة ، ، منشورة ، جامعة بغداد 

 .غریب
 .م1999لعربیة للموسوعات ، ، بیروت ، الدار ا 2بغداد القدیمة ، ط. العالف ، عبد الكریم

، صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للموسیقى العربیة ، بغداد ، مطبعة  1، ط 1الغناء العراقي ، جـ. الوردي ، حمودي
 .م1964أسعد ، 

یة كل، محمد القبانجي دوره وأثره في المقام العراقي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد . فراس یاسین جاسم
 .م2002الفنون الجمیلة ، قسم الفنون الموسیقیة ، 

  .م1989مقدمة في الموسیقى العربیة ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، . الحنفي ، جالل
 .م20/10/2003مقابلة شخصیة أجراھا الباحث في معھد الدراسات الموسیقیة بتاریخ . موفق عبد الھادي البیاتي

ة     1، ط 1كرات وخواطر طبیب بغدادي ، جـمذ. السماك ، مھدي عبد األمیر ، وزارة الثقافة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافی
  .م2001العامة ، 

دیم ، ط . صبحي أنور رشید ة العامة ،        1الموسیقى في العراق الق داد ، دار الشؤون الثقافی ة واإلعالم ، بغ ، وزارة الثقاف
 .م1988

ي ال    . قوجمان. ي ة المعاصرة ف ة ، ط     الموسیقى الفنی راجم العربی راق ، أصدرتھ آكت للت ا      1ع ي بریطانی دن ، طبع ف ، لن
 .م1978العظمى ، 

ة   1، ط 2 مذكرات وخواطر طبیب بغدادي ، جـ. السماك ، مھدي عبد األمیر ، وزارة الثقافة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافی
  .م2002العامة ، 

 .م1985، بغداد ، دار الحریة للطباعة ،  9ـ موسوعة حضارة العراق ، تألیف نخبة من المؤلفین ، ج
 .م2001، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  1، ط المقام العراقي إلى أین. االعظمي ، حسین إسماعیل
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  قراءات

  ھـــذیـان مــواطـن عبر إبداعات الكاتب العراقي قاسم مطرود:مقاربة نقـــدیة 
                                                                                                ـ نجیب طــالل             

                                                                                                  استــھـــالل*    
ھ قضیة، وعبر   داعي    المبدع الحق، ذاك الذي یحمل في أعماق تج إب ا بمن ا یفاجئن / ھ

أكثر عمقا بإنسانیة اإلنسان، ومشعا برونق التفكیر الصادم وغیر المھادن من  فني
ار أن  / المستبد /المقھور /حیث نوعیة الطرح والمعطى، تجاه اإلنسان البسیط باعتب

ھنا فاإلبداع صلة من صوتھ مبحوح ومن الصعب أن یصل إلى حیث یرید أن یصل، 
ل اللح  ي ك ل ف ھ،    وص ھ ومنطلقات ي حیات یط ف ھ، ذاك البس ا یعانی ر عم ات، للتعبی ظ

ي  ذا ال یعن ھ، وھ ھ ورجاالت ر زمان ا  : والمقھور بقھ ر بوق داع یعتب ذا اإلب ل ھ أن مث
ھ، وھو        ي اإلنسان وحیات ا ف یس طبیعی بالعكس، فھو صرخة واحتجاج ضد كل ما ل

ر      ة والتعبی ى الحری ول عل ان المجب ھ اإلنس رویض كن د ت ي، ض ب فن ا أن غض علم
ي بإبداعھ      ) سارتر(الحریة قوة متعالیة، حسب تعبیر  ذي یرتق داع ال الي فاإلب وبالت

نحو خلخلة ما ھو غیر إنساني في بنیتھ ومواجھة اإلیدیولوجیات المضادة للتطور  
ي المش            را ف ـا راسخ الحضور متمظھ ر، یظل إبداعـ ة التغیی ر وحرك ات التعبی ھد والساعیة لتزییف الوعي وإیقاف منطلق

افي ا ـوة، وھ   /لثق داعي بــقــ ة،            ذاإلب ا العراقی ـ وخاصة منھ ـ المشرقیةـ ال المسرحیة ـ ـلب األعم ي أغ ـتجلى ف ه الظاھرة ت
ة  دا، لعوامل تاریخی ردة ج یة متف ا بخصوص یة/ارتباط ـة/سیاس دول  / سیوثقافیـ تركة، مع ال م مش ك قواس ت ھنال وإن كان

ة    العربیة األخرى، لكن تجلیات الخصوصیة العراقی ل آلی ة، متمظھرة بجالء عبر اإلیقاع اإلبداعي، الذي أغلبھ ینحو لتفعی
ا            : التجریب، باعتبار أن ب، ومن ھن دون التجری اك مسرح ب داع وحداثة، وال یمكن أن یكون ھن المسرح التجریبي ھو إب

تمع العراقي جعلتھ ینحو تأتي خصوصیة المسرح العراقي الذي یعتبر أكثر المسارح تجریبیا، كون البنیة االجتماعیة للمج
ى مستوى الرؤى أو      : وھـــذا البعد یؤكد بأنھ مشروع) 1(نحو التجریب ایرة، سواء عل یراد منھ ممارسة االنزیاح والمغ

ة          اق بالغة اللغ ي نط ین النصوص، ف رحة ب ظي للشخصیات الممس ل مفھوم التش ـي، أو تفعی ردي والحكائــ ر الس التقعی
انھا ج ة بلس ة والمنطوق ن الناطق ا م ة انتقالھ ا، لحظ نص امالی ى{ل ة  } إل د وخاص ة الجس الل بالغ ن خ رض، أوم الع

تراتیجیة    ق إس ع، وف تغالي من الواق ا اإلش تقي منظورھ ة، تس وص العراقی ب النص الي فأغل دال، وبالت امورفوزي ال المیت
ھ    لیس ھناك فن واقعي وغیر واقعي، فكل تعبیر: فني، بعمقھ، إیمانا بأنھ/لتأسیس ما ھو جمالي ى أن فني ھو واقعي بمعن

ة       یس أقل واقعی دجیري، ل ر الھی باإلضافة إلى كونھ یعبر عن واقع، فھو في ذات الوقت یخلق واقعا أو عالما حسب التعبی
وانطالقا من ھذا التصور، الذي یفرض تقاطع الواقع بأبعاد المتخیل، لكي تتالشى المادة الواقعیة، ولكن ) 2(من واقع آخر

ھ أو  /ھرا بشكل أو آخر، من ھنا نستشف تنوعا في العطاء النصيیظل أثرھا متمظ اإلبداعي، الذي یدفع بـنــــا للتعامل مع
ـ ففي سیاق اللذة تبرز  ـ البارتي  التواطؤ حسب المنطلقات واألبعاد وكذا الخلفیات التي یــجــــد المتلقي فیھا لذتھ بالمفھوم 

د         : جریبمعالم التجریب عند المتلقي، باعتبار أن الت ـھ تأكی ى آخر، إن ة، بمعن ى اإلنتماطی رد عل ھو تقویض للنمذجة وتم
ا / وھـــذا یستشعر بھ المتلقي سواء أكان) 3(على فضیلة البحث عن الحقیقة ولیس الزعم بتملكھا ا /متمرس ـا  /مھتم عاشق

ي أي مھرجان      ث ف ة، بحی ـا (للمسرح، ویتمظھر ھذا في أغلب األعمال العراقی ف حسا   ) مـ ي،   یحسب أل داع العراق ب لإلب
  ).                                                   4(علمـا أن المسرح العراقي یعتمد أساسا على النص الذي یعتبرونھ البنیة والسند

ب والمخرج       داعات الكات ا إب ا ھن ـم مطرود  *وما یھمن ك        * قـــاس دمج والتفكی ب بصیغة ال ات التجری نھج منطلق ھ ت فأعمال
وطن عن   ایات التجریب واستحضار لمرجع ـي       الذات فـي الوطن، وانزیاح ال ھ، أال وھــ ذات، لتفعیل بؤرة أساسیة الزمت ل

ا، لكن وجھ االختالف اإلطار      ذوھ} الحروب/الحرب{ ه البؤرة ھي الشرارة التي أنبنى علیھا التجریب المسرحي في أورب
ة   وذلك * مطرود: *التاریخیة لألستاذ/والوضعیة الجغرافیة للبحث عن مسرح األفق، من خالل الصدمة واإلدھاش، الكامن

/ حاویات بال وطن /موتى بال تاریخ /بیــن ثنایا الخطاب واألیقونات، المتفاعلة إلى حد االندماج بالخطاب وھذا یتجلى في 
لكن نصھ    /الجرافات ال تعرف الحزن  /للروح نوافذ أخرى/ رثاء الفجر/ جسدي مدن وخرائط /نشرب إذن/طقوس وحشیة

         المنشور على الرابط أدناه                                                          ]  مــواطن[األخیر
http://www.kasimmatroed.com/Nsoos15.htm 

ة م    اغم وجمل دع       تحضر فیھ عصارة التجریب بشكل متن ي تنمحي وتظل بصمات المب م  *ن التصورات، الت  *رودمط قاس
ـاتھ    م ات ھذیانـ ة بتجلی                                 .تجلی

  :النص في عمومیتھ
بسیطا للغایة، ومفھوم إلى حد مـا لكن أثناء معاودة القراءة،  ) المفترض(یبدو للقارئ /مواطن/أثناء القراءة األولى لنص

واالستنكاریة د تساؤالت تتراوح بین االحتمالیةفالنص تلقائي یّول ، لذا بة فھمھ فھما رصینا، موضوعیاإال ویستشف صعو
وع            والیقینیة ذا الن ي سیاق السھل الممتنع، وھ درج ف ي، والسیما أن النص ین ، من اجل القبض على أبعاده ومعناه الكل

الممارس، /للمھتم و إلى تفعیل آلیات نقدیة بالنسبةذا یدعیفرض جدلیة االستھالك واإلنتاج، بغیة الغوص في أعماقھ، وھ
ان       ب الفن ا للكات ا نظرن ق، إذا م ى العاش رود  *وحت م مط ة * قاس ذات كاتب ى   /ك والم المنف یش ع ة، تع  . مبدع

  وإن ، وأدب المنفى في تركیبتھ یحمل خصوصیة مثیرة للنقاش، بحكم طبیعة المعاناة بالمفھوم العام، وخاصة النفسیة منھا
  /  الشیزوفرینیا/ الفوبیا/ الیأس/ القلق  قسرا أو طواعیة، التغلب على الجوانب النفسیة/ المغترب، المنفي/اول الفردح
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عب التئامھ،              يـتلا ا یص اص أن تترك شرخا عمیق ل ھي حاالت، فال من ا عصابیة، ب ھي في حالة المنفى ال تعتبر أمراض

عي نحو التفاعل االجتماعي        وبالتالـــــي فأدب المنفى یرتبط بالحنین ھ، والس ي جلدت للوطن وللعناق الصادق بالتربة وبن
مما یصبح ضمن  ال إرادي؛ في الكتابة یــغــیب بأسلوب عفوي أو} المكان{الحقیقي فــي مجتمعھ األصل، مما یالحظ بأن 

ي ورمزي           الالمفكر فیھ، ا ھو حقیق ذھننا حسب المسوغات والتصورات، م ادر ل ـة أي     ومن ثمة یتب ي الكتابـ الي، ف وخی
ب        ) ھنري میشونیك(یتمظھر اإلیھام والغموض حسب رأي  ق الكات ق یكون مزدوجا، قل ا القل ق، وھن فھو األكثر بعثا للقل

ھ         في المنفى انوجادهبحكم طبیعة  ي ذات ـل ف ي یحم ر األدب ا أن األث ، والقارئ بحكم طبیعة ما یرید فھمھ من الخطاب ،علم
ي من      وجھین، الظاھر منھ ع ف، والشق الخف ة المؤل لى مستوى األسلوبي، والخفي تلك العوامل النفسیة الكامنة في ذاتی

األثــر ھو الجوھر األساس، لكل إنتاج إبداعي، الذي یمكن أن نؤطره في ـ اإلیدیولوجیا الذاتیة ـ حسب منظور الفیلسوف   
             .                                       } أوتورانك{األلماني 

ـدون   م یحدد            / 14/9/2007فالنص یحدد ظاھره بتاریخ مـ ھ ل نص، لكن ة ال دافع لكتاب ر ك اط الخب ة التق وأصال یحدد زمنی
ا           ا یتخذ منحى ملغوم ر، مم ي من وراء الخب مصدر إطالعھ على الخبر، واإلشارة إلى الھذیان، تدفع بنا للبحث عن الخف

یما  الرمز، والس ا : أنب ین األن ز ب اھي     /الرم قاطي، والتم اھي اإلس ة التم ین، مرحل میھا كل ي یس ة الت ي المرحل يء ف الش
ح      * مطرود*وبالتالي فاألستاذ ) 5(اإلسقاطي ال یسمح بالكالم أو التعبیر ا ویوض ھ علن د البوح ب ال یفصح أساسا عما یری

ي        [ذلك في المدخل  اح ل در المت ى الق ى المساحات البیضاء عل البوح عسى أن أتخلص من     وفي ھذه الحــاالت أھرب إل ب
ھنا فالخطاب جلي، ولكن سیطرة األنا على الالوعي ساھمت إلى أبعد الحدود في خلق شعور )النص(العذاب الذي یكتنفني 

* قاسم مطرود*مقاالت /باالرتیاح، وطبیعي أن االرتیاح یتولد عبر سلسلة من المعاناة، وإذا زدنا في نبش بعض مقوالت
.                                                                                   دون إطناب تأویلي؛أو بحث عن تخریجات لتبریر أیة رؤیة أو مطارحةنستشف ذلك بجــالء وب

  الــعـــنـوان:  
       ة ا برؤی ذیان، إیمان ي  } باشالر {بدورنا سنمارس نوعا من الھ م  {ف م ف    } شاعریة الحل د ھي الحل ـي  فمھمة الناق ـــ

بة     ى لفظة مقتض ر عل ة، اقتص بكة داللی د ش ذي یع وان ال دع، إذ العن ة المب واطن{مواكب ئلة  } م رض أس ا تف ولكنھ
ة،          دیا بدون ھوی دون تعریف، وتولی ـ ب ع ـ نكرة جوھریة مــن ھو المواطن أوال؟ والسیما أن العنوان وضع في موق

الوعي والالوعي، /ولكن بما أن النص ھو تركیب بین وھل كل مواطني الكون بدون ھویة؟ أمر من قبیل االستحالة، 
دین   وان یتخذ بع ث العن ض بحی ب لغوي مح ام تركی نحن أم ر: ف ار/ خب ا ، باعتب ذوف وجوب دأ مح ل : والمبت أن عم

ذي یحصره      الالوعي الذي یظھر في كبت المعنى المحذوف، وإنما تشیر وتحجب في نفس الوقت نفسھ النقصان ال
أللفاظ الكالمیة، من ھنا یشبھ منھج التحلیل النفسي، المجاز باألثر الباقي الجرح، فھو یحدد    المیل داخل ســلسـة ا

زة الموت    الي فالمجاز المرسل    ) 6(ویحجب الھوة التي فیھا یخلق المیل ویتالشى باستمرار على صخرة غری وبالت
ف من خارج     یحتل محل المبتدأ الذي ھو الصورة المعروضة في الـنص، علما أنھ عنصر محسوس    یقتضیھ المؤل

العنوان  ار أن    : الموضوع، من أجل استدراج حساسیة المتلقي عن طریق الخیال، والبعد الثاني، ف ھ، باعتب مفعول ب
ي                   ي التركیب الطبیع ل ف ھ ثمة خل ر والمفعول ب ین الخب رة، وب ھ، لیصبح نك ي ـ جرده من ھویت ھناك فاعل ـ فیزیق

ـات، والحرب أو القمع أو          للمجتمع، الذي یساھم في تأزم النفس ا د والعاھـــ ام من العق ى رك ا إل لبشریة، وتحویلھ
ان              ال الفن ب أعم ا أغل ي تتحرك فیھ أن البؤرة الت الي أشرنا ب ب، وبالت ذا التركی االستبداد عوامل أساسیة، لتولید ھ

كن كیف تولدت المبتدأ، ول/الحروب، إذ ھي مصدر من المصادر الضمنیة في تولید الصورة/الحرب* قاسم مطرود*
ل    ر وتحوی اج الخب ورة إلنت واطن {الص ھ ؟؟                                                                            } الم ول ب ى مفع إل

  :فرضــیــات
خ المدون بما أن التركیب فرض نوعا من الھذیان اإلبداعي، الذي یرتبط بالتداعیات أوھي أس الھذیان، فإذ أخذنــــا التاری

ر   : در الخب و مص ذي ھ اس   / 14/9/2007وال ى أس یة؛مبنیة عل ادالت افتراض ا بمع الي  ]-[وقمن كل الت ى الش .                                                                                     عل
1)2007-(9-14)=1984 
2)1984-(9-14)=1961 
3)1961-(9-14)=1938 

اد   فناتج كل عملیة من المعادلة؛التي ھي أصال تواریخ ؛بحكم أنھا مستخرجة من إدراج تاریخي لھا مالھا من معاني وأبع
ي الحرب       ) العراق(ببیئة المؤلف   اوارتباط, كناتج /1984)1 -عمیقة جدا  ى ف ذاك یتجل رزه آن نستشف أن أھم حدث وأب

مستوى الجسمي والنفسي من قلق ویأس ال متناھي وعامل اإلیرانیة على أشدھا، وأكید أن لھا انعكاسات على ال/العراقیة
اقم، وضروري أن       ي تتف ة الت االضطرابات والحصار وتدمیر العمران والعالئق االجتماعیة ، ناھینا عن األنشطة اإلجرامی

ا } أي{أو رافضة لھا ألسباب متعددة، وبالتالي فأطروحة  } الحرب{ھناك فصائل وطوائف وعشائر تكون وكانت ضد  م نظ
یعد خائنا ویتھم بالخیانة ]العراق كان التجنید إجباریافي [تجاه من یرفض أو یعبر عن موقفھ ضدھا أو یمتنع عن التجنید 

  .                                                                                                          العظمى للوطن
ك    ه الفرضیة، ذا بإطار تحلیل النص فكاتبھ من موالید ھوارتباط, كناتج /1961)2- ي بیبلوغرافیتھ؛ورغم ذل  وھو مدون ف

  ربما یكون االستنتاج من قبیل المصادفة لیس إال
ف، أو    /1938)3 - ارب المؤل فھذا التاریخ؛كناتج یظل احتمالیا،إذ ممكن أن یكون میالد ذاك المواطن،و لربما یكون أحد أق

اریخ          والده، لكن لیــــس  اریخ عن ت اتج طرح ت وھم أن یكون ن اتج        مصادفة أومن قبیل ال ى نفس الخارج أوالن ؛یؤدي إل
  23= (1961(-)1938) -1 ]23[الذي مفاده

2-   (1961(-)1984) =23 
3-   (1984(-)2007) =23 
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(2007-1984)=(1984-1961)=(1961-1938)=(23) 

ة  } 23{منذ} كان{أ وارتباطا بھذا التكافؤ أالستنتاجي ؛فالمبتد ة،  /سنة والمفعول بھ وقع في حكمھا الحرب العراقی اإلیرانی
ا یسمیھا                 ة بنصھا أو كم ام ملفوظاتھ، ھي ملفوظات واعی ا أم ب ، ووقفن ھ الكات ع علی ـذي اطل ر الــ نص الخب فإذا عدنا ل

ذیان     } بارت{ ر تمظھر الھ ي واقع األم ى المستوى اللغوي      الكیان الملموس، وتبدو أنھا أخطاء صرفیة، ولكن ف ى عل حت
رة (طلبوا من رجـــل ) معرفة(القتلة {حیث  ا رأسیا    ) نك وان      نحو وھذا یحیلن ى من العن ي والمعن ل  ) مواطن (المعن أن یقت
رمزیا إلى /البنات، مما یحیلنا إشاریا} وأد{فھي إحالة للبیئة العربیة فـــــي مرحلة الجاھلیة، التي تفننت في ) مؤنثة(ابنتھ

ف /القتل/على الدم اوالزال، مادام السلوك العربي مبنی وضع كان عور،      التطور  افرغم  /العن ي الالش ي ف دیني، فھو متجل لم
م حذف   ) وسیم) نكرة مؤنثة(صغیرة ) نكرة مذكر(طفل [وھذا نجده في بنیة العرض  ھ حاضر كسلوك    } الوأد {ھنا ت ولكن

دأ محذوف عن الخبر، أمام مفھوم العبث بكل تجلیاتھ، إذا ما تضمیني، وظیفي، مما تحیلنا الصورة النصیة التـــي ھي مبت
ولكن بمنظور ومرجعیة ) 7(العبث ھو كل ما یبدو مفتقد المعنى أو لرابـــــط معقول مع ما في النص والعرض : نظرنا أن

                                                        .                        تمیـــزا ونكھة خالصة لنصھ* مطـرود* عربیة صرفة، وھذا ما أعطى للمبدع 
  :بنیــــة الــنـــص 

بنوع من التمعن، فبنیتھ، تتأسس على ثنائیات تعارضیة، وذلك لتدمیر البنیة السیمیولوجیة ،عبر مسرحة محبوكة للفعل 
ا        ي االختالف،ولقد ح ا ف ذلك تمظھر اإلتالف م ي الحضور، وك اب ف ل، والغی ي الالفع ھ   ف ق تسلسال لھات نص أن یخل ول ال

ي ضمنیا     التقابالت المتراوحة بین المألوف لتحریر المدلوالت، فصیغة البنیة تسیر والنمط التالي،عبر أربع لوحات، والت
ل        ان، من خالل تطور وسیلة وأسلوب القت ة  = الطفل  = القفص  = الرجل  :تحمل الزم ل  = القفص  = الرجل  =اللعب الطف

الجماعة  = رجل الحصان  = الطفل  = القفص  = الرجل = الجماعة = رجل السكین = الطفل = ص القف= الرجل  أصوات
  الجماعة= رجل المثقب = الطفل = القفص = الرجل = الجماعة = رجل القنبلة = الطفل = القفص = الرجل 

اریخي   على التعارضات من نسق الصورة، وذلك لممارسة التغریب، إلض  انوجادھا فھاتھ اللوحات، تؤسس فاء الطابع الت
دث  ى الح ل(عل ره   ) القت ي، وعب الي، عن السیاس ابع الجم فاء الط ة إض ي، بغی زي للمتلق وم الرم ة اإلدراك والمنظ لخلخل

ورة             ق الص ي عم ن ف ي، لك ع العراق ة الوض م طبیع ادي؛ بحك ھ مألوف،وع اس أن ى أس اور عل تالف والتج ق االئ یتمنط
ة مرة   :حقیق ة مض اج ؛وإدان ـاك رفض؛واحتج دث     ھنـ اه الح ة  تج ي وخاص ي الالوع ي     /ف ب ف ھ الغائ ذي فرض ل، ال القت

كرمز دال عن االعتقال والحصار ونفي الحریة، لكن یتفرع الدال الالواعي إلى تأویالت ) القفص(الحضور،وبالتالي الرابط 
یالد المؤلف،    ) 1961(فإذا عدنا للفرضیة) الطفل/القفص(متعددة، وذلك من خالل من بداخل  ي ھي م ھل ھي صورتھ     الت

یة  زاع     / االنعكاس اق وانت ییق الخن ك بتض اربھا، وذل ارف مش اب مش ا واغتص ة بطفولتھ ان الطفول ن حرم قاطیة، م اإلس
ان        عیة الحرم ن وض ي ع اھد ورائ و ش رب؟ أم ھ ھ الح ذي ولدت راب، ال دمار والخ ة ال ة، نتیج ا الطفولی ا وأحالمھ براءتھ

م أن  والحصار حتى من اللعب بالنسبة لألطفال؟ فإن  وضعناه في نسق المبتدأ، فإننا سنتناقض وأطروحة الفرضیات، بحك
ة أي           ) 23(الصورة كانت منذ ى طفول یس بالضرورة أن نرجع إل ـھ، ولإلشارة ل العودة لطفولت سنة وأضحى شابا، لكن ب

دوین      : مبدع لتبریر التحلیل النقدي، ولكن طبیعة ھذا النص فرضتھ بحیث یقول  ر من ت ولتي أكث م تكن طف ى    ل اة، عل الحی
ات      ور والكلم جیل للص ق تس ا بح وعاتي، إنھ ھ أصدق موض ق من ذي استنش اس، ال ین األس د المع ا بع ذاكرة أضحت فیم

ات         (...) الواضحة والمبھمة، عبر طفولة صعبة  ول لكبری ي أملك الحل دا أنن ة، معتق ت ألعب دور البطول ال أعرف لماذا كن
ففي ھذا اإلطار نستشف نوعا من الشغب والشرخ      ) 8(عشرة من العمر  المعضالت ، حتى أسست حزبا وأنا في الرابعة

ورة      ة فعل الص مة لزمنی ة القس ا بعملی ب، وإذا قمن ة الكات ي ذاتی ى ) 23(ف ا سنحصل عل نة فإنن و ) 11.5(س نة، ذاك ھ س
كل ذكي، وخاصة ا      ) طفل في عشر سنوات أو أكثر{المحدد في بنیة العرض  ا تحضر االستعارة بش الستعارة  وبالتالي ھن

علیھا بالشلل والموت، ومن خالل تركیب السیاق العام للخطاب نجد  االمكنیة، لتقریب حـقـیقـة طفولة كانت مـقیدة، محكوم
كتب ودفاتر مدرسة طفلي الصغیر، وفي :على لسان الجماعة التي ھي ذات في ال وعي المؤلف، تقول) اللوحة الثانیة{في 

بقدر ما ھنالك استبدال   ) األطفال/طفلي(صوت األطفال ، فالمالحظ لیس ھناك ترادف بـین ال أرید سماع ) اللوحة الرابعة(
فصل العمل الفني عن صاحبھ من حیث ھــــو ذات تاریخیة، حیة إنما ھــو تشجیع قوة إعجاز تنطلق بھا الكتابة على : ألن

ة بال دافع محدد    نحو یفضي إلى تجرید الفن من تاریخیتھ، و یحول العمل األدبي إلى معجزة  الي فالھذیان   ) 9(غریب وبالت
ع            اعي، والواق ع االجتم ین الواق ـة ب ة مؤقت ارس قطیع ذي یم ل ال طة التأوی داللي، بواس دد ال ق التع ي خل اھم ف یس

ین    /النصي ـة ب ل (الدرامي، لیكون للخیال والتخیل دور وسیط، بحیث نالحظ، نوعا من المفارق ة /الطف ذ    ) اللعب ا من یلھو بھ
بدون توجس أو ھلع، وغیر عابئ بما یقع من أھوال وكوارث، وھذا یندرج في باب الالمعقول الذي یعطي تنافرا المنطلق، 

ة  = الطفل # القفص# الرجل: ( بین األیقونات وحتى الملفوظات ا، لكن        ) اللعب ا الخاصة، ظاھری فكل واحدة تمثل عوالمھ
                                     األب ؟/ل من طرف الرجلالقتل، رابط أساس، لكن لماذا طلب القتلة قتل الطف/الحدث

  :خـــلــفیـــة النـــص
ین   : بداھة، فحیثما تنغرس االستعارة یتمظھر الرمز، وخاصة في المجال اإلبداعي  دائر ب لتوق نحو   اینشأ من الصراع ال

ى  اتحقیق  اء       لذات وبین المتطلبات الواقعیة المانعة، فیسجل بذلك انتصارا عل ي تمنع عادة التراجع أو االنكف ق الت العوائ
القفص ، لیست سوى أیقونات /الطفل/وھذا وارد في النص كما أشرنا، وبالتالي فاللعبة) 10(نحو الطفولة، ونحو الماضي

  :                                                    رمزیة، تفاعلت مع الھذیان بشكل كیمیائي ، لتبرز ما یلي
كین #) الطفل)= (البراءة =(اللعبة  ---ي مستواھا الظاھري ف رجل  )... جماعة (#الرجل = القـفص                 رجل الس

  فالنص یقدم ) جماعة(#الرجل= رجل المثقب )...... جماعة(#الرجل= رجل القنبلة )               جماعة(#الرجل= الحصان
  إلى جانب القفص یجلس الرجل على كرسي قدیم أو علبة{ة، مرتفعات، إشاریا الفضاء العام من كوالیس تبدو مكشوف

  )               جماعة(#الرجل= رجل الحصان)... جماعة(#الرجل= صفیح، ماسكا رأسھ بین یدیھ، أصوات ذات صدى رجل السكین
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لفضاء العام من كوالیس تبدو فالنص یقدم إشاریا ا) جماعة(#الرجل= رجل المثقب )...... جماعة(#الرجل= رجل القنبلة 

ھ، أصوات      {مكشوفة، مرتفعات،  ین یدی كا رأسھ ب إلى جانب القفص یجلس الرجل على كرسي قدیم أو علبة صفیح، ماس
ان )... جماعة(#الرجل= رجل السكین1(ذات صدى ة   ) جماعة (#الرجل = رجل الحص )...... جماعة (#الرجل = رجل القنبل

النص ) جماعة (#الرجل = رجل المثقب  ات،           ف دو مكشوفة، مرتفع ام من كوالیس تب ب   {یقدم إشاریا الفضاء الع ى جان إل
ل      ال للتأوی دى ال مج وات ذات ص ھ، أص ین یدی كا رأسھ ب فیح، ماس ة ص دیم أو علب ي ق ى كرس س الرجل عل ص یجل القف

ذھبي ال             /الم ن خ رنا م ا أش نص، كم ة ال ي إیدیولوجی ل ف ي الفاع اھره ھ ع ومظ ة المجتم ن تركیب ـي، لك ل اإلنتمائ
اتج     )اختیار(فالكرسي قدیم } اإلیدیولوجیة الذاتیة/أوترناك{ ة؛ كن فھو  ) 1938(علبة صفیح، فإذا عدنا للفرضیة التاریخی

مجتمع نفطي، } ھو{رجل على مشارف الشیخوخة، والكرسي رمز لسنـــھ ومن باب االختیار، نعلم بأن المجتمع العراقي 
تعملھـا أغلب البسطاء للجلوس، إما لبیع مخزونھا أو لالرتیاح، ولكن عالقة والعلب التي ھي خزانات للنفط والبترول، یس

دلول      :الرجل/ الكرسي دال بالم ا ال ھي صورة، ظاھریا فیھا نوع مـــن التشبیھ، وسیاقیا فھي استعارة اقترانیة،یرتبط فیھ
ة          ي اللوحة الرابع ة ف ھ الصورة الرمادی ین ھات ران ، وتتب ة االقت عوبة < :رجل ال:اعتمادا على عالق ا مجرد    > بص كیف، أن

كیف أقتل ابني؟وارتباطا بالصورة والخطاب، نجد بأن القھر الداخلي، عبر > برھة<إنسان، مسكین، مواطن في ھذا البلد 
المرض القاتل، وما قتل االبن ھنا إال تحصیل } كیركجارد{في بوثقة الیأس، الذي یعتبره } الرجل{استبداد خارجي، خندق 

اعتمد على الیأس كمنظوم أساس، لرؤیتھ للعالم، وبالتالي فالرجل یأسھ سابق ألمر قتل ] مسرح العبث[بأنحاصل، ونعلم 
وت   ھ ص اف إلی ھ، وانض ة{ابن ر     } الجماع اب اآلخ ة لخط ة وتابع ي غوغائی ل ھ ھ، ب اندة ل ون مس رورة أن تك ي بالض الت

ب{ ا     } الغائ ة أخرى،مفادھ ى خلفی ا تتجل ع ، وھن ا قطی م أنھ أ: بحك ى      أن الی ولھم إل ا ح ل، مم ھ الك یب ب اب وأص   س أص
ى،        } الغائب{نتیجة للخوف والرعب من ھالمیة )نكرات/مواطنین( كین من األعل الي فنزول رجل الس ره، وبالت وكــذا أوام

كین          ى الرجل رجل الس ھ إل أمور، نظرا لنزول ھ       :كإشارة للقوة والعلو، وفي نفس اللحظة م ى الرجل وھو یقدم ل دم إل یتق
  السكین،

 قتلھا 
 كیف؟: الـــــــرجــل -
 بالسكین:رجل السكین -
 كیف؟ :الــــــرجــل -
 ال أعرف، اطعنھ مثال، اذبحھ، قطعــھ:رجل السكین -
  كیف:الـــــرجــــــل -
 یجسد لھ مشھد الذبح –ھكذا : رجل السكین - 
 صــعب: الـــــرجـــــل - 
 أقتلك إذن: رجل السكین - 
 الـــــرجـــــل كیف؟ -
 یجسد مشھد الذبح السابق –ھكذا : رجل السكین -

  - لــماذا؟: الــــرجـــــل
  ال أعـــرف:رجل السكین -

وولوج رجل القنبلة ) حامال سیفا كأداة للقتل(رجل الحصان {المشاھد، تتكرر على ھاتھ الشاكلة، لحظة ولوج /فالحوارات 
بط باآللة المحمولة، وبالتالي نالحظ،اقتضابا في الخطاب، وھـذا ال إال أن صیغة األمر بالقتل ترت) ورجل المثقب الكھربائي

ا  ي تمتاح یرتبط باالقتضاء وإنما لطبیعة سلوك الشخصیات وتموقعھا، وإن كانت شخصیات ورقیة، فھ وتستغرف وجودھ
ي المشاھد اآلمر بالقتل      وكینونتھا ذا التكرار أیض    : من ذاتیة الكاتب، أما تكرار نفس للكالم ف ـو عربون بزوغ    لعل ھ ا ھ

وره  ة ظھ ي، وعالم ر   ) 12(الالوع الي فتمظھ دورھا وبالت یات ب ة الشخص ن زاوی ر  -م أم
ر     )فاعل /الرجل (لیصبح /.../اسلخھ/فجره/اذبحھ/اقتلھ/الفعل ي واقع األم ھ ف ا أن ھ  (، علم ال،    ) مفعول ب ب أو االنتق فھذا القل

وفعل   -كیف؟   –إخباریا، ولیس إنجازیا عبر سؤال } قتلال{یعطینا معنى لمفھوم الیأس، وفي نفس اللحظـة یتضح لنا أن 
في سیاق التلفظ، تتولد لنا صورة أوباألحرى أیقونة أخرى، بأن / أقتلك:لنا أن ھناك فعل خطاب  ال أعرف؟ وإن بدا –النفي

تكلم كین  /الم ل الس اره رج ا إط ي یختزلھ ھ ، الت ھ وغوایت ل، جزء من ھویت یف/القت ـل الس ة/رج ب رجل ا/رجل القنبل لمثق
مأمورون من أجل اإلخبار لیس إال، فمتوالیة اإلخبار تكشف عن ھرمیة /لكن لم یستطع إنجازه، نظرا أنھ مأمور/الكھربائي

ھ      ره     وسلوكھ  السلطة وجبروتھا التي تترقب الفرد في تصرفاتھ الیومیة كمعاش؛ واختیارات ة فردیة؛ وأنظوم تفكی كحری
ب {تیال الحریة الفردیة،بغیة إخضاع الجماعة لخطاب السلطة     إعدام واغ:الخاص  بھ كحق وممارسة بمعنى ذي  } الغائ ال

ي          } ضمیر مستتر وراء نواب الفاعل   /لكنھ/الفاعل{ھو  ق والفوضى ف راد، لیعیشوا نوعا من االضطرابات والقل ضد األف
دام     مصیر:عناق المواطنین، لكي یكوناحیاتھم الیومیة، وما الحرب إال لعبة یمارســھا من بیده زمام  ل انع اإلنسانیة یمث

اآلخر         ھ ب ھ أو معطیات ھ وحركات ي بنائ أن   ) 13(الھدف في الوجود، وجود غیر منسجم مع محیطھ أوال معقوال ف ونالحظ ب
كل حدثھا            /قتل الطفل   –معزولة عن الحدث  ) الجماعة( دخل الجماعة، تش ل، ت ر بالقت ا انتھى مشھد األم ث كلم االبن بحی

ر بشا    ق              الخاص، حاملة صورا أكث ي ح اذا األمر بالقتل ف رتبط بسؤال لم ي ت ل المؤجل الت ة القت عة وسوداویة من عملی
ا القتل    /طفل  ز{االبن؟ ھن ة،           } رم راءة الطفولی ل الب ر من خالل قت ار أسس التفكی ة اإلنسان وانھی ان عزل ا أشرنا لتبی كم

 لم ینفلت) انفجار(في اللوحة األولى  وانغماسھا في صراع دائم بین الیأس والموت، ھنا الرابط الضمني بالجماعة، بحیث
أطفال المدارس بحیث لم یعلن عن سبب االنفجار بل /بائعي السجائر والشاي/طلبة/أحدا من العامة، عمالم یستثن منھ أول

   السماء أغلقت أبواب/ الجمیع نیام/ من یسمع عویلنا/صرنا وقودا للنار/أجسادنا تفحمت: عرضت نتائجھ بشكل جماعي
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أن الجماعة       / اءالدع ذا وارد ب ین السؤال والجواب، وھ فتقدیم النتیجة عن السبب، تكشف عن الالمعنى وفقدان المنطق ب

ي اللوحة                 عیة ف ا، ونفس الوض اطق بالملفوظات اللغویة، مشكلة تناقضا لغوی ي ھو الن أن الالوع ب نفسھا ك تسأل وتجی
ة / السیف /برجل السكین الثانیة، التي تبرز معالم االستبداد، ولكن ضمنیا ترتبط ائي  /القنبل أمرون   / المثقب الكھرب ذین ی ال

 :الطفل/الرجل لقتل ابنھ
ا  /أخرجوا دون متاع/أنتم خونة /نحن مساكین/أخرجوا من المدینة/أخرجونا من دیارنا عراة، وتركنا خلفنا كل شيء حیاتن

ا أرضا وزرعا      /بسیطة نربي أطفالنا ونموت  م جمیع اة    رسالتنا بسیطة   /الموت لك ي ھذه الحی وم وغدا     /ف تم أموات الی أن
األمر وإبراز وضعیة المأمور ونوعیة التھمة كصك   في ھذا السیاق ؛تمظھر فعل   إذ الرابط/ أخرجوا واسكنوا في الخیام/

  /مسكین/ بسیط= إنسان)= الطفل)= (الرجل(    ----اقتلــــھ  ----)یأمر(---النائب) یقرر( ----)الغائب لتبریر األمر
ـو  رر (----)؟ الغائب ( اطنم ب  ) یق أمر (--–النائ ال )=(الجماعة ( ---اخرجوا  ---)ی اكین/بسیطة = جماعة ) =أطف )= ؟/(مس

ین الرجل   ع          /خونة فھذا التسلسل ، یقدم لنا الرابط األساس ب ام بالنسبة للرجل عن دواف الجماعة، لكن یختفي صك االتھ
أن      ) للعبة(جعنا فإذا ر) خونة(القتل البنھ، ویبرز تجاه الجماعة بأنھم  اطني، ب ل الب التي یلھو بھا الطفل، تحدد رؤى العق

ن          وع م لم ون دوھا الس ة، یح اة آمن ن حی ث ع ا تبح یطة، مم المة والبس ا المس را لطبیعتھ رب، نظ ـة للح ة رافض الجماع
من حالة الیأس  و في سیاق النص، تبرز ذاتیة الكاتب، الذي بدوره یعاني) حیاتنا بسیطة نربي أطفالنا ونموت(االطمئنان 

اعري     اب ش ر خط تبدادیة، عب ة االس ـر القمعی ن األوام اتج ع امض والن ي وغ ھ خف المي/،ولكن ي: استس ور /كتب ص
ففي ھذا االستنتاج، سنتناقض والتحلیل السابق، / نحن نموت/ كتبي التي ألفت/كتب ودفاتر مدرسة طفلي الصغیر/عائلتي

اللحظة یولد شرخا بین الحقیقة والوھم، لینفلت الھذیان بكل تجلیاتھ في  ببساطة، فالیأس باعتباره مرض قاتل، ففي نفس
تعیش حالة الھذیان من جراء ما أصابھا، وبما أن المؤلف صوت لجماعة أو   /الجماعة/ /دواخل الفرد، وبالتالي فالرجـــل

للطفولة واغتیال براءتھا،  معبر عن وضعیتھا، فطبیعي أن یعیش تمثالت ،بحكم قوة الغائب الذي بجبروتھ حبس األنفاس
وكیف ال أن تحبس بعد كبرھـا، وھذا إحساس ضمني بتبعیة الفرد وفقدانھ لحریتھ، في تعاملھ مع القوى التي ال یستطیع  
ى          زل من أعل دما، تن ة بع ي سیاق استعارة اقترانی االحاطة بھا، وبالتالي فالغائب ظل غائبا في النص، ولكن قدم رمزیا ف

ث تحیط بالرجل            خشبة المسرح مجم ة، بحی ى معلق اح، تبق كاكین والسیوف والرم رة من الس إظالم فاألسلحة   / وعة كبی
ـیا استبدادیة،      المتدلیة من األعلى، إحالة لما ھو عربي إنتاجا واستعماال، وذو طابع عروبي، وكذا إعالن عن سلطة عــل

دع    أن المب م مطرود  * منفصلة عن اآلخرین، ویبدو لي، ب ذي یفرض        بغض الن * قاس ب، ال ة التجری ھ بعملی ظر عن إیمان
د بالمسرحي              ى حد بعی أثر إل ھ مت اء الدھشة، نالحظ بأن ذي یقول   -میترلنك  -المغایرة والتجاوز من أجل بن ذا   : ال عن ھ

ا       ا كم دو لن ا تب ا، إال أنھ  اإلنسان، إنھ مشبع إیمانا بسلطة قدریة، ال محدودة وال مرئیة، وال یستطیع أحد أن یعرف نوایاھ
فاألستاذ ) 14(تظھر في روح الدراما، سلطة سیئة النیة، تترصد لجمیع تصرفاتنا، تعادي البسمة والحیاة والعالم والسعادة

رود* ا * مط أس لم وال الی د    ال ى ح الیة، إل تراتیجیة نض الي، وإس ي جم داع، بحس مرھف، ووع امرة اإلب ي مغ نغمس ف
، إیمانا منھا أنھا كیان شخصي ووجداني، بقضایا الوطن وأوجاعھ،  لذاتالذات وتربة األصل، حیث تعالق ااالنصھار بین 

ة،           الذات الفردیة في امما تذوب  زام باإلنسان كقضیة محوری ا االلت ة، قوامھ ة إبداعی اج ھوی لذات الجمعویة، من أجل إنت
عینا     انتقل   -مواطن  -إلعادة االعتبار للوظیفة االجتماعیة لإلبداع؛ وفي تقدیري كخالصة؛ ؛لو أن نص  من النص الذي س

ات؛تم         اوزه لحظ نص وتتج س ال ة؛ تالم ة خالق رى جمالی ب أخ ة جوان ھ؛إلى العرض؛لمعاین اوتتفكیك ات زتج ه لحظ
سینوغرافیة تتقاطع و البعد الدراماتورجي الذي  الفني والجمالي یحتاج إلى مطوقات ھأخرى؛وخاصة أن النص في تركیب

المتمرس  إالیستخرجھ  أوجي المتحرك بأسلوب فني في النص؛ ال یستوعبھ یحملھ النص في أحشائھ؛واإلطار الدراماتور
  لعب ھذا الدور عدة مرات                                                  -قاسم مطرود –بین الكتابة الدرامیة والعملیة اإلخراجیة؛ والمبدع 
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  دار الكتب والوثائق تنظم احتفالیة ممیزة لمناسبة یوم بغداد
  

  : الموروث ـ میمون صبیح 
 

نویة   اقامت دار الكتب والوثائق وبال ة س تنسیق مع أمانة بغداد احتفالیة كبیرة في ذكرى یوم بغداد وھي احتفالی
ارة     جل الحض دنیا وس اعتادت الدار اقامتھا تیمنًا ببغداد عاصمة الحضارة والثقافة وھي أنشودة الدھر وفاتنة ال

  . والمجد وھي حدیث الناس في كل عصر وأوان 
ة ا    ر الثقاف ل وزی ید وكی ة الس ر االحتفالی اھر  حض تاذ ط ألس

ي         ة من مثقف وزارة ونخب دیري ال دد من م ناصر الحمود وع
مدیر العالقات واإلعالم في أمانة ومؤرخي العراق فضًال عن 

  .بغداد السید حكیم عبد الزھرة 
دار       االت في ال ي قاعة االحتف شملت االحتفالیة التي أقیمت ف
ریم    بة وتك ات بالمناس اء الكلم منت إلق ة تض دوة ثقافی د ن عق

ب  ال رض للكت اح مع ي وافتت الم اآللوس ائقي س ؤرخ الوث م
  . والوثائق والصحف والخرائط الخاصة ببغداد 

ى        اھر ناصر الحمود أثن تاذ ط ة األس السید وكیل وزیر الثقاف
ب      بي دار الكت ل منتس في كلمتھ على الجھود المبذولة من قب

امل    دار والع ھ ال ن ووالوثائق والتي عّدھا ثروة لما وصلت الی
  . من مستوى متمیز بشكل ملحوظ وملموس فیھا 

ا            مد كم ا أن نص ي لن ذا ینبغ ا رمادھا ، ل نفض عنھ ت ت أریخ كان واضاف في كلمتھ أن بغداد في كل مرة وعبرالت
  .صمدت بغداد وأن نصون كل مایعزز ھذه الھویة 

داد       ة بغ ى كلمة عن مدین أما السید حكیم عبد الزھرة فقد ألق
تحق الكثیر وقد یحدث الكثیر من  الحبیبة مشیرا الى أنھا تس

وا       اولوا أن یوقف ذین ح داء ال ل األع الصعوبات السیما من قب
دیًا    ارًا وتح مسیرتھا الحضاریة ، وإن ھذا االحتفال یعد انتص

وقد شكر السید حكیم عبد الزھرة . ألعداء الثقافة والحضارة 
 دار الكتب والوثائق لتعاونھا في إقامة ھذه االحتفالیة الكبیرة

  .وفي ظل ھذه الظروف الصعبة التي یمر بھا البلد 
أما السید كامل جواد عاشور فقد ألقى كلمة الدار ، ومما جاء 

دادیین  :  " فیھا  إن یوم بغداد عزیز على كل العراقیین والبغ
اء   خاصة ألنھا بغداد الحضارة والتراث والعلم واألدب والعلم

غداد ھذا االحتفال لتذكر بعظمة ھذه المدینة العریقة على مر العصور   ،  وإن دار الكتب والوثائق تشاطر أمانة ب
وما تعاقبت علیھا من حضارات عظیمة كانت وما زالت منارًا تعكس عظمة ھذه الحضارات والتي وصل صداھا 

ى    وإن دار الكتب والوثائق تخزن. وأصبح أبناء ھذه المدینة یفخرون بھا نظرًا لمكانتھا  . الى أرجاء العالم  عل
  . رفوفھا وبین طیات وثائقھا وكتبھا كل ما یخص ھذه المدینة العریقة 

وزارة     لیمھ درع ال ي وتس الم اآللوس دكتور س دار لل ریم ال دوة  تك منت الن ة ( تض ي ) الثقاف زة ف لجھوده المتمی
  .الذاكرة العراقیة البغدادیة خصوصًا 

  . الوثائقي  وقد تحدث في أثناء التكریم عن مسیرتھ في میدان العمل 
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كــــــــل 
جــدیـــد 

     



 
  أسماء محمد مصطفى: عدسة 

    
  ـــــــــــــ

  
  دار الكتب والوثائق تكرم الدكتور سالم اآللوسي

  : الموروث ـ میمون صبیح 
نویا     ا س دار إقامتھ ادت ال ي اعت داد والت وم بغ ائق بی ب والوث ة دار الكت من احتفالی ض

دكتور سالم اآللوسي المفكر      وبالتنسیق مع أمانة بغداد قامت الدار بتكریم ا  ألستاذ ال
ام      ث ق ائقي حی ة األستاذ طاھر ناصر الحمود       والمؤرخ الوث ر الثقاف ل وزی السید وكی

ن    ي م الم اآللوس دكتور س تاذ ال ك إنّ  األس ز ،  ذل داع والتمی لیمھ درع اإلب بتس
ازات         ة باإلنج ة حافل ل وسیره ذاتی اع طوی ھ ب ائق ول وطني للوث ز ال المؤسسین للمرك

  .إلبداعات في مجال التوثیق واألرشفة وا
ب           ي إدارة دار الكت ة مسیرتھ ف دكتور سالم اآللوسي خالل االحتفالی وقد استعرض ال

ى   1972والوثائق عام  ذي         1985حت ائق ال وطني للوث ز ال م استحداث المرك ف ت وكی
ي         د صالح العل دوري وأحم ز ال د العزی أسستھ نخبة من المؤرخین العراقیین منھم عب

ام    ویا دھا ق انون حفظ    ) المؤسسون  ( سین عبد الكریم وجعفر خصباك وبع بتشریع ق
ن         ین م ا المالی ى أثرھ اعت عل ي ض ائق والت الف الوث ًا إلت ان قانون دما ك ائق بع الوث

ادرة    ائق الن ب       . الوث بي دار الكت ى جھود منتس الم اآللوسي عل دكتور س ى ال د اثن وق
  . ي مجال التوثیق والحفظ والوثائق لجھودھم في تطویر حركة الدار ف

 أمجد عباس: عدسة                          
    

25 



  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

    
والكتب  والوثائق والخرائط في دار الكتب والوثائق  لمناسبة یوم  معرض للصور

  بغداد
  :الموروث ـ میمون صبیح 

  0لمناسبة یوم بغداد افتتحت دار الكتب والوثائق معرضًا وئائقیًا لكتب وصور وخرائط خاصة بمدینة بغداد 
ود     :   حضر االفتتاح عدد من المسؤولین في وزارة الثقافة  اھر ناصر الحم السید وكیل وزیر الثقافة األستاذ ط

مع نخبة من مثقفي ومؤرخي العراق فضًال   وعدد من مدیري الوزارة والمؤرخ الوثائقي الدكتور سالم اآللوسي
  .مدیر العالقات واإلعالم في أمانة بغداد السید حكیم عبد الزھرة عن 

اني            امن عشر من شھر تشرین الث ى الث ادس عشر حت تضمن المعرض الذي استمر ثالثة ایام ابتداًء من  الس
دا      45عرض  ة وفیضانات بغ یات بغدادی ك وشخص ا      صورة قدیمة معظمھا للمل ي ُانشَئت فیھ م السدود الت د واھ

  .تلك الفترة في والجوامع والساحات والشوارع واألسواق وأھم وسائط النقل المستخدمة 
ددھا   الغ ع ائق والب ص الوث ا یخ ا فیم ي   15ام البالط الملك ة ب ة الخاص ض الشؤون المالی ت بع د مثل ة فق وثیق

ة  كایصاالت تسلم الملكة عالیة والدة الملك فیصل الثاني  ار  116(مبلغًا بقیم س   400و ادین ة اخرى   ) فل ووثیق
ید   ة الص راء ارزاق لرحل ن ش ة  لع ازي لیل ك غ ام   30لمل انون االول ع ن ك ة  1930م ر(وبقیم ات  عش روبی

ا  ) )  5050( ووثیقة من ناظر الخزینة الملكیة عن تسلم  ثالث حبات حلي من المملكة البحرینیة والبالغ قیمتھ
ا        بیة ھذا باالضافة اور داد ومنھ م بغ ل اس ة تحم حف قدیم جالت     : لى عرض ص ع س وز وزوراء م داد وحبزب بغ

ام   نوي لع ر الس داد والتقری یط بغ ام  1924لتخط جل الع ب الس داد حس الب بغ ائیة لط ائل  1925واحص ع رس م
داد       ة بغ ة منطق ى صور فولجی ة المنصور   (واطاریح جامعیة من بینھا رسالة تأثیر المناخ عل  1977) الكاظمی

ا       اما الخرائط. واھم الصناعات الخشبیة في بغداد للطالب محمد حماد )  2007_ غ عدد المعروض منھ فقد بل
والتصمیم االساسي   1918وخارطة لمنطقة الرصافة  1910جویة للواء بغداد عام  اثماني خرائط تخص صور

  . 1956لمدینة بغداد 
ة   اما اھم الكتب المعروضة منھا بغداد تاریخھا واثارھا ، وبغداد ذكریات ومشاھدات وبغداد القدیمة وبغداد مدین

ة              ب القدیم ا من الكت ید وغیرھ داد وشارع الرش داد وفضولي بغ اجد بغ المنصور والمدرسة المستنصریة ومس
  . والمخزونة في دار الكتب والوثائق 

  . نال المعرض استحسان الضیوف بعد الجولة التي قاموا بھا  لالطالع على محتویاتھ 
  أمجد عباس  ـ عباس عدنان ـ أحمد عادل: دسة ع
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  دار الكتب والوثائق أقسامأخبار
  :الموروث ـ میمون صبیح  

  : في مایأتي بعض من نشط دار الكتب والوثائق  لشھر تشرین الثاني  الفائت 
  استقبال مصنفات ثقافیة

ب والوث  ي دار الكت انوني ف داع الق ز اإلی تقبل مرك ت  اس اني الفائ رین الث الل شھر تش اللغتین  84ائق خ ًا ب كتاب
  .رسالة باللغة االنكلیزیة  30رسالة باللغة العربیة و 143رسالة جامعیة ، منھا  173العربیة واالنكلیزیة ، و

 .دوریة جامعیة أرقام إیداع  11رسالة و 173كتاباً  و 176كما منح المركز 
  قدورة تدریبیة في الحفاظ على الوثائ

داد              ي بغ ة ف ة التربی بي مدیری دد من منتس ائق لع ى الوث اظ عل نظمت دار الكتب والوثائق دورة خاصة في الحف
  . والمحافظات 

  . تضمنت المحاضرات وسائل وأسالیب الحفاظ على الوثائق من التلف وصیانتھا 
    ترمیم وثائق مھمة

امج     1922دة العراق لسنة وثیقة وأعداد جری 73صیانة وترمیم الوثائق ترمیم  أنجز مختبر من برن ك ض ، وذل
  .عمل المختبر لمعالجة الوثائق المتعرضة لألضرار 

  متابعة قانون حفظ الوثائق
م          ائق رق ظ الوث انون حف ل ق ا لتفعی ة لھ دوائر التابع نة   70تابعت دار الكتب والوثائق عددًا من الوزارات وال لس

والنفط .ئة نزاعات الملكیة العراقیة ووزارات النقل والصحة األمانة العامة لمجلس الوزراء وھی ، ومنھا 1983
 والزراعة وامانة بغداد ودار االزیاء العراقیة والمصرف العراقي التجاري
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  أخبار وزارة الثقافة

  : الموروث ـ میمون صبیح 
  

  من المثقفین العراقیین فى القاھرة وزیر الثقافة یلتقى عددًا
المقیمین العراقیین رئیــس الوزراء نورى المالكى لجمیع المثقفین  السیدماھر الحدیثى تحیات  .وزیر الثقافة د السیدنقل 

  .فى جمھوریة مصر العربیة 
ـسجم          موجودینواشار الى ضرورة ان یعود جمیع المثقفین ال ـقافة تن اء ث ى بن د والعمل عل ى العراق الجدی فى القاھرة ال

ان أن مع بعـضھــم البـعــض سـواء وؤكدا على ضـرورة ان یتواصل المثـقـفـمــع تطـلــعاتھم وامنیاتھم الجدیدة م ى   واك ف
  .الخارج مالـداخل ا

  ن فوواضاف ان وزارتكم اقامت ایاما ثقافیة فى دمشق وعمان اثمرت عن نتائج ایجابیة حقق من خاللھا المثق 
ة   ة مختلف ق وشائج ثقافی نھم وخل دم  . التواصل بی وزیر شرحا  السید وق ة  ال تراتیجیة وزارة الثقاف ل وس مفصال عن عم

ام     ة ای ة مقترحا اقام د            الجدیدة فى اقامة المشاریع الثقافیة المختلف افى بع تح مركز ثق ى ف اھرة والعمل عل ى الق ة ف ثقافی
بھدف ان یكون المركز وزارة ثقافة مصغرة یحتضن كل المثقفین فى القاھرة ویعمل على , التشاور مع الحكومة المصریة 

ى      سیادتھناء العالقات الثقافیة مع الجانب المصرى اضافة الى الدعوة المتكررة من قبل ب ة ال ھ الدول الى ضرورة ان تنتب
  .زیادة التخصیصات المالیة كى تنھض الوزارة بمشاریعھا الثقافیة 

ا المثقف        السید استمع  ر بھ ى یم ات الت   والوزیر الى شرح مفصل عن الظروف الت ق   ن والمشاكل والمعوق ى تعترض طری
  .رورة ان یھتم بالمثقفین العراقیین وخاصة موضوع االقامة ضعملھم داعیا الجانب المصرى الى 

  ي وحضر اللقاء عدد كبیر من المثقفین والفنانین واالعالمیین واالدباء والشعراء ومنھم بھجت الجبورى وفخر
  .خرونآء خلیفة والفنان مھند محسن وورعد الشیخلى واسرا ةالعقیدى وحسن متعب وخضیر میرى وعالء لفت

ام  المدیر الوحضر المقابلة المستشار الثقافى الدكتور حامد الراوى و ب      ل ع دالوى وحبی ات الثقافیة عقیل المن دائرة العالق
  .ل یاسین آثقافة الطفل والدكتور محمد حسین لعام المدیر الالعباس 

  عالمي حاكم الشمريیاسین واإل لآن الشاعر محمد حسی القاھرة یستضیففي المركز الثقافي 
یاسین واالعالمي حاكم الشمري في القاھرة للتحدث آل استضاف المركز الثقافي في القاھرة الشاعر الكبیر محمد حسین 

  .ر یبعد التغی تالثقافة العراقیة والمنجزات التي تحقق عن
ة    أو ي وزارة الثقاف دوة تضمنت قراءات شعریة    أوضح مصدر مسوؤل ف د حسین     ن الن اعر محم وشرح  ، یاسین   لآللش

موجز عن منجزات وعمل وزارة الثقافة في مرحلة ما بعد التغییر قدمھ حاكم الشمري مدیر المكتب االعالمي في الوزارة 
ین من االشقاء المصریین           اھرة والمثقف ي الق ین ف ي المقیم افي العراق ن الوسط الثق د للحاضرین م ة أواك ن وزارة الثقاف

دریب ا  2010ثقافیة عراقیة في القاھرة في الشھر الثاني من العام المقبل عام    ًامیاأستقیم  ات وت ة الخاصة    لمالك العراقی
ین      عالم المصریة فضًالبقناة الحضارة من قبل وزارة اإل المثقفین العراقیین المقیم عن رعایة واھتمام الجانب المصري ب

  .في القاھرة 
    .قدم الندوة القاص والكاتب خضیر میري.تطلعات الوزارة وجاب علیھا بما ینسجم اسئلة الحاضرین وا الى  استمعكما 

  قریبًا إطالق قناة الحضارة الثقافیة
ار الصناعیة            / علن المستشار الثقافي لوزارة الثقافة الدكتورأ ل سات لالقم د مع شركة النای راوي عن توقیع عق د ال حام

  .لثقافیة التابعة لوزارة الثقافةإطالق البث التجریبي لقناة الحضارة ا ىعل
واوضح المستشار الثقافي للوزارة في اتصال ھاتفي الیوم مع المكتب االعالمي في الوزارة ان الوفد الثقافي وقع عقدًا مع 

ي تعن       اة الت اة الحضارة القن ي لقن ث التجریب الق الب ل سات لغرض اط ھ عل  ىشركة النای ي وبث افي العراق أن الثق  ىبالش
دم        ىالمستو داخل والخارج وتق ي ال ین العراقیین ف المحلي والوطن العربي مؤكدًا ان قناة الحضارة ستكون لجمیع المثقف

مدار الساعة عبر شبكة من المراسلین ونقل اخبار العراق الثقافیة وتقدیم كل ما  ىبرامجھا الثقافیة الشاملة والمتنوعة عل
ن قناة الحضارة تمت اویذكر .عد نقطة في العالم عبر خطة ستوضح قریبًا یسھم في نشر الثقافة العراقیة وایصالھا الي اب

  .مشاركة عدد من العناصر الثقافیة من خارج الوزارة ىمن وزارة االعالم المنحلة اضافة ال لمالكاتلھا تھیئة ا
  البیت الثقافي في حدیثة ینظم مھرجاناً  ادبیًا للشعراء الشعبیین الشباب

ي  حدیثة التابع لدائرة العالقات الثقافیة احدى دوائر وزارة الثقافة مھرجانا ادبیا للشعراء الشعبیین   نظم البیت الثقافي ف
راق الموحد        ة والع یم الوحدة الوطنی ي بق الشباب القى فیھ خمسة شعراء قصائدھم عبرت معظمھا عن حب الوطن والتغن

ق      بعد القصیدة الوطنیة وجاء ھذا المھر وكان لقصیدة الغزل حضور ذي انبث ة الشبابي ال جان تكریما لتشجیع تجمع حدیث
وقال مصدر مسؤول في البیت الثقافي ان البیت . عن منتدى حدیثة الثقافي اوائل ھذا العام وكان لبعض الرواد حضور فیھ

ي ك      ة والت ة حدیث ة تربی ھ مدیری ذي اقامت دین ال ین المتقاع ریم المعلم ان لتك یم مھرج داد وتنظ ترك باع افي اش ت الثق رم
ذي   .المعلمین والمدرسین الذین احیلوا الى التقاعد ھذا العام بعد بلوغھم السن القانوني ل ال كما اسھم البیت الثقافي بالحف

  .اقامتھ مدیریة تربیة حدیثة لتكریم المتفوقین من طلبة االعدادیة والمتوسطة 
ى  فضًال عن إن للبیت الثقافي في حدیثة نشاطًا اعالمیًا كبیرًا في توضی ح شروط جائزة وزارة الثقافة لالبداع الدورة االول

2009 .  
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  حضارة وادي الرافدین
  للدكتور عبد الوھاب حمید رشید 

  صفحة حجم كبیر 238، 2004دار المدى للثقافة والنشر  –دمشق 
ي العراق الق            ي تكونت ف ى الحضارات البشریة الت دیم قراءة موضوعیة ألول دیم یحاول المؤلف تق

م فھو یقدم قراءة موضوعیة للماضي   .ق 3000والتي بناھا االسالف واخذت تشق نورھا منذ نحو 
اء وعي موضوعي         ة وبن ة الثقافی ي التوعی لیسھل معرفة الحاضر والتخطیط للمستقبل كما یسھم ف
ع      ت اول مجتم ي بن ي الت ة وھ ابقة والالحق ین الس ارة ب ذه الحض ع ھ ین موق ذات ویب د ال اه نق بأتج

ت   .اسي بأنظمتھ وقوانینھ وعلمت البشریة القراءة والكتابة سی ي بنی ویشیر المؤلف الى الفلسفة واالفكار والمعتقدات الت
ي        ة الت ة االجتماعی ا وطبیعة البیئ دت فیھ على اساسھا مجتمعات ھذه الحضارة وماھیة العالقة بین انظمة الحكم التي تول

  :ینقسم الكتاب الى سبعة عشر فصال .ریة بالدیانات الحالیة انشأتھا ھذه الحضارة وعالقة الدیانة السوم
  .یتناول الطبیعة ألھمیتھا في حیاة انسان ذلك العصر : الفصل االول 

  .ویشمل وصفًا تاریخیًا  لعصور ماقبل التاریخ : الفصل الثاني 
ت في حضارة وادي    ویتناول العصور التاریخیة المتعددة وعالقتھا مع سالالت الحكم الم: الفصل الثالث  ختلفة التي تعاقب

  .الرافدین منذ عصر فجر السالالت الى عصر دول المدن السومریة 
ة سرجون           : الفصل التاسع   –الفصل الرابع  دًءا بأمبراطوری ذه الحضارة ب ذه الفصول التطورات السیاسیة لھ / تابعت ھ
  .یة والبابلیة حتى العصر البابلي االخیر او الحدیث مرورا بأمبراطوریة اور الثالثة ثم العصور اآلشور/ العصر االكدي 
یسجل سقوط نھایة ھذه الحضارة ویركز على االفكار والمعتقدات الدینیة التي شكلت وعاء حضارة وادي : الفصل العاشر 

  .الرافدین 
متھا السیاسیة عرضت ھذه الفصول العناصر الرئیسیة لھذه الحضارة بأنظ: الفصل السادس عشر  –الفصل الحادي عشر 

اطیر            م واالس ة والمالح وم والمعرف ى العل افة ال یة اض ة والمعاش اة الیومی ة والحی ة واالجتماعی ادیة والقانونی واالقتص
  .والقصص االدبیة 

  .رھاویضم معتقدات ھذه الحضارة وافكا: الفصل السابع عشر 
  

  الوقوف على جسر الدغارة
   صفحة الحجم الصغیر 90،مجموعة شعریة مشتركة 

دغارة ،    الوقوف على جسر الدغارة مجموعة شعریة مشتركة ضمت باقة عطرة من أبرز شعراء ال
اني        ع اإلنس ائد الوج ال قص ؤرخ لالجی عریا ی فرا ش ون س واد لتك وب ج ل یعق اعر الراح دھا الش أع
ق المجبول بھوس     لشعراء آثروا البوح بصدق على سطح الورق ، كیما یعلنوا لآلخر ھول ھذا القل

اب كزار حنتوش ویعقوب جواد وجابر        .اء الى المدینة وحب الوطن والناس االنتم ي الكت ومن أھم الشعراء المذكورین ف
 . حسن وغیرھم من شعراء عراقیین 

 میمون صبیح: عرض 
  مسرح الطفل

   صفحة الحجم الصغیر 159،ترجمة اشراق عبد العال ،الكاتب االسباني الفونسو ساسترة 
اد     ) دراسة ونماذج مسرحیة ( بھ ھذا مسرح الطفل یتناول المؤلف في كتا ل بلغة تك ویخاطب الطف

لغة تعمد فیھا التقرب الى .. تالمس مخیلة تتسع فیھا مساحات  بیض من اللعب والطفولة والبراءة 
ا ھذا ان     الطفل كیانا وأحالما ي وقتن وربما یستحق مسرح الطفل عموما ومسرح الطفل خصوصا ف
اال او      نعیره حیزا من االنت اني إھم ة تع ة والعراقی ا العربی باه والرعایة فخارطة أدب الطفل في بالدن

أثرا   تأصبح بسببھ مسرح الطفل تحدیدا كائنا یحبو ح)) غیر مقصود (( ربما تغیبا  ى ھذا الوقت مت
اھرة     ة ق یة واجتماعی روف سیاس ع وظ ا من وج اب حیاتن ا أص اب  .بم ذا الكت ات ھ م محتوی ا أھ ام

غیرة والمتكونھ من الجزء األول   صء أول وجزء ثاني على شكل مسرحیات ومسرحیة دائرة الطباشیر الوالمتكون من جز
   .الدائرة الصینیة الصغیرة والجزء الثاني دعوة الدمیة المتروكة 

  میمون صبیح:  عرض 
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  سالمالصراع في الشعر العربي قبل اإل
  

  جامعة بغداد  ـ كلیة االدابـ  سلیمان رسالة دكتوراه للطالبة شروق عبد المجید 
  صفحة الحجم الكبیر  195

یة              ة والسیاس رب االجتماعی اة الع ادقا لحی جال ص ھ س ي كون اھلي ف عر الج ة الش ت عظم تجل
ر              ى عوالم ذلك العص ارئ ال ة تنقل الق ور بیانی ھ من ص ة من خالل ماحمل واالقتصادیة والدینی

ع  . تمع فیحس وكأنھ فرد یعیش بین أفراد ذلك المج ذي دف ى مواصلة دراسة      األمر ال الباحث ال
  . ادب ذلك العصر 

دھا         ا ونق وص وتحلیلھ تقراء النص الل اس ن خ دي م ي النق نھج التحلیل ة الم ت الباحث د انتق وق
  .والوصول منھا الى النتائج 

د   أما الفصل الثاني وھ  ویتضمن البحث أربعة فصول االول وھو الصراعات والحروب ویضم ثالثة مباحث و صراع الطرائ
  . ویضم مبحثین بینما یحتوي الفصل الثالث الصراع النفسي وأخیرا الفصل الرابع الدراسة الفنیة مع أربعة مباحث 

    میمون صبیح: عرض 
  
  

  الوجھ البالغي واثره في السیاق الشعري االندلسي عصر الطوائف والمرابطین
  

  جامعة االنبار  ـ  بیةكلیة الترـ دكتوراه للطالب محمد عبید صالح  رسالة
  صفحة الحجم الكبیر  176

یعد الوجھ البالغي ثمرة ناضجة لقیمة جمالیة أثبت تواجده عبر العصور الطویلة فجسده الدارسون واختاروا لھ تقسیماتھ 
  . المعروفة ، وغدت ھذه التقسیمات ثمرات األمة التي تعلم الناشئة وتسھم في تكوین أذواقھم 

عري من    نجاھدا في ھذه الدراسة أن یبحث ع ولقد حاول الباحث مدى التأثیر الذي یحدثھ الوجھ البالغي في السیاق الش
  . خالل البینات الداللیة 

اني          ي السیاق الحالي ،  والفصل الث ة ف ي الصورة البیانی وقد بني البحث على ثالثة فصول األول الوجھ البالغي وأثره ف
اطفي      . لنص الشعري االندلسي المستوى التركیبي والسیاق اللغوي ل ین السیاق الع دیع ب م الب أما الفصل الثالث فیضم عل

  . والسیاق الثقافي االجتماعي 
  میمون صبیح : عرض 

  
  

إتساع المعنى عند السمین الحلبي في كتابھ الدر المصور في علوم الكتب 
  )ھـ  756(المكنون والمتوفي سنة 

  كلیة التربیة ـ جامعة بغداد ـ ن رسالة ماجستیر للطالب شاكر محمود حسی
  صفحة الحجم الكبیر  191

إن دراسة أي نص أدبي دراسة دقیقة یتطلب الوقوف عند المفردات ومدى دقتھا في االختیار 
ي        ة ف إذا مادرست دراسة فنی ، وحسن موقعھا في النص وقوة ارتباطھا بباقي المفردات ، ف

  . ك سر قوتھا وجمالھا وضعفھا وركاكتھا الجملة الواحدة ، وضمن النص الكامل تم إدرا
ى      ر من معن ى أكث إن  إتساع المعنى ھو المنطلق األساسي في اختیار قسم من المفردات وتراكیبھا في الجملة للوصول ال

ي سیاق واحد                ا ف دى السامع من خالل ارتباطھ اني ل ذه المع م محتوى   . في أوجز تعبیر مع مراعاة حسن جرس ھ وأھ
  .لین األول ھو إتساع المعنى عواملھ ومواطنھ أما الفصل الثاني فضم موضوعات اإلتساع البحث  یمثل فص

  
  میمون صبیح: عرض 
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  بطاقة إبداع 
 عبد الرضا علي. أ د

  السیرة العلمیة والمؤلفات 
  .م1941, بغداد : الوالدة         •·
یة في الجامعة المستنصریة حصل على بكالوریوس آداب من قسم اللغة العرب        •·

  .وكان األول على قسمھ" جید جدا"بتقدیر , م 1971 -70سنة 
حصل على دبلوم عال في اللغة واألدب من معھد البحوث والدراسات العربیة         •·

  ".ممتاز"بتقدیر , م1975العالیة التابع لجامعة الدول العربیة في القاھرة سنة 
تی         •· ى الماجس ل عل ة اآلداب   حص ن كلی د م دیث والنق ي األدب الح ة / ر ف جامع

  "جید جدا"بتقدیر , م1976القاھرة سنة 
ا             •· ة وآدابھ ة العربی ي اللغ دكتوراه ف ى ال ل عل د(حص ة  ) األدب والنق ي  كلی ف

  .مع التوصیة بطبع رسالتھ, م5/1/1987اآلداب جامعة بغداد في 
  :آثاره من الكتب المطبوعة 

د       -1• ي   عب د الربیع رحمن مجی ر     .. ال ة للدراسات والنش ة العربی ة القصیرة ، المؤسس ة والقص ین الروای روت , ب بی
  .م1976

عر السیاب          -2• ي ش ة والفنون  ,  1ط, األسطورة ف ة  , وزارة الثقاف ة العراقی داد , الجمھوری دار ,  2ط, م 1978, بغ
  .م1984, بیروت , الرائد العربي 

, منشورات المركز الثقافي االجتماعي بجامعة الموصل ,  1ط, كلمات ومختارات , ي في جامعة الموصل الجواھر      -3•
  ).سعید جاسم الزبیدي. باالشتراك مع د(, م 1980الموصل , دار الكتب 

  .م1987بغداد , دار الشئون الثقافیة العامة ,  1ط, دراسة ومختارات , نازك المالئكة       -4•
  .م1989دار الكتب بجامعة الموصل ,  1ط, دراسة وتطبیق في شعر الشطرین والشعر الحر .. روض والقافیة الع      -5•
  .م1996, صنعاء , المنار للطباعة وخدمات الحاسب ,  2ط
  ). موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ(بعنوان , م 1997عمان , دار الشروق ,  3ط
  .2007, األردن  -عمان , دار الشروق ,  4ط
جامعة / مطابع التعلیم العالي , ) فائق مصطفى . باالشتراك مع د(منطلقات وتطبیقات .. في النقد األدبي الحدیث       -6•

  .م1989العراق , الموصل 
  .م1995, نازك المالئكة الناقدة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر       -7•
ر،           -8• ي المعاص عر العرب ي الش ات ف ر     دراس ات والنش ة للدراس ة العربی ول ، المؤسس اع واألص ف والقن   ,التولی

  .م1995
صنعاء  , مكتبة الجیل الجدید ) باالشتراك مع مجموعة من األساتذة(متطلبات الجامعة  102,  101اللغة العربیة       -9•

  .م1996
ة للدراسات    ) الصكر  حاتم. باالشتراك مع د(محمد بن راشد آل مكتوم   دراستان في شعر الشیخ  -10• المؤسسة العربی

  .م1998والنشر بیروت 
  .م2000صنعاء / ، مكتبة البیان  4ط, الشعر / محاضرات في األدب العربي الحدیث   -11•
  .م2007, األردن  -عمان , دار الشروق , أوراق في تلقي النص اإلبداعي ونقده   -12•
  ".آخرونالذي أكلت القوافي لسانُھ و" تحت الطبع   -13•
" وُترجمت مقالتھ   "إلى اللغة الفرنسّیة " سؤال الحداثة عن الشعر في العراق في زمن الریادة " ُترجمت مقالتھ   -14•

  .)دیوان شرق غرب (إلى اللغة األلمانّیة وُنشرْت في مجلة   "انخدوانا في األدبین العربي واأللماني 
  :التدریس في الجامعات 

اًً     ) كلیة التربیة/ قسم اللغة العربیة (عة الموصل عمل في جام       -1• دة خمسة عشر عام س دّر, ) م1992 - 1978(م
  ).مشارك(وتدرج في األلقاب العلمیة من مدرس مساعد إلى أستاذ مساعد , خاللھا مواد أدبیة عدیدة 

  .ثم غادرھا إلى الیمن, م1992سنة ) كلیة التربیة/ قسم اللغة العربیة (انتقل إلى الجامعة المستنصریة        -2•
  , م1/10/1992واضطلع برئاسة قسم الدراسات العربیة فیھا من , م 1992سنة بحجھ عمل في كلیة التربیة        -3•
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  .م1/10/1994صنعاء في  -ثم انتقل إلى مركز اللغات , م27/1/1994حتى 

واضطلع بتدریس اللغة العربیة وآدابھا في كلیتي التربیة  ,م9/11/1994صنعاء  -عین وكیًال لعمید مركز اللغات        -4•
  .واآلداب

  ).م1996لسنة ) 162(قرار رئیس جامعة صنعاء رقم . (م1996/ 4/ 6حصل على األستاذیة في        -5•
  .أستاذ األدب العربي الحدیث ونقده: لقبھ العلمي        -6•
ي  , األكادیمیة والدراسات العلیا عین نائبًا لعمید كلیة اللغات للشئون        -7• رار  . (م1997/ 9/  21والبحث العلمي ف ق

  ).م1997لسنة ) 534(رئیس جامعة صنعاء رقم 
قرار مجلس الجامعة ( 12/2007/ 04ُكلَِّف برئاسة قسم اللغة العربیة وآدابھا في الجامعة الحرة في ھولندا في        -8•

  ).46بجلستھ المرقمة 
  . من الرسائل العلمیة وأشرف على العدید منھا كما ناقش العدید 

  بریطانیا  -  كاردف :یقیم حالیا في 
    

  
   ریشة وألوان

  لوحات عبد الحمید الزبیدي
  :الموروث 

  .اخترنا لھذا العدد لوحات للفنان التشكیلي العراقي عبد الحمید الزبیدي 
  

  
  

  الزورخانة
  كاتب عراقيـ  حسین غازي

ي          الزورخانة لعَبة ر  رن الماض اب الشیخ قبل منتصف الق ة ب ي محل یاضیة شعبیة تراثیة من الفلكلور البغدادي عرفت ف
معناھا بیت القوة وكانت تمارس من  ) وزورخانة(تعني البیت ) وخانة(یعني القوة ) الزور(وتسمیتھا مكونة من مقطعین 

ال ا      ة كم ة العضالت وتربی ات لتقوی اء        قبل الشباب في أماكن تسمى الزورخان ین شباب أبن افس ب ان یجري تن الجسام وك
محلة باب الشیخ والمحالت األخرى القریبة منھا ویشرف على اللعبة مرشد ملم ومختص بھا فھو یضبط اإلیقاع الحركي 
ة                 دھم حماسة ونشاطًا وھم ة لیزی ام مع كل نوع من اللعب ا یناسب من مق ي م دنبك ویغن اع ال ى ضربة اإلیق ین عل لالعب

ى            وعزیمة وتمار د الجسم عل م وھي م ة الجس ة العضالت وتنمی ي تقوی ة ف ارین المھم س فیھا لعبة الشناو وھي من التم
االت وھي                م می ي مجال آخر الریاضیون بحملھ ھ الشناو كذلك یمارس ف   األرض ورفعھ عن طریق ساعدیھ بمسك تخت

ي الریاضي وتكون     صناعة محلیة خشبیة مصقولة جدًا من الخارج صقًال ناعمًا لكي تتحرك بسھولة ع ى كتف ندما تمر عل
ا                ي داخلھ ًا ویصب ف ى كتفیھ طرح ا عل م یرفعھ الیمنى ث ده الیسرى وأخرى ب ة واحدة بی حركتھا أن یحمل الریاضي میال
كل كمثري      ى ش رصاص لجعلھا ثقیلة وفقًا لحساب خاص وھي على أوزان وأحجام مختلفة وفقًا لقدرة الالعب وتكون عل

ة یقرع جرس المرشد      دائري من األعلى وبیضو ي من األسفل ذات مقبض وقبل ممارسة الالعب ھذه الریاضة الزورخان
والحفرة ھي حفرة ذات مقیاس معین , ویبدأ الالعبون بالدخول الى الحفرة ویحني الالعب راسھ احترامًا وتواضعًا للمكان 

اضة او اللعبة ویجلس حول ھذه الحفرة باقي بالطول والعرض واالرتفاع وتكون مفروشة بالرمل او بالقش وفقًا لنوع الری
ألوان        زركش ب طمال وھوقماش م ة البش و اللعب دي ممارس روبات والشاي ویرت اولون المش جعین ویتن الریاضیین والمش
المي       الم البطل الع ون والع جمیلة یأتزر بھا الریاضي ویلفھا وسط خصره وحتى ركبتھ ومن أبطالھا الذین عرفھم العراقی

ابطال   اي الذي اشتھر بلعبة المصارعة الذي تدرب في زور خانات بغداد وكذلك البطل عباس الدیك وغیرھم عدنان القیس
  .كثیرون

  
32 



  
  
  
  
  
  
  
  

  شارع المتنبي في ذاكرة الشیخ جالل الحنفي
ي یدعى          ان شارع المتنب انیین ك ي عھد العثم ة   (في أوائل القرن العشرین اي ف ز ا  ) شارع االكمك خان ارع المخب و اي ش

وسمي بھذا االسم النھ كانت ھناك بنایة قدیمة ) المخبز او المطبخ: (ھي في اللغة التركیة تعني ) االكمك خانة(المطبخ، و 
ھ             یش ب ز الج ل تجھی ن اج ھ م ز ویعدون ام والخب ون الطع ر یطبخ ا نف یش فیھ ى الج ة ال   ..تابع

ن امانة العاصمة اطلقت على محالت بغداد اسماء ات من قبل لجنة مؤلفة میوقد سمي الشارع بشارع المتنبي في الثالثین
جدیدة ، ادركت ھذا الشارع وفیھ بعض المطابع، منھا مطبعة النجاح لصاحبھا عبدالعزیز الدباس، ومطبعة جریدة العراق 

نھم    )الصحاحیف(لصاحبھا رزوق غنام ، وكان ھناك في الشارع عدد من مجلدي الكتب یسمیھم الناس  جمع صحاف، وم
كي ،       محمد اس نھم ماكس ماكوفس ب م ماعیل الشیخلي وكذلك السید حیدر الجوادي، كما كان ھناك عدد من االطباءاالجان

ف   ارع، ومن طری فة الش ھ یمألون ارص دون عیادت ذین یقص ون ال ان المراجع ھ    وك د مراجعی ب الح ھ كت ھ ان ذكر عن ا ی م
ي  ) ورد ماوي(د الذي یسمیھ اھل بغدا) ورد لسان الثور(المرضى وصفة دواء ذكر فیھا  وقد كتب االسم باالصطالح العلم

ي الشورجة      -، فبحث المریض في صیدلیات بغداد االربع یومذاك وال خامسة لھا  اع ف ھ یب فلم یجد ھذا العالج في حین ان
  .باربعة فلوس

لخارج ، فلما تبین لھ لیجلبھ لھ بالطائرة من ا) ماكوفسكي(واضطر المریض الى ان یدفع مبلغا قدره ثمانیة دنانیر للدكتور 
ور(ان  ان الث دواء   ) ورد لس ى ال ول عل ي الحص ھ ف ذي انفق ر ال غ الكبی ذا المبل ألم لھ اوي، ت ورد م و ال   .ھ

وبعد .. ومن االطباء العراقیین في الشارع ، الطبیب صائب شوكت، وقد كان في بعض الفترات عمیدا لكلیة الطب العراقیة
ومنھا مطبعة المعارف لعبد الكریم القدوري، ومطبعة سلمان االعظمي، ومطبعة مدة قصیرة كثرت المطابع في الشارع ، 

داللطیف          .. االرشاد ة المنتھل لصاحبھا عب دة الحوادث لصاحبھا عادل عوني، ومجل وكثرت ادارات الصحف، ومنھا جری
ة ال (نھا بستانة ومطبعة حمید العاني وقد انتقلت عدة مكتبات كانت داخل سوق السراي الى ھذا الشارع م ) صریة عالمكتب

لقاسم رجب ومن المؤسف ان ھذه المكتبة قد تعرضت ) مكتبة المثنى(ونشأت كذلك مكتبات جدیدة منھا ... لمحمود حلمي
ة  ) مكتبة البیان(لحریق اتى على جمیع ما فیھا من ذخائر ومصنفات نفیسة نادرة ، وكذلك  لصاحبھا علي الخاقاني، مكتب

  .ن حیاويالنھضة لصاحبھا عبدالرحم
اك               ت ھن ا كان ره، كم نھم االعظمي وغی دون وم ر المجل ا كث ات المدرسیة، كم ي الشارع باعة القرطاسیة والحاج ر ف وكث

ا   ) الكاھي(مطاعم منھا مطعم لبیع  وقدیما كان في ھذا الشارع ناد یسمونھ نادي الفالح وبعض النوادي االخرى یقبل فیھ
  .روادھا على معاقرة كؤوس الخمر

وفیھ بیت آل رفیق السعیدي ، وكانت تصدر ) حكمت سلیمان(ھذا الشارع منفذ آخر یقابل ھذا المنفذ فیھ مسجد  وینفذ من
بغداد، والى جامع السراي، والى امانة بغداد وفي الشارع الذي نحن في  ةلھم فیھ جریدة سیاسیة وینفذ كذلك الى متصرفی

ي مھدي مقلد وعبدالحسین الكاظمي، وفي ھذا الشارع كانت مكاتب صدد الكالم علیھ كثر عدد من المحامین ومنھم المحام
ر   عدد من داللي االمالك، كما كان فیھ بیت كبیر لفائق االلوسي، ھدمھ واتخذ منھ سوقا شغلھ عدد من صاغة الذھب، وكث

ذا الشارع ایضا شارع        ذ من ھ ل شارع    باعة الكتب في ھذا الشارع ممن كانوا یطرحون كتبھم على االرصفة ، وینف یقاب
راك ، وبعض باعة الورق      المحامي رفیق ینفذ الى طرقات كانت فیھا عدة مطابع منھا مطبعة جریدة البند لعبد القادر الب

ا   ... ومنھم خلیفة زیدان ت ان ي  (ومدرسة شاكر البدري اول مدرسة لجمعیة التفیض االھلیة وكن ا   ) جالل الحنف احد طالبھ
ى شارع              في العشرینات، وصار ھذا الشارع  م تخرج ال ھ السیارات من جھة القشلة ث ر واحد تدخل ا ذا مم شارعا تجاری

الرشید وفي ھذا الشارع فتح احد االشخاص واسمھ راجي اول مكتب لبیع الصحف المحلیة غیر انھ لم یفلح في مسعاه، اذ 
وھو الشخص  ) طھ ابو الكاشي(لم تتعاون معھ صحف بغداد كلھا، وقد ادركت وانا صغیر السن معمال للكاشي كان یدیره 

الذي ادخل صناعة الكاشي الى العراق اول مرة، وكان معملھ یقع قریبا من مكتبة المثنى وھو االن بنایة كبیرة فیھا سوق 
  .في الداخل تعود الى ورثتھ) قیصریة(كتب 

 جریدة المؤتمر
  

  أقدم مكتبة أھلیة في العمارة
  عبد الحسین بریسم

ھ              في المدخل الثاني لسوق   ًا ألن دم االسواق أوالً  ، وثانی ھ من أق اق ألن ي اآلف ذي طارت شھرتھ ف ارة المسقوف وال العم
  مسقوف بالجص والطابوق دون اعمدة في ھذا المكان تقع اقدم مكتبة اھلیة في العمارة تلك المدینة الجنوبیة التي تنام 

33  

                                                                
  

قــالــــت 
الصحافة 

     



  
ذه ال  ام    مبكرا وتصحو على اصوات النوارس وخریر الماء حیث اسست ھ ي ع واشتق مؤسسھا المرحوم     1929مكتبة ف

راق      ات الع دم مكتب عبد الرحیم الرحماني اسمھا من المكتبة العصریة في بغداد لصاحبھا محمد حكمت والتي تعتبر من اق
  0ر الوحید لتوزیع المجالت والصحف العراقیة والعربیة ومنھا الكتب والدوریات المختلفةوكانت المصّد

ي    التقینا بالسید حید داع المحل ا باالب ر حسین داود صاحب المكتبة العصریة االن لیحدثنا عن مراحل ھذه المكتبة وعالقتھ
  :اوال عن البدایات فقال هوالعراقي والعربي وعن أھم الذكریات حیث سألنا

ذ التأسیس               1929في عام   ارة ومن ة العم ي مدین ة العصریة ف اني المكتب رحیم الرحم د ال تقوم  اسس المرحوم الحاج عب
ة العصریة        ت المكتب ا كان یس مجانی یم ل المكتبة ببیع الكتب والمجالت والصحف العراقیة والعربیة وفي فترة ما كان التعل

اوم الظروف         .. تبیع الكتب المدرسیة ت تق ارة وظل ة العم ي مدین ة ف ولقد لعبت ھذه المكتبة دورا متمیزا في ترویج الثقاف
  .ى مدى العقود الماضیةوالمتغیرات السیاسیة واالقتصادیة عل

  من ھم رواد المكتبة في السابق والوقت الراھن؟*
ة ومن اشھر                - ذه المكتب ان من رواد ھ دا اال وك را او مبع ارة زائ ى العم ارز جاء ال م وب ي مھ ما من ادیب أو مثقف عراق

ا في العصر الراھن فھم أما روادھ.. روادھا شاعر العرب االكبر محمد مھدي الجواھري ومحمد بحر العلوم وحقي الشبلي
جمیع ادباء ومثقفي مدینة العمارة مثل مالك المطلبي واخوتھ وعبد عون الروضان وعیسى حسن الیاسري وغیرھم من    

  اعالم المدینة
  وماذا بعد عندك عن المكتبة العصریة؟*
  والمقاالت والتحقیقاتالمكتبة العصریة تعتبر من اھم رموز مدینة العمارة وقد كتبت عنھا العدید من الدراسات  -

ع        والكتب التي تؤرخ لمدینة العمارة فیھا فصول كاملة عن المكتبة العصریة ین الحین واآلخر بطب ة تقوم ب وایضا المكتب
ع            ا بتوزی ة ایض وم المكتب ار الجویبراوي وتق ي وعشائر میسان لجب اقر الجالل الكتب ومنھا كتاب تاریخ العشائر لمحمد ب

ي            وترویج مؤلفات وكتب اد افي ف ي والثق وعي االدب م وجزء من نشر ال باء وكتاب العمارة مجانا كجزء من التشجیع لھ
  .المدینة

 جریدة المؤتمر
  
  

 فاستیفال البریطانیة أحمد السعداوي وباسم األنصار یفوزان بجائزة مؤسسة ھايالعراقیان 
  سمرقند الجابري : متابعة

 
الدانمارك بالمسابقة التي نظمتھا  في انار المقیمفاز القاص أحمد السعداوي والشاعر باسم االنص

ة   ھاي( مؤسسة االت      بالتنسیق مع وزارة الثقافة     )فاستیفال البریطانی ًا مع احتف ة تزامن اللبنانی
  . بیروت عاصمة الكتاب العالمي

ي منطقة   د       ومؤسسة ھاي فاسیتیفال تقیم ھذه المسابقة كل فترة ف ت ق ة محددة وكان ة لغوی ثقافی
ا  ار       اجرتھ ة الختی ا الالتینی ي امیرك ین دون سن       39 قبل سنة ف اء الالتینی  اسمًا من افضل االدب

  .االربعین
ا تضم     وكانت االحتفالیة في بوغوتا عاصمة كولومبیا ، ومن المؤمل ان تطبع المؤسسة انطلوجی

ة    الطبعة العربیة ستصدر من ا ثالثین ، ومن الجدیر بالذكر أنالنصوصًا للفائزین التسعة و اك طبعة انكلیزی المارات ،وھن
روت   في 2010 نیویورك، واالحتفالیة ستكون في مطلع الشھیرة وطبعة ثالثة في )بیري -بلومز( دار في بریطانیا عن بی

اءات   ة واللق ة       حیث ستوزع االنطلوجیا باالضافة الى جملة من الفعالیات الثقافی اب ودور النشر العربی ین الكت المباشرة ب
ة كم   ة ألدب      ) ھاي فاستیفال   ( ا ستعتمد مؤسسة  والعالمی ة ممثل ین كنخب عة والثالث ي كل      االسماء التس ي ف الم العرب الع

ان          ة خالل السنوات العشر القادمة حسب نص البی ذي اصدرتھ المؤسسة    نشاطاتھا الثقافی ت مشاركة القاص     . ال وكان
ار     عن دار 2008 ادرة في نیسانالص )إنھ یحلم او یلعب او یموت ( المبدع احمد السعداوي عن روایتھ م اختی المدى ،وت

 . ضمن االنطلوجیا لتكون ) فرانكشتاین في بغداد ( الفصل االول من روایة السعداوي الجدیدة
 : ولي ان اقدم صدیقنا المبدع بسیرتھ الذاتیة

ي     ،  السعداوي احمد خضیر عباس االسم ي وشاعر ورسام وصحافي عراق داد     .روائ ي بغ ھ ف عمل محررًا    .1973 والدت
مجلة ،  .ـ جریدة النھضة.العدد رقم صفر منذ ..جریدة المدى،  .العدد رقم صفر منذ ...جریدة التآخي:في وكاتب ریبورتاج

یعمل اآلن في كتابة االفالم الوثائقیة وأعداد 0 .2007-2005 عمل مراسًال للبي بي سي في بغداد .ـ مجلة مسارات.تواصل
ة السیناریو  التلفزیونیة وكت البرامج امج   .اب د برن ى  )تحقیق ( یع اة الحرة   عل ة   .قن ة  (MICT) یعمل مراسًال لوكال األلمانی

ینشر .وجمیعھا تصدر في بغداد .مجالت االسبوعیة، الشبكة، تواصلالو .ینشر في صحف، الصباح، المدى .ومقرھا برلین
 .البغدادیة عمودًا ثقافیًا اسبوعیًا في صحیفة الصباح الجدید

داد     :جال الشعرأصدر في م ازي، مجموعة، بغ وثن الغ داد     .1997 ـ ال دة، مجموعة، بغ ات    .1999 ـ نجاة زائ د االغنی ـ عی
 .2002 ـ صورتي وأنا أحلم، مجموعة، بغداد.2001 السیئة، مجموعة، مدرید، دار ألواح

 أو یموت، دار المدى، دمشقـ إنھ یحلم، أو یلعب،  .2004 ـ البلد الجمیل، دار الشؤون الثقافیة ببغداد:أصدر في الروایة
2008  
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 :كتب مشتركة

 .2007 لندن ـ جروح في شجر النخیل، شھادات لمؤلفین عراقیین، دار الساقي،
 .2008 اإلستراتیجیة في بیروت ـ المكان العراقي، نصوص لكتاب عراقیین، معھد الدراسات

، والكتاب عبارة 2000 ، في عددھا االخیر لعام" رأسي " ـ احتفت بھ اخبار االدب المصریة واعدت ملفًا خاصًا عن كتابھ
 احتفائیة لجملة من الكتاب المصریین مع  تضمن الملف مقاالت .عن عالقة الرأس بالجسد عن اربعین لوحة كاریكاتیریة

 .من الكتاب بما فیھا لوحة غالف العدد لوحة 24
 :الجوائز

 ."البلد الجمیل" عن روایتھ 2005 االماراتیة بدبي لصدىـ حاز على الجائزة االولى في فرع الروایة بمسابقة ا
 .بجامعة بغداد الذي تقیمھ كلیة االعالم .2004 الریبورتاج ـ حاز على الجائزة األولى في مھرجان الصحافة العراقیة فرع

  .االربعین أدیبًا عربیًا دون سن 39 وأختیر ضمن افضل ـ الفائز في مسابقة ھاي فاستیفال العالمیة ومقرھا لندن،
   . رأسي كالنخیل رفعأ ھذا ھو العراقي أیھا االحبة، فكیف ال أمشي كل نھار وأنا
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  الطابع البریدي یخرج عن أطره الكالسیكیة

   شذى الجنابي -بغداد 
ي نقل   الطوابع البریدیة افضل وسیلة لالعالن عوب     كونھا السفیر ف دان والش صور البل

ي   ة الت ت فضال عن المعرف اء الوق اس بقض ة االحس اوي متع نح الھ ذا  وتم ا ھ یوفرھ
اء     انین والعلم ور الفن د یحمل ص لوب جدی كل واس ر بش ذي یظھ غیر ال ق الص  الملص

د        عبة الطوابع واثق محم دیر ش والمثقفین واالدباء، وعن االصدارات الجدیدة تحدث م
بغا ائال ل دول   : ق ة اسماء ال ا معرف ن طریقھ ة یمكن ع وعة ثقافی ر موس ابع یعتب الط

ا  ة          وموقعھ رز شخصیاتھا ومعرف عبي واب ا الش ا الحضاري وتراثھ ي وتاریخھ الجغراف
ة    ثرواتھا الطبیعیة ة نقدی را      ,  باالضافة الى كونھا وسیلة ادخار مضمونة وذات قیم وفیر اخی د والت رة البری واصدرت دائ

دة   مجموعة   ا   من الطوابع الجدی دس  (منھ وم الق ة      2009عاصمة الثقافة العربیة عام     ) ی ارة عن بطاقة بریدی  وھو عب
م اصدار ثالثة طوابع اخرى عن           ة الفلسطینیة، وت ا للمؤسسات الثقافی ى      تذكاریة یذھب ریعھ ار المسروقة ال اعادة االث

للشعراء والمثقفین والعلماء منھم بدر شاكر السیاب  اصدارات طبع اربعة لىالمتحف الوطني، كما عملت شعبة الطوابع ع
ر        وجمیل صدقي الزھاوي، وطبع ي الشبلي ومنی انجي وحق د القب ي ومحم اظم الغزال  اربعة طوابع للفنانین الرواد منھم ن

دربین عمو          ع صورة شیخ الم ا طب ذا الشھر منھ ى الطابع، وطابع      بشیر، كما سیتم اصدار طوابع اخرى خالل ھ ا عل باب
رواد      كما ان لدائرة البرید والتوفیر عدة.. مخیمات الكشفیةال اء ال ا العلم ع منھ اتفاقیات الصدار مجامیع حدیثة من الطواب

 2010.0 وسیتم اصدارھا العام
المتعارف علیھا على مستوى العالم حسب اتفاقیة  البریدیة) التعرفة(من جھة اخرى فان اجور الطوابع التي یطلق علیھا 

 نسبة السعار الرسائل والطرود المرسلة الى الدول العربیة التيبالارخص بلدان العالم  المیة فان العراق یعد منالبرید الع
ى    غرامات عادیة، اما بالنسبة للدول) 10(دینار للرسالة زنة  200یصل سعرھا الى  ي    250االوروبیة فتصل ال ارا ف دین

 -لدول العربیة واالوروبیة واالمیركیة الى العراق اضعاف ھذه االسعار ا الوقت الذي تبلغ فیھ اسعار الطوابع المرسلة من
 .االھلیة افتتاح المطبعة البریدیة الحدیثة التي ستطبع فیھا الطوابع البریدیة بدال عن المطابع وقریبا سیتم

ھا وھناك ھواة  الطوابع بسبب تنوعھا وكثرت منذ ان انتشرت ھذه الھوایة ظھر التخصص في جمع: ویواصل واثق حدیثھ
ن   ون ع رون یبحث ة واخ ع تذكاری لون طواب ون     یفض رون یطلب یات واخ ع الشخص ن طواب رون ع بات واخ ع المناس طواب

الطوابع  والقطارات ونحن في ھذا العالم الجمیل بدأنا نقلب االلبومات الجمیلة التي تضم ھذه مجموعة الحیوانات والزھور
وتاریخیة وطوابع مناسبات توثق ما حدث  ناك مجموعات من الطوابع حقا نادرةفوجدنا انفسنا في عالم كلھ فن وابداع فھ

  .في العالم من احداث
 )جریدة الصباح( 

  
 مدن الماء العائمة.. أھوار العراق 

  دالل جوید
  علي الشیال : تصویر 

غطي القعر، شاھدت سمكا وأكالیل وردیة طافیة على الماء رائق كالبلور، والنبت ی"
ین جدران باسقة من           ا ب دا عن المرج األخضر وانزلقن السطح، انسللنا بصمت، بعی
ات الخضراء      ت البواب ة، وأغلق القصب والعشب المائي، وحین غطتنا النباتات المائی

ا بسرعة         .. خلفنا الم الحدیث وضجیجھ وانتقلن ا صخب الع ا غادرن عرنا أنن ة   ش مركب
ى حضارة         . فضائیة إلى الماضي السحیق ل إل ة واألخطار، ب ى الھمجی یس إل أحسست أننا نسافر في الزمن إلى الوراء، ل

  ".بعیدة عن ذلك كبعد حضارتنا المعاصرة، لكنھا عجیبة في البساطة وعدم التعقید
  "حملة دجلة ـ في البحث عن البدایة" من كتاب ھایردال 
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ي    ى الحضارات اإلنسانیة، متخذین من               ھكذا ھو الھور ف ذین شیدوا أول ھ ال ف یكون بعیون أبنائ ي فكی ر غرب ي زائ عین

  فما األھوار؟. خیراتھ وسائل للحیاة ال تتوافر في أماكن أخرى بسھولة
   وأین افترشت موقعھا في تلك األرض؟ وكیف اختفت مثلما اختفت جزیرة اطلنطس األسطوریة؟

ات مائیة شاسعة فیھا جزر صغیرة عائمة، وبیوت ذھبیة من القصب یسكنھا أناس ورثوا  في جنوب العراق توجد مسطح
دن      اتھم، وم رق حی وھھم وط ح وج احتفظوا بمالم ومریة، ف ارة الس الحض
وافر بھذه        ا ساحرا ال یت ت عالم الماء التي تشكلت بوجود تلك الطبیعة مثل

الم فمساحة األھوار حوالي       ي الع ر    11500السعة في أي مكان ف و مت كیل
م، و    ر دائ ر     20مربع من األراضي المغمورة بالماء بشكل غی و مت ألف كیل

  .مربع مغمورة بشكل دائم
و كان العرب یسمون األھوار البطائح، وقد ذكرت كتب اللغة والمعاجم أنھا 
اطق    ت من ا كان ا ورد أنھ یالنھ، كم ا أي س اء فیھ بطح الم ائح لت سمیت بط

قرى متصلة، ذكرھا الیعقوبي في كتاب  واسعة بین واسط والبصرة، وكانت
ال  دان فق ة     : "البل ي الجاھلی ة ف رب المعروف ام الع ن أی اء م وم البطح إن ی

ین    " منسوب إلى بطحاء ذي قار أي أھوار الناصریة حیث وقعت الحرب ب
  .كسرى وقبائل بكر بن وائل

  الرحالة
ا     ألفوا كتب ربیین، ف ة الغ احرة الرحال ا الس وار بطبیعتھ ذبت األھ اب   وج ا كت ا، منھ ة "عنھ اه الرائع ات المی یفن " حلق لك

لویلفرد ثیسیجر، ولكن أكثر العلماء اھتماما باالھوار  " عرب األھوار"لكیفن یونج، و" العودة إلى األھوار"ماكسویل، و
اب         احب كت ایردال ص ي ثور ھ ار والمستكشف النرویج ة "وحضارتھا القدیمة ھو عالم اآلث ة دجل ن  .. حمل ي البحث ع ف

ةال ارة         " بدای اء حض ول أبن رق وص ة ط ي معرف روعھ ف ر مش ذي باش ال
الم   ى الع ة إل دین القدیم ارب    .الراف ناعة الق ة ص ایردال تجرب رى ھ وأج

ط        ن وس وع م ردي المقط ن الب ارب م اء الق ام بإنش دیم، وق ومري الق الس
ي تلك الصناعة، لكن           ة ف م یتخذ وسائل حدیث الھور مھد تلك الحضارة ول

اء الھو    ذي         شیخا من أبن اء أفضل أنواع البردي وھو ال ي انتق ر ساعده ف
ذي اسماه   /یقطع من شھر أغسطس آب وبعد إتمام العملیة أبحر بالقارب ال

من نھر دجلة إلى شط العرب ثم الخلیج العربي وصوال إلى خلیج " دجلة"
عمان ثم الباكستان وبعدھا عاد عن طریق بحر العرب إلى خلیج عدن، لكن 

ي  الوجود العسكري في  المنطقة منع القارب السومري من إتمام رحلتھ الت
رض  . أثبتت قدرة أبناء األھوار على التواصل الحضاري مع العالم وقد اعت

ال   ة، فق : ھایردال على منع القارب من مواصلة رحلتھ فوجھ رسالة إلى السكرتیر العام لألمم المتحدة ذكر فیھا تلك الرحل
دم باالستفادة من         لقد أثبتنا أن السكان القدماء لوا" ي الق ة ف وا حضاراتھم الممعن د بن دي الرافدین والھند ومصر كانوا ق

  ".االتصاالت المشتركة عن طریق المراكب البدائیة المتاحة قبل خمسة آالف عام
اء  وقد كان ھایردال یرى أن الحضارات القدیمة كانت أكثر رقیا من عالم الیوم القائم على القتل والتدمیر، وتحدث عن أ بن

دائیین  : "فقال" حملة دجلة في البحث عن البدایة"األھوار في جنوب العراق بشكل ممیز في كتابھ  لقد عشت مع أناس ب
في بولونیزیا وامریكا وأفریقیا، ولكن عرب األھوار لیسوا بدائیین بأي صورة من الصور، أنھم متحضرون ولكن بطریقة 

ت       تختلف عنا، لیس لدیھم تكنولوجیا التحكم عن د أثبت بعد، لكنھم اختاروا اقصر طرق المتعة من مصادرھا مباشرة، وق
ة        لت قم یة بعدما وص ة والفارس ارات اآلشوریة والیونانی ارت الحض ا انھ تمرار، فیم اة واالس ة للحی ا قابل حضاراتھم أنھ

  ".ازدھارھا
ا     وكان ھایردال ناقما جدا من التوتر العسكري الذي یقتل الحضارات، فأحرق قارب دجل وتي احتجاج ل شواطئ جیب ة مقاب

  .على منعھ من إكمال رحلتھ بسبب الحروب التي تعرض حیاة البشریة لخطر الفناء
ذا ازدھرت               ى آخر، ل زل إل ال من من ى القوارب لالنتق اجون إل اطق یحت كان تلك المن وفي العودة لحیاة األھوار نجد أن س

ا غطاء           صناعة القوارب المختلفة وكان صناع القوارب یكتفون ب   دة علیھ ارة عن أربعة أعم مساكن بسیطة جدا ھي عب
  .یقیھم من حر الشمس واألمطار" فراش القصب یسمي الباریھ

ا        میات عدة، منھ اء األھوار تس نعھا أبن ي یص زوارق الت وأخذت أنواع ال
وتطلق تلك األسماء على زورق صغیر یستعملھ  " ماطور، ابلیم، جلیكة"

ور و  ید الطی وار لص كان األھ ھ   س ع بندقیت یاد م ع للص و یتس و"ھ " البرن
فھو " المشحوف"أما . أي المجذاف الصغیر" بالغرافة"ویسیر الزورق 

یش     ب الحش وار لجل كان األھ تخدمھ س اطور یس ن الم یال م ر قل اكب
" المردي"لحیواناتھم أو لتنقالتھم العادیة، ویسیر بالمجاذیف العادیة أو 

ي ق     دفع ف ة ال ل بطریق ل یعم ود طوی و عم ب   وھ ییر المرك ور لتس اع الھ
  .وتتكرر العملیة بمساعدة قوة دفع الماء

زوارق   ن ال ث م وع الثال بلم "والن ل " ال تخدم لنق ر یس و زورق كبی وھ
  البضائع أو السیر لمسافات طویلة في الھور، وغالبا ما یتعاون شخصان 

36  



  
المدینة ویتعاون على تسییره رجال عدة وأحیانا أما الكعدة فھي زورق كبیر ینقل البضائع والركاب من الھور إلى .لتسییره

  .یربط بھ جھاز تشغیل لتسییره
ا للرزق،       م الشتاء مصدرا مھم ولم تقتصر أعمال أبناء الھور على صناعة القوارب فقط، فقد كان صید الطیور في مواس

  .إضافة إلى صید األسماك التي تعود أبناء الھور على االكتفاء منھا بغذائھم الیومي
تشكل مصدرا غذائیا مھما فقد كانت الوجبة األساسیة لھم ھي السمك مع " األرز"ي أھوار میسان كانت زراعة الشلب وف

  .اإلماراتیة" الرقاق"الذي یشوى على شكل قالب من خبز األرز أو السیاح الذي یخبز بطریقة " الطابك"األرز العنبر أو 
  طیور 

ا أجودھا طیور الخضیري الذي یأتي مھاجرا من صقیع روسیا لیقضي شتاء  نوع 40أما طیور الھور فتصل إلى أكثر من 
اء  "و" الحسون "و" الحر "و" الحذاف "دافئا في المنطقة إضافة إلى طیور  بط "و" دجاج الم ور    " ال ا من الطی وغیرھ

  .األخرى المھاجرة التي الفت تلك األماكن واتخذتھا مشتى لھا في ھجرتھا كل عام
ھ     واألھوار ھي المكان ا یش فی ذي یع د ال ي   "لوحی اء العراق ب الم م تكن         " كلی ي ل ادرة الت ات الن وھو من اصناف الحیوان

  .في األھوار 1956معروفة في العالم حتى تم اكتشافھ عام 
وتھم مبنیة من القصب      وتمكن أبناء الھور من استغالل الطبیعة المحیطة بھم والتكیف معھا إلى ابعد الحدود فقد كانت بی

ط          " یفةصر"وتسمى  ة من الشمس فق ة الماشیة أو للوقای ي تكون لحمای إضافة إلى أنماط البناء السریع من القصب الت
ھ      " سوباط"وتسمى  ار القصب بقول ایردال معم ا التامة مدھشة     "وقد وصف ھ ي    . بیوت القصب بأناقتھ ة ف مساكن غای

لوب  .. صورتھا على صفحة الماءالجمال، وكل مسكن یشبھ ھیكال كنسیا مقوسا ذا قبة ذھبیة مھیبة، تنعكس  وھذا ھو أس
دنھم             ي م ذه، فف واخ مثل ھ ي أك كنوا ف ة س الفنا فن الكتاب ذین علموا أس ابرون ال األقوام المث الص ف اء السومري الخ البن
المعتادة بنوا مساكنھم من الطابوق المقاوم ولكنھم في األھوار بنوھا كلیا من القصب، وقد خلدھا الفن الواقعي السومري 

ر مع قواربھم، فھي تشبھ              م ذلك األم ام، وك ى األخت ى الحجر أو منقوشات عل ات عل كل حفری نذ خمسة آالف عام على ش
ت      د أثبت ابر السومریة، وق تماما النماذج المصغرة المصنعة من الفضة أو المطلیة بالقار التي عثر علیھا مدفونة في المق

  .حاجات المحلیةھذه المنجزات أنھا متوائمة مع البیئة وكذلك مع ال
ت مع أصوات عرب األھوار      ي تناغم وار الت ة األھ دان"وبیئ ي " المع وھ

اكن لسكن ھؤالء القوم،       تشق الصمت بغناء ریفي عذب، لم تكن مجرد أم
نین،     دت آلالف الس ي امت ة الت وه الحضارة العراقی ا من وج ت وجھ بل كان

طحات المائیة فضال عن كونھا معلما سیاحیا قلما یوجد نظیر لھ، فتلك المس
ارة          الساحرة ین البصرة والناصریة والعم عة ب ى مساحات واس امتدت عل

  ".فینسیا العراق"وكان قضاء الجبایش في الناصریة یسمى 
  .1991لكن ھذا الجمال الساحر لحقتھ عملیة تدمیر منذ عام 

بب      ة بس ك المنطق ي تل ة ف وارث بیئی م المتحدة عن ك اریر لألم وكشفت تق
ر مربع من       20قد جفف حوالي   فوغرافي فیھا، یر الدیمیالتغ و مت ألف كیل

ي تغذي األھوار         .تلك األھوار   یة الت ار الرئیس انبي األنھ ى ج اء السدود عل م بن ى      . وت ارة بنیت سدود عل ة العم ي مدین فف
ا                ة ع ك العملی دام وأم جدى وأنجزت تل اح والشرمخیة ومسبح وھ دل والكف ة والع م مجموعة من األنھار ھي نھر الودای

احات          1992 ن المس ا ع اه وانقطاعھ ح المی ن ش اعف م ا ض داول م د والج رات الرواف ن عش اه ع ع المی ا قط تج عنھ ون
  .الشاسعة التي تقع بعد مدن المیمونة والسالم والعدل والمجر الكبیر

اه ھور ا   ار  كما تم تحویل مجرى الفرات من موقع الفضلیة شرق الناصریة إلى مجرى المصب العام بشكل یسحب می لحم
ة    . ویجففھ، وقد كانت نتیجة تلك العملیة أن تغیر المجرى الطبیعي لنھر الفرات بین الناصریة والبصرة   ذلك تمت تجزئ ك

سدود لیسھل تجفیفھا، إضافة إلى عملیات أخرى جعلت من تلك البیئة الجمیلة أرضا قاحلة، ونزح عدد الاألھوار بعدد من 
وا     ران أو خرج ى إی وار إل كان األھ ن س نم اه        م ادر المی نھم مص ت ع دما انقطع رزق بع ادر ال ن مص ا ع یھم بحث أراض

د ش      اه، وق ى وفرة المی ا      حالضروریة للزراعة وتربیة الحیوانات التي تعتمد عل ة ومنھ ت بعض أنواع المنتجات الزراعی
  .األرز العنبر العراقي الذي ال یزرع في بلدان أخرى

ل خمسة آالف     الیوم یتساءل الكثیرون، ھل انطوت قصة الھو ر؟ وھل مات ھذا الشاسع الذي احتوى أحالم السومریین قب
  عام؟

  .لعل اإلجابة تكون بالنفي فیعود الھور إلى أحضان العراق مثلما یعود أبناؤه من منافي األرض
  مركز النور : المصدر 

www.alnoor.se 
  

  ـ الجزء الثالث ة المطالعة واألمی:  ملف تخصصي
  
  *علي الطالقاني:عدادإ

  :أزمة القراءة
بالمائة وأّن نصیب كّل ملیون عربي من  7أّن معّدل الّنشر في العالم العربي لم یتجاوز نسبة  2005أّكدت إحصائّیات سنة  

  كما أّكدت تدّني. ون أمریكيلكّل ملی 212كتابا لكّل ملیون أوروبي و  584الكتب المنشورة ال یتجاوز الثالثین كتابا، مقابل 
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وتتراوح عدد النسخ المطبوعة من الكتاب العربي بین ألف . مستوى القراءة في العالم العربي مقارنة بالمعّدالت العالمیة 

ون      ا الملی وثالثة آالف نسخة في حین یبلغ في أوروبا وأمریكا عشرات اآلالف، بل إّن كثیرا من الكتب یفوق السحب منھ
  .نسخة

ر بعض أسباب          دان نصف المجتمع، تفّس ي بعض البل وإذا كانت نسبة األمیة المرتفعة في العالم العربي والتي تتجاوز ف
أزمة الكتاب خاّصة والثقافة عموما، فإّن األمر الذي یحتاج إلى فھم وتحلیل ھو ھجران فئة الشباب لھذا المنتوج الثقافي، 

  .وھو ما أكده تقریر المرصد الوطني للشباب
اكي المؤلفین    تبالمائة وھي نسبة  77بّینت الدراسة أّن نسبة المطالعة داخل ھذه الفئة ال تقّل عن  ثیر عجب من یسمع تب

ر آسف وال                داع غی ئ اإلب ھ لمراف ّل نشاط جاد وھجران ة عن ظاھرة عزوف الشباب عن ك والناشرین وكّل الطبقة المثقف
د  غیر أّن ھذا العجب سیبطل إذا تابعنا . محتار بقّیة التقریر المذكور عندما تناول بالتصنیف مدار المطالعة وأنواعھا إذ أّك

وما یزید الحیرة . بالمائة 68أّن مطالعة الصحف حازت السبق وبالضربة القاضیة على بقّیة المنتجات الثقافیة حیث بلغت 
ي  !!) وأّي نجوم  (أخبار النجوم ھو تركیز الشباب في مطالعتھم للصحف على المواضیع الریاضیة وأركان الجرائم و والت

ى نسبة    ة        48حازت مجتمعة عل ت نسبة المواضیع الثقافی ا كان ة فیم ة  9بالمائ إّن نسبتھا ال      . بالمائ ا مطالعة الكتب ف أّم
  .بالمائة 14بالمائة لیكون نصیب الكتاب الثقافي  19بالمائة وھي نسبة تمّثل فیھا الكتب المدرسیة قرابة  32تتجاوز 

  :اإلبداعأزمة 
ي یشھدھا               ّدل األمزجة واألذواق الت ى مسایرة تب درتھا عل ألیف وعدم ق اط الت ق بأنم ال شّك أّن لھذا العزوف أسبابا تتعّل

راءة     "العالم وھو ما عّبر عنھ عالم المستقبلیات المغربي المھدي المنجرة بقولھ  اك أزمة ق ا  . أتحّدى من یقول أّن ھن إّنھ
وخیر مصداقیة . ضیفا أّن دور النشر من حّقھا عدم الثقة والتعامل مع كّتاب ال یملكون مصداقیةم" أزمة كتاب وقّلة إنتاج

فالتراجع لیس مطلقا إذا، وإّنما ھو عزوف عن متابعة إنتاج ال یملك . للكاتب، حسب رأیھ، ھو رصیده من اإلنتاج واإلبداع
ارة لیلقطوا     مصداقیة ألّن المثّقف الحقیقي بات عملة نادرة في العالم الع ر الحّب ت ربي بعد أن دّجنت السلطات أغلبھم بنث

ح              . لیرھبوا ىخراونشر الحرب تارة  انوا مل د أن ك ا بع ث عموم الم الثال ي الع ل وف دنا ب ل المثقفون المحترمون عن د أف لق
  !).وأّي واقع (األرض ومالئكتھا وتركوا مكان الریادة لنجوم السینما والریاضة وتلفزیون الواقع 

یقر الروائي معز الباي بوجود قطیعة معرفیة باألساس بین ما ینتج من كتب وقارئھا فإّنھ یعیدھا إلى إغراق المؤلفین  وإذ
ین البا   ا ب دقا ذوقی ر خن ا حف رداءة مّم ي ال قوط ف ب أو الس ي التجری ذا  حف ي لھ عر الفلك ھ الس ي تعمیق ي، زاد ف ث والمتلّق

المبدعین إذ أّن بعضھم ومنھم الشاعر الشاب شاھین السافي، یحّملون دور الّنشر   إال أّن ھذا الرأي ال یتبّناه كّل. المنتوج
مسؤولّیة كبیرة عن حالة الكتاب المتردیة وذلك لتغلیبھا البعد التجاري الصرف في عملّیة إنتقائھا لما تنشر باإلضافة إلى 

  .غیاب الشفافیة المالیة في تعاملھا مع المؤلفین
  :أزمة نشر

ل  . ذه اإلتھامات ھي بنظر شكري قعلول المسؤول عن النشر في إحدى أھم الدور التونسیة، عاریة عن الصّحة إال أّن ھ  ب
إّنھ یعتبر أّن ھذه الفكرة صارت خلفیة تحكم سلوك الكثیر من الكتاب وھي تعود في نظره إلى عصر كان فیھ القطاع في ید 

م            وھي خلفیة تھضم حّق الّناشر الذي یعمل بكّل. الدولة ي وھ ب الّناشر ف ا ذن مصداقیة وشفافیة مع جمیع األطراف، فم
ي         ھ ف ف نسخة یحّملھا عبء بقائ دار أل الربح السریع الذي أقنع بھا المبدع نفسھ في حین أّن الكتاب الذي تسحب منھ ال

  .المخازن والمكتبات طیلة خمس سنوات الشطر األكبر من إمكانیاتھا المادیة
على صفتھا المرّكبة، فدار النشر تحاول أن تستوعب التحّوالت التي حدثت في ذائقة القارئ وأن  وفي تحلیلھ لألزمة یؤّكد

كما أّن عملّیة . تتكّیف مع انحسار السوق الداخلیة للكتاب وما رافقھ من انحسار قیمة المعرفة والثقافة في المجتمع نفسھ
ھ الفساد اإلداري مع إرادة      التراجع بدأت منذ أن أغلقت الدار التونسیة للّنشر أبوابھا داخل فی ھ ت ، وھو تراجع حتمي برأی

ا ھو               د، م م یستوعب بع ذي ل ى القطاع الخاص ال ذا القطاع وسلمتھ إل سیاسیة رفعت فیھ الدولة شیئا فشیئا یدھا عن ھ
  .مطلوب منھ فغّلب النزعة التجاریة على أغلب ما یصدره

  :أزمة ھیاكل
ة   75مباشرة عن حال الكتاب، فاقتصار تدّخلھا على دعم الناشر بتحّمل نسبة   ال شّك أّن وزارة اإلشراف مسؤولة   بالمائ

دھاّ            ا بتعّھ ا أّنھ ر؟، كم ذا األم ة ھ ي مراجع دّخل ف اذا ال تت من تكلفة الورق لم یحّل أزمة غالء سعر الكتاب في تونس، فلم
ّل سنة     بشراء كمیة من الكتب من الّناشر ومن غیر الّناشر خلق ظاھرة النشر للحس . اب الخاص، وھي ظاھرة تستفحل ك

ى         اتبین إحصائّیة األستاذ وحید  دة الصباح، أّن نسبة الكتب المنشورة عل براھم والتي ضّمنھا في مقالھ بأحد أعداد جری
نتي          ین س ات المنشورة ب ف الروای ا تجاوزت نص اوز ثلث اإلصدارات بل إّنھ ي  2006ـ  2005الحساب الخاص تتج وھ

یم محتواه العلمي       ظاھرة خطیرة، إذ ة لتقی ة لجن ى أّی . ساعدت على الھبوط الكبیر لمستوى الكتاب نتیجة عدم عرضھ عل
كما یتحّمل اتحاد الكتاب واتحاد الناشرین مسؤولیة كبرى في أزمة الكتاب نظرا لكونھ عندھما من آخر األولویات، إضافة 

ا عن رسم استراتیجیة واضحة للّنھوض بالقطاع وإخرا        ى عجزھم أزق  إل احة     . جھ من الم ى س ین تحّوال إل ّم إّن الھیكل ث
  .لصراعات عبثیة

  :الرقیب العتید
ة           ة الثقافی افي للتنمی رط الك ة ھي الش ك أّن الحری اره ذل ك عن انتش داع ناھی ات اإلب ى رأس معّوق ة عل ى الرقاب ن . تبق لك

ة سنوات لتعطیھ شھادة م      ھ      الممارسة عندنا تترك الكتاب على قوائم اإلنتظار طیل ھ قبل أن تدرك ى موت یالد أو تؤّشر عل
درك، أّن            . األبصار ي ال تدرك، أو ال تحّب أن ت ي والت وطن العرب ي ال ي رؤوس السلطات ف ت تعّشش ف وھذه عقلیة ال زال

ا بفضل ثورة اإلتصاالت      تحّمس          . العالم بات مخترقا من كّل الزوای د ی م یع ى تحریك جمھور ل د قدرتھ عل ف فق وأّن المثّق
  .فكّل من الكاتب والجمھور تعّرضا لتغّیرات في العمق بّدلت كّل الوقائع القدیمة ولم تبّدل ممارسة الرقیب عندنا. للشعارات
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  تجربة البالد التونسیة

ا       یانطلقت وزارة الثقافة منذ أوائل الستین د اقتصر دورھ دیات وق ات في بعث شبكة من المكتبات العامة بالتنسیق مع البل
ي تھیئ  ذاك ف دوریات    آن ب وال ات الكت اث ومجموع ن األث الالزم م ا ب ات وتجھیزھ ة للمكتب اءات اآلوی ة  . ة الفض ع بدای وم

ین     یالسبعین راوح ب دل یت ة بمع  70و 60ات أصبحت مشاریع بناء المكتبات العامة تندرج ضمن المخططات التنمویة للدول
مكتبة متنقلة وھذا العدد قابل للتطور مع نھایة كل  29مكتبة قارة و 309مكتبة خالل كل مخطط لیبلغ عدد المكتبات حالیًا 

  .مكتبة متنقلة 15مكتبة عامة و 50مخطط بحوالي 
ات              وفر ھذا الصنف من المكتب دم ت ات المدرسیة لع ؤمن دور المكتب ى ت كانت أغلب المكتبات العامة خالل السنوات األول

اءات المك   ى        بالمعاھد والمدارس، لكن مع توسع الشبكة وتطور الفض داب إطارات مختصة لإلشراف عل ة وخاصة انت تبی
رامج التنشیطیة خاصًة       ددت الب سیر ھذه الوحدات شھدت بعض المكتبات الكبرى تحسنًا في مستوى وحجم خدماتھا فتع
ذه األنشطة حصة       ذكر من ھ داخل مكتبات األطفال لترغیب الطفل في المطالعة وتشجیعھ على ارتیاد المكتبة، ونخص بال

ة اء        المطالع اءات باألدب فیرھا، لق اب وتس یانة الكت م وص ات للرس ة، ورش رحة القص رة، مس ة الح ة أو المطالع الجماعی
  ...والمفكرین، معارض للكتب، دورات ولقاءات تكوینیة دوریة

كانت ھذه األنشطة في مجملھا نابعة من اجتھادات ومبادرات شخصیة للمكتبیین تعكس إیمانھم بضرورة االرتقاء بخدمات 
ادرة المس    ا ت مب ا كان ى سنة       ؤلمكتبة لألفضل لضمان مزید إشعاعھا، ومن ھن ة بتونس ف اع المطالع ى قط  1991ولین عل

ي       ة تسھم ف ي المطالع ب ف ة للترغی ة وطنی ث خط یفین لبع ین والموثقین واألرش یة للمكتبی ة التونس اون مع الجمعی بالتع
ت تھدف   بلورتھا مختلف األطراف المتدخلة في مجال الكتاب والمكتب ات والمعلومات وتساعد على تمویلھا وتنفیذھا وكان

  :أساسًا إلى 
  .دعم التجارب التنشیطیة المعتمدة داخل الفضاءات المكتبیة وخارجھا

  .التعریف بالمكتبات العمومیة ومراكز المعلومات والتحسیس بأھمیة الدور الذي تضطلع بھ
  .ترسیخ عادة المطالعة كممارسة ثقافیة ودائمة

نسیق بین مختلف القطاعات المھتمة بالكتاب والمكتبات والمطالعة لتوحید الجھود وتأسیس عالقات تعاون مجدیة فیما الت
  .بینھا

  :خطة الترغیب في المطالعة
  :ثالثة أسباب رئیسة ساعدت على التفكیر في إرساء ھذه الخطة 

ات بإدراج یات والتي تدعمت في السبعینیفة منذ الستینبالرغم من الجھود المبذولة من قبل وزارة الثقا: السبب األول   .1
إنشاء المكتبات العامة ضمن المخططات التنمویة وما ترتب عنھ من توسیع لھذه الشبكة ومحتویاتھا فإن النتائج المحققة 

  :كمیًا ونوعیًا لم تكن في مستوى األھداف المنتظرة والمجھودات المبذولة من ذلك 
ذ والطلبة ھي النسبة         عدم حدوث تحول في    § ت نسبة التالمی ات، إذ بقی ى المكتب نوعیة الشرائح المھنیة التي تقبل عل

  .سنة والشرائح المھنیة األخرى 30من المستفیدین وغیاب شبھ كلي للشرائح العمریة ما فوق %  90الطاغیة أكثر من 
مفردھا على استیعاب كل شرائح المجتمع وھناك باإلضافة إلى أن شبكات المكتبات العامة مھما توسعت فإنھا غیر قادرة ب

  :عدید من المؤسسات والھیاكل التي تتدخل لتنمیة المیول والمھارات القرائیة 
  .األسرة، وریاض ومحاضن األطفال، المدرسة، مختلف أصناف المكتبات األخرى والمنظمات والجمعیات

وزارة التربیة، وزارة  (ن موقعھا التدخل للنھوض بالمطالعة    ھناك العدید من األطراف التي تحاول م: السبب الثاني   .2
   ...).اتحاد الكتاب، اتحاد الناشرین: األسرة والطفولة، جمعیات أحباء المكتبة والكتاب، المنظمات المھنیة 

ة   % 90وجود خطة إصالح تربویة ساعدت على ارتفاع نسبة التمدرس التي تجاوزت    :السبب الثالث   .3 وخطة وطنی
   .محو األمیة سمحت بتحرر شرائح عمریھ ھامة من األمیة مرشحة لالستفادة من خدمات المكتبة العامةل

ي       ت عن ھذا المشروع، ف إال أن جھود األطراف المبادرة لم تثمر رغم الجلسات المتعددة أي برنامج عمل موحد، بل تخل
ل   حین سعت وزارة الثقافة بحكم إشرافھا على تسییر أھم قطاع مكتبي  إلى وضع برنامج قطاعي خاضع لمشموالتھا یتمث

  :في 
توسیع الشبكة الحالیة لتغطیة كل التجمعات السكانیة في المدن واألریاف ودعم : التوظیف األمثل لشبكة المكتبات العامة 

  .مكوناتھا
  :باتخاذ عدید من اإلجراءات في ھذا الصدد : مزید من دعم الكتاب وتشجیع المتدخلین في إنتاجھ 

  .والتعویض على القیمة المضافة في مواد صناعة الكتاب بالدعم المباشر% 40تخفیض سعر الورق بنسبة 
  .لدعم الورق% 60تخفیض بنسبة 

بة   یض بنس ین الناشرین من التخف اب   % 50تمك ارض الكت ات من مع اء المرتجع ي التصدیر وإعف حن ف ة الش ن تكلف ع
  .بالخارج من تكلفة النقل وغیرھا من التكالیف

لضمان حقوق المؤلفین، إذ نص على بعث مؤسسة وطنیة  1994صدور قانون حمایة الملكیة المدنیة والفنیة في فیفري 
  .1997تسھر على تطبیق أحكامھ وقد انطلقت ھذه المؤسسة في نشاطھا منذ نوفمبر 

لثقافیة وفي مقدمتھا صناعة   تأكید مجلة االستثمارات الثقافیة في عدید من الفصول التي تستھدف النھوض بالصناعات ا
  .الكتاب والنشر

اقتناء وزارة الثقافة مجموعات من العناوین التونسیة كتشجیع للناشرین والمؤلفین واستغاللھا في دعم أرصدة المكتبات 
  .العامة

  :مھا تنظیم تظاھرات ثقافیة تحسیسیة للترغیب في الكتاب والحث على المطالعة على امتداد فصول السنة نذكر من أھ
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  :مسافر زاده الكتاب 

ي         ة الت ة ألھم المناسبات الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعی تنظم ھذه التظاھرة في الغالب خالل العطل المدرسیة أو مواكب
ى          ل الكبرى للمطالعة عل ة داخل محطات النق ات مكتبی تشھدھا البالد التونسیة على امتداد السنة، وتتمثل في تركیز نوای

وھي تھدف . كان وببعض وسائل النقل كالقطارات والحافالت حیث یمكن استعارة الكتب ومطالعتھا خالل الرحالتعین الم
  .إلى تعوید المسافر على استغالل المطالعة عند أوقات الفراغ وترسیخ ھذه العادة ضمن ممارستھ الیومیة

  :مصیف الكتاب 
ى أھم الشواطئ          ذه التظاھرة خالل فصل الصیف عل ات والواحات     تنظم ھ ا یھجر     –وداخل المنتزھات والغاب ًا م إذ غالب

اھرات احتواء وتأطیر المصطافین وترغیبھم في الكتاب من خالل   ظلذا تحاول ھذه الت –القراء المكتبات خالل ھذا الفصل 
ات المتنوعة التي تركیز خیام للمطالعة والتنشیط وملء األوقات الحرة بالمطالعات والمشاركة في األلعاب الفكریة والورش

  .تتمحور حول الكتاب والمطالعة ومواضیع علمیة متنوعة
  :األیام الوطنیة للمطالعة والمعلومات 

ال       امًال لالحتف ًا شھرًا ك د أحیان بالرغم من أن المطالعة تعتبر ممارسة ثقافیة دائمة فان المھنیین سعوا إلى تحدید أیام تمت
ذه ا  ى أن ھذه           بعید المكتبات والكتاب، وتنتظم بھ ا، حت ات العامة وخارجھ ددة ومتنوعة داخل المكتب لمناسبة أنشطة متع

ال والشباب     التظاھرة بدأت تتحول الى مھرجان سنوي للمطالعة یكرم خاللھ أوفى المطالعین من رواد المكتبات من األطف
  .والكھول وتنعقد اللقاءات الفكریة مع الكتاب والناشرین ورجال الفكر

  :للمطالعة في الریف  الملتقى الوطني
ي          ة ف ال المطالع ي مج املین ف ة بالع یھدف ھذا الملتقى إلى النھوض بقطاع المطالعة في األوساط الریفیة من خالل العنای

ي مجال اختصاصھم       رة ف ا  . الریف وتأھیلھم وتدریبھم وتحدیث معلوماتھم ومساعدتھم على اكتساب المھارات المبتك كم
ق أو     ى تعمی ى إل د            یھدف الملتق ة وتوحی اطق الریفی ة بالمن ي مجال العنای ة ف ین مختلف األطراف المتدخل اون ب ر التع اص

  .الجھود المبذولة والتجارب المعتمدة في مجال الترغیب في المطالعة ومكافحة األمیة في تلك األوساط 
  :المسابقة الوطنیة إلبداعات الطفل 

دمات المط    دنیا بخ تى أصقاع ال ي ش ات ف ت المكتب ئن عرف ھ   ل ة للترفی ز ثقافی االت بمراك ي احسن الح ارة أو ف ة واإلع الع
دى        ألیف ل اج والت ى اإلنت ث عل ز یح ى مرك ذاالمفھوم لتتحول إل اوزت ھ ونس تج ي ت ات ف ان المكتب ة واإلعالم، ف والتربی

رواد مك   1992انطلقت ھذه المسابقة منذ سنة  ). سنة 18و8أطفال ما بین (شریحة عمریھ معینة من الرواد  ات  وھي ل تب
األطفال بكامل والیات الجمھوریة وتتمثل في كتابة قصة في إحدى المحاور المقترحة سنویًا ثم تطورت ھذه المسابقة في 

ى    ) قصة، شعر، مقال، نص مسرحي(دوراتھا األخیرة لتشمل شتى مجاالت اإلبداع األدبي  وھي تھدف إلى حث الطفل عل
ین      ارتیاد المكتبة واالستفادة من مخزونھا ثم تش ة ب ة الجدلی ة العالق ى أھمی جیعھ على الكتابة والتعبیر وفي ذلك تأكید عل

المطالعة واإلبداع باعتبار أن المطالعة المبكرة تسھم في تنمیة الزاد اللغوي لدى الطفل مما یمكنھ من حذق اللغة المكتوبة 
ات      والتعبیر بطالقة عن أفكاره باإلضافة إلى أن المطالعة المبكرة تنمي ذاكرة ا ة وملك ھ الذھنی ھ وتطور قدرات لطفل وخیال

  .اإلبداع لدیھ
ي أدركت      ومن ھذا المنطلق حرصت إدارة المطالعة بوزارة الثقافة على ضمان االستمراریة والتواصل لھذه المسابقة الت

م  مع السنة الجاریة دورتھا العاشرة وأفرزت مجموعة طیبة من األطفال المبدعین الفائزین في كل دورة تسعى  إلى جمعھ
دوریــًا في إطار ملتقى وطني للكتاب الیافعین یھدف إلى ربط الصلة بینھم وإحاطتھم وصقل مواھبھم وتنمیتھا من خالل   

  .الورشات التكوینیة المنتظمة بالمناسبة لتمكینھم من آلیات الكتابة ومساعدتھم على النجاح في تبلیغ أفكارھم وخواطرھم
  مصادر

  جریدة األھرام*
  48عرب*
   تقریر واشنطن*
  المركز الوثائقي والمعلوماتي  ·
  مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم  ·

 ، وألھمیتھ نشرناه ھنا  2007تشرین  6أنجز ھذا الملف في  
  

 ..مستقبل واعد للقراءة... الكتاب الرقمي
  نھایة الملكیة الفكریة وعصر الورق

  
أ  بكة النب ب ب     : ش ائعو الكت رون وب ع الناش ا یقتن یقر   بینم اس س ن الن د م ب  أأن المزی ون الكت

  . إلكترونیًا، إال أنھ لیس من الواضح تمامًا على أي األجھزة سیفعلون ذلك
ا          ا أجھزتھ ل منھ ھریًا، ولك دة ش ة جدی راءة إلكترونی زة ق وق أجھ ى الس أتي إل ا  , وت ونظامھ

ا    ة بھ وى الخاص ع المحت فقة توزی غیلي، وص ناعة،   . التش ركات الص ین ش ة ب اك منافس وھن
في المائة من أجھزة القراءة  60وستبیع . الریادة على عدة جبھات'' أمازون''تمتلك . ومزودي المحتوى، وصیغ الملفات

اإللكترونیة الخاصة بھا البالغ عددھا ثالثة مالیین جھاز المتوقع بیعھا في الوالیات المتحدة ھذا العام، وذلك وفقًا لشركة  
  . ، وتخفّض أسعارھا، وتوسع خط إنتاجھاForrester Researchفورستر لألبحاث 
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دة          ة من اآلالت الجدی ب خلی د من جان ى التھدی ا تتعرض إل راءة سوني،       . غیر أن ھیمنتھ ع أن تأخذ أجھزة ق ومن المتوق

ام      Pocket and Touch Readers 35'' بوكیت آند تاش ریدرز'' ذا الع ة لھ ق  . في المائة من السوق األمریكی ویطل
  . جھازًا Barnes  &Noble'' بارنیز آند نوبل''تب، بائع أفضل الك

  . ، أجھزة قراءة إلكترونیة في السوقCool-er'' كولیر''و, Irex'' إیریكس''ویمكن أن تكون للشركات الناشئة مثل 
ى قطاعات     ازون ''وتبیع  . كما أن توزیع المحتوى مقسم كذلك إل ب لصالح   '' أم دلیونالین ''الكت ، Kindleonline'' كین

غل  و وني ''تش ي    '' س ب اإللكترون ر الكت ع        eBook Storeمتج ع الموق ا، ویبی ة بھ راءة الخاص زة الق لحة أجھ لمص
، وخالل فترة وجیزة ألجھزة القراءة اإللكترونیة ''إیریكس''الكتب لالستخدام على أجھزة '' بارنیز آند نوبل''اإللكتروني 
  . اإلنترنت خاص بھا عن متجر لبیع الكتب على'' جوجل''وأعلنت . الخاصة بھ

وتباع كتبھا اإللكترونیة على شكل ملفات أیھ إم . معزولة حین یتعلق األمر بصیغ الملفات'' أمازون''على أیة حال، تصبح 
وتعمل معظم أجھزة القراءة اإللكترونیة األخرى على دعم معیار . فقط'' كندل''التي یمكن قراءتھا على أجھزة  AMZزد 

  . PDFوبي دي إف , ePubة إي بوب الصناعة لملفات صیغ
ب بصیغة إي بوب، وتجعل     '' بارنیز آند نوبل''ویبیع  ا،        '' جوجل ''الكت اب مصور متاحة بالصیغة ذاتھ ة ملیون كت قراب

  . أخیرًا عن صیغة ملكیتھا الخاصة لصالح الصیغة المذكورة'' سوني''وتخلت 
  . رئ اإللكتروني یمكن أن یبرھن قریبًا أنھ عتیق الطرازلكن في حقبة األجھزة الجوالة متعددة الوظائف، فإن القا

. التي تمكن قراءة الكتب اإللكترونیة فضًال عن استخدام التطبیقات األخرى'' تابلیت''ویجري العمل حالیًا على كمبیوترات 
  . يجھاز تابلیت في العام المقبل، لیشمل جمیع مزایا القارئ اإللكترون'' أبل''ومن المتوقع أن تطلق 

ا،              ونز الخاصة بھ ي دي إف بواسطة أجھزة اآلي ت ب بصیغ إي بوب أو ب دعم الكت ان ذلك ل إن أبل ستصبح    ''سواء ك ف
بس من شركة فورستر        ''مشغًال رئیسًا في سوق الكتب اإللكترونیة خالل لیلة وضحاھا  ان إی . ، حسبما تقول ساره روتم

ي،   راءة اإللكترون از الق دم جھ م ی ى إذا ل إن المس''حت أن  ف اد ب ي االعتق دأون ف ى اإلطالق، یب ى عل رة األول تھلكین، وللم
  .بحسب تقریر صحیفة الـ فاینانشال تایمز. ''القراءة الرقمیة یمكن أن تصبح تجربة ممتعة

د بالنسبة             . حیث توجد المتعة، توجد األرباح كل متزای ي أنھ سیصبح من الشائع بش إن ذلك یعن ب، ف الم الكت وبالنسبة لع
  .اءة أن یضطجعوا على أریكة وھم یحملون كتابًا إلكترونیًالمحبي القر

  :اقتصادیات النشر التقلیدي
ل      ى عج ب عل راءة الكت دة لق ة الجدی لت الطریق ي       . وص رة ف ور المتغی ادات الجمھ ت ع دة، وعكس ة جدی تغلت تقنی واس

  . االستھالك، وغیرت جذریًا توزیع واقتصادیات صناعة النشر التقلیدیة
وأخذت المنتجات الثقافیة إلى جمھور أوسع . ة مخیفة بالنسبة لصناعة الكتب في ثالثینیات القرن الماضيمثلت الكتب ثور

  . نطاقًا بكثیر
ا   . ولكن الناشرین الراسخین كرھوھا، لخشیتھم من أنھا ستبخس قیمة الصناعة، وتخفّض األرباح تم مھاجمتھ وربما لم ت

كل الكتی   – ة ش لفھا، الروای ت مھاجمة س ا تم ر كم رن التاسع عش ات الق ي أربعینی دًا  -ب ف فتھا تھدی ل ''بص إلدراك الجی
اھض ك ''الن ع ذل اب        , ، وم ور الكت ى ظھ ا إل ر بھ ي ینظ ة الت ع الكیفی تركة م فات المش ن الص را م ار كثی ذا االبتك إن لھ ف

  . اإللكتروني
ي،        اب اإللكترون أثیر الكت ول ت دور ح ھ ی ان الحدیث برمت اب، ك ي معرض فرانكفورت للكت ات   ف ر من الجلس دد كبی مع ع

را   زة الق أثیرات أجھ ة ت ة لمناقش دوات المخصص ل  ءوالن ة مث دل''ة اإللكترونی ازون   Kindle'' كین ركة أم اج ش ن إنت م
Amazon ,در  ''و اج شركة سوني      Sony Reader'' سوني ری ة       Sonyمن إنت والموضوع الساخن اآلخر ھو عملی

، حیث تم لغایة اآلن تحویل نحو عشرة مالیین كتاب، بما فیھا نحو تسعة التحویل الرقمي للكتب التي تنفذھا شركة جوجل
  . مالیین كتاب ما زالت مشمولة بحمایة حق المؤلف

أول محاولة مثیرة للجدل لجمع المعارف الجماعیة للكوكب   Google Books'' جوجل بوكس''یعد مشروع كتب جوجل 
ًا للسماح     واحد، منذ أن تم تأسیس مكتبة اإل) فضائي(في حیز  ذلك خطط سكندریة في القرن الثالث قبل المیالد، ویشمل ك

ف        ة والتغلی و للطباع ن آالت إسبریس وق م ن الس ة م خھا المطبوع ت نس ي انتھ ب الت راء الكت اس بش  Espressoللن
printing ) سب الطلب ، وتتمیز بحجمھا الكبیرة كأنھا ناسخة، ولكنھا تطبع الكتب فوریًا بح2006آلة تم إطالقھا في عام

ھ            ). خالل دقائق معدودة الغ قیمت ة واالستھالكیة الب ب التعلیمی ع التجزئة لصناعة الكت ًا نموذج توزی ت فعلی أعطى اإلنترن
ي الظھر، وجعلت     )ملیار جنیھ إسترلیني 70ملیار یورو،  77(ملیار دوالر  114 رة ف ازون ''، طعنة كبی ى   '' أم وة یخش ق

ل   '' آي فون''أو '' كندل''سواء كانت  –إن األجھزة التي تحمل بالید واآلن، ف. الناشرون انتقادھا علنًا من إنتاج شركة أب
دو للناشرین             – ى آالت إسبریسو، تب ائق عل اق طبع الكتب خالل خمس دق ة، وآف إلى جانب تراجع مفھوم الملكیة الفكری

تشھد كثیرا من التغیرات منذ أن استبدل  في المقابل، كانت الكتب بمثابة وخزة دبوس لصناعة لم. وكأنھا بندقیة في الظھر
یوحنا جوتنبیرغ قرون النسخ الیدوي على رقع جلود الحیوانات والذي كان ینجزه الرھبان الصبورون، باستخدام ما كان 

  . 1450على األرجح آلة لعصر النبیذ تم تحویلھا إلنتاج أول إنجیل مطبوع في نحو عام 
ي   ھ لك و أن ى ھ دروس األول د ال ان أح ى    وك ت بحاجة إل ا كان وظیفي، فإنھ ا ال غلیھا وكادرھ ل تش دفع آالت الطباعة مقاب ت

ى نحو       –ناشرین  –مجموعة منفصلة  لضمان طباعة الموضوع المناسب، والوصول إلى الجمھور الصحیح، والثري عل
ام       . كاٍف ة بواسطة أشخاص مثل ویلی ي الكنیسة والدول ام     وبدت ثورة النشر التالیة لألنظمة الحاكمة ف ذي ق كاكستون ال

ر       ا تحد خطی ا، وكأنھ اٍل أن یفھمھ یم ع ھ تعل یس لدی خص ل تطیع أي ش ة یس ى لغ دس إل اب المق اطع من الكت ة مق بترجم
  . لسلطتھم

  وأما في القرن . وفي القرن الحادي والعشرین، سیدعوھا المستشارون اإلداریون إلى التخلي عن وساطة رجال الدین
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  . معذبو ماري تودر بالھرطقةالسادس عشر، فقد وصفھا 

ب یبحثون عن أفضل      بناًء علیھ، حین یمشون بین الممرات العصریة لفرانكفورت، فإن مجموعة كاردیناالت صناعة الكت
ھا      ي تعرض رات الت ن النش ؤولین ع ع المس فقات م د ص یلة لعق ازون''وس ل''و'' أم تغالل آالت  ''جوج ذلك اس ا ك ، وربم

  . لكتاب في وقت أقل مما كان یستغرق جوتنبیرغ إلعداد صف المعدنالطباعة الجدیدة التي تصنع ا
'' أمازون''،إلى أن التھدید األشد تمثلھ Enders Analysisوفي دراسة، یشیر بندیكت إیفانز، من شركة إندرز للتحلیل 

ل األرشیف العالمي ، حیث تسعى إحداھما إلى الھیمنة على سوق المبیعات المستقبلیة، وتحاول األخرى استغال''جوجل''و
  . من ناحیة مالیة

  تتحرك صناعة نشر الكتب من الحركة البطیئة، والمحلیة، والمبھمة، وبأعداد صغیرة من '': یكتب إیفانز قائًال
ى درجة     البائعین، وعالم غیر تجاري بدرجة عالیة في الغالب، إلى عالم مفتوح، وعالمي، وذي سیولة عالیة، وسلعي إل

  ، ''كبیرة
  . ''إنھ لیس تحوال نربطھ على الفور بتحقیق أرباح عالیة بالنسبة ألصحاب العمل'': بسخریة فجة قائًال وأضاف

ي دبلیو سي     ى          PwCوفقًا لشركة ب ا وصلت إل تم تنزیلھ ي ی ة الت ب الرقمی ات الكت إن مبیع ام     1.1، ف ي ع ار دوالر ف ملی
ي بضع       وكانت تنمو بمعدالت تب. في المائة من اإلجمالي 0.9، أو 2008 ة سنویًا ف ي المائ ات ف ل    ةلغ عدة مئ أسواق، مث

اك، حسبما تقول شركة نیلسن                ا سیطرة ھن ة المتحدة، حیث لھ ا الجنوبیة، والمملك ان، وكوری الوالیات المتحدة، والیاب
  . ، وجھات أخرى لدیھا اإلحصائیاتNielsen Bookscanبوكسان 

وفي الوالیات المتحدة، كانت المبیعات الرقمیة . كاد كانت األرقام مھمةكانت القاعدة متدنیة للغایة، على أیة حال، حیث بال
  . ملیار دوالر 17في المائة من سوق البیع التي تبلغ قیمتھا  2تشكل نسبة 

الذي یسیطر  HMV، وھي قسم من مجموعة إتش إم في Waterstonesوفي المملكة المتحدة، قالت شركة واترستون 
ذھًال           على الكتب الرقمیة، إنھا  دو م ر یب ین، وھو أم ًا كل دقیقت ي الشھر الماضي كتاب ل      –كانت تبیع ف ھ یماث ا عدا أن فیم

  . 2008في المائة من جمیع الكتب المباعة في المملكة المتحدة عام  0.13سنویًا، أو نسبة  262.800
  . یس بعد على أیة حالجبر الناشرین على مواجھة مخاوفھم الكبیرة، لیإن حجم السوق لیس كبیرًا للغایة بحیث 

ر      ذي لشركة ھاشیت لیف الم، إن       Hachette Livreیقول أرنود نوري، الرئیس التنفی ي الع ب ف ر ناشري الكت ، أحد أكب
دل  ''األجھزة مثل  عر             ''  2كین ًا بس دولي قبل معرض فرانكفورت تمام عید ال ى الص ازون عل ا شركة أم ي أطلقتھ  270الت

  . املة بعددوالرًا، لم تأخذ صیغة السوق الش
عامًا، والقراء الكبار، والمسافرین الكبار، والمتبنین  45إنھا أجھزة للطبقة العلیا، ولألشخاص فوق سن '': ویقول نوري

ب       . في المائة من السوق 25وال تشكل نسبة . األوائل ى ستة كت ة إل ین ثالث ا ب وإن أساس السوق ھم أشخاص یشترون م
  . ''دوالر 300الغرض، وبالتأكید لیس بسعر وال یمكنك شراء آلة لھذا . سنویًا

ي أن یضاھیھ           از إلكترون ر المشاعر، وال یمكن لجھ اب یثی ا إزاء الكت اك شيء م ویقول جون ماكینسون،    . رغم ذلك، ھن
وین  ركة بنغ ذي لش رئیس التنفی ون Penguinال ركة بیرس تھالكي لش ر االس ك , Pearson، ذراع النش ر المال الناش

ـ ایم''ل ال ت وتیة  '': إن Financial Times'' زفاینانش جیالت الص وم التس اب وألب ین الكت ًا ب ة تمام ة قوی اك مقارن . ھن
ربما كان األمر متعلقًا بصورة الغالف، : وبإمكانك تكوین عالقة مع أسطوانات التسجیالت، وكنت شخصیًا أحب أسطواناتي

  . ''طالق إزاء القرص المدمج، ھل تستطیع؟ال أعرف تحدیدًا، ولكنك لن تستطیع أن تشعر بتلك الطریقة على اإل
ي شركة دیلویت         . ال یتفق الجمیع على ذلك ي من الممارسة اإلعالمیة ف ى    '':  Deloitteویقول بول ل اك عل سیكون ھن

ي بعض األسواق،        . الدوام قطاع من المجتمع ممن یفضل الصیغة الرقمیة ألنھا ذكیة وبراقة   ال، توجد ف ى سبیل المث فعل
  . ''ریا الجنوبیة، ثقافة التجدید المستمرمثل سوق كو

ة      ا الجنوبی ان، وكوری ي الیاب ملیون دوالر،   251: إن ذلك أحد أسباب وجود أكبر أسواق للكتب اإللكترونیة االستھالكیة ف
  . ملیون دوالر على التوالي 227و

، لدیھا حصص سوقیة كبیرة، ''لماكغروھی''، و''بیرسون''وإذا أضفنا كتب المقررات على أیة حال، حیث الشركات مثل 
ھ      ا مجموع ى م دة، إل دان بح ك البل اوز تل دة تتج ات المتح إن الوالی دان    522ف الي البل غ إجم ین یبل ي ح ون دوالر، ف ملی

غ  . ملیون دوالر على التوالي 229ملیون دوالر، و 265اآلسیویة  وتحتل سوق المملكة المتحدة المرتبة الرابعة، حیث تبل
  . ین دوالر فقطقیمتھا عشرة مالی

ین      ا ب ى م ة إل ى   20بشكل إجمالي، یتوقع التنفیذیون والمحللون في الصناعة أن تصل الكتب الرقمی ي المائة من     25إل ف
ا ینتظر الناشرون      ي        '' لحظة اإلیبود  ''السوق خالل العقد المقبل، بینم ي التجسید الرقم از یعط م، ظھور جھ الخاصة بھ

  . ي ذاتھ الذي غیر االستھالك، وبشكل متأصل قطاع الموسیقىللكلمة المكتوبة بالزخم البركان
. ''2كندل''، واآلن eReader'' إي ریدر''من شركة أمازون، والقارئ اإللكتروني '' كندل''وجرى التبشیر بقدوم جھاز 

ر           Tablet'' تابلیت''وتم ذكر جھاز  كل كبی ھ بش ا زال الغموض یحیط ب ذي م ل، وال اج أب اك ع  . من إنت د من   ولكن ھن دی
ب   یس الكت . الشكوك، لیس أقلھا ألن المستھلكین طالما اعتادوا على شراء األجھزة اإللكترونیة لتشغیل لموسیقى، ولكن ل

'' أمازون''لدى . وكذلك، فإن المطالب على األجھزة التي تعمل بالبطاریة تعني أن ھذه األجھزة ال یمكن أن تعمل باأللوان
مائة ألف لقارئھا اإللكتروني، األمر '' سوني''في الوالیات المتحدة، ولدى '' كندل''از ألف كتاب إلكتروني لجھ 350نحو 

: وأما الناشرون، فإنھم قلقون إزاء األمر، ولكن حسبما یقول ماكینسون   . الذي یعطیھما قبضة محتملة على قوة التسعیر
ازون  : على صعید واحد، فإنھا لیست قضیة'' ى أم ة        نحن نبیع كتابًا رقمیًا إل ب الفعلی ھ الكت ع ب ذي نبی ھ ال عر ذات م  . بالس ث

  . دوالر 9.99یختارون أن یبیعوا بسعر 
  ولكن یدرك . ''وباعتراف الجمیع، فإن األمر یسبب توقعات بأن یكون الكتاب اإللكتروني أرخص ثمنًا من الكتب الورقیة
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  . التنفیذیون في صناعة النشر أن األمر لیس مستدامًا

  . ''إن شركة أمازون تخسر األموال، ولن تستمر في ذلك إلى األبد'': ر الشخصیات في الصناعة بقولھویجادل أحد كبا
ة شركات        Bloomsburyیقول ریتشارد شاركین من شركة بلومسبوري        ي رؤی ة الناشرین ف ، إن ذلك ھو سبب رغب

زة    وق األجھ دخل س رى ت ناعة األخ یف. الص د     '': ویض ون ل ي یك اس لك ة الحم ي غای ا ف وات   إنن ن القن ر م دد كبی ینا ع
  . ''والنماذج

ل     ب جوج روع كت إن مش عیر، ف أن التس اھرة بش ر ظ اوف غی ك مخ ت ھنال وكس''إذا كان ل ب دفاعي  '' جوج زع ال ار الف أث
یقى   انوني للموس ر الق ل غی ا التنزی ي أثارھ ا الت ة ذاتھ ایمز . بالطریق ال ت ـ فایننش ل ال ب نق ول ماكینسون بحس إن '': ویق

  . مجال الوحید الذي نواصل النقاش فیھالقرصنة لیست ال
ویتعلق األمر على نحو أكبر بنموذج المشاركة بالملفات المشروع، وتحدیدًا جوجل التي واجھت العواقب ذاتھا فیما یتعلق 

  . ''بالتوزیع المتاح مجانًا للمواد المشمولة بحمایة حق المؤلف
ي   رر تقاض ف یمكن للناشر أن یب ار، كی ھ ا 5.99باختص تن،  جنی ین أوس ة ج خة روای ل نس ترلیني مقاب ز ''س ب وتحی ح

Pride and Prejudice''  ن ًا م ا مجان ن تنزیلھ ا یمك رون،  '' جوجل بوكس''، بینم بما یقول الناش واب حس ؟ والج
ك   ا المحررون، والھوامش                –بإمكانك ذل ي یكتبھ دمات الت ا إضافیة مثل المق دم مزای دة، وتق ة جی ب بحال دت الكت ا ب طالم

  . حاتوالتوضی
في المائة عند إنتاجھا ألن ھناك توفیرات في حجم الورق، والطباعة، والتخزین،     20والنسخ الرقمیة أرخص ثمنًا بنحو 

  . والمعضلة ھي كم یمكن االحتفاظ من تلك التوفیرات، وكم یجب إعطاء المؤلف والزبون. والنقل
ھ بمثابة صرخة من أجل         مثل تلك القضایا تؤكد فقط عدم كفاءة نموذج النشر التقلیدي،  القول إن ون ب ادل المحلل حیث یج

  . التغییر الذي بإمكان التقنیة الجدیدة أن تجلبھ
م المشورة لناشرین بأسماء راسخة في المملكة المتحدة، والوالیات المتحدة، ویشیر كریستوفر بیلنبیرغ، وھو مستشار قّد

ة      ما یمث''إلى أن خصائص النظام الذي یدفع فیھ الناشرون  رة طویل م االنتظار لفت ل في الغالب سلفًا كبیرة للغایة، ومن ث
  . ''من الوقت یتم خاللھا كتابة الكتاب، وتحریره، وطباعتھ، وتوزیعھ، قبل استعادة أیة أرباح

ائالً   دة            '': یضیف ق ة جدی ر، ولكن بوجود تقنی ى حد كبی ر متجاوب إل ة إسبریسو   (إنھ طاغوت، وغی ل آل اك  )مث إن ھن ، ف
  . ''ھمة للغایة یمكن الحصول علیھا، وعلى األخص في رأس المال العامل، والذمم المدینة، والمخزونمكاسب م

غ كندرسلي  ''تم تدمیر  1999وفي عام . كانت تلك الفئة األخیرة بمثابة الموت المحتم لبائعي الكتب  Dorling'' دورلین
Kindersley اب      14ة مستقلة حین طبعت    ، كشركة طباع  ''بنغوین ''، التي تشكل اآلن جزءًا من ملیون نسخة من كت

  . الذي لم یبع منھ سوى ثالثة مالیین نسخة'' Star Warsحروب النجوم ''
ح          اب الرقمي سیفس ون إن الكت اب فرانكفورت یقول على نحو علني، فإن أولئك الذي یدورون في شتى أرجاء معرض كت

على مصنف بطریقة یمكن أن تنفخ الحیاة من جدید، بالنسبة لقصص اختبار الطلب العام  –المجال أمام الناشرین لالختبار 
  .وفي السر، فإنھم یدعون أال یخنقھا. النجاح، في مبیعات منتجاتھم الرقمیة

  ) شبكة النبأ المعلوماتیة : المصدر ( 
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  مقتطفات وعناوین عریضة
  
  اإلنسان بغیر القراءة یبقى في الدرك األسفل من الجھلـ 

  شبكة النبأ المعلوماتیة
ل       ـ   ار، ب ا الغب راكم علیھ اوین، یت ًا مكتظة بالعن ب رفوف ة االدی د مكتب م تع ل

ى    ب، ال اة االدی رتبط بحی داع الم ل االب ت بفع ا    تحول ن خاللھ رى م رآة ی م
العوالم المكتظة بالفكر والمعرفة والتساؤالت، یرى منجزه الذي تحقق حیث 
ب،      ة الكت نفس رائح ات تت ى مجس وف ال ك الرف ر تل ھ عب تطیل امتدادات تس
ت     ة لیس ا، فالمكتب وض والرؤی ام والغم ا االلھ ي یكتنفھ ا الت یش آفاقھ وتع

دیم      حاجة تشبھ اثاث البیت، بل ھي شراكة روحیة وع ا الن م یجد فیھ ة ل قلی
ف         ب والمثق ن ان یجد الكات ف یمك ذا كی ا، ل الذي یصلبھ االنتظار بدیًال عنھ

ات      .. نفسھ خارج عالم المكتبة بھ مكتب ا، تش ي رحابھ یش ف مكتبتي التي اع
ا   وات ابطالھ ت اص نادیق، حبس اس وزوایا،ص ي اكی ا ف راء، اذ تحی الفق

  والنقادالمفكرین والفنانین والروائیین والشعراء 
  جریدة الصباح

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  .للومضات والمعلومات العامة والمنوعة : الصفحة الحرة 
  

  مات قدیمة  لھا معانٍ كل
  سندس الدھاس: إعداد 

ب            ة االدی ى مایسمى بالعربی ق عل ید وتطل ي الس اني وتعن ـ ھل تعلم  أن كلمة األفندي كلمة تركیة من اصل یون
  .غا او بك یستعمالن لمن یدخل في سلك المحاربین او الجند آالفاضل وكان یستعملھا العثمانیون مقابل اآلغا و

ال          واألفندي من ألقا میة رج ت تس ا العراق وبقی زنطیین وورثھ راك عن البی ب الشرف والتعظیم وقد اخذھا االت
  .مثل محمود شكري اآللوسي او امجد افندي الزھاوي / افندي / الدین وعلمائھ المرموقین بـ 

وھو  1932ھي نقد ھندي بریطاني زال من التداول بظھور نقودنا العراقیة في سنة / آنة / ـ ھل تعلم أن العملة 
اك من یسمیھا       من  75جزء من الروبیة التي كانت تساوي  ة فلوس وھن اویة ألربع فلوسنا العراقیة واآلنة مس

  .عانة 
ة   ھقای ھوقام ھـ ھل تعلم أن كلمة قای ا  / بمعنى عظیم وعظیمة ویرى ان ھذه اللفظة من التركی خرة  / قی اي الص

  .لمجید والجلیل آرامیة االصل معناھا العظیم والجبار وا ھوالقای
ا     " باغ جھ "وتعني المزرعة والحدیقة وھي من  ھـ ھل تعلم أن كلمة بقج یتین وجمعھ غیر او بس تان ص اي بس

 .على الحدیقة "  ھبقج" بقجان وبقج وتطلق في الكرخ 
ـ    ع ب صفحة  /  464/ ورد ذلك في كتاب محلة سوق الجدید لمؤلفھ االستاذ انور عبد الحمید الناصري والذي یق

 .حجم متوسط وھو من الكتب المحفوظة في  دار الكتب والوثائق 
  

  : من مكتبة الموروث أخترنا لكم ھذه المجموعة من المعلومات واألقوال 
  

  : الكون
ائد ھو أّن   . كثیرا على مرور القرون و خاّصة في المائة سنة األخیرة  تغّیرت نظرتنا عن الكون ففي القدیم كان الّظن الّس

ر، خمسة كواكب وبضعة آالف الّنجوم       الكون یقتص ى األرض، الّشمس، القم رت ھذه الّنظرة لت    . ر عل ّم تغّی ّم كواكب  ض ث
ة  ّم باقي نجوم المجّرة، ثّم أقربضالمجموعة الّشمسیة األخرى، ثّم لت ارة     ... المجّرات إلى درب الّتّبان ا الكون ھو عب حالی

على المستوى الّرصدي، الكون ھو مجموع المجّرات اّلتي تكّونھ و . ةعن مجموع الماّدة والّطاقة المعروفة وغیر المعروف
ى اإلطالق       ة عل ر معروف ة جّدا وغی ى تكوین           . حدوده عظیم ّدد أّدى إل دائي جرى بعده تم ھ ھو انفجار ابت ونموذج تكوین

إّن اكتشافا حدیثا أوضح أّن    ورغم أّن العلماء ظّنوا لسنین عدیدة أّن الكون سیرجع إلى الّتقلص، ف ... الّنجوم ثّم المجّرات
م الفلك     ! الكون بالعكس یزید في سرعة تمّدده  رع من عل م الكون  (وھنا نقول أّن ھذا الف ر مستمر وال یوجد     ) عل ي تغّی ف

  .نموذج نھائي یشرح بدّقة تكوین الكون وتطّوره
  
  

  اعتقاد بابلي
ة األموات        . أن المحیطات تسند األرض والسماء  البابلیوناعتقد  ا مملك ا بھ ا ومركزھ اء تطفو فوق میاھھ . واألرض جوف
ران ق  لھذا أّل ا یعب دخل من بوابة مشر       ب ھت الشمس والقمر وتصورت الحضارات القدیمة أنھم ات ت ق ة السماء فوق عرب

  .ھات المعابد الجنائزیةاوھذه المفاھیم بنیت علي أساسھا إتج.الشمس وتخرج من بوابة مغرب الشمس
  

  أقوال وحكم
   .قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاتھا  - 37. من یقع فى خطأ فھو إنسان ومن یصر علیھ فھو شیطانـ 
قلیل من العلم مع  - .ه من األوجاعیشعر بالسعادة من یغسل وجھھ من الھموم ورأسھ من المشاغل وجسد -

إذا تشاجر كلبان على غنیمة تكون من نصیب الذئب  - ..أنفع من كثیر من العلم مع قلة العمل بھ .. العمل بھ 
   ..فماذا فیھ غیر حالوة اللسان.. وال جلده یلبس .. اإلنسان ال لحمھ یؤكل  - .الذى یأتى على صیاحھما

  ..ھو افضل وقت فى السنة. ك تشعر بان الیوم الذى تعیشھ الصحة ھى الشىء الذى یجعل -  
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  لكتروني أیضان یحتكر الكتاب األأغوغل یرید 
ن یطلق رصاصة الرحمة على دور النشر بتحویل كل الكتب الورقیة إلى أعمالق االنترنت یرید 

  رقمیة
  :  فرانكفورت

  
ت     ار عمالق االنترن دورة ا  " غوغل "اث ي ال ب ف بب       الغض اب بس ورت للكت تین من معرض فرانكف ة والس لحادی

یة             ة افتراض ة من اجل إطالق مكتب ى نسخ رقمی ب ال ین الكت ل مالی ي بتحوی روالن .دفاعھ عن مشروعھ القاض
الى تحویل اعداد " غوغل"ھو احد منتقدي سعي ) غرب المانیا-جنوب(روس استاذ االدب في جامعة ھایدلبرغ 

اح            كبیرة من الكتب التي نفدت م ي االرب ت وجن ى االنترن د عل ا بع ي م ادرة، من اجل عرضھا ف ن السوق او الن
تیریة . ھذا مشروع ھراء من االلف الى الیاء"ویقول روس .بواسطة االعالنات ". ھو بمثابة حملة دعائیة ھیس

ائال       دي ق اء النشر التقلی ى اختف د       "ویحذر من خطر ان یؤدي ذلك ال ب بی ي سوق الكت ورة ف تم تحدثون ث ان  ان
ب  انتیاغو دوال      . الثمن في المقابل ھو القضاء على دور النشر المنتجة لھذه الكت ام یقول س ى ھذا االتھ وردا عل

ى         "في بریطانیا " غوغل"مورا احد مسؤولي  اة ال ة من خالل اعادة الحی اكل العالمی ر المش نحن نحل احد اكب
ب من خالل     "سیعید " غوغل"ویتابع دوال مورا ان مشروع . الكتب التي یصعب الوصول الیھا ذه الكت احیاء ھ

ة  . ملیار مستخدم لالنترنت، بطریقة مدروسة بشكل جید 1.8جعلھا في متناول اكثر من  ویواجھ مشروع المكتب
اك   " غوغل "معارضین كثر في الوالیات المتحدة واوروبا، قلقین من اقدام " غوغل بوكس"الرقمیة  ى انتھ عل

ام    " غوغل "اب والناشرین االمیركیتان ابرمتا اتفاقا مع كّتوكانت نقابتا ال. حقوق المؤلف ة الع ي نھای  2008ف
نص على ان یحصل اصحاب حقوق المؤلف على نسبة من االرباح التي یدرھا استخدام الكتب الموضوعة على 

اق         . شبكة االنترنت ة االتف ف بمراجع وق المؤل ى حق ا عل ة امرت حفاظ صل  ویتوا. بید ان وزارة العدل االمیركی
اني      ي تشرین الث م ف دور حك ث ینتظر ص ورك حی ي نیوی اء ف ام القض وع ام ذا الموض اش حول ھ وفمبر/النق . ن

  .2008وعارضت الحكومتان الفرنسیة وااللمانیة االتفاق المبرم في العام 
ي      " غوغل"ویرى الناشرون االوروبیون والسلطات ان  اد االوروب ي االتح ة االجراء ف انتھكت القوانین المرعی

ن خالل نسخھ عشرات مالیین الكتب من دون حصولھ على اذن مسبق من اصحاب الحقوق، بعضھا صدر في م
ا  ھ  . اوروب ة ان ات االلمانی حاب المكتب رین واص ة الناش امي جمعی برانغ مح تیان س د كریس ى "ویؤك ب عل یتوج

ي     اري لعمل ادب دثت    . غوغل الحصول على اذن مسبق قبل اي استخدام تج دل تح ذا الج ى المفوض    وحول ھ ال
ا     "األوروبي لشؤون تعدد اللغات لیونار اوربان الذي قال  ب مجان ى الكت ان على متصفحي االنترنت الوصول ال

من حدة التوتر في فرانكفورت حین اكدت " غوغل"ورفعت . اذا امكن،، وفي الوقت عینھ یجب حمایة المؤلفین
ال  2010في اوروبا خالل العام " غوغل ادیشنز"اطالقھا خدمة  ، التي تسمح بتحمیل كتب كاملة على ھاتف نق

ي   از قراءة رقم ى اي جھ ت  .او عل دما اطلق ازون دوت كوم "وبع ة   " ام ابق خدم ت س ي وق دل"ف ى " كین یخش
ب   راء في     ". الكالسیكیة "الناشرون ان یؤدي ظھور منافس جدید الى انھیار مبیعات الكت ات الخب یر توقع وتش

ب االلكترو  یالد         ھذا المجال الى ان الكت د الم ا خالل عی ر الھدایا رواج ة ستكون من اكث رى الناشرون ان   . نی وی
ازون اذ     " غوغل ایدشنز" ر من ام یھم اكث ت       إقد تشكل خطرا عل ي مزود بمتصفح لالنترن از الكترون ن كل جھ

ة    ى قائم عھا الوصول ال ي وس ة او ال، ف یب المحمول ة مرورا بالحواس ب االلكترونی ى الكت ة ال الھواتف الذكی ك
نز" الل    . غوغل ادیش ن خ ة اال م دل االلكترونی ب كین طة كت ات بواس ى المؤلف الع عل ن االط ل ال یمك ي المقاب ف
الف كتاب بنسختھا الرقمیة ستكون متوافرة في اوروبا، اعتبارا من  500ان نحو " غوغل"وذكرت . “كیندل"

  . 2010النصف االول من العام 
ي    " بوكین"وعة الفرنسیة وتوقع لوران بیكار المشارك في تأسیس المجم ھ االلكترون الذي كان یعرض نموذج

وقد یبدآن بالتأثیر على اسعار  " ھیمنة كبیرة على الناشرین"انھ سیكون لغوغل وامازون " سایبوك اوبوس"
  .النشر في وقت تبدأ النسخ الورقیة تشھد تراجعا
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تكنولـوجیا
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  الصورة تحكي

  
على   وھن لعقود ،  مطربات عراقیات رائدات شغلن الساحة الفنیة

  :  التوالي 
، زكیة  وحیدة خلیل ، صدیقة المالیةزھور حسین ، سلیمة مراد ، 

  منیرة الھوزوز  ،  جورج
  

                  
  
    

                 



  

  

  
  
  

 


