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 یداع النتاجات الفكریةدعوة إل
ة والكُ  میة والخاص ر الرس ائق دور النش ب والوث دعو دار الكت ابت  ت

راق   واأل ي الع دباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف
لسنة  37الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم 

المجالت (المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  1970
د ة األ ) والجرائ نفات العراقی ك   والمص درونھا وذل ي یص رى الت خ

اتھم الف  جیل نتاج ائق    بتس ب والوث دى دار الكت ة ل ع (كری ل الطب ) قب
انون اإل . زم ق داع وُیل ة واإل أی ات الثقافی ع المؤسس اله جمی ة ع عالمی

رین وا  ة والناش میة والخاص ة   الرس ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی لمط
والوثائق قبل االذن  یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتبإب

  ) . مرحلة مابعد الطبع( نشرھا بتسویقھا او
ى  دعوة ال أتي ال ى   إوت ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك خ م س نس داع خم ی

ري ال  اج الفك افي  والنت ى  االرث الثق دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم عراق
  .ساتذة والباحثین والدارسین األ

في الخارج الى تزویدھا  كما تدعو الدار الكتاب والمولفین العراقیین
ن   خ م اتھم ، لیج  إبنس داراتھم ومؤلف اص ى  إو ري حفظھ ا ال دخالھ

ة الیالببل ة العراقی ا الوطنی العین  وغرافی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

دار    ر ال ل یس ى صعید متص اً أ،  وعل دعو أ، یض ع  أن ت حاب المواق ص
حف األ بكة األ   والص ى ش ة عل ة العراقی ى ت لكترونی ت ال جیل نترن س

ى    ول عل دیھا والحص واقعھم ل ام أم داع إرق اً ی وقھم  ، حفاظ ى حق عل
  .صدار المتعلقة بالنشرواإل
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راقیة بصلة ، والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة الع
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  4ـ  الثانيالعدد

ا فقط، فال      : أقول بادئًا بالذي لھ اول وقد ال یكون لھ آخر ھ منھ ا اقبل مھما اخذتني مظاھر حداثة العصر بم
یدًا الى التراث العربي الزّخار، فاغترف منھ ُدررالآللئ علمًا ومعرفة وتجربة، فان لم أمد أنفك امتد بیدي بع

ر            دودة وغی دي؛ المم ذ بی ان یأخ ن روح وریح ي م ن ال أراه ویران أًن َم ت ك رتین، أحسس رة او م دًا م ی
ر غافل فھو لیس بمغفول       : الممدودة الى ما یكون قد فاتني لكأنھ قائل لي ھ غی ت عن نسَ  !  ان تغافل  -فال ت

  ).الخوافي قوة للقوادم(سمعًا وطاعة فاّن : قائال –من ثم  –ماحقُھ التذكر، فأجدني   -كآخرین
ذا  اب   –وھك أن الكت ق بش دیث متعل اتح     –والح ق الف داء كح ان االبت دارة احس دء لج ق الب ًا بح ده وافی أج

ي بعمودي    لمغالیق االشیاء ان استطاع الى فتح بعضھا سبیًال، ان استھل باالشار ي للمتنب ة الى البیت اآلت
داللیتھ مع األخذ في االعتبار ما كان سائدًا في زمانھ ولعّلھ لم یعد یحمل من سیادتھ االن ما كان حاملھا في 

  . وقتھ ذاك
  أعز مكان في الّدنا سرج سابحٍ   

  وخیر َجلیسٍ  في الزمان كتاُب 
دھا     ا جل  : وأقول مستدركًا باالضافة ومستثنیًا بع ت أذاه –یس السوء  ام ھ     -ُجنب دعك منھ الن ًا  –ف افتراض

  .قد یرید ان ینفعك فیضرك، في قول على قول: كاألحمق
ة او یكشف   ) الشاعر –الشاعر : كما تقول( الكتاب  –والكتاب  ال سواه ھو الذي یضیف الى معارفك معرف

یر االسئلة ما تستدعي اجوبتھا غامضًا او یھدي الى سبیل منیر او ینشط فكرة او یعزز قناعة سلیمة او یث
. فان كتابًا كھذا ھو بكاتبھ مثل األدیب باسلوبھ -من قبل ومن بعد -وبداھة.. او .. المالئمة او یزید فائدة او

اب الخالق    ھ الكت ي الوصف    -ان ائق           -ان جاز ل ا الحق تلمس خفای ل ب ف ب ع للتولی ى التجمی اد عل ر اعتم بغی
  . بالتألیف

ة   –یزًا وھكذا، فان كتابًا متم ة   –متمرسًا من مراس كاتبھ المتخصص قادر على اثراء لغتنا القرائی الكتابی
ة    / بحسن استخدام المفردات ى غرف قلع الكلمات ضمن العبارة وھذه ضمن الجملة باسلوب سائغ یدخل ال

ؤنس مستأنس  یس م دخول أن اء ك ل برخ ارئ  . العق ل الق ھ عق تأثر ب اطن(ویس ل ) الب واعي(قب ب ) ال بحس
مصدر اساس لتوسیع  -بھذا التوصیف ال الوصف المحض –والكتاب . ف علم النفس الثنائیة التفكیرتصنی

ا          ا كلم ا وتنویعھ ھ منھ ا فات ھ بم یم قراءات ى تطع آفاق القارئ أیا كان مع االقرار بأّن قلیل االطالع یحتاج ال
  . وحاجتھ ھذه اكثر كثیرًا من حاجتھ االوسع منھ اطالعًا. وجد الى ذلك سبیًال

باختالف اھتماماتھ الكتابیة والمعرفیة المتوزعة ھوایة او احترافًا على أقانیم االدب والثقافة  –أما الكاتب 
د من درجات التأسي     ى       -المتعددة أسوة بالصحفي والمترجم في درجة او أزی ة اخرى ال ي حاجة نوعی فف

ب الصادرة    التعبیریة باحسان االطالع على ماال -ادامة شخذ أدواتھ االبداعیة ُیستغني عنھ من امھات الكت
ثم اّن مقارنة كتابة بكتابات بنیة . باللغة األم وبلغات غیرھا ان تیسرت او توفر شيء بعینھ على االلمام لھا

د      . االستقراء بعد القراءة إثراء لالطالع وتنمیة للمھارة الكتابیة ى المزی ة تقود ال والخطوة السدیدة الواثق
ر المدعى      من سداد الخطوات ف ة بسمات التطور غی ي الفعل االدبي الكتابي أسوة بكل مظاھر الحیاة الالئق

م   . والثقافة بمفھومھا المتعارف على حدوده ال محددات توقفھا عند حدھا . وبصفات التقدم المبتغى ومن ث
ة   ة بعام ن الثقاف ة لك ارة معین وزه مھ تكون   تع ھ، س ذه(ال تنقص اوز   ) ھ ى تج ھ عل ًا ل ك(عون نقص ال) ذل

  .المھارة) تلك(المفترض في 
فنعم ان اخذ االنسان نفسھ بالصعب امٌر شدید االتعاب ولكن سعادتھ بأثماره كمثل سعادة   -مكررة –وبعد  

ًا           راث االنسانیة الحافل شیئا قیم ى ت ا یضیف ال داعي عم األم، ال تنسى ، وما أسعد من ُیسفر مخاضھ االب
 .ومفیدًا بما ینبغي لالثنین
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  میر المجرعبد األ
  كاتب وقاص عراقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5ـ  الثانيالعدد 

ان ، او ف   ار االنس ي انتظ ة ، ف ت الكلم اة كان ر الحی تیقظ فج ل ان یس ذي قب ى ، ال ار المعن ي انتظ
ي ،    .. سیعطي الوجود ُبعده االكتمالي على مستوى الخلق  ھ االزل ة كفاح وحین بدأ االنسان ، رحل

  ! كلمة .. وجد البدء قد سبقھ ، وكان 
ارة تقول        ھ ، عب وان الوجود كل بح عن ي  .. وتلك قصة تضمخت بعطر االیمان العظیم ، حین اص ف

ة   ي قصة  .. البدء كانت الكلم ا           وھ دركھا ، او انھ ة ان ی راب من الحقیق ى كل من یسعى لالقت عل
ة ،       ة الكامل رة االجوب ا دائ رى ، وربم مفتاح العلماء والمفكرین في الدخول الى دائرة االسئلة الكب

  !والمؤجلة معًا 
ل              يء اجھ ذت ابحث عن ش ین اخ انیني ، ح د الثم ع العق ى مطل دایات ، او ال ى الب ا اعود ال ا ان ھ

ھ     تفاصیلھ ،  يّ  ان ابحث عن اجابت لكني كنت اتحسسھ في داخلي ، بصیغة سؤال ، صار یلح عل
ذي            ي ال م عقل ة اخرى ، ألطع اك ، وامكن ات واالكش تمرار من المكتب تریھا باس في الكتب التي اش
م        دیًا یشغلھ ھ یش جن ي الج ت ف یشكو جوعًا للمعرفة ولما یزل ، حتى اشار عليّ  صدیق حین كن

ار  .. التي كانت كتابًا مفتوحًا تنزف حواشیھ صورًا متعددة للقبح والموت آخر غیر ھم الحرب  اش
كلمتان ھزتا كیاني ، السیما بعد ان عرفت انھا ) .. المكتبة الوطنیة ( علّي صدیقي بأن اذھب الى 

مة ،       دیثًا للعاص ادم ح ا الق تیقظ جوعي ، وان ة ن فاس ام المعرف ن طع اب م ذ وط ى مال وي عل تحت
  ..ب الى ھناك یدعوني للذھا

حافة          ھ من خالل الص ذي اعرف د العلوجي ، ال د الحمی كان المدیر العام حینذاك الباحث الراحل عب
ت  ! اكثر مما اعرفھ من خالل كتبھ وحین دخلت ذلك الصرح العظیم ، شعرت بالرھبة ، التي تحول

مسترشدًا بدلیل من الى خوف بعد دخولي القاعة الكبیرة في الطابق االول الذي ارتقیت السلم الیھ 
الدائرة ، ألَر اعدادًا غیر قلیلة من االساتذة والباحثین والطلبة ، یقفون بانتظار تسلم كتب طلبوھا 
دة مع              ى ادراج ممت دني ال اب ، فوجدت من یرش ى كت ثلھم ، ألحصل عل ل م يّ  ان افع ، وكان عل

ا       ا الواسع ، وان ط بحرھ ت وس ذي   الحیطان ، تحتوي عناوین الكتب التي تھ  الشاب العشریني ال
الرمال یتطلع لبحر یمتد امامھ ، او ھكذا صرت اتخیل عالم المعرفة مازال یقف خائفًا متوجسًا على 

ًا ،                اس ماعرفت الحق ي قی ل ، وھي ف ا من قب ة قرأتھ ر قلیل ب غی ھ من خالل كت الذي اطللت علی
ات      ك اللحظ ي تل د ف ھ اآلن ، اقص ا      كالقطرة لیس اّال ، وھذا ما تاكدت من ي فضولي فیھ ي دفعن الت

ت    ة ، وقل لالطالع على محتویات االدراج التي تزاحمت فیھا عشرات االالف من العناوین المختلف
ن  !قرأ كل ھذا ؟كیف لي ان ا: حینذاك  سؤال ظننتھ ساذجًا ، لم یسعفھ االختیار االول والثاني ، لك

عة المطالعة في المكتبة الوطنیة ، انفتح مع االیام او مع ایام االجازات التي كنت اقضیھا معاقرًا قا
امامي افق اوسع ، ألكتشف جھلي ، واكتشاف الجھل ضرب من ضروب العلم كما یقول الجاحظ ، 
ئلة     ف االس ب ، ألكتش ض الكت ا اف واعي ، وان ي ال ى جھل دت اهللا عل ًا ، وحم ھ الحق و ماعرفت وھ

  .من ذاتي او ھكذا اعتقدت  ف شیئًاالكبیرة ، التي طرحھا اھل الفكر والثقافة ، واكتش
ا خالل       ة ایض ة الوطنی ارج المكتب اذن ، بدأت الرحلة في ثمانینیات القرن الفائت ، واستمرت ، خ
سنوات الحقة ، بعد ان منحني ھذا المكان الساحر ـ المكان الذي یحفظ انفاس العلماء دافئة عطرة 

ة  .. الكلمة وقیمة الكلمة ـ الدفعة االقوى باتجاه الكلمة ، ومعنى الكلمة ومسؤولیة  المكتبة الوطنی
اً      التي استحالت في ذاكرتي الى أم ، احنّ  الى ا ، وأحُن ایض حضنھا الدافئ واحن الى ایامي فیھ

ى  ازة ( ال ات ) اج یض بنفح ي تف ا الت ین حیطانھ یھا ب ة اقض بھ  حقیقی مت ال یش وء ، بص ن ض م
  ..معناه  الصمت ، ألنھ یمنح كل صوت
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  6ـ  الثانيالعدد 

ًا   ) مكتبة السالم(الحقت  1924في سنة  ًا وفنی بوزارة المعارف التي اصبحت مسؤولة عنھا اداری
ى       دیل اسمھا ال ًا وجرى تب ة  (ومالی ة العام ان        ) المكتب ا مك ر لھ د أختی ا الرسمي، وق لتتخذ طابعھ

ألف من     ان یت مناسب في بنایة المدرسة المأمونیة، كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة، وكان المك
ة    قاعتین احداھما لخزن الكتب واالخرى للمطالعة، وحددت خدماتھا صباحًا للطالب وعصرًا لعام

  . )1(مطالع ) 1000-800(الناس، وقد بلغ معدل المطالعین الوافدین الیھا شھریًا بین 
لة       ة منفص ا بنای ص لھ د ان خص وبأمر من الملك فیصل االول اصبحت المكتبة المركزیة للبالد بع

ید  ارع الرش ي ش ا( ف ا االغ وق الصفافیر  -باب رب س غلھا ) ق ت تش ي كان ة الت ي البنای دة (وھ جری
یحیین ) الیقظة ولى  . واضیف الیھا مجموعة  كتب نظارة المعارف ومكتبة جمعیة الشبان المس وت

  .)2(رعایتھا) محمد رضا الشبیبي(وزیر المعارف آنذاك 
المعظم حیث شغلت الجھة الیسرى   انتقلت المكتبة الى بنایة االوقاف في الباب  1930وفي سنة 

  . 1957منھا بینما كانت مكتبة االوقاف على الجھة الیمنى وظلت حتى عام 
نة   ي س نیف       1937ف ة والتص یم والفھرس ات التنظ ي عملی ین ف وفر المتخصص دم ت بب ع وبس

نیفھا           ا وتص ولى تنظیمھ ي بیروت لیت ة ف ة االمریكی ة الجامع دیر مكتب استقدمت وزارة لمعارف م
  . المعمول بھ لدى اغلب المكتبات العربیة والعالمیة) دیوي(وفق نظام على 

ید    ھ الس ا كتب رة م ذه الفت ي ھ ف ف ن الطری ب(وم م الرج وق  ) قاس ي س ى ف ة المثن احب مكتب ص
ي    السراي والذي كان معین مدیر مكتبة الجامعة االمریكیة على معرفة الكتب العربیة ا ف واجزائھ

ا  (المكتبة العامة في مذكراتھ  انھ استورد الكثیر من الكتب النفیسة والنادرة ولكنھ عجز عن بیعھ
ًا من    وتصریفھا فبارت في مكتبتھ وحار في ما یفعل بھا لیتخلص منھا حیث ضایقتھ نفسیًا ومادی

دة   .. جراء ما تجمع منھا ة بجری دین (فاتفق مع صدیق كانت لھ عالقة وثیق ذا    ) الراف ب من ھ وطل
ھ من      الصدیق ان یلوم وزارة ا اج الی ا تحت دھا بم لمعارف على اھمالھا المكتبة العامة وعدم تزوی

وم واذا   الكتب النادرة الصادرة حدیثا وعّدد تلك الكتب التي استوردھا، فصدرت الصحیفة صباح ی
د سمع     ) محمد جواد جلبي ابو التمن(بمدیر المكتبة العامة  ن ق م یك یأتي الى مكتبة المثنى التي ل

ب اخرى ارجو        بھا لصغرھا فأخذ ك كت ال اذا وصلت الی یشتري كل ما نشرتھ الجریدة فرزمھا وق
ام  . )3()ان تبلغني بھا وال تكتب بعد ذلك في الجریدة ین االستاذ    1942وفي منتصف الع اد  ( ع نھ

  الذي سبق لھ ان ) صبري الزبیدي(مشاورًا للمكتبة وتسلمھا من سلفھ  ) عبدالمجید الناصري 
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   7ـ  الثانيالعدد

نة    .مدیر المكتبة االسبق ) منمحمد جواد ابو الت(حل مكان  ي س اف     1957وف ة االوق ت بنای ازیل
  نتیجة الفتتاح شارع الجمھوریة فانتقلت المكتبة العامة الى دار مستأجرة في شارع الزھاوي 

ا وضعف             ة لھ ة الممنوح ات المالی ة التخصیص ًا بسبب قل ا بطیئ ان نموھ افة وك قرب ساحة الكش
ي وز   ؤولین ف دى المس ي ل وعي المكتب ي وزارة    ال الي ف ؤول الم روى أّن المس ارف، وی ارة المع

ب         ي شراء الكت ة ف ات المكتب یص طلب وم بتقل المعارف  لم یكن على وفاق مع المكتبة فغالبًا ما یق
  لذلك كانت المكتبة تعتمد على ما یھدى الیھا ولیس على ما یشترى من السوق، كما لم یكن مدیر

ون على درایة تامة بمایحتاج الیھ القارئ ، واما أعضاء المكتبة عضوًا في لجنة شراء الكتب لیك
راء         واء الق ن اھ دة ع ون بعی ا تك ادة م زجتھم وع ق أم ى وف ب عل ترون الكت انوا یش ة  فك اللجن

حف والمجالت      )4(ورغباتھم ت تنشرھا الص ي كان ، لذلك تعرضت المكتبة للكثیر من االنتقادات الت
  االستاذ بقلم 1960ي عددھا الصادر في تموز المحلیة وابرزھا ما نشرتھ مجلة المكتبة ف

لو افتقدت الكتب (الذي وضع المكتبة العامة في خانة المكتبات المتخلفة فكتب ) عبدالكریم االمین(
ادرة       ب الص كل الكتب التي صدرت خالل عشر سنوات مضت لما وجدت كتابًا واحدًا من ھذه الكت

ة العام    ي المكتب ي        في العراق والبالد العربیة ف درت ف ي ص حف الت ل ال تحوي المجالت والص ة ب
ات       ..العراق بل حتى في بغداد نفسھا ي حفری ا وجدت ف ة واثاثھ رة ان المكتب اما أثاثھا فیعطیك فك

  .)5(سومر وأور
عى االستاذ       ادات الالذعة س ك االنتق د الناصري   (ونتیجة لتل اد عبدالمجی أمورًا    ) نھ ھ م طوال بقائ

ى      للمكتبة العامة الكثر من عشر ة لیحصل عل ة وطنی ى مكتب ین عامًا الى تحویل المكتبة العامة ال
صب على تطویر المھنة المكتبیة تدعم واھتمام اكبر من الدولة وقد نشر العدید من المقاالت التي 

) دلیل المكتبة العامة(في العراق وتأثیر ذلك على المصلحة العامة واشار الى ذلك في نھایة كتابھ 
ؤولین  ل المس ك فقاب ى ذل ثھم عل ارف وح ي وزارة المع انون   . )6(ف یغة ق ع ص ة لوض كلت لجن فش

وُعرضت . مدیر مكتبة المتحف العراقي) كوركیس عواد(المكتبة الوطنیة تتألف منھ ومن االستاذ 
ارف  (الصیغة على االستاذ  راھیم ع دوره       ) اسماعیل اب ام ب ذي ق ذاك ال ارف آن ر المع عرضھا  بوزی

نة  ) 51(مجلس وصدر قانون المكتبة الوطنیة رقم على مجلس الوزراء فوافق ال ذي   1961لس ال
محمد (حمل توقیع  1961آب  9الصادر بتاریخ ) 56(نشر في جریدة الوقائع العراقیة  في عددھا 

ي  ب الربیع ركن  ) نجی واء ال یادة والل س الس یس مجل م (رئ دالكریم قاس وزراء ) عب یس ال . رئ
ذا الق  ب ھ ة بموج ة الوطنی یس المكتب ت  وبتأس د توج ة ق ة العراقی ون الجمھوری انون تك

ي            عاع العلم درًا لالش ة مص ل في عھدھا الزاھر لتكون المكتب افي الجلی الجھودالجبارة للعمل الثق
  .)7(والفني واالدبي بما تعرضھ من تراث على الجیل المعاصر واالحتفاظ بھ لألجیال القادمة

  
  المصادر

  .الوطنیة العراقیة وكیفیة النھوض بھاالمكتبة  -مان الحمدانيیقحطان احمد سل)1(
 .معقل أخیر للثقافة... المكتبة الوطنیة  -صافي الیاسري) 2(
 ).10(الحلقة  -مذكراتي في سوق السراي -قاسم محمد الرجب)3(
 .المكتبة الوطنیة العراقیة وكیفیة النھوض بھا -قحطان احمد سلیمان الحمداني)4(
 .امة ال تلیق بأمجاد بغدادالمكتبة الع: عبدالكریم األمین)5(
 .المكتبة الوطنیة العراقیة وكیفیة النھوض بھا -قحطان احمد سلیمان)6(
  .9/8/1961في ) 56(العدد  -جریدة الوقائع العراقیة)7(
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  8ـ  الثانيالعدد 

ى        ؤثر عل ورة أن ت ا المتط الم بتقنیاتھ ي غزت الع ات الت ال والمعلوم ا االتص تطاعت تكنولوجی اس
ي        االداء الصحفي واالعالمي لو ا الفن نھا وتطور ادائھ ى تحس ا یؤدي ال سائل االعالم المختلفة بم

ي       ة ف رات جذری املة احدثت تغیی والمھني بخاصة بعد أن شھد العالم ومایزال ثورة تكنولوجیة ش
نواحي الحیاة كافة، وأن التطور والتغیر أصبحا سمة من سمات عالمنا المعاصر ولیصبحا تعبیرًا 

  . كعن الثورة التكنولوجیة تل
ھ      ي كتاب انغتون ف اموئیل ھ ال ص رین أمث احثین والمفك ن الب رًا م ارات "إن كثی راع الحض ، "ص

ھ     ي كتاب ا ف اریخ  "ویوجیمو فوكویام ة الت ھ     "نھای وفلر في كتاب ن ت لطة  "، الف ر  “تحول الس ، ولت
حت تعود للعامل      " افول السیادة"ریستون في كتابھ  آخر ان القوة أض قد أكدوا جمیعًا بشكل أو ب

ي    " المتناطحون"كنولوجي والتقني، وقد جاء لسترثرو في كتابھ الت ة الت ى المعرف لیقود المرء ال
ة            وة التكنولوجی اتیح الق ك مف ن یمتل و م رین ھ ادي والعش رن الح ي الق ائز ف ول أن الف تق

  .والمعلوماتیة
رى، لتجد ان تأثیر تكنولوجیا االعالم قد طال الصحافة شأنھا بذلك شأن جمیع وسائل االعالم االخ 

ھا  حافة"نفس ارئ      " الص د الق حیفة بی ل الص ي نق ورق ف دیًال لل ون ب ل ان یك یط یحتم ل وس داخ
ھي البیئة التي فضل الناشرون ان تكون الفضاء " االنترنت"ولتكون الشبكة العالمیة للمعلومات 

ا للصحافة ممیزات وسمات وخصائص متعددة حبذھ) االنترنت(الجدید للصحافة العالمیة، لتضیف 
ة   دأ مرحل رون لتب تغلھا الناش راء واس ة"الق حافة االلكترونی ة  " الص ذ بدای الم من زت الع ي غ الت

د أن              ي بخاصة بع ا العرب ى عالمن ي ولتتسع ھذه الظاھرة لتصل ال التسعینیات من القرن الماض
  . أصبحت أرقام استخدام االنترنت والكومبیوتر في ازدیاد مضطرد

د     ومع دخول االنترنت وظھور الصح حف ق افة االلكترونیة لم یبق جدل في ان اجراءات نشر الص
اصبح افضل من السابق، لذلك فان صناعة الصحافة العربیة وجدت نفسھا في مواجھة نوع جدید 
ى طرق           اج ال دأ یحت ذي ب ى السوق ال الھ ال ة ارس من محتوى العمل، جدید في صیغتھ وفي طریق

جیة تناول المعلومات، واصبحت آلیة تقدیم المعلومات ماھرة في التكنولوجیا الحدیثة وفي استراتی
ي ان االنموذج           ھ یعن ذا كل ار، وھ حف واالخب ائن الص ة لزب ارات مختلف اكثر اقناعا كما توفرت خی

  .التقلیدي لقراءة الصحف قد تغیر تمامًا
  في السنوات االخیرة ازدادت كمیة واھمیة المعلومات، وسرعة جمعھا وطرق معالجتھا ووسائل  
  انتاجھا وسبل انتقالھا وتوزیعھا، وتضاعفت القدرة على تخزینھا واسترجاعھا واستقبالھا   
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  9ـ  الثانيالعدد 

ي     وعرضھا، وحفظھا،  ة الت ورة التقنی بب الث وتوظیفھا، وشھدت وسائل االتصال تطورا كبیرا بس
ق          حفي، وخل ویر االداء الص ث تط ن حی ا م ا علیھ ت اثارھ ا وترك ى ادائھ ماتھا عل ت بص ترك
دة،     ة الجدی ورة المعلوماتی ة الث ة ومواكب ام التقلیدی یر اداء المھ دة وتیس حفیة جدی ات ص ممارس

ي     م ف دور مھ حافة ب طالع الص ار     واض د انتش ة بع ات وبخاص ار والمعلوم ناعة االخب ة ص عملی
ت         اء االنترن ا فض ي یوفرھ زات الت تغالل المی ى اس حافة ال ى الص ائمین عل اه الق ت واتج االنترن
ة           وان واالصوات والحرك تخدام االل زات اس ار، وممی ال االخب للصحافة من انتشار اوسع في ایص

دمات الم     دیم الخ ھولة تق رى، وس ؤثرات االخ ارئ      والم ین الق ة ب زة التفاعلی راء ومی ددة للق تع
ایعرف        ور م ى ظھ اه ال م االتج ث ت ي حی كل آن ة بش ع االلكترونی ا المواق ي توفرھ حیفة الت والص

  .بالصحافة االلكترونیة
م       ھ ل حافة اال ان الم الص وبالرغم من التطورات الحدیثة في تكنولوجیا االتصال والمعلومات في ع

اتھا   یتم رصد واقع ھذه التطورات على الصحافة التقلیدیة، وظھور الصحافة االلكترونیة وانعكاس
الن        ار االع ا وانتش حافة وتوزیعھ ة الص ى مقروئی ك عل أثیر ذل ة، وت حافة المطبوع ى الص عل

  .االلكتروني
حافة              ى الص ر ال كل مباش ت بش ي تطرق ة الت ات الغربی ض الدراس ود بع ن وج رغم م ى ال وعل

د   االلكترونیة التي شھدت تواجدا ك ا افتق بیرا ومؤثرًا في الساحة االعالمیة الغربیة، اال ان معظمھ
ود    ة ووج حافة االلكترونی ین الص ز ب دم التمیی ا، وع دید فیھ ص الش بب التخص مولیة بس ى الش ال

  .مواقع الكترونیة لصحافة مطبوعة على االنترنت 
د        ي م ح، والتمض كل واض ت بش بكة االنترن ي ش وم ف ة الی حافة العراقی و الص یرة اال وتنم ة قص

ة مع اخرى      حف عریق وتؤسس صحیفة جدیدة أو قدیمة لنفسھا موقعًا على االنترنت، وتنضم ص
ت    ي االنترن ي ف حفي العرب ود الص ى الوج دة ال ة   . جدی ة الیومی حافة العراقی ود الص وان وج

ات          ي اوق ا ف ي تحدث لھ االلكترونیة على شبكة االنترنت مع االنتشار الواسع لھا والتطورات الت
ي       م ام البحث العلم حف ام ذه الص تقاربة مع تطورات النشر االلكتروني العربي یستوجب وضع ھ

اد فحات    .الج ى ص روءة عل ة المق تبدال المطبوع رد اس ة مج حافة االلكترونی ي تحول الص والیعن
جرائد ومجالت الى مادة الكترونیة، ویتم التعامل معھا في اطار شاشة بل إن المسألة تتجاوز ذلك 

الة         بكثیر  یلة والرس ة لتشمل الوس حفیة كاف الیة الص ة االتص حیث مست التحوالت اطراف العملی
وان الصحافة االلكترونیة ظھرت  . والمرسل والمستقبل والتغذیة المرتدة بل ونمط التسویق أیضًا

ي   وتطورت كنتاج لشبكة االنترنت التي تقف رمزًا واضحًا لثورة المعلومات التي یشھدھا العالم ف
  . ت الراھنالوق

باب      یزداد الس ة س حافة المطبوع ة والص حافة االلكترونی ین الص دماج ب احثون ان االن رى الب وی
االت            دخول مج ك ب ة، وذل اطاتھا االعالمی ع نش ى تنوی ة تتجھ ال اقتصادیة كون دور النشر العالمی

ات ا   از والمطبوع و والتلف ت   الرادی ل لالنترن تغالل أمث ة واس حا   لمتخصص ت الص د ان أتاح فة بع
ا      ث یمكنھ انس حی ر متج وع وغی ور متن راء كجمھ ور الق ع جمھ ل م ة للتعام ة الفرص االلكترونی

  .ارضاء مستویات مختلفة من اھتمامات الجمھور بقدر تنوع جمھور الصحیفة ذاتھ
ود   اك جھ ا ان ھن یعھا،      ًاكم االت وتوس ال االتص ي مج یة ف ة االساس ین البنی ذل لتحس ة تب عربی

، وتوسیع مجاالت التدریب، وتحسین مستوى التعامل مع اللغة العربیة وتحسین خدمات االنترنت
حف    دد الص في الشبكة لتوسیع قاعدة استخدام االنترنت في الوطن العربیفي الوقت الذي یزداد ع
الیومیة العراقیة والعربیة على شبكة االنترنت یومًا بعد یوم، وبذلك یتسع النطاق اللغوي لمفھوم 

افي     الصحافة االلكترون در الك د بالق یة مع العلم أن مفھوم الصحافة االلكترونیة لم یتم استیعابھ بع
 .من قبل الناشرین العرب
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قیل فیھ الكثیر ، وامتألت بطون الذواكر بمدیح عالٍ  لھ بعیدًا عن المغاالة ، وتشعب وصف المدیح 
ا مس          ق فیھ ي حل انیة الت ة لالنس اق الدری عة من االف م ،   فأمتد الى مسافات شاس رورا بتواضع ج

المھیب ) غالفھ(بجناحي ھیبة ووقار ، واذ لم تخدش بروق االلقاب والمدیح تواضعھ او تمس كُُُم 
ارم     ..بطرف غرور او نرجسیة ، فتزاحمت علیھ اكالیل الثناءات معطرة یلة لمك ة والوس ھ الغای الن

  .االخالق 
ا    ولعل من اعظم ما ابتكره االنسان تمثل في ادوات ومواد الكت ر ألن بھ ى الحب ابة ، من الورق حت

ھ      م ب ا یحل اد م تعزز موقف الحیاة من الدنیا واستقام خط سیرھا باتجاه المنفذ الوحید االبھى الیج
االنسان منذ اول صخرة استطاع تطویعھا لنقش ما فكر بھ للتدوین ، لیعرج خط سیره الى االعلى 

  .لذروة وھو مفعم باحالم البشریة وامنیاتھا بالوصول الى ا
والبشریة التي وقفت على قدمیھا تحیي بكل ارادتھا ما تمخض عنھ الصراع المستمر بین عصور 
الحیاة واجیالھا المختلفة ساكبة عصارة افكارھا في ھذه البودقة الجلیلة العظیمة التي ال تغدر وال 

اب    تسھو وال تتعطل وال تنام والتتحكم بھا غریزة او تھزمھا نزوة تعكر صفوھا ، ج ة من الكت اعل
دھا    ائز بمج خبز ادمغتھا الطازج ابدا ، غذاء روحھا الذي البد منھ ، والبشریة اذ تحییھ تحیي الف

اب     و الكت ا ، وھ الیز         .. وذخائرھا وكنوزھ ة دھ ھ النوری اء بحروف ذي اض امت ال ذا الرسول الص ھ
لم    الظالم الممتدة في الرؤوس واخرج خفافیش الجھل من جحورھا لینتعش اللب وی لق س دأ بتس ب

  .حضارة جدیدة ومدنیة رفیعة المستوى 
والكتاب الذي بدأ ناطقا ومر بمراحل عظیمة دقیقة اثرت على الحیاة واعطتھا صورة اخرى اعمق 
ا      ا وجلیس ا حمیم ون انیس امتا لیك ى ص ل ، انتھ اظر المتأم ھ الن ر بلمعان ي یبھ ار ذھب واجمل بأط

كینة لل  دوء والس م اّال بالھ ادقا ال یحل ول  ص زین العق خھا وی ل ویمس الالت الجھ ق س یس لیمح جل
  .بأنوار ال تنطفيء ، تضيء مخافر العقل 

ال       نوعة من الخرز والحب ب المص لقد بدأ الكتاب انسانًا، ومّر برحلتھ الطویلة بین  العصور بالكت
ان لتنشرھا     جایا االنس  والحجر والرقم الطینیة والرق والبردي والورق، وكل ھذه الكتب تحمل س

  .الى االنسان لكي یعرف طریقھ ویجد السر الذي تكمن وراءه السعادة 
ذلك ھو الكتاب كما یصفھ كل من طالع كتابا ، وال ننسى ان اهللا سبحانھ وتعالى )  .. نعم الذخیرة( 

د    ریم محم ول الك در الرس ى ص ة عل زل اول كلم لم (ان ھ وس لى اهللا علی ة ) ص ي كلم رأ( وھ ، )اق
احظ          فالكتاب الذي قال عنھ ھ الج ال عن ذي ق اب ال یس ، ھو الكت ر جل ا   ..المتنبي انھ خی رأ ، لم اق

 .عظیمة ، ھذا الرسول الصامت للقراءة من منفعة في الحیاة
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  قضیة للنقاش 

  من یحرق الكتب؟
 ،ألحمد خلف ) والذھاب الى اقصى الخراب ترنیمة األلھ ( وقفة متأملة عند 

  
  سماء محمد مصطفىا

 كاتبة وصحفیة عراقیة ـ بغداد
  

ب  رق الكت ن ح م یك ل
د،   يء الجدی ات بالش والمكتب
ن  ا ع اریخ ینبُئن اذ أّن الت
حرق جیش ھوالكو لمكتبات 

ام   داد ع ًال  1258بغ م، فض
ب     ر من الكت عن حرق الكثی
ام      روق لحك ن ت م تك ي ل الت

رھا ، وم  ذ  عص ا تأخ ن ھن
اھرة   ذه الظ ة ( ھ ) التاریخی

ین   ي ب راع األزل ورة الص ص
.. الحضارة والجمود الفكري 

ة   ین  .. بین الرُّقي والھمجی ب
ف   دم والتخل ین .. التق ب

  .عشاق المعرفة وخصومھا 
نقرأھا     ي س طور الت ي الس ف

فھي بقدر ما تحتج على  للقاص والروائي العراقي احمد خلف تجسٌد لھذه الصورة ، ومن وجھیھا المتناقضین ،
ل أي      رار والتواص ى االص وي عل دیًا ینط ل تح ھ ، تحم ت نفس ي الوق ا ف ة ، فأنھ الف الكلم ات وات حرق المكتب

 .االنتصار للكلمة والكتاب الذي یظل ھو االبقى واالقوى ، شھیدًا مرًة وشاھدًا مرة اخرى
ترنیمة األلھ والذھاب الى اقصى الخراب ( سوم مما كتبھ االدیب احمد خلف في نصھ المو) مقتطفات ( معًا نقرأ 

روت  ) جروح في شجر النخیل ( المنشور في كتاب  )  الذي اسھم فیھ عدد من مبدعي العراق ، والصادر في بی
  .2007عام 

 ابشع مظاھر التدمیر
ام          رقة ع دمیر وس ن ت ار م ات واآلث ب والمخطوط ھ الكت ت ل ا تعرض ف عم د خل ي احم اص والروائ ب الق یكت

  :بعد انتھاء الحرب العسكریة االمیركیة على العراق، وحدوث عملیات السلب والنھب والحرق2003
دى أھم   "  اّن ابشع ماتم تدمیره عبر السرقة المنظمة ھو المتحف الوطني لآلثار والمكتبة الوطنیة التي تعد اح

ة ال      ادرة والمراجع ذات القیم ة الن ات العربی ة  المكتبات البارزة في شأن المخطوط ة أحد    . عالی ة الوطنی والمكتب
المعالم الثقافیة والفكریة االساسیة في العراق ،اذ ھي رافد كبیر یعتمد علیھ المثقفون العراقیون حیث یجد طلبة 

  ".الدراسات العلیا ضالتھم بین أروقتھا المتعددة ورفوفھا الكثیرة 
  سؤال

ب      الم الكت ین بع ي المھتم یة        ویطرح القاص والروائي سؤاًال  یعن ب  قض ع جوان ام بجمی ذین یتوقون لاللم ، وال
  :حرق الكتب وخفایاھا ،اذ یقول 

ب     "  ًا  بالكت عال          : قد یتساءل المرء حین یكون معنی ى اش لیم عل ل الس ات العق ك مقوم ان یمتل كیف یجرؤ انس
  النیران 
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ا من         ث یحیلھ ة ، بحی ة العام ي المكتب ث ف لتلتھم مكتبة دون أن یصاب بالجنون أو العتھ؟ كیف یجرؤ على العب

ى من خالل السرقة العشوائیة       ي التعتمد اّال   النظام الدقیق الذي اعتمده المشرفون علیھا ، الى مجرد فوض الت
  " .على تخمین قیمة ما یسرقھ اللصوص والذین تطاولت ایدیھم الى المتحف الوطني ؟ 

 أول زیارة  الى المكتبة الوطنیة العراقیة
  :ویلي طرح السؤال انثیال سطور الكاتب برومانسیة ، وھو یتحدث عن اول زیارة لھ الى المكتبة الوطنیة

ى الم"  ي ال ارة ل ت أول زی ن    كان دف م ن الھ رین،ولم یك رن العش ن الق بعینیات م ع الس ي مطل ة ف ة الوطنی كتب
ا      ت انھ أمرأة ، قال اء ب الزیارة البحث عن كتاب او روایة حاصرني عنوانھا او محتواھا ، كال، كانت الغایة  اللق

بكین ألننا ال بادىء االمر كنا مرت. ترید رؤیتي ألنھا تحتفظ لي بھدیة سوف ترضیني وتدخل السرور الى نفسي 
اّن ھناك اكثر : لستیفان زفایج  ، فقلت لھا ) امرأة في الثالثین ( نعرف كیف ندیر الكالم ، وكانت ھدیتھا روایة 

، وھذه المرحلة من عمر   ) امرأة في الثالثین (من روایة بھذا العنوان ،واّن بلزاك سبق زفایج في كتابة روایة 
  . ثیرة ألّن المرء یبدأ بعدھا عدَُّه العكسياالنسان ھي من المراحل المؤثرة والم

ا الوصول           ین ، ناسبًا الیھ تنكرة حدیثي عن سن الثالث ي مس ة  ((  انتفضت السیدة غاضبة من ذه   )) خفی ى ھ ال
ة تتحدث         : المرحلة، وأكدت لي جازمة تمتاع بروای ي االس ات أرادت ل ي بقراءة الروای ا تعلق انھا بسبب معرفتھ

ر مجرى الحدیث          .ثینعن حیاة امرأة في الثال ة تغیی ي لحظة خاطف ت ف ة وحاول حكة مدوی ساعتھا انفجرت بض
تكانت         . ف اس ت كی ا رأی ًا ، ولم ال ایض اء والرج وم النس اكدُت لھا بدوري أّن ما اعنیھ لیس امرأة محددة بل عم

ت ف        ا تلقی َل م دیتھا اجم أعتبر ھ ي س اتي من   اساریرھا، واصلت الكالم بصوت اكثر ھدوًءا واطمئنانًا وانن ي حی
  .ھدایا، خصوصًا اّن المؤلف ھو زفایج الذي أكنُّ لھ احترامًا خاصًا ، السیما أّن لھ كتابًا آخر أكثر أھمیة 

اَر         ة ال غب ي حقیق ي تسمعھا من ات الت ورأیُت نظرة صاحبتي المغمضة واصغاءھا المطمئن الواضح لي وللكلم
وما ھي اال . موجود في المكتبة ایضًا )) بناة العالم((ي السیدة أّنأكدت ل)) . ُبناة العالم(( الكتاب ُیدعى . علیھا 

  .بین یدي)) بناة العالم((دقائق حتى اصبح 
اب   : لقد اغرتني السیدة باستعارتھ من المكتبة الوطنیة ، التي قالت عنھا متباھیة  تستطیع ان تسأل عن أي كت

یكون أمامك     ك اآلن وس ي بال ي اذعان    ! یخطر ف ا ھززت رأس ى       ولم وي عل ة تحت ة الوطنی ت ان المكتب ا، قال ًا لھ
ا         ل لھ ات ال مثی ادرة ومخطوط ة والن دات الثمین ب والمجل تیفان    .عشرات اآلالف من الكت ت بس ي اكتفی ر انن غی

اّال انني أرجأت ذلك الى لقاء جدید مع السیدة التي تعمل في   . زفایج وأن خامرتني الرغبة في الفوز بكتاب آخر
باحًا، وتحّب قراءة الروایات التي تتحدث عن نساء بلغن من العمر ثالثین عامًا، وھو العمر  المكتبة الوطنیة ص

  .الذي یقلق المرأة اكثر مما لو بلغت الخمسین منھ
وم   ك الی م               . حتى ذل ًا ول اء ظل یتیم م اّن اللق ي ونكھة خاصة رغ ى نفس ة ال ا صورة محبب ة لھ ة الوطنی والمكتب

ة      . نني ما زلت احتفظ بكتابین من ستیفان زفایج  غیر ا. یسعفني الحظ بلقاء آخر یدة المھذب د الس ا اناش ا أن وھ
التي اعارتني الكتابین وادخلت السرور الى نفسي، اذا ما قرأت ھذه السطور ان تشیر الّي بلقاء آخر، لیس في  

ا الصمت والخراب           ل یعُمھ اء ، ب ان للق لح كمك د تص م تع ا ل د  * المكتبة الوطنیة ، اذ  اّنھ ب في    فق ت الكت احترق
ت     ًا ، وُنھَب ماًال ویمین اروقتھا ورفوفھا العدیدة ومأل الغبار والدخان جدرانھا وزوایاھا وتناثرت آالف األوراق ش
یة        ي راض ا وھ ب لطالبیھ ر الكت آالف المجلدات النادرة، وغابت تلك الزاویة التي كانت مستقرًا لمنضدتھا ، تعی

أصبحت جدران ". اّن عملي ھو ببساطة نشر المعرفة بین الناس: " لي  وسعیدة في عملھا الفرید، كانت تقول
ي وضح              وط ف ب البل نوعة من خش ة المص دة الجمیل ِرَقت المنض ق وُس ار الحری دخان وآث ھذه الزاویة ملیئة بال
ف   النھار، ولم اعد اعرف این اصبحت السیدة حتى ھذه اللحظة ، وھا أنا أعترف بأنني  مدین لھا بكتابین لمؤل

  .عزیزالى نفسي ، مستعد للتخلي عنھما  حالما تظھر السیدة من جدید
ى والخراب ،     ا الفوض انني اآلن واقف في الشارع المواجھ لمبنى المكتبة وأنظر بأمعان، ال آلثار الحریق وبقای

داث بل احاول جاھدًا تحدید زاویة جلوس السیدة الكریمة التي استضافتني ساعة من الوقت، ولم تستطع كل اح
وف    . الزمن او العالم محو ذلك اللقاء الجمیل غوًال برف واعترف لھا اآلن ، بأنني حین كانت تتحدث ، لم اكن مش

ذین          ال ال ب الرج ھ اغل ل الی ادىء یمی ال ھ الكتب المرصوفة جنب بعضھا بل كنت اتنعم بجمال السیدة، وھو جم
ي اعرف        والحق اقول، . یقدرون قیمة الجمال ویعطونھ اعتباره الالئق  درك أّن ت ت یدة ھي األخرى، كان أّن الس

  ".بأنھا تستمتع بنظراتي غیر المترددة  
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 مشھد مروع
  :اتب استذكاراتھ، فیكتب یواصل الك

یس  "  وم الخم ذا الی االت    17\4\ 2003ھ الت وال اتص ث ال مواص ة الحرب، حی ذ بدای دیق من ي اول ص زارن
ال           ا عن االتص د انقطعن باحًا وق ى ص ث الخط اء یح ي ج د    . والكھرباء، الشاعر محمد درویش عل دماه ق ت ق كان

الذھاب الى اقصى ((خ، انطلقنا معًا في رحلة سمیناھا اعانتاه على المجيء من جانب الرصافة الى اطراف الكر
  .نتفقد خاللھا ما تھدم من بغداد، وما اجھز علیھ الغوغاء بالحرائق بعد السلب والنھب )) الخراب

ارف        ن المص دد م ى ع ل عل د حص لحة ق ًا باالس ي، أّن ھجوم ش عل د دروی دیق محم ي  الص ل ل ك نق الل ذل خ
وعند الوصول الى مبنى المكتبة الوطنیة والحریق الذي طالھا من . كزي العراقيالحكومیة ومن بینھا البنك المر

رام   الجھتین،ألجَم المشھد افواھنا وعقَد ألسنتنا لما عكسھ من بشاعة تثیر الجزع ومقدرة الفاعل على عدم احت
رمیم   اًال وال ادر  (ابسط النوامیس، شاھدت عماًال یتسلقون المبنى في محاولة للت بتھم عم ذلك   حس انوا ك ي ان ك

ان       اھر للعی ار ظ ى ودم ى من فوض ة    ). فعًال أم اّنھم لصوص جاءوا لیستكملوا ما حصل للمبن ام مشھد المكتب ام
ان حرق المكتبة یشبھ سرقة المتحف الوطني : المروع ھذا ، وقَف حشد من الناس على الناصیة ، وقال احدھم

  ".لآلثار العراقیة 
 بغداد حاضنة الكتب والمكتبات

ي              ة الت اه المدین اعره تج ال شك یستحضر مش ھ ب ات، فأن یة حرق المكتب والكاتب حین یكتب بلوعة عن قض
 :تحتضن تلك المكتبات والكتب

في ضوء الفانوس  18\4\2003انني اكتب ھذه الصفحات والساعة تشیر الى الرابعة من صباح یوم الجمعة " 
ائي،        فقد مض. النفطي الذي قد ال یكفي زیتھ لساعة أخرى  ار الكھرب اع التی ى انقط ابیع عل ة اس ت اكثر من ثالث

والوعود بعودتھ مستمرة وقائمة على قدم وساق، ففي كل لیلة مظلمة تمّر، یقال لنا فیھا كالم جمیل عن عودة   
مترامیة االطراف ) كبغداد( وعلى المرء ان یتخیل مدینة . المیاه والتیار الكھربائي الى بغداد، ولكن دون جدوى

فھا یحترق بفعل النیران المستمرة التي تغشیھا طبقة من الدخان الجائر، الذي سمم في طریقھ كل ماھو نقي نص
  . اما نصفھا اآلخر الذي انقذتھ االقدار من ایدي العابثین، فأنھ یغط في ظالم كثیٍف.. 

یخیُل الّي اآلن ،لشدة تعلقي  و. الصمت والظالم، ھما حصة بغداد ھذه االیام وزاُدھا في اللیالي المترعة باألسى 
ھ              الم وادبائ اب الع ق كت ا ، اّن من ح ل محنھ ي ك ا ف تطع مفارقتھ م اس ي ل بھذه المدینة العمالقة ، الحمیمة ، الت

در         . التحدث عن مدنھم ت سعادتنا ال تق ي كان بھم الت ا وكت لقد تعرفُت الى عدد من مدن العالم من خالل روائییھ
  .بیوتنا مكتباتنا الخاصة ونحن نقتنیھا لنؤسس منھا في 

ة من             رة لحظ لة االخی ي المحص ي ف ة ، ھ ة سیرة ذاتی داعیًا ام متابع ًال اب والكتابة عن المدن مھمة ، أكانت عم
  .لحظات الوجد، یھُب الكاتب فیھا قلَبھ مرة واحدة الى موضوعھ

ان محا    ُت ك ا كتب راب من     وبغداد التي نحبھا جمیعًا ، ظلت الموضوع األثیر لدي ، ومعظم م عة لالقت ة متواض ول
ن    داث یمك قلبھا الكبیر، ال تقدیم وصف خارجي لمعاناتھا وما لحَق بھا من اضرار ، ھذا الوصف الخارجي لالح
ذي ترزح تحت            اني ال ذاب االنس اھر یشغلھ الع اص م ارع او ق ي ب ان یتكفلھ أي مؤرخ نبیھ افضل من اي روائ

  .وطأتھ قلوب عشاق المدن التاریخیة 
بغداد جدیرة بأحترام من تطأ قدماه ارضھا، وأن یكبح نزواتھ وحقده؟ لماذا كلما مررت بمبنى محترق    ألیست  

تذكرت الشعراء االفذاذ الذین عاشوا بھا والكتاب الماھرین الذین ختموا حیاتھم في ربوعھا؟ لماذا اتذكر ھؤالء 
ا الحاضرة    ـ  لعل الجاحظ یبرز في المقدمة ـ دون سواھم؟  أیرتبط االبداع وال  ثقافة والفن ببغداد وحدھا؟ أم اّنھ

ا        ل م دن، وك ارة والتم اء الحض ي بن العربیة الوحیدة التي تمتلك مع القاھرة ودمشق امتیازھا التاریخي العتید ف
  ".ھو متوحش وال انساني غریب عنھا ؟ 

 خصوم المعرفة
  :ویسترسل الكاتب في ابداء موقفھ تجاه خصوم المعرفة

ي      كثیرًاما أسجل"  ادًا انن مالحظاتي وانطباعاتي في دفتر صغیر الحجم كثیر االوراق، عن اشیاء محددة، اعتق
ي      د ل ا تأك ادرة ، مم سأستفید منھا ذات یوم ، لكنني والحق یقال، لم ارجع الى دفتري ھذا اّال في مرات قلیلة ون

  كتابة مالحظات وانطباعات بلغت غیر انني ندمت بشدة على تبدید وقتي في . انھا مجرد مالحظات ال جدوى منھا
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لح    ي تص ات الت ن الیومی یًال م َل س ا حم اتر، وآخرھ بعة دف ن س ر م دادھا اكث ي تع ة    ف تعلم كتاب بًا ل اًال مناس مج

  .اختبار الحكم والعبارات الطنانةالقصص او 
وخالل السطور التي شرعت في كتابتھا عن عادة حرق الكتب ،تذكرت عددًا من األشارات التي نقلتھا من كتاب  

وان    ة بعن وردة   ( ترَك انطباعًا عمیقًا في نفسي ، وھو روای دًا و    ) اسم ال ب عم ى تصدي   ، تعرَض لحرق الكت ال
المعرفة لخصومھا، وقد ذكرت في مطلع كتابتي عن حرق المكتبة الوطنیة في بغداد أّن خصوم المعرفة غالبًا ما 
ا ، اي من      یكونون من الجھلة واألمیین ، وھذا خطأ جسیم ینبغي تصحیحھ، فالمعرفة تملك خصومًا من داخلھ

أتالف      الذین یعرفون قیمة الكتب والمكتبات ، وأني من اجل كتاب العین ب الین والض رًا من الض ة مقال أدین بھ نف
ذین یكرھون          ا من ال ادة واوالد الزن ة وشملت بعض الق الكتب ، اقتصرت في اتھامي  ذاك على األمیین والجھل
یدة           اء س ى لق ت ال ي ذھب ي ان ة ف ل والمبالغ ي التحای الكتب ویمقتون المعرفة، وتجاوزت في امري حد التورط ف

  .ستیفان زفایجاعطتني كتابین ل
ة       ة بغی ت الحكای ي اختلق كنت قارئًا مواظبًا على زیارة المكتبة الوطنیة ، سواًء اكانت ثمة سیدة تنتظرني أم اّن

ھ،  . جذب القراء ودفعھم نحو مواصلة  مقالي ھذا   فأني كالذي ُضبط متلبسًا في ُجرم ال یدري كیف التخلص من
  .طق الخطرفقد تورطت في اللعبة وذھبت فیھا حتى منا

ة         ذه الحكای تملص من ھ اول ال ي اح على أي حال، سواًء اكانت ثمة امرأة في انتظاري في زیارتي االولى ام ان
اآلن ، خشیة غضب العائلة علي، فقد غدوت منذ ذلك الیوم الذي حملت فیھ الكتابین زائرًا دائمًا للمكتبة الوطنیة 

ة    .  رأت روای ي ق ان (أذكر أّنن ول   ) الغثی ان ب یة       لج ابي بشخص ص من اعج م اتخل ة، ول ا كامل ي قاعتھ ارتر ف س
العصامي الذي وقف ذات یوم امام صف الكتب في المكتبة الوطنیة في باریس متأمًال ومتحدیًا رفوفھا العدیدة ، 

وأّن شغف العصامي في روایة الغثیان أثار حفیظتي ) . بیني وبینك ایھا العلم االنساني(واطلق عبارتھ المعروفة 
ي       یو داي ، لكنن ھ ی اي أو تطال ھ عین مھا، وقررت على غراره تحدي العلم االنساني في قراءة كل شيء تقع علی

ون        الي یعلن واج ، وأّن امث تالطم االم ر م ي بح اء ف رة م ادل قط ب ال یع ن كت ھ م ا قرأت ة ألّن م رت المعرك خس
ا          ب ، كم ادة  مع حرق الكت ذا ھو األمر ع ة، وھك ة     انتحارھم في تحدیھم للمعرف ال مع روای وردة  (الح م ال ) اس

ب     ا وترتی ب وادارتھ فاحتراق مكتبة الدیر كان من داخلھا، اذ اشعلھا الراھب العجوز والمسؤول عن تنظیم الكت
. مفرداتھا ، من اجل القضاء على المعرفة التي كان الراھب یخشى وصول البشر العادیین الى سرھا ومتسعھا  

ي حالة احتراقھا البد أن تترك في التاریخ ذكرى االشتعال الدرامي الذي یخلد  غیر أّنھ لم یعرف ان الكتب حتى ف
  .الى االبد ، أي اّنھا ال یمكن نفیھا نفیًا مطلقًا 

ك      . فاالحتراق عادة یؤسس لھ ذاكرة خاصة في عقول البشر   ر یختلف عن ذل ھ أم دي علی .  لكن الذي وضعُت ی
لة تقض         فقد وجدُت المعرفة وألول مرة تحسن الدفاع كلت معض ا ش ل ألنھ ا ب عن نفسھا ، ال من خالل احتراقھ

ا      ي اّنھ راق، ف مضاجع خصومھا ، أیًا كانت جنسیاتھم او ھویاتھم، فالمكتبة ھنا تبقى رمزًا ساطعًا ، رغم االحت
ر   . رمز ادانة وتحدٍّ لمن یتجاسر على اتالف الكتب وحرقھا  ان وال استبعد أن تكون لدى الفاعل، وھو یرى  النی

ت ، أّن حرق     ا زل تشب في المجلدات المذھبة واألغلفة األنیقة،  متعة قصوى ، في الوقت الذي اعتقدت فیھ وم
  ".المكتبات انما ھو فعل مشین ال یرتكبھ إال الجناة وحدھم

  )حرق الكتب ( وقفة أخرى عند 
رنیمة االلھ والذھاب الى ت: وكما یتعرض القاص والروائي احمد خلف الى قضیة حرق الكتب في نصھ الموسوم 

ة ،          ة العربی دوریات الثقافی دى ال ي اح ھ ف رأه ل افي نق اقصى الخراب ، فأّنھ یتناول ھذه المسألة  في موضوع ثق
میمیة    ّلة ص ة  وص ة بالغ ات اھمی ب والمكتب ي حرق الكت أن دواع اره بش ب وأفك ة الكات تعراض رؤی د ألس ونج

  .بمایطرحھ الكاتب في ترنیمتھ 
  ) . حرق الكتب : ( عنوانًا داًال على مضمونھ  الموضوع یحمل

  :وفیھ یكتب احمد خلف 
منذ فجر التاریخ والكتب تعاني من خصومھا التقلیدیین ، الذین یكرھونھا وال یمیلون الى جنیھا او االحتفاظ "  

دى   ان الكتب تترجم كینونة مؤلفیھا الذین یشكلون عقد. بھا بل یكون االھمال والتردي حصتھا منھم  ة خاصة ل
والجاني یجد متعة . وكان نصیب الكتب عادة التمزیق واالتالف الذي یصل حد الشراسة والغیظ. اعداء المعرفة 

  ولعل ابشع صورة مرئیة للكتب ، وھي . خاصة لتنفیذ رغبتھ او شھوتھ بتمزیق  الثقافة وسحقھا بشتى الصور 
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ُتسَحق وُتنفى من الوجود ھو القیام بحرقھا مع سبق االصرار ، ألّن باشتعالھا تحَرق المعرفة وتلغى من الوجود 

خطر انواع النفي وااللغاء ، فالكتب المحترقة اذ تستحیل الى المشَخص ، وتصبح جزًءا من العدم ، اّنھ وال شك ا
ال   رماد تذروه الریاح ، انما تحرق في اشتعالھا اسماء مؤلفیھا ، اي اّنھا حالما تبدأ باالشتعال ، فأّن المؤلف ین

ائق وال نقول    اة ،  نصیبھ من العقاب الرمزي الذي ینالُھ بجدارة ، والمثقفون عمومًا مشاكسون وادعیاء حق دع
ین            ة واألمی ال مع الجھل رائھم فكیف الح ى ق لتھم عل دعون مفاض أنھم ی اعتھم ك ون عن بض ا یعلن النھم وحالم
غلھ بجدارة              ذي تش ز ال ا والحی دافع عن وجودھ رق ت ین تحت ب ح رأون ؟ والكت ذین ال یق والمستبدین والطغاة ال

راق    اد ذكرى احت ي       ایضًا، اذ ھي تخلد ذكرى الحرائق في التاریخ ، وتع ى والحروب الت ة بالفوض ب مقرون الكت
ان        ال فوضویة وفلت اك اعم ن ھن م تك ى حد   ( تصبح قاعدة لالحتراق ، اذ الیمكن القیام بحرق اي مكتبة ما ل عل

قد یتسم بعضھا بالتوحش  وعدم االنسجام مع منطق الحیاة الیومیة السلیم ،عكس ذلك  ) علي الوردي . تعبیر د
  ".ا تمنحھ لنا من لطائف تمس انسانیتنا بأریحیة ألّنھا اشارة لألمان والسالمتكون الكتب دلیل بھجتنا بم

 ریخأحرائق عبر الت
ب اذ           * ق بحق الكت اریخ من حرائ ب خالل الت ا ُارِتك ى م ذا ال ویشیر االدیب احمد خلف في معرض موضوعھ ھ

 :یقول 
ب بوجودھا    كان ھوالكو قد احرق المكتبات في بغداد لیتخلص من علمھا الوافر ، وق"  ھ الكت د اثقلت على كاھل

ي         ة ، الت ة العظیم ات التاریخی ى المكتب ا وحت ھ بأھمیتھ القوي المؤثر ، الذي یذكره بما یعانیھ ازاءھا، بل وجھل
اء یعبثون     تعرضت الى الحرائق فأّن ما حلَّ بھا من دمار النیران كان بفعل انفالت العقل من عقالھ وترك الغوغ

ادت في         بمقدرات العامة ،حتى  ي س تن الت ة  للحروب والف ة منطقی ان نتیج حریق مكتبة االسكندریة الشھیرة ك
ا       ًا منھ ذي احرق جانب زمن القیاصرة والحروب التي دارت بین االسكندریة وروما ، في زمن یولیوس قیصر ال

دور        . في أثناء معركتھ مع كلیوباترا أي حروب ت لة ب ًا شدید الص رتبط ارتباط ب ت د    وظلت حرائق الكت ث یفق حی
ك         ا، وال تعود تمتل ى جوھرھ ب ویتالش ة الكت یع قیم القانون ھیبتھ امام موجات الفلتان وتدھور االحوال ، وتض

ویتفق الجمیع في القرن الحادي والعشرین على اّن حرق . ذلك السلطان المستنبط من حكمتھا وقدسیة رسالتھا
ظَل عبر التاریخ عمًال من اعمال القرصنة واالنحطاط  المكتبات جنایة، تنم عن بشاعة الفاعل، واّن حرق الكتب

ھ       ان بريء من اي جرم ارتكب د  ... وعدم التحضر، وال نظن ثمة عمًال آخر یوازیھ بشاعة وخزیًا اّال قتل انس لق
ًا                د تاریخ ازة ھذا البل یظھم حی ل آخرین تغ لب من قب ب وس ات نھ ى عملی ي العراق ال تعرض التراث والثقافة ف

  ".لمعرفة والفكر بصورة منظمة عریقًا من ا
  المكتبة رمز ساطع

لكن احمد خلف یخلص ، ایضًا ، في ختام موضوعھ الى أن المكتبة رمز ساطع ، وحرقھا عمل  مشین الیرتكبھ 
دمھا          . اّال الجناة انفسھم  اة الشعوب وتق ي حی ب ف ة الكت دى أھمی ات وم ة المكتب وھوبذلك یؤكد على عمق مكان

  .ء معرفیة ھي جزء من تاریخ الحضارات العریقة تحت ماتشعھ من اضوا
  

 :ھامش
ا     2003المكتبة الوطنیة العراقیة بعد تعرضھا للدمار والحرق عام * ت ابوابھ قد اعید اعمارھا بعد حین، وفتح

وھي الیوم بحلة . للمطالعین من جدید، لكن بعد ان فقدت اكثر من ربع مخزونھا الثقافي بسبب الحرق والسلب 
ھ            . یدةزاھیة جد ا ، ونأمل من قلم اول قضیة حرقھ د تن ف فق د خل وأما القاص والروائي العراقي المعروف احم

ومن أقالم كتابنا ومثقفینا الكتابة عن انبعاث الروح من جدید في اروقتھا التي تلطخت بلون الدخان یومًا ، فأذا 
اص والروائ      ا وصف الق اطعًا       بھا تنھض من بین الرماد ، لتكون بالفعل ـ  وكم ة ـ رمزًا س ف المكتب ي احمد خل

  .ورمز ادانة وتحٍد لمن یتجاسر على اتالف كنوزھا 
لقد نفضت المكتبة الوطنیة الیوم عن جدرانھا آثار الدخان وعن اروقتھا ذرات الرماد ، وعاد الضوء یشع فیھا  

يء اعادت     وعلیھا مع اّنھا  فقدت  مصنفات ثقافیة نادرة ومھمة جدًا ،تأمل استعادتھا، لكن ل ش ھا بالرغم من ك
  .الحیاة الى نفسھا بنفسھا 
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  تقنیات

  
رشیف من حمایة مخازن األ
  *ور تقنيالحرائق من منظ

  مازن ابراھیم النعیمي
  مدیر مختبر صیانة وترمیم الوثائق ـ بغداد

  
أ  ر الت اذ    اظھ ة وراء اتخ ة الكامن ریخ الحكم

ي ال       وع االحداث الت ل وق ة قب االجراءات االحتیاطی
ا      ل وقوعھ ا او ان یتخی ي وقوعھ د ف ب اح یرغ
ى   سواء اكانت حروبا او كوارث اخرى قد تؤثر عل

ھ  ة باكمل ل المؤسس المة   ھیك ن وس ى ام وعل
  .المجموعات االرشیفیة الخاصة بھا

ازن      ان مخ ذا ف ر ل د كبی ى ح ادرة ال دة والن واد الفری ي الم ائر ف ن الخس ل م د یقل بق ق یط المس ض التخط ان بع
ر     ام االكب ات االھتم االرشیف تحتاج الى التخطیط المبرمج للطوارىء والكوارث والذي  یجب ان تولیھ المؤسس

  .ومنھا كارثة الحریقلمواجھة الكوارث 
ان حمایة مخازن االرشیف تبدأ من نقطة البدایة وعند تجاوز ھذه النقطة تصعب السیطرة على الحریق وحمایة 
المخزن ، ذلك ألن استخدام خراطیم المیاه سیدمر المكان ، وأھم نقطة یجب معرفتھا ھي ان نعلم بوجود حریق 

ي نق       اء ف ع         لذا یجب ان یجري تاسیس اجھزة لالطف ذلك موق ا ولنعرف ك ة منھ ي المخازن وقریب ة ف اط معلوم
ة اجھزة              ب مراقب ذا یج اویا لھ را مأس د یكون ام یف ق ازن االرش ي مخ ار ف الحریق فمن الواضح ان اشتعال الن
االنذار ضد الحریق طبقا لجدول زمني منتظم وتوصیلھا باحد اقسام االطفاء او الشرطة او خفر الحمایة ویجب  

  .جھزة بحیث تحذر الموجودین  في المبنى وتقوم في الوقت نفسھ باخطار خدمات الطوارئ ان تصمم ھذه اال
ا                أین النھ ي تعمل بالت ي اجھزة الكشف الت ازن االرشیف ھ بة لمخ ة بالنس ق فاعلی ذار الحری ان اكثر اجھزة ان

  .تستجیب لغازات االحتراق اكثر من الحرارة او اللھب او الدخان المرئي
ة ر   ا ان انظم ي           كم یف ف ازن االرش ا لمخ ن اختیارھ اء یمك ائل اطف ل وس ي افض ة ھ اه االوتوماتیكی شاشات المی

ذي یجذب              ان النوع ال ذا ف تمرار ل ا باس تم تطویرھ دة ی ا اخرى جدی اك انواع الوقت الحاضر ومن المؤكد ان ھن
ا صغیر الحجم         تخدم ھذا النوع  رذاذا دقیق باب ویس دفع من فوھات    معظم االھتمام االن ھو نظام یعمل بالض ین

تخدام    تعمل بصورة مستقلة یتم فیھا التحكم بشدة التدفق في حالة استخدام رشاشات ولیس من المستحسن اس
  :انظمة الغاز عندئذ ، وھذا یرجع الى العدید من االسباب اھمھا

  
الون  ـ 1 ان     CBrF3( 1301حظر استخدام الھ ورو میث ث فل ي معظ      ) ، بروموثال ازات ف م وھو من اشھر الغ

  .الدول منذ سنوات نظرًا لدوره في استنفاد طبقة االوزون المحیطة باالرض
عند االطفاء تندفع الغازات بسرعة وبالكامل من حاویاتھا المضغوطة فاذا فشلت في اخماد النیران فورًا فلن ـ 2

 .تكون ھناك اجھزة اطفاء احتیاطیة للقیام بذلك
 ودین فيرا فھو یصیب اي عضو من العاملین الموجغازا خطی) CO2(یعد ثاني اوكسید الكربونـ 3

ي تحتوي         ار وھ عة االنتش ي الرغوة واس ل ف المنطقة المراد اطفاؤھا باالختناق وھناك بدیل للغاز او الماء یتمث
 .على نسبة صغیرة جدا من الرطوبة

یف اذ   ومن المعلوم ان الماء والنار اكثر ما یخیف العاملین في االرشیف فكالھما یسبب دمارًا  ات االرش لمحتوی
حینما تغرق االوراق بالماء فمن المؤكد ان خبراء الصیانة والترمیم سیقومون بانقاذھا من خالل وسائل الترمیم 

  ، وعملیات السرقة والتخریب والسلب والنھب نستطیع تشخیصھا او ایجادھا الیوم او غدًا ،ا ما 
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  .في حالة الحریق فان االوراق ستنتھي وتصبح رمادا

  :ولتجنب الحریق ُابتكَرت اجھزة عدیدة منھا اجھزة اطفاء اعتیادیة واخرى للحرارة
  :تیادیةاجھزة اطفاء الحرائق االع -1

اه        :  SPINKLERالمرشاتأ ـ   در می وفیر مص ب ت ي السقوف وتتطل ة ف وھذه المرشة تنشر الماء وھي مثبت
  .امین یعمل على مدار الساعة وخزان ماء اضافي ومضخة وتیار كھربائي مستقل عن البنایة
ازن اال     ا لمخ ن اختیارھ اء یمك ت    ان انظمة رشاشات المیاه االوتوماتیكیة ھي افضل وسائل اطف ي الوق یف ف رش

ا ولكن من عیوب      الحاضر ومن المؤكد ان ھناك االن انواعا اخرى جدیدة یتم تطویرھا باستمرار كما ذكرنا انف
  استخدام المرشات ان الماء یتلف االوراق ویدمرھا لكن ال یوجد االن بدیل افضل من المرشة

 ھذه اجھزة لھا القابلیة علىو) : INERGENجھاز ) (االطفاء بالغازات(اجھزة االطفاء الضبابیة   -  أ
از االرجون   % N52االطفاء اكثر من الماء وھي فعالة الحتوائھا على مجموعة من غاز النتروجین % 40وغ

نفس     % ) 8وغاز ثنائي اوكسي الكربون ى ت أثیر عل ھ ت ولكن استخدام غاز ثاني اوكسید الكاربون في الخلیط ل
ى        ان عل ھ ف از العصبي وعلی یما الجھ ائق          االنسان الس د عشر دق ان بع رك المك ذه الظروف ان یت ي ھ العامل ف

بغة   HFویكمن خطر ھذه الغازات في تفاعلھا عند وجود معدن فینتج فلورید الھایدروجین  ى الص وھذا یؤثر عل
ادة  .المعدنیة في االحبار ولكن من محاسن ھذه االجھزة امكانیة اطفائھا الحریق بصورة كبیرة ، ولكن تركیز الم

  .لھ تاثیر قاتل على االنسان % 340بمعدل  المستخدمة
دما   ولننظر االن الى ھذا الرسم او المخطط الذي یمثل ارتفاع درجة الحرارة فعن
ا           ون تاثیرھ رة ویك رارة كبی ة الح بح درج وس ستص رارة الق ة الح ر درج تعب

ذا  .مدمرا وان التقنیات المستخدمة االن ھي مكافحة الحریق ضمن مدى السھم ل
ي           البد من معر ھ ف ت ھذه مؤثرة ستتم السیطرة علی ق واذا كان ة وجود الحری ف

  .الحال دون انتشار الغاز وتوسیع مدى الحریق
ل         یما في اللی تمرة الس ع بصورة مس ي الموق ولكن بسبب عدم وجود العاملین ف

  :لذلك ُصِنفت اجھزة التحسس الى 
راري ـ 1 س الح زة التحس اس درج   :  اجھ تات لقی و الترموس از ھ دم جھ ة واق

لذلك عوضت بأجھزة التحسس االكثر دقة .وتكون عابرة للخط الطبیعي % 75الحرارة العالیة التي قد تصل الى 
  :التي سنتحدث عنھا في النقطة الثانیة ادناه 

اربون في    : اجھزة تحسس اكثر دقةـ 2 ید الك وتستخدم لتحسس الدخان حیث انھا تتحسس جزیئات ثاني اوكس
ار         الجو وفوائد ھذه االجھزة من اط ا تعمل ض ا انھ دھا ایض ھي تحسسھا للدخان الذي یسبق اللھب ، ومن فوائ

بب طول الموجة              عة بس اكن الواس ي االم تخدامھا ف د متحسسات ضوئیة الس ا توج ة كم درجة الحرارة الطبیعی
 ف الضوئیة ومن مضار ھذه االجھزة  تثبیتھا في المكان نفسھ مما یؤدي الى استحالة استخدامھا في المتاح

عة       ذه االش ة ،وھ ي معدوم ا وھ ان ھذه االجھزة عبارة عن قطعتین موصلتین بتیار كھربائي وبداخلھا اشعة اكف
ا        O,Nتتعامل مع  تعیض عنھ د اس ازین وق ر من جھ ع اكث واذا كانت القاعة تحتوي على مواد ثمینة فیجب وض

  .للعیان ملم وتكون واضحة18باجھزة سحب الھواء وذلك بتأسیس انابیب صغیرة قطرھا 
اف الضوئیة  ـ 3 ى           :متحسسات االطی ي مصممة عل ذلك فھ ة ل ا تحسس االشعة الضویة االعتیادی وھذه بامكانھ

الطول الموجي اذ ان الحریق یطلق موجات اشعاعیة معینة فتعرف ھذه االجھزة أھو ضوء عادي ام حریق لعدم 
 ت للحرارة واخرى للدخانوجود انذار كاذب وتوجد المتحسسات على شكل مجامیع حیث ھناك متحسسا

  
  :ھامش 

رممین    * ى الم ت عل ي القی ا الت ي اورب ار ف یانة االث رة ص ن محاض وع م ذا الموض از ھ ي انج ب ف تفاد الكات اس
 2004المدربین العراقیین في جمھوریة التشیك في كلیة التقنیات لصیانة وحفظ االثار عام 
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  أمھات الكتب

ي    احظ ف ھ الج ا كتب وان(م ة  ) الحی ن منفع ع
  الكتاب والخط والقلم 

  "الموروث: "اعداد
للجاحظ من امھات الكتب التي عكست اھتمام ) الحیوان(ُیَعد كتاب 

العرب القدماء بالعلم الطبیعي، بما انطوى علیھ من قراءة معمقة 
ومستفیضة في أبوابھ المتعددة، ومنھا اقسام البیان ، ومدح الكتب، 
ومنفعة الخط، وتاریخ الشعر، والترغیب في اصطناع الكتب، 
وصدق الظن وجودة الفراسة، والغضب والجنون والفطن والفھم 

ن ابواب ذكر الحمام والجمال والھدھد واالفھام والكنایات، فضًال ع
  . والكلب والخفاش وغیر ذلك

وقد آثرنا ان نعرض ھنا سطورًا مما كتبھ الجاحظ المولود في 
البصرة، في كتابھ العریق ھذا، عن منفعة الكتاب والخط والقلم في 

  . حفظ االفكار والعلوم من الضیاع، وتوریثھا لالجیال المتعاقبة
دینا حققھ وقدم لھ المحامي نوري عطوي عام الكتاب الذي بین ای

  :، وقد ابتدأ مقدمتھ بالقول1968
  ". كیفما قلبت الطرف، في أدب الجاحظ ، فانك واقع منھ على العجب العجاب"

وكتب الجاحظ، مع انحرافھ المشھور، تجلو صدأ : "وأورَد فیھا، ایضا، ما قالھ المسعودي عن كتب الجاحظ
برھان، ألنھ نظمھا احسن نظم، ورصفھا احسن رصف، وكساھا من كالمھ اجزل االذھان، وتكشف واضح ال

لفظ، وكان اذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامع خرج من جٍد الى ھزل، ومن حكمة بلیغة الى نادرة طریفة، وال 
  ". یعلم من سلف وخلف من المعتزلة افصح منھ

  : وكتب محقق الكتاب في مقدمتھ ایضا
تحلیًال ونقاشًا ینمان عن محاوالت فلسفیة جادة " الحیوان"والسخریة، تلمس في كتاب  والى جانب الھزء"

  ". یقوم بھا الجاحظ، حینًا بعد حین
  : ومن ثم یقدم الكتاب للقارئ قائًال

أول كتاب عربي جامع للعلم الطبیعي، وصاحبھ الجاحظ، او الحدقُي، ابو عثمان " الحیوان " ھذا ھو كتاب "
  . "عمرو بن بحر

  :ـ مما قیل عن الخط والقلم والكتب في كتاب الحیوان للجاحظ 
وكانوا یجعلون الكتاب حفرًا في الصخور، ونقشًا في الحجارة، وحلقة مركبة في البنیان، فربما كان الكتاب ھو "

جى نفعھا، الناتئ، و ربما كان الكتاب ھو الحفر اذا كان تاریخًا ألمر جسیم، او عھدًا ألمر عظیم، او موعظة ُیر
او احیاء شرف یریدون تخلید ذكره، كما كتبوا على قبة غمدان، وعلى باب القیروان، وعلى باب سمرقند وعلى 
عمود مأرب، وعلى الركن المشقر، وعلى االبلق الفرد، وعلى باب الرھا، یعمدون الى االماكن المشھورة، 

ر، وامنعھا من الدروس، واجدر ان یراھا من والمواضع المذكورة، فیضعون الخط في أبعد المواضع من الدثو
  . مرَّ بھا، وال تنسى على وجھ الدھر

لوال الخطوط لبطلت العھود والشروط والسجالت والصكاك، وكل اقطاع وكل انفاق وكل أمان وكل عھد : وأقول
َمن یكتب لھم ولتعظیم ذلك، والثقة بھ، واالستناد الیھ، كانوا یدعون في الجاھلیة . وعقد، وكل جوار، وحلف

  :ذكر الحلف والھدنة تعظیمًا ألمر، وبعیدًا من النسیان، ولذلك قال الحارث بن حلزة في شأن بكر وتغلب 
  واذكروا حلف ذي المجاز وما

  قدم فیھ العھود والكفالء
  حذر الجور والتعدي وھل
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  ینقض ما في المھارق االھواء

والمھارق لیس یراد بھا الصحف والكتب، وال یقال للكتب مھارق حتى تكون كتب دین او كتب عھود ومیثاق 
واصحاب الساج وعامة . صحاب البز والغزولولیس بین الرقوم والخطوط فرق، ولوال الرقوم لھلك ا. وأمان

المتاجر، ولیس بین الرسوم التي تكون على الحافر كلھ، والخف كلھ، والظلف كلھ، وبین الرقوم فرق، وال بین 
العقود والرقوم فرق، وال بین الخطوط والرقوم كلھا فرق، وكلھا خطوط وكلھا كتاب او في معنى الخط والكتاب 

وعة والمصورة من الصوت المقطع في الھواء، ومن الحروف المجموعة المصورة من وال بین الحروف المجم
السواد في القرطاس فرق، واللسان  یصنع في جویة الفم وفي خارجھ وفي لھاتھ وباطن اسنانھ، مثلما یصنع 

ا ما كان القلم في المداد واللیقة والھواء والقرطاس، وكلھا صور وعالمات، وخلق موائل ودالالت، فیعرف منھ
في تلك الصور لكثرة تردادھا على االسماء، ویعرف منھا ما كان مصورًا من تلك االلوان، لطول تكرارھا على 
االبصار، كما استدلوا بالضحك على السرور، وبالبكاء على األلم، وعلى مثل ذلك عرفوا معاني الصوت، 

قبھ والكلب اسمھ، وعلى مثل ذلك فھَم وضروب صور االشارات، وصور جمیع الھیئات، وكما عرف المجنون ل
الصبي الزجر واالغراء وودَع المخنوق الوعید، والتھدد وبمثل ذلك اشتد حضر الدابة مع رفع الصوت، حتى 

ائن زاذا رأى سائسھ لھ ما یلقطھ، ولوال الرسوم ونقوش الخواتم لدخل على االموال الخلل الكثیر، وعلى خ
. رض أمة بھا طرق أولھا مسكة، وال جیل لھم قبض وبسط، اّال ولھم خطالناس الضرر الشدید، ولیس في اال

فأما اصحاب الملك والمملكة، والسلطان والجبایة، والدیانة والعبادة فھناك الكتاب المتقن، والحساب المحكم، 
فكل أمة : المسند المنمنم، كذا كیف كان ذلك، قال الھیثم، وابن الكلبي، وابو عبیدة وال یخرج الخط من الجزم

  . تعتمد في استیفاء مآثرھا، وتحصین مناقبھا على ضرب من الضروب، وشكل من االشكال
وكانت العرب في جاھلیتھا تحتال في تخلیدھا بأن تعتمد، في ذلك، على الشعر الموزون، والكالم المقفى، وكان 

  ". ذلك ھو دیوانھا
  : وعن الترغیب في اصطناع الكتب ُیذكر في ھذا الكتاب

والكتاب قد یفضل صاحبھ، ویتقدم مؤلفھ، ویرجح قلمھ على لسانھ بأمور، منھا ان الكتاب ُیقرأ بكل مكان، "
ویظھر ما فیھ على كل لسان، ویوجد مع كل زمان، على تفاوت ما بین االعصار، وتباعد ما بین االمصار، وذلك 

قلة اللسان وھدایتھ ال تجوزان مجلس أمر یستحیل في اوضاع الكتاب، والمتنازع في المسألة والجواب، ومنا
صاحبھ ومبلغ صوتھ، وقد یذھب الحكیم وتبقى كتبھ، ویذھب العقل ویبقى أثره، ولوال ما أودعت لنا االوائل في 
كتبھا، وخلدت من عجیب حكمتھا، ودونت من انواع سیرھا، حتى شاھدنا بھا ما غاب عنا، وفتحنا بھا كل 

لیلنا كثیرھم، وأدركنا ما لم نكن ندركھ، اال بھم لما حسن حظنا من الحكمة، مستغلق، كان علینا فجمعنا الى ق
ولضعف سببنا الى المعرفة، ولو لجأنا الى قدر قوتنا، ومبلغ خواطرنا ومنتھى تجاربنا، لما تدركھ حواسنا 

ًا، ولكل وتشاھده نفوسنا، لقلت المعرفة وسقطت الھمة وارتفعت العزیمة، وعاد الرأي عقیمًا والخاطر فاسد
  .الحد وتبلد العقل

وأكثر من كتبھم نفعًا، وأشرف منھا خطرًا، وأحسن موقعًا، كتب اهللا تعالى التي فیھا الھدى والرحمة، واالخبار 
عن كل حكمة، وتعریف كل سیئة وحسنة، وما زالت كتب اهللا تعالى في االلواح والصحف، والمحار 

﴿ ما فرطنا في الكتاب من شئ﴾وقال : ﴾ وقالكتاب ال ریب فیھذلك ال. ألم﴿: وقال اهللا عز وّجل. والمصاحف
ـّا " أهل الكتاب: "ألهل التوراة واالنجيل وينبغي ان يكون سبيلنا لمن بعدنا، كسبيل من كان قبلنا فينا، على أنّ

أظهار قد وجدنا العبرة اكثر مما وجدوا كما أن من بعدنا يجد من العبرة اكثر مما وجدنا ، فما ينتظر العالم ب
  . ماعنده ، وما يمنع الناصر للحق من القيام بما يلزمه

وقد أمكن القول وصلح الدهر، وهوى نجم التقيد، وهبت ريح العلماء، وكسد العي والجهل، وقامت سوق 
البيان والعلم، وليس يجد االنسان في كل حين انساناً يدربه، ومقوماً يثقفه، والصبر على افهام الريض 

  .نفس عن مغالبة العالم اشد منهشديد، وصرف ال
وما أكثر من فرط في التعليم ايام خمول . والمتعلم يجد في كل مكان الكتاب عتيداَ، وبما يحتاج اليه قائماً

ذكره، وايام حداثة سنه، ولوال جياد الكتب وحسنها ومبينها ومختصرها، لما تحركت همم هؤالء لطلب العلم، 
  حال الجهل، وان تكون في غمار الحشو، ولدخل على هؤالء من الخلل ونزعت الى حب االدب، وأنفت من 
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  ...". يمكن االخبار عن مقداره اال بالكالم الكثير والمضرة من الجهل، وسوء الحال، عسى ان ال

وينبغي لمن كتب كتاباً ان ال يكتبه االّ على ان الناس كلهم له اعداء، وكلهم عالم : " وجاء ايضا في الكتاب
ثم ال يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفالً، وال يرضى بالرأي الفطير، فان البتداء . باألمور، وكلهم متفرغ له

فتنة وعجباَ، فاذا سكنت الطبيعة، وهدأت الحركة، وتراجعت االخالط، وعادت النفس وافرةً، أعاد  الكتاب
النظرفيه، فتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طبعه في السالمة انقص من وزن خوفه من العيب، 

  : ويتفهم معنى قول الشاعر
  ان الحديث تغر القوم خلوته

  حتى يلج بهم عي واكثار
كل مجر في الخالء یسر، فیخاف ان یعتریھ ما اعترى من أجرى فرسھ وحده، او : قولھم في المثل ویقف عند

خال بعلمھ عند فقد خصومھ، وأھل المنزلة من أھل صناعتھ، لیعلم ان صاحب القلم یعتریھ ما یعتري المؤدب 
رب، وھا ساكن الطباع، عند ضربھ وعقابھ، فما اكثر من یعزم على خمسة اسواط فیضرب مائة ألنھ ابتدأ الض

فأراه السكون ان الصواب في االقالل، فلما ضرب تحرك دمھ فأشاع فیھ الحرارة، فزاد في غضبھ، فأراه الغضب 
وكذلك صاحب القلم، فما أكثر من یبتدئ الكتاب، وھو یرید مقدار سطرین، فیكتب عشرة، . ان الرأي في االكثار

  ...". ابعد والحفظ مع االقالل أمكن، وھو مع االكثار
  :وكذلك یقول الجاحظ

ولیس الكتاب الى شئ احوج منھ الى افھام معانیھ، حتى ال یحتاج السامع لما فیھ من الرویة، ویحتاج من "
ولیس لھ ان . اللفظ الى مقدار یرتفع بھ عن الفاظ السفلة والحشوة، ویحطھ من غریب االعراب، ووحشي الكالم

قھ حتى ال ینطق اّال بلب اللب، وباللفظ الذي قد حذف فضولھ وتعرفھ، یھذبھ جدًا، وینقحھ ویصفیھ، ویزو
واسقط زوائده حتى عاد خالصًا ال شوب فیھ، فانھ ان فعل ذلك لم یفھم عنھ اال بأن یجدد لھم اتھامًا مرارًا 

بأن یعكس وتكرارًا ألّن الناس كلھم قد تعودوا المبسوط من الكالم، وصارت افھامھم ال تزیج على عاداتھم اال 
  .علیھا، ویؤخذ بھا

أال ترى ان كتاب المنطق الذي قد وسم بھذا االسم لو قرأتھ على جمیع خطباء االمصار، وبلغاء االعراب لما  
فھموا اكثره؟ وفي كتاب اقلیدس كالم یدور، وھو عربي، وقد صفي، ولو سمعھ بعض الخطباء لما فھمھ، وال 

تاج الى ان یكون قد عرف جھة االمر، وتعود اللفظ المنطقي الذي یمكن ان یفھمھ من یرید تعلیمھ ألنھ یح
  ". استخرج من جمیع الكالم
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  شخصیات عراقیة

  كبر عاصفة شعریة في دیوان الشعر العربي طوال قرنأواھري الج
  "الموروث: " اعداد 

ة     ًا من عمالق یعتبرالشاعر العراقي محمد مھدي الجواھري عمالق
الشعر العربي والعراقي ، غادرنا لكنھ ترك لنا حیاة شعریة زاخرة 

ي   بین دفات دواوینھ ، التي تعد تواصًال مع التراث ا عري العرب لش
   .الھائل 

و ر ("فھ رب االكب اعر الع ي ) ش دارة ف تحقھ بج ذي اس ب ال ، اللق
ان    ا ك رب اینم ھ الع اه ل عریة ، وارتض ھ الش ي حیات ر ف ت مبك وق
واینما كان شعره ، رغم ان الساحة العربیة كانت ملیئة بالشعراء 

ره   ي عص ار ف ة   . الكب دارة تام ن ج ب ع ذا اللق ى ھ د حصل عل فق
  )1"(.ق واجماع مطل

  بدایاتھ 
ي    ًا من       " ، النجف ولد الجواھري ف ین عالم د الحس وه عب ان أب ك

بنھ أن یكون عالمًا دینیا، لذلك ألبسھ عباءة ، أراد أل النجفعلماء 
رجع اصول الجواھري  ت. العلماء وعمامتھم وھو في سن العاشرة

رة       داد األس د أج ى أح بة إل واھر ، نس آل الج رف ب ة ُتع ى عائل إل
ذي ألَّ        احب الجواھر ، وال  َفوالذي یدعى الشیخ محمد حسن ص

ھ   ي الفق اب   أو ، كتابًا ف م الكت ي شرح شرائع     جواھر  "س الكالم ف
  . ومنھ جاء لقب الجواھري" اإلسالم 

و  والصرف  النحو وھو في سن مبكرة ثم أرسلھ والده إلى ُمدّرسین كبار لیعلموه الكتابة والقراءة و  القرآنقرأ 
ة وخطط لھ والده وآخرون أن یحفظ في كل یوم خطبة من . الفقھو  البالغة وان     نھج البالغ یدة من دی و  وقص أب

ي سن     . الطیب المتنبي عر ف رة نظم الش ى األدب       مبك ة إل ذ الطفول یًال من اب      ، وأظھر م ي كت ان  فأخذ یقرأ ف البی
ثورة كان في أول حیاتھ یرتدي لباس رجال الدین ، واشترك في   ودواوین الشعر ، ابن خلدونومقدمة  والتبیین
  )2." (ضد السلطات البریطانیة 1920عام  العشرین

التي رثى ) أخي جعفر(ومن قصائده  ، )ثورة العشرین(لمع اسم الجواھري بعد ان كتب قصیدتھ المعروفة "وقد
  )3"(1948فیھا أخاه الذي استشھد في وثبة كانون عام 

ام     ). 1928(عام " الشعور والعاطفة بین"صدر لھ دیوان " ذ ع د أعدت من وكانت مجموعتھ الشعریة األولى ق
ثم اشتغل مدة قصیرة في بالط الملك ". خواطر الشعر في الحب والوطن والمدیح"لُتنشر تحت عنوان ) 1924(

ا ترك االشتغال في      العراقعندما ُتوج ملكًا على  فیصل األول وكان ال یزال یرتدي العمامة ، ثم ترك العمامة كم
، فأصدر مجموعة من الصحف منھا جریدة  بغدادصحافة بعد أن غادر النجف إلى البالط الفیصلي وراح یعمل بال

ام  ( ثم جریدة ) االنقالب ( وجریدة ) الفرات (  اء العرا       وُا) الرأي الع ًا التحاد األدب رات رئیس ب عدة م قیین نتخ
دارھا    ) الفرات(، لیصدر جریدتھ  1930استقال من البالط سنة . د إص اول أن یعی ثم ألغت الحكومة امتیازھا وح

ة    1931عمل إلى أن ُعیَِّن معلمًا في أواخر سنة ال جدوى ، فبقي ب الولكن ب ي مدرس ة ف ى     المأمونی ل إل م نق ، ث
  .دیوان الوزارة رئیسًا لدیوان التحریر 

دأ    بكر صدقيإثر االنقالب العسكري الذي قاده ) االنقالب(أصدر جریدة  1936في أواخر عام   لكنھ سرعان ماب
دة عن الصدور شھرًا       ،علیھ بالسجن ثالثة أشھر  َمِكفُح ، یاسیة لإلنقالبسبرفض التوجھات ال اف الجری وبإیق

ر  لَ ِط، ولم یتح لھا مواصلة الصدور ، فعُ ) الرأي العام(اسم الجریدة إلى  َربعد سقوط حكومة االنقالب غیَّ. ت أكث
ة  . كتب فیھا من مقاالت ناقدة للسیاسات المتعاقبة بسبب ما كان ُی من مرة ارس (آذار لما قامت حرك  1941 )م

ى   ران أّیدھا وبعد فشلھا غادر العراق مع من غادر إل ى     إی اد إل م ع راق ، ث ھ لیستأنف إصدار      الع ام نفس ي الع  ف
  فغادر ، مضایقات مختلفة َھواَج ،رئیسًا التحاد األدباء العراقیین ونقیبًا للصحفیین َبنتِخًا) . الرأي العام(جریدتھ 
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ا في    في براغومن ھناك استقر  إلى لبنان 1961 سنةالعراق   نة سبع سنوات ، وصدر لھ فیھ وان  1965 س دی

  )4" (برید الغربة " جدید سّماه 
  "شعره ومكانتھ

ھ    أھم میزة في شعر الجواھري انھ استمرار لتراث الشعر العربي العظیم ، ولعلنا النجافي اّن ا ان الحقیقة اذا قلن
اً      ة العرب جمیع اداً    لم یظھر بعد المتنبي شاعر مثل الجواھري ، وھذه قناع ارئین ونق احثین   ق ت  . وب ي الوق  ف

  .في شعره عنھا ، وقدم لھا قصائد ستظل خالدة  َربَّواكب الحركة الوطنیة العربیة ، وَع نفسھ
بیت ،التجد فیھا غیر الجید من الشعر ، فكلھ على  100بالرغم من قصائده المطولة التي وصلت إلى أكثر من و

رقى أ، وھي كذلك في اعلى مدارج االبداع ، وقومھ مادة ولغة واسلوباً أسمى الشعر العربي وأوجھ التقریب من 
   .مراقي الفن 

انیة التزول     وقیمًا لھذا طبع شعر الجواھري في ذھن الناشئة من كل جیل مفاھیَم د في    . شعریة انس ا التجدی ام
  )5.(داء أال وبكل قیود الفن الرفیع من وزن و قافیة ولغة واسلوب وموسیقى وجم شعره فجاء مكلًال

ن یرید أن یقرأ تاریخ العراق السیاسي واالجتماعي والفكري وھو شاعر العرب الكبیر في القرن العشرین ،وَم"
... في ذلك القرن ، فلیقرأ شعر الجواھري ، ألنھ یجسد بصدق االحداث الجسام المتتالیة التي مّرت على العراق 

ت اصول نحویة وصرفیة ودالالت معجمیة وصور بالغیة وجمالیة ذا"لقد كانت لغة الشعر عنده دون ادنى ریب 
) "6.(  

ل  " اذ ي     الجواھري  یمث عر العرب وان الش ي دی الحدیث،   ف
ة طوال قرن     أكبر عاصفة شعریة حملتھا القصیدة العمودی

ر  كامل من الزمان، وعلى -1889( (الجواھري  امتداد عم
ة  )1997 ن ثالث ر م رین  أكث رن العش اع الق عر  ، أرب وش

ل بكل    الجواھري  جل حاف ات     س یة والتقلب الفورات السیاس
  . الثوریة في العراق، وفي الوطن العربي

عر  أ تحم ش ّدًا وجزرًا       الجواھري  ل ة م ذه األحداث العنیف بھ
، وأصبحت قصائده المواكبة لھا منارات تضيء وتقّلبًا ثباتًا

ھ    لعشاق الشعر والوطنیة والقومیة ي نموذج معا، الشعر ف
 :ذي تتردد من خاللھ أصداء شعراء العربیة الكبارالعالي ال

ي      ام والبحتري والشریف الرض المعري والمتنبي وأبي تم
 الجواھري یحاذیھم وغیرھم من أصحاب القامات الكبرى،

ایرة   وال یتخّلف عنھم، ویجاوزھم بمذاق العصر وفتنة المغ
ا،     ي منمنماتھ عریة ف والقدرة الفذة على إبداع الصورة الش

دى      وتنویع د م و األبع عري ھ س ش ة، وَنَف ا اإلیقاعی اتھ
ن   ار م ھ الكب بة ألقران ة، بالنس ر  وغای عراء العص : ش

ي         ل وعمر أب دوي الجب راق، ب ي الع افي ف الزھاوي والرص
األخطل الصغیر ، بشارة الخوري وأمین  ریشة في سوریا،

   .مصر نخلة وسعید عقل في لبنان وشوقي وحافظ ومطران في
ي العراق    االشعر العربي، وتدفقت فیھ موجات شعریة جدیدة بدًءوبقدر ما تغیر بحر  عریة ف : برواد الحداثة الش

دیوان         السیاب ونازك والبیاتي وبلند الحیدري، وحركات ي مصر جماعة ال ا ف ي برزت منھ المد الرومانسي الت
عراق، تغیر المشھد الحداثة الشعریة في مصر مساوقة ومؤازرة لنظیرتھا في ال وجماعة أبوللو ثم جاءت حركة

یدة   الجواھري  تغیرات قاطعة وحادة، ظلَّ الشعري كلھ دوي        صوت القص اء ب د اختف ر، خاصة بع ة األكب العمودی
ل،    والبردوني من ھذا المشھد، وامتالئھ بشعراء التفعیلة جیًال الجبل وعمر أبي ریشة واألخطل الصغیر د جی بع

   .النثر وصوًال إلى قصیدة
وطن،    -أحیانا من النقیض إلى النقیض  -الجواھري،حین تقلب معھا  باتھا علىأجنت السیاسة بتقّل في داخل ال

  ومنفاه الطویل  التي دفن فیھا في ختام اغترابھ -العربیة واألوربیة في باریس وبراغ ودمشق : المنافي وعبر
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وتره    المریر ، أم أن ممارساتھ المتعاقبة للعمل الصحفي، وللنضال السیاسي ھ وت ھي التي أكسبت شعره حرارت

اھیر     اعر الجم ھ ش ت من جن      ولغتھ الحاّدة الواخزة، فجعل ة، یخرج من الس ة والعربی د،     العراقی ھ من جدی لیدخل
د   ّكل           وتصادر صحیفتھ لیصدر أخرى بع ة، وأن یتش ال والحری ّون بنزف جراح النض عره أن یتل ّدر لش ل، وق قلی

  )7( .فضاء أرحب، وأفق ال ُیظل ظلما وال طاغیة دومًا باحثًا عن
  )نموذجًا ( دجلة الخیر  قصیدة

ر ، و  أوماتركھ الجواھري من  " ة الخی ی "رث شعري قصیدتھ دجل اؤه    الجواھري  دةقص خم أبھ ان ض ردد   بنی تت
وت   ي ص ت ف ة، ذاب ھ العظیم ي تجلیات ي ف عر العرب ات الش ذّكرنا بھتف وات ت ا أص متھ  فیھ ت س اعر، وحمل الش

ھ          اه، من فتّوت ھ وُحمّی ا من ُعرامھ وعنفوان ھ، وسكب فیھ ھ       ومالمح ذور یقین ھ، وج خري وكبریائ اده الص وعن
ین      اق،في العر) النجف األشرف(الضاربة في أدیم عر، ح ي الش اھیر ف وثقتھ في قدرتھ على الوفاء بمطلب الجم

   .حادث یحدث، أو مھرجان یقام تلتفت إلیھ األعناق مع كّل
نَ   د ال نا    َففي ھذا البنیان الضخم، لن نفتق ع أنفاس د، تتقط تقبلیھ     - س الشعري الممت ّراءه ومس وھو في    -نحن ق

ت من القصیدة       كمةولن نفتقد القافیة المح. كامل توھجھ واقتداره ذا البی كن ھ ت لتس . التي ال نشّك في أنھا ُخلق
ھ الكاسح د ھجوم ن نفتق ھ،    ول اه وأطراف ل زوای ن ك ھ، لیعتصره م ي وجدان ا ف یدة ومفّجرھ اغل القص ى ش عل

  .الحارقة ما یقذف بھ منجمھ المتخّمر، وأفتك ما یتفّجر بھ بركانھ الثّوار بُحمم الشعر وشظایاه ولیستصفي أنضر
ي العراق     الجواھري ّد ما یفّجر األسى في قصةوأش ة ف التراجیدیة، صوتھ بعیدًا عن دواّل عشقھ ورموزه الباقی

   .والزمھریر والفرات وبغداد والنجف، واألھل والصحب، ورائحة الشوارع وظالل البیوت ومذاق الھجیر ودجلة
ة،      عریة الباقی اره الش ھ وآث ي ھذا العشق الذي تجّسده واحدة من روائع یدتھ   ھ ر   (قص ة الخی ا دجل ول   ) ی ي یق الت

ا نُ  ام    مَ ِظدیوانھ إنھ تاء ع ي ش اعر  1962ت ف ان الش ادرة         یمرُّ  ، وك ى مغ طراره إل ر اض ادة، إث یة ح ة نفس بأزم
ا ألول   قسُم َرِشُن. 1961مغتربھ في تشیكوسلوفاكیا، وكان ذلك في صیف  العراق ھو وعائلتھ، واإلقامة في منھ

دة للجواھري    : بعنوان 1963 )فبرایر(شباط ي المستقبل ف مرة في جریدة ة جدی ر   (رائع ة الخی ا دجل ت ) ی  وقال
م   ..الجواھري رائعة :الجریدة في تقدیمھا اءت كمعظ ذرى، تلمس         ج امخة ال ازة ش دة ممت عریة فری ھ الش روائع

ا تص       فیھا الطبیعة اإلنسانیة في ثورتھا ى م ا إل ا وحنینھ ي تحّرقھ ا   وھدوئھا، في آالمھا وأفراحھا، ف ى م بو وإل
ھ   الجواھري إنك تلمس في ھذه األبیات المتالحمة شوق .بسبب من األسباب حرمت منھ ى وطن ھ،   . إل ى دجلت إل

بب وسبب     الجواھري للقصیدة كیف یتصل وإلى ضفافھا واصطفاق أمواجھا، وتحّس خالل استعراضك ألف س ب
  . بما في ھذا الشعب العظیم وبحاضره ومستقبلھ
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  :یقول الجواھري

  یا دجلة الخیر، یا أمَّ البساتیِن             حّییُت سفحِك عن بعٍد، فحّییني
  لْوَذ الحمائم بین الماِء والطیِن                ِك ظمآنًا ألوُذ بھحّیْیُت سفح

  على الكراھِة بین الحین والحیِن               یا دجلَة الخیر یا نْبعًا أفارُقُھ
  نْبعًا فنْبعًا، فما كانت لترویني             إّني ورْدُت عیون الماِء صافیًة
  )1(ليَّ النسائِم أطراَف األفانیِن             وأنت یا قاربًا تْلوي الریاُح بِھ 

  ُیحاُك منھ، غداة البْیِن، یطویني  )2(ودْدُت ذاك الشراع الّرخَص لو كفني
  حتى َألدنى ِطماٍح غیُر مضموِن           قد ھانت مطامُحنا: یا دجلة الخیر

  احیِنبین الحشائْش أو بین الری                  أتضمنین مقیًال لي سواسیًة
  بین الجوانح أعنیھا وتْعنیني                  ِخْلوًا من الھمِّ إال ھمَّ خافقٍة

  كالریح ُتْعجُل في دفع الطواحیِن                      تھّزني فأجاریھا فتدفُعني
* * *  

  )3(یا خمر خابیٍة في ظّل ُعرجوِن            یا أطیاف ساحرٍة: یا دجلة الخیر
  یا خْنَجر الغدر، یا أغصان زیتوِن          موِت، یا أطیاَف ساحرٍةیا سْكَتَة ال

  )4(متى التبْغدُد حتى في الدھاقیِن            یا أّم بغداَد، من َظْرٍف ومن َغنٍج
  لآلَن یعبُق عطٌر في التالحیِن              )ألف لیلتھا(یا أّم تلك التي من 

  )6)(ھارون(بھ الحضارة ثوبًا وْشَي )        5(الذي لبسْت) النواسّي(یا ُمْستجمَّ 
  والُمْلبِس العْقَل أزیاَء المجانیِن               الغاسِل الھّم في ثغٍر وفي َحبٍب
  )8(والُمْنفِق الیْوَم ُیْفَدى بالثالثیِن             )7(والّساحِب الزّق یأباُه وُیكِرھُھ

  والُملھِم الفن من لھٍو أفانیِن          )9(والّراھِن الّسابريَّ الخّز في َقدٍح
  )10(قْرَع النواقیِس في عید الّشعانیِن                والُمسمِع الّدھَر والدنیا وساكَنھا

* * *     
  غلي فؤادي، وما ُیشجیِك ُیشجینيُی             ما ُیْغلیِك من َحنٍق: یا دجلَة الخیر

  في مائِك الُطھِر بین الحین والحیِن                  ناقعًةما إن تزاُل سیاُط البْغى 
   والدھاقیِن -آمناٍت  -على الُقرى                  ووالغاٌت خیوُل البْغِي ُمصبحًة

  بھ مجاریك من فوٍق إلى ُدوِن            أدري بالذي َطفحْت: یا دْجَلة الخیر
  سّمُر عن أناِت محزوِنأنغاُمِك ال                انفجرْتأدري على أّي قیثاٍر قد 

  آلَن تھْزیَن من حكِم السالطینل                أدري بأنك من ألٍف َمَضْت َھدرًا
  )12(من النواویس أرواُح الفراعیِن     )11(َتھزین أْن لم َتَزْل في الشرق شاردًة

  الضفاِف ومن ُبؤِس المالییِن                   تھزین من ِخْصب جّناٍت ُمنثرٍة
  أضفْوا دروع مطاعیٍم مطاعیِن               )13(زْیَن من ُعتقاٍء یوم ملحمٍةتھ

  كما تلّوى ببطن الحوت ذو النوِن                    الضارعین ألقداٍر تِحلُّ بھْمعلى 
  ویفزعون إلى حْدٍس وتخمیِن                    یرْون سود الرزایا في حقیقتھا

  )14(والُمفضلیَن علیھ َجْدَع ِعْرنیِن                  لھمووالخائفین اجتداع الفقر ما
   مستعصمین بحْبٍل منھ موھوِن                  والالئذین بدعوى الصبر َمْجبنًة
  ومستمیٍت، ومنجاًة لمسكیِن            )15(والصبُر ما انفّك مرداًة لمحترٍب

  وأّي شرٍّ بخیٍر غیُر مقروِن                    والدنیا مفارقٌة: یا دجلَة الخیر
  طْھُر المالئِك من رْجِس الشیاطیِن                            وأيُّ خْیٍر بال شرٍّ ُیلّقحُھ

  المسحور مخزون) الُقْمُقِم(لدْیِك في               كم من كْنز موھبٍة: یا دجلَة الخیر
  آت فترضیك عقبان وُترضیني                   لعّل یومًا عُصوفًا جارفًا عرسًا

  للسمع، ما بین ترخیٍم وتنوین                 إن الشعر ھدھدٌة: یا دجلَة الخیر
  لحن الحیاة رخّیًا َغْیَر ملحوِن                     وفي َعلٍل ٍةعْفوًا یرّدد في َرْف

  24ـ  الثانيالعدد 
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  )سفَر تكویِن(كّف الطبیعِة لْوحًا                  كان الشعر ُمْذ رسمْت: یا دجلة الخیر
  لكْن لنْلِمَس أوجاَع المساكیِن                      لم نصحْب لمْسكنٍة: یا دجلة الخیر

  الُملھموَن علیھا كالعناویِن                             ھذى الخالئُق أسفاٌر ُمجّسدٌة
  أضواُء حْرٍف بلیل البؤِس مرھوِن                     إذا دجا الخْطُب شَعت في ضمائرھم

  دیوِنمن راح منھم خلیصًا غیر م                               َدْیٌن لزاٌم، ومحسوٌد ِبِنعمتِھ
* * *     

  ُتسدى إليَّ على ُبعٍد َفتْجزیني                 )16(ھال بعض عارفٍة: یا دجلَة الخیر
  وألھمیني ُسلوانًا ُیسّلیني                            مّنیني بعاطفٍة: یا دجلَة الخیر
  حّتى َمْن ُیواسینيبلواَي لم ُأْلِف                      من كّل اُاللى خبروا: یا دجلَة الخیر
  طیفًا یمرُّ وإن بْعَض األحاییِن                      خلِّي الموج ُمرتفعًا: یا دجلَة الخیر

  )17)(التشارین(أو عطر ) الكوانیِن(دْفَء                               وحّملیھ بحیُث الثلُج یغُمرني
  عن كّل ما جلت األحالُم ُیلھیني                         یا َمن ظلَّ طائُفھا: یا دجلَة الخیر

  ودّدِت مثلي لو أّن النْوَم یجفوني                             لو تعلمین بأطیافي ووحشتھا
  لي المقادیَر من لْدِغ الثعابیِن                         خّلیني وما َقسمت: یا دجلَة الخیر

  
ي    عن عالمنا، والتزال دج الجواھري ویرحل زال تغل ود، والت ذي استثار     لَة تشكو األْسر والقھر والقی الحنق ال ب

ة،  آلوخیول البْغي والغة على القرى ا  في مائھا الطاھر، ةغضب الشاعر وشجونھ، والتزال سیاط البغي ناقع من
البؤس  والتزال دجلَة تصغى ألوجاع المساكین، واللیل ي المأل      . المرھون ب اعرھا ف ا ینزف، وش زال جرحھ  والی

داد  دًة طھر المالئك          األعلى تطل روحھ على بغ ـس الشیاطین، مفتق ـن رجــــ ـرتّد جازعة مــــ داد، فتـ  ،ةوأّم بغ
ى             ا ترض ھ، لعّلھ ھ وتعانی كو من ذي تش ّل ال یح بك ارف عرم، یط وٍم عصوف ج ي لحن     متطلعة إلى ی اه وتغن عقب

ة     لةنحن الحالمین بدج -الحیاة، وستظل في أسماعنا وأعماق وجداناتنا  دل والحری داد الع داءاتُ  -الخیر وبغ  ن
وان إجابة أن آفھل ) الخیر یا دجلة: (في مستھّل العدید من أبیات قصیدتھوھتفاتھ الشجیة وھو یردد  الجواھري
  )8"( ؟ھذا النداء

راء   ( رًا ج انى كثی واھري ع ث ان  الج وحی
ام     ھ المق تقر ب مواقفھ بوجھ الحكام حتى اس

ى وفا   ق حت ي دمش رًا ف وم أخی بیحة ی ھ ص ت
ھ   1997/ تموز/ 27 بعد وعكة صحیة ولكن

بَ  یرة كت ر ة قص ھ بفت ل وفات یتھ  قبی وص
دل      ب الع دى الكات ا ل ي وثقھ رة الت ي األخی ف

ا ان یكون      ى فیھ ث أوص صباح  (دمشق حی
دالوي  ھ ) المن حفي زوج ابنت ب والص الكات

ال( ھ   ) خی ین أبنائ ن ب ھ م ًا ل ًا ثامن ابن
ھ    وفي.ل، أمیرة، فرات، فالحنجاح، كفاح، ظالل، خیا:السبعة ال (ما یخص ابنت ت في    :الجواھري ) خی د عمل فق

مكتبة األسد الوطنیة في سوریا رئیسة لقسم الببلوغرافیا الوطنیة بعد حصولھا على شھادة الدكتوراه من براغ 
ارلوف                 ة ك ة الفلسفة ـ جامع ي كلی ات ف وم المكتب ي عل ا ف وراه من نوعھ ى أول دكت لت عل راغ (وحص ا لھ).. ب

 ) ...المكتبات(مؤلفات في مجال اختصاصھا 
ھ       وأعّد ى حیات افة ال ھ اض ت أو نشرت بحق ت أكثر من كتاب عن الجواھري تتضمن المقاالت والمراثي التي قیل

ا .. وابداعھ وتضمنت العشرات بل المئات من المقاالت مؤتمر مؤسسة الفكر    : وشاركت في عدة مؤتمرات منھ
ام       2000العربي في القاھرة عام  ي بیروت ع ث عشر ف رًا   2002ومؤتمر اتحاد النساء الدیمقراطي الثال وأخی

  ..2006المؤتمر الرابع عشر التحاد النساء الدیمقراطي العالمي في كراكاس عام 
  .)9()ة وتعد واحدة من الناشطات في حقوق المرأة وترأس حالیًا رابطة نھضة المرأ

  العمالق الذي الیمكن ان.. شاعر العرب االكبرالعجاب وھو حقاً باالكبار وا وذكر الجواھري یبقى مقرونًا"
  25ـ الثاني  العدد
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بمستواه في التمرد على الذات في الحب ... مستوى من المحاوالت  يأمھما كان االدعاء وب... یشغل مكانھ ابدا 

  .وفي التفكیر ... وفي السھر 
د    تظم العق ى ین یدة  .. عندما تشغلھ االبیات فیتعلق ویحاورھا ویروح یحذف ویضیف في مخیلتھ الجامحة حت قص

  . محجلة 
  )10.."(ھ االول في الرضا واالول في الرفض والمقاومة وفي االستجابة اّن

  :المصادر
  ).ویكیبدیا(الموسوعة الحرة ) 1(
  المصدر السابق) 2(
  7،ص 3\12\2007، 1123اآلباء في ذاكرة األبناء ، جریدة المشرق ، العدد ) 3(
  .ة ، مجلة العربي الكویتیة ، وموقع الجواھري األلكتروني شفاروق شو ،الجواھري ودجلة الخیر ) 1(
  )ویكیبدیا( الموسوعة الحرة )4(
  المصدر السابق) 5(
ـ 3المعري كما رآه الجواھري ، مجلة االقالم ، العدد .. فلیح كریم الركابي ، رؤیة مشتركة بین شاعرین . د) 6(
  41، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ص  2007، السنة الثانیة واالربعون ، 4
  .ة ، وموقع الجواھري االلكتروني ة ، مجلة العربي الكویتیشالجواھري ودجلة الخیر ، فاروق شو) 7(
 .المصدران السابقان ) 8(
  7،ص 3\12\2007،  1123اآلباء في ذاكرة األبناء ، جریدة المشرق ، العدد )9(
وھرة ، الع  ) 10( ة الج واھري ، مجل دي الج د مھ ر محم اعر الكبی نیكر ، الش ابر ش وز ج دد االول ، تم

  2،دمشق ، ص 2004
  :كلمات قصیدة دجلة الخیر كما وردت في موقع الجواھريالھوامش الخاصة بمعاني بعض 

  األغصان: واألفنانین األفان)1(
 .الناعم الّرخص )2(

 .عْذق النخل إذا یبس واعوّج: العرجون. وعاء من الفخار ُیعّتق فیھ الشراب :الخابیة (3)
 .تقلید أھل بغداد ومحاكاتھم في عاداتھم وتحّضرھم :التبغدد (4)

 .معّربة) فارسیة(رئیس المدینة أو القریة ): دھقان  (جمع :الدھاقین
 .أبو نواس :النواسي (5)
 .ھارون الرشید :ھارون (6)
 .وعاء من الجلد یتخذ للماء والخمر :الزق (7)
 .أي بالثالثین یوما مجموع أیام الشھر بالثالثین (8)
 الثمینة كلھا ومن بینھا خلع قول أبي نواس من قصیدة لھ وقد رھن ثیابھ إلى ھذا البیت إشارة في (9)

 .علیھ العباسیین
 .من أعیاد النصارى: الشعانین عید (10)
 .تھزئین بتسھیل الھمزة :تھزْین (11)
 .التوابیت :النواویس (12)
 .سراحھم من یؤسرون ثم یطلق :العتقاء (13)
 .یقال ُجدع عرنینھ أي ُقطع أنفھ: عرنین جدع (14)
 .مھلكة :مرداة (15)
 .الفضل واإلحسان :رفةالعا (16)
 .الموقد جمع كانون وھو :الكوانین (17)

األول وھـو أكتوبر وتشرین  تشرین :وھو اسم لشھرین من شھور السنة الّسریانیة) تشرین(جمع  :والتشارین
  .الثاني وھو نوفمبر

  
  26ـ  الثانيالعدد 
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  شخصیات عراقیة

  محمد القبانجي مطرب المقام العراقي األول
   مھدي حمودي األنصاري

  ـ بغداد كاتب عراقي
ھ       ھ وغنائ ال بفن ذي ط ي األول، ال ام العراق رب المق انجي، مط د القب تاذُ محم األس

  .عالثریا، بال مناز
ترأس القبانجي، الوفد العراقي الى مؤتمر الموسیقى العربیة الذي انعقد في مصر   

لباب، وغنى ، فأبدع تلحینًا وغناًء آخذًا باأل)البستات(، وغنى ھناك مجموعة من المقامات واألغاني 1932عام 
  .. شعرًا رائعًا كالماء والسلسبیل

شارع المصارف، لماذا تغني لشعراء معدودین، ذي كان یقع في السألت المرحوم القبانجي وأنا التقیھ في مكتبھ 
دالغفار    ي، وعب مثل عمر بن الفارض، ومحمد سعید الحبوبي، وكاظم األزري، والشریف الرضي، وعبود الكرخ

عر  ): رحمھ اهللا(فقال .. األخرس، وحیدر الحلي، ومعروف عبدالغني الرصافي، وجعفر الحلي وآخرین ان في ش
  .. وسیقىھؤالء، رقة وم

  :في مؤتمر الموسیقى العربي في مصر المقامات اآلتیة 1932غنى القبانجي عام 
  .الخ...العریبون، الراشدي، األورفة، الحلیالوي، الجبوري، األرواح، النوى، السیكاه، الجاركاه، والمحمودي

یا یوسف الحسن، راحت  ما دار حسنة بشمر،: منھا على سبیل المثال ال الحصر ًاوغنى القبانجي اغنیات طروب
لیالي الھنا، الویل ویلي، ال تظن عیني تنام، خذ العیش وأغنم، كیف یقوى على الھوى، مالي أرى الھم، من یوم 

  .الخ...اك، أرى آثارھم، طّھر فؤادك بالراطات تطھیرا، طلت یالیل ولم تبد صباحًا، یا صاح ربعي جفونيفرَك
  :كتب یقول.. لھ الى رحاب اهللاأحد الصحفیین التقى القبانجي قبل رحی

ام    الیلو جلست الیھ للمرة األولى، لحسبتھ طفًال لنبل تواضعھ وصدق طیبتھ، ولو تعرفت  ك أم عرت ان ھ أكثر لش
ام رجل        ك أم ت ان أعمق لتفھم ق ف ھ أعم ان   ، عالمة في األدب، والشعر والفنون قاطبة، ولو انك احتككت ب انس

  .لكبیر محمد القبانجيذلك ھو األستاذ ا ، عمیق االنسانیة
  ما الحكمة التي تؤمن بھا؟: وقد سألتھ ذات مرة) رحمھ اهللا(لتقي القبانجي أأقول كثیرًا ما كنت 

  ..علیھا طَّھذه ھي الحكمة تقرأ في ھذه اللوحة ُخ: وھو یشیر الى لوحة جمیلة مزخرفة على جدار مكتبھ.. قال
  مسائل ما لھا حل ولكن

  اذا نسیت ففي النسیان حل
  ت أسأل القبانجي، ما ھو تعریفك للجمال؟وعّد

  .في جمال النفس والتعفف والترفع، وأجمل الجمال في الخلق، وحسن السیرة واالحسان ُهالجمال خیُر: أجاب
  :ویقول.. وكاتب ھذه األسطر، یعقب على سطور الصحفي

ي خل       ھ اهللا كالنحل ف ان رحم ن واألدب، فك اقتین، الف اس، وانّ    ان القبانجي والحق جمع ط نع الشھد للن ھ یص  یت
ھ الشھیر  اتي((برنامج ول  )) حی ا أق ى م داق عل و مص ان ُی،ھ ع ك امج الرائ ذا البرن ي َبوھ ر العراق ن األثی ث م

  .واستقطب اعجاب حشد كبیر من أھل الفن واألدب والطرب
الثریا، وغادرنا الى  رحم اهللا مطرب العراق األول األستاذ محمد القبانجي، مفخرة المقام األصیل الذي طال بفنھ

   .1989/ 4/ 2رحاب اهللا في 
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  رأي تحت المجھر

  محنة المؤلف العراقي
  داع والحضارة یفتقر ـ بلد االب

اب   ویق الكت ة لتس ى مؤسس ال
  !!وتوزیعھ 

  
  
  

  جابر محمد جابر
 شاعر عراقي 

  
تالءم مع              ذي ی اب ال ي الكت ذي ینتق ارئ النموذجي ال یما الق ارئ الس دة للق ة وفائ كاَن ومازال الكتاب یشكل متع

ة ، فكل      یة أم فنی ادیة أم سیاس ة أم اقتص ة أم علمی ي       اھتماماتھ سواء أكانت أدبی ة الت ة المعرف ھا تصب في خان
راءة           وھناك. تضیف للقارئ المعلومة وترسخ ثقافتھ ة الق ي عملی یة ف دھا مالمح اساس دة تقف عن عوامل عدی

ًا          ا موضوعیًا وھادف ي یكون طرحن ع ولك ات ودور النشر والتوزی أولھا توفر الكتاب وترویجھ من قبل المؤسس
  .تاب العراقي سنقتصر في ھذا الموضوع على  الحدیث عن الك

ا موجود       ع نتاجھ فم ألة طب الكل یدرك ان المبدع العراقي غزیر االنتاج على مستوى التأ لیف ، لكنھ یعاني مس
دروس       ي وم في البلد من مؤسسات ودور نشر ال یتعدى اصابع الید الواحدة فضًال عن عدم وجود تسویق علم

  ..لھذه الكتب
ارة واال    د الحض راق بل دار          ترى من یصدق ان الع ت ال د ان ألغی اب بع ع الكت ھ دار خاصة بتوزی داع ال توجد فی ب

ع   الوطنیة للتوزیع والنشر، ونھبت محتویاتھا ولم تكلف الدولة نفسھا باعادة الحیاة لھذه المؤسسة وبقي توزی
الكتاب الذي تصدره بعض المؤسسات الثقافیة العراقیة محدودًا ویعتمد على فعالیة قسم النشر وقوة سعي من     

  .یقف على أدارتھا في ترویج ھذه الكتب حتى على المستوى المحلي ، والمتضرر االول ، طبعًا ، المؤلف 
ات                 ب واالتفاق ارض الكت دمتھا مع ي مق ل ، وف ى االق ة عل دول العربی ى ال اب ال دة لتسویق الكت ذ عدی ھناك مناف

دول      الثقافیة التي تعقد بین العراق والدول العربیة فضًال عن اسھامات الم ذه ال ي ھ ة لسفاراتنا ف لحقیات الثقافی
یة في               ى سعي المؤلف وجھوده الشخص ا یحصل اآلن یعتمد عل ي ، فم اب العراق رویج للكت ي الت وامكانیاتھا ف
ارسال نسخ من كتابھ الى اصدقائھ من األدباء العرب او المقیمین من العراقیین في ھذه الدول ، ویبقى طموحھ 

  .لى كل بقاع العالم وترجمتھ الى لغات عّدة أسوة بالكّتاب اآلخرینمشروعًا في ایصال كتابھ ا
ى          ین اآلن یعول عل د من المثقف اّن العدی ة ، ف اذا كان عصر االنترنت قد سرق االضواء من الكتاب بصورة عام

  .المطالعة دون ان ینكر فضل االنترنیت لما یوفره من معلومة تختصر الزمن
  .اله لما عرفنا نجیب محفوظ ،ادونیس ،جبران خلیل جبران ان فضل الكتاب علینا كبیر فلو

ولوال الكتاب لما قرأنا لشكسبیر اوتولستوي اودستوفسكي اوسارتر ، فلم ال یقرأ اشقاؤنا العرب السیما االجیال 
القراءة    الجدیدة مؤلفات الشعراء والكتاب العراقیین الذین غیبھم االعالم وسوء توزیع الكتاب  ،وھم جدیرون ب

ادة      ن م ة لماعة لك والمتابعة فما یؤلم المؤلف العراقي ان یرى ویطالع كتبًا بطباعة انیقة وورق مصقول واغلف
الترتقي الى مستوى المادة التي یكتبھا المبدع العراقي كون االول تتوفر لدیھ وتتبناه مؤسسات النشرفي بلده ، 

ھ من ھم وغم         ویدر علیھ طبع كتابھ مردودًا مالیًا جیدًا عكس ما یرد  ع كتاب د طب ى بع ي حت .. .. للمؤلف العراق
 ترى متى تنتھي محنة المؤلف العراقي ؟

 فھل من مجیب؟؟..سؤال نطرحھ على طاولة اصحاب الشأن من المسؤولین عن الثقافة العراقیة 
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  رؤیة

  والحكایة الشعبیة.. الطفل العراقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جاسم محمد صالح
  كاتب عراقي ـ بغداد

 لشعبي ، حتى ان ھذه الحكایاتایمثل العراق حالة متمیزة وفریدة، في انھ اغنى بلدان العالم ثراًء في الموروث 
ًا في     ت تقریب والقصص التراثیة الشعبیة سافرت الى كل بلدان العالم ألھمیتھا وعمق مدلولھا ومضمونھا ودخل
آداب جمیع االمم، وھذا ان دل على شيء فأنھ یدل على المستوى الراقي الذي وصلت الیھ الحضارة في العراق 

ات ال    .. في عصوره المختلفة رًا من الحكای اب      والى یومنا ھذا نرى كثی ون والكت داولھا المؤلف ة یت ة القدیم عراقی
دادات    راق بامت ة الع ا رائح ا ، فیھم ى حالھم ان عل مونھا یبقی كلھا ومض دانھم اال ان ش ألوان بل بغوھا ب وان ص
ك عن ان            ك، ناھی ى ذل دل بوضوح عل تان اندرسن ت انز كریس دنماركي ھ عصوره المختلفة، وقصص الكاتب ال

عبیة والموروث من م     ة الش ت            الحكای ة االخرى وبقی دول العربی ى ال ت ال ي االخرى انتقل ة ھ ارة وحادث ل وعب ث
اعي یرى    ) الحكایات الشعبیة في الالذقیة(الجذور العراقیة متأصلة فیھا، ومن یقرأ كتاب  ام س لمؤلفھ احمد بس

  ) .دیر الین(لمؤلفھ ) الحكایة الخرافیة(الجذور العراقیة واضحة في معظم حكایاتھ ومثلھ 
ألة ض     ان مس ل بع ن قب د جرت م د، فلق ة العھ ت حدیث ل، لیس ة الطف ي تربی عبیة ف ة الش ن الحكای تفادة م االس

م وال             ة من االم ة ام راث الشعبي ألی ل الشك ان الت كل ال یقب دت بش ال، وأك المحاوالت التي استھدفت ھذا المج
ة و      ة الراقی ال االدبی ر من االعم لح ألن تكون     سیما امتنا العربیة یعد خیر مصدر الستلھام كثی ي تص ة الت الھادف

  :نماذج تربویة لألطفال ، وذلك راجع لكثیر من االعتبارات ومنھا
ال           ان والسیما االطف ى نفس االنس یاء إل ھ اقرب االش مونھ، وإن ـ ان التراث الشعبي العربي اصیل بشكلھ ومض

  .منھم
ھ خ   وب       ـ إنھ تراث لكثیر من االحداث والحركات واالنفعاالت فضًال عن امتالك ھ، یأسر القل ل ل ُا ال مثی ًا درامی ط

  .ویشد االنفس ویواصل االنجذاب 
راث الشعبي            ادة لجمع الت رة وج اوالت كثی ت مح لقد شھدت الساحة الثقافیة في العراق في اواخر القرن الفائ

  على  العراقي وتدوینھ وربما إلعادة صیاغتھ وتقدیمھ بشكل اكثر عقالنیة وتوافقًا مع عقلیة الطفل وقابلیتھ
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ة  ول والقناع ة ذ  .. القب ًا تربوی ذبت دروس ذبت وھ ا إذا ش د فیم عبیة تَع ات الش ذه الحكای ض ھ یما ان بع ات والس

ى     اج ال ال یحت مدلول ومغزى ، یتوافقان كلیًا مع متطلبات العصر الذي نعیش فیھ ، وإن اي عمل من ھذه االعم
ا   یئة     (كثیر من الجھد واالھتمام والحذر ذلك ان الحكایة الشعبیة في نصھا االصلي ربم ى عناصر س تحتوي عل

ت      ا كان ا فربم راف علیھ ذیب وإش الح او تھ ر اص ن غی ت م ذه اذا ترك ل، ألن    وھ ة الطف ي تربی یئا ف امال س ع
ھ   ھ وخیال ) .. المعلومات والحوادث التي تتضمنھا ھذه القصص تؤثر في تكوین الطفل العقلي والخلقي وفي ذوق

ة     ) (10ص/القصة في التربیة( كما جاء في كتاب  دم، ألن ای ا یق ي م وحري بنا كمربین ان نمتلك وعیًا وحسًا ف
ھنا تكمن اھمیة عنصر الحذر الشدید من ) بة بمكان ان تزال من ذھنھ بسھولةمعلومة یتقبلھا الطفل من الصعو

رة وخطورة         ك اضرارًا كبی ي ذل ر منقحة، ألن ف قبل اآلباء والمربین مما یقدم إلى الطفل من حكایات شعبیة غی
ي  ( تؤثر بشكل أوبآخر في نفسیتھ وسلوكھ، حیث تقول الدكتورة  ي یعرضھا    ) ألفت حق ة الت المجتمع  ان الثقاف

فقد تتدخل ... على الطفل، یأخذھا الناشىء على عالتھا لھذا تكون مھمة العطاء حرجة وخطرة في الوقت نفسھ
اص مسؤولیة    . احداث الحكایات وابطالھا تدخال سلبیا في سلوكھ وتوجھھ التربوي ب الق وتقع على عاتق االدی

التربویة واالجتماعیة والخلقیة ثانیًا مما یؤدي بھ إلى تربویة كبیرة في فھم نفسیة االطفال اوًال ومعرفة االبعاد 
فعل متمیز في غربلة ھذه الحكایات الشعبیة واختیار الجید منھا لیقدمھا لإلطفال بعد ان یصوغھا بأسلوب ادبي 
اًال للتوجھ           یاًء ضروریة اكم ھ الخالق اش ا من خیال یف الیھ راقٍ  ویحذف منھا كل ما ھو غیر ضروري ، ویض

  ...المنشود الذي البد ان ُیقَدم لألطفال بشكل تربوي ھادف التربوي
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  أدب الرحالت
 (*)لشعبي في مؤلفات األدیب الرحالة الساعاتيالموروث ا

  
ة   عبي اھمی وروث الش ل الم یحت
اریخ   فائقة في حیاة الشعوب وت
عة    ة واس البلدان، لذا احتل مكان
اب،    احثین والكّت ات الب ي كتاب ف
ة     رة حی اتھم ذاك ون كتاب لتك

  . تعكس اصالة تلك الموروثات
ین    ونظرًا لھذه االھمیة، نضع ب

ة   ا دراس دي قرائن ة   أی معمق
ات     ن الموروث یئا م اول ش تتن
ا   ّدھا وكتبھ ي أع عبیة الت الش

ي  ب العراق ث والكات لیم الباح س
ل زاًء   فاض ا، أج رض ،ھن ، نع
  . منھا 

 "الموروث"
تاذ   ة االس ات الرحال تزخر مؤلف
ع     اعاتي بتتب واد الس اجي ج ن
وروث    ب الم اء جوان واستقص

دانھا ودولھا ح    ى بل ل ال زور ویرح ي ی عوب الت عبي للش د  الش ادات والتقالی یم والع ة الق ة متناھی ث یصور بدق ی
ادي والنظري،            ا الم اة الشعبیة في جانبیھ ا تتضمنھ الحی والفنون واآلداب والصناعات الشعبیة، ویجمع كل م

بالغة او تمویھ، وال یضع على ما موینقل منھا ما یستطیعھ للقارئ بأمانة علمیة دقیقة ال تشوبھا اي شائبة من 
تھ   ھ عدس ادات       تنقل یم وع ین ق ربط ب یط، او ال ق البس ورق اال التعلی ى ال ھ عل وق قلم ھ ف ا جنان ر منھ ي یقط الت

ي موقف    وموروث شعبي قّیم وحدیث ومعاصر، لیقدم الصورة بابعادھا وداخل االطار الذي یجعل من یتناولھا ف
  .  المتخیل، ویعیش في االجواء والمواقف ذاتھا لیظل على بینة واضحة

ي       ةصیل للموروث الشعبي عند الرحالة الساعاتي لھ اصولھ العمیق ھذاالفھم اال یة الت ھ الشخص ي حیات سواًء ف
وشبَّ فیھا فتیًا لینمو وھو یتعرف على ) صبابیغ اآلل(عاشھا في بیئة شعبیة فقیرة من احیاء بغداد ھي منطقة 

ادئ العریق         یم والمب یض بالضوابط والق اة تف ھ من حی ا     واقعھ الشعبي، وما یحیط ب ي آدابھ دة ف ة الجذور، التلی
ھ   وموازینھا ومعاییرھا االصیلة، وكذلك ما حملتھ ثقافتھ الشعبیة، ومن ھنا نحدد االسباب الكامنة  في اھتمامات

  :ھي عوامل جملة وشغفھ بالموروث الشعبي الى 
یم  من عنھا رفیتعا ما  وجملة الشارع، الى المحلة الى البیت من ابتداًء والبیئة الشعبي الواقع :االول  وعادات  ق

حبھُ  كان الذي الطفل جواد، ناجي لھ فَطَن یومي وتعامل ر  اخوه  یص ى  الكبی لیح  محل  ال اعات،  تص د  الس ت  فق  ترك
   .اثرھا ومالحظاتھ مشاھداتھ

 الساعاتي جواد ناجي بعائلة تحیط التي االقتصادیة والظروف العراق، عمر من الفترة تلك في التعلیم واقع :الثاني
ھ  یتسَن فلم وثبات، بصبر المعیشة طلب الى فیھا االبناء اتجھ التي یم  ل تمر  المدرسي  التعل ا  المس دا  مم ھ  ح ى  ب  ال

 في الكتاب بیع وتقالید عادات یذكر انھ حتى )اهللا شاء ان المدید( عمره بدایات في العلم طلب في ذاتھ على االعتماد
ھ  فترة في المعروف )السراي سوق( ى  حیات حابھ  مع  ھوانصراف  االول ى  اص اء  ال ب  اقتن ة  الكت ة  القیم  من  والثمین

  .النھاري والعمل المسائیة المدارس في التعلیم فرصة لھ اتیحت حتى المتجولین الباعة عربات
 الوالد  حنان الحیاة حرمتھ یتیمًا صغیرًا طفًال ولد ألنھ طفولتھ، منذ متمیزًا حبا احبتھ التي والدتھ أثر :الثالث
                                        تقدمھ ان یجب عما صافیة ولھفة صادقة، محبة من تكنھ بما تعوضھ التي الرؤوم األم ھي الوالدة فكانت وعطفھ،
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 من وغیرھا والنجف وكربالء بغداد في المقدسة االماكن الى سفراتھا في معھا تصحبھ كانت لذلك ناجي،   لولدھا
ة  ناجي الطفل عند فولدت العراقیة، المدن ي  رغب ال  االسفار،  ف ل  والترح ھ  ب ار  أّن جل  ص ادات  یس  يف  العراقیین  ع
 .الفترة تلك في شاھده الذي الواقع ذاكرتھ في ویكتب الصالحین، واالولیاء لألئمة والزیارات التنقل
 االنسان نفسھ وجد حتى العالم، دول معظم الى الشغوف روحھ فیھا توزعت التي المنظمة ورحالتھ سفراتھ :الرابع

ائح،  ذي الس رب ال ا یض ال  عص وق الترح ورة، ف ود وال  المعم اً  یع ى آیب داد ال ى بغ ى یتلھف  حت دة، سفرة ال  جدی
اف  الوجود،  عن  للبحث  ذاتي نزوع عنده فالسفرة ي  اسعادة،  اسرار  واكتش م  والت دھا  ل ي  اّال یج ین  التطواف  ف  ب
  .الشعبي موروثھم ویصور یكتب وھو الشعوب
 محطات نفسھ من جعلت التي القانون راسة ود المحاماة في تخصصھ بعد حتى جواد، ناجي االدیب ثقافة :الخامس

د  معھم، والعیش للناس الشعبیة الحیاة في والتطواف للسفر طویلة ت  فق ھ  ظل ة  ثقافت ة،  المنھجی جت  ذاتی  مع  نض
 مسار في البلیغ االثر لھم كان والشعراء، والمثقفین االدباء من كبیرة مجموعات مع حمیمة عالقات لتكوین محبتھ

  .وتحدیدھا وثقافتھ ادبھ
 الناس، مع الیومي والتعامل السوق حیاة عن تبعده لم التي فیھا والمتاجرة الساعات، صلیحت في حرفتھ :السادس

 تعلم انھ اآلخرین، مع المباشر االحتكاك امور عن فضًال الشعبیة الحرفة ھذه من استفاد وقد عنھم، االنقطاع وعدم
تفادة  وحقق الساعات، تصلیح في الدؤوب عملھ من تعلمھا حیث واالصرار والمثابرة الدقة ارة  من  االس ي  التج  ف

اب  ارة،  اكتس ة،  وسرعة  المھ اط  وحسن  البدیھ ا  االلتق ھ  لم جلھ  یكتب ا  ویس د  مم دول  الشعبي  الموروث  من  یری  لل
  .فیھا طاَف التي والبلدان

ى  نقف وسوف الرحالت، كتب وفي ، (**)جمیعا مؤلفاتھ في نجدھا التي العوامل تلك ك  عل ا  العوامل  تل ي  وآثارھ  ف
   .ھنا لھ ودراستنا الشعبي، للموروث تسجیلھ
  شعبیة بغدادیة وحیاة طفولة

ة  رحالتھ الساعاتي ناجي یعتبر :العمر رحلة ـ1 ھ  مع  متكامل ى،  حیات ا  االول ة،  وجمیعھ ا  متالزم ة  وآثارھ  متالحم
ھ،  في وصفھا وقد متشابكة، ك  من  مؤلفات اة  تصویره  ذل داد  الحی عبیة  بغ ا،  الش رَ  ولیالیھ ك  ذَك ي  ذل ھ  ف ة ( كتاب  قص

اج  الموروثة، التقالید بحكم الساعات اصالح فن یتقنون اسرتنا افراد جمیع اضحى وھكذا" ):7ص الوقت،  وانتھ
ة  كانت مھما عذبة الطفولة وذكریات طفولتي، منذ أنَسُھ لم والذي ابائھم، مھن ي  ھو  -معِذب ت  انن الي  اسھر  كن  لی
اد  التي رمضان، لیالي السیما الشتائیة، بغداد را  اعت ا  یجتمعوا  ان االسرة  داف ي  خاللھ ة  ف ى  واحدة  غرف ت  حت  وق

ث  من واخوتي عمي یرویھ كان بما اللیالي تلك من االستراحة فترات في ألستمتع اللیل من متأخر ص  احادی  وقص
   ".عنتر ومغامرات الھاللي زید وابي لیلى ومجنون ولیلة، لیلة ألف عن

   )1(الخ.."الحلقات موصولة االحادیث تلك تبقى ان اتمنى كنت وكم وتطلع بشوق حدیثھم ارتقب وكنت
 وعدم والعملیة العلمیة الحیاة الى الساعاتي الرحالة االدیب یشد كان عظیم طموح :واسرارھا  والمھنة العائلة ـ2

 الھند من ھیفاء ألبنتھ كتب متوارثة، كحرفة الساعات تصلیح مھنة على ابنائھا بتربیة العائلة تبغیھ ما على البقاء
ي،  طالما حلمًا وألحقق مسوري، مصیف ألزور الھمالیا جبال الى طلعت الیوم" :قائال شعوبھا عادات ا  راودن  وأن

  ".العجیبة العالم معالم من علیھ االطالع یمكنني ما على االطالع حب لذلك یدفعني الحبیبة، بغداد في محلي في اقبع
   )2(".متاعبھا على والصبر المھنة في كفاحي ضاعفةلم المھمة الدوافع من كان ھذا االستطالع حب ولعلَّ
اً  نجده ما وھذا علیھا، توارثوا التي بالمھنة االختصاص ابنائھا تعلیم البغدادیة العوائل عادات من كانت ولقد  قائم
ة  بخاصة، البغدادیة العوائل بھا تتسمى التي االلقاب في الیوم حتى ة،  والعراقی ا  بعام ب  ومنھ ة  لق اعات  عائل  يالس
ة،  جواد ناجي بھ یلقب الذي ذلك  الرحال ا  اوالده، وك ود  بینم بھ  یع ى  نس ة  ال ة  االسدي  قبیل ة،  العربی ا  العریق  ولكنھ

ا  فأنا .. :قائال یسجل المبادئ، ضروب من ضربا اصبحت شعبیة وتقالید متوارثة، عادات ت  حینم ظ  كن ي  أالح  عم
انھم  تلتصق  المكبرة العدسات كانت الذین واخوتي ونھم  فتترك  باجف ة  عی ة  ذابل امھم  متعب دودة  واجس ائرة،  مك  خ

ة  تلك امام واالجھاد الطویل الصبر ذلك یتحطم كیف بعیني ارى كنت وحین م  الطاول ذه  أجد  ث ل  الجھود  ھ  من  تقاَب
 ولكنھ ایضا، الساعاتیة عائلتھ مع ظھره واحدودب الساعات تصلیح حرفة وتعلم ...)3(والجحود بالتجاھل الزبائن

 ..الوقت عن یكتب وصار الساعات، في تاجرًا اصبح فقد الدنیا في زھده ومع وتطلع، احب الذي زاھدال المحب ذلك
ة،  البغدادیة الساعات عن كتب فقد الشعبیة، بحیاتھا بغداد من ینطلق ولكنھ دادیین  الساعاتیة  واشھر  القدیم  البغ

  قد انھ ویذكر م،1933 عام ائھاانش من محسوب عبدالرزاق الساعاتي فرغ التي )المعرض ساعة( قصة ویحكي
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   .1930 عام األعظمیة في الكائن معملھ من جانب في برجًا الساعاتي ھذا لھا اقام

اظمین  ساعة عن ایضا ویكتب ي  الك ا  الت ة  للحضرة  اوقفھ اد ( المرحوم  الكاظمی رزا  فرھ ام  )می  واّن ، ھـ 1300 ع
اعة  وكذلك الوقت، ذلك في سنوات اربع برجھا ء بنا فیھا استغرق الذي الوقت ة  الحضرة  س ي  الكیالنی یدھا  الت  ش

 )4( .ھـ1319 عام النقیب عبدالرحمن السید المرحوم
 ھذاالقرن، ثالثینات في عنھم الساعاتي یكتب وحرفیین، مھنیین من فیھ یجد وما البغدادي، الشعبي قالسو من ـ3

 كّدھم من الشریف الرزق لیستقطروا الجھید، الجھد یبذلون اصدقاء بضعة القدیم السوق في معي وكان" :ویقول
 عمھ یودع فھذا ..السوق غادرنا امسةالخ المساء ساعة اعلنت ما فاذا ..الضروریة حاجاتھم لبعض سدًا بایدیھم،
 الجعفریة المدرسة الى االبتدائیة طالب فیتجھ ، الكببجي جده یلتمس وآخر ، الخیاط استاذه یستأذن وذلك الرفاء،
  ...الثانویة المرحلة في كان َمن التفیض مدرسة الى ویذھب
ط  یوطد  مما جنب، الى جنبًا صقھاوتال الصغیرة دكاكینھ وتناظر طریقھ وضیق القدیم، السوق طبیعة وكانت  رواب
 ..واالحداث لالخبار المشوق المتطلع حدیث لبعض بعضنا ونتحدث لنلتقي، اال نفترق نكاد فال بیننا، والمودة األلفة
عرنا  للقیلولة االسطة ذھب اذا وكنا انطالق  ش ا  ب دفعنا  حریتن اء  وان ر  للق دیث  نجت داث  عن  الح ة،  الحرب  اح  الثانی

ا ةالمف وحوادثھ د .)5("جع وََّر وق واق ص عبیة، االس ا الش ض ومنھ دكاكین بع ة ال ى المتجول ر عل ي الحمی دن ف  م
  .العربیة طلیطلة مدینة في والدكاكین البیوت والى الحدیثة، االوربیة االندلس

ھ  تقولھ ما یستذكر الساعاتي، رحالت وفي ـ 4 ال  من  جدت عبیة  امث ي  السیما  ش ة  ف داث،  التعرض  محن ي  لالح  فف
 وھو االوقات كل في یصاحبھ الشعبي المثل وھذا ،"اهللا ألُكم لینفیاغا" أذنھ في قولھا الى یستمع للجزائر، ھسفرت
ان  كل عنده احبة  )6(".االیم ة  ومص اعاتي  الرحال ادات  الس د  لع ھ  وتقالی ھ  أم ھ  تظل  وجدت ا  مع ي  دائم ھ  ف ى  رحلت  ال

 البلد ھذا في عربیة شعبیة وتقالید عادات وتسجیل الصالحین واالولیاء والمزارات المساجد الى وزیاراتھ المغرب
 لم  تفاصیل من فاضل سلیم الكاتب أورده وكما  2007 الثاني العدد الشعبي التراث مجلة في ذلك عن المزید أقرأ(

  . ) ـ )الموروث( ـ ھنا نذكرھا
ین  من  یقف الساعاتي للرحالة الشعبي والخیال ـ 5 ل  ب دوافع  اوائ ي  ال یاحات  سفراتھ  ف ي  ھوس ة  ف  الموروث  معرف

ھ  الذي الشعبي بالحس الملھمة الشاعریة الطفولة الى یعود الخیال وھذا العالم، شعوب عند الشعبي اریخ  عرف  الت
   .االصیلة القومیة وفنونھا وثقافتھا الشعبیة، بتراثھا الزاخرة العریقة بغداد شعب عن
ھ  االندلس الى رحلتھ في بیلیة  وزیارت ب  ألش ت " :كت ي  كان ارة  أمنیت بیلیة  لزی ا  اش داعب  حلم الي،  ی ان  خی دء  وك  ب

َتحَ  حین صباي ألیام یمت لھا تعشقي ي  تف اذج  قلب ور  الس اء  الحب  لن ال  وبھ دما  ..الجم ا  عن حبة  كن ة  وص  من  طیب
یقى  ألنغام نصغي الخالن من عطرة وباقة االخوان، بیلیة  وحالق  شھرزاد  موس ق  اش حریة  انفاسھا  مع  لنحل  الس
ي یقاھا وننتش ةالعل بموس رف اذ وی یقار ع یني( الموس ع )روس ف الالم زج كی ین یم ي ب بیلیة ماض ة اش  العربی

 )7( ".غربیا شرقیا )كوكتیًال( فقدم االوربي، وحاضرھا
 في علیھا المتعارف العائلة لقوانین وفقًا المائدة على والجلوس طفولتھ، في البغدادیة الشعبیة االكالت تصویر -6

ھ  عن  البحث  عن  طفولتھ في شغلتھ التي "وسةبالسم" منھا المفضلة االطفال تأكال ویذكر الشعبیة، تقالیدنا  أم
   )8(.سفرتیھما احدى في الزحمة في یدھا بین من ضاع التي
عبیة،  االكالت صوََّر وقد ادات  الش ام  وع دى  الطع عوب  ل ا  الش ادات  منھ عوب  ع ة،  الش ة  الھندی ي  والعربی مال  ف  الش

  .العربي المغرب بالد من االفریقي
 الشعبي الموروث الى االنتباه حبال تشده كما التطواف الى الساعاتي تدفع ملحة ورغبة نفسیة، حاجة والسفر -7

ة  فیسجلھا یزورھا، التي البلدان في ة،  بدق د  وامان د  من  والب ا،  التأكی ى  ھن ھ  ال ان  ان ذھاب  یقصد  ك ا  ال  قصدًا،  الیھ
   ).الكامیرا( آلة بعدسة بعضھا ربتصوی ویقوم مذكراتھ، دفتر في وصفھا لیكتب بھا ویعتني

ھ  لدن من طفولتھ في االدیب الساعاتي ناجي ذات في ترسخ قد الترحال وولع ي  ام ب  الت ا  كت ین  من  عنھ ب  ب  ماكت
ھ  تلونت وقد طفولتي، منذ اشرق بالسفر ولعي ان " المقدسة العتبات الى تأخذه كانت حین عنھا حریة  بألوان  الس

ب  الكلیم، لقلبھا مجیر خیر المقدسة بالعتبات استجارتھا في فوجدت امي، ترملت یوم ذاكرتي ا  وقل غیر  طفلھ  الص
ت  الحنون أمي أّن أنسى ولن" ..الیتیم ا –  كان الي  لعجزھ یر  -الم يّ  تش أن  عل دس  ب ت  أن ي  تح ة  كرس ار  حافل  القط

الخوف  فأحس تروعني، المجازفة ھذه كانت وكم ..الجباة أعین عن ألختفي ة،  ب ي  والرھب ت  ولكنن ا  رعانس  كن  م
  تھائعبا طرفي علّي تسدل أمي كانت عندما جمیعا وفكري ونفسي قلبي علّي یمآلن واألمان باالطمئنان اشعر
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   )9(".السوداء

ھ  مما وجوالتھ، الساعاتي الرحالة تطواف یكون )بغداد( والى بغداد ومن -8 ارن  یجعل ا  یق  موروث  من  یلمسھ  م
ا  عربي شعبي ي  یجده  بم داد  ف یم  من  بغ ادئ  واصول  ق ة  وظواھر  وآداب ومب ة  مادی ي  وثقافی ا  ف  الشعبي  موروثھ

   .التلیدة واصولھ
داد  في المشھور السراي ولسوق ع ب بغ ب  بی ة  الكت ا  والمعاصرة،  القدیم دور  وم ھ  ت ف  من  فی وادر  طرائ ة  ون  الباع
ي  الساعاتي جواد ناجي الرحالة یعیھا ذاكرة والنادرة، النفیسة والمخطوطات والمؤلفات الكتب ومقتني د  كل  ف  بل
ي  ة  او عرب ة،  دول ا  أجنبی ذكر كم ادات  ی ة  القراءة  ع ائدة  والمطالع د الس باب  عن ي  الش ي  العراق د  ف اتال عق  ثالثینی

وز ( الشعبیة  بالصحافة ولعھم وكذلك القرن، ھذا من والخمسینیات واالربعینیات االت  )حبزب ي  ومق درس  فھم  الم
ات،  حسن  واحمد معلوف وآل والریحاني وجبران المنفلوطي آداب من وغیرھا شكر صالح وابراھیم ة  الزی  ومجل

عبیة  االغاني ایضا وتستھویھم اللبنانیة، واالدیب المصریة، والرسالة النجفیة، )الھاتف( و البغدادیة، الكرخ  الش
  .الكرخي عبود المال یغنیھا كان التي المجرشة قصیدة اغنیة منھا المشھورة

  ؟ شعبي موروث من تلك رحالتھ أدبیات في الساعاتي یسجل ماذا إذن
  للحنیــــن سجــل .. بالترحال ولع
  :نفسھ مع یرتل الحبیبة ارجخ الى الساعاتي االدیب الیھا ینفذ رحلة كل في
  بدیال وطني سوى أبغي فما

  شریف وطن من ذاك فحسبي
 على اهللا وأحمد رحلتي من أعود أن فما المتجدد طموحي ویرھقني" :یقول جدید، من بھ یعود الترحال ولع ولكن

 خیالي سماء يف اعشاشھا لتبني عاطفتي فتستحلب احالمي عصافیر تبدأ حتى احبتي بلقاء عیني باكتحال نعمائھ
اداً  بزقزقتھا مسحورا فأعود ألحانھا اعذب تنشد وھي الیھا، فاصغي جدید، من ا  منق میة،  لرحلتھ  متناسیاً  الموس
  :البغدادي زریق ابن العربي شاعرنا كحال حالي ویمسي ..مھاجرة عصافیر انھا

  وازعجھ اال سفر من ماآب
  یجمعھ بالعزم سفر على رأى  

  ومرتحل حل من ھو كأنما
 )10(یذرعھ اهللا بفضاء موكل  

ة  نفوس في ینتشر والحنین الولع وصوت ذ  الرحال دیم  من ان،  ق اء  وكل  الزم ة  االدب جلوا  الرحال داء  س  نفوسھم،  ن
  :رحلتھ تسجیل بعد جبیر ابن قال فقد الممض، الداخلي واأللم الغربة بفتنة یوشي خالٍد بھتاف االعماق وصرخات

  وطن عن تغترب ال
  نوىال تصاریف واحذر  

  اذا صنالغ ترى أما
 )11(ذوى االصل فارق ما  

   (12)   )االعتبار( كتابھ في منقذ بن اسامة وقول
  قبلي الناس الفراق ألم شكا

  رمیت حتى بالنوى وروع  
  ضلوعي ضمت ما مثل وأما

  رأیت وما سمعت ما فأني  
ردد ذا ویت وت ھ الحنین الص ي ب اق ف ة، اعم ى الرحال ف وعل روب مختل دافھم ض ھمواغ اھ ن راض رحالت م  ال

اف  الباطن، صوت الى اخیرا یصغون ولكنھم العالم، ودول بلدان في یطوفون التي والسیاحات ب  وھت ل  القل  والعق
   :الشافعي االمام قالھ وما علیھم ینطبق بالسفر،

  تفارقھ عمن عوضا تجد سافر
  النصب في العیش لذیذ فاّن وأنصب  

  یطب لم یجر لم وان طاب ساح ان
  یفسده الماء وقوف رأیت أني
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  اماكنھ في ملقى كالترب والتبر

 (...)الحطب من نوع أرضھ في والعود  
ر  للرحالت  العربي والتراث االنساني، االدب بھذا یضیف الرحالت ادب وتأریخ رّ  واف م  ث ھ  وج ى  للدارسین  وفی  عل
ف اتھم مختل یة اتجاھ ة الدراس ة والثقافی ر واالدبی ن الكثی ات م ب المؤلف ة والكت ة العام ي والمتخصص تى ف  ش

ا،  والنبات، حةوالفال والطبیة والفلكیة والعلمیة واالدبیة، الشعبیة، والدراسات الجغرافیة، في المجاالت،  وغیرھ
اریخ ( الجلیل لكتابھ مقدمتھ في )كراتشوكوفسكي یولیانوفتیش أغناطیوس( السوفیاتي المستشرق ذلك في قال  ت

ي  الجغرافي االدب اب " ان )العرب دم  الكت ي  یق اً  نصیباً  واحد  آن ف  الشعبي،  واالدب العلمي،  االدب من  لكل  متكافئ
د  كما والوصفیة، لریاضیةا الجغرافیة باطراف یلمَّ أن في ویجھد ي  جھ ة  ف ة  االحاط ة  بالجغرافی ة،  العام  واالقلیمی

 )13( .واسطوریا بل صرفًا، ادبیًا طابعا تحمل التي تلك حتى الرحالت قصص یھمل ال وھو
 حسبنا:" بقولھ )الوسطى العصور في المسلمون الرحالة( كتابھ خاتمة في حسن محمد زكي المؤرخ ذلك وجمع
 بحث لكل منھ البد أمر دقیق واٍف نحو على دراستھم اّن الى المطاف بنا ینتھي ان المسلمین الةالرح فضل لتبیان

 فاّن بھا، اتصلت التي واالمم االسالمیة الشعوب في االجتماعي التاریخ او السیاسي، النظام او التجارة، تاریخ في
ب  ال كنز وجغرافیین وصافین من المسلمون الرحالة كتبھ ما ھ  ینض م  ،معین ائق  یض ة  وث أن  عظیم ي  الش اریخ  ف  ت

ة،  ضروب  ومختلف الحقائق شتى منھا یستخرج ان الباحث استطاعة وفي .االنسانیة ا  المعرف ى  مطمئن ائج  ال  نت
ة  عند العلمي النقد یتطلبھ الذي الحذر دراسة على أقبل اذا بحثھ، ي  النصوص  معالج طى  العصور  ف ة  الوس  غربی
   )14(".شرقیة أو كانت

  الرحلة أدب في شعبيال الموروث
ا  عند الرحلة وكتب مؤلفات من الرحالت ادب في الشعبي الموروث دراسة تعتبر ا  مؤلفھ اعاتي  ورحالتھ د  الس  اح

ب  ا،  المشرقة الجوان ك فیھ ھ ذل ذه قصد  ألن ة ھ دا،  الدراس ث قص ع  حی س تتب ذه اس ات  ھ عبیة، الموروث ام الش  وق
 من المھمة الجوانب دراسة قبل نؤكد اننا ولو ، والثقافة كريالف العمل من بوافر نحوھا ورمى بأمانة، بتصویرھا

   :اآلتیة االكیدة الحقائق الموروث ھذا
الد  كل في الشعبي الموروث وتتبع بدراسة ُعني الساعاتي الرحالة االدیب ان مع :االولى ة  او ب ا  دول  اّال یزورھ

 في فیھا الشعبي الموروث عند وقوف اتھامحط بعض وفي عامة، بصورة الرحالت ادب في تدخل تلك مؤلفاتھ اّن
  .الشعبیة والفنیة والمادیة الفكریة جوانبھ

ة  وتلمیح فقط، الشعبیة للموروثات عرض المؤلفات تلك في :الثانیة ي  الشعبي  الموروث  مع  بمقارن  العراق  ف
ھ  یمكن ما وھذا العربي، الشعبي للموروث الموحد للتوازن واساس الشعبیة، بموروثاتھا غنیة مدینة وبغداد  تتبع

 .االصیل العربي الحضاري التراث ذات االندلس الى او العربیة للبالد رحالتھ في الساعاتي االدیب كتبھ ما في
 یجعلنا ما وھذا الساعاتي، عند وآدابھا الرحالت مؤلفات قدمتھ ما وتبسیط عرض في منھجنا یتحدد ایضا ھنا ومن

عبي  للموروث المھمة انبالجو في الرحالت تلك قدمتھ ما نستعرض ار  الش اة  تطور  باعتب عوب،  حی  وسھولة  الش
 في الساعاتي رحالت وضعتھ ما بدراسة نقوم فاننا وعلیھ والعلوم، والمعارف المعلومات وتبادل والتنقل، االتصال
  .المؤلفات تلك ذكرتھا كما صفحاتھ واستعراض المختلفة، ووجوھھ الشعبي الموروث لجوانب تصنیف

ة  مادة یشكل الشعبي وروثالم اّن ة  ادبی ي  وثقافی ي  سواء  الرحالت  ف ا  ف ھ  م ة  قدم رب  الرحال د  غیرھم،  او الع  وق
وم  احصاء ( كتبھ في الفارابي اعتبرھا ین  من  )العل یة  المرتكزات  ب ة  االساس ي  للثقاف دما  تصنیفھا،  ینبغي  الت  فعن

ا  نحو  على بأسمائھا العلوم تحددت" ي  الخوارزمي  فعل  م ھ  ف اتیح  كتب وم ا مف ارابي  او لعل ي  الف اب  ف اء ( كت  احص
اذج  ومعتقداتھم، القدیمة، الشعوب اخبار تضم الذي العلم بوصفھ االخبار علم ذكر عن ھؤالء یغفل لم )العلوم  ونم

 یراه بل التعلیم عن یحصل ال انھ یرى الذي العلم وھو النجوم، احكام علم الى یشیر الفارابي ان بل عندھم، البطولة
ذار  على بھا االنسان یقدر التي ھنوالم القوى من ا  االن یكون  بم ا  س ة  والزجر  كالرؤی باھھا  والعراف ا  . )15(واش  كم

  .الثقافة في الشعبي التراث مصادر من الرحالت أدب ان سالم، ابراھیم نبیلة .د اعتبرت
رحالت  ومؤلفات كتب خالل من للشعوب الشعبي التراث عرض تتبع الضروري من ویكون ة الرحا ألّن ال اء  ل  االدب
ر  الحاضر، الوقت في المعاصرة الثقافة من كجزء بدقة ویصورونھا ینقلونھا، وصاروا علیھا، وقفوا ان  ذك  ھویتم

ال  عمل من ینبعث" الشعبي االدب ان دة  اجی ا،  ضرورات  من  البشریة،  من  عدی ا،  حیاتھ ا   من  وعالقاتھ  افراحھ
  الجماھیر، صنع فمن النھائي شكلھ واما الفؤوس، ھاتشق التي االرض من فقریب العریق اساسھ واما واحزانھا،
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  .)16( "الواقع لصق یعیشون الذین اولئك
نھج  الرحالت أدب في الشعبي التراث( دراستھ خالصة في فھیم دمحم حسین .د ویرى ة  وم راث  ان" )الدراس  للت

ھ  النظر  ضرورة  نضیف ان نود اننا اال ایضا، والروحیة المادیة عناصره او جوانبھ الشعبي ى  ..الی  ان اساس  عل
راث عبي الت ة محصل الش ة، عملی ة، مركب ة، ومتراكم أنھ ومترابط ي ش ك ف أن ذل ة ش ةالثق دراس ي اف ور ف  منظ
  .)17(..شمولي
 للتراث والدارسون االساتذة قدم كما القدیمة، التاریخیة الرحالت ادب في الشعبي الموروث دراسة ذلك في ویقصد
ا  ونظراتھم تتواءم منھجیة اسسًا الرحالت تلك نوع في الشعبي ك  فعل  كم تاذ  ذل بري  االس ادي  ص ي  حم تھ  ف  دراس

  .للمسعودي لذھبا مروج كتاب في الشعبیة المعتقدات
ي  الشعبي  للموروث  المفھرس  المعجم كتاب واالعالم الثقافة وزارة – العراقي الفولكلوري المركز اصدر ولقد   ف

احظ  مؤلفات في )الفلكلوریة( العناصر ومسح رصد المفصل المعجم ھذا اعتمد حیث الجاحظ آثار ذلك  .)18( الج  وب
ي  ورد ما نعرض سوف فاننا وعلیھ .التناول دةومفی سھلة، میسرة المعروضة المادة تقدیم جعل ات  ف ي  المؤلف  الت

 -التأكید من والبد نوجز، بحیث واالسھاب، االسفاف، عن ونبتعد بالرحالت، منھا یتعلق وما الھامش، في ذكرناھا
 المعاصر، الرحالة االدیب الساعاتي، رحالت كتب ومنھا بعامة، الرحالت كتب نعتبر ان ضرورة على -اخرى مرة
ا تص ال انھ الموروث تخ عبي ب ھ، الش ا لذات كل وانم ھ تش یًا جزءًا مادت ن اساس ة م وروث ثقاف عوب وم ي الش  الت

ادات  عن  2007 الثاني العدد ـ الشعبي التراث مجلة في فاضل سلیم الكاتب تناولھ ما  تفاصیل أقرأ ( ..یقصدھا  ع
 ). ـ )موروثال ( ـ ھنا الیھ نشر لم مما والھند العربي المغرب دول وتقاید

  الشعبیة االسواق
ات  من  قدیما كانوا المتجولون، والباعة الشعبیة، االسواق بغداد في زة  العالم ا  الممی د،  الشعبي  لموروثھ  التلی
 ویسلمنا ،)اآلنة( لننقده عجیب بصبر ینتظرنا كان )العطار جودي الحاج( ان : الساعاتي جواد ناجي الرحالة یذكر

یط ارة، الخ ع والطی اع فنمت ا یونن ة، بالوانھ كالھا الزاھی یة واش ة، الھندس ذھا البدیع رین ونأخ رحین مستبش  .ف
  ).17ص و 16ص – الھند رسائل"(

تفظ  ظلت التي الشعبیة االسواق )/58ص الیھا رحلتھ( تونس، في وتنتشر ا  تح كالھا،  بھیاكلھ ا  واش ا  كم  ذكرھ
  .نصال الساعاتي ویورد ،)م01289 عام تونس الى رحلتھ في العبدري

 االسواق  من وھو الفنا، لجامع المواجھ مراكش سوق وبخاصة ومراكش، المغرب في ذاتھا الشعبیة االسواق
  ).109 ص الیھا رحلتھ( /الجزائر وكذلك )/.89ص المغرب الى رحلتھ( /الشعبیة

 :"رحلتھ في یقول ،)44ص( /الحمیر على المتجولین العطارین بعض وفیھا الشعبیة، االسواق تلك االندلس وفي
ا  یختار نظامیة غیر عفویة بصورة فخاریة مصنوعات ظھره ًعلى دكانا شاھدت ا  السواح  منھ ھ  م  كقطع  یبتاعون

ة،  صورة  فالتقطت تذكاریة، ث  واسرعت  خاطف ى  اح ي  الخط ة  ف یقة  االزق دمج  الض ع  الن اء  م ا  سفرتي،  رفق  فقادن
 العریقة بغداد دور من دار في وكأني المكشوفة، المربعة باحتھا اتوسط وانا شعرت رائعة شرقیة دار الى المرشد
   ".القدیمة

ة  عادات وھي والمغاربة والتونسیین واللیبیین الجزائریین عند عاداتھا الشعبیة وللمقاھي دة،  عربی د  واح  تؤك
   ).37ص تونس الى -62ص المغرب الى -60ص الجزائر الى رحالتھ( .االصیل الشعبي الموروث وحدة

ز  االندلس، في وكذلك العربیة، المدن عموم في االزقة ضیقة الطراز، موحدة الشعبیة یةالعرب والمحالت  وتتمی
ا ارف عمارتھ وش بالزخ عبیة، والنق ع الش ھ راج ى( رحالت دلس ال ى ،44ص االن ر ال رب ،10ص الجزائ  والمغ

ة  المنتوجات من وھي الجزائر، في الشعبیة الصناعات ومن ".57ص ات، " الیدوی ت  ان،والقاش  الفخاری  والنح
ط  كالسجاد، المختلفة والمنسوجات والنحاسیات الجلدیة، والمصنوعات والتطریز، والتخریم نوعة  والبس  المص

عر  من  اعز  ش ذلك والصوف،  الم نوعات  وك ل،  خیوط  مص ات قش  او النخی ا  نب ب  الحلف الل من  والقص  وأوان س
ل،  دینةم في التونسیة الشعبیة الصناعات ومن ).114ص الجزائر الى( "واطباق ھ ( ناب ا  )/77ص رحلت ھ  م  قال

ة،  الید الفخاریة بصناعتھا تشتھر التي نابل مدینة وصلنا" حینما عنھا الساعاتي الجرار  وی ل  الصغیرة،  ك  والقُل
ات  واالواني والفازات الكبیرة، اء،  واكواب  والمزھری ى  الم داح  حت اي،  اق نع  الش واح  وتص  باشكالھ  الكاشاني  ال

 ...بعدھا وما ،)118ص الجزائر الى رحلتھ( في الشعبیة الصناعات وانظر "..الشرقیة وزخرفتھ
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 .رحالتھ في رائعة اوصافا لھا تجد ق،االسوا ھذه في المنتشرة الشعبیة والمطاعم

ن  ذكر في مؤلفاتھ في الساعاتي ویوردھا ، والتحنیط والتطریز، والتخریم النحت، فن من الشعبیة والفنون  الف
اً  ویؤكد ،75ص والمغرب ،22ص ولیبیا ،72ص وتونس ،116ص الجزائر في الشعبي ر  أن ایض  تشتھر  ّالجزائ

  ).104ص( /الجزائریة الحیاة تمثل التي یةالزیت واللوحات الشعبیة، بالرسوم
اني عبیة، واالغ ا الش ود وم ن موج أثور م ي م ة ف عبیة االغنی جلھا الش ة یس اعاتي الرحال كل الس ب بش  مقتض

ر ھا ویحض ا بعض ر كم ة حض یة للمغنی ة( التونس ذلك ،)ُعلی من وك ا، یتض ا ذكرھ ر ایض یقى ذك عبیة الموس  الش
ناعات  راجع ( تصنیعھا، واماكن الشعبیة، الموسیقیة اآلالت وصناعة وادواتھا، یقیة  اآلالت ص ھ  في  الموس  رحلت

  ).39 تونس الى
ي  بلد لكل ممیزة شعبیة رقصات وھنالك الشعبي، الموروث جوانب من الشعبي رقصلوا ي،  او عرب ى  اجنب  حت
ا  والدول البلدان حكومات اھتمام ان الساعاتي ویذكر .واخرى مدینة بین شعبیة رقصات تتمیز  الشعبي  لموروثب
، كما صارت تبني المتاحف الخاصة بالتراث الشعبي الشعبي للرقص فرقًا وتؤسس المھم الجانب بھذا تھتم جعلھا

ا صدق             ب اجیالھ ا، ویكس ز ابناءھ ا، ویمی یتھا، ویصقل ھویتھ ذي یبرز  شخص لتجمع فیھ موروثھا الشعبي ال
رب  في .القومياالنتماء  تھر  المغ ة  تش طیح ( رقص ى  قویطل  )الش طاحة ( الراقصة  عل ي  ،)الش اء  وف الت  اثن  الحف

 المغرب الى رحلة( "إشطحي حلوة یا اشطحي" ویرددون الرجال، لھا فیصفق الطبول، دقات على الفتیات ترقص
  ).92ص

  ).102 ص( / االندلسیة والموشحات الشعبیة األغاني تشتھر الجزائر وفي
 لھذه رائع وصف )بعدھا وما 126 ص االندلس الى رحلتھ في( الشھیرة الفالمنكو رقصات تشتھر  االندلس وفي ـ

  .ومراسمھا الرقصات
دلس،  في الشعبیة العادات ومن ارعة  االن ران  مص ھ  ( /الثی اعاتي  یقول  )30ص رحلت ا  الس ارعة " :عنھ  المص
ال  عقلیتھ، على تأثیر لھا اضحت بل فحسب، االسباني للشعب المشاعر تھز ریاضة لیست ب  یأخذك  ف ا  ااذ العج  م
بانیة،  واالسبوعیة  الیومیة والصحف المجالت من صفحات تشغل والمصارعین المصارعة اخبار ان علمت  االس

ارعین  بصور  بعضھا  اغلفة تزین كما اتھم  المص ة  ووقف ا  البطولی ي  صور، مال مام ابھم  وف الخیوط  المزركشة  ثی  ب
 ..!!للثیران خاص باب والمجالت الصحف من الكثیر وفي الزاھیة، وألوانھا الذھبیة،

 قامت حیث والدول البلدان لشعوب الشعبي للتراث التوثیق بمثابة اصبحت الشعبي للموروث القومیة المتاحف
ات ا الحكوم ي بحفظھ ات ف ذه قاع احف، ھ یمھا، المت ا وتقس ي كم ف( ف ومي المتح ي الق ونس ف ذي )ت ل ال  یحف
  ).بعدھا وما 36ص الرحلة راجع( – مطولة شروحات وفیھ وحدیثھ، قدیمھ التونسي الشعبي بالموروث

   .الرحلة من )47ص( .جدا فقیر ولكنھ الشعبي، للموروث مخصص جانب طرابلس متحف وفي
  .واالندلس والمغرب الجزائر، في وكذلك

المغني  والشبیھ المنولوجست، الشعبي والمغني ائي  الموروث  من  الجوال،  ب عبي،  الغن ة ( الش ى  الرحل ا  ال  لیبی
  ).128ص االندلس الى رحلتھ( و )41ص تونس( و ،)81ص

ي،  المغرب اقطار في القدیم العربي الشعبي الموروث من العلم، وبیوت والمساجد والجوامع ا  العرب امع  منھ  ج
ي  ،)بعدھا وما 34 ص الرحلة( السنوسیة طریقةال على لیبیا وفي )/84ص الرحلة( تونس في القیروان دن  وف  م
 . )58ص الجزائر الى رحلتھ..( واألئمة الصالحین االولیاء عند والتبرك لزیاراتل شعبیة وتقالید عادات الجزائر

 تذّكر وھي منھا، القدیم الشعبي، الموروث من جزًءا اصبحت العربي المغرب اقطار في والتعریب التعلیم عادات
  .الحضاري والتقدم العلم، طلب بأھمیة  االقطار ھذه ابناء
 بكرًا، فیھا الجوانب ھذه ظلت ولقد مؤلفاتھ، في الساعاتي الرحالة االدیب دعھااو فیض، من غیض الخطرات ھذه

ة  االدیب ھذا ألن ذلك للقارئ، منھ یسیرًا شیئًا ألقدم طاقتي ماوسعتني  فیھا الموجز الخوض حاولت ع  الرحال  مول
د  سفراتھ  رفیقة )افععبدالن سعاد( لزوجتھ ذكره ما ولعل مكان، كل في باالنسان والشغف والتطواف، باالسفار  بع

 نشوة في عزیزتي یا أجدني" :بقولھ الذھني وشروده ھیامھ، تستغرب وھي ).93 و 92ص المغرب رحلة( انتھاء
ا  یضفیھ  الكون وجمال االسفار نشوة ھي عباسیة، جاریة إبریق من الكاس شارب نشوة تعادلھا ال روحیة   علیھم

  ..".الجمال عالم في ابحر فدعیني االنسان، ألخیھ االنسان حب
  : والمصادر الھوامش
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 ساعات وتاجر ورحالة، أدیب م،1922آب لشھر الرابع الیوم موالید من الساعاتي، جواد ناجي ھو :الساعاتي (*)

 عام الحقوق )لیسانس ( على وحصل سنة، عشرة االثنتي عمره بلغ ان منذ الساعات تصلیح حرفة امتھن ومحام،
ة  محلیة وثقافیة وفكریة أدبیة مؤتمرات في شارك م،1954 -1953 ة،  وقومی دَّمَ  وعالمی ات  ق ادرة  مجموع  من  ن

 ولھ اآلن، حتى مطبوعًا كتابًا عشر اثني والثقافیة االدبیة ومؤلفاتھ آثاره بلغت البغدادي، للمتحف ھدیة الساعات
  : ھي ومؤلفاتھ ، )..مخطوطة( وفنیة ثقافیة مجامیع

  . م1958 -بغداد طبع – )الرحالت ادب من( -الھند من رسائل -1
 المطبعة في طبع وغیرھا، یةاالنكلیز الى مترجم -)واالدب العلم بین تجمع ، التوقیت عن دراسة( -الوقت قصة -2

   .م1959 – الكاثولیكیة
  .م1962 – الجمھوریة مطبعة -)االدبي النقد في ادبیة دراسات( قرأتھا كتب -3
   .م1966 -بغداد -اینانا مطبوعات -)الرحالت ادب من(  -السفر وحي من -4
 .م1966 -االندلس دار مطبعة -اقاصیص مجموعة -االیام مع -5
  .م1969 لبنان -االندلس دار مطبعة -ندلساال الى رحلة -6
  . م 1974 بغداد ـ األمة مطبعة ـ لیبیا / العربیة افریقیا الى رحلتي ـ7
  .م1977 /المعارف مطبعة -تونس /العربیة افریقیا الى رحلتي -8
  .م1982 -)حلب في  -الضاد( مجلة مطبعة -الجزائر /العربیة افریقیا الى رحلتي -9

  .م1983 -البغدادیة االدیب مطبعة -المغرب /العربیة ریقیااف الى رحلتي -10
   .م1977 – بغداد /المعارف مطبعة الرسائل، أدب من -11
   ...سویسرا الى رحلتي -12

اص  اتجاه ولھ والثقافیة، االدبیة والدراسات المقاالت من العدید وكتب ي  خ ي  ف ي  الشعبي  الموروث  تقص  -العراق
ي ا العالم بلدان وفي والعربي، ا،  یرتحل  لت ذلك  الیھ ر  ل ھ  تعتب ھ  مؤلفات ي  وكتب ھ  الرحالت  ف اآلداب  زاخرة  .. حیات  ب

   .بتصویرھا ویقوم یشاھدھا او یعیشھا التي الشعبیة والعادات والقیم
  بالرحالت منھا والخاصة الساعات، وكتب مؤلفات انظر (**)

   :المصادر قائمة
  .7ص – سابق مصدر – الوقت قصة)1(
 113ص -سابق مصدر – دالھن من رسائل)2(
 .8ص -سابق مصدر -الوقت قصة)3(
 ومابعدھا 58ص -نفسھ المصدر – الوقت قصة)4(

ي  اب  وف ذكور، الكت ا  الم ة ایض اعات واستقراء  متابع ي  للس راث ف ي  الت اني، العرب ا  واالنس ل وم ي  قی اعات ف  الس
  .والشعراء األدباء سجلھ مما والوقت

  .ومابعدھا 44ص -االندلس الى رحلة – كتابھ وراجع ،110ص -السفر وحي من)5(
 16ص -الجزائر /العربیة افریقیا الى رحلتي)6(
 102ص /االندلس الى رحلة)7( 
ذلك  ومابعدھا 24ص – الجزائر /العربیة افریقیا الى رحلتي – كتابھ ایضا وراجع .9ص -السفر وحي من )8(  وك

 42ص -لیبیا /العربیة افریقیا الى رحلتي كتابھ
  7ص -السفر وحي من )9(
 3وص 2ص -لیبیا /العربیة افریقیا الى رحلتي )10(
   ).المقدمة( 1964 بیروت، -والنشر للطباعة دارصادر ، الرحلة – جبیر ابن )11(
امة )12( ن اس ذ ب اب – منق ار كت ق -االعتب ب تحقی ي فیلی ة – حت ة مطبع تون جامع ات -برینس دة الوالی  المتح

  المقدمة من -م1920 -االمریكیة
ن  قول  العودة في والحنین السفر دوافع من الرحالون االدباء قالھ ما كل یجَمع ما خیر (***) ل  اب ي  حوق ھ  ف  كتاب

   ان الى وطني، عن وانزعاجي السفر تواصل )الكتاب تألیف( تألیفھ على وأعانني ):4/3 ص -االرض صورة(
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 .بیروت -الحیاة بةمكت ـ "ظھرھا على الشمس وتر وقطعت طولھا، في بأجمعھا االرض وجھ سلكت

 -خلدون ابن: و13ص -م1962 تموز -اللبناني الكتاب دار -العرب عند والرحالت الجغرافیة -زیادة نقوال .د راجع-
  .54 /ص -بیروت -4ط -العربي التراث احیاء دار -المقدمة

كي )13( اطیوس( كراتشكوفس افیتش اغن اریخ -)یولی ي االدب ت ي الجغراف ام -العرب ھ ق ور بمراجعت ایف، ایغ  بلی
   ).للمؤلف مقدمة 014 -م1957 العربیة ولدال جامعة طبع -ھاشم عثمان الدین صالح ترجمة

  .179 ص- م1845 -المعارف دار -الوسطى العصور في المسلمون الرحالة -حسن حمدم زكي )14(
*********  

 متعددة دراسات مجاالت في تشعبت وقد واالنسانیة، العربیة اللغة آداب تاریخ في كثیرة واالسفار الرحالت كتب ـــ
  :مراجعةلل منھا متعددة، انسانیة وثقافات وتراثیة، واقتصادیة، وجغرافیة، تاریخیة،

ي  وتطوره  الرحالت ادب -سعد ابو احمد - ي  األدب ف ارات  دراسات ( العرب د  الشرق  دار منشورات  )ومخت  -الجدی
   .م1961 -بیروت

   .م1980 -المعارف دار -وتحلیل ودراسة تحقیق -ورحالتھ بطوطة ابن -مؤنس حسین -
   .م1971 -االشف النجف -االداب مطبعة -ورحلتھ بطوطة ابن -خصباك شاكر -
   .م1982 -المعارف منشأة – المبصرة الجغرافیة عین الرحلة -الشامي صالح -
   ).تاریخ بدون( جدة -والنشر للطباعة البیان دار – المسلمون والرحالة الرحلة -احمد رمضان احمد -
  .م1984 -الریاض -والنشر للطباعة العلوم دار -االسالمي الجغرافي التراث -محمدین محمود محمد  -
   .م1970 =ھـ139 – بیروت -للمالیین العلم دار -العرب عند العلوم تاریخ -فروخ عمر -
   .م1972=1392 دمشق ـ الترقي مطبعة -االسالمیة العصور في البحتة العلوم -كحالة رضا عمر -
  ).تاریخ بدون( بیروت -صادر دار -البلدان معجم -الحموي یاقوت -

   .م1846 المانیا -كونتجن مطابع في مطبوع -صقعًا ترقوالمف وضعًا المشترك :كتابھ وأیضا
   .م1955 بغداد -المحدودة والطباعة التجارة شركة – عراقیة مباحث -سركیس یعقوب -
  .المصریة الكتب دار -األدب فنون في األرب نھایة -النویري -
   .م1960 بیروت -عبادلا واخبار البالد آثار -القزویني -
   .م1925 باریس -الوطنیة المطبعة -االلباب تحفة -غرناطيال حامد ابو قدوري -
   .م1906 -لیدن -االقالیم معرفة في التقاسیم أحسن -المقدسي -
د  .د :ترجمة -واخرون بولفاكوف بطرس "وتعلیق نشر -)العاشر القرن رحالة -الثانیة الرسالة( ذلف أبو -  محم

   .م1970 -الكتب عالم -مرسي منیر
ان  ابو - ي  محمد  ریح ق  -البیرون ا  تحقی د  م ة  من  للھن ة  مقول ي  مقبول ل  ف ة  او العق ة  -مرذول رة  طبع ارف  دائ  المع

   .م1958، ھـ1377 – آباد حیدر -العثمانیة
ي  )مقال( -العربي الشعبي التراث وحدة -سالم ابراھیم نبیلة .د )15(  ة  ف راث  مجل دد  /الشعبي  الت نة  )4( الع  الس
  .80ص -م1977 لسنة -العراق – بغداد -واالعالم الثقافة وزارة -)8(

   ).تاریخ بدون( 84ص -العربي الفكر دار -العلي عثمان -العلوم احصاء -الفارابي :ایضا راجع
   .المقدمة 6-5ص -م1958 =ھـ1378 -الریاض مطابع -العرب جزیرة في الشعبي االدب -خمیس بن عبداهللا )16(
درھا  -)0138 المعرفة عالم سلسلة -فھیم احمد حسین .د )17( س  یص وطني  المجل ة  ال  -واالداب والفنون  للثقاف

وان  /الثالث المبحث في الشعبي التراث لعرض تطبیقات -ذاتھ الكتاب وفي .ومابعدھا 120-119ص -الكویت  بعن
 رحالت ادب في – المجتمعات احوال واستنباط الطعام ذكر في -الخامس الفصل في )الرحالت لمادة تحلیلیة نماذج(

ة  البیروني، الریحان أبي ورحلة البغدادي عبداللطیف ورحلة خسرو، ناصر رحلةو جبیر، ابن ن  ورحل ة  اب  بطوط
   .الشدیاق ورحلة

 -)مفصل معجم(  الجاحظ آثار في الشعبي الموروث -واالعالم الثقافة وزارة في العراقي الفولكلوري المركز )18(
   .11ص -1977 -بغداد -)10( والفھارس المعاجم سلسلة -واالعالم الثقافة وزارة

  .  2007ـ نشر الكاتب سلیم فاضل ھذه الدراسة بتفاصیل اكثر في مجلة التراث الشعبي ، العدد الثاني ـ 
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  تحقیق

  ..مع انھ لیس المصدر الوحید للثقافة والمعلومات 
  مازالت اوراق الكتاب تخطف االبصار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آمال عدنان الزبیدي 
 صحفیة عراقیة ـ بغداد

ل      ي ینھ ة الت تمالة المعلوماتی ي باش ھ المعن احة ، كون ي الس ة ف ة الجوال تھ باألوحدی رادة التماس رت انف انحس
ائل   روافدھ ة ووس ا آنفًا كل متوجھ ، ومع الھائالت المكتظة والتطور الحالي أمسى انموذجًا لالنتقاء لُكثر العددی
  .التطور

ائر             : والسؤال الذي یؤمن مدیات الفكر  زه عن س ذي یمی ا ال ة ، م د للثقاف اب المصدر الوحی د الكت م یع د أن ل بع
  یة ؟مصادر المعلومات من شبكة أنترنت وقنوات تلفازیة فضائ

بحثًا عن الجواب ، ووقوفًا على مدى حیویة الكتاب بصفتھ مصدرًا للثقافة وسط مصادر متنوعة كثیرة لألطالع 
 :على المعلومات ، ألتقینا بفئات مختلفة في المجتمع ، فكان طرحھم اآلتي

  الثقافة االولى 
  :جامعة النھرین قال  – االستاذ عبد الرحمن جاسم راشد الرمیح مدرس مادة الحاسوب في كلیة الحقوق

ا االخرى        ى ام ا االول ا ثقافتن ـ ثمة ثقافة معینة باالكتساب الفطري تقابلھا اخرى ھي االتصال مع االخرى ، انھ
ر االول ھو المقرر االول لھذا             ذلك اثی ھ ، وب ي خلق ھ اهللا ف یة  وھو ماأودع القرارات الشخص فھي التي تتعلق ب

ن        وعلیھ الكتاب لیس المصدر. االمر  ذا، ولك ا ھ ى یومن ة وحت الوحید للثقافة منذ ان حدد الخالق صورة اآلدمی
  .مایعنینا وھذا المطبوع الرائع ، انھ اسھل في التناول المرتبط باالشیاء بالرغم من تعدد المصادر االخرى 

  ثقافة التخصص 
االنموذج الواحد ، مع ذلك  لمعنیات التوجھ لدى المختص منھاج الیحید عنھ واصحاب المتابعات العلمیة یقّرون

  .فاّنھم یفضلون مصدرًا على آخر للتثقیف 
ة    فى الكاظمی ي مستش ف واالذن والحنجرة ف راض االن ي ام ائي ف ب االخص دان ناصر الطبی ر عی دكتور ناص ال
 التعلیمي أشار الى تعدد المصادر الثقافیة في الوقت الحاضر، فھناك االنترنیت والفضائیات المتمایزة والسرعة 

ة      ى طبیع االمر یعود ال في التعامل بالرغم من ان الكتاب الُیستغنى عنھ واذا ماكان یھتم بقراءة موضوع طبي ف
ھ ،   ة  ( عمل ة الھوای ة البحث    ) ولثقاف ماھا، المنتظم ا أس ائل     ) المتماھل ( ، كم دًا عن وس ت بعی ن الوق د م ومزی

 .الیتخذ مجاالت ُاخر مصدریة  الخ  تجعلھ... التطور السریع ، ألن قراءات مثل االدب والفن 
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  ثقافة التنوعات

ي    اما السیدة نجوان حسن الطالبة في كلیة الحقوق فأكدت ان ال خص المعن موضوع یتعلق بالحالة النفسیة للش
ان   فھي المحددة لالتجاه والنھا قانونیة فالبحث یولیھا عنایة والتخصص االكادیمي بالرغم مما یطرأ على االنس

الخ بالرغم من تعدد المصادر المعلوماتیة السیما الحاسوب الذي .. دراستھ –احیانًا في انھا كات متصلة بعملھ 
انیة  ) . الخ... دراساتھم –وظائفھم  –دورھم ( لالشخاص في بات مرافقًا  ادة االنس وم   اال ان الم ع العل تمثل جمی

ذت من    ك اتخ ى ذل ًا عل ات( وتأسیس ة التنوع ة   ) ثقاف البحوث الجامعی رتبط ب اًء آخر ی بكة.اغن ) www(ان ش
  . ق االوراق الصفر  اوالبیض صارت روتینًا اصطناعیًا، والمتعة الحقیقیة حینما نمسك كتابًا ونتصفح فیھ رون

  نشوة الكتاب
و لحظة واحدة ، وھو      مزدانات االتضاح الحت والمدون الذي یلجأ الیھ قاصد التصور الذي الیجلي االنتشاء ول
ماتحدث عنھ الكاتب طھ ھاشم وكأنھ یزود المثقف ببركة المعلومة ، ولرائحة الغبار المحمول بین طیاتھ جزًءا  

اب بصفتھ مصدرًا       لیس ھینًا من المتع ل المستمتع والكت ذا الجی ة التي یشعر بھا المتحدث القارئ، ولكن این ھ
وأجابة شفافة اقرت ) ھاشم( فعاًال للثقافة ؟ ھل ھو موجود حقًا وعالم االتصاالت الحدیثة؟ سوأل طرحھ الكاتب 

ل والصاحب الذي الینافق ویظل مسیرة المطبوع المتضرر وأیدي القارئ بقولھ أّن الكتاب ھو الجلیس الذي الُیَم
  .بمرور الزمان صاحب االلف االول 
  الكتاب الیرتبط ببطاریة او مفتاح 

ل وسطوره المرئیة بال حافز كما موللتربویة امینة سلوم جبر رأي والكتاب اذ قالت  أنھ مصدر یقیني یجعلنا نتعا
اح    .. اءھي الحال وشاشة الحاسوب المرتبط باالنترنیت والتي تعمل بالكھرب رتبط بمفت الكتاب  عجینة ، فھو الی

ع اسھم               یر او وض ة التأش ى أي صفحة بطریق ھ والعودة ال ى مافی دینا ونتلق تطیع ان نفتحھ بأی ة ونس او بطاری
  .معینة 

  الكتاب وتعدد المصادر المعلوماتیة االخرى
باب      اب ألس ن یتمسك بالكت ى       على الرغم من تعدد مصادر المعلومات اّال أّن ھناك َم ًا ال ل ایض ھ یمی ع أن تى م ش

  :المصادر المعلوماتیة االخرى، كما نرى مع  الطالب الجامعي محمد حسن الذي قال 
ر من            زًا اكث ب تركی د یتطل ھ ق ھ بكل سھولة ، لكن ـ  أًن میزة الكتاب أننأ نقرأه أینما كنا ، ونستطیع الرجوع الی

ھ یعطي       سواه ألستیعاب مادتھ ، بینما التلفاز یمثل مصدرًا ثقا ة بكل سھولة ، لكن ا المعلوم فیًا سھًال ، اذ یمنحن
ك          وفر ذل اب ی ا الكت تذكار ، بینم ا لالس ن العودة الیھ در مھم      . المعلومة في حینھ والیمك ت فھو مص ا االنترن أم

یھم             رین ممن التعن دى الكثی وفر ل ارة التت ى مھ اج ال تخدامھ یحت ا أّن اس خص ، كم للتثقیف لكنھ الیتوفر لكل ش
  .نیة المعلوماتیة أما لعدم توفر الوقت لدیھم لتصفح شبكة االنترنت ، أو لعدم ارتباط أعمالھم بھ التق

  )الستالیت (
ثمة َمن یمیل كثیرًا الى التلفاز والقنوات الفضائیة ، ألن تلقي المعلومات منھ ومنھا كما قالت لنا الموظفة زھرة 

اب ،    محمد ، اسھل بكثیر ، فمشاھدة التلفاز التحتاج ا ا قراءة الكت لى حجم التركیز والتفكیر اللذین یحتاج الیھم
  .لكن الكتاب یمنح المعلومة بصورة أدق وأبقى 

  وسیلة البعض للتثقف) االنترنت ( 
دي ، لسرعة    وثمة ًمن یمیل الى االنترنت بصفتھ وسیلة من وسائل التثقیف ، وكما قال لنا الموظف سعید العبی

ك یظل            األطالع على اكبر كم من  ن مع ذل ات ، ولك ي المكتب ى الرفوف وف ث عل ر البح المواقع المنوعة من غی
ي          ل الت فر ، نحس بنضح األنام یض أو الُص حر األوراق الب للكتاب خصوصیة في القراءة والتثقف ،ربما ھو س

  .ب ابدعتھ ووضعتھ بین أیدینا ، مع اّن معظم الناس منشغلون بالمعیشة وھموم الحیاة الیومیة عن الكتا
  ختامُا

وانا اتنعم صفحات المحتوى كفي ، وجدتھ المصدر الوحید لالصالة التي انسبھا الى االبھار غیر المشفي ووجع 
عیني ، اذا مااعتمدت الشبكة العنكبوتیة او قنوات التلفاز او أي مصدر آخر للثقافة فھو المتصور والطبیعة التي 

  .الحاضر وأي وقت بال مقیدات العصر ولھ خصیصة الرفقة . الیشق بھا عیب االصطناع 
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  دراسة

  في حضارة وادي الرافدین) السعلوة ( السعالة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ل السامرائيجما. د 

  كاتب عراقي
ذاتي في    إن تدارك الحالة النفسیة لإلنسان ضمن معطیات الواقع أعطاه الشكل الكامل في التعبیر عن مكنونھ ال
عالقاتھ اآلنیة غیر المحدودة ، فحین یعمد اإلنسان إلى تصور حاالت تداٍع یخضع لھا وبالتالي فاّن ھذا الخضوع 

واھر الطبیعی   وع للظ ذات خض و بال ة ھ ة ( ة المرئی ر المفھوم واھر  ) غی وف والظ وف والكس االت الخس ، كح
نتیجة ( المبرر الذاتي للتحرك لبناء عالقات جدلیة في ذاتھ المقھورة ) أي اإلنسان ( الكونیة األخرى مما أعطاه 

ذلك      ر منظورة ل یرات غی اّن  ) لالستالب الحاصل في التناقض بین ما یشاھده وبین عقلیتھ التي ال تتحمل تفس ف
متوقع حدوثھ وعلیھ فاّن رد اإلنسان ) فعل ( ھذا المبرر ھو األساس في البناء الحتمي للظواھر المصطنعة لرد 

القادم من المجھول ، فاصطناع ظواھر واقعیة أعطیت لھا مدلوالت ) الشر(كان في موضع الدفاع واالبتعاد عن 
ل   قدسیة في كل حضارات العالم كصنع اآللھة والسجود لھا  دین والنی وتقدیس النھر كما في حضارة وادي الراف

  . بعد ذلك
ة   ة بصورة قطعی واد القانونی دت الم ورابي تجس ریعة حم ي نصوص ش ى النھر ( وف ذھاب إل ر ) ال ذا النھ ، ھ

ى معالجة   ) النھر(المقدس لھ دالالت نفسیة بالدرجة األولى ،وانّ ھذا الخوف نابع من األیمان الشدید بقدرة  عل
 ) الخ… بالسحر والسرقة والزنا (المتعلقة باالتھام  األمور

ائن              ى السواء ، ومن الك ومھم عل المھم ومظل تقم ظ ذي یل دامى من النھر ال ومن ھنا تفاقم خوف العراقیین الق
 –المجھول المخیف الذي یتربص للضحایا في أعماق النھر ، ولذلك كان نتیجة ھذا الرعب المشروع ان یعبدوا 

الم   اء    –دبالیورت  . اآلشوریات ل  كما یقول ع ة الم ا  ( آلھ ط حوض وأن       ) نین ي وس وان یرمزوا لھا سمكة ف
 )1(وأن یكرسوا لھا إحدى ضواحي ھذه المدینة الخالدة ) لجش ( یشیدوا لھا ھیكال في 

ة نحو فھم       اھیم الواقعی ع (وعلیھ جرى استعمال المف ا        ) الواق ین دفتیھ م ب ي تض اطیر الت ى  ( من خالل األس عل
ات      ) خارقة(تعامل الحیوانات بصورة ) غلب األ ذه الحیوان بحت لھ التي تحمل في    ( مع البشر أو اآللھة ، فأص

كال       ) طیات وجودھا خوارق  م األش ارات لرس اء الحض ا أبن رموزًا خرافیة ضمن نطاق محدود تحرك من خاللھ
 . أشكال حیة إلنسان نصفھ حیوانأو ) كالثور المجنح( الخیالیة في الكھوف أو على الصخور لحیوانات متمیزة 

ومن ھنا نشأ اعتقاد لدى سكان حضارة وادي الرافدین بوجود العفاریت واألرواح الشریرة داخل الكیان المادي 
تخلص   .. لإلنسان وما حولھ ، وكان اعتقادھم ناشئًا من ان ھؤالء الجن والعفاریت ھم أبناء اآللھة  ن ال وال یمك

  : یع أھالي بابل یؤمنون باألسطورة القائلةمن شرورھم وبالتالي كان جم
 ).2) (ان من یمشي بال ألھ في الشارع سیكون العفریت دثاره 

  باإلضافة إلى كونھا ربطاً غیر واضح بین نفسیة اإلنسان والرعب الذي سكَن داخلھ من ھذه الشخصیات 
  تنبھون إلى وجودھم فیتعقبون خطواتھم قد یجعلون المسافرین ی( المبھمة وبالتالي كانوا یؤمنون بأن العفاریت 
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 ).3) (أسا على عقب وھم ال یستطیعون دخول البیت أو الصفیر أو التمتمة أو قلب األشیاء ر

ولذلك بدأ أبناء الرافدین معرفة األمور الحیاتیة البحتة وعرفوا الظواھر الطبیعیة الناشئة من امور ال عالقة لھا 
باإلنسان ، واّن ھذا اإلدراك الحسي جاء نتیجة لفھم اإلنسان ماھیة وجوده ضمن مضمار الحیاة كباٍن للحضارة 

ة       ومؤسٍس لنھضتھا األولى ، فعزف ا یلھا الدقیق ل تفاص ذه األمور بك یر ھ إلنسان للبحث عن المجھول الذي یس
 .. فتوصلوا أوال إلى وجود اآللھة وفھموا أن لكل ظاھرة في الكون ألھًا

 : العفریت الذي یحرس غابة األرز والذي ورد ذكره في ملحمة جلجامش الذي قال لصدیقھ) خمبابا ( إن 
 عزمت ألرتقین جبال األرز

 مسكن خمبابا.. لغابةوأدخل ا
 وسآخذ معي فأسا ألستعین بھا في القتال

 أما أنت فامكث ھنا
 )4(سأذھب أنا وحدي 

الرجل (ظل شكلھ مبھما بالرغم من تناولھ في األسطورة بشكل تفصیلي ، وفي الوقت نفسھ یظھر في الملحمة  
 . وھو مخلوق أسطوري مركب من إنسان وعقرب) 5) (العقرب 

 ال العقارب زوجھ وقال لھا إن الذي جاء إلینا جسمھ من مادة اآللھةفنادى أحد الرج
 فأجابت زوجة الرجل العقرب زوجھا وقالت
 )6(أجل إن ثلثیھ الھ وثلثھ اآلخر مادة بشریة 

 : وقال جلجامش في الملحمة
 أنكیدو

 من أجل الشر الموجود في تلك األرض
 سنذھب إلى الغابة وندمر الشر

 با واسمھ الھولفي الغابة یعیش خمبا
 )7(عمالق كاسر 

ود ھو     اھن من      ( وال یسعنا ذكر إن جلجامش نفسھ ذا القوة الخارقة والباحث عن الخل ن اآللھة نینسون وك اب
 ).8) (قوالب خامس ملوك اوروك بعد الطوفان 

 : جاء فیھا، ) تیامت ( مع الغول ) مردوخ ( وقد ورد ذكر الغول في قصة الخلیقة البابلیة حول نزال اآللھة 
 وتقدمنا للقاء

 تیامت ومردوك احكم اآللھة
 وتدانیا للقتال ، واقتربا للصراع

 فرمى الرب شبكتھ ، وطوقھا بھا
 واطلق في وجھھا ریح األذى التي كانت تتبعھ

 ولما فغرت تیامت فاھا لتفترسھ
 أطلق ریح األذى لئال تستطیع إطباق شفتیھا

 سمھا ، وفتحت فاھاومألت الریاح الھائجة بطنھا فأنتفخ ج
 واطلق سھما ، فمزق بطنھا

 ).9(وھتك أحشاءھا ، وشق فؤادھا 
طوریة         یات أس ة ، بوجود شخص ق والمواعظ األخالقی وقد حفلت األساطیر السومریة باإلضافة إلى نشوء الخل

یم  ( ضمن الشخصیات المتوحشة التي كانت تعیش ) كور ( كشخصیة  ة  ، وان ماھ) 10) (في قعر النھر العظ ی
ل     .. ھذه الشخصیة المتوحشة غیر معروفة  اطیر السومریة أن قات ي األس ھ   ) كور  ( وقد ورد ف ي (ھو اإلل ) أنك

 ).11) (قاتلة كور ( على أنھا ) انانا ( باإلضافة إلى ورود اسم 
ذي     اس ال ة األس ى معرف دین إل ارة وادي الراف ي حض ا ف ل المیثولوجی ر  توتص ر والش اھیم الخی ھ مف ز علی رتك

بالء    وبال بب ال ا س تالي إلى إیجاد منبع أساس یعول علیھ في تفسیر كل الظواھر غیر المفھومة على أساس أنھ
  بینما كانت ملكة السماء ـ اناناـ ( فجاء في األساطیر .. العفریتة سبب كل البالء ) لیلیث ( أو الشر ، فكانت 
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ى     ا إل اءت بھ دھا وج جرة بی ذت الش رات أخ احل الف ى س ى عل ة  ) ارك ( تتمش دیقتھا المقدس ي ح تھا ف وغرس

یا وسر   جرة     وتعھدتھا بالرعایة ألنھا أرادت أن تتخذ من خشبھا ، بعد نموھا ، كرس ت الش د أعوام نم یرا ، وبع
ا   { بأنھا غیر قادرة على كسرھا ألن حیة ) انانا ( خاللھا ، اتضح لـ  حر فیھ ا ،     } ال یؤثر الس ا بیتھ ت فیھ د بن ق

( بیتھا ولھذا أخذت ) لیلیث ( عشھ ووضع فیھ فراخھ ، وفي وسط الشجرة بنت ) الزو ( وفي أعالھا بنى طیر 
ھ    ) اوتو ( دموع الحزن واألسى وحینما طلع الفجر ونھض أخوھا  العذراء المرحة تذرف) انانا  ة نوم من غرف

 .حدثتھ باكیة عما حدث
، أرتدى درعھ وتناول فأسھ وھوى بھ على الحیة ) انانا ( وحینما سمع جلجامش البطل السومري العظیم بكاء 

ى األرض  ) ث لیلی( فقد ھرب مع فراخھ إلى الجبل ، واقتلعت ) الزو ( فذبحھا ، أما طیر  بیتھا وطارت ھاربة إل
 ).12) (المقفرة التي اعتادت التردد علیھا 

 : وبالتأكید فإّن ھذا أول إشارة لمنابع الشر في الموروث القدیم وذلك بسبب
  ).13(كلمة بابلیة ـ آشوریة بمعنى أنثى العفریت ) لیلیث ( إن 1

 . أنھا تسكن األماكن المھجورة .2
اكن      تحول ھذا اللفظ بعد.3 كن األم ل ، تس ة لی ذلك من لیلیث إلى لیل وھي ما أصبحت تظھر لیًال وعرفت بالجنی

  ).14) (الخربة وموارد المیاه وتظھر كخارقة لیلیة یغطي الشعر كل جسدھا العاري 
 . سوى أنھا كانت سببًا لجلب الشؤم) لیلیث ( لم یعرف شكل وطبیعة .  4 
 . اث العبري واإلغریقي وبالمضمون نفسھ ولكن بأسماء مختلفةانتقلت فكرة لیلیث بعدئذ إلى التر. 5

ا          واردة ضمن تراثھ یات ال ي تكوین ھذه الشخص اس ف ومما جاء نستنتج ان حضارة وادي الرافدین كانت األس
يء المحرك للكون        ى الش ة وصوًال إل الغزیر ، ھذا التراث الذي أكَد دومًا العلم والمنطق بجانب المفاھیم الخارق

ت        ) 15(د اآللھات المتخصصات وإیجا ث كان ى إن لیلی د عل ة تؤك إن األساطیر المتناقل ال   ( وعلیھ ف تغوي الرج
ادھم  ذا أول تصور عن     ) النائمین وتضاجعھم وبعد ذلك تقتلھم بمص دمائھم ونھش أجس ) السعلوة  ( ، ولعل ھ

من الموروث    فھذا التصور الخرافي والذي تجسد في قصص وحكایات وأساطیر الشعوب كان ب) 16( األصل ض
ا             دت عن محتواھ م ابتع الم ومن ث ارات الع ى حض رة إل ذه الفك ت ھ المیثولوجي في العراق القدیم وبالتالي انتقل

 . وجوھرھا األصلي وسمیت بعدئذ بالسعالة
 : ومضامینھا موجودة ضمن التراث البابلي واآلشوري من خالل) السعلوة (ھكذا فإن فكرة 

 . أنثى) السعالة ( أنثى و ) یث لیل( ـ تطابق الجنس فـ 
 . ـ تطابق فكرة الشر في داخل كل منھما

 . في األماكن المھجورة.. ـ تطابق أسلوب الحیاة 
في التراث ) الدامیة ( عن طریق القتل ومص الدماء بعدئٍذ ، وھو ما ُسمَي بـ ) الضحیة(ـ تطابق كیفیة اقتناص 

 . الموصلي في العھود المتأخرة
ھي باألساس نابعة من میثولوجیا وادي الرافدین بعد ) وجود السعالة ( التأكید على اّن ھذه الفكرة وعلیھ یمكن 

ا      ) آنذاك ( تطور أدوات الزراعة والري فیھا باإلضافة إلى تفكیرھم  ر من خاللھ ر منظورة تَفَس بوجود قوى غی
أت فكرة    یط من خ    ) السعلوة (الظواھر الكونیة ، وبالتالي نش د     بشكلھا البس ذي یؤك ة وال الل األساطیر المتناقل

طوریة           یات األس ورود الشخص ك ل ة وذل ت واقعی ب ولیس ال خص ض خی ي من مح أن الفكرة ھ ب اآلخر ب الجان
ضمن منطلقات أسطوریة ، واألساطیر في كل األحوال اقرب إلى ) لیلیث ( و ) كور ( و ) خمبابا ( المتوحشة كـ 

 . الخیال من الواقع
 شكل السعالة

شكًال ثابتًا من حیث الجنس ، ) للسعلوة (الرجوع الى اصول حكایات السعالة نجد ان ھناك تطابقًا من ان  عند.1
 . الغول) أنثى ( أي انھا 

ة الجسم ،      ) امرأة ( عنھا انھا ) أحیانا(أنثى ، ویقال : الشكل الخارجي .2 ة الشعر ، عاری ة ، كثیف طویلة القام
 . ھا ما عدا الثدیینة الشعر یغطي جمیع انحاء جسمیفكث
ا سوداء           .3 ث ان اغلبھ ا حی ي المیثولوجی یات الشریرة ف ة لصفات الشخص سوداء اللون ، وھذه الصفة مطابق

  . اللون لربطھا باللیل ، االمر المطلوب توفرھا في سرد الحكایة لزیادة االثارة
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دییھا  .4 الثدیان متدلیان من صدرھا حتى الركبة ، وعندما ترید ارضاع طفلھا تحملھ على كتفھا وترمي احدى ث

 . خلف ظھرھا
( ومص دمھ ، وھذا بالتأكید یطابق تسمیة   لھا مخالب في یدھا فقط لقتل الضحیة وتمزیق اللحم في مكان ما.5

 . في الحكایات الشعبیة الموصلیة) الدامیة 
ا   .6 ي كونھ تؤكد الحكایات الشعبیة على ان السعالة حیوان ومن فصیلة المخلبیات ، اال ان الغموض یتعارض ف

ا      ) كأي حیوان( ال تمشي على أربعة أرجل  خامتھا ویوافقھ داء لض ة االث ارض طبیع ك لتع ة وجود     وذل من ناحی
 . المخالب ووظیفة الحیوان المخلبي نفسھا كالقط البري وغیرھا

ة نشوئھا عن       .7 ي بدای ات ف رت الحكای عالة  ( السعالة حیوان مائي یعیش في المیاه ، وذك ا نصف   ) الس ( بأنھ
الس ال     ) امرأة  ي مج ا ف سمر ادى  والنصف االخیر ذیل سمكة ، اال ان الدور االساسي من السعالة ومن وجودھ

اب العرب            اقض آراء الكت اس ین ذا باالس ان ، وھ ض االحی ي بع أمرأة ف الى ظھورھا الى الواقع كأنثى الغول وك
الذین أكدوا على انھا تعیش في القفار، واذا كانت تعیش في الماء ، فكیف ھي اذن زوجة الغول الذي یعیش في 

سوم وانما شدد على الجانبین في الوقت نفسھ، ففي الصحراء الجدبة الخالیة من المیاه ، ھذا التناقض غیر مح
 . ان مكانھا القفار) درب الصد ما َرّد ( قصص الفرات االوسط نجد ان مكانھا الماء في حین نجد في حكایة 

ـ  .8 ًا       ) القمل  ( شكلھا الخارجي قذر جدًا وشعر جسدھا مغطى بالكامل ب م مناقضة تمام ي الجس ذارة ف وھذه الق
المعروف عن المیاه انھا طاھرة ( من أین ھذا القمل وھذه القذارة وھي الساكنة في المیاه .. مائیًا كونھا حیوانًا 

 ). مطھرة
ي            .9 وان مخلب تطیع حی ف یس اء ، فكی ي الم ي ف ا المعیش ة لواقعھ ات المخلبی مناقضة كون السعالة من الحیوان

 !! العیش في الماء ، ھذه مسألة غیر مقبولة منطقیًا
ض .10 د بع ى ان   تؤك ات عل عالة ( الروای ي    ) الس اء وف ي الم اة ف ا الحی ة ، أي بامكانھ ات البرمائی ن الحیوان م

الیابسة ولو أّن لھذا االدعاء شكوكًا وتناقضات في بعض الحكایات ، اال انھا اخذت ردحًا من الزمن تفسر وجود 
في استمراریة الحكایات الخرافیة وكان لھذا التفسیر وقع خاص ) السواحل ( السعالة في البر قرب جرف الماء 

 . بالحماس المضمون نفسیھما
ان السعالة تموت كأي كائن حي ،وھذا یدل على توارث فكرة الشر بتوالد السعالة وموتھا ، واّن موتھا في  .11

االغلب على ید بطل الحكایة او كنتیجة لذكائھ في القضاء علیھا او بوجود شخصیة مساعدة للبطل ، االمر الذي 
 . یدلل على ان جانب الخیر ھو الغالب دائمًا

الخارجیة وتكوینھا النفسي من خالل دراسة الحكایات المتناقلة ) السعلوة ( ویمكن حصرًا ان نحدد ما ھیة .12
 )17: ( ونجد بذلك انھا 

 . ـ حیوان
 )18. (ـ لھا القابلیة على مسخ نفسھا فقط اثناء حصارھا من قبل الذئب 

 . ریاح لھاـ ترعد وتسخر ال
  ). في الحكایات الموصلیة فقط( ـ لھا قرون من خشب 

 . ـ عاریة الجسم
 . ـ كثیفة الشعر

 . ـ تشبھ العنزة في شكلھا الخارجي وأكبر منھا بثالث مرات
 . سوداء اللون ·ـ 

 . ـ قویة جدًا وتأكل اللحم البشري
 . ـ تمشط شعرھا نھارًا
 . ـ تشحذ اسنانھا لیًال

ي في                 ـ تسكن المغاور ا وتسكن ھ ابق جزًءا من حاجتھ ل ط ي ك ي ف ق تخف دة طواب ا متكون من ع ، واّن بیتھ
 . الطابق االسفل مع اوالدھا

 . ـ عیناھا مدورتان حمراوتان
 . ـ ارجلھا مصنوعة من الرقع
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 . ـ تحوم حول السواحل لتخطف الرجال للزواج بھم

 . ـ لھا انف أحمر وفم واسع واسنان طویلة وشفاه عریضة
 . ـ تكون مستأنسة في بعض االحیان وتساعد الناس

  .)نظافتھا(و ) جمالھا ( ـ تحب االطراء بـ 
 . حي ـ تموت كأي كائن

ي     .13 عبي العراق وروث الش ي الم االت ف د ( وردت ح ى  ) تؤك عالة ) وجود (عل ع  ( الس یات  ) كواق من شخص ض
 :وامكنة لھا وقع خاص لتصدیقھا ، منھا

ل            ھ الخزاعل وقت د ان امتحن ى غیطھ فیھا سعالة بع ـ في جنوب العراق زعموا ان ـ علي آل صویلح ـ خرج عل
ط             السعالة ، ویقول االعراب انھ قصد ار وجعلھا وس ًا بالن ا حرق ا وقتلھ ال علیھ ط الھور واحت ى وس السعالة ال

 ) .19) (ـ حمد آل حمود ـ شیخ الخزاعل والقاھا في مضیفھ الى حزمة من القصب وجاء بھا 
یف في        اب الس ة ب ي منطق ـ ان السعالة خرجت من الماء ذات لیلة وذھبت الى بیت یطل على نھر دجلة ویقع ف

ا ،     كرخ بغداد ، وا دار طلبھ نھا طلبت منھم ان یعیروھا ـ طاوة ـ كي تقلي فیھا بعض المأكوالت ، وقد نفذ أھل ال
 ).20) (ومنذ ذلك الیوم یلقبون بـ ـ بیت طاوة ـ والبیت من العوائل الغنیة والمحترمة من أھالي بغداد القدماء 

ان رجالً      ھ ك ث ان م حی ان      ـ قصة المرحوم أحمد البروانة اشھر من نار على عل ُھ السعالة ، فك ًا شمَل كرُم  كریم
د أحد     ) الحنیني ( و ) الطبیخ ( یعطیھا  اء ، وال یوج أي التمر المقلي بالدھن ، ویضع لھا االكل قرب جرف الم

اع ھذا الرجل الكریم        ن أتب ا م ال         . یضایق السعالة ألنھ اء واالطف ھ النس الى ، ندبت ة اهللا تع ى رحم ات ال ا م ولم
 : وأخذوا یرددون

تبجي .. ھعلى لحم خرفان..یامعیش السعلوة ..  ھورغفان ھعلى حنینی.. على أحمد البروانة.. تبجي حدیثة وعانة(
  )21) .(على اللحم والثریدي .. لمعیش السعلوة .. على احمد التكریتي .. حدیثة وھیتي 

ك     ( جاء ذكر السعالة في المعجم الزیولوجي على انھا .14 ان مس بیھ باالنس رة    أسم لقرد ش ي جزی اض ف نھ الغی
در ان       ل ، وین یس والتخیی ط للتلب بورنیو وسومطرة ، ُیسمى ھذا النوع من القرد بالسعالة ألنھ یسعل ، أي ینش
ة            ى حاف ي عل تنائي ، یمش ون أحمر كس ل ، ذو ل عره طوی ون وش ي الل یزید ارتفاعھ على اربعة اقدام ، جلده بن

 )22). (فیضع ایدیھ على االرض ویمرجح نفسھ بین ذراعیھ  القدم الخارجیة ویكون سیره على االرض مرتبكًا
 الھوامش

 .106ص \1966بغداد  \وزارة االرشاد  \عبدالحمید العلوجي  \من تراثنا الشعبي .1
  1979 \دار الرشید  \ترجمة سلیم طھ التكریتي وبرھان عبد التكریتي  \الحیاة الیومیة في بالد بابل وآشور .2
 .422ص  \المصدر السابق .3
امش  .4 ة جلج اقر   \ملحم ھ ب ر   \ط ید للنش داد  \دار الرش دیقھ    96ص \ 1980 \بغ دو لص ف انكی د وص ، وق

اني لفي روع منھ اسنانھ انیاب تنین ، جسمھ مثل االسد ، ھجمتھ تدفق الطوفان (( جلجامش شكل خمبابا قائال 
 . 1970 \دار المعارف بمصر  \ساندرز  \راجع ملحمة جلجامش )) 
حارس الجبل الذي یھبط الیھ الشمس لیال ،ویوجد معھ أنثى تماثلھ ، نصفھ االعلى جسد ( لرجل العقرب ھو ا.5

 101المصدر السابق ص )) آدمي ونصفھ االسفل ینتھي بذیل عقرب
أي شمش اسمعني ، اسمع كلماتي ، انا ما عرفت أمًا ، ( قال خمبابا اثناء احتضاره  – 68المصدر السابق ص.6

 .یرعاني ، انت اولدتني من ھذه االرض وال أبًا
 .)الغول(ھو الذي سمي بعدئذ بـ ) الھول ( ، واعتقد ان  59المصدر السابق ص .7
 100ص \المصدر السابق .8
 . 39ص \بغداد  \ 1970وزارة االعالم \طراد الكبیسي  \مقدمات في الشعر السومري .9

 . 122ص  \ 1971بغداد  \ة المترجمین العراقیین جمعی \صموئیل نوح كریمر  \االساطیر السومریة .10
 .123المصدر السابق ص .11
 .58المصدر السابق ص .12
 .203ص\974\مطابع روز الیوسف  \شوقي عبدالحكیم\اساطیر وفلكلور العالم العربي .13
  . 1980 \بیروت  \دار ابن خلدون  \شوقي عبدالحكیم \الحكایة الشعبیة العربیة .14
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ان    .15 دالمنعم شمیس ك یاطین        ( وھذا یناقض ما قالھ عب ادئین بتصویر الجن والش م الب دماء ھ المصریون الق

وذلك ألن حضارة وادي الرافدین ھي اقدم الحضارات في العالم ) ا عنھم شعوب اخرى كثیرة والعفاریت ثم اخذھ
ي االدب    ت ف وان ملحمة جلجامش ھي اول ملحمة في العالم وأقدم اثر ادبي بعد الطوفان ، راجع الجن والعفاری

 . 1976\مصر  \الھیئة المصریة العامة للكتاب  \عبدالمنعم شمیس  \الشعبي المصري 
 .512ص  \اساطیر وفلكلور العالم العربي .16
 . راجع الحكایة الشعبیة العراقیة ، من تراثنا الشعبي.17
ارة          .18 ى حج خت نفسھا ال ذئب فمس ا ال عالة طاردھ اس س ي باالس ھناك اعتقاد شائع بأن الحجارة المثقوبة ھ

ر ال    ة ، وتعتب د بعض      وثقبھا الذئب بمخالبھ، ولم تستطع السعالة اعادة شكلھا ثانی ة مقدسة عن ارة المثقوب حج
 . الناس

 . 1970كانون االول  \مجلة التراث الشعبي  \عبدالجبار محمود السامرائي  \السعالة في تراثنا الشعبي .19
 . 1970ایلول  \مجلة التراث الشعبي .20
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  : اقرأوا في العدد المقبل
  
  

   .ـ استذكار للشاعرة الرائدة نازك المالئكة 
  
  " الحیوان"ما كتبھ الجاحظ في كتاب  ـ

  عن الشعر والترجمة، وأسباب تفضیلھ 
  ..الكتاب على الشعر

  
  ھل یقرأ ؟.. ل الجدید ـ الجی

  
  ـ الصحافة االلكترونیة ، واندماجھا 

   .مع الصحافة المطبوعة 
  

  .یام زمان أافة حـ الص
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 "االرشیف " تنظیم الوثائق االداریة في المؤسسات  

  من التكوین الى الحفظ الدائم 
 زكي حسین الوردي . د.أ

  بغداد 
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ة لتنظیم       ة والعملی ب العلمی واه الجوان ھذا الكتاب عمل یضم في محت
ة   ائق االداری یف " الوث دءً  " االرش ات ب ي المؤسس ن ف ة ا م مرحل

دائم   ة      .   تكوینھا والى حفظھا ال ي بمثاب اب ھ ات ھذا الكت ان محتوی
ائق ،   ادلة عملیة اكثر مما ھي طروحات نظریة لموضوع تنظیم الوث

  وعلیھ فھو في المقام االول یفید العاملین في اقسام االرشیف
ذین یدرسون           ة ال ائق فضال عن الطلب ظ الوث ة لحف والمراكز الوطنی

ة  علم الوثائق ف ي المعاھد والكلیات والمھتمین بالوثائق بصورة عام
ق         .   ن توثی دة م یل الفائ ن التفص يء م اب بش ح الكت ا یوض كم

ي یسھل من        كل علم ات بش ق المعلوم المعلومات حیث یذكر ان توثی
ا        وا علیھ ا ویبن تفیدوا منھ عملیة ایصالھا الى افراد المجتمع كي یس

  .لمستوى المھني سواء أكان ذلك على المستوى الشخصي او ا
  :جاء الكتاب باربعة فصول ھي  

ة  .1 یات نظری اول : اساس اھیم : وتن میات  –المف ة  –والمس واھمی
 .تنظیم الوثائق  –دورة حیاة الوثائق  –وانواع وسمات ومعلومات الوثائق االداریة  –الوثائق 

 وتصنیفھا  وتناول معالجة الوثائــق: العملیات الفنیة لتنظیم الوثائق االداریة .2
 .وترقیمھا وفھرستھا وفتح الملفات واسترجاع الوثائق وأمنھا وصیانتھا 

 .وتناول اسالیب حفظ الوثائق : الحفظ الوسیط والحفظ الدائم .3
 .وتناول ماھیة االرشفة االلكترونیة وعملھا ومتطلباتھا فضًال عن نماذج منھا : نظم االرشفة االلكترونیة .4
  

 اعد االعرابشرح االعراب في قو
  تألیف ابي عبد اهللا محیي الدین محمد بن سلیمان 

  ھـ879المعروف بالكافیجي المتوفي سنة 
  عادل محمد عبد الرحمن الشنداح. دراسة وتحقیق د

 دیوان الوقف السني  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 546

ر   : یقول النحاة  االعراب ھو االبانة عن المعنى وھو حقًا كذلك فمن غی
راب ھ         اع م من ى والُیفَھ ھ معن َرف من واء الُیع بط عش الم خ ون الك یك

ات    . مقصود  ات ، فكل اللغ وصدق من قال ان العربیة لیست كباقي اللغ
ا    تقرأ لتفَھم اال العربیة فانك لكي تتمكن من القراءة فال بد ان تفھم وھن
ي القراءة          ارئ ف اعدة الق ي مس ى وف ان المعن ي بی یظھر اثر االعراب ف

  . واالفھام
ان قارئ كتاب شرح االعراب یرى فیھ منھج الكافیجي واضحا ومحددا  

ھ            ارئ شرحا یعین دم للق د ق ذا العمل ق د وھو بھ وجھ الوضوح والتحدی
على فھم عبارات الكتاب ، ویذلل كل مافیھ من صعاب ، وقد رتب كتابھ 

ادة          ھ م مََّن فی ھ شرح ممزوج ض اس ان ى اس ترتیبا مبنیا عل
  .الكتاب المشروح 
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ین من ذوي      د الدارس رة عن وقد ذكر الكافیجي سبب تألیفھ ھذا الكتاب اذ رأى ان الكتاب المشروح لھ منزلة كبی

ھ من المباحث     االلباب ،  وانھ یحقق النفع الكبیر لدارسیھ ،ولكي الیلبس علیھم شيء منھ فقد ذكر انھ زاد علی
  .التفسیریة وغیرھا مایناسب سیاق الكتاب 

ھ من                ر من وج ى اكث اء عل ھ الُجمل وماج ذي درس فی ام االنصاري ال ن ھش اب اب الكتاب عبارة عن شرح لكت
اب         االعاریب ، فنال استحسان النحاة ا ك وھذا الكت ن مال ة ب ى غرار ألفی لذین جاءوا بعده فاخذوا یشرحونھ عل

  .طبع عدة مرات اما شروح الكتاب فنالت استحسان النحاة فاھتموا بھ ، وشرحھ عدد منھم 
  :وتوزعت مواد الكتاب بین اربعة ابواب كاآلتي  

  .الجملة واحكامھا وفیھ اربع مسائل : الباب االول 
  .الجار والمجرور وفیھ اربع مسائل  في: الباب الثاني 
  .في تفسیر كلمات تحتاج الیھا العرب وھي عشرون كلمة وھي ثمانیة انواع : الباب الثالث 
  .في االشارة الى عبارة محررة مستوفاة : الباب الرابع 

  
  قاموس  اللھجة العامیة البصریة 

  1ج) مع امثال واشعار شعبیة ( 
  ثینة عبد الوھاب الحلفياحمد عبد الرزاق الحلفي ـ ب

  .مطبعة البعد الثالث للطباعة والتصمیم  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 321

  
ل             تعملھا اھ ي یس ة الت ات العامی اموس للكلم ارة عن ق اب عب ذا الكت ھ

ام          ز بشكل ع وان . البصرة بشكل خاص والعراقیون والعرب واالنكلی
ي كت     ف ف حھا المؤل اب أوض ائًال   الغایة من تألیف ھذا الكت ھ ق ان : " اب

م    د الیعل ة ، فق ة وعاطفی ة وتراثی ة وتاریخی ة ولغوی بابا علمی ذلك اس ل
ي    تعملونھا ف الكثیرون من سكان العراق ان كثیرا من الكلمات التي یس

  لغتھم الیومیــــة 
و    نین ، ول ھي كلمات كان یستعملھا االكدیون والبابلیون قبل آالف الس

ي    ك ف دمون ذل ة        لم یوثق اولئك االق م طینی ى ُرق ا عل ا لن ات تركوھ كتاب
ة     ك الحقیق ا تل ا عرفن ابھھا لم الت وماش ام ومس ھد . واخت ویستش

  .المؤلف على ذلك بذكر قسم قلیل من الكلمات الكثیرة جدا المشتركة بین لغة العراقیین القدیمة ولغتھم الحدیثة 
را من   ) سنة   1200قبل اكثر من وھو االدیب واللغوي البصري المشھور والذي عاش ( وقد ذكر الجاحظ   كثی

  .الكلمات والمصطلحات التي كان البصریون یستعملونھا في زمانھ 
بئیة              ة واآلشوریة والس ة والبابلی ة واالرامی ة والعبری ات العربی ة نعرف االن ان اللغ ردات اللغ فمن دراسة مف

  .ة والمعینیة والحبشیة ھي من اصل واحد وھذه اللغات تعرف باللغات السامی
ى    لقد اھتم االوربیون بصورة خاصة بتوثیق اللھجات والكلمات التي تستعملھا العامة في احادیثھم الیومیة حت

ة      ات المحلی ام باللھج ن االھتم تحدثة ، ولك طلحات المس ات او المص ك الكلم ى تل وي عل ارت قوامیسھم تحت ص
جات المحلیة في الدول العربیة كمصر ولبنان والعامیة لم یقتصر على االوربیین وحدھم فقد جرى االھتمام باللھ

  .وغیرھما 
ة ،    وقد طرز المؤلف كتابھ بامثلة واشعار شعبیة للداللة على ان تلك الكلمات  مستعملة فعال في اللھجة العامی

  .الخ ... كما حاول ارجاع كل كلمة الى اصلھا عربیة كانت ام تركیة ام فارسیة ام انكلیزیة 
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  غایة المرام في تاریخ محاسن بغداد دار السالم

  تألیف الشیخ یاسین خیر اهللا العمري
  اشعالم العمريقدم لھ واعتنى بھ االستاذ سامي عبد اهللا ب

  القاھرة 
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ین       "  ھ یاس الم لمؤلف داد دار الس ن بغ اریخ محاس ي ت رام ف ة الم غای
ھو الكتاب االصلي الذي جرى تألیفھ قبل اكثر من قرن من    " العمري 

الزمان حیث نقل فیھ المؤلف عن خطط بغداد في معجم البلدان لیاقوت 
موعاتھ     ن مس ھ م اف الی وي ، واض رى   الحم ھ االخ م  . ومقروءات ول

ـة   دن عراقیـــ ـى م داھا الـــــ ل تع ا ب داد وقراھ ى بغ اب عل ر الكت یقتص
اك        لمان ب ربالء وس ة وك ف والكوف رة والنج رى كالبص دائن  ( اخ الم

  .وتلعفر واربیل وغیرھا ) القدیمة 
عراء     راء والش اء واالم اء واالدب ن العلم د م ى العدی ب ال رق الكات وتط

ن كبار القوم اال انھ ابتدأ اوًال بذكر بغداد ومنذ نشأتھا ومن زار بغداد م
یف   وماكان فیھا من محال وقصور وابواب وانھارحتى عصره وما اض

اد    ائر المھ ا  .الیھا من البالد ومن سكنھا من مشاھیر وعلماء واجواد ومن سافر الیھا من س ف   كم تطرق المؤل
ي شھدتھا    داث الت ا وسرد          في كتابھ ایضا الى الحوادث واالح ب انتابتھ اباھا ونوائ زال اص داد من غرق وزل بغ
  :وضم الكتاب احد عشر فصال .   ھـ  1220تاریخھا والسنین منذ حكم العثمانیین لھا والى سنة 

  .في ذكر بغداد وعماراتھا ومحالھا وانھارھا وبساتینھا ومدنھا وضیعاتھا وقصورھا وابوابھا : االول 
  .بغداد من البالد في ذكر مااضیف الى : الثاني 
  .في ذكر من ملك بغداد من الخلفاء العباسیین : الثالث 
  .قدوم السلجوقیین الى بغداد : الرابع 

  .في ذكر من ملك بغداد من بعد الخلفاء : الخامس 
  .في ذكر من طرق ارض بغداد من الصحابة الكرام االجواد والتابعین : السادس 

  .العلماء الفضالء الكرام والشعراء في ذكر من سكن بغداد من : السابع 
  .في ذكر من سافر الى بغداد من فضالء االنصار واھل العلم والعمل والرأي: الثامن 
  .في ذكر من تسلطن في بغداد من ملوك الدیلم واالعاجم : التاسع 
  .في ذكر الحوادث االرضیة والسماویة التي ألمت ببغداد : العاشر 

  .اب في ذكر المعاصرین من ذوي االلباب خاتمة الكت: الحادي عشر 
  

  رباعیات عمر الخیام 
  احمد رامي -احمد الصافي النجفي : ترجمة 
  دمشق 
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اة          تقرار الماس یة اس ا واجھ قض ات ان مؤلفھ راءة الرباعی یتضح من ق
ة     الل تعبئ ن خ ا م ى مواجھتھ دعوة ال ان وال اة االنس ي حی ة ف والتعاس

ان        روحانیة تأمل ادة االنس ھ واع رد بذات یم الف ي تقی تلخص ف یة خاصة ت
  .الى بعده المادي الطبیعي واالنسجام مع بقیة مخلوقات الكون 

ى     ا ال ن دعوتھ ات م ـة الرباعی أتي اھمیـــ رح    وت اة بف ة الحی ممارس
اع      ب واالمت اة والح ات الحی وشجاعة واناقة واطمئنان واكتشاف جمالی

  .وم والمخاوف واالوھام وتحریر العقل والحواس من الھم
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اء الفاظھ ، ف    ي انتق ة      والحق یقال ان الخیام كان موفقا ف تعارات اللطیف بیھات واالس ة والتش جام والسالس االنس

ى         ل عل ى مشربھ وفلسفتھ ، لھذا اقب ة عل غیر النكدة والسھولة وعدم التكلف كل ذلك من الصفات البارزة الدال
  .قراءتھا حتى اولئك الذین التربطھم بالقراءة ایة عالقة 

  
  )باللغة االنكلیزیة ( ادارة الموارد البشریة في العمل 

  یك ماركنكتن وادریان ویلكنسنج
  معھد جارترد للتطور  –المملكة المتحدة 
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دیًا عن                دًا نق ك بع ل من یمتل ى  لك ة المثل ة الدارة الموارد البشریة وھو الدراس الكتاب عبارة عن دراسة وافی

  .نظریة ادارة الموارد البشریة السیما في العمل 
تا   اركنكتن اس تاذ         یؤكد كل من م ال ، ویلكنسون اس تر الدارة االعم ي مدرسة مانشس ذ ادارة الموارد البشریة ف

اب، ان   ) مدرسة ادارة االعمال ( جامعة لوغبوروه  ادارة الموارد البشریــــــة ومدیــــر البحوث في ا الكت ،مؤلف
ي مو      ة ألدارة الموارد البشریة ف ة والعملی ع العمل وھو موجھ     ھذا الكتاب نتاج مجموعة من البحوث الحدیث اق

  .ایضا لدارسي فرع ادارة االعمال السیما طلبة الصف الثاني والسنة المنتھیة للدراسات العلیا 
ارنرد    ومن الجدیر بالذكر ان الكتاب یقدم كیفیة استخدامھ بسھولة وبوضوح لمنتسبي او غیر منتسبي معھد ج

ا فضًال عن          للتطور، ویقدم الكثیر من الحاالت الخاصة محلیة او دولیة ا والعمل بھ لیتمكن الطالب من تطبیقھ
اء            ة بموضوع الموارد البشریة العط ارات المتعلق د من االستفس را یتضمن العدی فھمھا بطریقة عملیة ، واخی

  .الطالب الثقة بنفسھ وبمستوى تعلمھ 
  :یحتوي الكتاب ستة اقسام وكاآلتي 

 .مالة وشراكة العاملین وتبادل المسؤولیات ستراتیجیة ادارة المصادر البشریة ویتضمن سوق الع .1
 .المصادر ویتضمن العمال والمنظمات واختیار الطریقة المثلى الشتراكیة العمل  .2
 .التطور ویتضمن االجازات الدراسیة مبادرات حكومیة للتطور ودراسة تطور العمل  .3
ة ال  .4 اج ، دیمقراطی ادئ االنت ة ، مب ات العمالی من دور العالق ات ویتض ال والشراكة العالق ل وصوت العم عم

 .االجتماعیة 
دة             .5 ة وتطور العمل والفائ اكن العمل المربح دفع ، البحث عن ام أة ، شكل ال المكافأة ویتضمن ادارة المكاف

 .الملموسة 
 .البحث وتغییر االدارة ویتضمن اختیار شكل المشاریع ، طرق البحث ، بناء التقریر ، توصیات التغییر  
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  52ـ  الثانيالعدد 

  آالف الكتب واالطاریح استقبلتھا دار الكتب والوثائق
  خالل السنوات االربع السابقة

 بغداد ـ 
  

ى           استقبلت د ة عل اء الحرب االمریكی د انتھ ع بع ة  خالل السنوات االرب ي وزارة الثقاف ار الكتب والوثائق ف
كتابًا ـ قبل  )  1761( رسالة جامعیة ، ومنحت )   4294( كتابًا مطبوعًا و)  1913( ، 2003العراق عام 

  .دوریة ارقام ایداع )  242(الطبع ـ و
االیداع القانوني في الدار الى ان الكتب الواردة الیھا في االعوام  وتشیر التقاریر السنویة التي اعدھا مركز

ي الفلسفة       2007و2006و  2005و 2004 ة ، وتخصصت ف ة والكردی صدرت باللغات العربیة واالنكلیزی
ة          ة والبحت ة والتطبیقی وم االجتماعی ات والعل ون واللغ ة واآلداب والفن اریخ والجغرافی نفس والت م ال وعل

دیانات  ة   ب. وال ائل الجامعی ت الرس ا كان الي    ( ینم دبلوم الع تیر وال دكتوراه والماجس ة  ) ال ات العربی باللغ
  . واالنكلیزیة والفرنسیة وااللمانیة والروسیة والكردیة والتركیة 

وتدل ھذه االرقام من المصنفات الثقافیة العراقیة على استمرار عجلة االنتاج الثقافي والعلمي العراقي على 
  .االوضاع الحرجة وغیر المستقرة التي یعانیھا االنسان العراقي عمومًا والمثقف خصوصًا الرغم من 

  
 

 

حف    ي الص داد ف ا بغ ببلیوغرافی
  والمجالت

  
  بغداد ـ 

  
ة   ي وزارة الثقاف ائق ف ب والوث درت دار الكت اص

، وھو ) بغداد في الصحف والمجالت ( العراقیة كتاب 
م    وثیقي یتض افي ت وغرافي ثق روع ببل اوین مش ن عن

داد    ارة بغ المقاالت والدراسات الخاصة بعاصمة الحض
، والمنشورة في الصحف والمجالت العراقیة والعربیة 
ب     ي دار الكت ة ف ة الوطنی ي المكتب رًا ف وفرة حص المت

  .والوثائق 
ة او الدراسة ،       وان المقال ًا لعن ًا وفق نظم النتاج ھجائی

غ     داخل بل كل م ددھا  وُاعطي ارقامًا تسلسلیة على ش ع
ي    ) 815( في الصحف  غ عددھا ف مدخًال ، في حین بل

اف   ) 471( المجالت   ا كش ل منھم ق بك دخًال ، وُألح م
تخدام    ھیل اس ى تس ًا عل اب حرص ماء الكت ائي بأس ھج

  .الببلوغرافیا 
ي دار      ة ف ة متخصص ة اعالمی روع لجن زت المش انج
ا      م الببلوغرافی ع قس اون م ائق ، بالتع ب والوث الكت

 .معیة والرسائل الجا
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  53ـ  الثانيالعدد 

  اج المرأة العراقیة في كتابنت
  

  بغداد ـ
  

لة       اني من سلس دد الث ائق الع اصدرت دار الكتب والوث
  .النتاج الفكري للمرأة العراقیة 

ین      دة ب الل الم ة خ رأة العراقی اج الم دد نت وى الع احت
ة   )  1163( م ، وشمل )  2005ـ    2000( ادة ثقافی م

ا      ة ، بینھ االت المعرف ل مج ي ك الة )  846( ف رس
وراه ، و  )  245( تیر ، وماجس الة دكت )  68( رس

وم   ) 4( كتابًا ، و ًا    .بحوث دبل ت الموضوعات وفق ُرتب
لیًا   داخل تسلس ت الم ري ، وُرقم وي العش نیف دی لتص
ة    ي نھای ق ف اب ، وُألح ن الكت ر م ب األیس ى الجان عل

افان    دد كش ر   : الع ؤلفین ، واآلخ ماء الم األول بأس
ة والبح     ائل الجامعی اوین الرس ك  بعن ب ، وذل وث والكت

  .لتسھیل استخدام النتاج من قبل الطلبة والباحثین 
ا ان ھذا      ا جاء فیھ جدیر بالذكر أن مقدمة الببلوغرافی
ب         ن الكت ر م دان الكثی رًا لفق ل نظ ر متكام ل غی العم
والرسائل الجامعیة نتیجة لتعرض دار الكتب والوثائق 
ام      ب احداث الحرب ع الى عملیات النھب والحرق عق

2003. 
ائل       ا الرس ن ببلیوغرافی اني م دد الث صدور الع

  الجامعیة 
  بغداد ـ 

  
ا      ن ببلوغرفی اني م دد الث ائق الع ب والوث درت دار الكت اص

  . 2005الرسائل الجامعیة لسنة 
ة و  ) 772( ضم العدد  ة العربی ) 273(رسالة مطبوعة باللغ

ًا        داخلھا وفق ت م ة ، ُرتب ة االنكلیزی ة باللغ الة مطبوع رس
نیف   لیاً      لتص ت تسلس ري ، وُرقم وي العش ي   .دی ق ف ألح

األول بأسماء الطلبة ، واآلخر : نھایة الببلوغرافیا كشافان 
  .بعناوین رسائلھم 

ین     احثین والدارسین والمتتبع یأتي ھذا األصدار لیساعد الب
ي      ة ف ات فكری ن نتاج ائل م ك الرس ھ تل ة ماوفرت ي معرف ف

و    ي بح ا ف تفیدوا منھ اتھم ، لیس ول اختصاص ثھم حق
ي          ام بھ من سبقھم ف ا ق رار م بھم تك ودراساتھم  وبما یجن

  .ھذا المجال أو ذاك 
ا     مي الببلوغرافی ین قس رة جھود مشتركة ب اب ثم د الكت یع

 .وتكنولوجیا المعلومات في دار الكتب والوثائق 
 

  ترمیم وثائق العھد الملكي 
  

  بغداد ـ
  

ي دار   ائق ف رمیم الوث یانة وت ر ص ام مختب ق
باط  ( ثائق خالل الشھر الفائت الكتب والو ) ش

ي   ) 211(بترمیم  د الملك وثیقة عائدة الى العھ
ى    ) 410(في العراق ، وغسل   ة ال ائق تابع وث

رقیم   ة  ) 4509(وزارات العھد نفسھ ، وت وثیق
  .عثمانیة 

ت   ائق تعرض ب والوث ائق دار الكت ذكر أّن وث ی
ا     دار وحرقھ ب ال وادث نھ اء ح ي اثن ف ف للتل

 .2003حرب عام واغراقھا بعد ال
  

  المكتبة الوطنیة تھدي كتبًا 
  

  بغداد ـ 
  

ن       ددًا م ة ع ة العراقی ة الوطنی دت المكتب اھ
راق      ل الع ة داخ ة والتعلیمی ات الثقافی المؤسس

ھ  ھر     ) 125( وخارج الل الش ة خ ًا ودوری كتاب
رم   باط  ( المنص ادل     ) ش ة التب ار عملی ي اط ، ف

ات    ائق والمكتب ب والوث ین دار الكت افي ب الثق
 .المؤسسات الثقافیة العراقیة والعربیة واالجنبیة و

  
الل      احثین خ رات الب تقبال عش اس

  شھر
  بغداد ـ 

  
رم    ھر المنص ي الش ة ف ة الوطنی تقبلت المكتب ( اس

ًا  ) 1564(باحثین ، واعارتھم  ) 706) (شباط  كتاب
مجلدًا ) 148(مجلدًا خاصًا بالصحف ، و) 298(، و

المجالت ، و ًا ب ة ج) 125(خاص ة ، أطروح امعی
  .مجلدًا خاصًا بالوقائع العراقیة ) 55(و

دم      ة یق ة الوطنی ي المكتب ارة ف م االع ذكر أّن قس ی
احثین    العین والب ًا للمط اخ مجان دمات االستنس خ
ة    ات المطلوب لتسھیل مھمة حصولھم على المعلوم

 . ألنجاز بحوثھم ودراساتھم ومؤلفاتھم
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  54ـ  الثانيالعدد 

  صدور الببلیوغرافیا الوطنیة العراقیة
  

  بغداد ـ 
  

ة    ة الوطنی لة الببلوغرافی ن السلس ین م ابع واالربع دد الس ائق الع ب والوث درت دار الكت اص
  .العراقیة 

  .من الكتب والدوریات وباللغتین العربیة والكردیة  2006ضّم العدد نتاج سنة 
ا   داخل الببلوغرافی ت م دخًال ،  314بلغ ا م ة و  242منھ ة العربی ًا باللغ ة   8كتاب ب باللغ كت

  .صحیفة ودوریة اخرى باللغتین العربیة والكردیة  64الكردیة و
اریخ       ا والت فة والجغرافی ري ، وتضمنت االدب والفلس ُرتَبت المداخل وفقًا لنظام دیوي العش

را   ون والت ات والفن ة واللغ ة والتطبیقی ة والبحت وم االجتماعی دیانات والعل ارف وال جم والمع
اوین           .العامة  ذلك عن اوین ، وك ؤلفین والعن ماء الم ة بأس ة كشافات ھجائی دد ثالث تضمن الع

  .الصحف والمجالت تسھیًال لمھمة القارئ 
ات  ، فضًال         ا المعلوم ا وتكنولوجی ي قسمي الببلوغرافی ون ف أنجز العدد موظفون متخصص

  .عن مسؤول اللغة الكردیة في دار الكتب والوثائق

  النشرة الحرة ، والنقد الذاتي
  

  بغداد ـ 
  

ي      رة الت رة الح ن النش دد األول م در الع ص
باب ،     ابات والش ن الش ة م دھا مجموع تع
ي دار   وظفین ف ي الم س ممثل اء مجل اعض
فافیة    ز الش دف تعزی ائق ، بھ ب والوث الكت
ن      دار ع بي ال دى منتس ؤولیة ل وروح المس
واھر     كالت والظ خیص المش ق تش طری
السلبیة التي تعرقل العمل وتؤثر على الحیاة 

  .ة للدار الداخلی
تعد النشرة صوتًا لموظفي الدار ، تعمل على 

  .رفع الوعي العام لدیھم 
  :تضمن العدد العناوین اآلتیة 

زة  وس( وخ ر ،   ) دمب ھ األم ن یھم ى م ، ال
لك ،   ن فض ة م ھ ، لحظ ف وانتب ة ، ق أمنی

 .شارلوك ھولمز ، مباركة جھود 
 

  صدور الموروث ورقیًا 
  

  بغداد ـ 
  

ن   دد األول م در الع وروث   ص ة الم مجل
ا   األلكترونیة بنسخة ورقیة بھدف حفظھ
ا   ة ، وجعلھ ة الوطنی وف المكتب ى رف عل
ل    العین بك احثین والمط اول الب ي متن ف

  .یسر 
انون      ًا بق ورقي إلتزام دار ال أتي األص ی

  . االیداع المعمول بھ
حف    ع والص ت المواق دورھا دع دار ب ال
ى      ول عل ى الحص ة ال االلكترونیة العراقی

ام ای ًا ارق حفھم حفاظ واقعھم وص داع لم
 .على حقوقھم في النشر 
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  قیة المعاصرةتشخیص االسلوب في العمارة العرا

  رسالة ماجستیر
  سرى قاسم امین العبیدي 

  الجامعة التكنولوجیة  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 161

ل           ث تمث را حی ا تعبی ة واكثرھ ى الحقول المعرفی ارة من ارق تعد العم
را   انیا معب ى        نتاجا حضاریا انس ان ال عى االنس ي یس اني الت عن المع

  0تحقیقھا 
وم    د مفھ ى تحدی ث ال دف البح يیھ لوب ف ام   االس كل ع ارة بش العم

  ومفھوم االسلوب النص الجمعي في العمارة المعاصرة بشكل خاص 
  :قسم البحث الى ستة فصول 

ناقش مفھوم االسلوب في العمارة العراقیة المعاصرة : الفصل االول 
وم       ان مفھ ة وبی الل اللغ ن خ ر م ن الفك ر ع ة التعبی اره طریق باعتب

  .دبیة واللغویة والعماریة االسلوب في كل المجاالت اال
  .عرض الدراسات الخاصة باالسلوب والدراسات العماریة المتخصصة : الفصل الثاني  

ة   : الفصل الثالث  ات عماری عرض االطار النظري لمفھوم االسلوب النصي الجمعي من خالل التطرق الى دراس
  .وادبیة متخصصة 

النصي الجمعي للعمارة العراقیة المعاصرة عن طریق طرح  بین مقیاسا یالئم تشخیص االسلوب: الفصل الرابع 
  .الدراسات العماریة الخاصة بالمقیاس 

  .حلل نتائج عملیة تطبیق المقیاس : الفصل الخامس 
ائج     : الفصل السادس  تنتاجات الخاصة المرتبطة بنت حدد االستنتاجات العامة المرتبطة بالجانب النظري واالس

  .التطبیق 
      

 الء المعري والشعر العربي في االندلسابو الع
   دراسة تحلیلیة في التأثیر والتأثر

  اطروحة دكتوراه
  علي كاظم محمد علي المصالوي

  . كلیة التربیة ابن رشد  -جامعة بغداد  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 221

ي اذ        داع الفن ة االب لب عملی ي ص دخل ف ان التأثیر والتاثر مصطلح ی
ذه     ن ھ ھا ،وم ة نفس ص العملی رى تخ طلحات اخ و ومص داخل ھ یت

  ) .التناص او تداخل النصوص (و ) السرقات االدبیة ( المصطلحات 
ا       اثر موقع أثیر والت طلح الت ذا لمص حاول الباحث ان یجد في بحثھ ھ

  ھــا القدیم او الحدیثییة االبداعیة بشكلیناسب اھمیتھ في فھم العمل
ؤثر       دھما م رفین اح تدعي ط أثر تس أثیر والت ة الت ین ان عملی ، وب
ون     ري لیك الء المع ي الع ى اب اره عل ع اختی د وق أثر ،وق ر مت واآلخ
ذي        أثیر ال ان الت ا لبی دلس طرف د االن نموذجا للطرف المؤثر فیما وج

  .تركھ ابو العالء المعري فیھا 
ـة        حصر الباحث ط الشعریة العربی ي نم ـل وھ ـة عوامـــ راث الشعري   ( التأثیر والتاثر في خمســـ ة  ) الت والبیئ

  .الطبیعیة واالجتماعیة والعصر االدبي واالنتماء المذھبي والعقائدي والوسطاء 
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  :قسم البحث الى ستة فصول  

  .تناول عوامل التاثیر والتاثر . 1
 .تناول الحضور االندلسي في ذاكرة ابي العالء المعري ، وحضور ابي العالء المعري في الذاكرة االندلسیة . 2
التھ او          تناول ماقالھ االندلسیون في شعر. 3 ر اص ھ من ام اولوا التوصل الی المعري ومانقدوه من شعره وماح

 .تقلیده للشعراء الذین سبقوه 
 .بیَن اثر شعر المعري في اتجاھات الشعر االندلسي وموضوعاتھ . 4
 .عرض اثر شعر المعري في ظاھرتي اللزومیات والمعارضات في الشعر االندلسي . 5
ة والتضمین    بیَن مظاھر التأثیر والتأثر. 6 ...... على صعید اللغة حیث شمل استعارة االلفاظ والتراكیب الخاص

 .الخ 
    

  العناصر القصصیة او البناء الفني للملحمة الكردیة 
  )باللغة الكردیة ( نص احمد خاني  –مم وزین 

  
  اطروحة دكتوراه 

  نوزت احمد عثمان زیباري 
  ) شد ابن ر( كلیة التربیة  –جامعة بغداد  –بغداد 
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یغت     ة ص ة كردی دم ملحم ة اق ي دراس ث ف ة البح أتي اھمی ت
باللغة االم ثم بیان الربط الجدلي بین الملحمة والروایة كون  

  .االخیرة سلیلتھا 
فبالرغم من الدراسات المتوفرة حول ھذه الملحمة لكن احدا  

املة      ورة ش ا بص ي لھ اء الروائ درس البن م ی خیص ( ل كتش
  عناصر القصصیة وتحلیلھا ومدى توظیفھا في خدمـةال

ا      ) السرد  ي تناولھ ة الت ث االدوات الفنی ، حیث عرض الباح
دثین      ا مع آراء المح الشاعر في سیاق ملحمتھ ومدى اتفاقھ

ات الحوار والسرد    ( مثل  .... القناع ، ماوراء الروایة ، تقنی
  ) .وما الى ذلك 

ره      بق عص اعر س ول أّن الش ن الق رؤى    ویمك ض ال ي بع ف
ل     ذا العم ن ھ اعر م دف الش ان ھ را بی الیب ، واخی واالس

  .والفكرة التي حملھا 
  :قسم الباحث الدراسة الى عدة محاور منھا التاریخي والوصفي التحلیلي  
ة    ت شفاھا    –فالمحور التاریخي انحصر في التمھید والفصل االول وتضمنا المنشأ الروائي للملحم  –اي مانقل

  ر السائدة آنذاك وتقریبھاھا حكایة فولكلوریة صاغھا الشاعر المذكور شعرا بشكل یتالءم واالفكامن حیث ان
وتناولت دراسة لحیاة الشاعر الثقافیة ونبذة تاریخیة عن االوضاع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة .للواقع 

  .في عصره ومدى تأثیرھا على فكر الشاعر ونتاجھ 
في ال  ور الوص ا المح وال ام مل فص ي فش یة    تحلیل ر القصص ا العناص ا فیھ ة متوخی یة ،  ( اربع وار الشخص الح

اني     ) الزمكان ، السرد  اد العناصر ، والث د ابع ضمن الجانبین لكل فصل االول تنظیري والذي ھو االساس لتحدی
  .الشروع في تطبیق المفاھیم والرؤى داخل النص 
  .البیانیة لتوضیح وایصال المبتغى  اخیرا،استعان الباحث ببعض المخططات واالشكال
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  صعوبات تعلیم وتعلم لغات برمجة الحاسوب 

  لمعالجتھا في كلیات التربیة ومقترحات
  رسالة ماجستیر

  محمد ھاشم مھدي النعیمي
  ابن الھیثم  –كلیة التربیة  –بغداد 
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ادة برمجة الحاسوب         م م یم وتعل ث صعوبات تعل شخَص ھذا البح
ة  ة التربی ي كلی ثم " ف ن الھی ة  " اب ة التربی داد وكلی ة بغ  –جامع

ة   الجامعة المستنصریة من وجھة نظر كل من التد یین والطلب ریس
  .ووضع مقترحات لمعالجي ھذه الصعوبات 

كال   وتحدث بمنھج مادة برمجة الحاسوب والتي تشمل لغــــة باس
قسم الحاسبات ، وتدریس  –، وبأسالیبــھ التیتَدَرس للصف االول 

ي   ي كلیت ة   مادة برمجة الحاسوب ف ثم    –التربی ن الھی ة   –اب جامع
ــ   ة المستنصری ـداد والجامع ي    بغــــ ام الدراس ـة وللع  – 2004( ـــ

2005 . (  
ین       ة ب دول مقارن ى ج تمل عل وعرَض تسع دراسات سابقة تركزت على معرفة الصعوبات لمواد مختلفة كما اش

  .ھذه الدراسات 
  :قِسَم البحث الى اربعة فصول 

  .تناول مشكلة البحث واھمیتھ وھدفھ وحدوده وتحدید مصطلحاتھ : االول 
  .دراسات سابقة في مجال موضوعة البحث  ناقش تسع: الثاني 
ث  ا   : الثال ة بنوعیھ ار العین لي واختی ع االص ن المجتم ث م داف البح ق اھ ت لتحقی ي اتبع راءات الت اول االج تن

ائج    ل نت االستطالعیة واالساسیة وخطوات بناء اداة البحث وتطبیقھا والوسائل االحصائیة المستخدمة في تحلی
ث      البحث الذي اعتمد المنھج ا لة بموضوع البح ات ذات الص ات والبیان . لوصفي الذي یعتمد على جمع المعلوم

ق             : الرابع  ى وف تھا عل م مناقش ھ ومن ث داف بحث ي ضوء اھ ث ف ا الباح تضمن عرضا للنتائج التي توصل الیھ
  .الفقرات 

 
  دراسة العبارات غیر الدالة على الزمن

  واسلوب الحدث وموقف المتكلم 
  )باللغة االنكلیزیة ( دنج  في روایات ولیم كول

  رسالة ماجستیر
  ایمان ریاض ادیب القیسي

  كلیة التربیة   –جامعة دیالى 
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رر      دوث المتك ل الح ث وتحلی ة لبح ة محاول ة الحالی ذه الدراس ان ھ
للعبارات غیر الدالة على الزمن واسلوب الحدث وموقف المتكلم في 

ة  " و " سید الذباب " ا روایات ویلیام كولندج السیم ذلك  " الورث ك
تھدف ھذه الدراسة الى اظھار االختالف في تكرار االشكال المتنوعة 
ذي         ر ال ار االث ـذ بنظر االعتب ارات مع االخــ   لمثل ھذا النوع من العب

ة      د الدراس تین قی ا الدراس ا كلت تخدم فیھ رة تس ل م ي ك ھ ف تترك
  :،وافترضت ھذه الدراسة
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تخداما    . 1 ھ اس ان كولندج یستخدم العبارات غیر الدالة على الزمن واسلوب الحدث وموقف المتكلم في روایتی

 .متكررا 
 .في استخدام ھذه العبارات ،وبعض انواع ھذه العبارات اكثر تكرارا من االنواع االخرى  یوجد تنوع. 2
 .التركیز على بعض الوظائف بشكل اكثر تكرارا من غیرھا لجعل اسلوب كولندج اكثر نضجا وتماسكا . 3

  :لذلك فاّن االجراء المتبع في ھذه الدراسة تضمن الخطوات اآلتیة 
 .ز للعبارات غیر الدالة على الزمن واسلوب الحدث وموقف المتكلم تقدیم وصف نظري موج. 1
ة       . 2 ر الدال ارات غی ذه النصوص والعب ین ھ تقدیم مقدمة بسیطة للنصوص الروائیة الخیالیة متضمنا العالقة ب

 .على الزمن واسلوب الحدث 
 . تحدید االنواع االكثر تكرارا من العبارات وذلك بتحلیل كل العینات احصائیا. 3
 .مناقشة النتائج باالشارة الى االغراض الداللیة من وراء استخدام مثل ھذه العبارات .4

الدالة على الزمن واسلوب الحدث بشكل  ومن خالل الدراسة استنتج الباحث ان كولدنج یستخــــدم العبارات غیر
ارات ال    ل العب ا مث ـ   كبیر لیحقق تطورا وتماسكا مركزا على اشكال معینة من غیرھ ة ب ي    INGمنتھی ك الت او تل

  .حیث انھا تستخدم بشكل تكرار من االشكال االخرى  to – infinitiveھي 
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  مكتبتــــــــي
  

  ھادي عبداهللا. د
  ـ بغداد رئیس تحریر جریدة المالعب

  
ت    ذ وق إقتنیت كتابي االول من

داً  ر ج ي   .. مبك ت ف وم كن ی
دائي، اذ   الصف السادس االبت
تفظ    ھ اهللا یح كان والدي رحم
یر   ي تفس ب ف عة كت ببض
ن والدة    ریم وع رآن الك الق

لین ا  ید المرس د  س ي محم لنب
  .صلى اهللا علیھ وسلم

دد   ة الع ب القلیل ك الكت تل
ت    وى كان ة المحت العظیم
دأت     ي ب ي الت اس مكتبت اس
طة   تنمو منذ دراستي المتوس
ب    ت كت ة، وكان م الثانوی ث

  .االدب العربي والتاریخ ابرز ما احتوتھ مكتبتي في بواكیرھا
ل احد       كان الحصول على كتاب امرًا شاقًا ومھمة تتطلب االستعداد، ن عامل یعی بة الب فالمال كان شحیحًا بالنس

عشرة نفسًا، اّال أّن الذي یسر االمر وخفف من المشقة ان سوق السراي كان في سبعینات القرن الماضي أبانا 
الكتاب بدرھم، فقد كنت ) بسطات(الحنون الذي یمد لنا الید حاملة الكتاب بخمسین فلسًا فقط، في ما كان یسمى 

دام من        اجمع ما اح ى االق یًا عل ى سوق السراي مش صل علیھ في اسبوع وربما اكثر من اسبوع، ألتوجھ بھ ال
ر من       ًا او اكث ًا كتاب مدینتي الوشاش الى السوق مما یتطلب اكثر من ساعتین ذھابًا ومثلھا رواحًا ألعود متأبط

دا       د عب ًا الحم ب محفوظ او دیوان ة لنجی ذھبي او روای اب ال رأ او الكت لة اق دالوھاب  سلس ازي او لعب لمعطي حج
  .البیاتي او للسیاب

ة اآلداب    ي كلی اً        –وبعد التحاقي بقسم االعالم ف ز مع ع والتركی ي التوس داد، شرعت ف ة بغ د توسعت   .. جامع فق
ب االعالم وظل      ) الجمھوریة(المكتبة بفضل المورد الذي أَمّنھ عملي في جریدة  ى كت ز عل كما اخذت في التركی

ارع              الحال على ھذا ال ن ش ا ھو، ای افر الیھ ة اس ة مدین دماي ای أ ق د ان تط وم، فسؤالي االول بع ى الی منوال حت
  الكتب والمكتبات؟

ت          ي مازال ان قراءات اریخ ف ي الت تیر ف وبعد ان مّن اهللا علّي بنیل شھادة الدكتوراه في االعالم و شھادة الماجس
  .منوعة مع تركیز اكبر على كتب االعالم

ر    واذ اكتب ھذه السطو راءة وخی زاد الق ر فأني أسأل اهللا سبحانھ وتعالى الرحمة لوالدي الذي علمني ان خیر ال
ھ              لى اهللا علی یم محمد ص اة الرسول العظ دث عن حی ي تتح ب الت القراءات قراءة كتاب اهللا القرآن الكریم والكت

  .ختصاصوسلم واحادیثھ ومن ثم االنفتاح على قراءة التاریخ وبعد ذلك القراءة في میدان اال
ا            .. الیوم ون لن ا صغارًا فیبیع ون بن انوا یرأف ذین ك ین ال ك الباعة الطیب انظر الى مكتبتي واستعرض وجوه اولئ

ا     ات نفخر بھ الكتاب باحترام كبیر حتى غرسوا في نفوسنا حب الكتاب ومدوا لنا ید المساعدة في تأسیس مكتب
  .،ألنھا ثمرة من ثمار سني العمر
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  النتاج الفكري للمرأة العراقیة ابداع في الذاكرة
  

  ":الموروث"ـ 
  

اج   ا النت ة ببلوغرافی ائق العراقی ب والوث دار دار الكت ُد اص ا  ُیَع ھامًا منھ ة اس رأة العراقی ري للم لیط الفك ي تس ف
ا        دفاع عن حقوقھ ة ال ع العراقي واھمی الضوء على اھمیة الدور الفكري والثقافي الذي تلعبھ المرأة في المجتم

  .الشرعیة والقانونیة 
لعراقیة في دلیل مادي ملموس على قدرة المرأة اكما اّن ھذا االصدار ضرورة ثقافیة واجتماعیة ، لما یمثلھ من 

وظروف الحروب التي أضنتھا وزادت  العطاء الفكري والثقافي المتواصل بالرغم من اعوام العزلة التي عاشتھا
ادین ، ومن      من ھمومھا ومتاعبھا ووضعتھا امام تحدیات كبرى تجاوزتھا بھمة وصبر ف المی ي مختل وثبات ف

ا    بینھا میادین العلم واألدب والفكر ھذه المیادین التي ولج رغم من انقطاعھ ت الیھا بأرادة وأبدعت فیھا على ال
ّرة         ات ث ذاكرة نتاج ت ،فتركت لل عن العالم ، بسبب ظروف الحصار العلمي في عقد التسعینیات من القرن الفائ

  .، تلك القدرة التي تمكنھا من االسھام الفاعل في بناء العراق وتربیة االجیال  كتبھا یراعھا بقدرة ھائلة
ناء العراق سیاسیًا وقانونیًا وثقافیًا یتطلب االعتراف الصریح والمباشر بحقوق المرأة وضرورة باّن مھمة 

عباء الكبیرة التي بطریقة تتناسب مع ثقلھا االجتماعي ومع األ بناء والتنمیةاحتاللھا موقعًا متقدمًا في عملیة ال
مع النھج الذي سلكتھ  ةمنسجم ببلوغرافیاتجيء ال.بنة أختًا وأكانت ومازالت تتحملھا بصفتھا أمًا وزوجة و

والقائم على فكرة المساواة بین الموظفات والموظفین من حیث توزیع الفرص  دار الكتب والوثائق ،ادارة 
، وھو أمر ینطلق من االیمان بحقوق المرأة وقدراتھا واالمكانیات وتحمل المسؤولیات على مختلف الُصعد 

لالعوام المختلفة والتي وثقت نتاج المراة العراقیة بنتاج المرأة  ةالخاصات الصدارالمداخل في ا تبلغ.االبداعیة 
االعالم كالتاریخ وفي كل مجاالت المعرفة  عددا كبیرا من االوعیة الثقافیة  1990الفكري ابتداًء من عام 

  .الخ .. بات والوثائق والسیاسة والبالغة واللغة واالدب والجغرافیا وعلم النفس االجتماعي واالقتصاد والمكت
العشري موضوعیًا ، وادرج تحت كل موضوع رقم المدخل على  وفقًا لتصنیف دیوي  وتنظم العناوین ، عادة ،

سماء الكاتبات وعناوین الكتب واالطاریح أفي نھایة العدد كشاف ھجائي ب َقلِحوفق الترتیب الھجائي ، وُا
  .لباحثینلتسھیل وسرعة استخدام الببلوغرافیا من قبل ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة العراقیةأصدار من اصدارات سلسلة النتاج الفكري للمرا                                  
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  لننھل من منابع الثقافة
  محمد ابراھیم

  صحفي عراقي ـ بغداد
الغنى للمرء عن الثقافة واكتساب المعرفة في كل زمان ومكان تلك ھي الحقیقة التي الیختلف علیھا اثنان حتى 

  .في ظل التطور الھائل في االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الذي جعل من المعمورة قریة صغیرة 
قت الذي تتباین فیھ درجة اھتمام الناس بھاتین الضرورتین الحیاتیتین فان بعض اصحاب الراي الیتردد وفي الو

  .في درج حاجة االنسان للثقافة في خانة الحاجات االساسیة التي الیمكن االستغناء عنھا 
ا وبضغطة   لقد شھدت السنوات االخیرة تطورا ھائال في وسائل االتصال عبر شبكة المعلومات اذ اصبح  بامكانن

ادة        ائال من االف درا ھ ا موفرة ق زر سبر اغوار المعلومات واكتشاف مغالیق االمور كما غزت الفضائیات منازلن
والتسلیة عبراعداد الحصر لھا من القنوات الفضائیة التي تتباین في اسالیبھا وطروحاتھا واھدافھا غیر ان ذلك 

وان          كلھ لن یعوض الحاجة الیومیة الى قراءة مق  ي دی ائد ف ة قص ة او مجموع حیفة او فصل في روای ي ص ال ف
  .شعر او باب من ابواب المعرفة في كتاب علمي 

ا لمناقشة        ط لھ ة او مخط ي حوارات مفاجئ اّن االنسان جزٌء من مجتمع حي وكثیرًا مایصادفھ ان یكون طرفًا ف
القر اءة المتواصلة والمتدبرة ان مواضیع حیاتیة شتى ومن شان حصولھ على قدر مناسب من المعلومات عبر 

د              د ان یكون ق اداتھم بع ھ انتق دیرھم ویجنب اس وتق رام الن بھ احت ل حوار وھو مایكس یجعلھ عنصرا فاعال في ك
  .امتلك عبر خزین معلوماتھ اسباب االقناع في كل راي یدلو بھ وفي كل معلومة یرید ایصالھا 

نابعھا والتزود بمتاع الثقافة الثمین ان یجعلھ شخصیة مؤثرة اّن من شأن تعود  المرء على نھل المعارف من م
شخصیة قادرة بفضل ما اطلعت علیھ من تجارب وما استاثرت بھ من كنوز المعلومات ان تتعامل  . في وسطھا 

  .مع صروف الدھر ونوائب الزمان بحنكة وحسن تدبیر 
ك الت        یما تل اثیر الس ى الت ادرة عل ى       اّن من واجب كل شخص او جھة ق اس عل ة حث الن ابَر اعالمی ك من ي تمتل

اء                ى ارس ادر عل ل مثقف واعٍ  ق ق جی ق خل ى طری ة عل ا بشغف ولھف تمرار علیھ ا االس یح مزای القراءة وتوض
ار    . . اسس ثابتة للبناء الذي ننشده  جیل متسلح بمقومات التفوق واالبداع القادرة على حرق المراحل واختص

 .المسافات نحو الغد المشرق 
  
  وفرصة تالقي المثقف بعامة الناس تقى المستقبل الثقافي األبداعي ، مل 

  :لقاء أجرتھ 
  سما األمیر

  كاتبة عراقیة ـ بغداد
تقبل   ى المس افي تأسس ملتق ون الثق داعي، لیك أن  مقاإلب م ش ذین یھمھ ین ال دًا للمثقف ةص ع  الثقاف والتواصل م

  . قضایاھا
ة   الملتقى یتخذ و اب الم المن مقھى في منطق داد      عظم  ب د مراكز بغ د أح ي ُتَع ھ   الت رًا ل القرب من السوق    مق ،وب

ات الملتقى    الشعبي حیث یوجد عامة الناس من الباعة والكسبة والمتسوقین ، وھم یتفاعلون بدورھم مع فعالی
  .التي تجري كل اسبوع حتى في االوقات التي تشھد أوضاعًا أمنیة حرجة 

،  2005التي تشكلت بجھود عدد من المثقفین العراقیین عام ،) ؟ ..قي أین ح( منظمة الى الملتقى یعود تأسیس 
ا    رز انجازاتھ ھ     .وُأنتِخَب الكاتب احمد محمد احمد أمینًا عامًا لھا ، فجاء ملتقى المستقبل لیكون أب ذ تأسیس ومن

  :حقق الملتقى الكثیر من الفعالیات والجلسات الثقافیة ، منھا 
  .اقیة الرائدة نازك المالئكة ـ جلسة تأبینیة للشاعرة العر

  ).وحقوق الفنان .. حقوق االنسان ( ـ محاضرة للكاتب والصحفي ناظم السعود بعنوان 
  .ـ ندوة عن حقوق الطفل العراقي 
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ة    م والتربی ـ جلسة عن المعل

  .والتعلیم 
ى      ره عل ي وأث وث البیئ ـ التل

  .الفرد والمجتمع 
ار     ب الراحل جب ـ تأبین األدی

  .َكاصد جلھوم
ة    ات ثقافی ن جلس ًال ع فض
ة   ارض فنی رى ومع أخ

  .وعروض مسرحیة 
ى   وقد أضطر مؤسسو الملتق
ا     ت م ي وق ھ ف ى اغالق ال
اه   ألسباب مالیة ، ولعدم إنتب
المؤسسات الثقافیة الرسمیة 
ة    عبیة مدنی ادرات ش لمب
ا    ل تركھ ذه ، ب تقلة كھ مس

لكن ! تواجھ مصیرھا منفردة
  .الملتقى عاَد بعد حین وأستأنف فعالیاتھ 

ین الع             د األم د احم د محم ید احم ى الس ئلة ال بعض االس ا ب ى ، توجھن ى الملتق ام ولتسلیط المزید من الضوء عل
  :، فكان ھذااللقاء ) أین حقي ( لمنظمة 

  فكرة التأسیس
  ؟، وكیف تبلورت فكرة التأسیسمتى تأسس ملتقى المستقبل الثقافي اإلبداعي  * 
وقد تضمن حفل ، 2006سنة ملتقى المستقبل الثقافي اإلبداعي یوم الرابع عشر من شھر كانون األول  تأسسـ 

  .وشاھده عدد كبیر من المثقفین والعامة ایضًا االفتتاح عرضًا مسرحیًا وسط الشارع 
ة ،   تَضمَّنھامن فكرة الخیمة التي قد تبلورت الملتقى  تأسیسفكرة  وكانت ى   البیان التأسیسي للمنظم اًء عل وبن

ك         اء ذل ة ، وج رًا للمنظم ون مق ي ، تك م العراق اتفاق الھیئة التأسیسیة على نصب خیمة كبیرة تحمل ألوان العل
اركونا    لغرض توفیر  ا أن یش ذین یھمن بدالت االیجار ، ولفتح نافذة من التواصل المباشر مع عامة المواطنین ال

ي   (  كانت فكرة  .فعالیاتنا  ن حق ین          ) ؟ ..أی ل من المثقف ا األوائ انیة دعاتھ ة إنس ة وطنی ة حقوقی دعوة اجتماعی
ى ال  ة المعاشیة ،      الفقراء ومحدودي الدخل ، وكان ومازال معظم المثقفین من أعضائھا عل ھ من الحال در نفس ق

ة   أي بعبارة أخرى ، ال یستطیعون تحمل أعباء إیجار شقة او عمارة على غرار المنظمات والجمعیات المدعوم
  . من قبل الجھات المتعددة 

  وبعد فكرة الخیمة جاءت فكرة أن یكون المقھى مقرًا للملتقى ،
اي    ت اإلیجار وتغطیة نفقات الخدماتعلى اعتبار ان المقھى سیحصل على واردات لدفع بدال ع الش من خالل بی

ة   كما سیؤمن ھذا المكان الصاخب بالحیاة االتصال بالمثقفین وعامة الناس  والمرطبات ي منطق نظرًا لوقوعھ ف
  .تكتظ بالبشر وتضم الجامعات واالسواق 

حدود الذي حرك الراكد في الحیاة شھدت والدة تجمعات ثقافیة كان أبرزھا تجمع فقراء بال  كما اّن ھذه المنطقة
ان ا     ي تأسیسھا ، وك ًا ف وا دورًا محوری ا ولعب ى منظمتن اعلین إل ائھ الف م أعض م معظ د انض ة ،وق ب الثقافی لكات

  .. ) أین حقي ( ،وھو الناطق الرسمي لمنظمة ناظم السعود في طلیعتھم  والصحفي
  تعامل المثقف مع عامة الناس

  ؟ مسیرتھ القصیرة حتى اآلن  ما الذي حققھ الملتقى خالل* 
اتھم ،          ایاھم ومعان اس والتفاعل مع قض ة الن ع عام اب ـ اوجد الفرصة أمام المثقف للتعامل م المعظم   اذ أّن الب

  ملتقانا وسط ..وسائقي الحافالت   لكسبة والباعةمن طالب الجامعات وامكونات الشعب العراقي بعض ملتقى ل
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   .احترام أھل السوق من أصحاب المھن المختلفة ..ھذا الحشد انتزع احترام الجمیع 

اني وتجد        ف ..والتواصل الثقافي والفكري ھنا حققنا الوحدة الوطنیةوقد  اور العلم د اإلسالمي یح ا تج ي ملتقان ف
.. اإلیدیولوجیات تتحاور كل یوم في ھذا الملتقى ضمن الثوابت الوطنیة واإلنسانیة .. اللیبرالي یناقش الماركسي

  !وھذا بحد ذاتھ منجز عظیم .. حوار حضاري ھادئ
  المقھى

  ؟ المیزة التي یتسم بھا المقھى لتمارسوا فعالیاتكم فیھ ما* 
ذي یوظف    .. ـ المیزة التي یوفرھا ھذا المكان ھي التواصل التواصل یخلق المثقف العضوي الفاعل ، المثقف ال

ذ من خالل         م ینف ا ذكرت ، ث رامھم ، كم قلمھ وفكره للدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتھم فیكسب حبھم واحت
  .إلى قائد میداني حقیقي مؤثر ھذا الحب واالحترام الى عقولھم فیضیئھا بنور المعرفة ، لیتحول 

ة    اء الرقاب ن أعب تخلص م ة لل ى فرص ذا الملتق وفر ھ ا ی ة ( كم ة  )  . البیروقراطی دمنا اربع ى ق ذا الملتق ي ھ ف
ین تشكیلیین احدھما لرسوم كاریكاتیر            ا معرض ا نظمن ین ، كم انین المھمش دد من الفن ةعروض مسرحیة لع  ی

حف و  ن الرواد ، ونقلت وقائعھا بعضجمیعھا استحسا ىخر لتخطیطات فنیة القاآلو ائیات  الص ي ھذا   .. الفض ف
  .انت في قلب المجتمع .. في ھذا المكان .. الملتقى 

  حضور المرأة
  مشاركة المرأة المثقفة ، في فعالیات الملتقى ؟  مامدى* 
لب    أثرَّـ  ي س ع األمن ا      ًاالوض ي ملتقان رأة ف اركة الم ى مش د ..  عل ان حضور   فق ة    ھاك ي البدای ن    ف اعًال جداً ، لك ف

ة  ألمني التدھور ا ي   ( أدى إلى اعتذار عدد كبیر من عضوات منظم ن حق ازال     ، وعن الحضور   ) أی ذا م مع  ھ
تمراً    وي مس ور النس االحض ض       لكنن ریم بع ة لتك ات خاص ة فعالی ا إقام ي نیتن ھ ، وف ن حجم ین ع ر راض غی

 . الناشطات والمثقفات لتفعیل دور المرأة
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  63ـ  الثانيالعدد 



  المقھىــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتب وجیوب
  محمود جبار

  ـ بغداد صحفي عراقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لروایات والشعر قائال لھ سألُت جاري المدمن على قراءة كتب التأریخ وا
  ـ منذ ثالث سنین أو اكثر لم تعد ترتاد شارع المتنبي ولم ارَك تحمل كتابا واحدًا ، ما الخطب یاجاري ؟

  :أجابني
ب         وبي بشراء الكت غ  جی ى تفری ي عل ارع یجبرن ائلتي   ... ـ اقسمت أن الأدخل شارع المتنبي فذاك الش م ع أأطع

  كتبًا؟
ا واحد   أ تبة الوطنیة العامة ، رتیاد المكاشرت علیھ با و استعارة الكتب من المكتبات الشخصیة ألصدقائھ ، وان

  .منھم 
******  

ى أحد                ب عل ض الكت ع بع طة راح یبی اني من الدراسة المتوس ي الصف الث ة ف نین متتالی ثالث س بعدما رسب ل
احب     أرصفة شارع المتنبي ، كان یشتري الكتب من صاحب احدى المكتبات الكبرى ولكنھ ى ص ا ال الیدفع ثمنھ

  ) .التصریف(المكتبة اال بعد بیعھا ، وھو مایسمى بـ 
كان صاحب المكتبة یحبھ ویثق بھ ، استغل صاحبنا ھذه الثقة وراح یشتري منھ كمیات كبیرة من الكتب ویسدد  

 !!! لوسثمنھا كل شھر، صار یبیع ما یشتریھ  من كتب الى بعض المحافظات ، بیع الكتب مأل جیوبھ بالف
  ..سافر الى مصر قبل سنتین ویقال انھ اشترى مطبعة صغیرة ھناك 

******  
ھ من قرص         دفئ جیب ا لی ابین یبیعھم دا أو كت یذھب الى شارع المتنبي یوما واحدا في األسبوع حامال كتابا واح

  .برد األفالس ، مضطرًا یملؤه الحزن على فراق كتبھ بسبب العوز 
  .د كھولة ونحوًال ومرضًا كان كلما باع كتابا ازدا 
لم یبَق من كتبھ المائتان وعشرون كتابًا الثمینة التي جمعھا على مدى ثالثین عاما اّال ثالثة كتب تحكي تاریخ  

  .العراق 
******  

  .كان رأسھ كتابا. مرة واحدة فقط دخلت الى مقھى الشابندر، انتبھت الى الجالس أمامي 
اني وحش     أدرت عیني الى جمیع َمن في المق وبھم تع ن جی ھى ، رأیت جمیع الجالسین بشرًا برؤوس كتب ، لك

  .ادمان األفالس 
  ...نھضت ورمیت رأسي ھناك ،وخرجت راكضًا .. رأیتھ یبدأ بالتحول الى كتاب .. تحسست رأسي  
  .ترقان قررت أن یكون جیبي سمینًا معافى ،ولیكن رأسي مایكون اّال كتابًا ، فالكتاب واألفالس صنوان الیف 

  !ولكن ماقیمة المال في الجیوب ، اذا لم ینھل الرأس من كتاب ؟
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  الراشداعتراف الشاعر الراحل عبد اللطیف 
  "الموروث: "اعداد 

  
  قبل وفاتھ  قبل نحو سنتین ، ترك الشاعر العراقي عبد اللطیف الراشد مخطوطة شعریة حملت

وان   زق  ( عن ھ الشفافة       ) ن ة وروح یتھ المرح تالءم مع شخص ھ ی ًا ل منت اعتراف تل  .. ، تض ا ان نس د ارتأین وق
  ....ھنا ونقدمھ) االستنساخ ( االعتراف من كتابھ المطبوع بطریقة 

وم قضیة    ... ناھج حدیثة مال افھم الشعر على غرار فھم الناقد روسبوسیر بأنھ قضیة (( الم الی . ال توجد في الع
ا (وال منھج نقدي ، انا اخر قضیة یجب ان ال تشغلكم  ات     ) ال توجد في العالم قضیة اّال ان ى االلتف ط ادعوكم ال فق

  !لھا ان شئتم 
  :ني مرة استوقفني صحفي عابر وسأل

  لماذا ال تضم شعرك في دیوان ؟
  :ضحكت حینھا كثیرًا وقلت لھ 

اص       - ي اقف یة ف اتي الوحش ة وحیوان وم بھذا       . ال ارید یا اخي ان اسجن طیوري البری ا لیق وم م أتي ی د ان ی الب
ى حسن عجمي           ا رواد مقھ ا وبمزایاھ ع بھ اص من صفیح یتمت الدور انسان ال اعرفھ لیدجنھا ویضعھا في اقف

  ...كنا ننحني بتواضع للجواھري وحسین مردان ورشدي العاملیوم 
نظم     ر م ان غی ي انس رف انن دًا ان اعت روري ج ن الض ن م ر. لك ي    . مبعث فادع ف اة الض بھ حی اة تش ت حی عش

تحملت وحدي الجوع والحزن وااللم ) ال ناقة وال جمل ( اعترف انني كائن غریب جدًا . مستنقعات وبرك عفنة 
ذي    ) ال تفسروا ذلك بأنني سادي ( ذیذ ھو االلم كم ل.وتعایشت معھ  ار ال ى الحم انا انسان مؤمن اشفق حتى عل

  .یستخدمھ بائع الغاز
متشائم من كثرة ما حل في جسدي من خراب ،فقدت نضارة وجھي الذي كان في یوم ما . ھذا صحیح ..متشائم 

أنني حزین عل      ي ف د وجھ ى من      وجھا سومریا وسیما ، االن وقد مألت التجاعی د اقس ھ ، وخراب الجس ى خراب
  ....حزني على خراب الشعر ولكنني اظل عاشقا وحالما بأمرأة تحبني ، احب المرأة احب جمیع النساء 

جاء ھذا الیوم الذي جمع رماد طیوري بعد فوات االوان ، فقد طارت اغلب ھذه الطیور في البراري ولم یبَق منھ 
ولم . قاسم محمد عباس وقدمھ اغلى اصدقائي الروائي الكبیر علي بدر  سوى ھذا الرماد الذي جمعھ لي صدیقي

دموا شھاداتھم الصغیرة لتكون ھامشًا       یترك الكثیر من اصدقائي واعدائي الفرصة القدریة ھذه تمر دون ان یق
ي سوق الھ   .ربما ینصفني امام نفسي رج وربما ینفع ھذا الرماد على طریقة اسالفنا المیامین عالجا للجرحى ف

  .والباب الشرقي  ومجانین خضیر میري عندما یتشاجرون
تھا      ا وھشاش دى ارتباكھ اعترف ان ھذه القصائد  المزعومة یمكن مالحظة م
النھا تمثلني وحدي ، وانتم غیر معنیین بھا خوفًا من العدوى في فساد الذائقة 

اري    . الشعریة  یة ، باعتب ى ان تتورطوا بالقض  وان شئتم فال اعتراض لي عل
  !قضیة العصر غیر القابلة للحل

 )) .؟....ھل قلت لكم انني كائن نزق ایضًا
******  

  ) :نزق ( نماذج من قصائد الشاعر في 
 بالدي

 حتى الطریق التي ضیعتني 
 الصریفة التي ھرمت 

 تلك البدایات
 فھذي بالدي التي اكرمتني القمیص اشتھیھ
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 وامرأة محناة الیدین

 وبیتًا من صفیح 
*** 

  ھذي بالدي لي فیھا نخلة
  وقطرة في السحاب                                

  وقبر یحتویني
  ن الضبابھي عندي اجمل من مد

  من مدن ال تعرفني
  اجوب الشوارع فیھا وحیدا

***  
  ھذي بالدي 

  بیتي وقبري 
  ومثواي االخیر 

 من یحمل حقائبي سواھا؟
******  

  القصیدة العاشرة
  خذني الى اقصى ما تشتھي 

  خذني الى اي كوكب لو تستطیع
  فقد سئمت اسیجة

  بات من المستحیل 
  ان تتنازل عن حصارھا لي 

  یحتمل ھذا التمرد فما لي سواك 
  والخنادق عریضة

  لكل الجنود
  اّال انا التتسع لي 

  فوھات المدافع
  فمابالك ترنو للسماء

  .وكأنھا تتسع لقلبي الصغیر 
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  فكاھیة شعبیةعراقیة صحف 
  مھدي حمودي االنصاري 

  ـ بغداد كاتب عراقي
دادي          ، مضْت في ایام  د الرجل البغ ا عن ان لھ ة ك ماء طریف دة لھا اس صدرت صحف ومجالت فكاھیة شعبیة ناق

  .طریفة تضحك لھا الثكلى فكاھاتتعلیقات وبمكانة ونصیب محمود لحفولھا 
  .ومسائیة.. اذ كانت بعض الصحف تصدر صباحیة.. مساء.. ھا حال صدورھا صباحنیطلبو دادیونلذا راح البغ

  .لرجل الشارع البغدادي وتسلیة معًا ًاروحی واقول كانت ھذه الصحف الشعبیة متعة وغذاًء
  :كر ومن ھذه الصحف الشعبیة نستذ

ادق االزدي    ـ .قزموز لفاضل قاسم راجي ـ.حبزبوز، لنوري ثابتـ  دل لص دادي،   ـ  .قرن اس بغ ة لعب دیم  ـ  .الفلق الن
صوت الكرخ   ـ.میخائیل یسيلكناس الشوارع  ـ.الكشكول لحمادي الناھي .الوادي لخالد الدرة ـ.لناصر جرجیس

اتي     ـ .الفكاھة لحمید المحل  ـ.المتفرج لمجیب حسون ـ.لعبود الكرخي ین النج و الشمقمق لعبدالحس ر   ـ .اب جفجی
اري   د لض راھیم  البل ن المؤمن    ـ .اب ي   ـ   .المصور لمحس ل تیس ي    ـ .الصراحة لمیخائی ود الكرخ ا  ـ . المال لعب جح

ود الكرخي     ـ .الرومي لرشید الصوفي م نوري    ـ . صدى الكرخ لعب ي    ـ . الحصون لھاش ود الكرخ ار لعب  ـ . المزم
ذین خططو    .یسيخائیل تمیالناقد ل ـ.الكرخ لعبود الكرخي ـ.المداعب وبرید الجمعة لسلمان الشیخ داود  اومن ال

حف  ذه الص اتیر لھ رة    :رسوم الكاریك طفى طب ل ومص د المح لیم وحمی عاد س وني وس ر ع داهللا وناص ازي عب غ
 .وآخرون

  دور الكتاب في التثقیف
  تمیم التمیمي

  صحفي عراقي ـ بغداد
ل من    قبل التطرق  الى  دور الكتاب ، یجب تعریف المثقف والكیفیة التي اختزنت لھ الخالیا الرمادی م الھائ ة الك

ا   المعرفة الموسوعیة، فالمثقف ھو انسان یدرك امور الحیاة ، أو لدیھ وجھة نظر صائبة لمعظم مفرداتھا ، وم
أختزنھ على مدى مساره الثقافي لم یأِت من فراغ ، فھو انسان جائع للمعلومة ، ولھ رغبة في تولیفھا في اطار 

ّال بالكم والنوع والمران والصقل المستمر، ثم الننسى الموھبة والمیل محدود، والیسعھ ذلك ، والتنجده ألمعیتھ ا
أن یكون               ابع صیاغات التثقیف ك م تت ألیف ث ة والت ة الكتاب ھ ملك ین ان ل د ح ان بع الفكري للقراءة ، لیجد االنس

لجدید في عالم محاورًا لبقًا ،والیتأتى لھ ذلك اّال من خالل الصقل والمرن في تثقیف الذات والبحث المستمر عن ا
حیة         ة ص ع حال ر والمواعظ ، اذ ان التنوی ف العب ي دون ان تختل الثقافة ، كما لیس علیھ تقلیب صفحات الماض

ان الذي یقرأ الكتاب الجید دائمًا كالمعدة التي اعتادت الطعام الجید : "لمفھوم استھالك المعلومة ، فالعقاد یقول
  " .ل ، فأن اختلف اعتلت ومرضت وكذلك غذاء العق

ك ـ                 ر ذل ل او غی رة للمل ت مثی ي ـ وان كان ا المتنوعة الت ة من اتجاھاتھ تلھام المعلوم ي اس وھنا یجب الصبر ف
ا ھي          م بھ ي تتس زة الت ناعات ، والمی یمكن ان تصقل الموھبة تدریجیًا ،ذلك اّن صناعة الكلمة ھي اصعب الص

ون الت         دھا یك ھ ، وعن ان في مسیرة حیات ھ االنس ا تناول ات البشریة       تنوع م ة لتطور الجین ة الطبیعی طور الحال
  .والبركان الذي یقذف بمحتویاتھ بعد أن امتأل تمامًا واصبح ینضح بما فیھ 

م             ي ل ة الت ة المتدفق د ، شالًال من االدب والكلم ل تأكی ر، بك ذي ُیعتب ولنأخذ ، مثًال، الشاعر الكبیر الجواھري ال
ھ  تتوقف اال بتوقف النفس ، ھذا الشاعر الك بیر ألتھم ثقافة االولین والمعاصرین ، وسلك الدرب الذي عبدَّه بیدی

دون ان ینظر الى عامل الوقت نظرة مادیة ،وبذلك انطلق ھذا المثقف ،وھو أنموذج من اعمدة الشموخ العراقي 
  .الذي الیمحى ، الى رحاب االبداع 

ار ب      ل بالثم ر، فیمتث بة      اما ناتج التخزین المعرفي ، ان صح التعبی یة الخص ي االرض د الغرس ف زة  . ع ورب الع
  .والجاللة لم یساِو بین المتعلم وخالفھ

ھ ، ویكون            ب نقاط م تَرت ن ل ا الجاھل فھو َم واخیرًا قد یجوز تعریف المثقف بالمستقیم المنتظمة نقاطھ ، وام
  .مبعثرًا باالبعاد القیاسیة
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  وتأثرت بھ.. كتاب قرأتھ 
  آمال عدنان الزبیدي
  صحفیة عراقیة ـ بغداد

  خوارق االبداع
ون   بدائع نظرة خطتھا زاھیات الصنیعة وھي تتسربل بزرقة المكان، حتى ان كتبھ المصفو فات انعشت وھذا الل

وم               لة عل ا سلس ي تمثلھ واھر الت ن الظ ة م ة الغرائبی ومة بدراس ات موس فح وریق و یتص ھ ، وھ انفاس
جامعة  -الطالب في كلیة الحقوق –الباراسیكولوجي، ومع ھذه االنتقاءات كان لقاؤنا بالسید كاظم سالم سرحان 

  :، فقال) بھ  كتاب قرأتھ وتأثرت( الذي استضفناه في زاویة  -النھرین
، تألیف شفیقة قره كلھ، ترجمة سلمان یعقوب  )خوارق االبداع( ـ ان الكتاب الذي قرأتھ وتأثرت بھ ھو مطبوع

ا           ین الصالحیة وافتراقاتھ ة، و ب تص والبشریة كاف تالف المخ ا وراء االخ تنطق م ، ذلك اّن تمثیلیة العجابة تس
م          قدرات جعلت الفرد المعني، یختلف عن اآلخر، واج لة التطور والعل ابع االجزاء ومواص ة  تت ي الحال ا ف مل م

الذي ال ینفك ان یكون  
  .. متفردًا واغواره

ائم   ور الق ن التص وع
ار    ان واالنك ین االیم ب
وكشوفات الطامح الى 
لة   ة واول سلس المعرف
الم    ي الع ا ف ن نوعھ م
العربي اشار المتحدث 
رة    ة المناص ى اھمی ال
رن    م المقت ذ العل وھ

ل  بتجربة ال حكم من قب
ب  ھ یص ي وجعل المتلق
ى  ور  عل التص
االفتراضات الممنھجة 
م     ا ت ین، فم ى الیق ال
ن  ھ ع تداول
یكولوجي  الباراس
ورات   ان منش واًء ك س
دة  ات ع او مؤلف
ون   تحق ان یك یس
ھ    تھدى ب ًا ُیس نبراس
الى الحقیقة، والحاجة 
داء    ى االھت ة ال عظیم
ذات    ي ال وما یغوص ف

  . االنسانیة
ة       ولمنسحبات التأثر ع بقی اط م بقراءات تختلف عن التخصص العلمي استطرد ضیفنا ووجوب التواحد واالرتب
اج نجد    . الخطوط الدراسیة فالقانون منظومة حیاتیة تمثل االنسان وبما ان القواعد ھي المقومة وسالمة المنھ

  . المزاوجة واضحة بكل تأكید
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  ت في بغدادمظاھر شعبیة اختف
  
  
  
  
  

  كمال لطیف
  كاتب عراقي

ب            اعتھم لترغی ى بض ادون عل ذي ین ة المتجولین ال ض الباع اھد بع ا یش كاَن المتجول في شوارع بغداد وأزقتھ
ل لشراء ما یعرضونھ علیھم ومن ھؤالء باعة الُجّمار ـ والُجّمارھو فسیل النخلة بعد تجریدھا من الخوص األطفا

  ..واللیف واستخالص ُلْب النخلة أي قلبھا
ذ        م لذی ي ذات طع ال وھ ا لألطف ة یبیعھ ان  .. والبائع یحمل الجّمار وبیده سكین حادة یقطع منھا شرائح خفیف وك

وھو نبات یشبھ الحلفاء ولكّن لحاءه طري ولذیذ ) شیخ صملھ(رًا بیده وینادي علیھا خض اھناك من یحمل عیدان
  .. الطعم وھذه أكلة كان القلیل من األطفال یقبل علیھا

اء      ي إن ومن باعة ھذه األصناف بائع ـ الباسورك ـ وھو نوع من الحب صلب القشرة ینقع بماء الملح ویوضع ف
  .الى أسنان قویة) الباسورك(ویحتاج .. صغیر أو االستكانمن الفخار ویباع بواسطة القدح ال

ا         أنبوب معدني وبجانبھ ي ب ي تنتھ وكنا كذلك نشاھد بائع ـ السوس ـ وھو یحمل قربتھ المصنوعة من الجلد الت
م      ر ت ي خزان كبی مجموعة من الطسوت واألقداح والسوس نبات یؤخذ قشره وینقع ألیام حتى تسیل خالصتھ ف

ضع في الجلود أو ما یطلق علیھ ـ الجود ـ والبائع یرّوج لبضاعتھ عن طریق قرع الطشوت أو یسخن ویبرد ویو
  .والسوس عقار ودواء للعدید من األمراض.. الطاسات مع بعضھا لتبعث صوتًا یتناغم مع رغبة المشتري

م        دھن والسمس ین وال نع من الطح ھ یص ى   ومن الباعة باعة السمیط وھو نوع من أنواع الكعك ولكن ل عل ویعم
ى          ا عل درجات یحملھ كل م ى ش ینیة عل ي ص ائع ف عھا الب م یض ص ث ي تحّم رن لك ي الف ع ف ر توض كل دوائ ش

افة              .رأسھ ع اض یض م ین األب نوع من الطح ین المص ائع البورك وھو نوع من العج ده ب یرة (ویأتي بع  من ) ش
  .غلي والبعض یضع في البورك الجوز أو الفستق او الكرفس الماء الموالسكر 

ادة         وك وط بم ین المخل ًا من العج نوعة أیض ي مص ایة وھ ان في بغداد بعض الباعة من الھنود یبیعون السمبكس
ومن الباعة من یحمل صحنًا من الفخار فیھ الطرشي المحشى .البھار وعند عرضھا للبیع تنقع بشطة حارة جدًا

ھ الكركم أو    ویبیع الطرشي في ك.. بالكرفس والعطر المكّون من الكمون والفلفل األسود اسات بعد ان یرش فوق
  .الفلفل الحار ومادتھ مكونة من الشلغم والطرشي واللھانة وغیرھا من الخضار

ثلج     ) السكنجبیل(ومن الباعة الذین یظھرون في الصیف باعة  ط مع ال ارنج ویخل المصنوع من السفرجل أو الن
ت  اع        وھو  .. ویوضع فوقھ الزعتر كذلك باعة التمر ھند وباعة الناملی أ وتب ي تعب ة الت نوع من الشرابت الغازی

  .بأثمان رخیصة 
ابق    د من الس ك  .وكان األطفال یتبارون في اللعب بعد رج قنینة الناملیت لغرض ایصال العصارة الى مكان أبع تل

 .من الموروث الشعبي ھي صور غابت من حیاتنا والبد ان نعیدھا للذاكرة ألنھا جزء 
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 جوھرة بالید ومتنفس للروح: الكتاب الممتاز

اعي         اء شكلھ الطب ى بھ د عل افي الجی مون الثق الكتاب الناجح ذو المض
الكثیر    وحي ب ھ ی میم غالف ذي       وتص ر ال ذا العص ي ھ اح فف ن االرتی م

تتنافس فیھ أنواع النتاجات األدبیة والفنیة وتتجدد فیھ أدوات التوصیل 
ل       ن قبی دة م ة ذات الفائ ة الروحی ن األغذی اق م ى أطب ة عل المقدم
المعلومات المھمة عن مجاالت عدیدة إضافة لألخبار والتحلیالت حول  

ل ھذا   شؤون الحیاة والساعة وغیرھا ًا     ففي مث ابك ثقافی الظرف المتش
تویین       ى المس اد عل ن إال االعتم ة ال یمك ة مھم اب كحاج رز الكت یب

 .الشخصي والعمومي
ولعل من ضمن االھتمام الفائق بالكتاب ھو قیام المعارض الموسمیة أو 

اھرة      ي الق ب ف ارض الكت ة كمع ة أو األقلیمی نویة المحلی ثًال(الس ة    ) م ب المنوع ا عرض الكت تم فیھ ي ی ذات الت
  .العناوین المتعددة التي یحاول بواسطتھا منتجو الكتب إرضاء رغبات الجمھور القارئ قدر اإلمكان

و أي معرض    وبدیھي جدًا أن تضم تلك المعارض أجنحة عدیدة غالبًا ما تكون بین عدة دور نشر وغالبًا ما یخل
ًا       من جناح للحاسوب اإللكتروني وال یغیب عن البال أن ھناك معارض دولیة ا بیع ب فیھ اع الكت اب وتب تقام للكت

كاأللمانیة مثًال أو غیرھا من اللغات لما تشارك بمثل ھذا النوع   ) لغاتھا األصلیة(مباشرًا سواء منھا الصادرة بـ
  ) .دور النشر األجنبیة(من معارض الكتاب 

ك         د یكون من یتصور ذل ا ق ة كم د أن دور النشر   والكتاب المعروض في معارض بیع الكتب لیس سلعة عادی بی
راھقتھم ومع      ي أول مراحل م تشارك أحیانًا بتقدیم إنتاجھا من الكتب الخاصة باألطفال والیافعین والمراھقین ف
ھذا االھتمام في توصیل األفكار فإن بعض المعارض تستغل في أیام عروضھا السماح لتقدیم خدمات النشر عبر 

تعضید نتاجاتھم بواسطة بعض دور النشر (ن مختلف البلدان ألجل فتح باب المداولة مع كتاب وأدباء وفنانین م
  ) .النشطة

ولعل من التقالید الثقافیة الحدیثة أن أصبحت الجھات الرسمیة التي تقام على أراضیھا تلك المعارض ھو قیامھا 
ھ  بتقدیم الجوائز ألفضل أجنحة عروض الكتب ومانحة أیضًا لدور النشر األكثر نجاحًا أوسمة ومید الیات وتوجی

ة             دوات الثقافی ة الن ًا إقام ا أیض ي منھ تكمالیة للمعرض والت راز األھداف االس من إب ك ض ر ذل ث یعتب كر حی الش
  .لیتحاوروا مع جمھور المعرض مباشرة.. نیباستضافة عدد من الكتاب واألدباء والفنان

تاعھ من معارض الكتب خصوصًا إذا طبیعي أن ھناك نكھة تشعر اإلنسان بالغبطة حین یتم اختیاره لكتاب ما ویب
ما علم أن نسخة أو نسخ من ذات الكتاب متوفرة في المكتبات العامة السامحة لمطالعتھ في قاعات مطالعاتھا إذ 

خصوصًا وأن المصادفة أحیانًا تتیح الفرصة للجمھور من  . لھ معنى آخر) مقتنى شخصي(أن امتالك الكتاب كـ 
  .الفائدة حتى بالنسبة لغیر المتخصصین شراء كتاب تخصصي ال تخلو منھ

فالعدید منھم ) للفرجة(كونھم غیر زائرین ) بصورة عامة(أما فیما یخص زوار معارض الكتب فالمعروف عنھم 
ب   اوین الكت تعراض عن ة اس بوا كیفی د كس ورة سریعة(ق ي   ) بص ص ف ا یغ ن م وف لك ى الرف ففة عل ي مص وھ
   .ن بشرائھایود تكون أحیانًا غیر موافیة القتناء كل الكتب الراغبنفوسھم أن النظر إلى ما في جیوبھم من نق

وكسبب من جملة أسباب فإن تسعیرة بعض الكتب تكون مرتفعة والغریب أن عدوى رفع أسعار الكتب قد انتقلت 
بة            دول تخصص نس أن تكون ال ادة األسعار ك د لزی ع جدی اق أي توس إلى دور نشر عدیدة مما یقتضي وقف نط

اب   مالیة أل ید الكت جعة   (صحاب دور النشر لدعم تعض عار مش ھ بأس ة خاضع      ) وتوزیع أي حاجة ثقافی اب ك فالكت
  ).العرض والطلب(لمسألة 

  )شبكة النبأ المعلوماتیة (
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  مكتبات قدیمة لبیع الكتب في بغداد

تزخر المدن عمومًا بمكتبات بیع الكتب ، حتى أّن بعض تلك المكتبات ینال شھرة تستمر الى وقت طویل ، بینما 
ًا للمثقفین وتعد مكتبات بیع الكتب منھًال مھم. تنسى اسماء البعض اآلخر بمرور الزمن أو بمجرد غلق ابوابھا 

  . والراغبین بالتزود من منابع الفكر والمعرفة 
ات              ي اوق یما ف ب والمجالت الس د القراء بالكت ي تزوی ر ف أن كبی ا ش داد لھ والمكتبات القدیمة لبیع الكتب في بغ
ھ          ابق ، وبعضھا زال لكن ن كالس م یك ھ وان ل ي عمل تمرًا ف ازدھار تجارة الكتب ، بعض تلك المكتبات مازال مس

  .ال في ذاكرة المعنیین بالكتب ماز
ع     ي موق ب  ف یم ذوی ور بس ره منص ُھ ونش ًا كتَب ا تحقیق رأ ھن وطن ( نق ا ال ض  ) دنی ب بع رض الكات ھ یع ، وفی

  .المكتبات القدیمة التي كانت متخصصة في بیع الكتب 
  "الموروث"

  مكتبات قدیمة في بغداد
  منصور بسیم ذویب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اكثر من مكتبة وكتاب ، فإّن من اكثر مایعلق في ذھن المثقف موطن طفولتھ وصباه ، لیس ھناك مایشد المثقف 
عندما یرتبط بمجالس االدب والثقافة والمكتبات ، السیما إن كان ذلك برفقة والد أو أخ یحب العلم ویعشق االدب 

لعلم او مكتبة من المكتبات ، من الذین الیكاد یخلو منھاج ایامھم من زیارة الى منتدى ثقافي او بیت من بیوت ا
ب        اء والكت األدب واالدب م ب ًا ال ینفص رتبط ارتباط ، وھذا من شأنھ ان ینحت في ذاكرة الفتى تأریخًا ثقافیًا ادبیًا ی
ت        ي علق لة الت ك الص ان تل ھ ك والمكتبات ، وألجل كل ذلك كان ھذا التحقیق الذي اعترف أّن أھم دافع من دوافع

ة بحبي لألدب واألدباء والثقافة و المثقفین ، والكتب والمكتبات التي غرس حبھا في  بذاكرتي القدیمة الممزوج
ا أو أن      ي أن أجافیھ ى نفس والدي رحمھ اهللا ـــ من حیث یقصد او الیقصد ـــ فكانت قطعًا من صمیمي أشفق عل

  . أنساھا
  :مكتبة الزوراء 

، تقع في سوق السراي ) أكرم الفلفلي ( لكھا نجلھ م ، واآلن یمت1930عام ) حسین الفلفلي ( أسسھا المرحوم  
ان في               د ك ھ ، فق ارة والترفی افر ألجل التج ي ، ویس اء العھد الملك ب من مصر أثن ، كان مؤسسھا یستورد الكت

  یرافقھم الدكتور) مھدي محبوبة ( خمسینیات القرن الماضي یسافر أحیانًا برفقة أستاذ اللغة العربیة الدكتور 
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  ) المفصل في تأریخ العرب قبل اإلسالم ( صاحب الكتاب المشھور ) جواد علي ( مع الدكتور ) علي الوردي (  

  .ر یجلس في مكتبتنا لساعات طویلة، كما قال اكرم الفلفلي وقد كان األخی
ي    –فقد كان ) نوري السعید ( أما رئیس الوزراء  ده       –كما یذكر أكرم الفلفل ًا بسوق السراي ، فناش ّر أحیان یم

ام       ي ع ك ف ان ذل الي ، ك والدي مرة في أن یساعده لیحصل على خط للھاتف ، وقد نصب ذلك الخط في الیوم الت
  : سألتھ عن أھم المكتبات القدیمة في شارع المتنبي ، فأفاد قائًال.  م1949

ة  ) محمود القالبجي ( ، مكتبة ) أحمد كاظمیة ( ـ ھناك مكتبة  دري (، مكتب ة ) الحی ي   ( ، مكتب راھیم األعظم ) إب
ة    ) نعمان األعظمي ( أنشَئت في األربعینیات ، مكتبة  ات ، مكتب راھی ( أنشئت في نحو الثالثینی دایري  إب ) م الس

( ، مكتبة المثنى ، صاحبھا ) عواد ( ، مكتبة ) سید باقر ( إشارة الى إرتداء صاحبھا السدارة البغدادیة ، مكتبة 
ب  م الرج ة العصریة ) قاس ي ( ، المكتب ود حلم ة ) لمحم ة النھض اوي ( ، مكتب رحمن حی د ال ة ) لعب ، والمكتب

، ) علي الخاقاني ( ، مكتبة دار البیان ) لعبد الحسن راضي ( ربیة ، مكتبة الت) لشمس الدین الحیدري ( األھلیة 
  ) .محمد جواد ( مكتبة األندلس ، مكتبة المعارف 

ألنھ كان یحتوي مخبزًا للجیش ، أما تجارة الكتب الیوم ) خانة كاألكما( أما شارع المتنبي فقد كان یسمى شارع 
ا    فھي لیست كما نأمل ، فالكساد خیََّم علیھا ، ل ك فأن ھجرة الكثیر من المثقفین ، وقراء الكتب ، وبالرغم من  ذل

مستمر في ھذه المھنة ألنني أعشقھا ، وألن من الصعب علّي أن أترك تأریخ والدي وأخي والجھد الذي قاما بھ 
  .لعشرات السنین إلنشاء ھذه المكتبة 

  : المكتبة الحدیثة  
ت      صاحبھا الحاج محمد جواد ، وكان الوحید الذي ا كان تان ، ومعظمھ د والباكس یستورد الكتب من ایران والھن

  باللغة العربیة 
  : مكتبة دار التربیة 

ـ عن مكتبة دار التربیة التي 1965ـ وھو صاحب مكتبة االندلس سابقًا والتي تأسست عام ) ابو محمد ( حدثنا 
ت ال    1964انشئت في النجف عام : اصبح احد موظفیھا بما یأتي  م انتقل ام     ث ي ع ارع المتنب داد ش  1968ى بغ

ي           ى اآلن ، وھ ھ حت ا نفس ي  موقعھ ة ف ذه المكتب ت ھ د بقی ي ، وق ن الراض د الحس وم عب احبھا المرح ان ص وك
ة والنحو    تتعاطى غالبًا تجارة الكتب التراثیة والتأریخیة والثقافیة ، اما الكتب الرائجة ھذه األیام فھي كتب اللغ

عاجم والقوامیس ، وأّما عن تأثیر التقنیات الحدیثة على تجارة الكتب فأخبرني بأنھا واالدب والتاریخ القدیم والم
  .لم تؤثر اطالقًا ، ألن الكتاب ھو االساس في القراءة وما زال الوسیلة الوحیدة للقراءة 

  :مكتبة الشطري 
نبي ھو مكتبة النور التي بأن أصل ھذه المكتبة التي تقع اآلن عند شارع المت) نعیم الشطري ( أفادني صاحبھا  

م في مدینة الشطرة التابعة للناصریة ، وقد أقفل مكتبة النور وتوجھ للعمل في الكوت لسنتین 1958أنشأھا عام 
ت في        ) الستوك ( ، ثم الى بغداد حیث تعرف ھناك على أحد بائعي الكتب  ًا فبقی َق رواج م تل ي ل ب الت وھي الكت

تخدم        : انیة ، قال المخازن التابعة لدور النشر اللبن ا نس ا شراكة ، كن ا ونبیعھ رة منھ ات كبی كنا نقوم بجمع كمی
ى         ب ال در ھذه الكت ذنا نص م أخ ًا ، ث لھذا الغرض عربة دفع ، ونبیع الكتاب بین خمسین الى مائة وخمسین فلس

ذ بع            ى أخ ذا العمل عدة سنوات حت ى ھ ا عل ك ، داومن ض البصرة وغیرھا ، فنحصل على بعض األرباح من ذل
اللبنانیین القیام بھذا العمل ، حیث باشروا بإدخال كمیات من ھذه الكتب الى العراق ، مما جعلنا نعزف عن ھذا  

  . واتجھنا الى إفتتاح المكتبات ) الستوك ( العمل التجاري وھو تجارة الكتاب 
رق         1970عام  ل ال ان یحت ا ك ین أولھم ا محل ة ، استأجرت فیھ ارات الحدیث ي تسلسل   ) 1(م م بنیت إحدى العم ف

  العمارة
  ) .الشطري ( ، ومنذ ذلك الوقت باشرت افتتاح مكتبتي 

( أما عن إزدھار تجارة الكتب في العراق ، فحصل في عھدین أحدھما العھد الملكي ، واآلخر أثناء حكم الرئیس 
  . لإلستقرار النسبي في العھدین ) عبد الرحمن عارف 

  :مكتبة دار البیان 
  م في شارع المتنبي ، وكانت محط أنظار األدباء والعلماء1962عام ) علي الخاقاني ( أنشأھا الشیخ 
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تاذ      والصحفیین ، ینھلون منھا مع اد األس ة واألدب ، أف ل الثقاف ( ارفھم ، ویتفاعلون في منتداھا مع نظرائھم أھ

ة       ) بدیع الخاقاني  ا خدم عار كتبھ ى أس م عل لوب الخص نجل مؤسسھا ، بأّن ھذه المكتبة كانت أول من أدخل أس
تقسیط ، إنطالقًا لطالب الجامعات والمدارس ، وكانت تتساھل حین بیع الكتب مع محدودي الدخل ، وتبیع لھم بال

  . من مبدأ نشر الثقافة من غیر النظر الى أھمیة تحقیق األرباح 
ل     ) علي الخاقاني ( قام المرحوم الشیخ  ة ، مث بتأسیس دار وطنیة أھلیة بالتعاون مع بعض دور النشر العراقی

شمس الدین ( صاحبھا ، ومكتبة التربیة ، والمكتبة األھلیة و) عبد الرحمن حیاوي ( مكتبة النھضة  وصاحبھا 
  ، وشركة العروبة) صادق القاموسي ( ثم بعده ) محمود حلمي ( ، والمكتبة العصریة وصاحبھا ) الحیدري 

  . وصاحبھا لبناني األصل
حینما أكتمل موضوع ھذه الدار طرحت ھیكلیتھا ، فعرض األمر على وزیر الثقافة واألعالم إلستحصال الموافقة 

دي     ) شفیق الكمالي ( لوزیر الرسمیة ، إّال أن ا ن وال ة ، ولك ت أھلی كان یحبذ أن تكون ھذه الدار حكومیة ولیس
ھ         ى وج ي عل اب العراق دیر الكت من تص ي یتض ب أساس دار بواج ذه ال ى ھ ا أن تعن ات منھ ھ مقترح رح علی ط

ئ             ك وأنش ى ذل ة عل ت الموافق ًال تم المي ، وفع الم اإلس ي والع وطن العرب اء ال ع أرج ى جمی وص ال ت الخص
دارحكومیة وطنیة تصدر الكتاب العراقي ، وقامت ھذه الدار الحكومیة باإلتصال بالكتاب واألدباء لغرض تصدیر 

  كتبھم بعد
  . طبعھا 

  :مكتبة الصباح 
ید    دث الس تح

سالم جاسم جودة 
ة   احب مكتب ص
ي   باح الت الص
ھ    ن ابی ا ع ورثھ
والواقعة اآلن في 

ن  ( شارع  عمر ب
ز   ي  ) عبد العزی ف

رسمیًا بھذا االسم  -كما أفادني صاحبھا  –والمسجل ) ساحة مكتبة الصباح ( ، على التقاطع المسمى االعظمیة 
:  

م في منطقة الباب المعظم قرب بنایة الموقف العام ، وقرب وزارة الصحة الحالیة  1947ـ تأسست المكتبة عام 
ة الصباح    الى االعظمیة بعد تھدیم المحل القدیم الى موق 1956، ثم انتقلت عام  اطع مكتب في  . عھا اآلن عند تق

حف   .الّي ) جاسم جودة ( م تحول امر ملكیتھا من والدي المرحوم 1997عام  ع الص كانت في اوائل إنشائھا تبی
یة   والمجالت والكتب والقرطاسیة والسكائر والسكاكرفضًال عن حیازتھا وكالة لألجھزة الدقیقة وبیعھا للقرطاس

ى المحل        حتى صدر قرار وزارة اال ا إل ى ان انتقلن ذا ال یة ، وھك ات والقرطاس عالم باالقتصار على بیع المطبوع
  .المقابل ، الحالي ، بسبب قانون االیجار الحدیث 

  .كانت المكتبة تعد معلمًا مھمًا من معالم مدینة بغداد ، ونقطة دالة یستدل بھا على األمكنة والعناوین  
ب  أفاد صاحب المكتبة بأنھ كان في الم اضي یتسوق ما یعادل نصف شاحنة صغیرة من االصدارات الحدیثة للكت

ا ،          ت وغیرھ ة للحاسوب واالنترنی ات المتقدم بب التقنی د انحسر اآلن بس وبشكل دوري ومستمر ، ولكن ذلك ق
  .ولكنھ مع ذلك یؤمن بأّن الكتاب سیبقى الوسیلة االكثر رواجًا وراحة ودیمومة للقارئ 

ال       حینما كنت أتجاذب ال ار السن وق د كب ا أح داخل معن ل     : حدیث مع صاحب المكتبة ت ة قب ان من زوار المكتب ك
د      ارف وخال د ع عقود من الزمن ، كبار الساسة والشخصیات االدبیة والفنانین والرؤساء مثل عبد السالم محم

ز العقی         د العزی بري وعب ا ص ال وعط د الرح یخلي وخال ماعیل الش ي ومحمد   الشواف وعبد الرحمن البزاز واس ل
  .بسیم الذویب 

 )موقع دنیا الوطن ( 
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  مجتمع دون مكتبات

  احمد سعداوي
  شاعر وروائي عراقي

  القضایا یستعرض الكاتب االرجنتیني البیرتو مانغویل جملة من 1996الصادر عام ) ریخ القراءةأت( ِ في كتابھ
ات        ب والمكتب راءة والكت ع الق ھ الشخصیة م ة عالقت ن زاوی ة، م ة اجتماعی القراءة كفاعلی ة ب ة . المتعلق والجمل

ًا الحضورین،    ،)ناك مجتمعبدون مكتبة، لیس ھ( الالفتة التي یخلص الیھا من بین اشیاء كثیرة ھو قولھ  رابط
أن حضور      ،االجتماعي والكتبي في مسار واحد ر ب ھ یق ات (وكأن ب، او     ) المجتمع أتى إال من خالل الكت  ّناال یت

 .الكتب، ھي الممر لتكوین شخصیة المجتمع، أي مجتمع
المتحضرة، والتي ) تمعاتالمج(تحیلني ھذه الجملة القاطعة بنتائجھا الداللیة الى تلك الصورة المصدرة الینا من 

  . من صورة أي مدینة اغدا فیھا الكتاب بشكلھ االجتماعي العام، من خالل واجھات ورفوف المكتبات جزًء
وال انسى تلك الرسالة من صدیق عراقي اوصلتھ غربتھ الى شارع برودوي في نیویورك، حیث نقل لي مبھورًا 

ارع،     ذا الش ي ھ اني         صورة عن احدى المكتبات العامة ف ا االول والث ین بابھ ا ب خامة أن م ت من الض ي بلغ والت
 .منطقتي وقوف للحافلة

ات           ھ، وبلغ ن تخیل ب یمك دد من الكت ر ع د أكب في ھذه المكتبة النیویوركیة التي لم یذكر لي الصدیق اسمھا، تج
ب تعل   . مختلفة، وفي مجاالت معرفیة وفكریة وفنیة عدیدة یم الرسم،  وطاب لصدیقي العراقي ان یتحدث عن كت

كیلي،       ن التش اریخ الف وامیس خاصة بت وتلك التي تتحدث عن تاریخ الرسم، فأخبرني بأن ھناك موسوعات، وق
 .بالحجم الطبیعي للوحات الكثیر من الفنانین العالمیین) البومات(باالضافة الى 

اموك الحاصل عل        ان ب ي اروھ ي الترك ھ الروائ تطاع فی ذي اس ان ال ي المك ة ھ ة العام ل المكتب أن  2006ى نوب
ة   . یتعرف على تركیا بعمق ا للدراس ى امیرك اریخ        . حین سافر من تركیا ال ة بت ب المعنی اك من الكت د ھن د وج لق

 .الدولة العثمانیة وتركیا المعاصرة والمؤلفة باللغات االنكلیزیة والفرنسیة ما لم یجده في تركیا نفسھا
  :رخس واحدة من اجمل التوصیفات حین قالوھذه المكتبة ھي التي كتب في حقھا خورخي لویس بو

 .دائمًا اتخیل الجنة على انھا مكتبة كبیرة 
من المكتبة العامة انطلق كولن ویلسن في بحثھ عن المعرفة وعن اجوبة شافیة ألسئلتھ الفلسفیة، وھي نفسھا 

ا، م          ي كتبھ ھ ف ًا انف ًا داس اعة یومی ة عشر س ى   ھذه المكتبة من كان میشیل فوكو یقضي اربع اندویتش عل ع س
 .المنضدة

ة             درة المادی ان صاحب الق ین ك طى والقدیمة، ح م العصور الوس ان یس ي ك مع المكتبة العامة ألغي شرط معرف
ادر    ) الغالي بالضرورة(أما من ال یملك ثمن الكتاب . وحده القادر على القراءة ھ من مص فعلیھ ان یستقي معرفت

 !أخرى
د االستعارة والقراءة في         الكثیر من المثقفین العراقیین والع ة، ولعل تقلی ة العام ى المكتب رب یدینون بالفضل ال

ة السبعینیات    ى نھای ین      . المكتبة العامة كان شائعًا لدى العراقیین، حت بعض من الشعراء والقصاص ویتحدث ال
یع مداركھم، في توس بغدادالسبعینیین والثمانیین في بغداد عن اھمیة مكتبة كمكتبة عباس بن االحنف في مدینة 

 .وقراءتھم ألمھات الكتب التاریخیة والفلسفیة
د ال            ي بل اعي ف م الخراب االجتم ل حج ل فأتخی و مانغوی ة البرت ى جمل ات     وأعود ال رام للمكتب د االحت یرسخ تقلی

 نتھي الى حالة من غیاب ھذه المكتبة، وبالتالي غیاب االغراء بالقراءة، فأن یرتبط الكتاب، والقراءةیالعامة،  و
دة                ق قاع ق لخل اعًا ھو الطری اب مش راءة، وان یكون الكت ن الق ارئ، خطوة ع ارئ، اي ق ثمن، یؤخر الق فیھ ب
واسعة من القراء، وبالتالي االرتفاع بالوعي االجتماعي العام من الحضیض الذي یركس فیھ الى مستویات اكثر 

  .لذي یتحدث عنھ ألبرتو مانغویلا) المجتمع(مدنیة وتحضرًا، وھذا بالضرورة ما یخلق بدرجة او بأخرى 
  

 )موقع المجلس العراقي للثقافة (
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  نالكتاب من جنات االحالم الى جحیم الزناز

د النجاحات       .. ھناك من یعتقد االن ان زمن الكتاب الورقي قد انتھى ي االوراق الصفر بع ذة القراءة ف واختفت ل
غر     ضئیال الیزری احتى عاد قرص. العلمیة الھائلة لتقنیات المعلومات ونظم الخزن االلكترونیة د او اص م الی بحج

ارئ        ان الق ي ك دات الت ات من المجل بیل الحصول         یحتمل العشرات بل المئ ي س ھ ف ده ومال ذل جھ ى یب ا مض فیم
القارئ الیوم بفضل ھذه التقنیة الدخول الى بمقدور وینفق عشرات السنوات للحصول علیھا حتى اصبح . علیھا

ي     ة الت ة العالمی ة والفكری اق المعرف ي آف ھ ویتجول ف ي غرفت الس ف تئذان وھو ج الم دون اس ات الع ر مكتب اكب
ا من    ” السوربون “ الشھیرة ومكتبة” الكونغرس االمیركي “ كتبةتتضمنھا ھذه المكتبات؟ كم ة وغیرھ العالمی

 .مكتبات العالم
وحكایاتھم التي اخذت حیزا متألقا في التراث . ھل یعني ذلك نھایة عصر الكتاب المطبوع وزوال زمن الوراقین؟

ي وشوارع دمشق     ف .. تفي القراءخالعربي بنوادر اخبارھم وحكایاتھم الطریفة الممتعة؟ ھل سی ارع المتنب ي ش
ات      اب والمكتب وارع الكت ون ش م یجوب اھرة وھ ارض ؟ھ ..والق تختفي مع ب  “ ل س ا  ” الكت نویة واعیادھ الس

 التي ینتظرھا القراء والباحثون بفارغ الصبر كل عام؟.. الموسمیة
ووجود المالیین .. تابوازدحام اسواق الك.. وارقام مبیعاتھ المتصاعدة” الكتاب الورقي “ ـ اعتقد ان واقع حال

ون یبحثون عن      ا یزال ذین م ة   “ من عشاق الكتاب ال د المعرف یر الوعي    “ و” لذائ اف أكس في االوراق  ” اكتش
اب مطبوع بحرف               ین اوراق كت ي ب اریخ المتخف ان وعطر الت ق االزم ارئ الباحث عب ا الق م بھ الصفر التي یش

ات  ة       . .حجري او مخطوط بحبر االجداد ومحفوظ بجلود الحیوان زمن وتحوالت السیاس ات ال ھ من تقلب ة ل  حمای
ة الجلوس ویعر       ما زالت المكتبة تشكل لدى شریحة المثقفین فضاًء زین بھا غرف ا ی ا جمالی ھا بزھو  ض معماری

زة او صدیق    .. لضیوفھ ة متمی وكأنما یعرض بھا تاریخ ھذه الكتب وذاكرتھا التي قد تكون مقترنة بواقعة حیاتی
  "الكتاب السري“ ھمة لبولیسھاجر ولم یعد او مدا

زالت ادلة االثبات واالداة التي یبحث عنھا رجال االمن ألربما تكون الثورة المعلوماتیة وادواتھا التكنولوجیة قد 
ا    ” لحكم االستبداد “ المعارضین على الدوام” المشاكسین “ في مكتبات القراء ي ولكنھ راءة التحریض بفعل الق

ة      . على عشاق القراءة لم تقِض ة االزمن ائع ورائح ا المواقف والوق أّن  فكما لالنسان ذاكرتھ التي یستحضر بھ ف
للكتاب ذاكرتھ المطبوعة على غالف الصفحة االولى منھ والتي تبوح بنفسھا دون ان تتمكن من ذلك كل اآللیات 

 ..المعقدة لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة
ة    ” ول الكتاب اال“ ومن المناسب ھنا ان نذكر ان واقعة ة او روای ة فنی والتي تكون عادة قصة لالطفال او محلی

  . على درجات الوعي ولربما االنتاج التألیفيأتظل عالقة في ذاكرة القارئ حتى بعد ان یبلغ .. بولیسیة مشوقة
د  .. ومن ھذه الواقعة سیبتلي القارئ بداء القراءة وعشقھا المجنون ا بع دم .. الذي سیصعب الشفاء منھ فیم ا عن

  .تشعر بأن ھذه الھوایة الخطرة قد اخذت بك من ضیق االمكنة الفقیرة الى آفاق االحالم الملونة
الك     توفي المجتمعات التي تحكمھا طواغیت مستبدة وبربریة  ي مس ي ف اب والمش صبح قضیة الحصول على كت

ال    ترصدھا عشرتالوراقین والتجوال بین ارصفة الكتب مغامرة سریة غیر محمودة العواقب  ات العیون من رج
  .وعسس السلطة

اة          تبدون الطغ دھا ھؤالء المس یقة یع ازن ض ى زن ة ال الم الوردی ن منصة االح ود عاشقھ م د یق اب ق ذا فالكت ول
 .لمجانین المعرفة وعشاق الكتب فیحجرونھم خشیة تفشي اسرار وعیھم وعشقھم الى العامة من الناس

اب ھي مضرب       .. دون سواھم من البشروقد ینطبق على ھذه المفارقة قصة العراقیین  قصة العراقیین مع الكت
ھ       ھ مصر وتطبع ا تؤلف رأون م ذین یق ل     ” بیروت  “ مثل لدى العرب والعالم بأجمعھ منھم ال ر المث ى حد تعبی عل

ات     .. المشھور كما انھ من النادر ان یخلو بیت من بیوت مثقفي العراق وغرفھم الخاصة من نوعین من المكتب
ا ة یظھرھ ع علنی ة   .. للجمی ب السیاس ى كت وي عل ي تحت دقائھ والت ن اص ة م ا اال الخاص ع علیھ وسریة ال یطل

الثورات       یر ب ام من السالطین والتبش ى  .. والمؤلفات التي تحرض القراء عادة على الغضب والتمرد واالنتق ابتل
راءة ا      ي ق یئا ف ون ش ث ال یفقھ ف بحی ل والتخل ن الجھ انوا م ال أمن ك ي برج ون المثقف العراق ب وال یعرف لكت

ة ضد         فیلتبس علیھم االمر للدرجة التي یعتبرون اجزاًء.. عناوینھا ة ادان ة ادل ب االدعی صغیرة من القرآن وكت
  ومھما بلغت قدرة االقراص .. مھما بلغت التكنولوجیا من تقدم في مجال المعلومات.. المتھم من كل ما تقدم
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ـ  ــــــــــــــــــــــ   قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي         راءة ف ة الق اف ومتع ذة االكتش ى ل ول ال ي الوص لح ف ا ال تص ي ـ فانھ زن والعرض المرئ ى الخ ة عل اللیزری

ین با .. االوراق الصفر  ول ب ا مسرات التج وفر مطلق واقھا   وال ت ى ارصفة اس ة عل ا المرمی ب واحزمتھ عة الكت
 ...المزدحمة بالقراء

كما سیظل عشاق الكتاب ممن ال یرى بدیال لذلك المشھد الساحر االخاذ الذي یشیع في الناظر سرورا كلما طالع 
  .مكتبتھ صباحا

 ھل انتھى زمن الكتاب المطبوع؟.. ولالجابة على سؤالنا االول
وع  ة للموض ب كخالص ة     :نجی ات القدیم ات والحجری ي اوراق المخطوط فح ف ذة التص رف ل ن ع ن .. ان م وم

 ...ودائھا الجنوني.. استنشق عبیر االزمنة ونكھة التاریخ ال یمكن ان یفرط بعشق القراءة
ة   .. وخاصة نحن االن في مرحلة االزدھار للكتاب المطبوع د ان اختفى   .. بعد ان غاب حراس الحدود الجھل وبع

ـافات      .. من شارع المتنبيرقیب الكتاب  ب المســــ امًال في تقری ة اال ع والـــــى االبد ولم تكن الثورة المعلوماتی
ـھي      ..بین الظواھر والرمـــــوز المعرفیة وتیسیر سبل ھذه المعرفة ن ینـتـــــــ وع ل اب المطب ـر الكت فأذن عصــــ

  .ت طویلة قادمة على االقل لسنوا
 )جریدة الصباح العراقیة ( 

  
  
  

   الجدل بین
  النشر الورقي

ر اإللكتروني والنش
..  

  الكتاب ومستقبل
  الورقي في 
 الرقميظل العصر 

  
  
  
  

 نادیة ابو زاھر
  

ة، ومن                 ة اإللكترونی ا یعرف بالثقاف ى م اب العرب عل دا من الكّت اال متزای ا نشھد إقب ة بتن في ظل عصر العولم
ني، فنجد أن بعضھم أسس صحفا ومجالت إلكترونیة، ووجد المالحظ أن عددا منھم قد تحول إلى النشر اإللكترو

آخرون في الكتاب اإللكتروني وسیلة جدیدة لھم لنشر ما ال یمكنھم نشره في الكتاب الورقي، بل تطور األمر بأن 
  لكن في المقابل یھاجم بعضھم اآلخر الثقافة اإللكترونیة والكتاب الرقمي . وجد اتحاد كتاب االنترنت العرب

اب         ویصل ض الكّت راف بع ى عدم اعت دا إل ان ح ورقیین "األمر في بعض األحی اب  " ال رقمیین "بالكّت ین  ". ال وب
ي        نحاول أن نلق ا، وس ل منھم دي ك ین مؤی ر ب دل كبی دأ یظھر ج ورقي ب ي والنشر ال النشرالرقمي أو اإللكترون

ر    الضوء على ھذا الجدل، لكن ھذا ال یعني بأننا نستطیع اإلحاطة بجمیع تفصیالتھ ى أكث التي بدأت بالتشعب عل
  كما أننا سنعرض السلبیات واإلیجابیات لكل من. من صعید، فُتعقد لمناقشتھا المحاضرات والندوات والمؤتمرات
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ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قالت الصحافةــــــــــ
لذا وفي خضم تشعب الخالف حول النشر      . النشر الورقي والرقمي بشكل موضوعي على وفق رؤیة كل منھما

ة النشر          ت ستستمر ثقاف ة إن كان ة لمعرف ي محاول الرقمي واإللكتروني تنبع الحاجة لمعالجة ھذا الموضوع، ف
ة       الورقي في مجتمعاتنا العربیة متربعة على العرش دة ثقاف ة، أم أن منافستھا الجدی یطرة والغلب وتبقى لھا الس

  النشر اإللكتروني تتحین الفرصة لتزیحھا عن ھذا العرش؟ 
ھ     اب العرب بأن ین      یانتشار النشر اإللكتروني في اآلونة األخیرة عّده بعض الكّت ورقي، وب دا للنشر ال كل تھدی ش

بیر في األوساط األدبیة والفكریة ، كّل لدیھ وجھة نظره التي مؤید لھذا المنافس الجدید ومعارض لھ أثیر جدل ك
فغالبا ما یكون الكّتاب الورقیون، ال سیما من الجیل القدیم من الكّتاب وأصحاب دور النشر، . یحاول الترویج لھا

ون سھولة فیما أن الكّتاب الرقمیین، السیما الجیل الجدید الصاعد الذین یجد. من أشد المعارضین للنشر الرقمي
ي      ي أو الرقم اب اإللكترون ن الكت دافعین ع د الم ن أش ة، م ات الحدیث ع التقنی ل م ي التعام   .ف

رقمیین      اب ال َیعّد بعض الكّتاب الورقیین انتشار الكّتاب الرقمیین ظاھرة سلبیة، وكثیرا ما یقللون من شأن الُكّت
ن لھم      " كّتاب"طالق صفة ومن قیمتھم األدبیة والعلمیة، ویذھب بعضھم إلى عدم االعتراف بإ م یك ا ل یھم م عل

في حین یدافع الكّتاب الرقمیون عن ھذه الصفة ویتشبثون بھا، ویعتبرون أن عدم ". نشرا ورقیا"كتبًا منشورة 
ة المنشورة        وجود كتًب ب الورقی رًا من الكت منشورة نشرًا ورقیًا لھم ال یعني بأنھم لیسوا كّتابًا، ویرون أّن كثی

ة       لیست ذات قیمة ة كبرى من الناحی ة أھمی علمیة أو أدبیة مھمة، في الوقت الذي یجدون أن للكتب اإللكترونی
ة حكرا       . العلمیة ت الكتاب رون، ظل ویناقشون بأنھ ومنذ أن اخترع جوھان جوتنبرغ الطباعة منذ نحو خمسة ق

وفر لغیرھم       م تت . فحظوا بالشھرة   على نخبة محظوظة في سائر المجتمعات الذین توفرت لھم ظروف للنشر ل
م یحظوا بالفرصة نفسھا     ي   لكنھم یجادلون بأن عدم توفر الحظ لبعض الكّتاب الذین ل نھم   اال یعن . نھم أفضل م

ا            ل لنشر م ا من قب وا یحظوا بھ م یكون م ل ویعتقد الكّتاب الرقمیون أنھم وجدوا في النشر اإللكتروني فرصة لھ
بھم   ر كت ھ أو نش ة"یكتبون م ی "الرقمی ذلك فھ ًا ال ، وب كلون منافس بحوا یش م أص اب   رون أنھ ھ للكّت تھان ب ُیس

  .الورقیین
دافع        ث ی د، حی ذا الح د ھ ورقي عن ال ینتھي الجدل بین المدافعین عن النشر اإللكتروني والمدافعین عن النشر ال

ار  والمؤیدون للنشر الورقي، ال سیما المعارض اب ال   ان ن للكتاب اإللكتروني عن وجھة نظرھم باعتب ورقي الكت
ھ  حاب   . ھو األبقى لما لھ من عالقة حمیمة مع القارئ أو مع مقتني الكتاب الورقي والمھتمین باقتنائ رى أص وی

وبطریقة محددة، فیما أن الكتاب   ھذا الرأي أن من مساوئ النشر االلكتروني أنھ یتطلب القراءة في مكان محدد
اب          الورقي یمكن أن یصحبھ القارئ معھ في القطار وفي غرفة  ي الكت ذي ینتفي ف ان األمر ال ل مك ي ك وم وف الن

كل جسم         . االلكتروني ذ ش ورقي یأخ اب ال ّدون الكت ث یع المدافعون عن الكتاب الرقمي یدحضون ھذه الحجة حی
خ     ة ال دود جغرافی ین أن   .مادي یتطلب الحمل والنقل والسفر والتوزیع والبیع والشراء، والتنقل داخل ح ي ح ، ف

ي ی اب اإللكترون طوانة    الكت لب، أو االس رص الص ى الق خھ عل ن نس ث یمك ة، حی ابقة كاف ود الس ن القی رر م تح
ة         رائط واألدوات المكتبی ب واألوراق والخ ھ الكت دس فی زل تك ن المن ز م غال حی ى إش وء إل ة، دون اللج المرن

دي     . المختلفة اب التقلی زات الكت أن إحدى می ة   أما حول ردھم على مناھضي الكتاب الرقمي في ادعائھم ب إمكانی
ي ظل     وم ف اصطحابھ إلى أي مكان، فالمدافعون عن الكتب اإللكترونیة یعتقدون أن التقنیة حلت كل المشاكل الی

و في           ) الالب توب(انتشار الحواسیب المحمولة  ى ول ان حت ي أي مك ھ ف خص مع ا الش ي یستطیع أن یحملھ الت
  . السیارة أو الطائرة أو غرف النوم

ور    سبب آخر یقدمھ المدافعون اب ال دون ان     عن الكت ث یعتق ة نظرھم حی دعم وجھ ورقي یعطي     قي لی اب ال الكت
عمق المعرفة والتأمل، في حین أن الكتاب االلكتروني أو النشر االلكتروني یعطي فكرة عن الموضوع وال یمكن 

ل     ت طوی حیة لوق ة ص ى    . للقارئ التعمق في دراسة الكتاب لصعوبة الجلوس على شاشة الكمبیوتر من ناحی عل
بھ             ي ھو أش دف البحث العلم ة بھ ب التقلیدی تخدام الكت ي من أن اس اب الرقم عكس ما یراه المدافعون عن الكت
بالعوم في حمام سباحة في حین أن استخدام اإلنترنت والكتاب الرقمي والمكتبات اإللكترونیة أشبھ بالسباحة في 

ث    المحیط، فالتقنیة الحدیثة الرقمیة توفر الوصول إلى المع ارئ أو الباح تطیع الق ث یس  لومة بسرعة كبیرة، حی
احثین خدمات     . الحصول على المعلومات في دقائق معدودات راء والب دم للق إضافة إلى أن الكتاب اإللكتروني یق

ورقي        اب ال ة الكت ي حال ا ف وفر مطلق ة ال تت اء   . أكثر من حیث إمكانیة البحث ، والفھارس اإللكترونی وحول ادع
   ر اإللكتروني بأن الجلوس على شاشة الكمبیوتر یؤثر على الناحیة الصحیة فھم یرون بأنالمعارضین للنش
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ـ     قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ھ إلى أي مكان حتى في السریریمكن حمل) الالب توب( 

اب     ة الكت ي حال ھ ف تھم، أن حة رؤی ات ص ورقي إلثب اب ال ن الكت دافعون ع دمھا الم ي یق رى الت دالئل األخ ن ال م
ورقي  دون للنشر    . اإللكتروني ال توجد حمایة لحقوق المؤلف ویسھل سرقتھ على عكس الكتاب ال دافع المؤی وی

ن تحصل سواء أكان ذلك في حال الكتاب الورقي أم في حال الكتاب الرقمي اإللكتروني بقولھم أّن السرقة یمكن أ
ة          . أو اإللكتروني ة المعروف ي تحد من السرقة اإللكترونی ات الت د من التقنی ویعتقدون بأنھ یمكن أن یوجد العدی

ق  " أن جوجل     Copy  &Paste" بالنسخ واللص ادلون ب ث یج بة      Google، حی ر بالنس ى ھذا األم ت إل تنبھ
ة النسخ            لكت وم بعملی عب أن تق ث یص ة للصفحة، بحی وفیر حمای ق ت ك عن طری ي تعرضھا وذل ة الت ا الرقمی بھ

اب   واللصق منھا بسھولة وھي عملیة تؤمن الحمایة للكت
الي تحد من السرقة     . الرقمي أو النشر اإللكتروني، وبالت

ات السرقة، من          د من عملی ن الح ھ یمك كما یناقشون بأن
وابط للنش ع ض الل وض اد  خ دخل اتح أن ی ي ب ر اإللكترون

ویضیفون بأنھ یمكن . الكتاب طرفًا لضمان حقوق التألیف
االستفادة من التجارب التي سبقت المجتمعات العربیة في 
ھذا المجال، اذ وفقًا لتجارب دول أوروبا وأمریكا فإنھ یتم 
خة       ة للنس ة الفكری وق الملكی ین حق ة ب ة القانونی التفرق

اب    ن الكت ة م خة    المطبوع ن النس لٍّ م ف وك أو المؤلَّ
طوانات مدمجة       ى اس ة المنسوخة عل اإللكترونیة والطبع
ات        كال مؤلف ذه األش ار كل ھ موعة، واعتب والنسخة المس
د   مستقلة، ما لم ُیَنّص صراحة على شكل المؤلف في العق

فما تقدمھ دار النشر اإللكتروني حتى یتم إنتاج . الحصري
الھ ال   ي وایص اب اإللكترون ي  الكت ھ ف ارئ یطلب ل ق ى ك

ى    ة إل العالم، انھا تقوم بتحویل الكتاب من نسخـتھ الورقی
ات     دث تقنی الل أح ن خ ث م ل للبح ي قاب ص إلكترون ن

  .  OCRالـ
بشأن حقوق الملكیة الفكریة یخالف المدافعون عن النشر 

ز       دون أن للنشر اإللكتروني می م یج ورقي، فھ ورقي    اإللكتروني ما یراه المدافعون عن النشر ال ى النشر ال ة عل
حیث یرون أنھ في حالة الكتاب الورقي یرتبط بعض المؤلفین والمبدعین العرب أحیاًنا بعقود حصریة لبعض أو 

  . كل مؤلفاتھم مع دور نشر، في حین أن ذلك ال یحصل في حالة النشر اإللكتروني
بة    دلیل آخر یقدمھ المناھضون للنشر اإللكتروني على صحة رؤیتھم، حیث یناق ة بھا نس شون بأن البالد العربی

دة       ا معق اج لتكنولوجی ذي یحت ي ال اب االلكترون اني    . أمیة عالیة بحیث ال یستفید الجمھور من الكت رأي الث ا ال أم
المؤید للكتاب الرقمي فیعتقد بأن التكنولوجیا ھي میزة في مصلحة الكتاب االلكتروني، حیث ُیقرأ من على أنواع 

إلى جانب إمكانیة إضافة الكثیر من النظم   . ض الخاصة باألجھزة االلكترونیة المختلفةمتنوعة من شاشات العر
ة     الم متحرك بة     , التفاعلیة حیث یتمیز بوجود وسائط متعددة من نصوص وصور ورسوم وصوت وأف ھ نس ولدی

ارئ یت     , عالیة من التفاعلیة مع القارئ ر   األمر الذي یساعد في التعلم بصورة أفضل، ألن الق اھدة أكث ذكر بالمش
ي،             . مما یتذكر بالقراءة اب اإللكترون ي للكت ي اإلخراج الفن ة ف ة الرقمی ة الفنی ق التقنی ة تطبی ى إمكانی افة إل إض

اب الرقمي      . بإمكانات ال تتوافر للكتاب التقلیدي راه مناھضو الكت ا ی ویواصل ھذا الرأي مجادلتھ في رده على م
ة ف        بة األمی اع نس ق بارتف ا یتعل ي م ات           ف دم استفادة المجتمع ى ع ذا األمر یؤدي إل ة، من أن ھ دول العربی ي ال

ي ظل عصر               ب ف ي المستقبل القری ة ف ّد أن األمی د سواء، ویع ى ح ي عل ورقي واإللكترون العربیة من الكتاب ال
ن ال    ى م ي عل ب أم یطلق لق ا س ة، وإنم راءة والكتاب ى الق درة عل دم الق ا ع ون معناھ ن یك ة ل السرعة والرقمی

: الكتب اإللكترونیة على ذلك بقولھم" مناھضو"ویرد . طیع استخدام الكمبیوتر والتكنلوجیا الرقمیة الحدیثةیست
ات،    " اع أسعار القارئ حتى وإن وجدت بعض المیزات في الكتب االلكترونیة، إال أن لھا عیوبا كثیرة، منھا ارتف

  وعرضتھا لألعطال، وسرعة تقادمھا نتیجة 
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ارئ   ". التطور الحثیث للتقنیة ى الق إال أن المدافعین عن الكتب اإللكترونیة یرون أن كلفة الكتاب اإللكتروني عل

ي أن  أقل من كلفة الكتا ب الورقي، ویعّدون ارتفاع أسعار القارئات في الوقت الحاضر وعرضتھا لألعطال ال یعن
ا       ا لكن سرعان م ا مرتفع ذلك سلبیة للنشر اإللكتروني، ألن كل تقنیة حدیثة حینما تظھر في بدایتھا یكون ثمنھ

ر عرھا وتنتش نخفض س وات  . ی یر بخط ذي یس ي ال ور التقن أن التط ادھم ب ن اعتق ًال ع ي فض دا ھو ف سریعة ج
مصلحة النشر اإللكتروني، بسبب اكتشاف تقنیات جدیدة باستمرار لتالفي العیوب التقنیة التي یجري اكتشافھا  

  .مثل التعرض لألعطال
یواصل مناھضو الكتب الرقمیة عرض الدالئل المؤكدة صحة رؤیتھم، ویناقشون بأنھ وبالرغم من انتشار الكتب 

ي     االلكترونیة في مختلف أنح وطن العرب ي ال یما ف ع ال س . اء العالم فإنھا لن تصل إلى الكم وحجم السوق المتوق
ن یحول دون            ورقي ول اب ال تقبل الكت غِ  مس ن یل ة ل ب المطبوع اء الكت كما یرى ھذا الرأي أن تراجع نسبة اقتن

تمرار مؤ        ي اس ي ف اھم األساس ة، وھو المس ة التعلیمی ادیة   انتشاره لكونھ ال یزال جزًءا من العملی ات اقتص سس
  . كبرى، كما بإمكانھ الوصول إلى أمكنة كثیرة ال تغطیھا شبكة االنترنت

أي شيء جدید سواء أكانت سلعة معینة أم : "المدافعون عن الكتب اإللكترونیة یردون على ھذه الدالئل بقولھم
ا سوقا فور وصولھا، إ         ة األمر ال تجد لھ ي بدای وطن     تقنیة ما تدخل إلى الوطن العربي، ف ا ت ا سرعان م ال أنھ

لنفسھا مكانة في السوق العربیة وتتقبلھا المجتمعات العربیة بحیث تتعود علیھا ویصعب علیھا االستغناء عنھا 
ویضیف ھذا الرأي أن الكتب االلكترونیة لھا میزة كبیرة ". فیما بعد، وھو ما سیحدث بالنسبة للكتب اإللكترونیة

الزمن المستغرق في النشر، إضافة إلى سھولة توزیع الكتاب اإللكتروني من ناحیة النشر، فساھمت في خفض 
دول             ي ال ورقي ف اب ال ي تواجھ الكت ة الت دات التقلیدی في جمیع أنحاء العالم، بغض النظر عن الحواجز والتعقی

ب   . العربیة " الممنوعة "حیث یجادل أصحاب ھذا الرأي بأنھ في حالة النشر اإللكتروني ستمر جیوش من الكت
ي    . في عالم النشر الورقي وتستوطن ھذه القارة الجدیدة وتجد فیھا ما یشبھ جنة عدن اب اإللكترون فوجود الكت

دول      ي بعض ال ع المنتشر ف . على شبكة اإلنترنت على وفق اعتقادھم یجعلھ أقل عرضة لتھدید المصادرة والمن
  . اكما أن ھناك إمكانیة للتخلص من قیود الكمیة للطبعات وعدم نفادھ

ورقي حسب            ي وال اب الرقم ات كل من الكت لبیات وإیجابی ا من س حاولنا استعراض أبرز النقاط المتجادل علیھ
ة              ة العربی ة والعلمی اط األدبی ي األوس ھ ف ي أو المناھضة ل ة عن النشر اإللكترون . وجھتي النظر سواء المدافع

ل الصدارة    وبالرغم من كل ھذا النقاش تبقى الحقیقة الواضحة بأن الكتاب الو ي ال زال یحت رقي في وطننا العرب
و  زال یحب ي ال ی ي أو اإللكترون اب الرقم ا أن الكت ى   . فیم ین ال ن المنتم ا م ى غیرن ق عل ر ال ینطب ذا األم ن ھ لك

ب       ل الكت ت تحت ي وبات المجتمعات الصناعیة ذات التطور الحضري، فھؤالء قطعوا شوطا كبیرا في النشر الرقم
فالمكتبات اإللكترونیة في المجتمعات الصناعیة ذات التقدم الحضري أصبحت أمرا واقعا،  . الرقمیة مكانة متقدمة

وفكرة الكتاب الرقمي باتت واقعا ملموسا بالنسبة للعدید من الجامعات في أمیركا وأنحاء العالم المتقدم، إْذ ُتدرك 
ات الكمبیوتر لإلطالع على الكتب بدال من ھذه الجامعات أن الطّالب أكثر التصاقا باإلنترنت، وأنھم ُیَفّضلون شاش

د    . السیر بین رفوف الكتب لمعاینة ما یریدون قراءتھ وتصفحھ ار العدی وعي، یخت واستجابة إلى ھذا التحول الن
فعلى سبیل المثال . لكن في مجتمعاتنا العربیة ال زلنا متخلفین جدا في ھذه المسألة. من الجامعات ترقیم مكتباتھا

ات              تخطط غوغل لت ا ُیعرف باسم مشروع غوغل للمكتب ار م ي إط ة ف نوات التالی ب خالل الس ین الكت   رقیم مالی
http://www.print.google.com  ،  

  . العربیة من ھذه المشروعات والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا أین المجتمعات
دل حول النشر الرقمي والورقي قد یتناسى البعض أن كل عصر یفرز أدواتھ، ونحن الیوم في خضم استمرار الج

ب   نعیش العصر الرقمي أو العصر االلكتروني، وبالتالي ال بد من إفراز الكتابة االلكترونیة، وفي المستقبل القری
وراء،  من الصعب، كما قال بیل . ستظھر تقنیات أخرى متعلقة بالنشر قد ال نتوقعھا اآلن جیتس، أن ننظر إلى ال

د مضى           ون ق د یك ي وق ال للنشر االلكترون تقبل فع ون، فالمس ال بد أن ننظر إلى األمام لنعرف إلى أین نحن ذاھب
ومن لم یبدأ التعامل اآلن مع الطریقة الجدیدة من النشر اإللكتروني سیسبقھ ھذا  . للنشر الورقي مجد لن یتكرر

ات        وقد یصبح في المستقبل،. القطار ود للمكتب ن تع ا ل ة، وربم ة قدیم سواء شئنا أم أبینا، الكتاب الورقي موض
عوبة              . مكانة وإنما المتاحف الرغم من ص ذا األمر وب ن ھ ھ، لك تحیال حدوث اس مس بعض الن ر ل قد یبدو ھذا األم

  دیثة تحقیقھ بین عشیة وضحاھا إال أنھ لیس من المستغرب أن یحدث إذا جرى نشر كل الكتب القدیمة والح
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ورقي      اب ال ذ سینتھي الكت ة فعندئ ة اإللكترونی ى األمی اء عل م القض ا، وت ا    . إلكترونی ي ح ي ف ور طبیع ل وھو تط

ھ  م         , حدوث ورق ث م ال ود ث ام والجل ى العظ ة عل ى الكتاب واح إل ار واألل راءة من األحج ة والق د تطورت الكتاب فلق
ا،   .  الكمبیوتر تختفي نھائی لم یخطر ببال األشخاص الذین عاشوا في العصر الحجري أن الكتابة على األحجار س

وم     وربما أن أحدا ما لو قال لھم بأن الكتابة على الحجارة ستز ي نشھدھا الی ول  سیجادلونھم بالحدة نفسھا الت
لكن عدم إمكانیة ھؤالء أن یصدقوا بأن الكتابة على األحجار ستختفي لم یمنع . حول الكتابة على الورق أو أكثر

  . من اختفائھا
ي        انع أن تختف ا الم ود فم ام والجل واح والعظ ى األل م عل ن ث ار وم ى األحج ة عل ت الكتاب ة وإذا اختف ى الكتاب عل

ة موقف          الورق؟ ذلك رؤی اب، وك ذا الكت لبیات ھ ھ من الترویج لس ما یحاول مناھضو الكتاب اإللكتروني القیام ب
المعتدلین الذین یحاولون مسك العصا من الوسط لن تمنع الكتاب اإللكتروني من سحب البساط من تحت الكتاب 

اول أن   . الورقي أجال أم عاجال، ألن عجلة التقدم لن تنتظر ھذا الجدل ا نح وال نرید أن نجد أنفسنا كما نفعل دوم
نلحق بركب القطار بعد أن یكون قد سار مسافة طویلة، فنحن الیوم نعیش في عصر الرقمیة ولن تترك الرقمیة 

تقبل    ي المس ذه             . للورقیة شیئا ف ة ھ ندرك ال محال ا س ي فإنن اب الرقم ة الكت ل من أھمی ا من التقلی ا حاولن ومھم
  . صیبة ھي أن ندركھا متأخرین جدا كما ھي حالنا دوماالحقیقة لكن الم

nadiaas1@googlemail.com  
  

 )الحوار المتمدن ( 
 

  ومزادات الكتب.. ابیشسوق الطر.. سوق السراي 
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  ).الجوبقجیة(الجلدیة المختلفة وبیع التتن وآلة التدخین 
  ولم یكن یوجد في بغداد كلھا في حینھا سوق متخصص ببیع الكتب وانما كان البیع یتم في جوامع معینة في 
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  بغداد ، مثل جامع الوزیر واالصفیة الذي كان مقرا للمولویة وقد عرف واشتھر العدید منھم ببراعتھ ودقتھ في 

ي غرف    ال خط والزخرفة، وكما یبدو ان ذلك كان جزءًا من ھذه الطریقة حیث كان ھؤالء الخطاطون یسكنون ف
رة       ة االخی ي االون د لھذا      بالطابق الثاني من ھذا الجامع ، وقد ازیلت ھذه الغرف ف ر والتجدی د اجراء التعمی عن

ة  الجامع القدیم في بغداد، وقد كان ھؤالء الخطاطون یمتھنون اضافة ال ى حرفة الخط والتزویق والزخرفة حرف
وا               د من ان یقوم ان الب ب ك اخ الكت ائھم من استنس د انتھ م عن ث انھ ة لعملھم حی ا مكمل ب باعتبارھ د الكت تجلی

  ).السراي والمحاكم(بتجلیدھا  كذلك، لقربھم من دوائر الدولة 
صحف الصادرة في حینھا ، ومن وكان یجري بیع كتب المتوفین بمزادات في ساحات ھذه الجوامع كما ذكرت ال

امع   )... عبدالرحمن الدالل(الذین ُعرفوا واشتھروا في حینھا بائع كتب یدعى  ب بج ورد اسمھ في اعالن بیع كت
رة نفیسة   . (الوزیر المذكور نصھ في جریدة الزوراء ان عبدالرحمن افندي خطیب جامع الوزیر عنده كتب معتب

ذي    فالذین یرغبون لھا من العلماء االعال زاد ال ى الم م والمأمورین الكرام فلیحضروا نھاري الجمعة والثالثاء ال
ان تحرر االعالن       ة وألجل البی اعة الرابع ) یجري  في الجامع المذكور من الساعة الثانیة عشر صباحا الى الس

زوراء   دة ال ي جری ور ف الن المنش ص االع ي ) 260(ن اني  26ف ع الث ـ  1289ربی ران  20/ ھ م ،  1872حزی
زوراء   ( ان عبد الرحمن افندي ھو بائع الكتب وھو عبدالرحمن افندي الكتبي (واعالن اخر  دة ال منشورفي جری

جمادي  15في ) 274(ھـ ، وھناك اعالن اخر منشور في جریدة الزوراء  1289جمادي االول في  1في ) 264(
  ).مع الوزیران بائع الكتب مال محمود یقع دكانھ قرب جا:(ھـ ، جاء فیھ 1289االخرة 

ي    دین االلوس الء ال ة ع ب العالم ت كت ة  بیع ة المرجانی امع المدرس ي ج ذلك ف ي ) 1922ت (وك ا ف ي طبعھ الت
ن الخشاب           ات الحریري الب ى مقام تدرك عل ل المس داد مث ي بغ االستانة ، وھي من جملة مخطوطات االوقاف ف

بي   وكتاب التو) صلى اهللا علیھ وسلم(وغایة السؤال في سیرة الرسول  د للمفضل الض ان     . حی ذا ك ى ھ افة ال اض
ب            ع الكت ون ببی رة یقوم ك الفت ي تل ة ف رة الكیالنی اظمي والحض حن الك ي الص ب ف ة الكت ن باع دد م اك ع ھن
ة الموصل    المخطوطة والمطبوعة في بوالق وبومباي وبیروت وحلب واالستانة وایران اضافة الى مطابع والی

الكلدانیة ومطبعة الوالیة ومطبعة عیسى محفوظ ومطبعة مدینة كركوك من مطبعة االباء الدومنیكان والمطبعة 
زي (ومطبعة مدینة كربالء والمطابع التي في والیة بغداد  ق     ) مطبعة كامل التبری ة الفیل ة ومطبع ة الوالی ومطبع

ازال موجودا اال   (ومطبعة دار السالم ومطبعة دنكور ومطبعة الشابندر،  ، )ن التي تحولت فیما بعد الى مقھى م
ابع      ة البصرة ومط ة والی ومطبعة اآلداب والمطبعة الحمیدیة ومطبعة الریاض لصاحبھا سلیمان الدخیل ومطبع
ع            ا لتوزی ت مكان ث كان ة والنصرانیة حی دارس الیھودی ادة والم ى دور العب افة ال النجف اض

  .. المطبوعات
ین عامي      ة ب ان البیروتی ة الجن ) 1886/ 1870( مثال كان جبرائیل یوحنا اصغر وكیل لمجل

یح،          یس عبدالمس ان داود ق د ك ة الموصل فق ي والی ا ف ا وكیلھ داد والبصرة ام ة بغ ي والی ف
لة الموسوعة     للمزید راجع ھذه المجلة ، وما كتب عنھا الدكتور فاروق صالح العمر، سلس

ان االب   1990الطبعة االولى / التاریخیة المیسرة   ، دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد، وك
ا        داد منھ ي بغ ة ف الت العربی حف والمج ن الص دد م ع ع ل توزی ي وكی رة(الكرمل و ) المس

ة      ) المشرق( ة وثیق ات العراقی د راجع دار المخطوط م  والمجالت العربیة االخرى ، للمزی رق
  .1903ویعود تاریخھا الى مایس ، ) 35004(الملفة ) 24(و ) 10(

العراق منذ میالدھا وكان وكیلھا في بغداد ومما یذكر ایضا ان مجلة الھالل المصریة وصلت 
دورھا عن         ام ص ي ع ب ف ذي كت ة ال محمود درویش معاون محاسب نظارة الدیوان العمومی

نة    .اوضاع بغداد االجتماعیة والثقافیة  ادرة س داد الص ،  1883واستمر ینشر فیھا الى االع
  . 1894تموز  21تموز و العدد / 11ینظرالعدد 

باس العزاوي ذكر درویش ھذا في مخطوطة االدب العربي المعاصر في  علما بأّن االستاذ ع
اني     د العھد العثم ، والمخطوط موجود في     26 – 24صفحة  ) 1946 - 1917(العراق بع

ي  ع            .المجمع العلمي العراق ا لبی ا مكان ان قسم منھ ابع ك ى ان ادارة ھذه المط افة ال ھذا اض
  .وتوزیع الكتب المطبوعة في العراق وخارجھ

  )جریدة المؤتمر العراقیة  (
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 .. المنحوتات السومریة توثیق لحضارة التأفل

 .ینینأنامل فطریة تبقي التاریخ مفتوح الع
ي        ا عل ذي یعكس تطورھ ا ال الحضارة في المفھوم العام ھي االرتقاء بالحیاة إلي درجات أسمى ، مخلفة نتاجھ

ا             ام حیاتھ ي، ونظ ري والمعرف ا الفك ى إنتاجھ افة إل ة، إض ة واثاری ة، عمرانی ات مادی ن مخلف زمن، م ر ال م
ا  االجتماعي، وما تسنھ من قوانین وأنظمة، وما إلى ذلك مما یعكس رق ي تلك الحضارة وازدھارھا، أو ھمجیتھ

اء      .. وتخلفھا امح واالرتق ي نھج التس انیة عل فلحضارة األمم التي تؤمن بالعلم والتقدم ورُّقي العلم، وبناء اإلنس
إلذي  یخدم البشریة ویخلد نتاجھا، ھي أمم قادرة علي إرساء حضارة راقیة تدوم متروكاتھا إلى أزمان طویلة، 

ھ إلیھا،   حیث تكون ھذه ال متروكات أشبھ باللقي الثمینة التي یعثر علیھا اإلنسان في وقت ھو أحوج مایكون فی
أما في األمم التي تسعى إلي خراب اإلنسانیة باالستحواذ على عطاءات الغیر . كما في الحضارة السومریة مثاال 

یرھا   بقوة السالح، والغزو وتدمیر ثقافة اآلخر ونھب ثرواتھ من اجل الفتح والسی ة مص طرة، فھي حضارة زائل
الذكر السيء، كما في مخلفات المغول التي لم یبَق منھا سوى أسماء الیخاناتھا الجائرین، جنكیز خان، ھوالكو 
خان، تیمورلنك خان وما تبعھم من أمراء الدولة األیلخانیة التي حكمت العراق مائة عام، لم یذكر منھا التاریخ 

كس الحضارات اإلنسانیة الرائعة التي تركت ثمارھا المتدلیة للقطاف على مدى  سوى الخراب والموت، على ع
عصور سحیقة، وأزمان سبقت المیالد بآالف السنین كالحضارة السومریة التي قال عنھا أنطوان مورتكات في  

ھ   دیم  (كتاب راق الق ي الع ن ف ت ظل السو      ) الف ل المیالد تح ث قب ف الثال رزت في األل ي ب ارة الت مریین إن الحض
ب               اج تعاق ابلیین واآلشوریین، ھي نت ام الب یالد، أی ل الم اني واألول قب ین الث ي األلف ا ف واألكدیین، وبلغت أوجھ
دة       ھ وح یمن علی كا تھ ا متماس أجناس بشریة من أصول ولغات متباینة جدا، ومع ذلك فأنھا تعكس نظاما روحی

رن ب      ن أن یقت ي یمك وع داخل ھ تن ت نفس ي  الوق ا ف ة یرافقھ ر    تام د العص یحي بع رب المس ارة الغ وع حض تن
  .الكالسیكي المتأخر

 النتاج الروحي للحضارة 
وبھذا فأن الحضارة كنتاج كوني معرفي مرتبط بشكل أو بآخر، بالنتاج الروحي المتمثل بالفكر اوالمعتقد الدیني، 

یة أعلى ما یكون، خاصة   حیث كلما نزع اإلنسان إلي البساطة والسذاجة یكون إیمانھ المطلق بالفرضیات الغیب
ي      أ إل ھ یلج ذا فأن إذا كان معرضا لقوى ھجومیة خارجیة ال یتمكن من صدھا أو حمایة نفسھ بإرادتھ الخاصة، ل
ا        ھ، ومن ھن اني من ذي یع دفاعي ال تلك الغیبیات ویؤمن بھا قسریا، كونھا البدیل األكید للتعویض عن النقص ال

ال عن     فأن اغلب الحضارات القدیمة بنیت أساسا  دة المن ماء بعی على معتقدات  غیبیة سماویة أصال، حیث الس
ھ وكشف                 دم الوصول إلی ي العقول لع یطرة عل ي الس ة ف ھ قوی ت ھیمنت دا كان ان السر بعی ا ك كشف السر، وكلم
راج             اء األب ي بن ا ف ة معھ ت المطاول ك الوق ي ذل ا ف اول أیض ان یح حقیقتھ، ومع امتداد السماء عالیا، فأن اإلنس

رات لمناجاتھا واستلھام المعرفة منھا، ومن خالل ھذا المد الروحي المتدفق نحو السماء، تكون الھیمنة والزقو
درة في          ھ الق ر من غیرھم ممن لیست ل فیھ عالیة لذوي القدرة على مناجاة السماء واالندماج في الغیبیات أكث

ًا خاصا      معرفة الطرق إلى السماء، التي تعددت اآللھة فیھا وأصبح لكل جزء من ة الھ یالتھا الدقیق الحیاة بتفص
،وھكذا كلما تعددت اآللھة ) الھ للماء، الھ للھواء، الھ للحرب، الھ للخصب،الھ للریاح، آلھة للجمال وللحب(بھ 

تعددت معھا طبقات الملوك والكھان والمحاربین الذین یمثلون اآللھة على األرض، كعناصر أولیة لتشیید وبناء 
درة              الحضارة، تلیھم ذة بق ات المتنف ات الطبق ودًا لطموح زمن وق ى مر ال تكون عل ي س حوقة، الت ات المس الطبق

 . اآللھة المفترضین
ة            ة المتمثل روح الغیبی ي ال ا األول اكي بفعلھ ة تح ة والبرونزی ة والحجری لذا جاءت المخلفات السومریة الفخاری

لمتمثلة بالمرئیات في ذلك الوقت، حیث تركت لنا بأصل األشیاء واالنتماء إلیھا، ومحاكاة الطبیعة بكل صورھا ا
الحضارة السومریة سجال توثیقیا حافال بالحیاة االجتماعیة آنذاك،من خالل ما صوره الفنان السومري وأبدعھ   
خیالھ الغیبي المنسجم مع روح الكھانة والملوكیة المفترضة، كبدائل أرضیة لھیمنة السماء، وبھذا فأن المالحم 

دران،       السومریة،  ى الج ات والرسوم المصورة عل ل والمنحوت واألشعار واألساطیر تتمثل حیة من خالل التماثی
ار        ن اث ھ م ا یتركون ار، وم رب واألعم ي الح وك ف ازات المل والت وانج ق لبط م وتوث ك المالح اكي تل ي تح وھ

  لنحات أو الرسام حضاریة تحفظھ اللوحات والتماثیل والنصب، كخزین معرفي كبیر، فأصبح الفنان السومري ا
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  صرة وتقنیاتھا بمثابة كاتب تاریخ سیر الملوك والكھنة أو الموثق اإلعالمي البدیل عن مؤسسة األعالم المعا

ي كل       اري المعاصر ف اج الحض الحدیثة ، في حفظ الحدث وتوثیقھ بالصوت والصورة السریعة، التي تحفظ النت
ة         ة المعلوماتی ھ الخزان تفظ ب ذي تح ر ال ي الكبی ساعة تمر أو في كل دقیقة ولحظة، فمن خالل األرشیف اإلعالم

 . اتنا اآلن بعد مثات أو آالف السنیناإلنسانیة المعاصرة ما یغني الباحث المستقبلي عن حی
 موثق اعالمي

وعلیھ كان النحات السومري بمثابة الموثق اإلعالمي المعاصر، حیث حملت المنحوتات السومریة القدیمة حیاة 
ف      ھ، وص ى حقیقت وره عل یئا إال وص ومري ش ان الس رك الفن م یت ف، فل ي الوص ردة ف ة ومتف ة متنوع اجتماعی

ة             الملوك ومالبسھم وھیئا ا مشورتھم السماویة من اآللھ ون فیھ ي یتلق ة الت الس شوراھم، والطریق تھم ومج
وََّر    ة، ص ؤوس المقدس ا الك كون بھ ي یمس ة الت ھم والطریق ھم وطقوس ة ومالبس ا صوََّر الكھن ین، كم المفترض

ى ت        افة إل ى آخر، إض ان إل الھم من مك صویره  المحاربین ورماحھم ومالبسھم وعرباتھم الحربیة، وطریقة انتق
للعراة حلیقي الرؤوس من الطبقات المسحوقة، صوََّر العمل والعمال، النساء الملكات والمغنیات، الحزن البكاء، 
ادرة       ومریة الن ات الس ي المتروك ا ف ا دقیق ة توثیق اءت موثق یاء ج ك األش ل تل اء ، ك ة البن أدوات الحرث وطاس

تمعن في صور    وبھذا فلن یصعب على الباحث المعاصر الذي یرید معرفة . الحیاة السومریة بتفاصیلھا سوى ال
ھ   التماثیل واألواني الخزفیة ورسوم الجدران حتي یتمكن من وصف تلك الحیاة من خالل النقل الدقیق الذي ترك
اعد             ا یس اھدتھا وصفھا وصفا دقیق ا من خالل مش ي یمكنن ة الت الفنان السومري آنذاك، كما في الصور المرفق

اة الس   ع للحی ف       المتتب ك الوص الل ذل ن خ یاء م ائق األش ة حق ي معرف   . ومریة ف
ة   ونشاھد االستخدامات األولیة للعجلة في العربات القتالیة، حیث یبرز المقاتل بلباس الحرب وھو یمتطي العرب
ة     ي عرب ر، وھ التي صممت على  شكل حصان برأس نسر، داللة على القوة تسحبھا أربعة خیول أو أربعة حمی

د أن             قتالیة خفیفة  ل واح ذي ال یسمح سوى لمقات ا ال غر حجمھ ة وص ول األربع در سرعتھا الخی وسریعة، مص
 . یمتطیھا وكأنھا جواد

ة           ة تحمل أدواٍت قتالی ى ان العرب دلل عل ا ی ك م یس ھنال یف، ول المقاتل یمسك بیده سیفا أو ما یشیر إلى انھ س
 . أخري

ذي ال    و نشاھد حملة الجرار العراة بلحي طویلة وأحزمة تشد ا ك الحزام ال لبطن على جسد عار تماما إال من ذل
ي كون    یدلل على العمل كما في األحزمة المعاصرة للعمال البدائیین في الوقت الحاضر ولكن األمر یختلف ھنا ف

ذي     یالعمال المعاصر اء ال ر حجم اإلن ن یشدون أحزمتھم فوق المالبس ولیس فوق أجسادھم العاریة، ویشیر كب
ا           یحملھ العامل ى البیوت أو ربم اء من األنھار إل ھ الم ل فی أو األجیر فوق رأسھ الى انھ ربما یكون سقاًء یحم

ى رؤوسھم،          ائع المیسورین عل ون بض ذین ینقل الین ال یكون وعاًء للطبخ أو إناًء للنقل حیث األجراء من الحم
اتین الصورتین رمزا أو    وبھذا یكون الفنان الذي جسد ھذه المنحوتات المرئیة في زمنھ السابق، قد وث ق في ھ

داللة لشيء ما، ولكنھ رسم رجلین شكلیھما یختلفان تماما، وجعلھما في وضعیتین مختلفتین من الجلوس، مما 
یدلل على أن الرجل یوثق لحالة اإلناء المحمول على الرأس وعري الناس المتمثل بالطبقات الدنیا، على عكس 

 . لم تبرز عوراتھم من خالل الرسوم أو المنحوتاتھنة والمحاربین، الذین كالملوك وال
اھد أن       ا نش ا وفیھم ات العلی ویبدو المظھر الخارجي الذي یتوضح في التمثالین اللذین یمثالن رجلین من الطبق
شعر رأسیھما طویل ومرتب على جانبي الوجھ بفرق عریض من المنتصف، الشعر یلتصق مع اللحیة بامتدادھا 

افظ  ان ومدھونان ومضفورانھایة الكتفین، اللحیة وشعر الرأس مرتب حتي منطقة الصدر في ن بدھان خاص یح
ى خصره       ري یلتف عل زر دائ على أناقتھما، التي تعطي شكال قدریا للرجل الذي یكون عاریا في األعلي، مع مئ

 . وینزل حتي قدمیھ بانكسارات طویلة علي امتداد الرداء الذي ینتھي عند القدمین
ى           وتصور بعض  زل إل دیع، تن ي ب كل ھندس ي مضفورة بش ذین یظھرون، بلح ة ال التماثیل لھیئة ومالبس الكھن

 .الصدر ما بعد الكتفین، وھم یؤدون طقوسھم ألحد رموز اآللھة على حجر منحوت
ام               رة من أخت ة الكثی ات السومریة واآلثاری ا من المتروك ات األخري وغیرھ ل والمنحوت ات من التماثی وفي مئ

دیم،               اسطوانیة  ان السومري الق ة الفن ك مھم ا من كل ذل ابھ تتوضح لن ا ش ة وم ي الفخاری ي األوان ونقوش عل
دھا       ي یری اة الت لة الحی ي مواص فباإلضافة إلى كونھ فنانا یحاكي الصخر بأزمیلھ إلنتاج تحف تعبر عن رغبتھ ف

  ف عما یؤدیھ من دور، قد مختلفة حتما عن أداء اآلخرین من أبناء قومھ، حیث تكون واجباتھم ومھامھم تختل
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ھ، ولكن    اأو بوھیمی ایكون مقدسا عند الكھنة، أو  عند الملوك، وربما رمزی بة ل ق     بالنس ت نفسھ یوث ي الوق ھ ف

ة     اة مرئی ى حی لحیاة دقیقة معاصرة لزمنھ بأزمیلھ، الذي یضرب بھ الصخر لیحیلھ من كتل متماسكة جرداء، إل
 . معاشة في كل تفاصیل الحیاة التي یلمسھا ویراھا، عدا كونھا ال تنطق وال تتحرك

، ودخلوا في تفاصیلھا، لم یلجأوا إلى المالحم اعتقد أن العلماء اآلثاریین حینما صنفوا الحیاة السومریة القدیمة
یلھا،         اة بتفاص ك الحی ي كشف تل م ف د األول لھ واألساطیر واألشعار وغیرھا من المدونات ویجعلوھا ھي المرش
ة أو              ي الفخاری ة فوق األوان ات ورسومات منقوش ل ومنحوت ن تماثی ا وجدوه م نھم األول ھو م ان معی ا ك وإنم

انیة ، كانت لھم بمثابة بنك المعلومات المعرفي لتأكید الحیاة السومریة المسطورة في الحجریة واألختام األسطو
زمن ، ھي               ى مر ال ة عل ارة باقی ا حض ة خلفھ ران تارك اء والعم اد والبن آثر واألمج ة بالم المدونات، لحیاة حافل

  .الحضارة السومریة ومخلفاتھا
  )جریدة الزمان العراقیة ( 

  .. ال تسدلوا الستارة 
  اسات في الجذور الشعبیة والمصادر التراثیة للمسرح العراقي الحدیثدر

 عبد العلیم البناء -عرض 
ھ                 ق درب ھ ورفی ب زمیل ى جان دقیق ال ق المسرحي ال دان التوثی ارس می ون ف اد یك اس یك ي مزاحم عب الناقد عل

ابداء الرأي بشأنھا نقدا  واذا كان المفرجي یقدم وثیقة مجردة احیانا من.. الباحث الراحل احمد فیاض المفرجي
ر      ة ان صح التعبی ھ التوثیقی او تحلیال فان علي مزاحم عباس وھو الناقد المسرحي المعروف اضفى على حرفت

ا   ة بھ دة       .. لمسات ومزایا الناقد الذي یدقق ویمحص ویكشف جمیع الجوانب المحیط ي ع ا ف ا ظھر جلی وھذا م
ل    : (كتب اصدرھا من قبل ة للتمثی ة القومی ام ودالالت الفرق ي العراق     ) ارق دى المسرح ف ة منت ة  ) وتجرب وتجرب

 .وغیرھا) الفرقة القومیة للتمثیل في مسرح الطفل
وان     ھ حمل عن تارة  (وھا ھو یطل علینا بكتاب جدید ینحو المنحى ذات دلوا الس ادر  ) ال تس ن دار الشؤون  ع الص

عبیة وا    ذور الش ي الج ة للمسرح العراقي الحدیث      الثقافیة العامة في بغداد وھو یمثل دراسات ف ادر التراثی لمص
انھ قد وجد طریقھ سھال میسورا كما ال یزعم .. عبر اكثر من مائة واربعین صفحة وھو في ھذا المنجز ال یدعي

انھ كتب تأریخا بحتا بل درس العوامل المؤثرة في ھذا التاریخ ،  درس الجذور الشعبیة والتراثیة النھ وجد ثمة 
وقد وقف .متخذا اواخر القرن التاسع عشر وما بعده اطارًا وحدودا.. والنخبة المثقفة) لشعبیةا(قطیعة بین ھذه 

علي مزاحم عباس عند الفنون الدرامیة والمظاھر االحتفالیة ممھدا بمدخل نظري عن توظیف التراث مسرحیا  
ذل وحرف     عبر تناول محدود ودقیق اوًال لمصطلح الشعبیة الذي رأى انھ المصطلح المسرحي الو ذي ابت د ال حی

طلح  رن بمص ا ُیق یما حینم دیا(الس ھ   ) الكومی ب حوارات ا یكت و م عبي ھ لحة ان المسرح الش ھ مص ن ل زعم م ی
كأن لیس من الشعب من یكتبھ بالفصحى وان شعبیتھ ال تتحقق اال (بالعامیة، او الدارجة باعتبارھا لغة الشعب 

د    فكاد مصطلح الشعبیة یتالشى وسط ھذه).. بالعامیة الدوامة من التعمیة المقصودة وقدم عرضا لمواقف العدی
عبي ھو      ى المسرح الش ر   (من الباحثین داخل وخارج العراق من الدراما الشعبیة ویخلص الى ان معن ذي یعب ال

شكال ومضمونا عن روح الشعب وھویتھ الوطنیة والقومیة واالنسانیة وتكون لھ حظوة لدى الجمھور العریض 
ھ ویبعث في             ویرتفع الى مست ى تثقیف دف ال ة للمتفرج ویھ ة الذھبی ق المتع ى تحقی وى روح العصر ویسعى ال

  ) .نفسھ التفاؤل بامكانیة انتصار المثل والقیم االنسانیة والتقدمیة 
راث الشعبي         اء الت ع علم اد یجم ي یك دیث الت ویستعرض الكتاب جملة من فنون الدراما الشعبیة في العراق الح

فنون الدراما الشعبیة التي تضرب عمیقًا في احشاء التاریخ واالنسان والمجتمع انما ھي "ان على ) الفولكلور(
ف معروف           ) الفنون الشعبیة(انماط  ا مؤل بعض نماذجھ اذ ان یكون ل ك الجماعة والش ة ُمل ي كقاعدة عام  .وھ

ة وخی     اة الھزلی حك والمحاك ال الظل ومسرح   وتنضوي في معظمھا تحت لواء الملھاة المرتجلة والفاصل المض
 ویمر باسماء عرفت.. ومنھا ما ینضوي تحت جناح المأساة مثل التعزیة والقرابة وغیرھا) القره قوز(الدمى او 

 .في ھذ المجال مثل جعفر لقلق زادة وصفاء محمد علي وغیرھما
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ذ ان وجد              ة من ة وعریق ة وثیق ي عالق راث والمسرح ، وھ ین الت ة ب وفي فصل التراث والمسرح یوضح العالق
اذج            د بعد عرضھ لنم ھ یؤك ھ وفی د مكونات راث اح ان الت ث ك المسرح االغریقي في احضان التقالید الشعبیة حی

العودة الى التراث في عصرنا الراھن لیست بدعة طارئة او نزوة منفلتة (اقیة وعربیة وعالمیة ویستنتج ان عر
اریة         ة وحض ا ضرورة تأریخی ل انھ ة ب ى او حاجة دوغمائی ین      ) او تعصبًا اعم لة ب ھ یصح القول ان الص وعلی

ي   .المسرح والتراث صلة حیة ومحتمة ال تقتصر على امة دون سواھا د عل ى     ویؤك دعوة ال اس ان ال زاحم عب م
توظیف التراث لم تقتصر على الصعید النظري وحده بل شملت التطبیق ایضا فخاض العدید من الكتاب معمعات 
اب في         ق آخر من الكت ى جوارھم فری ھذه المسألة ویعتبرمنھم یوسف العاني وطھ سالم وقاسم محمد ویقف ال

  .كرطلیعتھم عادل كاظم وعلي حسن البیاتي وفالح شا
وفي الوقت الذي یستعرض فیھ الموقف من توظیف التراث وطرق توظیفھ فأنھ یفرد فصال خاصا للفنان یوسف 

اھیر الشعبیة          (العاني الذي استمد  اط الجم ة ومن نش ھ الجدلی ع بحركت مادة ابداعھ الفني والمسرحي من الواق
ھ الموضوعي     مستعرضا تجربة العاني من حیث ).وھي تخلق القیم المادیة والروحیة  ة وتعامل جذورھا الواقعی

رحیة     دًءا بمس ھ ب بت تجربت ف اكتس ع وكی ذا الواق ع ھ اح(م اني   ) المفت ن الع اب ف ذي اص وعي ال التطور الن ب
واسلوبیتھ بل روحھ الشعبیة التي مرت بمراحل من التحول والتطور حیث لجأ العاني الى طریقتین في توظیف  

تعراض          طریقة االفادة المباشرة الحر: التراث ھ مرورا باس راث وتطویع جیل الت ین تس ة ب ة المزاوج ة وطریق فی
ادة     ة والح ة الذكی خریتھا العنیف ده   .. المصادر الشعبیة لمسرح العاني الذي اتصفت لغتھ المسرحیة بس وھذا وج

  .جلیا في مجمل مسرحیاتھ المعروفة
عبیة ح      ة والش ین الغرائبی اوًال مسرحھ ب الم یتسم       كما یفرد فصال آخر لطھ سالم متن ھ س د ان مسرح ط ث یؤك ی

موقف متحمس (لھذا قوبلت مسرحیاتھ بموقفین " بالشطحات الغرائبیة التي یحلق في سمائھا الخیال الشعبي"
ب   ة الكات ك    ). یصفھا بالمسرحیات الطلیعیة، وموقف مناھض لم یتورع عن الطعن في موھب د ذل تعرض بع ویس

وب  .. الكورة .. يورد جھمن ... طنطل : عددا من مسرحیاتھ المھمة  ة  .. البقرة الحل ا معقول دل .. م ا  .. قرن وغیرھ
رات الشعبیة لالحالم   (مشیرا الى مصادر طھ سالم التراثیة وفي مقدمتھا  ا  ).المعتقدات الشعبیة السیما التعبی ام

ة         ین التجریبی د ب م محم راث في مسرح قاس ھ الت اول فی ذي تن د ال م محم ان قاس ھ للفن د كرس ر فق الفصل االخی
ا بمحصولھا                والشع  رة لكنھ ي اسرة فقی أ ف د نش اكرة فق ھ الب ني طفولت ى س التراث ال ة ب لتھ الحمیم ادًا ص بیة ع

ي     تھ ف ھ دراس ت ل غف واتاح ة وش اه بألف عبي وتتعاط عر الش اطیر والش ات واالس داول الحكای ت تت عبي كان الش
ر بقدرة التراث العربي في موسكو االطالع عن كثب على الفرق المسرحیة العالمیة الزاخرة وتتغذى عند الشعو

طورة والجو الشعبي واجواء          عبیة واالس ة الش العراق وموروثھ الشعبي قدیما وحدیثا على االسھام في الحكای
الفرجة الشعبیة تحررا اكثر من أي اثر ادبي او فني آخر في طریقة التمثیل والرؤیا االخراجیة ومعالجة التشكیل 

ة          (جادة  فشكلت ھذه وتلك انعطافة.. المسرحي دًءا بالنخل ة فشرع ب ة نحو الشعبیة والتجریبی م تكن جذری أن ل
ذر من         رة والح عبي بحماسة كبی والجیران في ارساء ركائز قویة وواضحة قوبلت من الجمھور المسرحي الش

م   وء الفھ ل وس ل التجاھ رحیین ب ین والمس ض المثقف احة   ) بع اح للس ي اول اجتی ر ف ھ كس اذا ،ألن ل (لم سالس
دان      ) الركود والرتابة التي كانت تقید حركة االبداع المسرحي المألوف و ي می ذ یخوض ف ذا اخ ر (ل ى  ) التنظی ال

المسرح (و) مسرح الفرجة(لدیھ  زفبر.. جانب االنغمار في المیدان العملي مخرجا ومؤلفا ومترجما في آن واحد
ل        ) االحتفالي ا ھو حف ارة اخرى، ألّن المسرح اساس اس      تارة والمسرح المفتوح ت ل بالن ھ ھذا الحفل یحف یؤم

واالفكار والبصریات والسمعیات الكثیرة مثل الحكایات والحكم واالمثال واالغاني وكل انماط الفرجة التي تجمع 
راث         .بین مؤٍد ومتلٍق ي والت راث االدب ع، فشمل الت ل توس عبي ب راث الش ولم یحصر قاسم محمد مصادره في الت

 .للتوحیدي وغیره) لمؤانسةاالمتاع وا(النضالي والتأریخ مثل 
فعلي مزاحم عباس في كتابھ ھذا انما قدم لنا سعیا علمیا رصینا ومادة تراثیة وتأریخیة وتوثیقیة الغنى .. أخیرا

افة   عنھا تسلط الضوء الكاشف على الجذور الشعبیة والمصادر التراثیة للمسرح العراقي الحدیث مما شكل اض
ة   ة المسرحیة العراقی ة للمكتب ات       نوعی ن الدراس د م ھ بمزی د من وقف ارا ال ب ھد نضوجا وانحس ت تش ي بات الت

 )جریدة المدى العراقیة(                                                                                 .واالصدارات المماثلة
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  الصحافة ایام زمان

 .خطورتھا واصولھا وادواتھا وفوائدھا.. المطالعة 
  اعز مكان في الدنا سرج سابح 

  وخیر جلیس في الزمان كتاب
ا      اصبحت العلوم والمعارف في ھذا العصر قبلة األمم الناھضة ي احرازھ ابق ف ذت تتس دھا، فأخ ، ووجھة مقاص

وتتفنن فیھا تفنن المبدع صناع الیدین بأتقان صنعتھ، وتجویدھا النھا وجدت ان العلوم ھي المرآة الوحیدة التي 
ن         ن ای ي، ولك دن والرق ا صروح التم اد علیھ تتسم بواسطتھا ذر الحضارة والعمران، والدعامة القویة التي تش

  .في استطاعة كل انسان احرازھا واكتسابھا لتحصل العلوم وھ
ھ یستطیع       ال شك ان ة، ف اقول اذا توفرت في المرء المواھب العقلیة، ووجدت فیھ القوى االدبیة والمادیة الكافی

ھ           ا اعترض احدھم بقول ھ ربم ر ان یم، غی یل والتعل ة من التحص ان كامل     :الوصول الى ابعد غای د یكون االنس ق
ث طویال تحت          المواھب والقوى لكنھ رق ة، او المك د العلمی وج المعاھ ھ بول ھ كسبھ او وقت یق الحال ال یسمح ل

ى السواء      ع عل سقوف حلقات الدراسة قلت، علیھ بالمدرسة المجانیة المفتوحة لكل انسان، والمیسورة للجمی
لھم الفضل على  التي ربت رجاًال عظامًا ال یحصى عددھم وإنشأت نوابغ كبارًا  ال یزال -مدرسة المطالعة -ھي 

  .المجتمع الفضل في خدمة االنسانیة
ین      ل مالی ًا ب الم آالف الحمد هللا اننا وجدنا على ھذه السیارة في عصر دارت فیھ دوالیب المطابع، فنثرت على الع

ذا العصر          مي ھ ى س ثمن، حت ة، الرخیصة ال ب الجمیل ب  (من الكت ان    ).عصر الكت د االنس دارس لتقل دت الم وج
ك           مفاتیح العلوم ح ق ذل ذكاء، وواف وا ال م ورزق وا الفھ ان ممن اوت اتیح وك ك المف تى اذا ما قبض المرء على تل

رغبة في نفسھ في العلم ونزعھ الى اكتساب المعارف سمي جھد الطاقة في المطالعة والقراءة حتى یتمكن من 
ل المطال           ا القلی درك كنھھ درك اسرارًا ال ی ن، وی ائق الف م ورق ائق العل ى حق ار،    الوقوف عل ة، الضعیف االختی ع

  .وللكتب فضال عما تفیدنا من الفوائد الجمیلة، تخفف علینا مصاعب الحیاة وتذھب عنا الوحشة وألم االغتراب
  :اصول المطالعة

ال أقتناءالكتب الكثیرة، والحشو خزائن الكتب بالمجلدات الضخمة یجدي فتیال اذالم تكن تحسن كیفیة المطالعة، 
وا من اشد الناس ولوعًا بالمطالعة، وتصفح المؤلفات المفیدة، مع قلة عددھا في ایامھم وقد واسالفنا الكرام كان

ن  . ذكر عنھم انھم وضعوا كتبا خاصة في اصول المطالعة  وقد یظن بعضھم ان المطالعة من الھنات الھینات لك
على فائدة تذكر، وذلك بأن  االمر على عكس ذلك النھا تحتاج الى دقة ومھارة عظیمتین اذا قِصَد الحصول منھا

ا        ى اذا م د، ح اط عتی ة ونش یتھیأ المطالع ویجمع شوارد افكاره، ویقبل على الكتاب بعیون یقظة، وقلوب واعی
ف،               ب والمؤل الع بروح الكات ك تمتزج روح المط د ذل ھ وعن ا قلب ت معانیھ اب اخترق انفذ بصره في كلمات الكت

بالصحائف والكتب مرَّ السحاب فأن ذلك ال یأتي بفائدة فضال عن  –ذا یاھ –فتفعل فیھ فعلھا، وحذاِر من ان تمر 
  0عقباھا ویقودك الى امور ال تحمد . انھ مضر النھ یبدد اوقاتك سدى

د           ذلك تحرم نفسك من فوائ ات، وب ب والمطبوع ًا كل الكت وھذا مما یضعف ارادتك،ویقلل رغبتك، فتصبح كارھ
ة یجب ان        عظمى، واذا اردت ان ترسخ المعلومات في د الحاج ا عن ع الیھ ك، وترج ة   ت ذھن ارت الدقیق تعلم العب

الع    ى المط والمعاني الخطیرة التي فیھا نظر سدید، او فكر رشید او حكمة مأثورة،وفوق ذلك یجب ان یكون عل
ة  غیر (كناش ب ص ر جی ا دفت ي بھ ا ) اعن دون فیھ ة((ی ة خالص ا  )) خالص ن مراجعتھ ر م ھ، ویكث مطالعات

ھا، فیكون لدیة منھا افضل مجموعة بل مجموعات، اما طلبة العلم والراغبون في التخرج    واستظھارھا وحفظ
اني      ة، والمع ارات البلیغ في االداب، والكالم البلیغ، فلیكن معھم دفتر صغیر یقیدون فیھ ما یقفون علیھ من العب

اتھم وض    ي كتاب ار من    . بطھمالسامیة، والمصطلحات الفریدة، لیخزنوھا في حافظاتھم ویثبتونھا ف ب االكث ویج
  ) باكون(المراجعة، لترسیخ المعاني في الذھن ، وتستقر الفوائد في الدماغ ، وال تنَس ما قالھ الفیلسوف 

  )) بعض الكتب تذاق فقط ، وبعضھا تبتَلع، وبعضھا تذاق وتمضغ ثم تھضم(( 
  :ادوات لمطالعة

   كثرتھا، والخطر قائم بما ُینشر من الكتب تكاثرت المطبوعات في ھذا العصر وطمى سیلھا فتولد خطر من
  الكتاب الفاسد یعدي : ((الفاسدة ، والمطبوعات الكاسدة، ومما یعجبني كثیرًا في ھذا المعنى قول احد االدباء 
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  )) .السوء وكالھما منتشر بكثرة في ھذا العصركصدیق 

فانتِق من الكتب احسنھا ،اعني ما كانت سامیة باھدافھا ومبادئھا، ولغتھا واسلوبھا ، ابحث عن الكتاب النفیس 
  )).ة بعد الحیاة، ھو دم الحیاة الثمین، المتقطر من روح كبیر، محنطا ومحفوظًا لحیا

ب     ھ الكت اج الی ا نحت أھم م دیم، ف ران الق ى العم ة ال د بالنھض د جدی دة، وعھ اة جدی ي فجر حی ا االن ف ا انن وبم
ذي        الم، ال ذا الع ق ھ ي طری بل ف وم الس ى اق دنا ال ة ، وترش اة الیومی فة الحی ي فلس ث ف ي تبح ة ، الت االخالقی

لكوا  اضطربت امواجھ وثارت عواطفھ، فتحطمت فیھ سفن كثیر ة لكي یتمكن راكبوھا من بلوغ غایتھم النھم س
ي مرآة        .مسالك معوجة اریخ فھ ب الت تجالء صفحاتھا كت ومن الكتب التي یجدر بنا ان ال نغمض اعیننا عن اس

اول           ي المع ا ھ أن ھذه، وم ي رفع ش ة ف العبر نشاھد فیھا الدول والملل كیف تطورت، وما كانت العوامل الفعال
اص     . فنكتسب بذلك حكمة اغلى من الآللىء .وقوضت اساساتھاالتي ھدمت مجد تلك  ى بوجھ خ ا ان نعن وعلین

ا اال    ا رفیع بمطالعة تاریخ قومنا العربي وامتنا العدنانیة المجیدة الن االمة ال تتمكن من البلوغ الى العلیاء مبلغ
اھیر    اما الشبیبة فاحتیاجھا شدید الى مطالعة.اطوارھا ھاذا طالعت تاریخھا ودرست كن یر مش كتب التراجم وس

ى                 ي تعول عل ا الت ر مبادئھ ي تقری ا وف ق حیاتھ ي طری ھ ف ال تحتذی اتھم مث درس حی ا ممن ت الرجال ، یكون لھ
ة والمباحث           .السلوك بموجبھا ائق العلمی ا الحق ین دفتیھ ة اذ تحمل ب ة المجالت الراقی ومما ھو حري بالمطالع

ا ا  دم            االجتماعیة، والفنون االدبیة وتنقل الین غ التق ى مبل ھ عل ا نقف من ول م ة وموارد العق ة العلمی اء الحرك نب
ي         دئھا ، الت ا ، الشریفة في مب ي لھجتھ ادقة ف الفكري والترجح العقلي وال تقل عنھا شأنًا مطالعة الجرائد الص

اعي      . تروي االخبار عن مصادر موثوقة الم االجتم ة الع ي حرك ة تشركنا ف ، وبكلمة ان مطالعة الصحافة المھذب
  .فنكون منھ اعضاًء حیة نافعة 

ومن الكتب التي تحَسن مطالعتھا الروایات االدبیة ذات المغزى الدقیق، والمعنى الشریف، لكن من یمیز لنا بین 
ذا العھد            ي ھ ابع العصریة، ف ا المط د امطرتھ ة ق یص الغرامی ة واالقاص غثھا وسمینھا ، ألّن الروایات الخالعی

ًا            وفیھا من حوادث التھتك ما  ات واجب ى الحكوم دي اّن عل در، وعن اة الخ اب فضال عن فت ین الش ا جب یندى لھ
ب السراق                 ا تعاق اقبھم  كم ة وتع ب المنحط دي ناشري الكت ى ای ي ھذا الموضوع وھو ان تضرب عل ًا ف عظیم

ة      ا      . والجناة، بل ان ذنب مذیعي الكتب السافلة اعظم واوخم عاقب تالف انواعھ ى اخ ة عل ب العلمی اك الكت  وھن
ة     ب العلمی ر ان الكت طالحي   (یطالعھا من لھ المام بالعلوم فیجنى منھا ثمارا دانیة القطوف ، غی ) بمعناھا االص

ب        كال والرسوم كت ا من االش اوي بكمالیاتھ مع االسف قلیلة جدا في لغتنا الشریفة، وأملنا ان تنتشر بیننا وتس
ذخیرة  -والحمد هللا -دبیة ودواوین الشعر فلدینا منھا اما الكتب اال.الغربیین ولیس ذلك على ھمة الرجال بعزیز 

ة ،                اني الدقیق ا من المع یس فیھ ال نف ب االدب غ اد من كت راث اسالفنا العرب االمج ى ، ان ت ز الیفن ثمینة وكن
انھ،         ق لس زین فكره ویفت دة ، وی ا جدی الع روح واالفكار السامیة ، والعواطف الرقیقة ، ما یبعث في نفس المط

اه ،          .مبھج ، ولطیف انیقبكل بدیع  روز ش اب حمزة وفی ب كت ین الكت م اذكر ب وربما فكَر القارئ الكریم لماذا ل
ھذه ھي الكتب التي خربت بیوتنا وتركتنا في حالة الجھل واالنحطاط ، لم یقصد : جیبھأف. وتغریبة بن ھالل  الخ

ة كبرى    ي موضوعھا سقیمة      بھا ناشروھا سوى تحصیل الدراھم فجنوا بذلك على القراء جنای ة ف ا تافھ ، النھ
  .عافزفي لغتھا ، ملفقة حوادثھا تلفیقا غریبا ، فلنبتعد عنھا ابتعاد السلیم عن االجرب ، ان فیھا السم ال

  :فوائد المطالعة
ا              ا ، وقطعن ار كلھ ا االقط ا جبن رحالت واالسفار فكأنن ة وال ب الجغرافی ى نقرأ كت اما فوائدھا فاكثر من ان تحص

القفار، ونقرأ كتب العلوم الطبیعیة فكأننا دخلنا قلب االرض او ھبطنا قعر البحر، او حلقنا في االجواء  الفیافي و
ا     وئھا ونموھ فة نش ات وفلس وان والنب رار الحی ى اس ا عل اء  . ووقفن د العلم ِئَل اح اب  : وُس رك؟ فاج ا عم : م

ذلك مطالعت   ھ     عاصرت ادم وعشت مع نوح واضرابھ، وعمري عمر االرض، وعنى ب ال فكأن ك االجی ار تل ھ  اخب
تمكن من           . عاش معھا  م ی ین متبصر رأى ان معظمھم ل الم بع غ الع ال ونواب اھیر الرج ومن نظر في تراجم مش

ى              ره ، تطلعوا ال ا غی دة عجز عن ادراكھ ة فائ تفاد بالمطالع ھ اس ة لكن ات الراقی دخول الجامعات الكبرى والكلی
ي سموا في سماء العلم والمعرفة ودلیلھم المطالعة لیس اّال وحتى في  الماضي وانظروا الى عظمائنا االوئل الذ

القرن العشرین قرن المدارس والجامعات نجد معظم الصحافیین وقادة الرأي العام لیسوا من الذین تخرجوا في  
لنفسھم الكبرى بل اكتفوا بتلقي بعض المبادئ العلمیة في المدارس االبتدائیة، ثم اشتغلوا  مدرسة من المدارس

   :الكاتب المصري المعروف) موسى سالمة(قال . بالمطالعة

  87ـ  الثاني العدد
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ازیر     لدى االنكلیز مدارس وجامعات وقواعد وطرق   ((   یم الخن ة بتعل یم كافل اس   –تعل ك    -فضال عن الن ومع ذل

اتھم  ا في    )) معظم رجالھم الكبار یجزمون بان االیام التي تقضت علیھم في المدارس كانت مضیاعا الوق ومع م
ر              ده امھ ا یفی ر مم ھ اكث تفید من كتاب ص یس ف ان المتخص ة وكی دة المطالع ھ فائ رى من و ن ذا الكالم من الغل ھ

ان النھضة          ولم.االساتذة ول ، فھؤالء  ارك ذا الق حة ھ ى ص الھم عل راجم رج اذا نذھب الى الغربیین لنستشھد بت
ماءھم ،   العلمیة االخیرة في مصر والشام والعراق ماُھم اّال طلبة مدرسة المطالعة، ولو اتسع المجال لعددت اس

واقبل على المطالعة فتجد فیھا ضالتك، اسَع الى الكتاب ایھا الشاب ، . لتقفوا على قیمة المطالعة في حیاة البشر
  .والسالم. وجد في ان تستفید ، لتفید بالدك وأمتك التي تحتاج الى امثالك

  
  :نِشَر الموضوع على شكل حلقتین في*

  )3(م الصفحة  1920تموز /15- 38العدد -ـ جریدة العراق
 )3(م،الصفحة1920تموز/16-39العدد -ـ جریدةالعراق

  :اشــــــــــــارة 
  .جریدةالعراق جریدة یومیة سیاسیة ادبیة اقتصادیة، صاحبھا ومدیرھا رزوق داودغنام 
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  عناوین عریضة

  
  .ـ دار الكتب والوثائق تحاول ترمیم ذاكرة التاریخ بتقنیات حدیثة 

  )جریدة الزمان العراقیة ( 
رس الماضي   ـ   ر غ ر    ... الحاض ي الحاض تقبل جن جل  ... والمس اریخ س والت

  .ممشخاص واألالزمن لحیاة الشعوب واأل
  )قع العراقي االلكتروني مو( 

ي    6000 ـ وظ ف مخطوطة عراقیة تعرضت للحرق والسرقة ، وما نجا محف
  .امكنة سریة حتى الیكون مصیره الضیاع والنھب 
  )موقع شھود األلكتروني (

عار     فات ش ادر ومكتش ن مص تجد م دود مایس ي ح أریخ ف ة الت ادة كتاب ـ اع
  .مطلوب 

  )مجلة الغد الثقافي العراقیة ( 
  
 
 



  لقراءنادي اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 زوار مجلتنا االحبة .. قراءنا االعزاء 

  تحیة طیبة 
ائق     ات والوث ب والمخطوط نرحب دائمًا بتعلیقاتكم وآرائكم في المجلة وكتاباتكم في شؤون المكتبات وعالم الكت
ن             ًا م ة عموم ة العراقی ة بالثقاف ھ عالق ا ل ل م ن ك ًال ع لة ، فض ي  بص راث العراق ت للت ل مایم ق وك والتوثی

وعات اوینكم    موض ماءكم وعن اھماتكم اس ي مس ذكروا ف ین ان ت ذه الصفحة ،آمل ي  ھ رھا ف نقوم بنش ة س ھادف
اذا ما كانت )لالمانة العلمیة (الكاملة ومھنكم وتحصیالتكم العلمیة ، الى جانب ذكر ھوامش المصادر والمراجع 

  .الموضوعات معدة عن مصادر اخرى 
  : موضوعات التي وصلتنا من قراء المجلةوفي ھذا العدد نقدم باقة من التعلیقات وال

  تعلیقات القراء
  اسرة الموروث الغراء -

  تحیة طیبة
ب   بوركت جھودكم في اصدار ھذه المجلة التي وجدت فیھا موضوعات تفیدني في بحوثي الدراسیة اذ انني طال

د  م    . جامعي ولدي اھتمامات ادبیة وتاریخیة وقد قرأت في المجلة ما اثرى معلوماتي بالمزی ى لك كركم ونتمن نش
  المزید من التألق 

  
  البصرة–احمد عباس                                                                                                                

  العاملون في مجلة الموروث المحترمون -
  تحیة طیبة

فحتھا     ى ص ى ال رة االول ن النظ ینة وم تكم رص ا ھ    مجل ة فألوانھ اظر بالراح عر الن یة یش ة  االرئیس ة وجاذب دئ
موضوعات مجلتكم دقت على اوتار الحنین الى الوطن فطابعھا العراقي الممیز ..وموضوعاتھا ثریة بالمعلومات 

  اثار في نفسي رغبة العودة الى العراق نشكرلكم جھودكم في ابراز مالمح الثقافة العراقیة الى العالم الخارجي
  
  عراقي مغترب - احمد                                                                                                              
  القائمون باالشراف على المجلة االلكترونیة وادارتھا  -

  سالما
ون المرأة المبدعة والطموح  لدي طلب عندكم ھل باالمكان ان تتسع المجاالت التي تعنى بھا المجلة لتشمل شؤ

  والعاملة وھمومھا ومشكالتھا االسریة واالجتماعیة ؟
  

  بغداد- سعاد عبد الجبار                                                                                                              
  :الموروث

  
ة سعاد      نشكر لكم اعزاءنا مشاعركم تجاه المجلة و أن سؤال القارئ ة وبش نعدكم بالمزید من الموضوعات النافع

ا              ي مجلتن احة ف ا مس أن لھ ة ف رأة المبدع أن شؤون الم ا بش ا ام تقول لھا ان ھویة المجلة واضحة من عنوانھ
سواء من خالل تسلیط الضوء على ابداعات المثقفة العراقیة او عرض تلك الھموم النسائیة التي ال تتقاطع مع 

ا             تخصص ة عموم ات المجل ھ بتوجھ لة ل ك ال ص أن ذل ة ف ق بمشكالتھا االسریة واالجتماعی المجلة اما ما یتعل
 .باستثناء بعض القضایا التي یمكن طرحھا في اطار ثقافي اجتماعي

    روح الدار
نشر موقع الیسیر االلكتروني للمكتبات والمعلوماتیة خبرًا عن صدور مجلة الموروث ، وقد عّلق احد 

  :تركین في الموقع قائًال المش
  ...مبارك لكم كلكم في الدار
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  نادي القراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ...وموظفیھ الدار ومدیره" روح"انجاز مھم وتعكس ھذه المجلة  وھذا
  لكم احترامي فائق

  كوبكيم ولی
  نیامكتبة جامعة بینسیلفا

  من كتابات القراء
  الوسائل الترفیھیة غزیرة ولكن الكتاب لھ مذاق خاص

الشك ان عصرنا الراھن یتمیز بغزارة الوسائل الترفیھیة التي بات 
 الحصول علیھا والتعامل معھا ایسر بكثیر مما كان علیھ قبل عقود قلیلة
او حتى عقد واحد حیث شھد العقد االخیر من القرن العشرین انتشار 
الفضائیات وظھور شبكة االنترنت ولعل ھاتین الوسیلتین بما تضخانھ 
یومیا من معلومات وبرامج ترفیھیة وتشویقیة جعل اھمیة الكتاب بصفتھ 
حامال لقیمة علمیة او ترفیھیة اقل مما ھي علیھ قبل ھذا التاریخ وكلنا 

اذ كان الكتاب ) وخیر جلیس في الزمان كتاب ( تذكر المقولة الشھیرة ی
یمثل النافذة الوحیدة لالطالل على العلوم والمعارف التي تنضح بھا 

عقول الفالسفة والعلماء والمفكرین واالدباء وكان طالب العلم والمعرفة یجد متعتھ في قراءة الكتاب وھو 
الرومانسیة، اما الیوم وبفضل دخول الفضائیات التي تقدم التقریر المصور منعزل ومتوحد في عالم ال یخلو من 

والمشوق عن مكان او واقعة تاریخیة اوحدث علمي وتقدیمھ بطریقة مشوقة وفنیة فانھ جعل اھمیة الكتاب 
تبدو اقل السیما للقراء العادیین ولیس لذوي االختصاص اي الباحثین عن المتعة المعرفیة والمعرفة 

   .تصاصیة من الباحثین وامثالھم االخ
واالمر كذلك بالنسبة لالدب اذ ان كثرة االنتاج الفني وتقدیم الواقع في مختلف بقاع العالم عن طریق الفن 

الى منطقة اخرى غیر منطقة الكتاب ) الھواة(السینمائي والمسلسالت التلفزیونیة سحب الكثیر من قراء االدب 
.  

المصریة والمجالت التي تأتي من البلدان العربیة فضال ) كتاب الھالل(وق سلسلة لقد كان القراء یتابعون بش
عما یصدر في الداخل ویكون مقتنو ھذه الوسائل المعرفیة ھم وحدھم من یطلع على ما تنشره ، اما االخرون 

نشر من خالل لما ی) خالصات( فیكونون معزولین عن ھذا بینما االن بامكأن الجمیع تقریبا االطالع ولو على 
  ..الكمبیوتر واالنترنت والفضائیات الكثیرة 

اخذت من اھمیة الكتاب مع ان الكتاب مازال مصدرا رئیسیا للثقافة لدى ) یة والمعلوماتیةھالترفی(ھذه الوسائل 
 الباحثین عن الرصانة واالستزادة المعرفیة ولعلنا في صلب الموضوع عندما نذكر ان ثقافة االطفال التي كانت
المجالت المتخصصة بالطفولة تمثل عمادھا تأثرت ھي ایضا 
بفضل القنوات المتخصصة بالطفولة والتي تبث مسلسالت 

  ..الرسوم المتحركة وافالم الصغار والفتیان 
نعم ان البدائل اصبحت كثیرة ومنافسة حقیقیة للكتاب لكن بالرغم 
 من ذلك فان دور النشر اصبحت ایضا اكثر وتنشر المزید من
الكتب بسبب اتساع مساحة التعلیم وكثرة المتعلمین الباحثین عن 
المتعة المعرفیة التي قد ال یشبعھا لدیھم مایبثھ االنترنت من 
ملخصات او ما تتحدث عنھ الفضائیات بل ان وسائل دعایة 
للكتاب الذي مازال الطلب علیھ بازدیاد والرغبة بقراءتھ تكبر 

والمعرفة ومن یتخلف عن طلبھما فعالمنا الیوم ھو عالم العلم 
  .السیما الشباب یجعل نفسھ خارج العصر ولغتھ التي باتت اكثر تعقیدا وربما اكثر متعة ایضا

  امیر النداوي ـ بغداد
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