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  ماذا یقرأ ؟   ..الجیل الجدید 
 

سم لھ ّرنة ك المالئكة اناز
ریخ القصیدة تأسحریة في 

  العربیة الحدیثة 
 

داد    ي بغ ب ف وق الكت : س

  درك اھمیة التراثحمورابي أ
  

 :سوق الكتب في بغداد 
  مكتبات عامرة وقراء نادرون

  
  

  
  البصرة مدینة

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

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

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

  ) .قبل الطبع ( بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 
انون اإل زم ق داع وُیل ة واإل أی ات الثقافی ع المؤسس اله جمی ةع  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 ي ، وتاالرث الثق ى  عراق دة عل ًا للفائ عمیم
  .ساتذة والباحثین والدارسین األ

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

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

دار    ر ال ل یس عید متص ى ص دعو أ، یضاً أ،  وعل 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 اً إرق داع ، حفاظ وقھم  ی ى حق عل
  .صدار المتعلقة بالنشرواإل



  

  

  قرأ في ھذا العددا
  

  درك اھمیة التراثي أرابحمو
  13ص        

                                                
   

  نازك المالئكة اسم سحري
           ریخ القصیدةفي تأ 

  15ص        
                  

  
                               ھل یقرأ؟.. الجیل الجدید 

  23ص        
                                              

  
  

  القصخون راویة ذلك الزمان 
  26ص        

                                                      
  
  
  

   ریخأسواق بغداد عبر التأ
  73ص        

  
  

  سوق الدھانة.. ذاكرة المكان 
  32ص        

  
  
  
  ثمن كنز علمي في مكتباتأ
  بغداد 

          88 ص         
        

  
  
  

          80 ص       
  
  
  
  

اء     " الموروث"ترحب مجلة  ین من االدب ات المثقف بكتاب
ین والمھتم  ة   واالعالمی د المجل ي رف راغبین ف ین ال

وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض
ات      ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ المطلوب
والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ، 
یات    ن الحساس دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ى ان تك عل

ج    یة ، ألن نھ ة والسیاس وروث  " الدینی افي  " الم ثق
یھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور و

  .المختلفة

  
  مــلعا ة متخصصة فيـة دوریـلكترونیأمجلة 
رشیف واأل والمكتبات والثقافة والتراث الكتب

العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في   
  وزارة الثقافة

www.iraqnla.org  
  

  2008 آیارـ   لثثالاالعدد 
  

  : أسرة المجلة
  

  المشرف العام
  سعد بشیر اسكندر. د

  
  مدیر التحریر

  مد مصطفىسماء محأ
  

  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  التنضید االلكتروني

  ساور عليأ
  نضال حسن
   زینب طالب

  
  التصمیم الفني للنسخة الورقیة

  محمد سماءأ
  جعفر صادق عبد االمیر

  
  :التصحیح اللغوي 

  عادل محمد
  

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org   
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  4ـ  الثالثالعدد

ورة   بین من خالل االرقام اآلیت ة ان ث د أ  1958وزتم 14تی را   ق ا كبی ت اھتمام د من    ً  ول اء العدی لبن
) 26(المكتبات العامة في العراق فقد شھدت نھایة الخمسینیات توسعا مكتبیا ملحوظا حیث شیدت 

ا        ارة منھ واء العم ة كانت حصة ل ام   ) 9(مكتبة عام ات خالل الع دد من      1959مكتب ر ع وھذا اكب
د ازداد   ى      المكتبات یتم انشاؤھا في عام واحد وق تینیات لتصل ال ات خالل الس ذه المكتب ) 87(ت ھ

ارف واالدارات         ا وزارة المع اق علیھ ا واالنف ا وتنظیمھ ى ادارتھ رف عل ت تش ة كان ة عام مكتب
 .مكتبة عامة) 146(المحلیة في كل لواء وقد زیدت ھذه المكتبات خالل السبعینیات الى

ة   بقیت المكتبة تنمو نموا بطیئا وواجھت ادارتھا العدید من  الصعوبات في انجاز المراحل الخاص
ص    ي ن بتجمیع الكتب والصحف والمجالت والمخطوطات والمصورات وغیرھا من المصنفات الت
تطاعة وزارة       دم اس ة وع ات المادی ة االمكانی ص وقل الك المتخص ة الم بب قل انون بس ا الق علیھ

دون تطویر المكتبة العامة المعارف تھیئة احتیاجات تنفیذ القانون لذلك ظلت المعوقات التي حالت 
  .ساریة على اعمال المكتبة الوطنیة التي لم یستجد فیھا شيء یذكر سوى تغییر اسمھا

وعلى ذكر المكتبة الوطنیة فانھ فاتنا ان نشیرالى ان المكتبة سبق ان الحقت لفترات قصیرة بكلیة 
  مةاالداب وبكلیة التربیة التابعتین لجامعة بغداد عندما كانت مكتبة عا

الذي نص على فك ارتباط المكتبة من وزارة  1964لسنة) 43(صدر قانون رقم 1964في نیسان 
  .مدیریة المكتبات العامة  المعارف والحاقھا بوزارة الثقافة واالرشاد

د  (مشرفا علیھا بالوكالة بدال من االستاذ ) حسین علي الوھابي(وقد عین االستاذ  نھاد عبد المجی
امھا        ومع صدور ) الناصري ة فتوسعت اقس ة الوطنی ات المكتب اعفت تخصیص د تض القانون الجدی

ة        ي الوزیری ى دار السفیر المصري ف اوي ال وكثرت مقتنیاتھا فانتقلت من بنایتھا في شارع الزھ
  .بعد انتقال السفارة المصریة الى حي المنصور) كلیة التربیة الریاضیة(أمام 

نشطھا الثقافیة اصدار اول نشرة للمطبوعات لعام  واستطاعت تحقیق بعض من اھدافھا ومن اھم 
التي نالت اعجاب وتقدیر االدباء والباحثین والمفكرین وقد ) النشرة العراقیة للمطبوعات( 1965

والذي ھیىء بطریقة فنیة جیدة فانھ لم  1970منھا خمسة اعداد اما العدد السادس لسنة  تصدر
رشاد على طبعھ ویعود الفضل في اصدار ھذه النشرة یصدر بسبب عدم موافقة وزارة الثقافة واال

ة        ات العراقی اوین المطبوع ى عن ا عل م الحتوائھ ة القل املون بحرف ون والع ا المثقف د منھ ي یفی الت
مدیر المكتبات العامة والمكتبة ) حمید عبد الجلیل(واسماء مؤلفیھا وتواریخ صدورھا الى االستاذ 

ام  الوطنیة في بغداد الذي عین نھایة ا دم       .   1964لع ة وع تیعابیة للبنای ة االس اد الطاق ونظرا لنف
ة     1966كفایتھا اجرت بنایة ثانیة مجاورة للبنایة االولى في عام  ى الدارة المكتب ت االول فخصص

ة   ومخازن الكتب العربیة واالجنبیة والدوریات وقاعة للمطالعة وغرف للذاتیة والطابعة اما البنای
ى   وت عل د احت ة فق م   الثانی داء وقس ادل واالھ زن التب نیف ومخ ة والتص د والفھرس ام التزوی اقس

انوني   داع الق م   (االی داع رق انون االی دور ق د ص تحدث بع نة  37اس د حشرت االف ) 1970لس وق
ام بشكل        ى الحم لم والممرات وحت ى الس الكتب في ھاتین البنایتین الضیقتین ووضعت بعضھا عل

ب القیم   ات الكت ا مئ ت منھ وائي فتلف ن   عش ار م اه االمط رب می ة وتس ھا للرطوب بب تعرض ة بس
  .السقوف وتسلل حشرة االرضة الیھا

افتتحت الجامعة المستنصریة فرعا لتدریس علم المكتبات یمنح خریجیھ شھادة  1969وفي عام  
الدبلوم وھي خطوة جیدة لرفد مكتباتنا العامة بالمتخصصین في ھذا العلم الذي بلغ شانا كبیرا في 

  .المتقدمة الھمیتھ الثقافیة والتربویة والفتقاده في اغلب جامعاتنا  البلدان
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  5ـ  الثالثالعدد 

الذي یلزم دور النشر والمطابع االھلیة  1970لسنة) 37(صدر قانون االیداع رقم 1970عام  وفي
بحت      ي اص ة الت ة الوطنی ي المكتب ة ف اتھم الفكری ن نتاج ة م داع حص خاص ای ة واالش والحكومی

وذلك للحفاظ على النتاج الفكري العراقي وتسخیره ) مركزا لالیداع القانوني(ذا القانون ھبموجب 
ي     الطلبة والباحثین وقد لمصلحة دكتوراه الت ات ال شمل القانون ایضا رسائل الماجستیر واطروح

  .تنجزھا الجامعات العراقیة
ونتیجة لذلك نمت مجموعة المكتبة نموا ملحوظا واعید اصدار نشرة المطبوعات العراقیة ولكن  

داع (بعنوان اخر ھو  ام    ) نشرة االی داًء من ع ي النشرة     1971ابت د صدر ف زت   ) 6( وق داد تمی اع
  .باخطاء ببلوغرافیة واھمال لبعض المعلومات الضروریة في بعض المطبوعات 

م    1972وفي عام  ام وزارة االعالم رق ھ العاشرة       1972لسنة ) 21(صدر نظ ي مادت ذي نص ف ال
على ان تكون مدیریة المكتبات العامة والمكتبة الوطنیة تابعة لمدیریة الثقافة العامة وحدد النظام 
وزارة     ة لل مھام مدیریة المكتبات العامة بالعمل على تنظیم وادارة جمیع المكتبات الرسمیة التابع
ارض    ى مع ومنح المكتبات االھلیة وباعة المطبوعات الجوالین والھویات كما تتولى االشراف عل

  0الكتب داخل وخارج العراق بالتعاون مع الجھات المعنیة 
عبة     وكانت المكتبة الوطنیة احدى اق وزارة وش وان ال ة دی سام ھذه المدیریة فضال عن اقسام مكتب

ا  . المكتبات االھلیة وشعبة معارض الكتب  وقد قید ھذا النظام تطور المكتبة الوطنیة بسبب ربطھ
ة   ة عام ة           اخرى   بمدیریة عامة تابعة الى مدیری ي االجراءات الكتابی د ف ك من تعقی ع ذل ا یتب وم

  .فقات الرسمیة والصرف وغیرھاوتاخرھا كالحصول على الموا
دفاع          1972في عام  ام وزارة ال ة ام ة الوطنی ة للمكتب ة حدیث یید بنای ة  (شرع بتش ة الحالی ) البنای

ارس          ھ ولتم ل وج ى اكم دماتھا عل دیم خ وم بتق اري ولتق دم الحض تلزمات التق ل مس توفي ك تس
                                                                  .وظائفھا ونشطھا بصورة صحیحة متكاملة 

ل         تینیات وبتبرع من قب ذ الس ت من ة  (وھناك من یقول ان النیة في تشیید ھذه البنایة كان مؤسس
ھدیة )ملعب الشعب(التي كانت لھا نسبة من واردات النفط العراقي حیث شیدت ایضا ) كولنبكیان

ت اسم         ك الوق ي ذل د ترددت ف ي وق عب العراق ة      منھا الى الش را لبنای ة لتكون مق ة مختلف اء المكن
ي           ة ف ة قرب السفارة االیرانی دولي واالرض الواقع عب ال ل لملعب الش المكتبة منھا المكان المقاب
ة        اختیرت االرض الواقع ن الجھود تعثرت ف ي لك كرادة مریم وبنایة المقبرة الملكیة والبالط الملك

ا   . مقابل وزارة الدفاع ار موفق د تتعرض للخطر         ولم یكن ھذا االختی كریة ق ة عس ة من منطق لقرب
ط        داد وتنش ة بغ زا لمدین د مرك ا یع داخلي كم ارجي او ال ة      الخ ادیة وزحم ة االقتص ھ الحرك فی

  .المواصالت التي ال تتالءم مع ھدوء وسكینة المكتبة 
ي شباط       ي العمل ف ل    1972وعلى اي حال بدأت المباشرة ف الح   (من قب یب ص م  ) شركة حس وت

اري           1977تموز  17ي افتتاحھا ف دم الحض ین التق ث تجمع ب دیث حی ابع الح ة بالط م البنای وتتس
اء      احة البن غ مس قة وتبل غیرة المتناس یل بشرفاتھاالص ي االص راث العرب وان  2م)10,240(والت

سعتھا وكثرة غرفھا وقاعاتھا جعلتھا مھیأة الستیعاب نشط المكتبة ونمو مجامیعھا لمدة عشرین 
ل وا  تقلة         عاما على االق ا قاعة مس د بجانبھ ة توج ذه البنای ى ھ افة ال دیم   (ض ن الن ة اب تتسع  ) قاع

ؤتمرات         د الم اء عق ي اثن ة ف ة الفوری ة للترجم رف مخصص ثالث غ زودة ب خص، م ة ش لثلثمائ
ة فضال عن وجود        یارات حول البنای والندوات والمحاضرات وھناك حدائق وساحات لوقوف الس

  . ا وجماال حدیقة وسط البنایة تضفي علیھا رونق
تاذ  . ان االس ي(وك ؤاد قزانج تاذ  ) ف ا لالس دة خلف ا الجدی ي بنایتھ ة ف ة الوطنی دیرا للمكتب د (م عب

ي صدر         . 1972الذي عین في عام ) اللطیف الكمالي ؤاد قزانج تاذ ف ل االس رة من قب وبجھود كبی
 ي العراقيالتي تقوم على حصر النتاج الفكر )الببلیوغرافیا الوطنیة العراقیة(اول عدد من 
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 6ـ  الثالثالعدد 

اج         ف بالنت ھ التعری نوي غایت دار دوري س و اص ة وھ ائل الجامعی دوریات والرس ب وال ن الكت م
ة   الفكري العراقي خالل العام والتزال ھذه الببلیوغرافیا مستمرة بالصدور حتى یومنا ھذا والحقیق

ة   (ان  ة العراقی ا الوطنی ر اسم         ) الببلیوغرافی م تغی داع ث دیال عن نشرة االی اءت ب ا  (ج الببلوغرافی
دد   ) الفھرس الوطني للمطبوعات ( الى ) الوطنیة العراقیة  ھ الع م تتوقف   ) 25(الذي صدر من ول

ات           دالمكتبة عن داد الببلیوغرافی ي اع ة ف ر الدول احثین ودوائ ات الب ة طلب ت بتلبی ھذا الحد بل قام
ا   ع  ( اصدرت  السریعة فضال عن اصدارھا ببلیوغرافیات بالمناسبات الوطنیة والقومیة كم التجمی

  0* 1977،1976،1975فصدرت منھ تجمیعات اعوام ) السنوي لالنتاج الفكري العراقي 
ام    ي ع میت        1979ف ة واالعالم وس وزارة الثقاف ة ل ة تابع ة عام ة مدیری ة الوطنی رت المكتب اعتب

ة  ( ة الوطنی اعر   ) دائرة المكتب ین الش د    (وع د الواح رزاق عب د ال م یستم     ) عب ا ول ا لھ ر مدیرا عام
تاذ   ا واحد  اسوى عام  ین االس وجي   (، اذ ع د العل د الحمی ب المعروف ومؤسس    ) عب ة  (الكات مجل

ي    ) المورد رع ف ة فش دف المكتب و ھ ارىء ھ ة الق ھ ان خدم ب عینی ع نص یت ،فوض ائعة الص ض
ا من         ) مجلة المكتبة العربیة(اصدار  ھ ابواب تح ل زا وتف ا مرك ذاًء فكری ارىء غ التي كانت تقدم للق

كما عمل على اقامة  ) .لم یصدر منھا سوى عددین فقط(لثقافة واالدب الجاد الرصین، المعرفة وا
ام         ة ع ة الوطنی ت للمكتب داء فكان ادل واالھ ة مع     1980عالقات ثقافیة اساسھا التب ات ثقافی عالق

مؤسسة ومكتبة ) 73(مؤسسة ومكتبة عربیة و) 70(مؤسسة ومكتبة داخل العراق ومع ) 156(
لمعارض التي اقامتھا او شاركت بھا المكتبة خالل ھذه الفترة فنجدھا قد ساھمت اجنبیة اما عن ا

في ) 10(منھا في دول اجنبیة و) 7(معرضا خارج العراق ، ) 17(معارض داخل العراق و) 9(بـ 
  .دول عربیة 

 كما عملت المكتبة الوطنیة على متابعة المطابع االھلیة والحكومیة وجمیع دور النشر التي تتردد
م         داع رق انون االی ق ق ى وف نة   37في ایداع النسخ المقررة عل ى     1970لس دعاوي عل ة ال واقام

ى         ا ال زادت مجموعتھ انون ف ذا الق ام ھ ذا الحك ا تنفی ام  ) 124,903(البعض منھ د ان   1979ع بع
 1976بینما في العام  امطالع) 77336(اما عدد المطالعین فقد بلغ .  1976عام  االف) 85(كانت 
  . مطالعًا) 47267(كان 

ا    ام ایض ذا الع ي ھ اح  1980وف رى افتت ة  (ج ات المتخصص ة للمجموع الث  ) قاع مل ث ي تش الت
وخارج العراق  1921الكتب النادرة وھي الكتب المطبوعة داخل العراق قبل سنة : مجموعات ھي

یبلغ  ياما المجموعة الثانیة فھي الكتب النادرة الت.كتابا )986(وكان مجموعھا  1900قبل سنة 
 :كتابا وتعود تسمیتھا بالنادرة الى سببین ) 316(مجموعھا 

نة        ذ س راق من ب المطبوعة داخل الع ب   1930-1921ـ االول قدم طبعاتھا بحیث شمل الكت والكت
  .م  1910-1901المطبوعة خارج العراق منذ سنة 

  .ـ الثاني وجود بضع نسخ منھا في العراق والھمیتھا البالغة
ى    ) 3192(ثالثة فكانت الكتب المحجوزة ویبلغ مجموعھا اما المجموعة ال ا عل كتابا تقرر حجزھ

روج    ابقة او ت ود الس ار العھ یعھا افك ي مواض ل ف ا تمث ات النھ ة المطبوع رة رقاب وائم دائ ق ق وف
وكان یوجد في المكتبة عدد من كتب مكتبة البالط *لالفكار المعادیة للمفاھیم القومیة واالشتراكیة 

ذا       ) 46(كتابا باللغة العربیة و ) 40(عددھا  الملكي وبلغ ار ھ م اختی د ت ة وق ة االنكلیزی كتابا باللغ
 .عبارات بخط ایادیھم علیھا كلمات االھداء سالنزر القلیل على اسا

وجود تواقیع الملك غازي : اما اقدم الكتب الموجودة في قاعة المجموعات المتخصصة فھي .
ب اما المجموعة الثالثة فكانت الكتب المحجوزة ویبلغ والملك فیصل الثاني على ھذه الكت

وفق قوائم دائرة رقابة المطبوعات النھا تمثل في  كتابا تقرر حجزھا على) 3192(مجموعھا 
وكان *مواضیعھا افكار العھود السابقة او تروج لالفكار المعادیة للمفاھیم القومیة واالشتراكیة 

 )46(كتابا باللغة العربیة و ) 40(الملكي وبلغ عددھا  لبالطیوجد في المكتبة عدد من كتب مكتبة ا
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   7ـ  الثالثالعدد

ازي               ك غ ع المل اس وجود تواقی ى اس ل عل زر القلی ار ھذا الن م اختی د ت ة وق ة االنكلیزی ا باللغ كتاب
 .والملك فیصل الثاني على ھذه الكتب او وجود عبارات بخط ایادیھما علیھا كلمات االھداء

  :المجموعات المتخصصة فھي اما اقدم الكتب الموجودة في قاعة .
       م1593طبع رومیة في مطبعة توبوكرافیا میدسكا عام .البن سینا. كتاب القانون في الطب  -1
اب -2 راب   كت و واالع م النح ي عل ة ف ام  .شرح الكافی ع ع اني طب رام الطالق ن بھ ادي ب د ھ لمحم

                                                                                                   م1649/ھـ1071
 م1656برنادس طبع في روما عام .اف. تالیف بي.معجم للغتین التركیة واالیطالیة   -3
د      – 4 یخ عب ة للش ي العامری ورة لیل ة ومقص افة القادری ام والرص ي تم ة الب اب الحماس شرح كت

 م .مباي في الھند في القرن السابع عشرالقادر بن الشیخ لقمان طبع مجري بمطبعة الصفھاوي بب
 م1767طبع في روما عام .   كتاب الكمال المسیحي – 5
 م1802طبع سنة . البن زكریا یحیى بن محمد بن احمد العوام . كتاب الفالحة  – 6
 نشرھا المستشرق الفرنسي دي برسفال بباریس. مقامات الحریري  – 7
دائق اال   – 8  ي ح اب ف ھ االلب اب تنزی ریاني .داب كت ف داود الس ھ القس یوس ھ ورتب ع  0جمع وم

د اھداھا            ان ق ات شخصیة ك ا مكتب ة ضمن مجموعاتھ مت المكتب نین ض ى   مرور الس حابھا ال اص
تاذ   ات االس د الشربتي   (  المكتبة الوطنیة مثل مكتب ي   ( واالستاذ  ) احمد حام دین االلوس ال ال ) جم

ؤرخ  یني  ( والم رزاق الحس د ال اعر ) عب ق خض (والش د  ) رموف د المتقاع رحمن  (والعقی د ال عب
ي دكتور) التكریت امرائي( وال ال الس تاذ ) كم داوي(واالس ل البل اعر ) جمی ین ال (والش د حس محم

د   ) فاضل مھدي المعمار(واالستاذ ) یاسین ة وق وغیرھم ممن اھدوا مجموعات صغیرة الى المكتب
اص      الف كتاب ودوریة وقد) 40(بلغ العدد الكلي لھذه المكتبات نحو  اح خ ي جن ا ف وضع كل منھ

ز   1987في مطلع عام   *حمل اسم صاحبھا  جرى دمج المكتبة الوطنیة مع االمانة العامة للمرك
ة          ل من المكتب بح ك ھ لیص را ل ة مق ى المكتب الوطني للوثائق الذي یتخذ من الطابق الثاني من مبن

ا  ا   ت والمركز وحدة اداریة مستقلة لكل منھا اقسامھا الفنیة الخاصة بھ ت ادارة علی دار (سمیت  ح
م      ) الكتب والوثائق ة واالعالم رق ات وزارة الثقاف ى تعلیم نة ) 8(وذلك استنادا ال ذا   1987لس وبھ

 .تشكیالت الدار المذكورة ىالتشریع اصبحت المكتبة الوطنیة احد
ام    .  ي ع ت ف ة الكوی ة دول وات العراقی ول الق د دخ راق    1990وبع زال الع ن انع ك م ع ذل ا تب وم

ات      انح ع المؤسس الم وم ي دول الع ا ف ة ومثیالتھ ة الوطنی ین المكتب ة ب ات الثقافی رت العالق    س
ت  ) 250(الثقافیة ایضا والتي وصل عددھا في ذلك العام الى اكثر من  مكتبة ومؤسسة ثقافیة كان

ا    ى م مصدرا رئیسا لتزوید المكتبة بالمطبوعات الصادرة في دولھا وبذلك بقیت المكتبة تعتمد عل
ق الشراء   یر    د الیھا من المطابع االھلیة والحكومیة تنفیذا الحكام قانون االیداع وكذلك عن طری

 .الذي لم یكن لھ اثر واضح بسبب قلة التخصیصات المالیة لھذا الجانب
مدیر عام دار الكتب والوثائق على التقاعد ) عبد الحمید العلوجي( احیل االستاذ  1991عام  في

رئیس قسم المكتبات في الجامعة ) عامر ابراھیم قندیلحي(لقانونیة فعین االستاذ بعد اكمالھ السن ا
خلفا لھ بالوكالة وھو الشخص الوحید الذي یحمل شھادة المكتبات بین مدیري  المستنصریة

المكتبة الوطنیة منذ تاسیسھا ،وكان طموحا اراد ان یرفع شان المكتبة الوطنیة الى مصاف 
تقدمة لما یملك من خبرة واسعة في ھذا المجال النھ تخرج باختصاص في المكتبات الوطنیة الم

االمریكیة ولھ العدید من المؤلفات في علم المكتبات والمعلومات ولكن طموحاتھ  احدى الجامعات
  المسؤولین في وزارة االعالم حیث كانت تتطلب تخصیصات كبیرة منھا ادخال اصطدمت برفض

  عین 1993ففضل البقاء في الجامعة على منصبھ ھذا وفي عام بة تالمكننة في عملیات المك
  0مدیرا عاما بعد ان كان یشغل منصب مدیرعام وكالة االنباء العراقیة) عدنان الجبوري( االستاذ 

نیة منذ افتتاحھا عام الذي كان یتقدم مبنى المكتبة الوط) المتنبي(تمثال ازیل  2000وفي عام 
الوطنیة بتكلیف من الجھات العلیا في الوزارة معجمین وقد ازیل اصدرت المكتبة  شامخا  1977

 في
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  8ـ  الثالثالعدد 

 :  كانھ یخاطب الداخل الیھا
 واسمعت كلماتي من بھ صمم        انا الذي نظر االعمى الى ادبي  
ة     ) * فتاح الترك(وكان من عمل النحات   ة المكتب ة بحرف وقد احسن االختیار لما لالدب من عالق

اد للعسكر     وقد وضع في منطقة ا ي بن ة المبن لكسرة مقابل نادي القادة والنعرف سببا وجیھا لعالق
بق  ) ناصرة السعدون(ومن الجدیر بالذكر ان االستاذة  رئیسة تحریر جریدة االوبزرفر العراقیة س

ة    لھا ان عینت مدیرا عاما للدار زھاء عام واحد بین فترتي تولیة االستاذ عدنان الجبوري ونتیج
ة     2003الظروف التي سبقت الحرب عام  لما آلت الیھ ان بقی انھا ش كانت دار الكتب والوثائق ش

ت بجمع     مؤسسات الدولة قد ادركت قبل وقوع الحرب بثالثة اشھر بان الحرب باتت وشیكة فقام
ة     ب المتخصص ة الكت ة ومجموع ائق المھم وزة  ( الوث دة والمحج ادرة والفری ي  ) الن عھا ف ووض

ا        صنادیق كارتونیة وارسلتھا دیل لھ ان ب ا كمك ارع حیف ي ش الى سرداب الھیئة العامة للسیاحة ف
دة  دم           ولكي تكون بعی ى االرض لع نادیق عل ة الص عت غالبی ادي السراق واللصوص ووض عن ای

اصابت الرطوبة نسبة كبیرة من الكتب و وقد سرق الكثیر منھا. وجود رفوف كافیة في السرداب 
راق   ام الس بب قب ائق بس ر انابوالوث اهكس ب المی ة   . بی ن مكتب د م ا وف ام بھ ي ق ارة الت د الزی وبع
ب نصح    3/11/2003-27/10الكونغرس االمریكي في المدة  واطالعھم على حالة الوثائق والكت

ع ھذه الك         ان توض د ب ان حاضرا ضمن الوف ذي ك رة     ت خبیر الصیانة ال ي ثالجة كبی ائق ف ب والوث
ي      لتجمد ثم یكسر الماء المجمد وازالتھ ثم تخضع ل ا الت ى حالتھ ا ال عملیات صیانة اخرى العادتھ

ائق  *والتزال ھذه العملیة قائمة حتى یومنا ھذا. كانت علیھا في السابق اما مبنى دار الكتب والوث
 12اي بعد یوم من احتالل بغداد والثاني في  2003نیسان  10فقد تعرض الى حریقین اولھما في 

ق االو   ق االول        نیسان اي بعد اربعة ایام من الحری ھ الحری الم یقِض علی ى م اء عل ل بھدف القض
د      .ورافق ذلك اعمال تدمیر وتخریب  ادر والفری ین والن الي والثم ة الغ وھكذا فقدت المكتبة الوطنی

ث     ب والعب ق والنھ ة    .حتى النسخ المایكروفلمیة للصحف القدیمة لم تسلم من الحری ن المكتب ولك
العین      د ذلكوطنیة شھدت حملة اعمار واسعة بعدال د للمط ا من جدی تح ابوابھ ، واستطاعت ان تف
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  9ـ  الثالثالعدد 

طالحا     ة اص رة فالوثیق ة او الكث ا للقل ون معروف د یك ا ق ة بم تزادة تعریفی ي اس دت   –ف ا غ ي م ھ
ا       ) معلومة(مفھومًا یستدل بھ او یمكن بھ االستدالل ألسناد  زا معرفی دم مرتك د یق دم او ق ا، اذ یق م

آرائھم  تعریفیا لتولید فكرة قد ت المتزمتین   ( بدو للمتشبثین ب م نصفھم ب اء    ) ان ل ى اغن محتاجة ال
عرضھا بالرأي السائد والقرینة المرجحة والحجة شبھ المؤكدة باختالف نسب الدعم في كل منھا 
دارج    ول ال ا الق ح فیھ وفرت ص أن ت ا ،  ف وال كلھ ي االح ا ف وفر جمیع ن تت ب الظروف ، ول بحس

د ترسخ         خیر على خیر اما ال:السائر/ ھ بع ا علی ا صار متعارف ھ فھو م توثیق في اطار التحلیل ذات
ندة      ) الوثیقة(معالم مكونات علم المكتبات بكونھ سبیال لجعل  ر مس ا غی ت ، ولنفترض انھ ایا كان

ھ بالشرعیة              ر عن اح التعبی د یب ا ق بة لم ا مكتس ًال او جزءًا جعلھ ة ُك دة المتبع بطرق االسناد العدی
لوجودھا اصال مثلما یكون للشاھد دور توكید الكینونة باالحقیة من الترجیح المشروعیة المؤیدة /

  .وذلك ھو جوھر التوثیق في عبارة مضافة الزائدة 
س  ة(ولعك ن    ) معادل أ م ط بادئ د فق وذج واح ي النم ي عرض ل ف ًا انتق ق ثانی ة أوًال والتوثی الوثیق

الصادر من مجلة الھالل  ) 71(السنة ) 5(ففي العدد  , التوثیق الى الوثیقة لغرض كتابي لیس اال
ھ مؤخرًا خبر عن         1963المصریة الشھریة في ایار  ھ فقرأت ي حین ھ ف ي قراءت م الذي لم تتسن ل

دكتور    ور ال عیب (عث ي ش ة االسكندریة   ) عل دیر جامع ذاك(م ید    ) آن امع الس دى حجرات ج ي اح ف
وصف الخبر، وتتراوح الفي مخطوط عربي نادر ب) 2000(البدوي في مدینة طنطا المصریة على 

خمسمائة وثماني سنوات مما لم تسبق دراستھ بالتحقیق  800و 500اعمار تلك المخطوطات بین 
م       ا ل ور، كم الم الن ى ع یة ال بھ المنس ات ش ار المخطوط ب الظھ رض او یتطل ا یفت ق مثلم والتوثی

  .یتطرق الى ذكرھا المستشرق الشھیر بروكلمان 
ذا العرض         وبعد ایراد سطور الخبر بتعلیق ق ي غضون ھ ھ ف ى ھامش رد عل ا ی ارئھ المعقب فإّن م

اب   آه  –النقاشي لیس غرضھ تقلیب المواجع كما یقال بالعبارة السائرة من خالل االشارة الى مان
یانوائب بالحرق والسلب والنھب والتدمیر باشكالھ والتخریب بانواعھ والسرقة بانماطھا كلھا ما 

ا      ك بم ن ، ناھی ا بط ا وم ي منھ ي        خف ا ف ة والعراق بخزائنھ داد خاص ب بغ اب كت ول مان ظھر،  اق
ل نوع       وادر ك ائس بن ین النف خزناتھا ومعھا عظیم مخطوطاتھا بخططھا وخرائطھا من الفرائد وب
وجنس او ان شئت فمن اغلب االنواع واالجناس ، وباب المعرفة یتسع بداھة باتساع آفاق العقل  

دؤوب    االنساني ودأبھ واصراره بعد التحصیل  داخل ال ھ ال على مزید من التحصیل بالتأھیل ، یدخل
ي   منكم ومنا على قدر االجتھاد وطاقة المسعى ومع ذلك كلھ وغیره فال ارید حتى االیماء بما ینبغ

  الى ذلك الفرھود الموصوم بمطلق جریمتھ لماذا؟
  .بمعانیھ كلھ تًالألن فداحة عقابھ كما رأیت وأرى نازلة بمرتكبیھ والبد ان تصیب من جمیعھم مق 

وكل مااریده ھنا من وراء ما اوردتھ بنقل التأثیر الى المؤثر ھو التنبیھ الى ضرورة االسراع في 
تحقیق ماقد یمكن ان یكون سلم بذاتھ اونجا بغیره من تلكم الذخائر الثمینة بما یرید اخذًا ثم اقول 

وھذا من ذاك ان یقال لدینا كذا من مذكرًا ،  نعم قد یكون ممایدعو الى الفخار من االعتزاز،  
فخرا وعزا من االیثار ال األثرة ھو ان ینجز ذوو الھمة والعزم  المخطوطات العریقة اّال إّن االشد

من المختصین تحقیق مایتسنى لھم من اھمھا بین المھمات وبھ یكون التوثیق منجزًا رسالتھ 
 .العملیة العلمیة
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  نحو االنتصار للكتاب
  فاضل حسین الخفاجي

  كاتب عراقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10ـ  الثالثالعدد 

  
بل وطنھ، والمحب لشباب امتھ ،والعاشق لثقافتھا، الیمكن اال الیمكُن للمثقف الحریص على مستق

ة         م والثقاف ي العل ات عن متلق ل من المعوق ان یحزن وھو یرى الكتاب یتوارى ویندحر امام جحاف
  .عامة

اننا حین نتذكر سالف االیام في عقود الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي حین كان الكتاب 
ال   ھو المصدر االساسي للث ارد   اقافة وتكوین الوعي وتشكیلھ، فأننا نأسى على ھذه االجی لتي تط

اكس   ة   .. بجیوش ضاغطة تتناولھ من كل االتجاھات وكل منھا یأخذه الى اتجاه مع وتكون النتیج
وتسطح في الثقافة والفكر ..تمزقًا فكریًا رھیبًا، یكون من اثاره ضعف في الشخصیة وفي التكوین 

  .واالبداع
ومن یتذكر ..بارخص االثمان ور شارع المتنبي في بغداد والذي كان سوقًا رائجًا للكتاب فمن یتذك

وم ،          ھ الی ا نحن علی ى م ى عل ب یتأس المكتبات ودور النشر العریقة التي تقدم للقارئ افضل الكت
ذة االدب والفكر           رھم من جھاب اف وغی عر ب اني والش الس الخاق ذكر مج ان المحور   ..ومن یت اذ ك

  لیس غیر ؟..ھو الكتاب دائمًا 
ل        ..ما نتذكر ذلك حین م نقاب دابھم ث ق باھ نظل نتعل ا وس ة مازلن وما نتج عن ذلك المناخ من عمالق

ة الظل     ..ذلك بمغریات الثقافات االستھالكیة ومصادرھا  حافة خفیف ى الص الفدیو والفضائیات وحت
ى ذ     حینوغیرھا،  یر عل یس من العس ھ ل ین     ما نتذكر ذاك ونقابلھ بھذا فأن درك الفرق ب ب ان ی ي ل

ل    ك الجی ة ذل ة وثقاف ا الحالی ة  ..ثقافتن یة الثقافی ین الشخص ذاك آب ة  ،ن كة الخالق ة المتماس القوی
  .ن المعطیات متغیرةأل...ن المبدعة ،والشخصیة الثقافیة اآل

ة    ي ثقاف ة االن، وھ ة الرائج ا الثقاف ي بھ ات، واعن ب وعقب ن حج ھ م ع امام ا وض اب وم ان الكت
ار       الفضائیا ارة والشمال ت ین ت المجتمع نحو الیم ي   اخرى ،  ةت التي بامكانھا ان تعصف ب او الت

م            ا العل م ابناءن ي تعل ة الت اھج التربی رة ، ومن تھالكیة المیس ات االس میتھا بالثقاف تطیع تس نس
ي        ..والمعرفة اشبھ بالمغذیات باالبر  وش الت ذه الجی ام ھ دحر ام وارى وین اب یت كل ھذا یجعل الكت

تقبلنا      ..لھ بھا القبل  ا ومس ن تضر اال اجیالن اب ل ولالسف الشدید فأن نتیجة ھذا االنھزام من الكت
ى  الثقافي والفكري ،ذلك أل ن الكتاب یجب ان یظل ھو المصدر االساسي للتلقي والمعرفة ،وان عل

ي      أمفكري العراق و ذه الجیوش، لك د ھ ھ ض ولي االمر ان یعملوا على االنتصار للكتاب في معركت
 .وجد المناخ الطبیعي للنمو الحضاري االمثلی
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  مكتبة الرواد
  سعدون محسن الجمیلي

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11ـ  الثالثالعدد 

  
ات    ان ایجاد مكتبة خاصة بالرواد العراقیین في مختلف شؤون الحیاة ، فكرة ولدت في ظل توجھ

الد جملة دار الكتب والوثائق نحو تطویر خدماتھا بشكل مستمر ، وانطالقًا من ھذا المبدأ كانت تتو
اج              اق النت ف آف ي مختل اء العراقیین ف اء والعظم ول والعلم د العق اه تخلی ذھاب باتج ار لل من االفك

  .الفكري 
داد            راث بغ ظ ت ى حف ھ ، ال از مراحل ي انج دار ف تمر ال ذي تس ومثلما یھدف مشروع ذاكرة بغداد ال

ي  ونتاجھا الثقافي ، تجيء فكرة مكتبة الرواد  في وقت مھم لحمایة االرث و النتاج الفكري العراق
  .عمومًا من الضیاع بقصد او من دونھ 

دمیر    ووالشك في ان من ابرز حاالت ضیاع ذلك األرث  ، ماأقدم علیھ ضعاف النف ال ت س من اعم
ا من            ة وغیرھ ات ثمین ائق ومخطوط ب ووث ة من كت ة الوطنی وز المكتب ونھب وسرقة وحرق لكن

  .المصنفات الثقافیة 
د     ) بة الرواد مكت( لذا جاءت فكرة  اریخ مشرق بقص ة لت ھذه المرة ، لتكون حاضنة طبیعیة وطنی

  .الحفاظ علیھ 
ب   ونعتقد ان صیرورة ھذه المكتبة ستكون من ابرز االنجازات المھمة التي ستناط بمالك دار الكت

  .والوثائق حین انجازھا ، وبالطرق االكثر عملیة وحیویة في العالم 
احة     ومما یساعد في ھذا االتجاه  ي المس دة ف ة جدی ، اّن التھیئة للمشروع تتجھ صوب انشاء بنای

الخاصة بدار الكتب والوثائق لغرض بنائھا بأحدث االسالیب العماریة ، وبما یضفي لمسة تتوافق 
  .واھمیة المشروع 

وفي ظل كل ھذا الجھد ، یأتي النشاط الكبیر للسید مدیر عام دار الكتب والوثائق ، لیضع اللمسات 
ھ    تل ى أرث اظ عل راق والحف راث الع ة بت ى العنای دف ال اریع تھ اد مش رى ألیج اتي و االخ المعلوم

  . التاریخي
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  ذخیـــرة القلـــم
  ــــادي عبــــد اهللاھ

  رئیس تحریر جریدة المالعب ـ بغداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  

  12العدد الثالث ـ 

  
ك        . ى تل داث ، وعل جیل االح ف بتس یؤكد المؤرخ فالفیوس جوزیف انھ كان للبابلیین من ھو مكل

 ومثلت  تلك السجالت  صحافة) تأریخ الكلدانیین( السجالت اعتمد المؤرخ بیروز في تألیف كتابھ 
  .البابلیین

قرنًا كان للفراعنة صحافتھم ایضًا اذ دونوا على ورق البردي االحداث التي مرت  بھم ،  37ومنذ 
  ...الفرعونیة ) جریدة القصر( وقد تحدث ھیرودث عن 

ام    ة ع ت والدة اول         1436والخالف ان اكتشاف المطبع م كان ین عصرین ، ث د الفاصل ب ان الح ك
ار   صحیفة بالمعنى الذي نفھمھ ا لیوم للصحافة على ید الطبیب الفرنسي ریندو في الثالثین من آی

وھي قطعة نقود ) جازیتا( مشتقًا من الكلمة االیطالیة ) الجازیت(وكان اسمھا  1631عام ) مایو(
راك من اجل سماع          ان مع االت ام حرب الطلی صغیرة كان یدفعھا االیطالیون من اھالي البندقیة ای

  . اخبار الحرب
احة        إّن تار ھ مس ي احتالل ى وف ذي مض زمن ال ق ال یخ الصحافة طویل عریض في امتداده الى عم

ي               اوت ف ار التف الم مع االخذ بنظر االعتب اع الع ة من بق ل بقع ي ك داث ف واسعة جدًا في دنیا االح
ي  ... درجة تاثیر الصحافة من مكان آلخرعلى  وفق العوامل التي تحدد درجة ذلك التأثر  ولكن  ف

ذي         ل فان الصحافةكل االحوا ارت مرآة المجتمع ال وم ص المعنى المعروف الی ومنذ إن ترسخت ب
لو خیرت بین حكومة بال :" وال احد یمكن ان ینسى مقولة جیفرسون... تصدر فیھ وأداة لقیادتھ 

  .."صحافة او صحافة بال حكومة ألخترت االخیرة
ي المج  ا باالیمان     وغني عن القول ان الصحافة لن تفعل فعلھا المنشود ف لح رجالھ تمع اال اذا تس

ر  .. بقضیة  شعبھم  واّال اذا تسامى اھلھا عن الصغائر وسنوا اقالمھم في التصدي  لكل خطب كبی
  ...وقد یكون ذلك الخطب عدوانًا خارجیًا وقد یكون ظاھرة اجتماعیة .. یھدد مجتمعھم 

ي مبادئ الصدق والجرأة في اطالق وفي كلتا الحالتین فإّن الذخیرة النافعة في مواجھة كل خطر ھ
  .كلمة الحق والشعور بالمسؤولیة وحب الناس واحترام المھنة 
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  عراقیة  شخصیات
 ثالملك الذي ادرك اھمیة الترا..  حمورابي

  لرافدین ، بصفتھ اساس بناء أمتھ ا جمع التراث الفكري المدّون بلغة بالد دعا الى
  

  عبد الجبار السامرائي
  كاتب عراقي

ان   ى، وك ل األول اللة باب وك س ھر مل ورابي أش َحم
 1751ـ  1793(سنة ) 42(وقد حكم . وكھاسادس مل

ده  .)م.ق ف وال بلط(خل ن م الد ) س ى ب م عل ي الحك ف
كان حمورابي مثاًال للقائد المحنك الذي ظھر في  .بابل

تلك الفترة من تأریخ بالد الرافدین، حتى استحق عدة 
ا     تحقاق منھ دارة واس ك    كمل : ألقاب، عن ج ل، مل باب

و     ك س ورو، مل ك أم ع، مل ات األرب د، الجھ مر وأك
  .ورئیس العائلة، والسید العظیم

د     دیم، لق راق الق وك الع اظم مل ن أع ورابي م د حم یع
الحات   ى االص ھ ال نوات حكم ى س ي أول رف ف انص

ة و ینالداخلی ة     تحس یة، واقام كان المعاش ة الس حال
م انصرف     تھم، ث المشاریع، لكسب رضا الناس ومحب
ت    الم، وتثبی ع المظ از االداري ورف الح الجھ ى اص  ال

بالد ي ال دل ف ة  .الع رع واقام ر الت ورابي بحف تم حم اھ
أنھ        ن ش ا م ل م ب ك یش، وتجن ة الج دود وتقوی الس
ادف     د ص االصطدام مع القوى الخارجیة المحیطة، فق

یم     مجیُئ راق العظ اریخ الع ي ت یة ف ة من      . ھ في فترة تعد من أصعب الفترات السیاس رة طویل ى حمورابي فت قض
ى جعل  لتقوحدى وثالثین سنة أحكمھ تقدر ب ذین      یة جبھتھ الداخلیة، فعمل عل والة ال ب ال ة وانتخ االدارة مركزی

ًا،               عب اقتصادیًا وثقافی توى الش ة ورفع مس ى ادارة شؤون المملك یھم بالسھر عل ان یوص د ك یھم، وق یعتمد عل
   :ھي،لقد كان لحمورابي العدید من االصالحات في شتى المجاالت . ما بینھم واشاعة العدل في

  :ناحیة السیاسیةأـ ال
ائم      ت دع ا، وألجل تثبی تمكن حمورابي من تحقیق وحدة العراق السیاسیة ضمن حدود آمنة، یسھل الدفاع عنھ
ھذا االنجاز السیاسي، عمل حمورابي على استكمالھ من النواحي االداریة والقانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  .كافة
  :ب ـ الناحیة االداریة
ًا مركزیًا، وربط جمیع حكامھ بھ، وحدد صالحیات الكھنة، حیث لم نعد نسمع في عھده شیئًا اتبع حمورابي نظام

ذلك       ا یتفق وظروف عصره، وب عن محاكم الكھنة، وبذلك یكون حمورابي قد اجتھد في جعل دولتھ علمانیة بم
ار   الذي كان یجمع بین السلطة الدینیة والمدنیة في حكم المنطقة الت) األنسي(اضمحل منصب  ھ، وص ي آلت الی

موظفًا یستمد أوامره من موظف آخر بعد ذلك، وكان حمورابي حریصًا على حصر القیادة واالدارة في شخصھ، 
  .وجعل كل حكامھ في البالد یستمدون أوامرھم منھ

  :ج ـ الناحیة االقتصادیة
ور    كان حمورابي یقوم بجوالت تفتیشیة في مناطق  ات األم ى مجری ى   حكامھ لیقف بنفسھ عل ة عل  ، ومن األمثل

                .حرصھ على دقائق األمور االقتصادیة انھ كان یتدخل في مقادیر االحجام التي یجب ان تقطع بھا االخشاب
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  :د ـ الناحیة القانونیة

الحكام  تشیر رسائل حمورابي، فضًال عن شریعتھ القانونیة التي وحد البالد بموجبھا قانونیًا، الى ضرورة التزام
 بتعلیماتھ، وحرصھم على تنفیذھا بحذافیرھا، ومتابعتھ الشخصیة لجمیع النواحي التي تدعو الى العدالة والحق

  .، لدرجة انھ كان یحكم حتى في القضایا البسیطة
أمرًا بفتح باب التحقیق في ) سین ادنام(وصلتھ ذات مرة أخبار أحد موظفي الدولة بأنھ یأخذ الرشوة، أرسل الى 

  .لقضیة، وأرسل األطراف المعنیة الى بابل لھذا الغرضا
  :ھـ ـ الناحیة الثقافیة

ى      ان لعھده، االول تین ترجع في  أسس حمورابي عددًا من المدارس لتوحید الدولة ثقافیًا، حیث عثر على مدرس
بار( ي ) س ة ف یش(والثانی راث الفك ) ك ع الت تھدفت جم اق اس عة النط ة واس ده حرك ي عھ بالد ف ري وشھدت ال

المدّون بلغة بالده وھذه الحركة تصور ادراك حمورابي ألھمیة التراث، باعتباره األساس الذي یرسي علیھ بناء 
  .أمتھ الناھضة، وكانت ھذه الحركة خیر مؤثر على تشجیع حمورابي لمشروعة الھادف الى وحدة البالد

  :و ـ الناحیة العسكریة
یش  ات الج ورابي بتنظیم تم حم اھ

على توسیع تشكیالتھ  وصنوفھ وعمل
كان حمورابي رأس القوات المسلحة، 
وات      ن الق ألف م ھ یت ان جیش وك
ة     دفاع عن الدول المجندة، ومھمتھا ال
ة   ن حمای ًا م ون متمكن یش لیك م الج ث
االمبراطوریة البابلیة ومستعدًا لتأدیة 
د   اتلتھم وق داء ومق ات ردع األع واجب
وده     دریب جن تم بت ورابي یھ ان حم ك

ي    على فنون ال ة ف ت الخدم قتال، وكان
ى       ى كل مواطن حت ھ عل الجیش واجب
ي،   بالط الملك ي ال املین ف ك الع اولئ
ر  ارة ان كبی دیر باالش ن الج وم
كوى      ھ ش دم ل ھ ق ي بالط ازین ف الخب
ازین  ن الخب ة م تدعاء أربع بب اس بس
ق    م یواف للخدمة في الجیش البابلي فل
الھم الداء      ل أمر بارس ائھم ب على اعف

ا بھم وااللتح داتھم واج ق بوح
  .العسكریة

رح     اء ص ى بن ورابي ال ھ حم اتج
ة       ا ضم مملك ًا، كم ي جنوب امبراطوریة مترامیة األطراف ضمت العراق كلھ من أقصى الشمال الى الخلیج العرب

  .ماري وبالد الشام حتى سواحل البحر المتوسط غربًا
في االدارة والتنظیم  یكشف انھ قائد  ان المتتبع للخطوات والخطط التي سار علیھا حمورابي في تحقیق أھدافھ 

  .عظیم من القادة والملوك العظام الذین أنجبھم العراق منبع البطولة واالبداع
  :المصادر والمراجع

  :االستزادة لمعرفة معلومات اخرى عن حمورابي فلیرجع الى المصادر والمراجع اآلتیةبمن یرغب 
  .1973/ ـ دار البیان ـ بغداد) طھ باقر(لـ  1ـ مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ج1
  .1987/ـ الشرائع العراقیة القدیمة ـ للدكتور فوزي رشید ـ بغداد 2
  .1958/ ـ  شریعة حمورابي أقدم الشرائع العالمیة ـ للدكتور عبدالرحمن الكیالي ـ حلب3
 .1983/ـ العراق في التاریخ ـ لنخبة من الباحثین ـ بغداد 4
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  شخصیات عراقیة 

  لحدیثة نازك المالئكة أسم لھ ّرنة سحریة في تاریخ القصیدة العربیة ا
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  الفكریةفي حیاتھا ي الكبیر مصطفى جواد اعمق األثر للعّالمة العراق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داع ممھدًا رائعًا مكتبة والدھا جعلت طریقھا نحو االب
  اسماء ـ كاتبة وصحفیة عراقیة: اعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة    ازك المالئك ام        ... ن الم ع ذا الع ت عن ھ عر واالدب ، رحل مة الش داد ، عاص ي بغ ودة ف رة المول اعرة الكبی الش
داعھن     في القاھرة ، لیفقد العراق واحدة من ابرز م 2007 ادین اب ي می ن  . بدعاتھ اللواتي تركن بصماتھن ف لك

 . نازك مازالت حاضرة بتاریخھا الشعري وریادتھا ومكانتھا 
والشك أن تجربة نازك المالئكة الشعریة والدور الذي لعبتھ في مجال النقد الشعري في مطلع الحركة الشعریة "

لقد برزت الى میدان . ت الیھ امرأة عربیة حتى ذلك الوقت الحدیثة مھدا لھا لتتبوأ سریعًا اكبر مركز أدبي وصل
اد في             ب الح رة التجری ینیات فت رة الخمس ي فت مھا ف ل اس االدب قائدة رائدة في الحقلین الشعري والنقدي وحم

ا          ذه منھ تطیع أحد أن یأخ از الیس ذا انج ھ ، وھ ي كل ... الشعر العربي ، رنًة سحریة والقًا باھرًا في العالم العرب
ى       و درتھا عل ى تفوق المرأة المبدعة وق بھذا فأن انجازات نازك المالئكة مأثرة انسانیة كبیرة ومثل متوھج عل

  ). 1" ( تجاوز مثالب عصرھا 
  :شيء عن حیاتھا 

وكانت كبرى اخوتھا ، وھم اربع بنات  1923من شھر آب سنة  23ولدت الشاعرة نازك المالئكة في بغداد في 
دان  از... وول ت ن ام  اكمل ة ع ن الثانوی ت م طة ، وتخرج م المتوس ة ث ة االبتدائی ذ  1939ك المالئك ت من ، وكان

وم         ذة في دراسة العل د ل ت تج یقى ، وكان صغرھا ، تحب اللغة العربیة ، واالنكلیزیة ، والتاریخ ودروس الموس
یما  ینة ومت   ،الس ة رص ة ثقافی ود بیئ ى وج یر ال ا یش اء ، مم ة ، والكیمی ك ، والوراث م الفل ة عل ت دار . طلب دخل

ام  ) بلیسانس(المعلمین العالیة ، فرع اللغة العربیة ، وتخرجت فیھا  از وخالل     1944اآلداب ع ة االمتی ، بمرتب
  سنوات دراستھا احبت الفلسفة ، حبًا شدیدًا كما تقول ، وكانت دراساتھا الكثیرة للنحو العربي ، في اصولھ 
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  . منطقي ووھبت لھا تقبل الفلسفة يالقدیمة ، قد عززت عندھا وجود تكوین ذھن

قبل ان تفھم معنى ھذه الكلمة ، فقد ) رةالشاع( بل انھا ُلقَبت في البیت بـ . بدأت نظم الشعر وحبھ منذ طفولتھا 
كما انھا بدأت بنظم الشعر العامي ، قبل عمر سبع . الحظوا إّن لھا أذنًا حساسة تمیز النغم الشعري تمییزًا مبكرًا 

ا یرمي            إذا بأبیھ ة ، ف ا غلطة نحوی ي قافیتھ ت ف یحة ، وكان یدة فص سنوات ، وفي سن العاشرة نظمت اول قص
اذھبي اوًال ، وتعلمي قواعد النحو ثم انظمي الشعر : ، ویأمرھا ، في لھجة جافیة مؤنبة  قصیدتھا على االرض

، وأشارت الشاعرة الى ان معلمة النحو في المدرسة التمیز الفاعل من المفعول ، وسرعان ما اضطر ابوھا الى 
ھر و    رف ش ي ظ طة ، وف ة المتوس ت مرحل ین دخل ھ ح د النحو بنفس ا قواع ولى تعلیمھ ى ان یت ت عل د تفوق اح

  . الطالبات جمیعًا ، ونالت اعلى الدرجات 
اعدھا    ًا ، وس كانت شدیدة الولع بالمطالعة ، والحظ ابواھا ذلك ، فاعفیاھا من المسؤوولیات المنزلیة اعفاًء تام

  .ذلك في التفرغ ، والتھیؤ لمستقبل ادبي ، وفكري خالص 
نظم الشعر ،     كا" وتتحدث نازك المالئكة عن امھا وأبیھا وتقول  عریة المبكرة ، ت نت والدتي ، في سنواتي الش

ة " وتنشره في المجالت والصحف العراقیة ، بأسم السیدة  ھ ،      " او نزار المالئك ت ب ذي عرف ي ال مھا االدب وأس
د        ة واالدب ، وق ي النحو ، واللغ عة ف ة واس اما أبي فكان مدرس النحو في الثانویات العراقیة ، وكانت لھ دراس

ا    ترك مؤ دًا ، عنوانھ اس   " لفات كثیرة اھمھا موسوعة في عشرین مجل ارف الن رة مع ا طوال    " دائ تغل فیھ اش
ائد            ھ قص عر ، ول نظم الش ان ی ھ ك اعرًا ، ولكن ي ش ن اب م یك حیاتھ ، واعتمد في تألیفھا على مئات المصادر، ول

ًا   ....كثیرة ، وإرجوزة في اكثر من ثالثة آالف بیت ول ایض ي ا   " وتق د فرش ل ین      لق ًا ، ح دًا رائع ًا ممھ ي طریق ب
ان من الطبیعي         ذلك ك ًا ، ول ب الشواھد جمیع وضع بین یدي مكتبتھ التي كانت تحتوي على متون النحو ، وكت
تمامًا ان اكون الطالبة الوحیدة بین طلبة قسم اللغة العربیة التي اختارت رسالة لمرحلة اللیسانس في موضوع 

ن المشرف علیھا استاذي الكبیر العالمة الدكتور مصطفى جواد الذي كان لھ ، وكا) مدارس النحو( نحوي ، ھو 
التي ھذه في      في حیاتي الفكریة اعمق االثر ، رحمھ اهللا ، وجزاه عنا نحن تالمیذه اجمل الجزاء ، ولم تزل رس

ھ           ي حین طفى جواد ف دكتور مص ا ال القلم االحمر ، كتبھ ات ب ان   ب" مكتبة كلیة التربیة ، وعلیھا تعلیق ل ك المقاب
اول     د ، وتح ا النق لوالدتھا اثر واضح في حیاتھا الشعریة ، اذ كانت تعرض علیھا قصائدھا االولى ، فتوجھ الیھ
ود          دیث ، شعر محم ي بالشعر الح أثرت ھ د ت دة ، فق ارشادھا ، اال انھا تعترف بانھا كانت تناقشھا مناقشة عنی

بینما امھا . وعمر ابو ریشة ، وبشارة الخوري وامثالھم  حسن اسماعیل ، وبدوي الجبل ، وامجد الطرابلسي ،
وقد بدأت امھا تتجھ نحو الشعر الحدیث الى درجة ملحوظة ، وكانت تعجب ... تعجب بشعراء اقدم مثل الزھاوي 

بشعر ابراھیم ناجي وصالح جودت على نحو خاص ، ولكن اتجاھاتھا الشعریة بقیت مختلفة عن اتجاھات ابنتھا 
  ).2"( تھا لشعرائھما ئ، بسبب معرفة االخیرة االنكلیزیة ، والفرنسیة ، وكثرة قراالموھوبة 

یة ، واالدب االنكلیزي ، واتجھت       ة الفرنس ة ، واللغ درست نازك العزف على العود ، والتمثیل ، واللغة الالتینی
" ت فكتبت قصیدة سمتھا وتوفی 1953، ومرضت والدتھا مرضًا شدیدًا مفاجئًا عام  1951الى كتابة النثر عام 

ة وسكنسن عام    " ثالث مرات ألمي  ى    1954، ودرست في جامع افرت ال ، وس
ورة   1958وفي عام . بیروت  ا      14قامت في العراق ث ي حیاتھ ّرت ف تموز ، وأث

وكانت قبل ذلك قد ُعینت مدرسة معیدة في كلیة التربیة في بغداد ، . اعنف تأثیر 
الى بغداد تعرفت الى زمیل جدید في قسم اللغة من بیروت  1960فلما عادت عام 

ام      ي ع ھ ، وف ة وتزوجت  1964العربیة في الكلیة ھو الدكتور عبد الھادي محبوب
ام         داد ع ى بغ ادرا ال ي البصرة ، وغ ة ف سافرت وزوجھا للعمل في تأسیس جامع

راق        1968 ادرا الع م غ دة ، ث نة واح ة س حیث عادا الى التدریس في كلیة التربی
  )  3  . (  كویت للتدریس في جامعتھاالى ال

ذكر أّن  ي  "وی اعر العراق ا الش ھ علیھ ب أطلق ب مكتس ة لق ادي (المالئك د الھ عب
لطیبتھا وسموھا ما غلب على لقبھا ) المالئكة(تیمنًا بعائلتھا التي تشبھ ) العمري
  ) 4" (األصلي

  :مجامیعھا الشعریة 
  :تركت نازك مجموعة من الدواوین ھي (
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  . ، وھو أول اعمالھا التي تم نشرھا بغدادنشر في ,1947عاشقة اللیل 
  . 1949شظایا الرماد 
  . 1957قرارة الموجة 
  . 1968شجرة القمر 

  . 1970ویغیر ألوانھ البحر 
  . 1977مأساة الحیاة واغنیة لالنسان 

  . 1978 الصالة والثورة
  :مؤلفاتھا األخرى

  :كما تركت لنا مجموعة من المؤلفات غیر الشعریة ، وھي 
  . 1962قضایا الشعر الحدیث ،عام 

   .االجتماعو ھي دراسة في علم  1974،عام التجزیئیة في المجتمع العربي 
  . 1992عام , سایكولوجیة الشعر

  الصومعة والشرفة الحمراء
  )5). ( 1997عام " التي وراء القمةالشمس "مجموعة قصصیة عنوانھا  القاھرةكما صدرت لھا في 

  :الشاعرة والناقدة .... نازك 
ین في   ... نقدي والتنظیري نازك المالئكة الشاعرة المبدعة والناقدة المتمكنة في البحث ال" اجمع معظم الدارس

ـ      ذي سمي ب دیث ال عر الحر  ( مضماري الشعر والنقد على انھا الرائدة االولى بحق لحركة الشعر الح د  ) الش وق
الشرعیة والرسوخ في ھذا المسعى   1949شظایا ورماد عام " مقدمتھا التنظیریة التي ضّمھا دیوانھا  أھّلتھا 

ا في    االبداعي اضافة الى  ي جمعتھ العدید من الدراسات التي ناقشت فنون الشعر واللغة واالدب والنقد وھي الت
  .  1962" قضایا الشعر المعاصر" كتابھا المثیر للنقاش 

ا االول        دور دیوانھ ت بعد ص ز الالف ذا التمیی ل   " لقد بدأ ھ ي ان تحوز      1947" عاشقة اللی ان من الطبیع ، وك
ة اخرى   الموقع المحوري االول في تا دیوان     ... ریخ القصیدة العربیة الحدیثة ، من ناحی ان جھد مدرسة ال اذ ك

ة في            ازك المالئك أن جھد ن ة ف ة حدیث یة عربی كل ومضمون قض جماعیًا كما ھو جھد جماعة المھجر لبلورة ش
ة  ومن الجدیر بالذكر اّن شجاعة وصمود نازك في تحدي خصو  . تالزم النقد والشاعریة كان جھدًا فردیًا  م حرك

الشعر الحر كان دلیًآل على ایمانھا بأن الحیاة قابلة للتجدد وإّن الحداثة كمال الفعل االنساني على وجھ المعمورة 
اة اجمل            ى جعل الحی ادرین عل ة للبشر الق درات االبداعی ة الق ًا الدراك قیم ر وعی   من اجل حیاة افضل وفھم اكث

یلة ،    معاصرة ، ھنا وبعد ان ھدأت الزوبعة اس واكثر اعریتھا االص تطاع الشعر ان یستفید من نقد نازك ومن ش
  )  6    " (وتوجھت الدراسات النقدیة على وفق مسعى بحثي جاد لدراسة القصیدة العربیة الجدیدة باخالص 

  :مقتطفات من دراسات واراء نقدیة 
لواقعھا شعرًا ، یلتقط البیئة كان من الطبیعي ان تلجأ الشاعرة نازك المالئكة الى طریق ألقامة حضور ملموس 

زء      ن ج التخلي ع یة ، ب ة شخص ب فردانی ع تكتس تیحائیة للواق اة اس ائدھا محاك ض قص رت بع زة ، فظھ الممی
دًا في                ًا جدی ق الشعر الحر مفھوم ا لطری اعر الختطاطھ ع الش ة وھو داف ع المرجعی وة الواق الیستھان بھ من ق

رة    ت جم د ان قرب ھ بع ي بواعث كل ف مون والش واء  المض ًا ل ظ ایض ذا تش ي بھ اء ، وھ ى االنطف ة ال الرومانتیكی
ویر          ة تص أن آل ة وك ورة واقعی ون الص رم ان تك رن المنص ن الق ف االول م ي النص ادوا ف ذین ن ورین ال المص

ت         التقطتھا من حیث حرفیتھا ثم نقلھا بدقة ولعل مما ى سردیة حقق ائدھا بن افة قص ا ذاك استض افرزه مفھومھ
ألوف ف ر م یوعًا غی ة   ش توعب مالحق ذي یس در ال دھا بالق ا وتوال یدة وتالحقھ وم طول القص ق بمفھ ا یتعل ي م

الجزئیات من حدث وشخصیات في بناء عماري واضح المعالم لعنصري الزمان والمكان بعد أن یتعالقا بصالت  
ى  خفیة تھمل زوائدھا غیر الضروریة ، وھو أمر الیتأتى اّال لشاعر مبدع ینتقل بالتصویر من واقعی ة المشھد ال

درتین          ین المق ت ب د وازن ة ق ازك المالئك اعرة ن ت الش ع ، فكان ق التوق ع اف ا لیقط ة الفنتازی عریة : واقعی الش
ي لحظة        دان ف ي االن نفسھ ، اذ یول القص ف والقصصیة فجعلت متلقیھا یشعر في كل لحظة بالشعر كما یشعر ب

  اق القصیدة تتأتى البنیة االیقاعیة فتتلبس التجربة شعریة آنیة ، فمجرد ان یتسم التفریج عن اول خطوة النبث
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ذلك تكون   . تقوم عند الشاعرة على العنایة بتفصیالتھالغویًا لتستكمل شكلھا وھویتھا من سرد التجربة التي  وب

  )   7  (   "الشاعرة من اجرأ الرواد الذین تحمسوا للتجدید 
اّن . ونازك المالئكة واحدة من حزمة الشعراء الوجدانیین الذین یتربعون على عرش الشعر العربي الوجداني" 

ة       االحساس بتفاھة الحیاة وعبثیتھا ،غیر متأٍت ، عند  ل من فجیع اة نفسھا ، ب ة الحی نازك المالئكة ، من فجیع
ـ    . كما یعرفھ ھیدجر" النھائیة . نحو . الموجھ. الوجود " الموت ، إذ اّنھ  ب ب أن مایلق اة ( ولذلك ف یس  ) الحی ل

  : تالش واھتداء التبل الظمأ  سوى خطوط
  أھذا اذن لقبوه الحیاة؟

  خطوط نظل نخطھا فوق وجھ المیاه ؟
  نیة فظة التمس الشفاه؟واصداء اغ

  وھذا اذن ھو سر الوجود ؟
  لیاٍل ممزقة التعود ؟  

ویتركز ھدف رسم ھذا الجو ، . ق مع نظرتھا للحیاة موتخلق نازك للحیاة ، في نص آخر ، جوًا اسطوریًا ، یتسا
  ) :خرافات( ، تقول في قصیدتھا ) الموت: ( المثیر للرعب ، حول شبكة لفظیة تؤشر المعادل 

  وا الحیاة قال
  ھي لون عیني میت 

  ھي وقع خطو القائل المتلفت
  ایامھا المتجعدات 

  كالمعطف المسموم ینضح بالممات 
  احالمھا بسمات المنون 

دیث عن الموت ، اذ إّن          ....  ي بالضرورة ، الح ة ، یعن ازك المالئك ي شعر ن ان الحدیث عن موضوعة الحیاة ف
الحیاة بمنظار قاتم ، الفتراق تفصیالتھا ، وجزیئاتھا ، عما ینسجھ قلبھا التركیبة الوجدانیة الخاصة بھا ، ترى 

، العقلھا ،فأن الموت یصبح ، تارة ، روحًا ھائمة تھفو الیھا نفوسھم ، تواقة ، وغوًال یثیر مأساة كبرى ، تارة 
  )  8  " (اخرى ، وبعثًا لحیاة جدیدة ، ثالثة

توى         یرى الناقد فاضل ثامر إّن الشاعرة ذات" و ى المس كل صریح عل ة بش ن تتحدث عن مفھوم الحداث  ھا لم تك
داعي      االصطالحي ، وانما كانت تستخدم مصلحات اخرى مثل  دھا االب رى ان جھ ا ن المعاصرة والتجدید، اال انن
ھ   عر یتسم         .... والتنظیري انما كان ینصب على مشروع الحداثة ذات ة الش ة من لغ ازك المالئك ا ان موقف ن كم

د زوع ح د   بن ورة ض ى الث ا ال عري ، ودعوتھ ق الش ة الخل یًا لطبیع ًا شخص ا وعی ن امتالكھ ًال ع ح فض اثي واض
  .... االوزان التقلیدیة والقافیة الموحدة ، والتبشیر بقصیدة الشعر الحر

روعھا     وھر مش وح ان ج درك بوض تجعلنا ن ة س ازك المالئك اعرة ن ود الش وعیة لجھ فة وموض راءة منص ان ق
كان ینصب على تقدیم نموذج شعري عربي حداثي یتخذ من قصیدة الشعر الحر اطارًا لھ ،  الشعري والتنظیري

  )9" .(بدیلة   ویطمح الى تأسیس شعریة عربیة حداثیة
ي    : وفي دراسة ماجد السامرائي ( د االدب دي   ..(قضایا الشعر المعاصر في منظور النق وعي التجدی ات ال ) تقاطع

یة       یرى ان نازك في شعرھا وجانب مھم ذات الرومانس وانین ال ى ق ي شيء عل ) من تنظیرھا للشعر ، التخرج ف
)10  (  

  :ابیات من قصائدھا
  :مأساة الحیاة 

  عبثًا تحلمین شاعرتي ما 
  من صباح للیل ھذا الوجود 

  عبثًا تسألین لن یكشف السر 
  ولن تنعمي بفك القیود 
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  :اغنیة لالنسان   
  في عمیق الظالم زمجرت االم  
  طار في ثورة وجَن الوجوُد 
  طاش عصُف الریاح والتھب البر  
  ق وثارت على السكون الوعوُد  
  :الكولیرا -  
  للیُلسكن ا  
  اصغِ  الى وقع صدى االناث  
  في عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على االموات   
  صرخات تعلو ، تضطرُب  
  حزن یتدفق ، یلتھُب  
   
  : ثالث مرات ألمي   
  افسحوا الدرب لھ ، للقادم الصافي الشعور 
  للغالم المرھف السابح في بحر اریج ،  
   ذي الجبین االبیض السارق اسرار الثلوج  
  نھ جاء الینا عابرًا خصب المرور ا 
  نھ اھدأ من ماء الغدیر  ا 

  :خمس اغانٍ  لاللم   
  لیَس في امكاننا ان نغلب االلم ؟ أ 

  رجئھ الى صباح قادم ؟ أو أمسیة؟ نا  
  نشغلھ؟ نقنعھ بلعبة ؟ بأغنیة؟  
    
    
   

  
  :المصادر

  .، امریكا ) بحث(  ند نازك المالئكةسلمى الخضراء الجیوسي ، المرأة وصورة المرأة ع. د)  1( 
  . 10، ص  2007نازك المالئكة حیاة وشعر وافكار ، دار المدى للثقافة والنشر طبعة خاصة ، )  2( 
   16المصدر السابق ، ص )  3  (
  .نازك المالئكة وریادة الشعر الحر:بعنوان   جلسة تأبینیة في ملتقى المستقبل الثقافي) 4(
  .ـ الموسوعة الحرة موقع ویكیبدیا) 5(
، مجلة االقالم الصادرة عن دار الشؤون الثقافیة العامة ) ملف خاص( نازك المالئكة ، الشاعرة والناقدة )  6  (

  . 5ص   2008، العدداالول ، كانون الثاني ، شباط 
قالم ، العدد االول علیاء سعدي ، مجلة اال. الواقعیة الشخصیة في القصیدة المالئكیة ، د: البنى السردیة )  7  (

  . 17، ص  2008، 
ة ، أ   –الحیاة والموت في شعر نازك )  8  ( ي جعفر ،     . د. الثنائیة الضدیة والثنائیة المتوافق د الكریم راض عب

  .12، ص  2008مجلة االقالم ، العدد االول ، 
ة    1994ملتقى عام )  9(  ازك المالئك اب        –عن ن احثین في كت اد والب ة من النق راھیم   مجموع د ، رزاق اب واح

  . 63، ص  2008حسن ، مجلة االقالم ، العدد االول ، 
  . 38  المصدر السابق ، ص)  10   (
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  امھات الكتب

  ماكتبھ الجاحظ في كتابِھ الحیوان عن الشعر 
  والترجمة ، وأسباب تفضیلھ الكتاب على الشعر

  
  الموروث:اعداد

  
یعتبر الجاحظ من ابرز علماء عصره ، وھو ایضًا من ابرز علماء العرب 

  .ومن اكثرھم تأثیرًا في الذاكرة الثقافیة العربیة ، ایضًا 
ین  ( لتي تركھا لنا ، كتبھ ولعل من أھم آثاره ا بخالء  ( و) البیان والتبی ال

  ) ..الحیوان ( و) 
اب        ي كت اء ف ا ج ض م نا بع ا وأن استعرض بق لن ا س وان ( وكم ) الحی

ا ،      تعرض  ،ھن ا  نس للجاحظ عن منفعة الكتاب والخط والمخطوط ، فأنن
عر ،   بعضًا مما قالھ عن الشعر وأسباب تفضیلھ الكتاب أو النثر على الش

  .فضائل الترجمة ومساوئھا ایضًا و
  ریخ الشعر تأ

  :عن الشعر كتب الجاحظ في كتابھ  
ومھلھل  اما الشعر فحدیث المیالد صغیر السن، اول من نھج سبیلھ وسھل الطریق الیھ امرؤ القیس بن حجر" 

شعر بالدھور بن ربیعة وكتب ارسطا طالیس ومعلمھ افالطون ثم بطلیموس وذي بقراط وفالن وفالن قبل بدء ال
  :ر قول امرىء القیس بن حجرعوقبل الدھور واالحقاب قبل االحقاب ویدل على حداثة الش

  ان بني عوف ابتنوا حسنا              ضیعھ الداخلون اذا غدروا
  ادوا الى جارھم خفارتھ                ولم یضع بالمغیب من نصروا 

  لمغیب من نصرواال حمیري وفي والعدس              ولم یضع با
  لكن عـویر وفي بذمتھ                  ال قصر عـــــابة و ال  عــــور

عر           تظھرنا الش اذا اس ھ الصالة والسالم ف ي علی د النب فانظر كم كان عمر زرارة وكم كان بین موت زرارة ومول
تظ         ة االس ة عام واذا استظھرنا بغای ین ومائ اء اهللا باالسالم خمس ال    وجدنا لھ الى ان ج ام  ، ق ائتي ع : ھار فم

تطاع ان یترجم وال یجوز            ان العرب ، والشعر ال یس م بلس ى من تكل وفضیلة الشعر مقصورة على العرب وعل
ور     ھعلی الكالم المنث ار ك النقل ومتى حول تقطع نظمھ وبطل وزنھ وذھب حسنھ وسقط موضع التعجب منھ وص

ال   والكالم المنثور المبتدأ على ذلك احسن واوقع من ال عر  ، ق م    :منثور الذي حول عن موزون الش ع االم وجمی
واب الفطن                 م اب اش وبوب لھ م المع ام لھ ا اق ى كل م ناعات وال ي الص م ف دین والحك ي ال یحتاجون الى الحكم ف
وعرفھم وجوه المرافق  حدیثھم كقدیمھم وأسودھم كأ حمرھم وبعیدھم  كقریبھم ، والحاجة الى ذلك شاملة لھم 

یئًا      وقد نقلت كتب ا تقص ش ا ان لھند وترجمت حكم الیونان وحولت آداب الفرس فبعضھا ازداد حسنا وبعضھا م
ذكره    ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي ھو الوزن مع انھم لوحولوھا لم یجدوا في معانیھا شیئًا ت

ة ال      ب من ام ى     العجم في كتبھم التي وضعت لمعاشھم وفطنھم وحكمھم وقد نقلت ھذه الكت ى امة ومن قرن ال
  ".قرن ومن لسان الى لسان حتى انتھت الینا وكنا آخر من ورثھا ونظر فیھا

  :حدیث عن الترجمة
  :وبعد ان كتب الجاحظ عن افضلیة الكتاب على الشعر ، ساق حدیثھ عن الترجمة ، إذ كتب 

صر الشعر ویحوطھ ویحتج لھ فقد صح ان الكتب ابلغ في تقیید المآثر من البنیان والشعر ثم قال بعض من ین" 
ات        :  اراتھ وخفی ائق اختص ھ ودق ائق مذاھب ھ وحق ائص معانی ان الترجمان الیؤدي ابدًا ما قال الحكیم على خص

  حدوده والیقدر ان یوفیھا حقوقھا ویؤدي االمانة فیھا ویقوم بما یلزم الوكیل ویجب على المجرى وكیف یقدر
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ى أ تعمال        عل ا واس م بمعانیھ ي العل ون ف دقھا اّال ان یك ا وص ى حقھ ا عل ار عنھ ا واالخب لیم معانیھ ا وتس دائھ

ن   تصاریف ألفاظھا وتأویالت مخارجھا مثل مؤلف الكتاب وواضعھ فمتى كان رحمھ اهللا تعالى ابن البطریق واب
د           ل افالطون ، والب د مث ان خال ى ك طاطالیس ومت ل ارس ع مث ناعمة وابو قرة وابن فھر وابن وھیلي وابن المقف
اس        م الن ي ان یكون اعل ة وینبغ للترجمان من ان یكون بیانھ في نفس الترجمة في وزن علمھ في نفس المعرف

د      باللغة ال ھ ق ا ان انین علمن م بلس منقولة والمنقول الیھا حتى یكون فیھا سواء وغایة ومتى وجدناه ایضا قد تكل
ن       احدة من اللغتین تجذب االخرى وتأادخل الضیم علیھما ألّن  كل و ا وكیف یكون تمك ا وتعترض علیھ خذ منھ

ك    اللسان منھما مجتمعین فیھ كتمكنھ اذا انفرد بالواحدة وانما لھ قوة واحد تفرغت تل ة فإن تكلم بلغة واحدة اس
اب      م بأكثر من لغتین على حساب ذلك تكالقوة علیھما وكذلك ان تكل ان الب ا ك ات ، وكلم ع اللغ ون الترجمة لجمی

ًا    من العلم اعسر واضیق والعلماء بھ اقل كان اشد على المترجم وأجدر ان یخطىء فیھ ، ولن تجد البتة مترجم
  .ماءیفي بواحد من ھؤالء العل

ار عن اهللا            ن واخب ب دی ب كت ذه الكت ت ھ و كان ف ل ھذا قولنا في كتب الھندسة والتنجیم والحساب واللحون فكی
ك               ون ذل ائع ویك ي الطب اني ف حیح المع ى تص تكلم عل د أن ی ى یری ھ حت ا الیجوز علی عزوجل بما یجوز علیھ مم

الى      معقودًا  بالتوحید ویتكلم في وجوه االخبار واحتماالتھ للوجوه ، و ى اهللا تع ا یجوز عل یكون ذلك متضمنا بم
مما ال یجوز وبما یجوز على الناس مما الیجوز وحتى یعلم مستقر العام والخاص والمقابالت التي تلقي االخبار 
ذي ھو       ر ال ر یخصھ الخب العامیة المخرج  فیجعلھا خاصیة وحتى یعرف من الخبر ما یخصھ الخبر الذي ھو أث

ما تخصھ العادة او الحال الرادة لھ عن العموم وحتى یعرف مایكون من الخبر صدقا او قرآن وما یخصھ العقل م
ى یشتمل ویجتمع         م معن ى ك ذب وعل دق والك كذبا وما الیجوز ان یسمى بصدق وال كذب وحتى یعرف اسم الص

ال وھل    ل المح یسمى   وعند فقد أي معنى ینقلب ذلك االسم ، وكذلك معرفة المحال من الصحیح وأي شيء تأوی
نع   فظ المحال كذبا ام الیجوز ذلك وأّي القولین افحش المحال ام الكذب وفي موضع یكون المحال ا ع والكذب اش

ار             ذر والمقصور والمبسوط واالختص ابین الخطل والھ ة وفصل م دیع والوحي والكتاب ل والب وحتى یعرف المث
  .نا قلیل من الكثیروحتى یعرف ابنیة الكالم وعادات القوم واسباب تفاھمھم والذي ذكر

ومتى لم یعرف ذلك المترجم اخطأ في تأویل كالم الدین والخطأ في الدین اضر من الخطأ في الریاضة والصناعة 
ذلك         ل ل د ترجم الیكم ذي ق ان المترجم ال والفلسفة والكیمیاء وفي بعض المعیشة التي یعیش بھا بنو آدم واذا ك

                                                                                                  اخطأ على قدر نقصانھ من
ا            ة وم ھ بالحدود الخفی ا علم ة وم ار النجومی ھ باالخب ا علم دلیل وم الكمال وما علم المترجم بالدلیل عن شبھ ال

دمات علمھ باصالح سقطات الكالم واسقاط الناسخین للكتب وما علمھ ببعض الخطرفة لبعض ال ا   . مق د علمن وق
إّن المقدمات البد ان تكون اضطراریة والبد أن تكون مرتبة وبالخط المندور،  وابن البطریق وابو قرة الیفھمان 
ات واختالف             ھ اللغ د تداولت اب ق ب فكیف بكت اذق طی ق ومن ح م رفی ھذا موصوفا منزال ومرتبا مفصال من معل

ذق بلسان الیونانیین یرمي الى الحاذق بلسان العربیة ثم كان الحاالقالم واجناس خطوط الملل واالمم ولو كان ا
العربي مقصرا عن مقدار بالغة الیوناني لم یجد المعنى والناقل التقصیر ولم یجد الیوناني الذي لم یرَض بمقدار 

ن وذلك بالغتھ في لسان العربیة بدا من االغتفار والتجاوز ثم یصیر الى ما یعرض من اآلفات ألصناف الناسخی
نقص   ان نسختھ ال یعدمھا الخطأ ثم ینسخ لھ من تلك النسخة من یزیده من الخطأ الذي یجده في النسخة ثم الی
ذي            ھ اصالح السقط ال یس من طاقت ان ل ھ اذا ك ى حال أ عل منھ ثم یعارض بذلك من یترك ذلك المقدار من الخط

او كلمة ساقطة فیكون انشاء عشر ورقات من الیجده في نسختھ ، ولربما أراد مؤلف الكتاب ان یصلح تصحیفا 
الم فكیف              ال الك ى موضعھ من اتص رّده ال ى ی نقص حت ك ال ام ذل ُحّر اللفظ وشریف المعاني ایسر علیھ من اتم

  .یطیق ذلك المعارض المستأجر والحكیم نفسھ قد اعجزه ھذا الباب 
الح صالحا     خة        واعجب من ذلك انھ یأخذ بأمرین قد اصلح الفاسد وزاد الص ك نس د ذل اب بع ذه الكت یر ھ م یص ث

ة واالغراض            دي الجانی ھ االی اب تتداول زال الكت وراق االول والی یرة ال اني س وراق الث ألنسان آخر فیسیر فیھ ال
اط       اوره الخط اد ویتع ھ المترجمون باالفس المفسدة حتى یصیر غلطًا صرفًا وكذبًا مصمتًا فما ظنكم بكتاب یتعاقب

  .اب متقادم المیالد دھري الصنعة بشر من ذلك او بمثلھ  كت
                                    اذا كان االمر على ماقلتم والشأن على: فكیف تكون ھذه الكتب انفع ألھلھا من الشعر المقفى؟ قال اآلخر: قالوا
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ھ      ذا مظھر حال بابتھ وھ مانزلتم معلومًا ان شیئًا ھذه بقیتھ وفضلتھ وسؤره وص
التعظیم            نقص حري ب داول ال اد وت ك الفس ى ذل ھ عل ات قوت یم وثب على شدة الض

ق بالتفضوح عر إ قی ى ش دیم عل ان والتق ى البی ھ  یل عل ت ونفع ول تھاف و ح ن ھ
افع       یس بالمبسوط ومن المن مقصور على اھلھ وھو یعد من االدب المقصور ول
اق         ناعات واالرف الم من الص ي الع ي ف ل ش االصطالحیة ولیست بحقیقة بینة وك

ي بین   ب ھ نكم   واآلالت فھي جودات في ھذه الكتب دون االشعار وھاھنا كت ا وبی ن
اج    واله الحج ا ت طي مم ل المجش الینوس ومث اب ج ل كت دس ومث اب اقلی ل كت مث
ة         ة ومنقوصة مظلوم ت مختلف اس وان كان الغ للن ا ب وكتب كثیرة ال تحصى فیھ

  .ومفسرة فالباقي كاٍف شاٍف والغائب منھا لتسلط الطبائع الكاملة
بنا القول وحسبك  فأما فضیلة الشعر فعلى ماحكینا ومنتھى نفعھ الى حیث انتھى

ما في ایدي الناس من كتب الحساب والطب والمنطق والھندسة ومعرفة اللحون 
ة واآلالت وھ      ور واالطعم باغ والعط واب االص ارة واب ة والتج وكم  موالفالح أت

طونات واالت      طرالبات والقرس ات وفي االس بالحكمة وبالمنفعة التي في الحمام
اج والفسیف  نعة الزج اعات وص ة الس اث  معرف ربة واالنبج الزورد واالش ور وال رنج والزنجف اء واالس س

م صب    واالقشارجات ولكم المینا والنشاد والشب وتعلیق الحیطان واالساطین ورد ما مال منھا الى التقویم ولھ
داذي             تخراج شراب ال ات واس ى الحراق ازات وعم اذ الجم ق الخیش واتخ تج وتعلی تخراج النستاش الزردج واس

  .وعمل الدبابات
ر             طحة وغی ة والمس ر المخرزة والمدھون رة المسمرة غی ي البحر السفن المقی وكان الحجاج اول من اجرى ف

  :ذوات الجؤجؤ وكان اول من عمل المحامل ولذا قال بعض رجاز االكریاء 
  

  اول خلق عمل المحامال                       
  اخزاه ربي عاجال واجال

  :وقال آخر
                   شیب اصداغي فھن بیض    

  محــامل لقــــدا نقیـــــــض
  

  :وقال القوم 
وا     م تعرف لوال ماعرفوكم من ابواب الحمالنات لما عرفوا صنعة الشب ولوال غضارة الصین على وجھ االرض ل

  ، الغضار على ان الذي علمتم ظاھر فیھ التولد منقوص المنفعة عن تمام الصیني
ي الصفر   وعلى ان الشب لم تستخرجوه وا  نما ذلك من االمور التي وقعت اتفاقًا لسقوط الناطق من ید االجیر ف

ان      ادة والنقص ي الزی تم ف ون علم م      ، الذائب فخفتم افساده فلما رأیتم ما اعطاه من الل أ لك ا تھی ع م ذلك جمی . وك
  :ولستم تخرجون في ذلك من احد أمرین

  . وأما أن یكون ذلك تھیأ لكم من طریق االفاق ،اما ان تكونوا استعملتم االشقاق من علم ما اورثكم  
ا             ت علیھ ي كان ة الت یر النجیب ي س دوا ف الین ان یزی وقد علمتم اّن اول شأن الجمازات ان ام جعفر امرت الرح

ت            ك ووافق ي خالل ذل یر فجمزت ف ي وصنوفًا من الس وخافت فوت الرشید فلما حركت مشت ضروبا من المش
ك     امرأة تحسن االختیار وتفھم  ي تل ا ف یروا بھ االمور فوجدت لذلك الجمز راحة ومع الراحة لذة فأمرتھم ان یس

السیرة فما زالوا یقربون ویبعدون ویخطئون ویصیبون وھي في كل ذلك تصوبھم وتخطئھم على قدر ما عرفت 
ر    ع ام و جمی كم من  حتى شدوا من معرفة ذلك ماشدوا ثم انھا فرغتھم التمام ذلك حتى تم واستوى وكذلك الیخل

  .ان یكون اتفاقا او اتباع اثر
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 تحقیق

 :الكتاب وثالثة اسئلة 
  أ ؟ كیف نجعلھ یقرأ ؟ھل یقرأ؟ ماذا یقر ..الجیل الجدید 

  
 سماء محمد مصطفىأ

  فیة عراقیةاكاتبة وصح
  

اب    تلقى كت رق ، اس باح ، الف اء ، او ذات ص ذات مس
ى         تحیل ال ل ان یس د االرصفة بحزن قب ى اح مجھول عل

ریح   ار لل ھ     ...نث فحة من ت ص ین اقتلع رة ح ق زف اطل
م        بي  ل ا ص طیرة تناولھ ة احتضنت ش وتحولت الى لفاف

دًال    یسمع حتى نحی ھ ویتصفحھ ب ب الكتاب التائق لیحمل
ي     یف ف ى الرص دة عل یان والوح كو النس ھ یش ن ترك ع

زمن لم یستثمره في  ..زمن ضائع من عمر ذلك الصبي 
قراءة نافعة تمھد لھ الطریق الى الثقافة التي تلعب دورا 

كیف  :من ھنا جاء السؤال  ..مھما في تكوین شخصیتھ 
ا لی   د ثقافی ل الجدی ي الجی ع  نرب ادة المجتم ن قی تمكن م

 الحقًا ؟ 
 ..األمر یتدخل فیھ الكتاب واشیاء اخرى 

 :الكتاب واشیاء اخرى
ة      ھ بوضوح ودق الثقافة تتیح لالنسان ان یعبر عن نفس

دة      ..انھا تصقل افكاره  .. ا جدی ھ آفاق تح ل اعده   ..تف تس
اب   ..في صنع القرارات ومواجھة الصعوبات  كل الكت یش

میر وحضور         ..شمعة من شموعھا  ة الض ة بیقظ ة المقرون ان نحو الثقاف تلك الشمعة التي تضيء طریق االنس
 ..الوجدان 

  :تقول المدرسة ضحى مھدي التي تعمل في مدرسھ ثانویة 
وانما ھي ایضا السلوك   ـ یجب ان نعلم صغارنا اوًال ان الثقافة لیست األلمام بما تحتویھ الكتب من معارف فقط

نم ع    الحضاري ذي ی دمتھا            ال ي مق ائل االعالم وف ة والمدرسة ووس ذوَره العائل لوك تغرس ب ن وعي ، ھذا الس
 ..كل تلك العناصر الثالثة یجب ان تقرب الكتاب الى قلب الطفل ولیس اشغالھ عنھ  ..الفضائیات 

 :عند بائع الكتب 
ب      ھ باعة الكت م    سوق  ..حفظت في ذاكرتي كلماتھا حین حثثت الخطى الى اقرب سوق اجد فی اب المعظ  ..الب

ا              یف السوق بائع ا وافترش رص ات خریج ة اللغ ادر مقاعد كلی ذي غ اب ال ھناك التقیت بعبد الرزاق احمد، الش
سألتھ ان كان یقرأ شیئا مما یبیع ؟ اجاب بنعم بینما كانت  ..للكتب بعد ان یئس من التوظف في مؤسسة رسمیة

ة ان تفترش     ..انفي وتصیب رأسي بالدوار  المعروض للبیع ھناك تتوغل الى ءرائحة السمك الني دت مفارق وب
  0تلك الكتب رصیفا تتوزع علیھ االوساخ ومخلفات الباعة

 ..تركت افكاري بھذا الشأن جانبا واستمعت الى عبد الرزاق وھو جالس تحت مظلة تقیھ اشعة شمس الظھیرة 
ر    ممن تجاوزوا قال ان الذین یترددون علیھ ألقتناء الكتب ھم عادًة  ت العشرین     )العشرین من العم ذین تح وال

ا    ئالكتب لقرا لكن بعضا من اولئك ال یقتنون (این ھم من ذلك ؟  وتھم بھ ات بی زیین مكتب ا اسعار   أ تھا وانما لت م
 .الكتب فھي مناسبة 
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ھ ،   على مقربة من البائع الشاب وقف صبي اسمر یبیع السكائر ، كان یسترق السمع ، سألتھ عن حدود قراءات

  :اجابني قائال 
 :صمتَ  لحظات ثم نظر الّي مستفسرا  .ـ لیس لدي الوقت ألقرأ فأنا اقضي نھاري بالعمل ھنا 

 .االفضل ان اعود بربحي الى عائلتي  !ـ ولماذا اضیع ما احصل علیھ من مال في شراء كتاب ؟
ي سؤال         ى قلب ف عل اء ، فزح ھ من االنطف كیف   :بدا في عیني الصبي تطلع یكاد یلحظ ، لشيء ما خشیت علی

ارف ب            اب المع ى اكتس ائبة ، كیف سنعوده عل اھیم الص ھ ،المف غیر ، ومن مثل اء   سیكتسب ھذا الص ى اقتن ل عل
 !مفردات التعامل الیومي الالئقة ؟
علم النفس التربوي ،وقد قال ان االطفال واالحداث طاقة متحركة لھم القدرة  يسؤالي قادني الى احد اختصاصی

ا لھم              تقبل مثلم اتھم عن المس ابقة وتوقع اربھم الس ھ بتج ھ ویربطون ھ ویحفظون ا یتعلمون ویم م على التعلم وتق
امال متناسقا یجب      .اذ القرارات حول ما یریدون فعلھ القدرة على اتخ ا ك ولكي تترعرع شخصیة الطفل ترعرع

خاص من            ي الشوارع ویختلطون بأش اال ف داثا یمارسون اعم ا نجد اح ان ینشأ في بیئة عائلیة مستقرة ، لكنن
ى زمالئھم في    اعمار متقدمة وذوي سلوكیات مختلفة فیتعلمون منھم عادات سیئة قد تؤثر علیھم وینقلونھ  ا ال

                                     المدرسة
 :والیقرأ ...یقرأ 

 ھل تطالعون الكتب ؟ :تركت الصبي منشغال بعملھ ، وحملت سؤاًال الى مجموعة من الفتیان 
ا       ة وكم باب متمثل رأون ، ألس ن ال یق نھم م ر بی ظھ

  :ذكروا 
غل وقتن      ائیات تش ة ، الفض دینا للمطالع ت ل ا ، الوق

ى       ؤثر عل ات ت یة اوًال ، المفخخ ا المدرس رأ كتبن لنق
استیعابنا ، الوضع االمني یشغل بالنا ، الاحد یشجعنا 
ة    الركض وراء لقم على المطالعة ، نحن مشغولون ب

   ..العیش 
رأون         لبیة ، اذ وجدت من یق ات س ن كل االجاب م تك ل

 ..وأن كانوا قلة ، وتختلف نوعیات قراءاتھم 
بة جامعیة في الحادیة والعشرین من سھاد عباس طال

ا من       ي تحصل علیھ ط ، وھ عمرھا تقرأ الروایات فق
مكتبة شقیقھا االكبر بینما الیمیل اخواھا البالغان من 

 .وسبعة عشرعامًا الى القراءة   العمر ستة عشر
ة عشر     ي الثامن د ف ل حام ب     ةعقی من عمره یقرأ كت

ابعة       ي الس  ةعشر الفقھ بینما شقیقتھ زمن ، وھي ف
ا     ر ان اھتمامھ ط غی الت فق رأ المج ا ، تق ن عمرھ م
االول ینحصر بما تقدمھ القنوات الفضائیة من برامج 
ا شاشة     ادر عیناھ ترفیھ وافالم واغاٍن، وبالتالي التغ

 .التلفاز اال في وقت متأخر من اللیل 
ي السادسة عشر    حف والمجالت ف         ةنھى عماد ف انین في الص ار الفن رأ اخب ا تق ط  من عمرھ ھذا النوع من    ( ق

 . ) القراءات غیر مجٍد ثقافیا
 ..ٍ ) ھذا النوع من القراءات غیر كاف( نادیة منعم تقرأ قصص الحب وحدھا 

 :حین سألت اولئك الفتیات والفتیان عما اكتسبوه من القراءات جاءت االجابات كاآلتي 
 .ـ بدأت اناقش اآلخرین 

                                     .لكي استفید منھا  الكتب ، من ـ اشعر بحاجتي لقراءة المزید
.في المجالت والكتب العاطفیة التي اشعر بالراحة وانا اقرأھا  ـ اشعر بأني اعیش قصص الحب التي اقرأھا                                                                                           
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ا   ات والفتی ى           ، نثم تأملت اولئك الفتی اج ال ة ، وبعضھم یحت ة المطالع ة باھمی ى التوعی م حاجة ال   بعضھم بھ

 .ت البناءة توجیھ الى القراءا
 :دور الجمیع

الكتاب جلیس وانیس وصدیق وعالم بحد ذاتھ ، كیف للبعض ان یھجره  ، وال یعرف قیمتھ بل كیف لھ ان یدرك 
 قیمتھ ؟

ي         ئة الت ة والتنش ة التربی قال لي احد االخصائیین في علم االجتماع ان االھتمام بالكتاب یحصل من خالل عملی
فولتھ حیث یتعلم القراءة والكتابة والقیم والعادات ، ومثلما یتعود على العنایة یتعرض لھا االنسان خالل سني ط

بمالبسھ وھندامھ ونظافة جسمھ یجب ان یعتاد العنایة بالكتاب ، لذا فأن التوعیة بأھمیة الكتاب عملیة یشترك  
ر والط   ب النش الم ومكات ائل االع ة ووس الء الدراس ب وزم اق اللع ة ورف ت والمدرس ا البی ة فیھ ة اذ إّن اناق باع

 .الكتاب وانخفاض سعره من العوامل المشجعة على شرائھ ومن ثم قراءتھ 
 .لعلم األمة وتراثھا وقیمھ ، وھو سفر ألمجادھا   ان الكتاب ھو الوعاء الحافظ

ویظل الواجب یحتم على المربین والمعلمین غرس حب الكتاب في نفوس الصغار من خالل تحبیب البحث لدیھم 
ة  وتعوی دھم على زیارة المكتبات واالطالع على ما فیھا من كتب ودوریات ، مع ان الظروف االقتصادیة واالمنی

 .غیر المستقرة جعلت الكثیرین ال یعیرون الكتاب اھتمامًا 
 :ومضة امل 

ھ    ...ذات صباح ، لربما ستالمس اصابع ناعمة صغیرة ذلك الكتاب المجھول ، لتمسح دموعھ  لن تسمح بتحول
 ...ى نثار للریح ، وھي تمسك بالزمن الضائع ال
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  تراث شعبي

  !راویة ذلك الزمان .. القصخون
  أنور عبدالعزیز
  كاتب عراقي

ین  ة : (القصخون من كلمت ة و   ) القص ي الحكای ن     ) خون (وتعن ذا الف ھ   .. ھو راوي القصة والمحترف لھ ت ل كان
ماع       ولقرون ، الھیمنة والتأثیر وخلق المتعة لدى المستمعین ال بس تمر الح اني واس م العثم وطوال فترات الحك

  .وما سمي باالستقالل 1921ثم مع الحكم الملكي  1918-1914القصخون في فترة االحتالل البریطاني 
تمر     ویذكر االجداد واآلباء والعارفون ان عشرینیات القرن الماضي شھدت قمة وازدھار ھذا الفن الشعبي واس

م أخ     ات، ث ى االربعینی ا             حت راق ومنھ دن الع ة م ي غالبی ائدا ف ان س ات، وك ة االربعینی و وینحسر مع نھای ذ یخب
ال             ة والمسموعة ف و المرئی ع واللھ ائل المت اب وس اره ھو غی اره وازدھ ي انتش الموصل والذي ساعد وشجع ف

ي الثال   ) غرامافون(رادیو وال سینما وال تلفزیون وال حاٍك  ان ف و ك ى   وحتى ھذا األخیر وبعده الرادی ات وحت ثینی
ة النظر وتحمل            رم من متع ان اذا ُح ة، واالنس ة القلیل ض االسر الثری االربعینیات من المقتنیات النادرة عند بع

ت الموصل      ا العمل؟ كان راق    –ذلك، فھو ال یمكن ان یستغني عن متعة السماع، فم ة مدن الع غیرة   -وكغالبی ص
ا الضیقة غ      ة وازقتھ ا العتیق اد بمحالتھ ر المبلطة  محدودة االبع ة  .. ی ة ودروب موحل تاء     -أزق ي الش یما ف  –الس

دروب، واذا  ) البلدیة(والمدینة مظلمة لیًال اّال من فوانیس شاحبة الضوء علقتھا  في رؤوس بعض الطرقات وال
ا خاصة   -المدینةكان الصیف متنفسا للحركة والخروج الى مقاھي  رده     -وفي مركزھ إّن الشتاء بب ره  ف وزمھری

اھي       ر المق ة ان تكث ذا فرضت الحاج دة، ل ة المتجم الي المعتم ي اللی یما ف ن الس ار الس یوخ وكب ا للش ان عائق ك
الصغیرة في رؤوس االزقة ومنعطفات المحالت القدیمة، فما ھي اال امتار حتى یصل الرجال وكثیر منھم عجزة 

اس        ومتعبون للمقھى بال عناء لقربھ وألنھ یوفر لھم الراحة وا  ار الن ماع اخب اآلخرین وس اء ب ان وفرح اللق الم
ما دار ویدور في مجتمعھم وخارجھ، وما  -وبكل قوة حب االستطالع –والدنیا تتناقلھا االفواه شفاھًا، فیلتقطون 

  .. جرى ویجري في محلتھم ثم مدینتھم ومدن وعوالم اخرى
ا    عوط (یحتسون الشاي الساخن كثیرا وقلیال من القھوة ومعھ ار        )الس وھج ن اء ب دي واالكف لالحتم ادین االی م

ا           ن منھ ي رك ع ف ى او تقب ط المقھ ي تتوس ة الت ة او المعدنی د الحجری ك المواق ي تل یظ ف م او الخشب الغل .. الفح
المقھى دافئة واالحادیث اكثر دفئًا ولذة العمر في السجائر الرفیعة الملفوفة وقرقرة النراجیل ومنظر السماورات 

د    المصفوفة والقوا كر القن ھ (ري المزخرفة واقداح الشاي ونكھتھ الطیبة المحالة بس ا بقي    ) الكل لمة فم والدوش
ذي ظل   ! اذن ؟ الذي بقي ھو المھم واألھم، فشوقھم وكما تنظر في السینما بلھفة انطفاء الضوء وبدایة الفلم ال

اٍل     .. ةفشوقھم اكبر وانتظارھم ولھفتھم للذة السماع ال تعادلھا لذ -اشتیاقك لرؤیتھ د ع وق مقع ع ف ھا ھو قد ترب
  .. االثیر لدیھ ولدى الجمھور) الكتاب(اشبھ بمنبر ولكنھ بال مساند غیر ذلك المسند الذي امامھ وقد وضع فوقھ 

ة  حاسر القصخون ال تراه  الرأس بل بعمامة او غطاء ثقیل، یرتدي الزبون ویلتحف عباءة سوداء وقورة او جب
فقط ) كتابھ(درًا قصخونًا شابًا، فأغلبھم ممن تجاوز الخمسین او الستین، منھم من یعتمد اّال نا.. او فروة ال تجد 

ات (دون  ھ        ) معین ت ل دع فكان خون المب ا القص انوا مجرد قراء ام تلزمات (اخرى وھؤالء ك ھ  ) مس د حرفت تجس
فقط، ) راویة(و ا) قارئ(او الحقیقي، وھذا المبدع لم یكن یرتضي لنفسھ صفة ) السیف الخشبي(وعملھ، منھا 

بین عالیة ھادرة ) االصوات(مشاھد تمثیلیة بسیطة فقد كان متمرسًا في تلوین ) حكایتھ(بل كان یضیف بتالوین 
غاضبة حینما تحتدم بین المقاتلین صرخات الحرب او واطئة ھادئة حزینة حینما تعبر عن مشاعر الحب والغزل 

ا ی     ین كم عر اللوعة والحن ال         وبعذوبة وحنان ابیات ش یة ألبط ة النفس ب الحال ا تتطل ل، وكم دور للمث ستوجب ال
ات ( ًا ان )الحكای ًا واعی ان فنان خون ك دة (، فالقص وتیرة الواح ابھة(و ) ال ات المتش ى و ) النغم عر الُمغن ي الش ف
  . ستسبب الملل الضجر عند الجمھور) الجمود في االلقاء(

ص (تقي منھا القصخون، وكان منھم من ھو وكتبھا منبعًا ثرًا وعینًا مدرارة یس) العنتریة(كانت  ا ال  ) متخص بھ
  فقط، بل یتجاوزونھا) بالعنتریة(ألّي حكایات اخرى ، وكان آخرون ال یقیدون انفسھم  -طوال عمره -یتجاوزھا
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ق  ) ألف لیلة ولیلة(آلفاق حكائیة ارحب تنھل من  داد  (ومن قصص العش وح    (و ) كالمیاسة والمق ن المل یس ب ق

ھ     ة عم ة ابن ى العامری ب لیل ون بح امري المجن ة ) الع ة (وحكای ریم الزناری ود(و ) م ةت یص ) د الجاری واقاص
اق          ي اعم ي ف ي ھ حورة والقصور الت ات المس ور والحیوان الجواري والقیان والمغنین والحمالین والجن والطی

وا    ) السندباد البحري(البحار وبطلھا  ذلك البحري فخلق ندباد البري  (، وھم لم یكتفوا ب طار    ) الس م قصص الش ث
تمعیھ مطوالت      واللصوص وافاعیل المردة مع خاتم سلیمان المسحور ل لمس ط فینق ھ انش ، ومنھم من كان خیال

ذلك    )ابو زید الھاللي(السیرة الھاللیة وبطلھا الشجاع (من  رة ل ، ومنھم من منح من لیالیھ وسھراتھ حصة كبی
د    د الخال وبي (القائ دین االی الح ال دقھ    ) ص دس بص ت المق تعاد بی ذي اس ال

ان       ھ وایم البة مقاتلی ة وبص ھ النبیل جاعتھ وقیم ھ   وش ھ بقیادت ین ب المحیط
   ...وحكمتھ في مواجھة اقسى الشدائد 
ھ   ) القصخونیة(واذا كانت القلة النادرة من ھؤالء  ي عمل من أشرك فنًا آخر ف

و  ام (وھ راءة المق ك     ) ق ل ذل ن تفع م تك ة ل إّن الغالبی ام(ف یة ) فللمق خصوص
  ..ھیمقاھیھ وجمھوره ومغن

ؤالء   ن ھ ان م خونیة(ك یرة ) القص الغ بمس ن ب ھ   م ة حب ر وقص یرة عنت وس
، وما جرى لھ مع )شیبوب(الشھیرة مع عبلة مع ذكر لمخاوف اخیھ االبلھ 

ھ     ) محنتھ(االعداء ومع  د من عندیات خون یزی في ھیامھ بعبلة، وكان القص
ر العصور   –بالرغم من ان الرواة وتلفیقاتھم  ر     -عب ف االحم واشھرھم خل

ر مم    اعر اكث و   وحماد الراویة قد حمّلت ھذا الش ذكر    –ا یحتمل، فھ ا ی وكم
ع     دة والمراج اریخ المعتم ب الت اة وكت ون الثق ن     -المؤرخ ر م ن اكث م یك ل

ائده      ) ُمقًال(شاعر، حتى انھ كان  رین، ومن قص یس من المكث في شعره ول
ھیرة  ة(الش جاعة        ) المعلق ر والش ب والفخ ي الح ائد ف ن القص دد م م ع ث

  .)بدًا وأبن أمةع(ببساطة معروفة فألنھ كان  –والشھامة، وقصتھ 
ي    ھ غراب ون (وألن ود الل ھ    ) اس ریة عم ن عنص ر م انى الكثی د ع فق

وعشیرتھ ونال الكثیر من االحباط في حبھ لعبلة بعد ان رفضتھ العشیرة 
د وقف    ورأت في ھذا الحب والتشبث بعبلة خروجا على المألوف لذا فق
ذ       ن ھ الرغم م ب، وب ن یح زواج بم ل ال ق أم لبًا لتحقی ًا ص ھ مانع ا عم

دفاع عن   ) شھامة(اال ان ) الرفض( ة (عنتر كانت تدفعھ دائما لل ) القبیل
  . ضد أي غزو او اعتداء یقع علیھا 

كان الجمھور اكثر ما یتفاعل مع حكایات عنتر وغزواتھ ومعاركھ وایام 
احتدام ھجماتھ على أحیاء العرب او صده لھجمات المغیرین المعتدین، 

افوا   ) اغرب العرب(وقد عّده بعض مؤرخي االدب من  ھ فأض لسواد لون
ة     لكة وطرف ن س اسمھ لمجموعة من الشعراء الصعالیك امثال السلیك ب

ن الع  أبط  شرا   بب فیان  (د والشنفري وت ن س ابر ب ن ج ت ب مھ ثاب ) واس
فحینما كانت تزداد ) الخلعاء او المخلوعین(وكانوا یطلقون علیھم اسم 

دماء    شرورھم وھجماتھم على احیاء العرب والتصدي ل تباحتھم ل قوافل اغنیاء التجار مع سكرھم وتھتكھم واس
االعالن عن       ى رؤوس االشھاد ب ائلھم وعل د مسؤولة عن        ) خلعھم (كثیرة، تقوم قب م تع ا ل ة، أي انھ عن القبیل

  .وال تطالب بالثأر لھم عند مقتلھمحیاتھم 
طھدین ضد ظلم االسیاد والمستبدین ما ھؤالء الشعراء فكانوا یرون في انفسھم حماة للضعفاء والفقراء والمضأ

ام             ل واالیت زة واالرام ین العج ائم ب وال والغن ن االم ھ م لون علی ا یحص ون م انوا یوزع م ك المین، وانھ والظ
يء فلھم لھوھم          اجین وال یحتفظون النفسھم بش ا یغنمون للمحت ومھدوري الحقوق، وانھم كانوا یعطون كل م

ت جماعات وفي تجوالھم في أودیة الرمال والفیافي والقفار یعیشون وتشردھم ولیالیھم المترعة بالخمر جماعا
ایامھم ولیالیھم معزولین عن مجتمعھم مع وحوش الصحراء وحیوانات القفر بانتظار االغارة على ھذا الحي او 

  .. ذاك
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اخیھ شیبوب وابتالئھ وحیرتھ ومخاوفھ ) فكاھیات(مع ) عنترة العبسي(القصخون كان عارفا بكل تفاصیل حیاة 

ا   ) ولزبیبة(ونقل اخباره للقبیلة  ة ام الش دة األم ھ سوداء      العب ھ ألن أم ھ ل ومن    .. عر لعدم اعتراف االب بأبوت
                                  ) حرقة النورة(ان انسانًا بسیطًا ساذجًا كان عامًال كادحًا مواجھًا ) القصخون(طریف ما ترویھ االجیال عن 

اھا وھو    )اتھلبطولتھ وانتصار(، وكان من أشد المحبین لعنتر ، المتعصبین )كور الجص(في  یة قض ، فبعد امس
بًال  ) لمدھشات(یستمع  عنترة وصوالتھ وجوالتھ وكّره وفّره ثم احكام االعداء لسیطرتھم علیھ وأخذه سجینًا مك

  واالثارة وما الذي سیحصل؟ ) فعنصر التشویق(وتوقف القصخون عند ھذا الحد  –باالغالل وادخالھ  السجن 
ات (حرفتھ، فھو كان یقدم حكایاتھ كانت من الوسائل المھمة لنجاحھ في  یس  ) بجرع دة  (ول ة واح تكشف  ) بدفع

ائس   -وتنھي كل شيء انتصف اللیل واقفلت المقھى وغادر القصخون وكل الزبائن، ومعھم غادر ذلك العامل الب
ًا، ومع ا   ھ  الكادح البسیط الى داره یحمل فانوسھ متعثرًا بوحول االزقة، وصل داره وكان قلقًا مضطربًا مھموم ن

    ! كان جائعًا فلم یشتھِ  طعامًا، كیف یأكل ویطیب لھ عیٌش، وعنترة في السجن والقیود؟
اراد ان ینام، استعصى علیھ النوم وظل ساھرًا مؤرقًا، ازداد قلقھ وحزنھ وحینما ایقن انھ ال یستطیع النوم وذلك 

ال      ) البطل( ة واالف ع االغالل المعدنی اوًال تقطی جنھ مح دفع من فراشھ،      یھدر كاالسد في س دھا ان ت والھرب، عن
ت     ل لبی ة وص دروب المزحلق ر وال ات المط ع زخ ھ، وم امًال فانوس خون(ح ھ  ) القص وة، واجھ اب بق ًا الب طارق

إّن االمر      ھ ب خون ان یقنع القصخون بغرابة زیارتھ، ألّح علیھ ان ُیخِرج العبسي من السجن، ومھما حاول القص
اذج           صعب ویستغرق ساعات طویلة من القراء   ك الس ع ذل م یقتن ام، ل د ان ین ب یری رة وھو متع ة بصفحات كثی

دفع  راه ب خون وأغ ة القص دیات(بحج ان   ) مجی انوس، ك وء ف ي ض ر، وف ة لالم خ الراوی ا رض اعفة، حینھ مض
الرغم من سھر       جین، وب ھ الس الراوي یسرع في القراءة وكان الرجل عجال في أمره، تواقًا لالسراع بأنقاذ بطل

جنھ          القصخون وإلحا وده ویتحرر من س ك قی م یكسر ویف رة ل إّن عنت ة     -ح الرجل ألنقاذ فارسھ، ف ك اللیل ي تل ف
ھ من    الباردة، اّال عند آذان الفجر واصوات الفجر وصیاح الدیك، وبعد ان عمیت عینا الراویة بالرغم من نظارت

  .. ضوء الفانوس الكلیل قراءة عشرات الصفحات من كتابھ العتیق وكانت الكلمات والحروف تھتز متراقصة مع
عیدا    ر     ) یجرجر (اغلق القصخون كتابھ وعاد الرجل س بش الفجر متعث ة بغ ھ ممتزج رات     افرحت اء وعث ر م بحف

  .االزقة لینام بعدھا ھانئًا مطمئنًا بعد ان انقذ وحرر فارسھ الشجاع
د ال   ا یمج ر ضد الشر وینتھي     كان القصخون ینھل ما شاء من حكایات االولین وما كان اكثرھا، وكان اغلبھ خی

ذا       ع اآلخرین، ل ة وتسامح م بھزیمة االشرار، ثم انھا كانت تصف وتوغل في دخائل النفوس وما فیھا من محب
وشجاعتھا ومؤامراتھا، ثم  -ودھائھا ومكائدھا) شجرة الدّر(تنوعوا مع حكایاتھم فأضافوا لما فات قصة الملكة 

ن  ات ع الم(حكای ز س رس(و ) الزی اھر بیب ن و) الظ آثره وع ھ وم ون(بطوالت ن طول د ب م ) أحم رة حك ن فت وع
تمعیھم            ) الممالیك البحریة( ذكرون مس انوا ی رة حروبھم ودسائسھم وھم ك اة من كث اتھم ومعان ات سیاس وتقلب

  .. بفواجع الحروب ومآسیھا وحرائقھا وجوعھا وضیاع كل القیم النبیلة بسببھا
تمعین وجلوس   ال المس بب اقب ر س ا ان نفس ف   اذا اردن ل والتخل ف ان الجھ ھ فسنكش ماع قصص ائعین لس ھم ط

ي         كل واقع اة بش ة الحی ة ومعایش ن ممارس ز ع م العج ھ، ث ول ومحدودیت ي العق ر ف اطة التفكی ذاجة وبس والس
ك    ت ذل ي خلق ي الت م ھ ام العل ن احك دًا ع یاء بعی ة االش اة ومعقولی ائق الحی ة حق ي مواجھ ي، والفشل ف وطبیع

خون( ال  ) القص درًا ألح دیال مخ ع      ب ى أرض الواق ا عل ا تحقیق د لھ م تج ي ل اتھم والت اس وتمنی و .. م الن اذن ھ
ي         ) التعویض( یة ف ة وامورھم المعاش اتھم الیومی اس في حی ) التعویض (عن حالة الفشل التي كان یعانیھا الن

ة (واذا كانت  -كما ھو مطلوب فعال -فضًال عن ضیق النظر ألمور الحیاة ي     ) العنتری ى ف دح المعل ا الق ات  لھ رغب
ة   (المستمعین، فأن  ة ولیل ف لیل ذه            ) أل اج، فھ دًا عن الھی ة وُبع ر ھدوًءا وعقالنی ا االكث ا جمھورھ ان لھ ا ك ایض

ة   -في حكایاتھا) عنصر التشویق المثیر(اعتمدت ) شھرزاد(الروائیة الشھیرة المبدعة  د لیل دون قطع   -لیلة بع
ھ وجعلھ ینسى محنتھ وفاجعتھ بخیا) شھریار(الشغال الملك  ة امر        نة زوجت ي اطال ة ف ة بارع ھ، وألّن الروائی ل

اة    ارب الحی ر مباشر     -اللیالي وتقدیم الحكم والمواعظ وتج ك        –بشكل غی ي، لجعل ذل ومن خالل القص والحك
د  ) عقدة االنتقام(الملك یتعظ ویتحرر من  من كل النساء بسبب خیانة امرأة واحدة ھي زوجتھ وقتلھن واحدة بع

ید على ما ارادت فأنقذت جنسھا من االبادة  -بفضل الحكي الشفاھي اللذیذ –لة ،فقد تحقق لھا واحدة لیلة بعد لی
  .  ذلك الملك األبلھ المغفل والظالم
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اطیر         اریخ واالس اقًال للت ل ن ًا ب ن مؤرخ م یك خون ل القص
ببساطة وتلقائیة، وھو لم یكن یھتم بالسیاسة بقدر ما كان 
دھر،    ب ال اریخ ونوائ ن الت ر م تخالص العب ي اس ب ف یرغ

ي  ا ھ ارعین كم ة المتص ل حال دًا ینق ان محای راه وك ذا ن ، ل
ا  زه(حینم ذھبي ،    ) یتن ره ال ي عص ید ف ارون الرش ع ھ م

  فبعد ان قربھم الرشید ) سرعان ما ینتقل لنكبة البرامكة
ي      ارین ف وزراء واالمراء والمستش ابر ال ن أك اروا م وص

                                      ، فتنعموا برغد العیش)بل صاروا ھم الدولة(دولتھ 
اروا  مضربًا      الباذخ والرفا م، وص د وأبھة الحك ھیة والمج

اتھم وھدایاھم للشعراء     للمثل في الكرم حتى صارت اعطی
وق      ل وتف وازي ب ات ت ربین وذوي الحاج داحین وللمق الم

ات الر  اءتھم  ش احیانا اعطی یة  (ید ج اوز     ) الضربة القاض د ان تج ید بع د الرش ى ی ا،    وعل موح بھ ا حدودھم المس
خون    )أذالء بعد عز(شرد تائھ، وصاروا فتناثروا بین قتیل وسجین وم ان القص ا ك ، وھذه النتیجة االخیرة ھي م

ادرة،  ) متقلبة(بإّن الدنیا ال أمان فیھا وإنھا ) دروسًا وعبرًا لمستمعیھ(یركز علیھا لیجعل منھا  ماكرة خداعة غ
  ) .تصاریف الزمان(لذا وجب الحذر منھا وعدم االطمئنان الیھا والحذر من 

رأ    : في الموصل فھم) العنتریة(راء اما اشھر ق ان یق د، وك ة وفتوح الشام   (السید سعید السید مجی في  ) العنتری
وم والمیسرون           اء الق یف وجھ ة ان یستض ادة جاری ت ع دار الحاج عزیز االسومة في محلة الشیخ فتحي وكان

ر       رأ ق ان یق ي وك ید عل امع الشیخ محمد    ھؤالء القصخونیة لقاء مكافآت وھدایا مجزیة، والحاج حامد الس ب ج
ان                ى سوق الصفیر ومال یوسف ك ي مقھ نجم ف د ال اھیر القراء محم ي، ومن مش یخ فتح الملحم في محلة الش
اب              ي ب ى صفو ف ھ المفضل مقھ ان مكان د وك ي جرجیس ومال حام ة النب مراقب بلدیة ویقرأ في مقھى في محل

ى عل     الح وقراء مقھ افة لقراء مقھى       الجدید، ومن المشاھیر ایضا مال جرجیس ومال ص د اض اب الجدی ي ب ي ف
ون              ینیات الموصل ممن ال یكتف ي خمس ینما ف ى الس دمنون عل اك م ان ھن ا ك اوي وكم ة المك ي محل السویدي ف
بمشاھدة الفلم مرة واحدة بل مرات عدیدة، فقد كان في اربعینیات الموصل مدمنون على سماع العنتریة فھم من 

، ومن اشھر ھؤالء مجو العلوان ومحمد  )قصخون(مقاھي لسماع اكثر من الجیدین المتنقلین بین ال) السمیعة(
  . البیراوي

ة     ھ العنتری افة إلدمان اقبھم            -وكان البیراوي اض ر من دو وذك یص الب اص اقاص ي اختص ن ف ًا ولك ھ قارئ ھو نفس
  . ومحاسنھم وتحلیھم بروح الفروسیة والشجاعة والكرم

سیفك (ورحلت عن كل الدنیا، ولم یبق من صوتك القوي الصارخ و المبجل وقد ودعت ) القصخون(حنانًا ایھا  
ظلت عالقة في ذاكرة اعداد قلیلة من شیوخ متعبین عاجزین عن ) نتف(وحكایاتك الدافئة اللذیذة غیر ) الخشبي

مواصلة الحیاة بھمومھم وامراضھم ومواجعھم یروونھا ، بحزن ، ألوالدھم واحفادھم معبرین عن حیاتھم التي 
  .. وھا وتحملوھا والتي تبدو غریبة غیر مفھومة في اسماع ھؤالء االبناء االحفادعاش

و الثلمي و المیاسة و ) وإیھ مقاھي الثوب والجسر العتیق و عبو قدیح ومقاھي المیدان والقلیعات وعبدو خوب
ى             ال ، وكل مقھ و الع یخ اب اب لكش و الخزرج وش ة و ب یض و األحمدی اب الب ام المنقوشة و ب ا  حم ُنصب فیھ

ي          ة والت ا الجنوبی ة من جھتھ ت آخر حدود المدین كرسي عاٍل لقصخون، وكان آخرھا مقاھي الدواسة التي كان
ع     ینیات لترف ع الخمس ی (نبعت في مطل تبدلھ   ) اكرس خون وتس افون (لقص م  ) بغرام و (ث جالت ال   ) رادی وبعده مس

اٍن عص  ). سماورات (و ) نراجیل( و )سعوط(صوت فیھا لقصخون وال  ار     مب ان واخب اھي الدواسة واغ ریة لمق
  .واحداث الدنیا الواقعیة یومًا بیوم وساعة بعد ساعة 

اء        ات ووب روب والمجاع ة والح یة والعزل نوات الوحش ى س ي أقس وره ف ع جمھ ًا أمت خون فنان ا القص ھ أیھ إی
ذین   .. الطاعون والكولیرا والفیضانات المدمرة المھلكة اس ال دوا    إیھ لذلك الجمھور وأولئك الن د افتق انوا ق ان ك

  . حیاة عصریة متقدمة، فانھم لم یفتقدوا ذلك الصدق وتلك البراءة والنقاء في التعامل مع الحیاة ومع اآلخرین
  )مجلة التراث الشعبي العراقیة (
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  قضیة للنقاش 
  لماذا الُتستلَھم في كتابة نصوص مسرحیة لألطفال ؟.. أساطیرنا كنز

  
  جاسم محمد صالح

  كاتب عراقي
Al- muatin @ yahoo.com  

لھا اھمیتھا في النواحي التربویة مسألة االستفھام من االساطیر العراقیة في تألیف مسرحیات لالطفال مسألة 
وقد انتبھ كّتاب ومؤلفون غربیون الى اھمیة ھذا الكنز وثرائھ وعمق فائدتھ لالطفال . والنفسیة والتراثیة

فقرأوه باھتمام واستوعبوه ثم بدأوا في اعداده كنص مسرحي یخلب االلباب ویشد الیھ النفوس وقد نجحوا في 
ى ذلك استمرارھم في السیر في ھذا المجال وعلى طریق طویل في مكان واحد والدلیل عل. عملھم ھذا اي نجاح

  . وفي مختلف االصقاع
ولو ألقینا نظرة عابرة على قائمة المسرحیات التي ُألفت وُأخرجت لالطفال في الغرب لوجدنا فورًا ان معظم 

ولم تقتصر مسألة . یثةمسرحیاتھم مقتبسة ومعّدة من حكایات شعبیة اسطوریة سواء اكانت قدیمة ام حد
االقتباس واالعداد على اساطیرھم القومیة بل تعدى ذلك الى اساطیر الشعوب االخرى السیما االساطیر العربیة 

  . القدیمة والھندیة والصینیة والیابانیة
یة ومن المسرحیات التي لھا جذور اسطور. فلقد استند اولئك الكّتاب الى جمالیات االسطورة وقدموھا لالطفال

ھاجر في الصحراء، ألیس في بالد العجائب، سندریال، توم سویار، مالبس االمبراطور الجدیدة، بیتر : (وشعبیة
وغیرھا الكثیر من ) بان، الطائر االزرق، جزیرة الكنز، بینوكیو، روبین ھود، ولیم تلي، زمار ھامیالن

  . المسرحیات التي ُأخرجت وُمثلت عشرات المرات وفي ازمنة مختلفة
ان أدبنا الشرقي السیما االدب العراقي القدیم غني بھذا الفیض الزاخر من االساطیر الشعبیة سواء على 

او على مستوى تاریخ الدول العربیة االخرى ) السومري، البابلي، االشوري(مستوى تاریخ العراق القدیم 
كتغریبة بني ھالل، جابر ) قبل االسالم(مرورا باالساطیر الفرعونیة وانتھاًء باالساطیر الكنعانیة والفینیقیة 

وعلى الرغم من تزاوجھا . الخ من قصص الدولة العباسیة مثل ألف لیلة ولیلة.. وجبیر، عنترة بن شداد العبسي
وتأثرھا وتأثیرھا ایضا في اساطیر االمم المجاورة وحكایاتھا، اال ان ھذه االساطیر محببة الى نفوس االطفال 

ب ذكي وماھر في االقتباس والتشذیب في اعادة صیاغتھا فإّنھ سرعان ما یرى اثرھا السیما اذا تمكن كات
یجب ان نعترف باالثر السحري الذي تحدثھ ھذه القصص الخالدة (السحري في نفوس االطفال المشاھدین حیث 

االفكار ألّن ھذه االساطیر والحكایات وفي اعمھا االغلب تصلح ألن تمسَرح لالطفال ب) في نفوس االطفال
الحكایات االسطوریة (االنسانیة مع امتالئھا بالحركة واالحداث ، ولنضج ووضوح عقدتھا الدارامیة فإّن اغلب 

التي تتناول ابطاال كبارا وبطالت مادة صعبة لمسرحیات االطفال، واذا ُمسرحت قصص البطولة الواقعیة منھا 
  ). والخرافیة فقد تكون مصدر ترویج وإلھام لھم

یحب المسرحیة التي تشد خیالھ وتربطھ الیھا وتملك عقدة قویة اما االمور االخرى فانھا تأتي بالدرجة  فالطفل
، لھذا ) فلیس المھم ان تكون افكار المسرحیة خارقة او حافلة باالحداث واالفكار الغریبة(الثانیة لدى الطفل 

ساطیر ان یكون حذرًا، فھنالك قصص كان واجب المؤلف المسرحي في حالة االعداد واالقتباس من ھذه اال
درامیة تستحوذ على اھتمام االطفال كقصص الحب وھناك قصص تعتمد على السحر بشكل اساسي كجانب 
انساني لھ قدرتھ في نواحي االبداع وبالتالي فان الطفل ٌیصاب بخیبة أمل ویشاھد المسرحیة بال تعاطف، حیث 

  .رة مفیدة بالنسبة لھال بطًال في المسرحیة یتفاعل معھ وال فك
ا الخوف والرعب      بعض منھ ان البحث عن العدد الكبیر من االساطیر والقصص الدرامیة الكثیرة التي یشوب ال

ال         ى عمل مسرحي لالطف ا ال ا تحویلھ رة یستحیل معھ ور       . الى درجة كبی ى أم ھ یقوم عل بعض اآلخر فإن ا ال    ام
                                    فقد كانت االعمال الخارقة. معھا او اعادة صیاغتھا لالطفال سحریة بحتة تجعلنا نسقط من حسابنا فكرة التعامل

                                         كثیرا ما تدخل في نص مسرحي للطفل یصعب على الُمعد التعامل معھ بشكل مباشر، بھذه الصیغة المطروحة 
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  . علیھ، فضال عن انھا صیغة مرفوضة في الوقت نفسھ من قبل االطفال المشاھدین

قدراتنا االنسانیة او ظاھرة یصعب  بابطال خارقین قد دخلوا لحل امر صعب یتجاوزلو كانت ھذه االعمال 
تصورھا بشكل مباشر او غیر مباشر، فان ھناك موقفا صعبا للطفل في ھذه الحالة حیث انھ یتعامل ھنا مع 

  .افھو ال یتعاطف مع ھذه الشخوص وال یھتم بقضایاھ!!  النص فكریا وترفیھیا
قصص الخرافیة التي ذكرت في السیر الشعبیة والتي تمثل الجن فإّن ذكرھا لیس مقصودًا ومن المعروف إن ال 

كونیة لعالم الجن بل استخدمھ المؤلف لخدمة البطل في الوصول  لذاتھ او امر لمجرد التسلیة او لتفسیر مظاھر
   .الى غایتھ وتحقیق ما یرید حین یعجز السالح الواقعي كسالح لتغلیب الخیر على الشر

إّن مھمات كاتب مسرحیة الطفل ھو ان ُیسھم بعملھ ھذا في عملیة تنمیة خیال الطفل الخالق ذلك الخیال الذي 
یعتبر اساسا لنمو عقلھ وتفكیره، لھذا فانھ دائما یھرع الى االساطیر ألنھ یرى فیھا مادة خامًا تصلح ألن یكون 

فیھا مصدر إلھام ألعمال ادبیة 
  . وفنیة جدیدة

د ُأس  عبي  لق راث الش تلھم الت
ة   ي كتاب طوري ف واالس
مسرحیات خاصة بالكبار، ومنذ 

ا فعل      ت مبكر ، مثلم د  (وق محم
) عبدالمطلب، محمد عبدالمعطي

ل     رحیات مث ا مس ذان كتب الل
رحیة رب : مس ل، ح المھلھ

البسوس ومثلھما فعل احمد ابو 
ب     ین كت اني ح ل القب خلی

رحیة  داد  (مس ن ش رة ب و ) عنت
یس( یس الجل اكر ن(و ) ان

ل  ة (و ) الجمی ر (و ) عفیف االمی
ب    ).. محمود ا فعل الكات او مثلم

رحیة   ب مس ین كت ور ح ي أن عل
الذي استعرض ) شھامة العرب(

داد   ن ش رة ب ة عنت ا قص فیھ
امر     الي مغ ار خی العبسي في اط
رھم     یس اخی رھم ول ان آخ وك
ب     ث كت یم حی ق الحك توفی

جرة (مسرحیة  ا م     ) یا طالع الش ت استلھاما رائع ي كان إّن ھذا       والت دید، ف ن ،ولألسف الش عبي ولك ن األدب الش
الشيء لم یحدث بالنسبة لمسرحیات االطفال، حیث ظلت بعیدة جدا عن روح استلھام التراث الشعبي واستغالل 

طورة  رحیة   .. االس توعب مس اني ان یس دي او ألم ل كن ن لطف ف یمك رى كی ؤلفین   ت ي نفوس الم امن ف وف ك خ
توعبھا او  والمعّدین من الفشل او عدم ال نجاح وھذا مبرر لھ، علي بابا واالربعین حرامي؟ ال یمكن لطفل ان یس

دم ھذا    .. ان یتفاعل معھا  انھ ولھذا فقد وقفنا بعیدین جدا عن اساطیرنا ال نجرؤ ان نقدمھا الطفالنا في حین یق
توجھًا صادقًا في ھذا ان . التراث نفسھ وباسلوب متمیز ومليء بالنجاح على مسارح االطفال في الدول الغربیة

المجال یقع على ذمة من یضطلع بھذه المسؤولیة بأن یكون لھ وعي كامل بما یختار من نصوص تراثیة حتى ال 
طوري          عبي واالس ھ الش ل ألدب ى فھم الطف لبي عل ر س تكون عملیة االختیار سیئة تربویًا او غیر موفقة وذات أث

یطة      مما یخلق فجوة مستقبلیة بینھ وبینھا فاالختی  طورة بس ون مع اس اجح ال یك ا سوى    (ار الن ال تصلح مادتھ
ا           دمنا ألطفالن ا وق ي عملن ا ف ى نستخلص وفقن ادة حت رة الم لمسرحیة فصل واحد بل یجب ان تكون القصة غزی

  . ولتراثنا ولتاریخنا خدمات ُجلى
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  ذاكرة المكان

  سوق الدھانة العریق ، ومقھى المعقدین ، ودور السینما
  

  كمال لطیف
  ـ بغداد كاتب عراقي

  
  :، وأقول معھا سوق الدھانة في بغداد ـ ذاكرتھ تقول ) 1(
  

م    .. ال أْدِري ِلَم یسحبني قلبي الى الماضي، ترى ھل فقدت األمل في الحاضر ي، ول حر الماض ترى ھل سكنني س
ولم یعد ما .. الحقیقة ان العودة الى الماضي ھو محض استرجاع وتثبیت بسنوات مضت.. أعد استطیع مغادرتھ

ث    ..  اخت األمكنة یبررھا سوى مناخھا وشخوصھا فقد غادرت األسماء وش ة حی ولعلي ھنا أتذكر سوق الدھان
  .كان محل جدي نایل محمود الصباغ

  .كان السوق مرتع صباي وخیالي وعذوبة ما كنت اشعره بألفة مع األشیاء المحیطة بي
نش         اج ك ى جواره محل الح دوام ، وال ى ال مصبغة الدھانة كان یجاورھا دكان مھدي الطحان ،  وكان مغلقًا عل

كر ا            الش ا أخوانن ل علیھ بة یقب ي مناس ات ف ة ـ وحلوی ل ـ علچی ان یعم اتي وك نش المرای داهللا ك ھ عب جي وابن
  .. المسیحیون

ادق  ان  .. في السوق كانت محال كثیرة تبیع األعشاب الطبیة ومنھا محالن یعودان الى سید محمود وسید ص وك
الناس یقبلون علیھما  من كل حدب وصوب والى جوارھما قاسم أبو 

  ..لجبن ویقابلھ نوري المرایاتيا
احب       واره ص ت وبج ل حكم د مح ف عن وق لنق ع الس ي م م نمض ث

  .. حنطوزة 
  :نقف عند مشاھیر القصابین حین یتذكر معنا سالم ھوبي قنة قائًال

اج    ـ من أشھر القصابین علي حمید قنة والحاج خزعل دروش والح
ملة الذبیحة فاضل ، وھؤالء كانوا یتصفون باألمانة والصدق في معا

ذ    . على الطریقة االسالمیة ذي أخ اب ال وكان ھناك أیضًا ھوبي القص
  .. المھنة أبًا عن جد وتوارثھا أبناؤه

  :ویضیف سالم ھوبي الى حدیثھ 
ـ  ومن الشخصیات المعروفة في السوق السید نایل محمود وھو من 

  .أشھر مصارعي الزورخانة في العراق مع الحاج عباس الدیك
ان  ا ك ا    كم ذھن منھ ي ال ة ف یات عالق ماء وشخص م أس وق  یض الس

واس         ان ھ ومن ورمض د م ط ومجی ین الك ى عبدالحس اج عیس الح
  .الحیدري ونصیف جاسم

ایچي     ز الچ ى عزی ا مقھ ا مشھورة منھ غیرة ولكنھ اٍه ص اك مق و ھن
ال     اك مح ت ھن ومقھى ابراھیم رایشي ومقھى الشیخ حسین كما كان

د   لبیع القطن والشموع ومحال بیع  الدبس والراشي السیما محل عب
  .علي الدباس الذي كان یعمل السمسمیة والمكاویة

  :وعن أصناف اللحوم قال سالم ھوبي
                                     ھا الناس ـ اللحم كان یباع وفقًا  لنوع األكالت التي یعّد
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ة         رق البامی ي م دخل ف م ی ریب أو لح وزي والتش ل الق ا یعم رة ومنھ م الخاص ذ ولح د والفخ م الزن ھ لح ، ومن

ذلك محل            أما .. والفاصولیا أو الھریسة ا وك ل بھ ان یتعام راھیم  ك ا ألن محل جاسم اب ل بھ ا ال نتعام الباچة فكن
  .الحاج قنبر الذي انتقل بعد ذلك الى محلة الخالني

ة    .. اديبیتصل سوق الدھانة بمحلة سوق الغزل ومحلة القشل وجامع المصلوب وحادي  اه محل ي باتج ثم یمض
  .. الصدریة

  !مھ ورجالھ ولیس سوى ھمس الماضيوقد ھجر سوق الدھانة وھو یبكي أیا
  
  :مقھى المعقدین في بغداد ـ ذاكرتھ تقول ، واقول معھا ) 2(

ین      تسمیة  قرأت كثیرا عن مقھى ابراھیم ابو الھیل والتي اطلق علیھا  ردد المثقف بب ت دین بس ى المعق ى  مقھ عل
  !معقدنسان ھو ا اكل من یحمل كتبأن النظرة الشائعة في ذلك الوقت كانت و ،  المقھىھذه 

ة              ى تشم رائح دخل الفرع حت ا ان ت عدون فم ارع الس ن ش ب االیمن م ي الجان ي اول فرع ف ع ف ى تق ذه المقھ ھ
كان یجلس فیھا موسى كریدي وعبدالرحمن الربیعي  ، االطعمة المنبعثة من مطعم نزار وبجانبھا مقھى فیومي 

  .وغازي العبادي وعبدالرحمن طھمازي 
تین   ي منتصف الس ن ف ا نح وق من    یوكن ة دون الوث یدة والقص ة القص اوالت لكتاب و نحو االدب في مح ات نخط

ي     تيلذا كنا نلجأ للنشر في جرید، صالحیتھا  عید القدس الم شفیق   و المجتمع والراصد وكان من اصدقائي س س
  ..عباس بانيومحمد علوان و
  .وكان ولید جمعة وجماعتھ یمثلون التیار المقلد لطریقة سعدي یوسف 

ة   من الناس  ًامقھى تجمع خلیطالكانت  ام ، وثم انوا رس ون    ون ك م یختف ا  .یظھرون ث دین    كم ى المعق ت مقھ كان
  .محطة لمشاریع سفر الى الخارج

يّ َحِروكم من مرة ُط ا               ت عل ت موظف ك الوق ي ذل ت ف ي كن ان ولكنن ي الیون واخر ف ي الب رة الخروج والعمل ف فك
  .كانسوى عقده التشبث بالمة وال اشكو من عقد ومرفھًا

كة   ًاووجوھ ھاجاءت ًاووجوھ ھاغادرتًا مقھى المعقدین التزال في مكانھا ولكن وجوھ ان   بظلت متمس ان وزم مك
  دخل حیز االدب والتاریخ

 :دور السینما في بغداد ـ تقول ذاكرتھا ، وأقول معھا ) 3(
ا من من       ع قریب ت تق یفي كان اح    كاَن للسینما طقس فردي وطقس عائلي، واذكر ان سینما الص ارع الكف ا ش طقتن

یلم  ومن ثم جاء بعد ھذه الموجة    -بن الحداد أو -فالش كوردن  -تعرض فلمین في آن واحد  ة  ـ طرزان   ف بطول
  .. ون سمولر ولكس باركرج

ار    ربعدھا جاءت افالم ھ ل الجب الیوث  ـ ق ت وسھراب ویوسف وزلیخة        ، ك اھدنا رس ردوس ش ینما الف ي س  ،  فف
  .والقرصان االحمر ومدفع الحریة وفیراكروز  بعدھا شاھدنا الشعلة والسھم

بعدھا اخذنا نرتاد سینما الفردوس الصیفي التي  .. برت النكستر,  وھكذا عرفنا ابطال ھؤالء االفالم كاري كوبر
ادر    ة وبھ باغ االحذی د وص اھدنا ام الھن ا ش أس وفیھ یجة الی ري اس ن الجت نوعة م دھا المص یط مقاع ت تح كان

  .شوباریخآه راجندر كومار وبطالو ،  ودوبدن وفیلم سینكام
ذي    ت للجمھورال وفي سینما غازي، وكان ذلك حلما بعیدا حیث ذھبت مع عائلتي ،وشاھدنا فیھا ام الھند وعجب

  .تأثرًا بالفیلم كان یبكي 
ة           ل عفیف داد تمثی اھرة بغ یلم الق اھدنا ف ا ش ید، وفیھ ارع الرش ي ش  بعدھا دخلنا سینما الحمراء التي كانت تقع ف

كانت تسمى ، واسكندر وابراھیم جالل ،وقد احترقت ھذه السینما فیما بعد، ثم دخلنا سینما غرناطة عند افتتاحھا
ارون عرضت في سینما ریو ،و وني كوین   من   وھو  افتتاحھا فیلم مدافع ناف ل انت ك  كري كوري  و تمثی د  و بی دیف

  .. ایرین باباسو نیفد
اكو   ضت ، وعرثم دخلنا سینما النصر عند افتتاحھا  ل عمر الشریف    ، فیلم دكتور زیف ابلن،   وتمثی دین ش جیرال

  .وقد منع ھذا الفیلم بعد عرضھ بیوم واحد
  .ثم اخذنا نرتاد سینما مترو ورجنت وغیرھا من دور العرض السینمائیة والتي كانت فیھا طقوس عائلیة
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  مدن عراقیة

 من تاریخ البصرة
  البصرةـ حامد ھادي صالح 

h. salih@totalise. co. uk  
 

 

 
ما   ى الش م    موقع البصرة القدیمة كان في المنطقة التي بنیت فیھا مدینة الزبیر الحالیة، وتتسع إل ث ت ا حی ل منھ

د من   . العثور على بقایا لقصور قدیمة من قصور البصرة تقع إلى الشمال من مدینة الزبیر وكان ھنالك نھر یمت
ر        دة انھ رب ع ر الع ا حف ر، كم ك النھ د درس ذل ا، وق رب إلیھ ط الع ة    یش روي المدین بعض لت ھا ب ل بعض تص

ى         وبساتینھا من جمیع جھاتھا حتى أصبحت تلك األنھار وما یحیط ة اهللا عل ر جن اتین تعتب ا من قصور وبس بھ
  . األرض وكما سنرى

  البصرة  ُبنَیتكیف 
تباعًا لتسكنھا، فلما  ةما اتخذ عتبة بن غزوان منطقة الخریبة معسكرًا اخذ الخلیفة یرسل العرب إلى البصرحین 

رة من ال    ) مفردھا دسكرة(كثروا ھناك بنى فیھا عتبة سبع دساكر  ة الكبی ي القری بن  وتعن ابوق أو الطوب   (ل الط
ر  وت )محروقالغی ر البی دو إن اكث رى ،ویب رعة  ؤبناج ك لس بن وذل ى الل وا إل م تحول ر ث ب أول األم ا بالقص ھ

ة بستة اشھر     . احتراق القصب اء الكوف ل بن جد     . وكان ذلك سنة أربع عشرة للھجرة وذلك قب اء المس م بن د ت وق
ا    ، وكاناء ودار اإلمارة ثم بعد ذلك بناء السجن وحمام األمر ي فیھ البناء بالقصب أول األمر، وكان أول بیت بن

ار البصرة    ھو دار نافع بن الحارث ثم دار الصحابي معقل بن یسار المزني والذي أطلق اسمھ على أحد أھم انھ
د     ا بع ار البصرة   (فیما بعد وھو نھر معقل أو نھر المعقل كما یدعى الیوم وكما سنرى فیم د أدرك  )راجع انھ ،وق

د ب           ال ا بع تھرت فیم ى اش ا حت ل فیھ اكثروا من زراعة النخی ل ف ة النخی ا  أعرب إن ارض البصرة تصلح لزراع                                   نھ
                                                 .ارض النخیل
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ومن طریف ما یروى إن زیاد ابن أبیھ عندما ولي على البصرة قام ببناء دار اإلمارة باللبن بعدما كان بالقصب، 

                  م دار اإلمارة فیھا وقال أرید أنالكوفة، أمر بھد فضًال عن فلما تولى الحجاج بن یوسف الثقفي إمارة البصرة 
  : منھ، فقال لھ أحدھم بعد أن تم الھدم  ًانھ أراد أن یزیل ذكر زیاد حسدابنیھ باآلجر وذلك أل

أحس بخط  ئانك ستنفق كثیرًا من المال على بنا ال ه وترك القصر   أھ ویبقى اسم زیاد علیھ، ف ان     ب ى زم اء حت بن
ضاف تمن جدید ل ُھِدَمتالملك الذي أمر بإعادة بنائھ باآلجر والجص، ولكن دار اإلمارة الخلیفة سلیمان بن عبد 

  0وبقیت البصرة من دون دار إمارة إلى بناء المسجد وذلك زمن الخلیفة العباسي ھارون الرشید
  :توسع المدینة  
ى   نحوقسري لقد أخذت البصرة بالتوسع السریع حتى بلغت مساحتھا أیام خالد بن عبد اهللا ال  فرسخین طوًال إل

 ا، أي خمسة عشر كیلومتر)الفرسخ قیاس عربي یعادل الیوم سبعة كیلومترات ونصف تقریبًا(فرسخین عرضًا 
ومتر     ت            اطوًال وخمسة عشر كیل ام واحد وس د اهللا القسري للبصرة ع ن عب د ب ة خال ت والی د كان ًا، وق ن یعرض

ن خم    ل م الل اق ل خ ع حص ك التوس رة، أي إن ذل ًایسللھج ع    . ن عام ي جمی ع ف ة بالتوس تمرت المدین د اس لق
ات،   االتجاھ
ر   ت تحف وكان
ي   ار الت األنھ
اء   ل الم توص
روي   ا وت إلیھ
اتین  البس
ي   تخدم ف وتس
ى  ًا حت ل ایض النق
ار   دد االنھ غ ع بل
ھ    ا تبین ا كم فیھ
دى  إح
ى   ائیات إل اإلحص

ر ف یعش ن أل
ذا إال    ا ھ نھر، وم
عة  ى س ل عل دلی

  . المدینة ومجدھا
ي  الموقع ا لسیاس

ین  رة ب للبص
دن  الرغم : الم ب

اریخ   ن الت م
ل  ي الحاف السیاس
ا    ة وموقعھ للمدین
ز   الجغرافي الممی
م   ا ل إال إنھ
تطع أن   تس
ة   افس الكوف تن
ة  والمنطق

في انتزاع مركز السیادة لتصبح عاصمة ألي دولة، بل إن تاریخ ) بابل فیما مضى وبغداد فیما بعد(المحیطة بھا 
  .طة بھا لم یشھد لھا أن تكون عاصمة ألي دولةالبصرة والمنطقة المحی
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  :الوضع العمراني

اركھا      ي خصوصیة ال تش د إن        إن لوضع البصرة العمران ت، ومن المؤك ك الوق ي ذل الم ف ي الع ة ف ھ أي مدین فی
ا      تالبندقیة في إیطالیا وامس يمھندس الرغم م ة، وب ردام في ھولندا قد استفادوا كثیرًا من تصمیم البصرة القدیم

ي    ي الماض ة ف ھرة عالمی ن ش دینتین م اتین الم لھ
لتھا    ي وص ة الت ا العظم م تبلغ ا ل والحاضر إال انھم

  . ا العریقالبصرة في ماضیھ
دة، فجزءٌ     جرىلقد  ة فری ة بطریق ا   بناء المدین منھ

بالبیوت واألسواق والمساجد وغیر ذلك  ًاكان مكتظ
رى و ق األخ ن المراف ار  یم ن األنھ دد م ھ ع تخلل

ل أو      رب والنق راض الش تخدمة ألغ المس
ج بالسفن       اء بحري یع ھ مین المواصالت، وقسم من

اء الع       م انح ى معظ ة إل ة أو الذاھب م  ،المالقادم وقس
تجاري ثقافي یتوافد إلیھ األعراب من أنحاء جزیرة 
ن      ھ م ا یحتاجون راء م ار وش رض االتج رب لغ الع
اج         دھم من إنت ا عن ع م ناعیة وبی ة وص مواد غذائی
ع   ھ م عر واألدب والفق تلط الش اتھم، ویخ حیوان

حیث ، والمعروف بالمربد ، التجارة في ھذا الجزء 
تفید أول وئیس عراء واللغوی احة  ك الش ن فص ن م

انھم   ي لس راب ف ان   .. األع ذي ك ر ال م األكب والقس
ور     ن قص ھ م ا یتخلل ار وم اتین واألنھ وي البس یح

اء نھري      . عامرة وبیوت منتشرة  ان لھا مین ا ك كم
من البصرة  ًءاوالذي یمثل جز(ة على الضفة الغربیة من شط العرب، كبیر یبعد عنھا بضعة أمیال ھو میناء االبّل

  ). قت الحاضرالحدیثة في الو
  :مدینة األنھار والنخیل

د    ار ق دد األنھ ة اّن ع ادر الموثق ض المص ول بع تق
بلغ في مدینة البصرة نحو عشرین ألف نھر، وھذه 
ان        ث ك راج، حی وان الخ ى دی د عل ادر تعتم المص
ل،          اتین ونخی ھ من بس ا فی ر بم یجبى خراج كل نھ
م    ف ت وقد یتصور البعض إن ھذا أمر مستحیل، فكی

ذ ر ھ ن  حف كك ب د ش ار، وق ن األنھ ل م دد الھائ ا الع
رًا وھو من جغرافی       رقم كثی ذا ال العصر   يحوقل بھ

ة   دما زار المنطق ھ عن روفین، ولكن ي المع العباس
  . أیقن صحة تلك األرقام

ى      ى عل ور تبن وت والقص ن البی ر م ان الكثی د ك لق
ت      ا بنی اطق، كم ض المن ي بع ار ف ات األنھ حاف

ة   ة البندقی ي مدین ات ف وات  البنای واف القن ى ح عل
ارة     رق للم ت تترك ط ا كان د، بینم ا بع ة فیم البحری

ات   ات والحیوان وارع(والعرب ار  ) ش ین األنھ ب
تردام     ت امس ا بنی رى، كم اطق أخ ي من وت ف والبی

          بعدفیما 
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                                                                 ا، علمًا إن قنوات البندقیة أو انھار امستردام ھي شيء صغیر قیاسًا إلى انھار البصرة وتعدادھا، كم

إن تلك األنھار كانت مزینة بأشجار النخیل والبساتین التي كانت تتخللھا، عكس قنوات البندقیة الخالیة من كل   
  . زرع وانھار امستردام القلیلة األشجار

ي القرن التاسع         یدت ف ي ش ة والت إن افضل صورة لمدینة البصرة القدیمة ھي بعض البیوت في البصرة الحدیث
ا     عشر وبدا اس، وم یة القرن العشرین على غرار ما كان موجودًا في البصرة القدیمة لبعض الموسرین من الن

ى بعض           حتى زال بعض بقایاھا قائم ب عل ع الكات د اطل ع، ولق ي الرفی ذوق الفن ال وال اآلن، وھي في غایة الجم
ى غرار ا       ت عل ي بنی ة والت ك في     الكتب اإلنكلیزیة التي تصور بعض مناطق البصرة الحدیث ة وذل ة القدیم لمدین

  . البندقیة وامستردام ابدایات القرن التاسع عشر بحیث تتضاءل أمام تلك الصور وجمالھا مدینت
  :بعض التصامیم الھندسیة في بناء البیوت البصریة 

  
ع  باطل ي    الكات ة الت اطق األثری ض المن ي بع فة ف ور المكتش ض القص ى بع رىعل ة  ج ي نھای ا ف ب عنھ  التنقی

   . ات من القرن الماضيیالسبعین
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ان المھندس  د ك اریولق ر ی ون والمعم ك العص ي ذل ذوأن ف اة االجتم  نخ و والحی ة الج ة  حال واد األولی ة والم اعی

ت الحاضر        ي الوق ر من مھندس ي تصمیمھم اكث ك   . المتوفرة مع الوضعیة الجمالیة بنظر االعتبار ف ة تل فبدراس
ا    ظ م ا نالح أتي البقای ت بسمك      :ی ك القصور كان ة لتل دران الخارجی اللبن    120إن الج ت ب م بنی ر  (س اآلجر غی

ل ھذه الخلطة        والمتكون من الطین المخلوط مع الرمل، ) المحروق زات مث اك، ومن می ائدة ھن وھو التربة الس
ة             التبن، والمون ھ ب د خلط ى بع ادي وحت ین االعتی ا یحصل للط ا ال تتشقق كم إنھا متینة بما فیھ الكفایة كما إنھ

اء،            نفسھ  المستعملة ھي من ذلك الطین ي البن تعمال ف ا سھلة االس ا إنھ ا كم لرخصھا وسھولة الحصول علیھ
ار وال        18الخارجي من اآلجر المفخور وبسمك  )الساف(ویبنى  ة واألمط ى یتحمل الرطوب ك حت ًا وذل سم تقریب

أما المونة المستعملة مع ذلك اآلجر . یوحي انھ مبني جمیعھ باآلجرویتآكل بسرعة، ویعطي منظرًا جمیًال للبناء 
ا     لتقاوم العوامل الطبیعیة، والتي تخلط بعض األحی  ) النورة( أفھي الجیر المطف اد لتتكون من تفاعلھم ان بالرم

ة    )اللبن(أما في الداخل فان الجدران الداخلیة والتي ھي أصًال من . مادة أسمنتیة تعمر طویًال ى بطبق ا تطل ،فإنھ
ر المطف      30سمیكة نسبیًا تزید عن ) من البیاض( ا الجی تخدم فیھ م، یس ورة ( أمل ر من     ) الن ا الكثی وتظھر علیھ

ور الحی    ارف وص وش والزخ ات النق وان
ك   دو أن ھنال ة، ویب ات والكتاب والنبات
ة،   ذه النقوش والزخرف ة لھ ب خاص قوال
دھان     كما تطلى بطبقات من األصباغ وال

  . تجعل منھا لوحات فنیة رائعة الجمال
ة   ان الداخلی دران الحیط مك ج ان س
یًال من      ل قل ین الغرف ھو اق والقواطع ب
دود    ون بح ة، إذ یك دران الخارجی الج

بب ذ ر، وس ل  المت ى یتحم مك حت ك الس ل
ي تشكلھا األقواس والسقوف      األثقال الت
ة      ى بطبق ي تغط ا والت الثقیلة التي یحملھ

ل  وط بالرم ین المخل ن الط ة (م الترب
ة ى  ) الطبیعی د عل مك یزی دل س  30وبمع

ان   افي لجری دار الك ي االنح ي یعط م ك س
ت       اقط وق ي تتس ار الت اه األمط می
یة   الشتاء،وفي بعض األحیان تكون أرض

و تل طوح مكس ع   ةك الس اآلجر المرب ب
  . الكبیر الحجم نسبیًا

قوف فكان ا الس تخدم ت تأم ا س فیھ
ل األوزان     ي تتحم ة والت واس األنیق األق
ة إذا أحسنت    الثقیلة وتعیش سنین طویل

ا و  ت تتكون    إصیانتھا، كم ة كان ن األروق
من ممرات تسقفھا األقواس وتوجد في     
ي بعض      ارة ف غیرة لإلن أعالھا فتحات ص

ك الباحة            ) الحوش(وكانت باحة البیت . حیاناأل ى تل ة عل ت، وتكون بعض الغرف المطل ي منتصف البی ع ف تق
ة             بیة ذات نقوش جمیل ون من شبابیك خش ى الباحة تتك ة عل ا المطل ر وواجھتھ مرتفعة عنھا بنحو متر أو اكث

تخدم لخزن الم       و .وزجاج ملون بنقوش ھندسیة رائعة ت تس اء كان ة م ب من    تتوسط الحوش برك ذي یجل اء ال
إلى تلك الباحة، وعادة ما تكون ھنالك حدیقة صغیرة فیھا بعض أشجار النخیل  جمیًال ًاالنھر حیث تضیف منظر

دران     . واألشجار األخرى التي یسھل نموھا ھناك ى الج ة عل كما تحیط بالحوش منطقة مسقوفة ترتكز من ناحی
  .الخشب یتكون أعالھا من تاج مزخرف بزخرفة جمیلة منالداخلیة للغرف ومن الناحیة الثانیة على أعمدة 
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ذه   دة ھ ان       ان فائ ا مك ا إنھ المظالت، كم مس المباشرة فتكون ك عة الش ن أش دران الغرف م ة ج السقوف حمای

  . ما یعتدل الجوحینمناسب للجلوس تحتھا في ساحة الحوش لما تكونھ من ظل وعلى األخص أوقات العصر 
و ع          ) سرادیب(توجد ھنالك أقبیة تحت األرض  ي تعل ص تحت الغرف الت ى األخ ت وعل ن في بعض أجزاء البی

افی  ًاذلك االرتفاع یعطي ارتفاع  ّنوإ ، الحوش حسط ى          ًاإض ة عل ة مبنی ك األقبی ة، وتكون سقوف تل ك األقبی لتل
ًا لسماكتھا         ازًال حراری ون ع ا تك ا إنھ ا، كم ا فوقھ ة   . شكل أقواس تعطیھا القوة والمتانة لتتحمل م ك األقبی ان تل

أثناء الشتاء في من حرارة الجو، كما یمكن ان تستخدم أثناء وسط النھار للوقایة في جیدة لسكان البیت  اتمالذ
ة،           ، ألنھا تكون دافئة  عة الشمس المباشرة الحارق ى أش طح األرض وال تتعرض إل ت مستوى س ا تح ذلك ألنھ

  . االستعمال الشتوي یكون نادرًا ّنإونظرًا لعدم شدة البرودة وقصر الشتاء ف
ة         أما نظام التھویة في ھذه البیوت فھو نظام ھن ة القدیم ي المدن العراقی ة ف ام التھوی تمد من نظ دسي رائع مس

د      خالل آالف السنین، حیث توجد مجاٍر هوالذي تم تطویر ة، وتمت ي المدن الغربی ھوائیة مبنیة تشبھ المداخن ف
ك       د تل ا، وتمت من األقبیة إلى الغرف حیث توجد فتحات في األقبیة والغرف تسمح بدخول أو خروج الھواء منھ

ة من            المج ي النھای ة لیخرج ف أتي من األقبی بیًا ی ارد نس ار ھوائي ب اري إلى أعلى البیت حیث تسمح بمرور تی
دیل             . أعلى البیت ة تب ت ویسھل عملی ة داخل البی ل من الرطوب تعفن ویقل ع الھواء من ال ان مثل ھذا التیار یمن

داخلي      خین الجو ال ى تس ي  الھواء بسرعة معقولة ال تؤثر كثیرًا عل ا ف ب البرودة    أثن ي  ء الصیف أو جل اء  ف أثن
  . الشتاء

  :تأثیر الشعر واللغة واألدب على الوضع العمراني
ة         اللقد اثر الشعر واألدب واللغة على  رة من المدین احة كبی د خصصت مس ة البصرة، فق تصمیم العمراني لمدین
دعیت بالمربد لخدمة ھذا الغرض  
ا     احات تنصب فیھ فكانت ھنالك س

ر   ات الكبی رادقات ( ةالمخیم  )  الس
یتبارى فیھا رجال الشعر، كما كان 

ھناك بانتظار  نرجال اللغة یجلسو
یح     نھم فص ذوا ع راب لیأخ األع

ة  د (اللغ ع المرب ذا  )راج ،ولھ
ض    ى بع ًا بن رض ایض الغ
د     ي المرب الموسرین قصورًا لھم ف
اء   عراء واألدب ع الش ون مجم لتك

ھذا   قد اثّروواللغویین واألعراب، 
اء   ة بن ى ھندس رًا   عل ة كثی المدین

لتستوعب كل تلك المتناقضات في 
راب  توعب األع د، تس ان واح مك
اء    الھم واألدب الھم وأحم وجم
ومجالسھم والسرادقات التي كانوا 

اء المحب ا واألثری ن ویقیمونھ
  . للشعر واألدب وقصورھم

د   ت المرب د كان ك    ق ل تل ت ك جمع
المتناقضات، وھي منطقة رئیسیة 

النظام  ّنإمن مناطق البصرة، لذا ف
ان   ة ك ذه المنطق ي لھ العمران

  . مختلفًا عن باقي مناطق البصرة األخرى
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 :تأثیر الوضع التجاري على النظام العمراني

 ةذكرنا ان البصرة كانت المدینة التجاریة األولى في العالم اإلسالمي، لذا كان لھذا الوضع التجاري تأثیرات بالغ
اطق البصرة موان            ت بعض من ا جعل أثیرات إنھ ك الت ة، فمن تل ي للمدین ة كجن   ئعلى الوضع العمران وب تجاری

ك الجزء              ان ذل ث ك ر، حی وم بخور الزبی ي یعرف الی یج العرب أتي من الخل البصرة التي كانت تطل على تفرع ی
ازن     يمن المنطق ّنإعبارة عن میناء مزدحم بآالف السفن المختلفة، لذا ف ارة عن مخ ان تكون تلك المنطقة عب

دة       ومطاعم للتجار والبحارة، و) خانات(تجاریة وفنادق  الللبضاعة ومح ت بعی ة كان ك المنطق د ان تل من المؤك
ي   عن الترف والقصور التي ذكرت في كتاب األغاني وبقیة كتب األدب والتاریخ، وقطعًا لم تكن من المناطق الت

ارھم   ویلتقي فیھا العشاق والمغن ر أخب ي ذك ان   . ن الذین أسھب كتاب ألف لیلة ولیلة وروایات األصمعي ف ا ك كم
اء االبلّ     ھنالك میناء تجاري آخر ل ال ھو مین ة     لمدینة یبعد عنھا اكثر قلیًال من عشرة أمی ى الجھ ذي یقع عل ة ال

ى              ة إل ر من السفن القادم ان الكثی ث ك ة، حی ة البصرة الحدیث الغربیة من شط العرب وھو الیوم جزء من مدین
ى   یالبصرة عن طریق البحر  ذھب إل ًا ت اقي    ذھب إلیھ ألنھا ستنقل بضاعتھا من وإلى سفن اصغر حجم داد وب بغ

رات     ري الف ر نھ راق عب اطق الع دن ومن م
ة    . ودجلة ة التجاری اني للحرك أما التأثیر الث

ة   ران المدین ى عم ة  فعل ة ثری و طبق ھو نم
س ثرا  ار انعك ي  ؤمن التج ذخ ف ى الب ا عل ھ

ة      ل المدین ا جع ورھا مم ا وقص اء بیوتھ بن
ة في    ترتدي ثیاب البذخ والغنى كثاني مدین

د ان   العالم اإلسالمي بعد  بغداد، ومن المؤك
ن أول مًا م وا ئقس اء بن ار األثری ك التج

ربط      ي ت ار الت واطئ األنھ ى ش قصورھم عل
ى    وا عل رب لیكون ط الع ة وش ین المدین ب

ة ویعیشوا في    واتصال بین تجارتھم  المدین
ل   ین النخی ي ب حر الطبیع ع بالس ان یتمت مك

جار ة  . واألش ان المدین ث ف أثیر الثال ا الت أم
ا   ل إلیھ ت تص ة    كان واد األولی ض الم بع

ذخ   ر ب د  االالزمة للبناء والتي تعتب عن   ًازائ
الحد في مناطق أخرى من العالم اإلسالمي، 
بابیك   كأنواع الخشب الثمین من الساج واألبنوس والمصنوعات الخشبیة كاألبواب ذات الزخارف الجمیلة والش

ة     ذات الزجاج الملون والمصنوعات المعدنیة النحاسیة والحدیدیة ال ا جعل بیوت المدین مستخدمة في البناء مم
ة    ي المدین وعلى األخص بیوت األغنیاء تبنى بناًء ممیزًا فیھ كثیر من األبھة والبذخ، وبقایا البیوت المكتشفة ف
د   خیر شاھد على ذلك، كذلك البیوت التي بنیت في البصرة الحدیثة خالل القرنین األخیرین والتي كان من المؤك

  . من تصامیم البصرة القدیمة لھي دلیل مادي مؤكدإنھا مستوحاة 
  :الوضع الفكري

الم اإلسالمي        شكلت كان للبصرة وضع فكري ممیز بھا فقد ي الع دة ف ة الوحی م اللغ باالشتراك مع الكوفة عواص
قة فلم یكن في العالم اإلسالمي غیر مدرستین للغة ال ثالث لھما ھما البصرة والكوفة، وكانت البصرة ھي المتفو

ة       ة والبصرة والمدین ا الكوف ا، ھم والمتصدرة في ھذا المضمار، أما الفقھ فكانت ھنالك ثالث مدارس ال رابع لھ
داد ( عر             )وذلك قبل بناء بغ ة الش كلون دعام وا یش ا زال ون والبصریون وم عراء الكوفی ان الش ي الشعر فك ا ف ،أم

ا الفلسفة فق          ال في األدب، أم ذا الح ازه، وك ة ارتك ي ونقط اعٌ    العرب ان للفالسفة البصریین ب رٌ  د ك ز  كبی م  . ممی ل
وم،         ي العل ھ ف تھان ب یب ال یس ا نص ان لھ یقتصر النشاط الفكري في البصرة على النشاط األدبي والفلسفي بل ك

ا ھ        ل مركز الصدارة كم ن تحت م تك ان ال        ي وبالرغم من إنھا ل یبھا ك ھ إال ان نص ة والشعر والفق ي اللغ ال ف الح
د            في ذلك ألیستھان بھ والسبب  ة والشعریة، أي بع ات األدبی ة من ظھور الحرك رة زمنی د فت دأت بع وم ب ن العل

   .عصر الترجمة، حیث كانت بغداد ھي الحاضرة اإلسالمیة الرئیسیة التي استقطبت معظم العلماء في ذلك الوقت
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  :الشعر 

ة             ع الكوف ي م الم العرب ي الع ز السیادة ف ى مرك افس عل ت تتن كانت البصرة أحد المراكز المھمة في الشعر وبقی
ى         اءالشعر ولیومنا ھذا، البصرة التي سكنھا فحول ر عل م یقتصر األم ر، ول رزدق وجری في العصر األموي، الف

الشعر البصري  متازاھذین الشاعرین، فقد ظھر منھا خیرة الشعراء في معظم العصور كبشار وأبي نؤاس، كما 
صلة امتاز بالمتانة والمحافظة، وبقیت ھذه الخاصیة متأ الذيدائمًا بالرقة والعذوبة والتجدید عكس شعر الكوفة 

ا        ًا في شعره بینم ان محافظ ھ ك عند االثنین إلى یومنا ھذا، فالكوفة أنجبت المتنبي اعظم الشعراء العرب، إال ان
  . أمیر الشعر الحر بدر شاكر السیابونؤاس وبشار بن برد المجددین ذوي األشعار السلسة  باأنجبت البصرة أ

م    ھ ل ة إال ان رزدق         بالرغم من ان الشعر البصري امتاز بالسالس ذا الف ا، فھ ام مفرداتھ ة وإحك احة اللغ ل فص یغف
ھ بعض          : الشاعر الذي أنجبھ المربد یقال عنھ  ال ل ذي ق ار ال ذا بش ة، وھ ة العربی ث اللغ لوال الفرزدق لضاع ثل

ما من شاعر إال وقال بعض األبیات التي أنكرھا بعض العرب لوجود خطأ لغوي فیھا، وأنت الوحید الذي : النقاد 
یخًا من       أ ومن أین یأتي الخط: فقال ! علیك أحد مع كثرة شعرك لم ینكر  انین ش ین ثم د عشت ب في كالمي ؟ لق

ھ    ائھم أجدھن افصح من         ! فصحاء بني عقیل، ما فیھم أحد یعرف الخطأ في كالم ى نس دما ادخل عل ت عن وكن
  . وھذا یبین مكانة ومتانة اللغة العربیة في البصرة. الرجال

اء    قد نكون غیر مغالین  ائر أنح إذا قلنا ان نصف الشعراء كانوا من الكوفة والبصرة والنصف اآلخر كان من س
الوطن العربي بما في ذلك أجزاء العراق األخرى، وال ینطبق ھذا على العصور اإلسالمیة فقط وانما على العصر 

ت ا        الحاضر ایضًا، ویبدو ا تنب ین فأنھ اتین البقعت ة ھ اخ وترب ي من اقرة    ان ھنالك خصوصیة ف ر العب عر وتثم لش
  . منھم

  :األدب
یبدو ان منافسة الكوفة للبصرة في األدب لم تكن من الشدة كما كانت في الشعر، حتى أننا نستطیع ان نقول ان  
احظ     د الج ي بل البصرة تربعت على كرسي الزعامة في األدب تقریبًا، فمنھا تخرج اعظم أدباء العرب إطالقًا، فھ

ر      واألصمعي وابن المقفع،  ازع، وغیرھم كثی ال من ھؤالء الذین یعتبرون أعالم األدب العربي على مر العصور ب
ا           م اقل شھرًة، وم د، إال انھ ت العدی د أنجب ًا ق ي ایض من الذین یأتون بالدرجة الثانیة، وبالرغم من ان الكوفة ھ

  . أنجبتھ بغداد فیما بعد یعتبرون تالمذة لھؤالء العمالقة
اب أل  ة لكت ھ بوس   بدراسة متفحص ت كتابت اب تم ك الكت ض أجزاء ذل ف ان بع ة، تكتش ة ولیل اب اف لیل طة الكت

البصریین، فمن یكتب قصصًا عن البحر ومغامراتھ البد وانھ كان یجلس مع البحارة في مجالس سمرھم ویسمع 
امرا       توحاة من مغ ندباد البحري المس ت مغامراتھم وما تصادفھم من غرائب األمور، كالتي وردت في قصة الس

ل المغناطیسي         یالبحارة الحقیقی ان، أو قصة الجب ض األحی ي بع ال ف ات وخی ن في رحالتھم، وما فیھا من مبالغ
ك   ر ذل ال      . الذي یسحب السفن بفعل ما فیھا من مسامیر وقطع حدیدیة والى غی احظ ھو مث وان للج اب الحی وكت

   .آخر على تلك المجالس وسماع األخبار من بدو البادیة أو بحارة السفن
  :الفلسفة 

ا،       جرتنشأت علوم الفلسفة في العالم اإلسالمي بعدما  ع العرب علیھ ة واطل ى العربی ترجمة الكتب الیونانیة إل
ت الفلسفة علم              ى كان ھ، حت م وأھل ذا العل دین ھ ال ال ر من رج د حارب الكثی حضر  ت ًاواألفكار الدینیة النقلیة فق

   ...خص في المغرب العربي وبالد األندلس وبالد الشام ومصردراستھ في معظم أنحاء العالم اإلسالمي وعلى األ
  ن ھناك بعض التعارض بین األفكار الفلسفیة العقلیةاسھم العرب إسھامات كبیرة في علم الفلسفة، ونظرًا أل 
  

  :البصرة في الشعر والنثر
  :قال بن أبي عینة المھلبي یمدح البصرة 

  ٌة وال ثمُنیعدلھـا قیـم  یا جّنة فاقت الجناَن، فما
  إن فؤادي لمثلھـا وطُن  ألفیتھا فـاتخذتھا وطنًا، 

  فھـذِه كّنـُة وذا ختُن  ُزّوَج حیتانھا الَضباَب بھا
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  ان األدیب المفكر الفطُن  انظر وفّكر لما نطقُت بِھ
  ومـن نعاٍم كأنھا سفُن  ٍ من ُسُفٍن كاألنعام مقبلة

  :وقال أیضًا یتشوق إلیھا عندما فارقھا إلى جرجان 
  فقد كنت أشكو منھ بالبصرة القصر   فإن أشُك من لیلي بجرجان طولھ

  عین قـد بدلت مـن قّرة ِعَبر ویا  فیا نفسُي قـد بّدلِت بؤسًا بنعمٍة
  وھّمي، أال في البصرة الھمُّ والفكر  ویا حبـذاك السائلي فیـم فكرتي
  ویـا حسن وادیھ، إذا ماؤه َزخر  فیا حبذا ظھـُر الحـزیز وبطنھ، 
  إذا مـّد فـي إّبانھ الماُء أو جزر  ویا حـبذا نـھر األبـلة منظرًا، 

  لماء تجري مصعدات وتنحدرمـع ا   ویا حسن تلك الجاریات إذا غدت
  ویا حذري إذ لیس ینـفع الحذر! فیا نـدمي إذ لیس تغني ندامتي 

  ال علم لي، فاسألي القدر: فقلت   مـاذا نبا بك عنھُم ؟: وقائـلة 
  :خالد بن صفوان یصف البصرة ویمدحھا

ا           ع األمص ود جمی ده وف ق عن ن مروان، فواف ك ب د المل ة عب ھ    وفد خالد بن صفوان على الخلیف ب من ابن ر، فطل
معجب بھا فاقبل  ومسلمة بن عبد الملك ان یریھم بعض عجائب الشام وجناتھا وقصورھا، فقال لھم مسلمة وھ

ت   ! ال ولكن عندنا بیت اهللا المستقبل : یا أھل مكة ھل عندكم مثل ھذا ؟ فقالوا : على وفد مكة وقال لھم  م التف ث
: ثم سأل أھل الكوفة فقالوا ! ان فینا قبر نبي اهللا المرسل  ال إّال: لوا ، فقانفسھ  دینة وسألھم السؤالمإلى أھل ال

ن صفوان      ! ان فینا تالوة كتاب اهللا المرسل  ال إّال د ب ھ خال ال ل ر    : ثم التفت إلى وفد البصرة فق ا األمی م أیھ ! نع
ا   ا ك بالدن ّیم       ! صف ل ّبوط والش يء ھذا بالش د    (یغدو قانصنا فیج واع من السمك الجی الظبي    ،)أن ذا ب يء ھ ویج

اجًا وخزًا     ًا وس اس عاج ر الن ن اكث ّیم، ونح ر(والظل ًا  ) حری ًا وبرذون ول (ودیباج واع الخی ن أن وع م ًا ) ن ھمالج
دنا        ب عن ا الرط ب، فأم ب وآخره القص وخریدة مغناجًا، بیوتنا الذھب ونھرنا العجب، أولھ الرطب وأوسطھ العن

  .ھ تھ، ھذا على أفنانھ كذلك على اغصانفمن النخل في مباركھ كالزیتون عندكم في مناب
  )جزء من موضوع ـ عن مجلة میزوبوتامیا ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  
  
  
  
  
  
  
  

  42ـ  العدد الثالث



  النافذة المفتوحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:وأحسبني أسمعك تقول
  أبّي النـفـس عالیھا    وأشجـاني  ُتعّلـیھا

  فال جاٌه  بھ  ُشِغـَفْت    وال  األموال تعـنیھا
  وإن ُبـلیت بكم یومًا     بـالٌء  ال یـدّنـیھا

  ستبقى مثـلما ُعرفت    لسامعھـا و رائـیھا
  بأ قـالٍم  معانـیھـا  بقـرطاٍس مآ ِثـُرھا  

  أال  َتـّبْت َیـدا  َزَمٍن    ِبِخنَجـرِه ُیـحاكیـھا
  أوّدعھا  ِبـال أَسـٍف    حیاة  جـّلھـا  تیـھا

  فسحقًا حیُثما  َنَضحْت   أوا نیـكْم  بما  فـیھا
قُ     ...ولكن ستبقى لنفسي في ھواك سریرٌة.. رحلْت .. رحلَت یاشیخي َك لواس ي یاشیخ من ي مھجت وّدع   ..وف م ت ل

ا         ... مختارًاوال محتارًا ّن بھ ھ  ویم ترد الودیع ـت األرادة أن یس ان وكان رحمن المّن فلقد كنت تعرف انك ودیعة  ال
  .وھكذا كان

  داٍع دعاَك لُھ  وحسُبَك تعلُم    بلقائھ لم یبَق شيٌْ  یؤ لُم
  ألفنا فیك كّل نقّیـٍة    جْلـٌد لغیر اهللا ال تـتظّلُم..شیخي

  َوِلجیلــنا َوِلما تالُه مواكٌب متفّھُم.. ٌم ناصٌح وأٌب حكی
  متحّضٌر    وُمجّرٌب ُمَتـتْلِمٌذ  وُمعٌلُم..متحـّدٌث متمّكـٌن

  لّلھ دّرك سّیدي كم من أسى    قارعتُھ وَكَظمَت ماالُیكظُم 
د      بیحة األح ن ص ة م اعة السادس ي الس ك ف ل رحیل رخ قبی ت تص تاذي وأن ا أس رك ی ا أكب م  2006 /آذار /  5م

ھ  ت ب ا تفوھ آخر م ت ب راق -:صرخت ونادی ر ..الع ھ إّال اهللا .. اهللا أكب وت. ال إل ا كب ـفوت وم ا ...وغ ت وم وأنھی
ا .وغـفوت نذیرا...عشت نذیرًا...ھكذا أنت...ٌانتھیت ق      . ودعتھا غیرآسٍف علیھ ا یلی ًا عّم ـد أدرت طـرفي باحث لق

.. وال ملجًأ ألتجأ الیھ بفكري! وال مسلكًا أسلكھ في سطوري ..بھذا الموقف  فلم أجد منبسطًا ینبسط علیھ قلمي 
أما الیوم وبعد عامین ماذا یقول فیھ وھو .وأنا التلمیذ الذي اعتاد الوقوف بإجالل قبالة أستاذه جالل وھو حاضر

لتي حّتمت أن فإّن المشیئة ا.سافر... سافر...ویا أیھا المسافر.. یا أیھا الغائب الحاضر.فـیا جـالل الحنفي!  غائب
ا ود الین ي.. ال تع ا  .. ھ ًا م ـك یوم ا أن نسافرالیـــــــــ ّتم علین ي تح ھا الت ي نفس ا ... ھ افرت ی ـُرْب  س ـَد أم ق َبـُع

ـروما         ...أستاذي ولم نكمل كل الدروس وم الشع ي عل ة ف دك من معرف ا عن فلقـد أوصْلتني الى بعٍض من بعض م
وأحقق . فسوف أواصل الدرس علیك من خالل ما تركتھ لنا من نتاج قـّیمولكن ال علیك ... أغزر ما تكتنزه منھا 

ة  ـتاد  ( مقول انع والس ك       ) الص ن ظن د حس أبقى عن ا وس ا دوم ت ترددھ ي كن وده  ( الت ـّیھ س ـنت  ) بل ا  ك كم
  ...و... أبحر یا شیخ البحور الى بر األمان فأنتم السابقون.تـنـعـتـني

                     :شـیخ الَعـروض  
  َلْھـفي علیَك  أبا لبید َوواِعـیھ
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  .. رثاء 
  الشیخ والبحر

  داود الرحماني ـ شاعر عراقي
  لت یا شـیخ البحـور وفكركرح... قبل عامین رحلت یا أدیب الشعب و قلبك مھموم على بغداد والعراق

یا معلمي ثم مشیتھا !.مشـدود الى شیخك الفراھیدي وأحسبك مشتاقًا لمثل ھذا اللقاء الخطیـر
.. یا شیخيالد نـیـاھي ... أخذت منك وأعطیتـھا الكثیر الكثیر ولم تھبك إّال أ قـل القـلیل  حیاة... وّدعتھا
ھّبابًا كالریاح وساطعًا ... لقدعشَت أدیبًا كبیرًا شامًال ! نشتھيوتـنتھي بما ال .. تبدأ وال تھدأ.. تّبًا لھا

 ورحلت كبیرًا... كالقمرفي لیل الصفاء 
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  )1...  (َوأبـا عقیٍل والَعروض َوداِعـیھ   

  ا أتـیُتَك راثیًام.. َلَعمري..أَبـدًا
  !عاِصیھ..فالمحِزنات من المعاني 

  َفالعراُق ِبُحزنـِھ... َلْم یبَق ِشعٌر
  والقریحُة خاویھ.. َسَلَب القوافي             

  بْل قْد أتـیُتَك ُمـنِصفًا َو ُمذكِّرًا 
                                      َو ُمخاِطبًا بَعالنـیھ...أھَل الُنھى             

  َلْم تْنُح منحى الواعظیَن َولم َتُكْن
  رغم الریاح العاتـیھ... ُمَتھاِفتًا             

  َفَلـَكْم َكَظْمَت المثـِقالِت ولم َتـُبْح
  )2...  (ِوَحَملَت  ما ناَءْت ِبَحملِھ  راغیھ             

  َفـَمـشیَتھا ُمـَتـأنِّـیًا َو ِبِحكَمـٍة
  َحـیاًة  فانیھ..َتھا َسـَلفًاَوَعرفـ             

               -----------  
  یا جاِمَع الخلفاِء  شیُخـَك ھا ُھـنا

  ُیـشاِرُكنا ِبروٍح سامیھ.. َمَعنا              
  والنوى ُیـذكي الھوى.. َفالِعلُم باٍق

  والشوُق ُتنِعُشُھ اللیالي الساجیھ              
  ـَشوٌِّق ُكـّلنا مت.. یا شیخ َعـرِّْج 

  أن ُتسِمعوا لحنًا  َوَلْو من زاویھ             
  فالِشعُر واأللحاُن بعُض ُفـنونُكـْم

  َوعلوُمكْم  في كلِّ عیـٍس حادیھ            
  !َوُنبوُغكْم یاشیـُخ  جاَء ُمـبّكـرًا

  !َعـَلٌم على العشریِن َیعلو رابیھ            
  ِبَمبَحٍث               ) الَمقاِم ( َوَسَمْوَت في َفَلِك 

  وَكَشـفَت ُكلَّ ھزیَلٍة  ُمـَتداعیھ            
  أما الَعروُض َفـُكنَت  ِشـبَل َخلیِلِھ                         

  ألَبسـَتُھ  ُحـَلًال  ِرقاقـًا  زاھیھ             
  ولُكْم ِبـَبغـداَد َولھجـِة  أْھـلھـا

  َحـيٍّ  ساقیھ لھ في كلِّ.. َنـھٌر             
  نفسَك لم َتُغـْب...یا مطَمئّن النفِس

      الشیخ جالل الحنفي البغدادي مع : خاص بالموروث                          للحقِّ عادْت راضیھ... مرضّیًة           
           م 2003لرحماني في شباط  تلمیذه داود ا                                      َوِألْن رَحـلَت فُكـّلنا في  رحلـٍة

  ونھایُة الِتـرحاِل  حتمًا  آتیـھ             
  واھـًا لھذا الُعـمِر  َفْھـَو قصیدٌة

  َمـكسورُة في َوزِنھا  والقافیـھ           
ـر من نـ       * ادي عشـ اء الح حى الثالث ـدادي ض ي البغــــ یسـان  ألقَیـت في أربعینّیة المرحوم الشیخ جــــالل الحنف

لھذه المناســــــبة ، كما ) أصدقاء بغــــــــــــــــداد القدیمھ (م في الحفـل الذي أقامتھ جمعــــــــــــــیة 2006سنة 
ة     ـامتھا جمعی ي أقـ ھ  والت ة لرحیل ذكرى الثانی ي ال ت ف ـداد(ألقی ـاق بغـــــــ ادي  ) عّش ي ن رى ف ة الكب ي القاع ف

  .م2007من آذار الصــــید  مساء الجمعة السابع 
  
  أحد أسماء الناقة )  2(ـ  أوالده و كریمتھ َعـروْض   ) 1(
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  النافذة المفتوحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رؤیة

  )الحجر والمرآة(یة التجریب في القصة العراق
  شاعر عراقي -علي حس الفواز  

ات في ییمثل النزوع التجریبي في القصة العراقیة ابرز سمات مالمح المشھد القصصي الذي بدأ من الستین
القرن الماضي حتى اآلن، اذ كان ھذا التجریب تمثیًال الشكالیات الوعي الثقافي واالجتماعي ازاء المتغیرات 

فت بالواقع والوجود والعالقات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة وما أثارتھ من اسئلة انعكست المعقدة التي عص
بالضرورة على الخطاب الثقافي ومفاھیم الوعي االجتماعي وبنیات اللغة االبداعیة وبناء الشخصیات القصصیة 

یرات وانقطاعات لم تعًط لھ ومستویاتھا الفكریة واالسلوبیة مع ان المفھوم التجربي نفسھ قد تعرض الى تغ
ھویة محددة، اذ تحول ھذا المفھوم الى غرض اسلوبي والى اتجاه فني یؤشر انفتاح القاص على عوالم الكتابة 
الجدیدة فضال عن االنحیاز الى تمثل مشروعھ الخاص في البحث عن اسلوب قصصي مغایر للسائد والتقلیدي 

ات منحى فكري ورؤیوي الكثیر من االسباب السیاسیة والنفسیة وربما یعكس ایضا وعیًا باشكاالت وجودیة ذ
المعقدة التي حملت معھا اسئلة اكثر تعقیدًا وتمردات على فكرة الواقع الساذج ونموذج البطل االجتماعي 
المھووس بالقیم العامة والمثل الدالة، فنجد ان قرائن التجریب قد ارتبطت بالتنویع الشكلي اوًال كمغایرة 

ة والتي تحمل في جوھرھا موقفًا باطنیًا من الواقع والمؤسسة وسطوة المھیمن ثم انطلقت باتجاه خلق ملموس
لتاریخ والرمز والفكرة والجنس وحاولت ان تؤسس حولھ عوالم غرائبیة لفضاءات تستلھم رؤى جدیدة 

  .. وكابوسیة
طل من تعالیھ االجتماعي ونظرتھ النقدیة وربما جرد الكثیر من ثیماتھا الواقع في قدسیتھ وقیمھ التابویة والب

القاصرة، وھذا الوعي بضرورة التغایر حمل تمثالت ألفكار بدأت تقتحم الوعي الثقافي السیما ترجمات روایات 
كافكا وكتابات كولن ولسن وسارتر وألبیركامو وغیرھم والتي ادت الى انھیار النموذج الموبساني والنموذج 

ت لھا رغبة عن الذات والحلم والرمز الشخصي واحزان البطل المھزوم في معاركھ باتجاه كتابا.. البلزكي
  . االیدیولوجیة والجسدیة

ونجد في مغامرات القصاصین العراقیین عبدالرحمن مجید الربیعي ومحمد خضیر ومحمود جنداري ونعمان 
ح المغامرة والتمرد واتساع مجید وجلیل القیسي، وفاضل العزاوي وغیرھم ھذا النزوع التمردي الستلھام رو

ولغتھ واشاراتھ وھمومھ والذي ) الوعي الثقافي القدیم(دائرة البحث عن معطیات ورؤى بدأت تكسر مركزیة 
افضى الى االفادة من كل معطیات االنجاز الثقافي العالمي في الفنون وتحوالتھا وانماط الفلسفات األلحادیة ،  

ازي ، والسحري بالحیاتي تیدة آفاقًا ال حدود لھا امتزج فیھا الواقعي بالفانوھذا اعطى المغامرة الكتابیة الجد
فضًال عن استلھام آخر لتحوالت الكتابة القصصیة الجدیدة واتساع تقنیاتھا وتوظیفاتھا المتعددة للفن والخیال 

  . العلمي وتقنیات الصوت والفلسفة وغیرھا
ًا نقدیًا وتاریخیًا بضرورات التحول داخل الحیاة والخطاب االدبي لقد كان التجریب الفني في القصة العراقیة وعی

وبحثًا عن فضاء ورؤیا یمكنھا ان تمنح القاص العراقي قدرة على التعاطي مع اشكاالت الواقع وتحوالتھ على 
اء التعبیریة وعلى مستوى اللغة والصوت وتقنیات الصورة فضًال عن اشكالیات البن –مستوى البنیة االسلوبیة 

المحوري للشخصیات القصصیة باعتبار اّن الشخصیة القصصیة قد تخلت في الفضاء التجریبي عن الكثیر من 
مالمحھا ومقوماتھا باتجاه بدائل تعویضیة لم تعد تطمئن للتاریخ والحكایة والوعي الخارجي ، وانما انحازت 

او تمردي للشخصیة التي تحملھ الى صناعة الحكي واستبطان ما یحملھ الوعي الداخلي من نزوع حلمي 
  . باعتباره شرطًا في صنع نموذج التجربة الفردیة

أن اشكالیة التجریب القصصي ھو دالة الوعي التي حملھا القاص في مشروعھ بصفتھا رغبة في معرفة 
االشیاء التي تحیطھ والبحث في اسرارھا ، وربما البحث عن ھزائم بطلھ االجتماعیة وتشوش خطابھ 

ولوجي وضیاع حریتھ وسط اوھام ال یمكن السیطرة علیھا ، فكانت اول مالمح البطل التجریبي ھي البحث االیدی
والشك والرغبة والوھم والنكوص والقلق والتمرد بحثًا عن سمات مغایرة للشخصیة االیجابیة التي یطرحھا 

  . یبًا وكأنھا مثال للبطل المسیحي القدیماالدب الواقعي دائما او تلك المجبولة على التعالي على الواقع نقدًا وتجر
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  ترمیم وثائق البالط الملكي
  ":الموروث"بغداد ـ 

  
رمیم              ائق ت ب والوث ى دار الكت ابع ال وطني الت یف ال ي االرش ائق ف رمیم الوث ر صیانة وت ) 148(انجز مختب

ة    وثیقة خاصة ) 340(وثیقة عائدة الى البالط الملكي في العراق ، الى جانب ترمیم  ات وزارة الداخلی بملف
  .العراقیة 

ب   ُیذكر إّن ھذه الوثائق تعرضت للضرر والتلف من جراء احداث السلب والحرق التي تعرضت لھا دار الكت
  .2003والوثائق ابان انتھاءالحرب االمیركیة العسكریة على العراق عام 

 

  كل جدیدـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  روافد ثقافیة في عدد جدید

  :الموروثبغدادـ 
ین من نشرتھا الشھریة      اصدرت دار الكتب وا ادي والثالث ة   (لوثائق العدد الح د ثقافی ى بعرض    ) رواف ي تعن الت

ف            ي مختل دار ، والمتخصصة ف ى ال واردة ال ة ال ة واالجنبی ة والعربی اریح العراقی خالصات ألحدث الكتب واألط
  .مجاالت المعرفة االنسانیة 

  :حملت مختلف العناوین المعرفیة ، وھي كتابًا واطروحة جامعیة ) 56(ضّم العدد الجدید خالصات لـ 
  .ـ اوراق في التكنولوجیا واألعالم .ـ االحاجي السریانیة الكتابیة .ـ المدارس الصوتیة عند العرب 

  .ـ اتجاھات النمو االقتصادي  والتقدم التكنولوجي .ـ القیاس في التقویم التربوي 
  .عراء الحلة أو البابلیات ـ تكملة ش.ـ الطرائق المعلمیة والطرائق الالمعلمیة 

  .ـ الریاضة في التراث العربي .ـ الحمایة الجنائیة للحریات الفردیة ـ دراسة مقارنة .ـ االحوال المالیة للدولة 
  .ن المنظور المعرفي عـ افتحوا الستارة .ـ تعلیم التفكیر مفھومھ وتوجھاتھ المعاصرة 

  .ـ األحكام السلطانیة .ـ حقیقة الوجود التركماني .تأخر ـ طبیعة المجتمع العراقي في العصر العباسي الم
  .ـ فلسفة التاریخ ـ مباحث نظریة .ـ التاریخ والحلة في رحاب الفلسفة الھیغلیة 

ـ العصر العباسي األول .ـ دور المجلس النیابي االیراني في المرحلة االخیرة .ـ األحیاء العالجیة من أجل الحیاة 
ارات  .ـ عصر الدول واالمارات ـ الجزیرة العربیة والعراق وایران  .ني ـ العصر العباسي الثا. ـ عصر الدول واالم

ة     .ـ  عصر الدول واألمارات ـ مصر  .ـ الشام  ات الدولی اریخ العالق ي ت ة     .ـ دراسات ف م التصمیمات اللغوی ـ معج
  . ـ العصر الجاھلي.ـ دیوان النابغة الشیباني  .ـ المھارات االمالئیة .المعاصرة 
  .ـ دیوان لبید بن ربیعة العامري .لسفة االوربیة في العصر الوسیط ـ تاریخ الف

  .ـ تاریخ العراق في العصر السلجوقي .خرى ـ تیسیر النحو وبحوث ا.ـ اسلوب التعلیل في اللغة العربیة
  .ـ محاضرات االدباء .ـ البالغة تطور وتاریخ .في الثقافة التربویة والنفسیة  ـ

  .ـ مختارات من قصائد عبد الوھاب البیاتي .لحثیة ـ الملكة ا
ي  .ـ مام جھ الل .انیة وصراع الطبقات االجتماعیة ـ مدینة السلیم عر     .ـ نور بخش وة الش ة وق ة المالی ـ   ـ النظری

  .السیاسات السوفیتیة 
  .ا والمانیا ـ العالقات السیاسیة بین بریطانی.ـ البیئة .1973في مواجھة االزمة النفطیة  ـ ابداع معماري

  .ـ العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة .مبدأ السیادة والقانون الدولي  ـ
ار الحالج    .ـ الحدود العراقیة ـ السوریة  . ـ العنف ضد االطفال األناث افظ      ـ شخصیة وأفك عار محوي وح ي اش ف

  .ادات والتشوھات الدینامیكیة لریشة توربین ـ دراسة االجھ.كملة الفعلیة في اللغة الكردیة ـ بناء الت.الشیرازي 
  .ـ تأثیر الغمر والتجفیف الدوري على سلوك الرمل 
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  استقبال كتب واطاریح جدیدة

  :الموروثـ بغداد 
ائق مؤخرًا  ب والوث تقبلت دار الكت ًا ) 263(اس كتاب

ا  ورسالة جامعیة ف ي مختلف شؤون المعرفة ، بینھ
  .رسالة جامعیة )210(كتابًا ، و) 53(

عنوانًا ) 66(رسالة جامعیة و) 210(ومنحت الدار 
ھر    ) 7(، و الل الش داع  خ ام ای ة ارق ائل جامعی رس

  .الفائت 
  
  

  اھداء اصدارات دار الكتب والوثائق
  :الموروثـ  بغداد 

ة     ات الثقافی ائق المؤسس ب والوث دت دار الكت  اھ
ھ    راق وخارج ل الع ة داخ ن ) 124(والتعلیمی م

  .اصدارات المكتبة الوطنیة 
ز    ي تعزی دار ف نھج ال من م داء ض ذا األھ أتي ھ ی
ؤون    ة بش ات المعنی ع المؤسس ة م ات الثقافی العالق

  .الثقافة والعلم والتوثیق واالرشیف 
  

  
  
  
  
  
  

  :الموروثبغداد ـ 
ن     ة م ائق مجموع ب والوث افت دار الكت استض

ي     منتسبي مؤ ة ف یین العراقی سسة الشھداء السیاس
دورة تدریبیة تعنى بأسالیب الحفظ وأرشفة الوثائق 
ي   تخدمة ف ة المس ا واألنظم یانتھا وترمیمھ وص

  .الحفظ 
ة   وزرارات العراقی ات وال ت المؤسس دار فاتح ال
تفید من     جناء وتس االخرى لتحذو حذو مؤسسة الس

 .خبرات الدار في مجال األرشفة والتوثیق 
 

دد من الوزارات ــــزیارة میدانیة لع
  العراقیة

  : الموروثـ بغداد 
ائق     ب والوث ي دار الكت یش ف م التفت زار قس
ة   اء والتربی ل والكھرب دل والنق وزارات الع

العلوم والتكنولوجیا وحقوق االنسان وبیت و
ظ     انون حف ى ق د عل رض التأكی ة ، لغ الحكم

  .1983لسنة  70الوثائق رقم 
كل دوري   ري بش ارات تج ذه الزی ذكر إّن ھ ی
ات       دار بملف یف ال م ارش رض دع تظم لغ من
الوزارات والتي مضت علیھا المدة القانونیة 

  المطلوبة لتدخل الى ارشیف الدار
ات  تقبال مئ العین   اس المط

  والباحثین خالل شھر 
  :الموروثـ بغداد ـ 

مطالعین ) 609(استقبلت دارالكتب والوثائق 
مصنفًا ثقافیًا خالل الشھر ) 452(، وأعارت 

  .الفائت 
احتلت الكتب المتخصصة بالعلوم االجتماعیة 
ًا     ر طلب ب األكث ي الكت ى ف ة االول المرتب

ت  ارة، وبلغ د ، ) 372(وإع ا الجرائ ، تلیھ
ت و اریخ ،   ) 296(بلغ ب الت م كت ن ث ، وم

 .كتابًا ) 164(وبلغت 
  تصمیم مجلة الفردوس ألكترونیًا

  :الموروثـ بغداد 
ة      میم مجل ائق تص ب والوث زت دار الكت انج
وء    ي ض ًا ، ف ویة الكترونی ردوس النس الف
بكة   خطة الدار باصدارھا في موقعھا على ش

  . االنترنت
ة   ن جمعی ادرة ع ة الص ذكر ان المجل ی

ن   ا ت ع دار توقف ي ال ویة ف ردوس النس لف
یغة  دور بص تعاود الص دورالورقي ، وس الص

  .الكترونیة 
م    ًا قس ة الكترونی میم المجل ة تص ولى مھم ت

 .تكنولوجیا المعلومات في الدار

دورة تدریبیة 
  ارشیفیة

  لمنتسبي مؤسسة
 الشھداء السیاسیین
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  ذاعة دار الكتب والوثائق في منھاجھا الجدیدإ
  :الموروثـ بغداد 

ا       ل اذاعتھ ًا لتفعی ًا منوع ائق منھاج ب والوث ي دار الكت الم ف ات واالع م العالق ّد قس اع
  .یومیًاالداخلیة التي تبث برامجھا في اثناء اوقات الدوام الرسمي 

ي            التنوع ف م ب ة تتس رامج فنی اءات وب ة ولق رات اخباری د فق اج الجدی من المنھ یتض
يء        ن الراحة مل و م فاء ج ك ألض الموضوعات بین الجد والمرح ، والنقد واألشادة وذل

  .باالستفادة من معلومة او كلمة على العاملین في الدار 
  

  صدور الموروث ورقیًا 
  :الموروثـ بغداد 

وف      تستمر مجلة  ى رف ا عل ة بھدف حفظھ الموروث األلكترونیة بالصدور بنسخة ورقی
  .المكتبة الوطنیة ، وجعلھا في متناول الباحثین والمطالعین بكل یسر 

  . یأتي األصدار الورقي إلتزامًا بقانون االیداع المعمول بھ
ایداع الدار بدورھا دعت المواقع والصحف االلكترونیة العراقیة الى الحصول على ارقام 

 .لمواقعھم وصحفھم حفاظًا على حقوقھم في النشر 
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 .. اسم العراق

  اصلھ ومعناه عبر العصور التاریخیة
  سالم االلوسي

  المجمع العلمي  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر96

اختلف العلماء واللغویون والبلدانیون من القدامى والمحدثین في اصل  
اسم العراق ومعناه ،ویعتقد ان اصلھ یعود الى جذور عربیة ، كما یعتقد 

عرض .ع في اصلھ الى تراث لغوي من العراق القدیم ُمَعَرب او یرج انھ
رة      اریخي م یاق الت ق الس ى وف ھ عل وعات بحث ف موض ع  المؤل م

ة   نفات االدبی ب والمص ي الكت واردة ف طلحات ال ة  المص والتاریخی
  .ألسم العـــراق .والبلدانیة واآلثاریة 

  :قسم البحث الى سبعة فصول 
  .المسكوكات تناول العراق في الشعر العربي و: األول 

  .تناول العراق في مفاھیم اللغة وكتب البلدان والحضارة : الثاني 
  .تناول العراق في مدونات الكتبة الكالسیكیین : الثالث 
  .تناول العراق في كتابات المؤرخین والباحثین العراقیین المعاصرین : الرابع 

  .تناول العراق في كتابات علماء االثار : الخامس 
  .تناول اسماء العراق في العصور القدیمة : السادس 

  .تناول بالد سومر وأكد في الشرائع العراقیة القدیمة وااللقاب الملكیة ودالالتھا السیاسیة : السابع 
یالد      ل الم ث قب ف الثال كما ضم البحث ثالثة مباحث شملت اسماء العصور التاریخیة التي مًرت بالعراق منذ االل

ذین            واسماء المدن والمناطق احثین ال اء والب یرة العلم ت الحاضر وس ي الوق ا ف ة ومایقابلھ في العصور القدیم
  .بحثوا في اسم العراق 

   
ن     دد م ال ع ي اعم ة ف ح االجتماعی فة  المالم الفالس

  المسلمین
ل   ن طفی ھ ، اب ن باج ي ، اب ارابي ، الغزال دي ، الف الكن

  وابن رشد
  الھاي عبد الحسین. د

 قافیة العامة دار الشؤون الث –بغداد 
  صفحة ؛ حجم متوسط 271

یھدف ھذا الكتاب الى التعریف بالجوانب االجتماعیة السوسیولوجیة في 
ر        رب وغی ن الع لمین م فة المس ن الفالس م م روف ومھ دد مع ال ع اعم

  .العرب ممن ظھروا في فترة زمنیة محددة استغرقت اربعة قرون 
  عرفیة والرؤى االجتماعیةوالم یة تناول الكتاب االعمال والمواقف الفلسف

رد     ـن الف الموقف مــ ـة ب ـة ذات الصلـــ ة   الثقافیـــ ة والطبق والجماع
  المسلمین ویعد  االجتماعیة والفعل االجتماعي التي یتكون منھا المجتمع والحیاة السیاسیة لعدد من الفالسفة
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  .مرجعًا لما ألّم بھ من تفاصیل تتعلق بحیاة ھؤالء الفالسفة واعمالھم وماقیل وكتب عنھم 

  :ینقسم الكتاب الى ستة فصول 
ا    تناول محاولة الكندي في التوقف عند البیئة الطبیعیة وتأ: االول وم والرؤی ي الن ثیرھا على االنسان ونظریتھ ف

  .الفارابي للمجتمع واھتمامھ بالمدینة الكاملة ) تقییم ( تناول تقویم : الثاني
  .تناول الحیاة واالنجازات العلمیة ألبي حامد الغزالي : الثالث
أثیر    حیث ی) تدبیر المتوحد ( اجھ من خالل كتابھ متناول الرؤى االجتماعیة ألبن : الرابع ى ت ا عل قدم دلیال مھم

  .في المشرق العربي   المغرب العربي
ة      تناول تعبیر ابن طفیل عن ازمة الثقافة والمثقفین آنذاك وعالقتھا: الخامس ة ودور النخب بالموقف من الدول

  .والعامة وطریقتھما في التفكیر والتأمل والسلوك 
ز        یتناول اعمال ابن رشد وھو احد الفالسفة الع: السادس ل ومی ى الجھل والتجھی اروا عل لمین ممن ث رب المس

اعي         بین العامة واصحاب النظر من العلماء ار التحول االجتم حیح مس ي تص ة ف مؤكدا على دور النخب الفكری
  .والثقافي للمجتمع

 
  المسیــــب تاریخ وحیاة

  احمد زكي االنباري
  مكتبة الصادق  –بابل 
  صفحة ؛ حجم متوسط 191

  في كتابھ ھذا صورة لمدینة المسیب وكانھا یرسم الكاتب 
دة   عروس بابھى حلة حیث سماھا عروس الفرات وھي واح

  من المراكز السكانیة العریقة التي تضافرت عوامل عدیدة 
  .على نشوئھا وتطورھا واستمرارھا 

ذه      یس ھ ى لتأس ذور االول ب الج اول الكات اریخ   تن ة وت المدین
ا و  ة كم دراتھم القبلی كانھا ومنح ا  س وقھا وازقتھ ف س ص

ا    ا كم الضیقـــة ودروبھاالملتویة ومحالتھا القدیمة ودكاكینھ
ا وادبا      ا وتجارھ رف فیھ حاب الح مى اص ا  ءس ا ومثقفیھ ھ

  .وجوامعھا ومفاھیمھا ودواوین وجھائھا 
  :قسم الكتاب الى سبعة فصول وكاالتي  

  تناول تاریخ نشأة المسیب والعوامل التي ادت الى ذلك :األول
  .تناول االدوار التاریخیة التي مرت بھا المسیب :ي الثان

  .تناول ترامي مدینة المسیب :الثالث 
  .تناول الشخصیات التي زارت المسیب :الرابع 

ي     :الخامس  ات ف یب ولمح ة الستراتیجیة للمس  تناول االھمی
  .حیاة ھذه المدینة 

  .تناول الجوامع والمراقد في المدینة:السادس
  .ي المسیب من شعر ضم ماقیل ف:السابع 
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 القدیم   الحضارة والمیثولوجیا في العراق

  ماجد عبد اهللا الشمس 
  دار عالء الدین : دمشق 

    صفحة حجم متوسط 264
ي عراء االرض            دعت ف نین واب ذورھا آلالف الس ود ج ي تع ة والت دین العریق ارة وادي الراف اب حض اول الكت یتن

روح ذور     ص دین ب فاف الراف ى ض رت عل داع ، فنش ي واالب م     التالق طورة والعل دین واالس فة وال ر والفلس الفك
  . ب فضاءات المعرفة التقنیات وعلم الفلك والط وعّرشت في

ة        ي مرحل ان ف م لالنس ا والحل ویقدم مالمح من وجوه حضارة بالد الرافدین االسطورة بكونھا المشروع والرؤی
دات    في طفولتھ الفكریة ، كما یدرس اعیاد الربیع واصل النوروز من اد بالمعتق العراق القدیم وعالقة ھذه االعی

  .وبعث الطبیعة  واالسطورة
ى العالق    ا عل وء ایض ي الض وري            اتویلق ابلي ـ االش رین الب ي العص ریة ف ة المص یط   العراقی ـ الوس

  .الشرق العربي القدیم  واالمبراطوري ، والوضع السیاسي العام في
ة       درس زراعة الفاكھ كالھا فی  ویفرد الكتاب فصال للبستنة بوصفھا عنصرا من عناصر الحضارة وشكال من اش

  .ق وتنسیقھا الحدائ  والمحاصیل والخضروات والزھور وتخطیط
  :توزع الكتاب بین اربعة ابواب 

    اعیاد الربیع في العراق وأصل النوروز:   االول
  العراق القدیم في المصادر العربیة : الثاني 
  .و االمبراطوري ) الوسیط البابلي ـ االشوري ـ(  العالقات العراقیة ـ المصریة في العصرین: الثالث 
  البستنة   :الرابع 
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 المنھج والظاھرة

  دراسات في التراث االدبي
  یم حورمحمد ابراھ. د

  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –بیروت 
  صفحة ؛ حجم كبیر 383

  الصالح والطالح ویتضمن جوانب جدیرة باالعتزازمن التراث الحضاري ألیة امة فیھ  التراث االدبي ھو جزء
  .یحافظ علیھ  تراثا من غیر الالئق االحتفاظ بھا او التعدیل علیھا بوصفھاوالفخر واخرى 

ا ان       الخاصة بالتراث اب یحاول االجابة عن بعض االسئلةوھذا الكت ذي علیھ ة ال راث االم اھو ت االدبي ومنھا م
ي    لھــــا ان وھل تتبناه ؟ ت ف ھ ان كان ذي     تاخذ منھ شیئا وتترك اخر ؟ ومالذي تأخذه من ار ؟ ومال ف المخت موق

  .تتركھ ان اتیح لھا ذلك ؟ 
  قسم الكتاب الى ثالثة اقسام

ت منھج    ، في االدب عند العرب  مناھج البحث االولى : بالمنھج وضم ثالث دراسات  عني: ـ االول  ث تناول حی
دادي ، دراسة في             ة االدب البغ ة خزان ا ، والثانی ث تقریب ة القرن الثال ى نھای ر ال البحث عندھم في الشعر والنث

النحو     اص ب راث وھو خ اھلي     المنھج والمادة االدبیة ، تحدثت عن كتاب مھم من كتب الت ة الشعر الج ، والثالث
تاریخ الشعر العربي "     ومناھج بحثھ بین كتابین وقد تعرضت ھذه الرسالة لقضیة منھجیة اثیرت حول كتابي

ري   ث الھج رن الثال ر الق ى اخ ة  " ، " حت ا التاریخی اھلي وقیمتھ عر الج ادر الش نھج  " ومص ت م ث تناول حی
  .الباحثین واتجاه كل منھما 

ي  عال: ـ الثاني  ي ،        : ج خمسًا من الظواھر االدبیة ھ ال جمع یلة اتص ة واالسالم وس ي الجاھلی اسواق االدب ف
ي من         ي الشعر العرب اء االم ف ري ، ورث وبشار بن برد والبحث عن الذات ، والحنین الى الوطن في سفر البحت

  .ي ابن الرومي الى ابي العالء المعري ، والصداقة والصدیق في تراث ابي حیان التوحید
ضمَّ دراسة وخمس مراجعات كانت الدراسة للدكتور طھ الحاجري حیث تحدثت عن آثاره وجھوده في : ـ الثالث 

تحقیق التراث وكانت المراجعات الخمس كتبًا محققة عرَّف بھا المؤلف بجھود محققیھا ومالھم وماعلیھم فیھا 
.  
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 اسرار بابـــــل

        بلیافسكي. أ.ف
  توفیق فائق نصار: ترجمة 
   وزیع دار عالء الدین للنشر والت –دمشق 

  صفحة ؛ حجم متوسط 286
  على ارض العراق قدیما شغل الباحثین واآلثاریین ھذا الكتاب غوص عمیق في تاریخ بابل ألّن ماكان یجري

  والعلماء ، فلماذا العراق ؟ ولماذا بابل ؟
ا        ره فیم ذا السؤال وغی ى ھ ة عل اب لالجاب تفاد المؤلف من الحفر       یتصدى ھذا الكت د ان اس ل بع ق بباب ات  یتعل ی

والعدد الھائل مـــن الُرقــم التــــي حملت الینا الشيء الكثیر والتقنیات التي برھنت بأم العین على وجود  واللقى
  .وعجائبھا  بابل

  واالقتصادیة وتاریخا ادبیا عن المجتمع البابلي الذي ارسى ویقدم لنا نبذة عن الحیاة السیاسیة واالجتماعیة
  .  اریخلبنات حضاریة اساسیة في الت
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  نور العلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و العالء المعري والشعر العربي في االند لساب

  دراسة تحلیلیة في التأثیر والتأثر
  اطروحة دكتوراه

  علي كاظم محمد علي المصالوي
   2006/ كلیة التربیة ابن رشد  -جامعة بغداد  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 221

داخل ھ          ي اذ یت داع الفن ة االب لب عملی ي ص دخل ف طلح ی أثر مص أثیر والت و ان الت
ة   ( ومن ھذه المصطلحات .ومصطلحات اخرى تخص العملیة نفسھا  السرقات االدبی

  ) .التناص او تداخل النصوص (و ) 
ة              ة االبداعی م العملی ي فھ ھ ف ًا یناسب اھمیت اثر موقع أثیر والت طلح الت ذا لمص ھ ھ حاول الباحث ان یجد في بحث

د      ن أًن عملیة التأثیر والبشكلھــا القدیم او الحدیث، وبّی أثر ،وق دھما مؤثر واالخر مت التأثر تستدعي طرفین اح
ذي      أثیر ال ان الت ًا لبی وقع اختیاره على ابي العالء المعري لیكون نموذجا للطرف المؤثر فیما وجد االندلس طرف

  حصر الباحث التأثیر والتأثر في خمســــة عوامــــل وھي نمط الشعریة العربیـة . تركھ ابو العالء المعري فیھا
  .والبیئة الطبیعیة واالجتماعیة والعصر االدبي واالنتماء المذھبي والعقائدي والوسطاء ) التراث الشعري ( 

   :قسم البحث الى ستة فصول 
  .تناول عوامل التأثیر والتأثر :ـ األول 

اني   ي ال              : ـ الث ي العالء المعري ف ي العالء المعري ، وحضور اب رة اب ي ذاك ي ف اول الحضور االندلس ذاكرة تن
  .االندلسیة 

تناول ماقالھ االندلسیون في شعر المعري ومانقدوه من شعره وماحاولوا التوصل الیھ من أمر اصالتھ : ـ الثالث 
  .او تقلیده للشعراء الذین سبقوه 

  .بّیَن اثر شعر المعري في اتجاھات الشعر االندلسي وموضوعاتھ : ـ الرابع 
  .ھرتي اللزومیات والمعارضات في الشعر االندلسي عرض اثر شعر المعري في ظا:ـ الخامس 

ادس   ة        : ـ الس ب الخاص اظ والتراكی تعارة االلف مل اس ث ش ة حی عید اللغ ى ص أثر عل أثیر والت اھر الت ّیَن مظ ب
  .الخ ...... والتضمین 

 
 القناة االتصالیة  معاییر العالقات العامة في اختیار

  كو في العراقبین منظمتي الیونسیف والیونس دراسة تحلیلیة
  اطروحة دكتوراه

  محمد صاحب سلطان الشحماني
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ا    ا لكونھ تأتي اھمیة العالقات العامة بین المنظمات الدولیة العاملة في العراق والمعاییر التي تعتمدھا في عملھ
ذه الم      ا ھ وم بھ ة تق ة ومنظم ق        جھودا مخطط ادل عن طری اھم المتب ق التف ور وتحقی ة الجمھ ب ثق ات لكس نظم

  .االتصاالت المستمدة والسیاسات واالفعال لتلبیة احتیاجات الجمھور في اطار ماھو مشروع وممكن 
ذي         الي ال ات السیما االداء االتص ذه المنظم یلیة الداء ھ لقد حاول الباحث ھنا التعرف على دقائق االمور التفص

  .الفقري لعمل العالقات العامة  یشكل العمود
   :قسم البحث الى بابین 

  :یضم الباب االول ثالثة فصول 
  

  54ـ  العدد الثالث
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الیة      االول عن االطار  وات االتص اني تضمن اھم القن المنھجي والنظري للبحث ، والث

  .للعالقات العامة ، والثالث خصص لتناول معاییر العالقات العامة ومعاییر االتصال 
لین     وى فص ة واحت الیب    : كرس الباب الثاني للدراسة المیدانی من نظم واس االول تض

ائج  العمل في االمم المتحدة ، الیونسیف ، والیونسكو  ، اما الثاني فقد تناول تحلیل نت
ى         افة ال داني اض ث المی ا البح ي توصل الیھ البحث المیداني وعرض االستنتاجات الت

  .التوصیات والمقترحات 
   

  
  

 الدولیة والعربیة االختالل االخباري بین وكاالت االنباء
  ةالمصریـــــــــ االوسط دراسة تحلیلیة مقارنة بین وكالتي رویترز والشرق

     31/12/2004 – 1/1/2004للمدة من 
  اطروحة دكتوراه

  سھام حسن علي الشجیري 
  جامعة بغداد  –كلیة االعالم  –بغداد 
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ا   ة ومنھ دول النامی ة وال دول المتقدم ین ال ة ب ة والمعلوماتی وة االخباری اع الفج ان اتس
ت  ل االالوطن العربي دعا الى االھتمام بمشكلة االخت ل االخ اري  الالخباري ، ویمث ل االخب

ة   احد اوجھ االختالل االعالمي الذي تعانیھ الدول النامیة في عالقاتھا مع الدول المتقدم
ار          دولي لالخب ـق ال ـة التدفــــ أن مسألـــ ـاري بش تالل االخبـ دل االخ دة ج د ازدادت ح وق

  .الدولیة على جمیع االخبار ونشرھا   وسیطرة وكاالت االنباء
االت           و ة ووك اء الدولی االت االنب ین وك اري ب اول االختالل االخب ذي یتن ث ال في ھذا البح

التي رویترز والشرق             ي وك ار ف ة لالخب ة مقارن دیم دراسة تحلیلی م تق ة ت االنباء العربی
دم    ار وع دفق االخب ي ت وازن ف دم الت ة ع ى حال وف عل وذج للوق ریة كنم ط المص االوس

  .شئھا وطبیعتھا وموضوعاتھا التكافؤ في مصادر االخبار ومنا
   :یتضمن البحث خمسة فصول 

ابقة            ات الس ھ وحدوده والدراس ھ واھداف ھ ومنھجھ وادوات ث واجراءات ي للبح ار المنھج یبین الفصل االول االط
  .التي تعرضت لھذه الظاھرة 

االت اال   : الفصل الثاني  أة وك ار ونش ة    تناول دور وكاالت االنباء في االعالم وصناعة االخب ة والعربی اء الدولی نب
  .وتطورھا 

ث   االت     : الفصل الثال ي وك اري ف تالل االخب ة االخ ریس سیاس دولي وتك الم ال ر لالع دفق الح رس لدراسة الت ك
  .االنباء 

دة من          : الفصل الرابع  ط للم رز والشرق االوس التي رویت ي وك ار ف  – 1/1/2004كرس لتحلیل مضمون االخب
31/12/2004 .  

  .ھم في الوكالتین ءناول خصائص وآراء محرري االخبار ومراسلیھا وارات: الفصل الخامس 
  

  تاریخ الكتابة الكردیة بالحروف العربیة
  اطروحة دكتوراه باللغة الكردیة

  محمد حسین علي زھاوي
  55ـ  العدد الثالث                                               
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ا     ة فصول ، یتن ة وثالث ي     تتألف االطروحة من مقدم ة ف ول الفصل االول ظھور الكتاب
ملت    وقیمتھا و لعالم وانواعھاا ي ش ا والت  اھمیتھا وتاریخھا ومراكز ومراحل ظھورھ

ة    –المرحلة الصوریة  ة الرمزی ة    –المرحل ة المقطعی ة الصوتیة    –المرحل  –المرحل
مختصـرا لالعمال التي ) تقییــما( اما الفصل الثاني فیشمل تقویمَا .المرحلة االیمائیة 

الحروف العربی      ة ب ة الكردی اریخ الكتاب ث وھو     .ة انجزت في میدان ت ا الفصل الثال ام
  : فیتألف من قسمین " تاریخ الكتابة الكردیة بالحروف العربیة " بعنوان 

ة    -أ ات الكردی دراسة حول التغییرات التي اجریت على االلفباء العربیة في المخطوط
ر المو   ة غی جودة في   حیث ان اقدم المخطوطات تبین ان الكرد كانوا قد عالجوا سابقا موضوع االصوات الكردی

ا في         ي لھ اللغة العربیة ولم یجدوا لھا اشكاال في تلك االلفباء بوضع ثالث نقاط فوق بعض اشكال الحروف الت
   .العربیة نقطة واحدة تحتھا او داخلھا او فوقھا لتكون رمزا لتلك االصوات 

ام بین االلفباء العربیة دراسة حول الفترة التي جرت فیھا ھذه التغییرات في المطبوعات الكردیة لخلق انسج -ب
ى   االولى من البدایة:واالصوات الكردیة في المطبوعات ، وقسمت ھذه الفترة الى مرحلتین  ،  11/3/1970حت

وفیما یتعلق بالمرحلة االولى تحدث الباحث عن الموضوع من اول .وحتى یومنا ھذا  11/3/1970والثانیة من 
ت       ي اجری رات الت ال وعن الحروف          كتاب كردي مطبوع عن التغیی ي ھذا المج م ف وا دورھ ذین لعب ال ال واالبط

  . الكردیة التي صممت واستوردت خصیصا لبعض المطابع التي كانت تنشر الكتب الكردیة 
ل         ة من قب ة الكردی دد للغ رار امالء مح اما بالنسبة للمرحلة الثانیة فتبتدئ باالھمیة الفائقة التي اولت قضیة اق

  .وقد جرى الحدیث عن النتاجات الوفیرة لتلك الفترة واحدة تلو االخرى  المجمع العلمي الكردي ،
وفي ختام البحث اظھر النتائج العامة للدراسة وتحدید المراحل التي مرت بھا الكتابة الكردیة بالحروف العربیة 

  .وتوثیق اسماء العلماء الذین لعبوا دورھم في ھذا المضمار 
  

 )باللغة االنكلیزیة ( جون ملتن  شعرتوظیف عنصر السیرة الذاتیة في 
  رسالة ماجستیر

  مثنى محمد سلطان
  ) ابن رشد ( كلیة التربیة  –جامعة بغداد 
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ھ توظیف عنصر           ذي لعب وي ال م والحی دور المھ ار ال ة الظھ دف الدراسة الحالی تھ

عره ،   ى ش الي عل ھ وبالت اثیرات العصر علی تن وت ة لمل یرة الذاتی ت الس د تناول وق
  .الدراسة ذلك باربعة فصول تلتھا خاتمة البحث 

سلطت الضوء على كل من ملتن وعصره من خالل  الفصل االول عبارة عن مقدمة 
ى         ز عل ي مع التركی ھ االدب ھ ، نتاج تھ، تعلیم دراسة خلفیة الشاعر العائلیة ، دراس

الرجل المرح  " قصیرة والقصیدتین التوأمین ویدرس الفصل الثاني قصائد ملتن ال .اسلوبھ وطریقتھ في النظم 
  .وكیف انھما یعكسان التاثیرات المختلفة المبكرة على ملتن وجوانب تفكیره " ، والرجل المتأمل 

ة        ـي القصیدة الملحمی ـة فـــ ود   " اما الفصل الثالث فیتعقب دور عنصر السیرة الذاتیــ ردوس المفق ث  " الف حی
یع      تعتبر ھذه الملحمة بنظر الكثی ا مواض زي لتناولھ دة في االدب االنكلی ر من المالحم االنكلیزیة الحقیقیة الوحی

ي شمشون       .الخطیئة ، الخالص ، الحب ، الحرب : مختلفة مثل  تن وھ ال مل یتعامل الفصل الرابع مع اخر اعم
ب مسرحي ،   .المقدام  اول  ان العمل عبارة عن مسرحیة كالسیكیة حیث ان ملتن یضع حیاة شمشون في قال یح

وتبع الفصل  .توظیف السیرة الذاتیة لملتن  الفصل ان یوضح كیف ان المسرحیة بشخصیاتھا واحداثھا عكست 
   .الرابع خاتمة البحث الذي یربط التفاصیل المتشعبة للدراسة وموجز نتائجھا 
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  بطاقات إبداع
یس      ي ل افي والعلم العراق بلد األبداع في مختلف مجاالت الحیاة ،وھو منبع المبدعین ،الذین أثروا المشھد الثق

  .على مستوى العراق فقط ، بل وحتى على مستوى المشھدین العربي والعالمي  
ر       و ا عب اولھم في مجلتن ات من نتن ألنھم یستحقون منا كل اعتزاز وتقدیر ، نفتح ھنا نافذة صغیرة تعَِّرف بخلفی

  :وقد اخترنا لھذا العدد ھذه الباقة من البطاقات . بطاقات ابداعیة مقتضبة 
  "الموروث"

  أدیب وروائي عراقي مقیم في إمارة الشارقة: جمعة الالمي 
  1959اق، قبل أن ینتقل إلى بغداد، سنة ولد ونشأ في جنوب العر

  1963قضى سنوات عدة في أغلب سجون ومعتقالت العراق منذ عام 
  1980واستقر في دولة اإلمارات العربیة المتحدة منذ سنة  1979غادر العراق عام 

  ".الخلیج"یعمل اآلن كاتبًا متفرغًا في جریدة  .شغل مناصب عدة في صحف الخلیج واالتحاد وغیرھا
ة  ،  2006نال جائزة السلطان قابوس لإلبداع الثقافي في القصة القصیرة عام  نال جائزة العنقاء الذھبیة الدولی

ام    2007ع
ن ،  م

  :مؤلفاتھ 
ل  - ن قت م

ت  حكم
امي؟  : الش

ة   مجموع
یة،  قصص

  1976بغداد 
ن  - : ألیش

ة   مجموع
یة،  قصص

  1978بغداد 
: الثالثیات  -

ة   مجموع
یة،  قصص

  م1979
بن عبداهللا  -

فرات ینتظر  
أر اهللا  : ث

  198الخلیج للصحافة والنشر، الشارقة 
  م1990األردن، : المقامة الالمیة  -
  م1998. روایة : مجنون زینب  -
  أشواق السیدة البابلیة -
  م2000قبرص،  –نیقوسیا . روایة : الثالثیة األولى  -
  )ذاكرة المستقبل ( الحریة والثقافة  -
  م2005المركز الثقافي العربي،  :ابن میسان في عزلتھ  -
  م2005المركز الثقافي العربي، : مملكة الحكمة، بوابة الكلمة  -
  .م2004المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : األعمال الروائیة ... جمعة الالمي  ـ 
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  .م2004المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : األعمال القصصیة ... جمعة الالمي  -
 juma_allami@yahoo.com :البرید االلكتروني  
   :allami.com-www.jumaاإللكتروني الموقع 
  
  

  :لطفیة الدلیمي ـ قاّصة وروائیة 
  

  . بكالوریوس آداب في اللغة العربیة 
  .عملت في التدریس في مدرسة الموسیقى والبالیھ لسنوات 

ة    ة الثقاف ر مجل دیرة تحری ة ، وم ة االدبی ة الطلیع ي مجل ة ف ت محررة للقص عمل
  .االجنبیة 
  . كتابًا وعددًا من االعمال الدرامیة  22اصدرت 

ي الصفحات الثق  ك ة    تبت على مدى سنوات اعمدة ف حف العراقی ة للص نشرت  . افی
                                0 قصصھا ومقاالتھا في معظم الصحف والمجالت الثقافیة العراقیة والعربیة

مع عدد من المثقفات العراقیات منتدى المرأة الثقافي في بغداد  1992اسست عام 
ى     رجمت قصصھا الى االنكلیزیة والبولونیة والرومانیة واالسبانت. دات ال اء الوحی الم النس یة وترجمت روایة ع

  . اللغة الصینیة 
  .عضو مؤسس في المنبر الثقافي العراقي وعضو مؤسس في الجمعیة العراقیة لدعم الثقافة 

  . مركز شبعاد لدراسات حریة المرأة  2003اسست في بغداد سنة 
  .ترأس حالیًا مجلة ھال الثقافیة التي تصدر في بغداد 

  
  :ـ كاتب وقاص وصحفي ي حسن العان

  .  1943من موالید بغداد 
ة               ة ـ الجامع ة عربی الوریوس آداب لغ بك

  . المستنصریة 
عضو في االتحاد العام للكتاب واألدباء العراقیین ،  

  . ونقابة الصحفیین العراقیین 
یة   5لھ  جار ، الرجل    : مجموعات قصص ید االش س

ر      د الكبی نة ، الول ة رأس الس طوري ، لیل ، االس
عامًا  40یزاول العمل الصحفي منذ . رقصة الموت 

  . ، واولى اھتمامھ للعمود الصحفي 
ر       ي وقط ي دب ًا ف ات وقصص االت وتحقیق ر مق نش

  .وابو ظبي واالردن والكویت 
ر      باح ، وینش دة الص ي جری ود ف ب عم ًا كات حالی
دة   ة الصوت اآلخر وجری ي مجل حفي ف ھ الص نتاج

زیوني نقدي ألحدى كاب ، ویتولى كتابة برنامج تلف
  0الفضائیات
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  لھذه االمثال حكایات و مناسبات قیلت فیھا
)1(  

 مجید الالمي ـ كاتب وصحفي عراقي
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  :خضیر الحمیري رسام كاریكاتیر 

  . 1955من موالید بابل 
اد ـ       الوریوس اقتص داد  بك ة بغ وم .  1981جامع تیر عل ماجس

ة          ات العربی وث والدراس د البح ادیة ـ معھ ام .  1989اقتص رس
  .  1979كاریكاتیر منذ 

   .نشر رسومھ في صحف ومجالت عراقیة وعربیة 
دي ،   : لھ العدید من الزوایا الكاریكاتیریة منھا  ین التعقی لو ، روت

عیط وم    .. كاري  ة ، ش ًا من السیاس امیر ،   كاتیر ، قریب یط ، مس ع
  . شاھدت ، قرصة ، السنارة ، بیھھ انّ  ، مشھد وخمس عیون 

  . لھ العدید من الكتابات الساخرة 
ة   وم االردنی رب الی دة الع ي جری اتیر ف امًا للكاریك ًا رس ل حالی یعم
ل               اب الساخرة ـ اربی دة ك داد وجری د ـ بغ باح الجدی دة الص وجری

  .ومجلة ھال الثقافیة ـ بغداد 
  
  
  
  
  
  
  
حاجة مباشرة لتداول تلك االمثال فضًال عن بنا  ن المناسبات ھذه تتكرر تجدھذهِ االمثال مناسبات قیلت فیھا وألل

  .نفاستھا وھنا نتحف القارئ الكریم بباقة من ھذه الفرائد اللغویة من الناحیة البیانیة واللغویة
ھ اذا   العرب زعموا انھ كان من اكذب اھ منعرقوب رجل .. مواعید عرقوب* ال ل ع  ال زمانھ، جاءه سائل فق طل

یًال            ھ ل ى صعد الی ا ازھ ى فلم ال اذا ازھ ب ق ا ارط ب فلم نخلي فلما اطلع اتاه فقال اذا ابلح فلما ابلح قال اذا ارط
  .وجده ولم یعطھ شیئا

  .معنى المثل ان الخیر یعرف اھلھ والشر یعرف اھلھ.. والذبان جمع ذبانة.. الذبان یعرف وجھ اللبان*
ل ان   .. ي الصیف ضیعت اللبنف* یخ ھو     ) دختنوس (اصل المث ا زوج ش ان لھ ن عدس   (ك ھ   ) عمرو ب اقت ب ض

  .من یفرط في الشيء فطلقھا ثم تزوجت من غالم فاجدبت سنة علیھم فبعثت الى عمرو تطلب لبنًا فقال المثل في
ة    یروى ان رجًال من العرب تزوج امرأة قصیرة اذاقتھ المر ف.. ا والتيیبعد اللت* اخرى عطبول اي (قام فتزوج ب

  .ا والتي ال اتزوج ابدًایبعد اللت: فاذاقتھ االمرین فطلقھما وقال) طویلة
ر * روى نقی ك ش الن ال یمل اع .. ف دید االدق دم ش ال للمع رة    .. یق واة التم ق ن ي ش عیف ف یط الض و الخ ر ھ النقی

  .والشروي المثل
  :قال الشاعر.. ال یثبتون على كالم الذینمثل یقال في القوم .. كالم اللیل یمحوه النھار*

  اجمعوا امرھم عشاء فلما اصبحوا اصبحت لھم ضوضاء
الث و   .. من كثرة المالحین غرقت السفینة* ات ث ھ زوج ھ  أیحكى ان رجًال كانت ل ي بیت بخ  ،م ف ا طبیخا   ن ط یوم
ھ     لقت كل من ھؤالء النسوة الملح في القدر وال تعلم ان غیرھا فعلت ذلك فلما اكتشف الر أف ك ارسل كالم جل ذل

  . فسار مثًال
  .كنایة عن الدھاء وسعھ الحیلة: یعلم من این تؤكل الكتف*
  .یقال لمن یحاول تبصیر البصیر بالشيء.. ال تعلم الیتیم البكاء*
د انّ   .. في بقیة الزھر عزاء عن النرجس* ھ یری ال كالم ي سواه من     زعموا ان رجًال تغیر علیھ صاحب لھ فق ف

  .عنھ االخوان عزاًء
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  المكتبة ودورھا في خدمة المجتمع
  اللھ ایمان عبد ا

  مسؤولة قاعة المطالعة في دار الكتب والوثائق
ب وال    رة التكت كان من الممكن ان یظل االنسان كائنا مغمورا او مقھورا شأنھ في ذلك شأن مخلوقات اخرى كثی

تھ على االرض السیادة ، فكانت الكلمة نطقھا االنسان فبدأت بھا عظمتھ فتنطق وال تكاد تبین ولكن اهللا اراد لخلی
ا   وتفر ات وجمعھ د بھا على غیره من المخلوقات ،وسطر االنسان بھا سجل حضارتھ فتمیز بھا عن سائر الكائن

  . الحكماء في مقالة او كتاب او غیر ذلك فكانت المكتبات 
طر       ا یس القلم وم د اقسم اهللا ب ان االھتمام بالمكتبات ھو االھتمام بالكلمة مخطوطة او منطوقة او مطبوعة ، وق

ی ة ح ن كلم الم طرون(( ن ق ا یس م وم ي   )) ن والقل ي ارادة اهللا ف ة ھ ر وألن الكلم اء الفك ي وع ة ھ اذن فالكلم
ا  ) الكلمة(االرض فھل ھناك في الحیاة االنسانیة كلھا جالل یفوق جالل  تلك التي حفظتھا لنا المكتبات لیفید منھ

  .كل من یرید مستعینًا بكل ما انتجھ الفكر االنساني في كل زمان ومكان
ا بھم في       م ة تجمعن ثًال ، فالكلم ن منا الیرید ان یلتقي بعلماء العرب وشعرائھا المتنبي او ابي العالء المعري م

م  اور معھ ا ، نناقشھم ونتح اء بینن أنھم احی اب وك ي الكت ة وف ى  دور  . المكتب ة عل ال الدال رب االمث ا نض ومھم
فین ، فإَن قیمة الكلمة وجاللھا التنفدان ابدًا ،وكلما المكتبات والكتاب في حیاة المجتمع وفي حیاة العلماء والمثق

  .كانت حضارة الشعوب عظیمة كان تمجیدھا للكتاب وللمكتبات عظیمًا 
  

  فن ترتیب الكتب في المكتبات
  مكتبة في القرن التاسع عشر

  فصلت مؤلفات النساء عن الرجال ،
  !!اّال اذا كان المؤلفان زوجین

  احطبیب جر –رضا جواد البصري 
ة     ب مرتب ن الكت ة م ت اال مجموع ة لیس المكتب

تخدام    رض االس ا    .. لغ ا ولكنھ ر لھ ب الحص كت
ون ،      اس مختلف تخدمھا ان ال یس ھلة المن س

  .ألغراض متباینة 
تعمل      دة ال نس ولترتیب الكتب ظھرت انظمة عدی
د    ل ، وأح وى القلی وم س ا الی ي مكتباتن ا ف منھ

اب     ة ھو كت ت (افضل المراجع لھذه االنظم  ارنس
وان   1901الذي نشره عام  )ریتشاردسون ( بعن

ا   ) التصنیف نظریا وعملیا دم لن ) 170(والذي یق
طریقة لترتیب الكتب موضوعیا ، ادخلھا المؤلف 

جمیعھا  تتحت تسع عشرة طریقة اساسیة تمیز
   .بظاھرة وضع الكتب المتقاربة في الموضوع الى جوار بعضھا البعض

  :السیما للمكتبات الشخصیة في البیت  ، ومنھا وھناك طرائق اخرى یمكن اضافتھا
ون. 1 ا لل دیكور  : وفق اح ال رض انج ك لغ ة وذل ھ الخاص ي مكتبت عوریا ف ة الش ذه الطریق ا ھ ر من تخدم الكثی  یس

 .الداخلي اكثر من افادة القارىء
ب عل   : وفقا لالرتفاع. 2 ب الكت وف نظرة  الشك ان اغلبنا یدخل ھذا العامل في اعتباره اذا نظر ألمر ترتی  ى الرف

 .اقتصادیة
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 .ینكر فائدة ترتیب الكتب بھذه الطریقة اي وفقا لسنة طباعتھا الیستطیع احد ان: وفقا للتواریخ. 3
 .كترتیب الكتب في الدوالیب على وفق اسماء مؤلفیھا:  وفقا للحروف الھجائیة. 4
 .ھذه الطریقة تفید في ترتیب المكتبة وتوازن النظر الیھا: وفقا لسمك الكتاب. 5
 .اخرى ذات تجلید مخالف او غیر مجلدة لىع تفضل الكتب المجلدة تجلیدا معینا: وفقا للتجلید. 6
ادي         اذ: وفقا للقیمة الشرائیة.7 تعمال الع ب ذات االس ب مع الكت ى جن ا ال ان الكتب النادرة ال یمكن وضعھا جنب

 .والیومي او المستمر
اسع  ولعل الطریف حقا ھو ماذكره احد الكتبیین االمریكیین عن طریقة استخدمتھا احدى المكتبات في القرن الت

  .عشر وھي فصل مؤلفات النساء عن الرجال اال اذا كان المؤلفان زوجاً وزوجة
دوافع     ) الرغبات القرائیة( ومن المكتبات من تستخدم في ترتیب مجموعاتھا طریقة  ات بال وتعترف ھذه المكتب

  لطریقة في حد وھذه ا... والظروف المتعددة التي تدفع باالفراد الى دخول المكتبة واستخدام ما بھا من كتب
  ذاتھا لیست تصنیفا لمیادین المعرفة بالمعنى المفھوم ولكنھا مبنیة على اتجاھات قرائیة واسعة ترتبط بحاجات 

ام    . الناس في حیاتھم الیومیة  ى اقس ة ال وتقسم مثل ھذه المجموعات على وفق االھتمامات او الرغبات القرائی
ا  غر تبع ى رؤوس اص ك ال د ذل م بع د تقس رة وق م كبی وع القس ام . لن ذه االقس ة ھ یة ( ومن امثل ون –ریاض  -فن

ة ة   ) اجتماعی لیة الملحق راءة المس ات الق ة او قاع ات العام ي المكتب ادة ف ب ع ن الترتی وع م ذه الن تخدم ھ ویس
  .بمكتبات المدارس والكلیات

احد وترتیبھا لقد اخذت المكتبات تبحث وراء تجمیع الكتب التي تبحث في موضوع واحد مع بعضھا في مكان و
ولھذا الغرض ظھرت انظمة التصانیف الموضوعیة التي حاولت ایجاد مكان منطقي لكل كتاب جدید یضاف الى 

ین  ) تصنیف دیوي العشري ( رصید المكتبة ولعل اھم ھذه التصانیف الموضوعیة  العالمي الذي صنفت بھ مالی
  .الكتب في اغلب المكتبات العالمیة والعربیة حتى االن

الغرض من ھذا المقال دراسة انظمة التصنیف انما یھمنا التأكید على اھمیة ما نفعلھ بالكتب بعد فھرستھا لیس 
  .وتصنیفھا

  
  )قصة االسماء الكبیرة ( قصیدة ... االختزال الشعري في 

  للشاعر الراحل رعد عبد القادر
  عبد الحسین البریسم

  شاعر عراقي
  ى مكتبة بابل بورخس قاده الى مكتبة بابل ، ذھب ال" 

                                     "اعترضت طریقھ عشتار ، عشتار لیست شھرزاد 
  وتركیبھا وبالتالي تختلق/ جملة لغة / دائمًا الشعر ھو حالة تعجبیة واحدة وادھاش وذلك من خالل صیاغة 

   لشعري الیكون ھناك شعرالتعجبیة المدھشة، وحینما التكون ھناك حالة من الصدمة من خالل المنجز ا 
  وھذا یتطلب موھبة فذة شعریًا تضاف الیھا المعرفیات المكتسبة والتي ھي حاصل یأتي من االطالع  على

  المرجعیات المستجدة في مختلف مجاالت االبداع ،من ذلك یخلق الشاعر قصائده التي ترتبط بھ من خالل حبل 
  ون العكس صحیحًا أي اذا كانت ھناك معرفیات عظیمة سري غیر مرئي ولكنھ یدل علیھ أي الشاعر، ویك 

  ...ولكنھا التجد لدى من یعرفھا موھبة فذة فانھا تكون للمعرفیات فقط بامكان أي فرد أن یحملھا ویتقول بھا 
  یستخدم ھذه المعرفیات المختلفة  –دع البلبل یتعجب  –رعد عبد القادر في مجموعتھ *وان الشاعر  

  .ة فذة شعریا فتخرج علینا من خالل سطورھا االدھاش والعجب وعجب البلبل فیھا ولكن مع موھب
  رعد عبد القادر یأتینا من خالل حاالت معرفة أو أحداث عاصرناھا ، أو كالم مألوف ولكن قدرة الشاعر على 
  هتحویل ھذه االشیاء الى شعر غیر مألوف او شعر قابل الدھاش االخر وھو مایتوفر عند الشاعر في ھذ 
  الذي یطالبنا فیھ الشاعر بالتعجب –دع البلبل یتعجب  –المجموعة فنرى قصائده جاءت دالة على العنوان  
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  الذي ھو دال على النشید ، والنشید ھو الشعر ، وھو ماحصل فعال في قصائده التي –من خالل البلبل 

  دع/ قصة االسماء الكبیرة / أدوار صغیرة / كرزوا/ جاءت بالعجب واالدھاش السیما حب شمس 
  .ھا الحروب السعیدة وغیر/ البلبل یتعجب 

دة    ي اتجاھات ع اعر یمسك    أن الحدث التصاعدي في القصیدة عند الشاعر متشعب ومتشٍظ ف ن الش یط   ولك الخ
وبالرغم من المعرفیات الكثیرة لكن الشاعر یوظفھا في خدمةاالغراض  . السري الذي یربط احداثھ في القصیدة

  انالحظھ علىاغلب قصائد المجموعة ھذا مالشعریة توظیفا جمالیًا وكأنھا جزء الیتجزأ من ممتلكات الشاعر ، و
  بدًءا من ) قصة االسماء الكبیرة ـ انموذجًاـ  ( ولكي نسلط الضوء على ماتقدم بصورة أدق نأخذ قصیدة 

عنوان القصیدة التي تدل شیئًا ماعلى السرد 
ة    وان  / من خالل دالل ذا  / أي العن ة ،وھ قص

من خاللھ  ان یستخدم السرد    یشفع للشاعر
   :ة الموضوعة في القصیدة ونالحظ لخدم

غیرة عن شھرزاد،     یدة ص ب قص أراد أن یكت
قرأ ألف لیلة ولیلة ، تذكر أن بورخس قرأھا 

  .أیضا ، قرأ بورخس
یدة    ذه القص ام لھ ابع الع ال ھأن الط و ادخ

ات        ر من المعرفی م الكبی السرد من خالل الك
اش ت االدھ ي خلق دثنا  الت ذي تح عري ال الش

نن   ًا یق ھ آنف اة عن اش المعط ة االدھ كمی
اعدة     ات متص ى جرع درجًا أو عل ي ت للمتلق

ي دي   ف ل القص داد الفع ى امت یدة أو عل القص
  .فیھا 

ى      ب ال ل ، ذھ ة باب ى مكتب اده ال ورخس ق ب
تار ،  ھ ، عش ت طریق ل ،اعترض ة باب مكتب

  عشتار لیست
ھرزاد  اش   ,ش ع المع ن الواق ال م أن االنتق

اٍض    ن م ى زم یدة ال ن القص ن / زم زم
اعر    / رة اسطو طورة صورةالش ي اس التي ھ

ن    یدة زم ي القص ا ف ًا ھن ي ایض ًا وھ ایض
  .الحاضر

  التي نفض عنھا الشاعر تراب الموت وأعطاھا الحیاة وقال في  –أي اتحاد زمن الشاعر مع زمن االسطورة 
  .شعري فكر بأسم شھرزاد  –ما معناه ھذا زمني 

  .فیدشھرزاد لفتحت العالم كأو لوكانت لي صدیقة اسمھا
  أن االسماء التي جاءت في قصیدة قصة االسماء الكبیرة تتمحور حول موضوعة الشاعر ویخلق من خالل 

  ذھب أوفید ، وجده قد ذھب الى. االصطدام بھا ودھشتھ من خالل دھشة المتلقي وكما قلنا تصاعدیا
  یرید من قصیدة أن تتحدثامبراطوره أب لم یذھب الى االمبراطور ، النھ یتحاشى االسماء الكبیرة ، ھي ما

  عنھا بالرغم من أن الشاعر یحاول نفیھا من خالل المعنى الظاھر ولكنھ في التأویل یؤكد علیھ من خالل
  لقصیدة في النفي، وبالتالي ھو الوقوف على المدھش في المضمون الشعري لدى الشاعر في ھذه القصیدة ا

  ة صغیرة عن بالده ، من دون أن یتورط بأسماء كبیرةالتي تنتھي فیھ  من شھرزاد ، المھم أن یكتب قصید
  .حتى وان كانت دون شھرزاد 

  أن التخلي النفسي عند الشاعر عن موضوعیتھ في كتابة ھذه القصیدة التي تتحول في النھایة الى ضعف في 
  مقومات  االدارة عن ما ھو حلم بسیط ،اي كتابة قصیدة عن شھرزاد الى حلم ھو ابسط مما اراد ، وھذا احد

  .االدھاش عند الشاعر رعد عبد القادر وبلبلھ الذي مازال یتعجب 
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  االسماء في الجیل الماضي

  ھدي حمودي االنصاريم
  كاتب عراقي ـ بغداد

الصحفي الرائد والقاص والكاتب التراثي الفولكلوري ) 1985-1904(من اطرف ما كتبھ االستاذ جعفر الخلیلي 
احبة             حافة ص م راح یتفرغ للص ة، ث ي الحل ًا ف میم معلم ي التص ل ف أ وعم المولود في النجف االشرف وفیھا نش

ا     " الفجر الصادق"و " الراعي"و " الھاتف"الجاللة، اصدر جرائد  ـقصصھ منھ ة ب ة العربی وقد فاضت المكتب
  :الحصر على سبیل المثال ال

  حدیث السعالة
 في قرى الجن

 حدیث القوة
 القصة العراقیة

  :ومن مؤلفاتھ النفیسة  
  :) االسماء في الجیل الماضي( وقد كتب في موضوعھ . كنت معھم في السجن وغیرھا من الكتب المقروءة

وم،   ((  لالسم في الجیل الماضي ، اھمیة كبیرة وأعني باألھمیة مالحظة السبب في التسمیة اكثر مما یجري الی
خاص،   واالسماء الیوم احب لالسماع، واقرب للذوق، ولكن االسماء السابقة المستعملة لالشخاص، وغیر االش

بیًا عن الذوق، والكثیر منھا موضع ھزو وسخریة كانت اكثر انطباقًا على حكایة الواقع ، وان كان الكثیر منھا نا
للمتعمقین في فلسفتھا، وكثیرًا ما یستعمل الجیل السابق اسمین للشخص الواحد، فینادي الشخص باألسم االول 

ي "مادام صغیرًا على سبیل التدلیل والتحبب، حتى اذا كبر نودي باألسم الثاني ومن اسماء الدالل اسم  " عبوس
ا "واذا ماشب نودي " كظومي"واسم " عباسًا"ي فاذا ما كبر سم م  " كاظم ا درج سمي    " ھوبي "واس اذا م ف

بعبد الوھاب، وقد یبقى االسم المؤقت لكثرة استعمالھ بداعي الدالل الى االبد ملصقًا بصاحبھ، فیشتھر الشخص 
تي بھ العقیدة فھو بھ ویظل ینادي بھوبي وكظومي وقدوري وعبوسي، وغیر ذلك الى النھایة اما األسم الذي تأ

  .اعتقاد الكثیر من الجیل الماضي ویقتدى بھم الكثیر من الجیل الحاضر
افى من             افى ومش ھ مع اة طویًال ویجعل احبھ في الحی اء ص ى بق ین عل ان اختیار األسم الرخیص للشخص قد یع

وا    االمراض والعوارض الطبیعیة ویرد عنھ غائلة الموت ، واصحاب ھذه العقیدة على الغالب یك ونون ممن آمن
مین    ار اس ى اختی أون ال ذلك یلج ماء، ل ؤھا الحروف واألس ة منش ة او فلكی ا روحی بب خفای الھم بس بموت اطف
تعمال     خص  ویترك اس یخصون احدھما بالعیشة كما یسمونھا، فیقولون ھذا اسم العیشة ویخصون الثاني بالش

اسم زبالة، ونخالة،وسحالة،وكشاش ، وشربة ،  ان یكبر، ومن اسماء العیشة عند الجیل الماضي ھذا االسم الى
  .ومرَكة ، وسلبوح ،ودودة وغیر ذلك

د من                  رة الموالی ى احدھم بكث ین یبتل ماء وھو انھم ح حر االس ي، بس ل الماض ان الجی وھناك نوع اخر من ایم
ق  البنات، والجیل الماضي اكثر كرھًا للبنات من الجیل الحاضر، یطلب الكفایة، ومن ھذه المحنة با ألسماء فیطل

الیھن "او اسم " نھایة"او اسم " ییزي"او " بسھن"او اسم " كفایة" على البنت المزیدة  م  " ت بس  "او اس
الى وضع حد لھذه السلسلة من والدة البنات، ویعني الجیل  الى اخر االسماء الدالة على االكتفاء والداعیة" عاد

او " عتوي "الماضي بالمعنى والمغزى من االسماء اكثر من عنایتھ باللفظ وموسیقاه، لذلك حینما یسمى احدًا 
دبیب بالتشدید یكون ھنالك بعض الشبھ او بعض المقتضیات التي تستدعي مثل ھذه التسمیة، ولقد رأیت  یسمیھ

  .وھما ھاشمیان حقا" بقمر بني ھاشم"واالخر " بشمس بني ھاشم"  یانیدع اكانتؤامین 
د  " زبلو"ویسمى شقیقھ " حبلو"كذلك رأیت توأمین یسمى احدھما  وعلى اني لم ار لھذه التسمیة من وجھ فق

اخ اوداجھ    ا كنت احس بأن ھناك وشیجًا من المناسبة بین حبلو والحبال في عروق رقبتھ، وأوردتھا وانتف " ام
  وقد شوھد شخص " زبلو"فأحسب ان الترادف والتجانس والسجع والمناسبة ھي التي جنت علیھ فسمي" زبلو

من دجلة یسأل في النجف عن آل تنَكة بضم التاء وبالكاف الفارسیة فقیل لھ انھم الیعرفون اسرة بھذا االسم       
                                     ل تنَكة وبعد ان كاد ییأس عثر على افرادفي النجف، فأكد لھم أنھ یعرف ذلك حق معرفة وھو متیقن من وجود آ

                                                 االسرة، وشكا لھم ما لقي من العناء في طریق البحث عن اسرتھ، وقال انھ قد استغرب ان یجھل الناس آل تنكة
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اھم ألن اسرتھ ھم         یئًا من سوء التف ك ش فعھده بھم انھم معروفون في النجف ، فضحك الرجل وقال لھ ان ھنال

ن     ولیسوا بآل تنكة فرد " شربة"آل م تك ن أل ًا ولك ي  " الشربة "صاحبھ معترض ة "ھ ن    " ... التنك ى ولك ال بل ق
ذي یج  یف حسامًا       ی المقصود بھذا االسم لم یكن المعنى المفھوم من الجرأة ال ًا والس دح كأس ك ان تسمي الق ز ل

ة  آل تنك ربة ب مي آل ش ى    .لتس ز ال ى، وترم د المعن ى قواع ع عل ي توض ل الماض ي الجی ماء ف ل االس ت ك ولیس
لیقة المسمین         المغ ع س ا یتفق م ة او م ك اآلون ي تل ازي وانما یجري كثیر من التسمیة على ما یعرض للذھن ف

ل           ف ك ي یختل ل الماض ي الجی ماء ف ار االس ي اختی ذوق ف ل، وان ال ین،وباقر، وجلی الح، وحس م كص واذواقھ
ق     االختالف عنھ في الجیل الحاضر ، وقد كانت االسماء ال سیما اسماء القرویین ذات ت م یب ا ل اص ربم ركیب خ

ان ، ونمرود وجری        ك ذیب ات، ومن ذل ماء الحیوان ك  و اال القلیل من بعضھا الیوم فكان منھا ما یسمى بأس ودوی
     ...وطویر وواوي وسبع وجحیش ورفش الخ

                                               
  
  
  
  
  
  

داد  وكانت في اول االمر  1954تأسسْت ھذه المكتبة سنة  تضم كتب السید عبدالرحمن النقیب ،نقیب اشراف بغ
ة       ى الحضرة الكیالنی ھ اوالده ال د وفات ب بع ة        . ،حیُث وقف الكت اف القادری ى االوق ولین عل ادة المت ان للس د ك وق

ي   دین الكیالن ان ال ي وبرھ داهللا الكیالن ف عب ب (یوس دالرحمن النقی ید عب ن الس ائھا  ) اب ي انش ر ف الفضل الكبی
ذاك   1954حزیران  25افتتاح المكتبة في  حینو. وتأسیسھا من قبل وزیر المعارف الدكتور عبدالحمید كاظم ان

ر من          م اكث ت تض ة االخرى وكان ات العام د مخطوط و  ) 700(اصبحت مكتبة عامة اسوة بالمكتب ) 1500(مجل
ي العاصمة العراقیة ثم ضمت الیھا مكتبات بعض المفتین والعلماء امثال الشیخ قاسم القیسي مفت.مجلد مطبوع 

ید               عید الس د س یخ محم ب والش ي النقی دین الكیالن راھیم سیف ال ید اب ة والس درس الحضرة القادری ب وم وخطی
رھم   ر وغی امع الكبی درس الج ادي وم ي الرم ي وقاض ى مفت ا  . موس ادري بتجیھزھ ف الق ت ادارة الوق ا قام كم

  . بالكثیر من الكتب التي اشترتھا من المكتبات االھلیة
ة    واص وم الدینی ي العل بحت تضم امھات ونفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات وتحتوي على اھم المصادر ف

ذین یرتشفون من مناھل         أوالفنون واالدب والتاریخ وغیرھا من الكتب و العین ال ر من المط دد كبی خذ یؤمھا ع
یسجلون اسماءھم ومالحظاتھم العلم والمعرفة كما یزورھا الكثیر من السیاح االجانب مسلمین وغیر مسلمین و

) 1400(ویبلغ مجموع  مجلداتھا الیوم اكثر من خمسین الف مجلد منھا نحو    ، في سجل خاص معد للزیارات
ب        .مجلد مخطوط ى جان ة فضمت ال یع  ھذه المكتب م توس ومع استمرار جھود السادة متولي االوقاف القادریة ت

ا   قاعة السید اورة لھ ادرة      عبدالرحمن النقیب غرفا مج ادر والمراجع الن ا المص دد    . ووفرت لھ بب زیادةع وبس
ام   المجلدات اصبحت الغرف ال تتسع لنموھا مما حدا بمتولي االوقاف العمل على توسیع المكتبة فشرعوا في ع

سم أمترا مربعا وشملت دار الطعام القدیمة المعروفة ب 180م ببناء قاعة واسعة للمطالعة بلغت مساحتھا 1965
وفي الحقیقة ان ھذه الدار ھو مطبخ الشیخ عبدالقادر الكیالني حیث كان یقدم فیھا الطعام لطالب  .)خانةالشورب(

العلم والفقراء والمساكین منذ حیاة الشیخ عبدالقادر، ثم اضیفت الى القاعة بعض الدور المالصقة للحضرة من 
ا          ات العلی ة الدراس احثین وطلب ن الب ت للمطالعین م ة الشرق وخصص ة    جھ ات القدیم ت القاع ین خصص ي ح ف

  .االخرى لمطالعة النساء
  :ھامش

  :تیةاعتمد الكاتب في موضوعھ على المصادر اآل 
  .2005بغداد مكتب الصادر،  ،المكتبات العامة في مدینة بغداد ،حسین علي شبر -
  .1961ثنى مكتبة الم، بغداد ، للھجرة  14و13رنین قمدارس بغداد وعلماؤھا في ال: السامرائي صبحي -
  .1982مكتبة المدرسة القادریة العامة بغداد، مطبعة المعارف، ،  المفتي، نوري محمد صبري -
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  ھل ھم مثقفون من نوع خاص ؟..باعة الصحف والكتب
  لبعض یحاجج من موقع الخدمة ، واآلخر من االختصاص ا
  مال عدنان الزبیدي آ

  بغداد –فیة عراقیة اصح
  

ي    اة وبحث اختیارات جمة جعلتني اتخذ طرائق منتق
دى         ي اح رتھ ف د نش ت ق حفي  كن ق ص ن تحقی ع

ة     المجالت، وألن  ت نمطی ة لیس ع بحرف ائع یتمت الب
ره وھو یشرح محتوى المطبوع       لفت نظري بتعبی

  ..حتى سألت عن المجلة 
  ھل كان ھذا الرجل معي وانا اكتب التحقیق؟ 

وع    ي والموض ور رحلت ھ ص ك ان ن ذل ر م واالكث
ا    م اتوقعھ بفقراتھا كافة ، مناقشا ایاي باقتراحات ل

نٍ  ن مس ّر م نون تب م   زت الس ھ المفع دات وجھ جع
ت        ى وان ذ مت ي حسن من ید عل بالمعرفة ،فقلت للس

  تعمل في بیع الصحف والكتب؟
  :فّرَد قائال 

ذا العمل     ا           .ـ الوضع الصعب دفعني للتوجھ نحو ھ ى م ع عل ي اطل ي جعلتن ة الت ا بالمتابع وم اطورھ ا الی ا ان وھ
  .. يحولي وُاَعرِّف الزبون مباشرة ببضاعتي ،فھي مصدر رزقي وثقافت

جوابھ جعلني ابدأ الرحلة والباعة یتلقفون رواد التطلع قبل الزبون وكأن منھال العلم انصب والمعروض بالرغم 
  ...من تباینات العمر او التحصیل العلمي او طریقة التفكیر

  
  )بسطیة(االنترنت على 

باس لفتة ،وھو بائع افترشت التنوعات كتب عدة ضمتھا قطعة قماش حددت جوانب الرصیف وصاحبھا السید ع
  :وقد قال لنا ..كتب في الباب المعظم یجیب الطالب باجتھادات خلقتھا صورة علمیة لم اعھدھا من بائع اخر

ات           ا ھذه الكتیب د زادتن ة وق ة التكنولوجی ي خریج الجامع ي عمل ـ انا خریج معھد علمي وأخي الذي یشاركني ف
ھ من        علمًا فوق ما درسناه واكسبتنا ثقافة التداول ا ذي تعلمت ھ ال ت وتطورات ا االنترنی اس وآخرھ لحسن مع الن

  ).بسطیتنا ھذه (كتاب وعلى 
  

  مصداقیة الخبر
ذبتني و ارح تماع ج ة االس ك(ب ى       ) كش ة ال د یومی ة جرائ ى مجموع ائي ال الم الط ید س ھ الس ن خالل وت م یص

لی  الالمصداقیة ع    وحیثیة الطرح ولما بینت لھ عجیبة انھ یعلن عن ادعاءات لیست س ة ان یبی اطع واھمی مة تتق
الصحف ال ان یرسلھا والمرتجعات ، اظھر لنا وضوحیة الحقیقة التي صیرتھ یتعرف على ما بین  باكثر عدد من

ا ینشر    ھوھو ما توصل الی. قریحتھ لالستعالم عنھما  السطور ویدس راس التعامل     . وبعض م دق نب كون الص
  ..موالسمعة المرتجاة لالحترا واصول لقمة العیش

  :المتنبي یستنھض الباعة
  المعروف بتسویقھ لمكنون االطالعات التي یرجوھا كل متلقٍ  فھو المرتاد ) المتنبي(مشاءة قدمي نحو 

اس والمجالت          ) والصناعة الثقافیة ( ع القرط ع جم ات لغوي یبی ت ونقاش ة ازدان أخرى لفظی في بالدي ألفاجأ ب
علي النجفي المزاوج . ر بیننا وسمة الرصانة واستاذ مادة االدب  دواجمل مافي االمر ذلك السجال الذي دا.. معا
  ...شھادتھ العلیا وھذه المھنة  بین
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  فھو المحاور ینقد ما یكتب والظاھر باتقان واخطاء العمل الروائي فشكرتھ وبناءة النقد التي الزمت عباراتھ

  مناقشا) بالقراءة(وضمات محالة ال تتسلم المنشور واالقالم بل انھا تجعل القارىء یعود متباریا ، وما انھاه 
  .ثانیةالموجود بعین المختص من جھة والمشتري من جھة ) والنجفي(

  :في مكتبة اخرى
رائج من دور عرض     عند ناصیة الطریق دخلت مكتبة محتواھا نتاج محلي ، توقفت اصدارات اغلبھا إلعمام ال

  :قال لنا السید انس وسیم.. عربیة
ن     ھم م ون انفس رم المثقف ذي یح ت ال ي الوق ـ ف
دیھم      ون مال وف یجمع ات الج د خاوی ة س لقم

ك ار     ع ذل رھم وم ده فك ات یحص ى ومطبوع
ة     ھ العالی ي لكلفت روج للمحل ا الت مطابعن

وه،    ) فیستسھلون ( ارج لیعرض ادر من الخ المص
واالفضل ان تختص المؤسسات الثقافیة الرسمیة 
ان     ل مك ي ك ا ف ون نتاجن ى یك ة حت ذه العملی وھ

ال   وفات الح ة  ومأس ارت عظیم اب ص والكت
اما نحن فمشتاقون .. العراقیون ینتظرون الطبع 

ي داعاتھم الت ى اب ا  ال ا علیھ ودت مكتباتن تع
یما ان   ا س ن قبلن ھرة م ت الش ات تح والطلب

دارس( ادر  ) ال وث والمص ن البح ألنا ع یس
ما  ودة حاس ھ(المفق الي ) كالم ة الیغ إنھم كباع  ب

  ...اكثرھم اذا ماشاركوا في الكتابة لمداد الخدمة الطویلة في ھذا المجال
  
  
  
  
  

  .عراقیة على احدث تطورات العلم ـ اتمنى انفتاح المؤسسات الجامعیة والعلمیة ال
  علي لعیبي جبارة ، یعمل تدریسیًا في كلیة التربیة االساسیة في الجامعة المستنصریة ، وھو خریج قسم العلوم

ى       ) ابن رشد ( التربویة والنفسیة في كلیة التربیة  ھ ال خة من اطروحت لم نس ـ جامعة بغداد  ، ألتقیناه وھو یس
  : ي دار الكتب والوثائق ، وھي اطروحة نال عنھا شھادة الدكتوراه ، وتحمل عنوان مركز االیداع القانوني ف

  ) .اثر االتجاه الروحي المادي والشعور باألمن النفسي في السلوك االجتماعي لدى طلبة الجامعات ( 
ند بعض المتقدمین سألناه ان كان اقبالھ على استكمال دراستھ العلیا حبًا للتعلم أم حبًا للوجاھة التي نلمسھا ع

  :للدراسات العلیا ، فأجاب قائًال 
ـ  یكمن سبب اقبالي على نیل شھادة الدكتوراه  في رغبتي بخدمة المجتمع علمیًا ، وتحقیق المزید من سعة 

  .االفق لدي ، ذلك ان العلم الیتوقف عند حد معین 
ادر ألنجاز بحثھ ، قال أّن المكتبات افادتھ وحین سألناه عن مدى استفادتھ من المكتبات العراقیة في توفیر المص

بال شك في انجاز رسالتھ ، كما كان لألنترنت دور كبیر في  توفیر المصادر لھ ، بینما كان صعبًا علیھ الوصول 
الى المكتبات العراقیة ، احیانًا ، من جراء تدھور الوضع االمني الذي یتسبب في توقف الدراسة السابیع في 

وتمنى الباحث ان تنفتح المؤسسات الجامعیة والعلمیة العراقیة على احدث تطورات العلم في .بعض االحیان 
  .العالم ، وان تتسع دائرة اشتراك االساتذة العراقیین في الدورات التطویریة التي تقام خارج العراق 

تیر ،لكي تكون ثقافة ودعا الباحث الى اعتماد نظام االختبارات المتخصصة للطلبة المتقدمین لدراسة الماجس
 الطالب ھي المعیار والعامل الفاصل في القبول في الدراسات العلیا
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  تعلیقات الُكتاب واألدباء والمثقفین 

ین العراقیین ،           عراء واألعالمی اب والش اء والُكت دد من األدب اقالم ع وردتنا تعلیقات وآراء في مجلة الموروث ب
  :نعرض بعضًا منھا في ھذا العدد ، شاكرین لھم تواصلھم معنا 

 المحترم االستاذ الدكتور سعد بشیر اسكندر
 اسرة تحریر مجلة الموروث االلكترونیة المحترمون 
  تحیاتي الخالصة 

  احییكم جمیعا
دوائر      قبل ھذا الوقت لكل اصدقائي  وقد ذكرت،وأبارك لكم ھذا االنجاز الكبیر ائق من اھم ال ان دار الكتب والوث

دم       رة،وقد قّدم الزمیل الدكتور سعد بشیر اسكندر جھودا كبی الثقافیة في بغداد ا ان تق وزارة بكلیتھ تطع ال م تس ل
   .مثلھ

  ..فألف مبارك لكم
ا        ھ من يء تطلبون م في كل ش ذا المنجز      نحن معك ل ھ ة       .من اجل تفعی وم مجل ائمتي الی بحت في ق ة   اص عراقی

  مع محبتي وتقدیري،  شكرا لكم  اطالعھا كل یوم جدیدة
  اخوكم زعیم نصار 

  مسؤول الصفحة الثقافیة في جریدة الصباح
  تحیة و احترام

وأسعدني ما لمستھ فیھا من دقٍة في التبویب  الدسمــــــــة..الرشیقة    من مجلتكم  تصفحت العدد األول والثاني
  .كونھا فتّیة التكوین  بالرغم من  المواضیع المتوافقة مع المضمون واختـــیار  واإلخراج

  .الثقافة والصحافة والتراث قكم لخدمةوال یسعني إّال أن اقدم التھاني لكم سائًال المولى ان یوف
  داود الرحماني                                                                                                   

  شاعر عراقي  
  . مبارك جھدكم في العدد الجدید من الموروث سائلین اهللا سبحانھ وتعالى ان یوفقكم لخدمة العراق

  ھادي عبد اهللا                                                                                                      
  رئیس تحریر جریدة المالعب العراقیة 
ذه          ألننا مازلنا حدیثي العھد بتجارب الصحافة االلكترونیة ، وألن من  ل ھ ى مث ة عل م بدق دًا الحك یر أب ر الیس غی

الدوریة التي ألفنا قراءتھا قبل تقییم الجھد والفكرة والقدرة على التأثیر  قیاسا الى الكتب والمطبوعات التجارب
یر               فقد وجدت تطیع ان اش ي اس ر ان زا غی ل االحوال متمی ي ك ق لجھد أراه ف یم دقی اء تقی ي اعط عوبة ف ى   ص ال

ة الموروث،         اني من مجل دد الث ل اول مالحظات سریعة استطعت ان اكونھا عن الع ذھن ھو      ولع ى ال ایبرز ال م
ا    االختیار الرائع للموضوعات التي تستقطب االھتمام وتثیر نھم ة عنھ ي ھذا   .المتلقي لقراءة معلومات وافی وف

ر  د مطرب            االطار البد ان تتوقف عند الجواھري اكب ي طوال قرن وعن وان الشعر العرب عریة في دی عاصفة ش
تطلع بشغف للحصول على المزید من المعلومات عن الصحافة االلكترونیة ،مثلما ت المقام االول محمد القبانجي

تعرض   مع الصحافة المطبوعة او موضوع الصحافة ایام زمان ، كما تثیرك عناوین المقھى التي واندماجھا تس
  .المكتبة والنتاج الفكري للمرأة العراقیة 
د  ى االسماء الم    وعدا عن حسن اختیار المواضیع الب یر ال دد        ان نش ي الع ا ف دت افكارھ ي حش دة الت زة العدی تمی

 المثال ال الحصر اسماء محمد مصطفى وھادي عبد اهللا وعبد الجبار العتابي ومھدي حمودي الثاني وعلى سبیل
  .اي مطبوع  االنصاري ،وھي اسماء لھا وزنھا في میدان صاحبة الجاللة یكفل وجودھا االرتقاء بمستوى

في االعداد المقبلة دون ان نشك  ھذه الصورة المبھرة) الموروث ( القائمون على وما نتمناه مخلصین ان یعزز 
  . ولو للحظة من قدرتھم على بلوغ ھذه الغایة

  محمد ابراھیم ـ كاتب وصحفي عراقي
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  ..مجلة الموروث واحة مھمة للتراث العراقي

ارزة     ة ب خطوة جریئة ومھمة اقدمت علیھا دار الكتب والوثائق العراقیة باصدارھا مجلة الموروث لتكون عالم
دین،   في طریق الحفاظ على تراثنا العزیز، الذي حاولت  ارة وادي الراف االیادي االثمة سرقتھ واالساءة الى حض

راث              ى ت ة عل دوره في المحافظ ف ب ي المثق باب العراق ذكر الش ي ت ة الت ات المھم ومجلة الموروث احدى الواح
ة          یقة والغنی وعات الش واد والموض ذه الم ن ھ د م دنا بالمزی ي رف ة ف الك المجل ل بم ا ام د، وكلن راق الخال الع

ھ             بالمعلومات ال ده وقیم ھ وتقالی الده وعادات اریخ ب ة ت ان لمعرف ا االنس لح بھ ي من الضروري ان یتس مھمة الت
  .االنسانیة بعد ان كادت الھمجیة ان تمحو اثار ھذا الموروث

 .السیما خطوتكم الجدیدة في مجلة الموروث بارك اهللا بجھودكم متمنین لكم التألق واالبداع في عالم الصحافة 
              ایمان العبیدي                                                                                                  

  اعالمیة ـ العراق
**********  

بالشكر الى المشرفین والقائمین على المواقع االلكترونیة العربیة التي تواصلت معنا " الموروث " كما تتوجھ 
ع    ، عبر تحیة بعثت ب ك المواق ع  : ھا الینا ، أوموضوعات أرسلتھا لنا ، أوإشادة بمستوى المجلة ، ومن تل موق

ھمسات ، وكذلك وكالة واتا االخباریة التي وردنا منھا ھذا  موقع تشرف علیھ شركة شمس لألعالم والنشر ، و
  :التعلیق 

 "    قول المبدعة في العراق الشقیقاطلعت على العددین وھما غنیان بالمعلومات والدراسة كعھدي دائما بالع" 
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  عادة بناء الكتاب إ       

             
  عواد ناصر             
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ع      ي أن مواق ة حت ال الحدیث ائل االتص ور وس ن تط الرغم م ة ، ب اج المعرف دارة أدوات انت ي ص ب ف زل الكت م ت ل
انترنیتیة عدة باتت تعرض الكتب للتحمیل مجانًا، إال أن العالقة الخاصة، العریقة، بین الكتاب الورقي والفرد لم 

  .وھجھا المتمیزینبلذتھا و  تزل تحتفظ
اب العالم والوطن العربي یؤلفون الكتب في مجاالت المعرفة المتنوعة، وإن غلب على الناتج العربي ولم یزل ُكّت

  . الطابع اإلنساني عامة واألدبي خاصة
  .، مثًال، في المكتبة العربیة)التقني(لیس عسیرًا على المتابع أن یكتشف، بسھولة، شحة الكتاب العلمي 

  .ذا یبقى الكتاب أداة إنتاج معرفي مھمة، بل ھو في عمق تربیتنا األكادیمیة والذاتیةمع ھ
ا درجة            ا زال ورقن ي، فم ھ األوروب ى زمیل اس إل ًا، بالقی ناعة وإخراج ي، ص كما، من السھل تمییز الكتاب العرب

  .ثانیة وتغلیفنا متدنیًا وأغلفتنا تحتاج إلى لمسة فنیة أكثر ذكاًء وطرافة
ط   شكل الك اء       ) الحرف (تاب الخارجي، تصمیمًا وإخراجًا واختیار نوع الخ د اقتن ة عن ة األھمی ھ مھم غای لعنوان

  .الكتاب
ك   لو خّیر القارئ بین طبعتین مختلفتین لكتاب ما، واحدة أنیقة وجذابة والثانیة مرتجلة ال تجذب العین وال تمتل

  .تار األولىخاصیة لونیة أو طباعیة جیدة، فالمؤكد أن ذاك القارئ سیخ
  .أحد أمراض اإلنسان المزمنة ھو االختیار

  ..سھكما أشار، مرة، األلماني ھرمانلو خیر المرء بین كرتین من العجین لصفن، برھة، قبل أن یختار واحدة، 
  .عین القارئ ھي بدایة الممر الشیق لكتابھ المختار

ه أفكار العالم من حولنا، مع أنني أعرف بعضًا من بالرغم من  ھذا وذاك یبقى الكتاب العربي أداتنا األولى باتجا
اس            دث عن سواد الن ي أتح ة، لكنن ة العربی راءة باللغ نوات، عن الق ذ س ّف، من ین العرب والعراقیین ك   .المثقف

ًا     : الكتاب العربي بحاجة إلى إعادة بناء، من حیث مواده األولیة، أي بنیتھ التحتیة ًا وخزن ًا وطباعة وتغلیف ورق
  .وشحنًا

  من الكتاب. كتاب الطفل.. على المسؤولین عن صناعة الكتاب في عالمنا العربي أن یبدأوا بالكتاب المدرسي
  .الطفل ینشأ الكتاب الراشد وینمو ویتطور ویزدھر

  إذا بدأت عالقة الطفل العربي بكتاب جمیل ومشوِّق ومثیر للحساسیة المعرفیة فإّن عالقة الشاب والكھل بالكتب،
  .نمو بشكل صحیح ومثمرالحقًا، ست

اب     ن الكت غارًا م ا ص ا كن ة، حینم ن الممتع ا الخطرة، لك ص ھروبن ب، قص ا بالكت ذین ابتلین ن ال ى، نح ھل ننس
  ؟)الكتاب الخارجي(المدرسي إلى ما كنا ندعوه 

ل حتي عمره اّلالحق             ة الطف تمر عالق د تس ا ق ان ، ومنھ د واللس ھ والی كتب المدرسة جافة ومملة وكئیبة الوج
  .لكتب على درجة من الكآبة ال تتیح احتمال عالقة سعیدة مع كتاب سعیدبا

 )صحیفة الزمان ـ العراقیة ( 
  69ـ  العدد الثالث

 



ـ     قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكتبات عامرة وقراء نادرون: تب في بغداد سوق الك
  :عبد الجبار العتابي من بغداد

ي تشھد         احة الت ي ھو الس ارع المتنب اذا كان ش
ي كل        یما ف ب الس ى شراء الكت اقباال ملحوظا عل
یوم جمعة، وتتفاوت عنده درجات الشراء بحیث 
الیمكن الحصول على رقم محدد، اال ان المكتبات 

داد     ي بغ رة ف ر    الكبی ت قائمة عب ا زال واالشھر م
السنوات الطویلة، وھذه المكتبات یعرفھا عشاق 
القراءة ویعرفون الطریق الیھا، ولھا روادھا من 
القراء، لذلك وعلى الرغم من الظروف المعروفة 
ر       ا ونش تح ابوابھ ل ف ا تواص داد، اال انھ ي بغ ف
اس، وان   اده الن ذي اعت ھ ال ا بالمنظرنفس كتبھ

اعات عملھ   ر،     تقلصت س ى االكث ى خمس عل ا ال
ى      ات التعرف عل ذه المكتب وباالمكان من خالل ھ
طبیعة العالقة بین الكتاب والقاريء، ذلك القارئ 
یس      ف ول ارئ المثق میتھ بالق ن تس ذي یمك ال

  .الطارئ الذي یشتري الكتاب المعین لضرورة ما
من ھنا كانت جولتنا في اشھر واقدم واكبر اربع  

بغداد، والتي كانت عامرة بالكتب، مختلف الكتب، من القدیم الذي یمتد لسنوات بعیدة الى مكتبات لبیع الكتب في 
ى الرفوف او المناضد وتغطي        ا عل الحاضر، سواء العراقیة منھا او العربیة او االجنبیة، كتب تشرئب بأعناقھ

  .مساحات كبیرة، وراسمة لوحة ممتعة للعین
داخلون           في االوقات التي امضیناھا في ھذه المك  ا ال ت انتباھن م یلف ان، ل د او اثن ا اال واح ل فیھ ي الیعم ات الت تب

ي، وال اقول عن          عر ویمض أل عن الس م یس والخارجون منھا، بل ثمة عدد قلیل جدا، یتطلع في الرفوف ومن ث
ع   كتاب ألن ما تزخر بھ ھذه المكتبات یؤكد وجود أي عنوان یطلبھ القاريء، وكدت اقول ان الوضع المادي یض

نفسھ حاجزا بین القارئ والكتاب، ولكن لم اجد ھذا سببا رئیسیا، لذلك حاولت ان استطلع من اھل ھذه المكتبات 
  .عن احوال الكتاب كونھا تمثل القیاس الحقیقي لسوق الكتاب

  :مكتبة المثنى
ة       اه مكتب ت تج ى كان ى (وال اخفي ان خطوتي االول الحزن ل     ) المثن عرت ب ة، وش دتھا مغلق ي وج ھ   لكنن ا آل الی م

  .حالھا، واالغالق الذي اتشحت بھ اضفى على المكان وحشة وكآبة
 :مكتبة المدى

ة            ب المعلق ة الكت رة الغلف ات الكبی اھد اللوح ا اش ي سعادتي وان وقفتي االولى كانت عند مكتبة المدى، وال اخف
م ناصر   على الجدران،وسرعان ما رحت اسأل عن مدیر المكتبة ألعرف منھ ما جئت ابحث عنھ،ق ال السید باس

  :مدیر المكتبة الذي وضعت امامھ اسئلتي
وم نحو    ع            ) 50(ـ ابیع في كل ی ة البی د ان عملی ي سبقھا، واعتق رة افضل من الت ة االخی ا، واالشھر الثالث كتاب

ول       ام، وان صح ان نق ي الع والشراء نسبیة، وھي تتحدد بعدة امور منھا الوضع المالي للقارئ، والوضع االمن
د ان ھذا خاضع       التغ اال واعتق ر اقب تاء اكث ییر الموسمي للقراءة، فھناك عدة امور منھا الموسم الدراسي، والش

لوضع نفسي ربما للھدوء الذي فیھ وألن مشاكل الحیاة فیھ اقل، روادنا من طلبة الصفوف المنتھیة والدراسات 
  .العلیا الذین یبحثون عن مصادر

  : واضاف الى حدیثھ قائًال 
  وجد تحدید معین لالعمار ولكن الشباب بدأوا ولو على خجل بالتردد على المكتبات للشراء وللسؤال عن ـ الی
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  ، ومفرح ان یحاول بعض الشباب تأسیس منھج )30-20(عناوین، وھذا یبشر بالخیر، وھؤالء نسبتھم من 

ة وال           . للقراءة  ة الحدیث ائل التقنی یلة من وس ة وس ت وال ای ھ، ال االنترن دیل عن ى وال ب كما اؤمن ان الكتاب یبق
ك  الفضائیات، ألن  الكتاب لھ طقوس ویدخل فیھ العامل النفسي، ومن خالل وجودي في المكتبة یمكن ان اقول ل

د       ائل وإن الب ذه الوس ى ھ باب عل رف الش ي یتع ة لك بحت كافی ابقة اص دة الس اب  ان الم ى الكت ودة ال ن الع   .م
  : وحول الكتب المطلوبة اكثر، قال

یرة من         ام وقراءات الس ى االدب بشكل ع ال عل اك اقب ة، وخالل االشھر        ـ ھن ت التاریخی زمن المعاصر ولیس ال
ي واحمد             ؤاد التكرل ان وف ة فرم ب طعم ذ بعضھا، وغائ ي نف وي الت ادي العل االخیرة كانت اكثر مبیعاتنا لكتب ھ

ا  ) حامل الھوى(خلف السیما روایتھ  التي سجلت طلبا جیدا، باالضافة الى كتب العالمة علي الوردي التي علیھ
  .لعالمیة فھناك طلب على كتب ماركیز الذي یتصدر الالئحة ومن ثم دیستوفسكي وھرمان ھسھطلب دائم، اما ا

واعتقد السبب ) اداموس(اما الكتب السیاسیة فالطلب علیھا نادر، وكذلك كتب قراءة الكف والسحر و: واستطرد
یة         نوات الماض ي الس ان ف ا ك ا كم ن مبیعاتھ د م ي تزی ة الت یة المبھم روف السیاس ي الظ   .ف

  : المكتبة العالمیة
والذي كان یحمل  التي كانت فیھا وقفتي الثانیة ،) المكتبة العالمیة(اما السید عبد الكریم عبد الرزاق، صاحب*  

ھ        ر ب ا یم ھ وأسفھ لم دى حزن على عاتقھ عالقة بالكتب تمتد الى خمسین عاما وتراه مثل كتاب مفتوح ، وقد اب
  :الكتاب من خالل مكتبتھ یقول عن واقع.. الكتاب اآلن من جفاء 

ة      ى نھای بعینیات وصوًال ال ذ الس د من ابق واقص ي الس ان ف ا ك یس كم دا، ل ل ج ب قلی راء الكت ى ش ال عل ـ االقب
اك                رة صارت ھن ي االشھر االخی ن ف ال، لك رت الح را، االن تغی ا كبی ب تشھد رواج ت الكت ث كان التسعینیات حی

دأنا نب  بة          حركة، اصبحت المكتبة تستقبل روادھا وب ا، ونس ین عام اوز الثالث ار تتج بھم من اعم ا اغل ع، روادن ی
قلیلة من الشباب دون ھذا العمر، ولكن الیوجد عدد محدد للبیع ال یومیًا وال شھریًا، مرت بنا ایام واشھر النبیع 

ة ال           .. أي كتاب ع المكتب ي بی م افكر ف ك ل دي، ومع ذل ي التقاع ار من راتب نني  واضطر احیانا ان ادفع بدل االیج
سابقًا اكثر من خمسة عمال وال  ھذه المكتبة كان یعمل فیھا. اتمنى ان تتحسن االحوال االمنیة ویعود القراء الینا

  :یستطیعون السیطرة على اعداد الرواد، اما االن فعامل واحد وال استطیع ان امنحھ راتبھ، واضاف
ن   ن الظرف وع ك ع دث ل ا اتح ـ  ان

ابوابھا  الوقت الذي تفتح فیھ المكتبة
ى   باحا حت عة ص ن التاس و م ذي ھ ال
یر   ت قص ذا وق رًا، وھ دة ظھ الواح
ى       م عل ن الحك ذلك الیمك دا، ل ج
ب       ا عن الكت ھ، ام المبیعات من خالل
ي     دكتور عل ب ال االكثر مبیعا فھي كت
یاب    وي والس ن العل وردي وحس ال
ر   د مط ف واحم ید خل ان الس وعری
ي   ماء ھ ذه االس ة، ھ ب االدعی وكت

ع م    ا نبی ر م اك  اكث ا وھن ن مؤلفاتھ
یة      ب السیاس ى الكت یط عل ال بس اقب
ھ     د ان ا اعتق ة، وان ة واالدبی والدینی
ره  ت وغی أثیر االنترن ن ت الرغم م وب

ل (من وسائل اللھو و  اال ان ) الموبای
باب   ھ وان الش د مكانت م یفق اب ل الكت

ة   ھ الخاص ا للب   . سیعودون الیھ حینما یجدون ان للكتاب متعت ذین یأتونن م ان ال ث عن بحوث ودراسات     وللعل ح
ذي یكون           ث ال اتذة الیعترفون بالبح واجیز، وان االس ل م حیح ب كل الص یقولون ان االنترنت لم یعطھم ایاه بالش

  .االنترنت مصدره
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  :مكتبة التحریر

وفي مكتبة التحریر التي یدیرھا السید بناي جار اهللا مع ولدیھ،كانت المكتبة عامرة بمساحتھا الواسعة بالتنسیق 
ى      ع ال ى ان اتطل ي ال ذي اغران ل ال الجمی
ألنا      م س ن ث رة، وم دادھا الكثی اوین بأع العن

  : وسمعنا، یقول
-15(یعھ یومیا من الكتب ھو بین ـ معدل ما نب

كتابا وھي نسبة قلیلة جدا قیاسا بمعدالت ) 30
ین    د مع اك تحدی یس ھن ابق ، ول ي الس ع ف البی
لنوعیة الكتب المطلوبة ، اذ اّن الطلب متنوع،  
ھ   واالقبال موسمي، فالموسم الدراسي لھ طلبات
ا     ى م افة ال والعطلة الصیفیة لھا طلباتھا باالض

ر  ن الق ا م ون  بینھم ذین یبحث ادیین ال اء االعتی
ى    ل ال بتھم تص ذین نس دة وال ب الجدی ن الكت ع
ف       ا من مختل ا، وروادن ة تقریب خمسة في المائ

.. االعمار، في الستة اشھر االخیرة زاد االقبال 
ا        ي كم ة الت ي المكتب اكنة ف تغیرت االجواء الس

ا       ترى تضم كتبا قدیمة وحدیثة، وروادنا في الموسم الدراسي من الطال   ي لھ ب الت ا من الكت ا اغلبھ ب ومبیعاتن
عالقة بالكتب المنھجیة ومنھا كتب اللغات وكذلك كتب البرمجة، وفي العطلة تشھد كتب االدب وتحدیدا الروایات 

  :بعض االقبال ولیس ھناك روایة محددة سواء عراقیة او اجنبیة، واكد
د   أثیر، فالق ا ت ة لھ ة واالمنی روف االجتماعی د ان الظ ھ،  ـ  اعتق تحكم برغبت ي ت ي الت ارئ ھ دى الق ة ل رة المادی

  : والظرف االمني یحدده، واضاف
یس    ا، ول ـ تعاملنا مع بعض دور النشر المحلیة ومنھا دار الشؤون الثقافیة التي تجمع عدة مطبوعات وتوزعھ

لكتبھا، فال اعتقد  كل مطبوع یصدر، اما دور النشر العربیة فإّن التعامل معھا اآلن متوقف نظرًا للكلفة الباھضة
  .ان كتابًا سعره خمسون او اربعون دوالرا یباع بسھولة

  :مكتبة النھضة
ة اخرى   ) النھضة العربیة(وقفتنا الرابعة في جولتنا ھذه كانت عند مكتبة  لصاحبھا علي حسین الذي لدیھ مكتب

  : وھما ال تختلفان عن سواھما، قال صاحبھا
ا       ) 20-10(ـ نسبة الكتب المباعة یومیا بین  ین عام ر من فوق الثالث بة االكب كتابا، وروادنا متعددون لكن النس

ر        ي ھي اكث ة الت ب العملی تتجاوز السبعین بالمائة، والنسبة الباقیة من طالب الجامعات الذین یبحثون عن الكت
ات      ى ان الجامع افة ال ي، باالض م الدراس ك بسبب االموس دو ان ذل رة ویب ھر االخی الل االش ا خ ة  مبیعاتن العراقی

تتعامل معنا بشكل مستمر وكذلك الدوائر الحكومیة التي تطلب عناوین لمختلف االختصاصات، اما اكثر ما بعناه 
الذي ) دستوفسكي(خالل المدة االخیرة فھي الكتب العلمیة المختلفة وبعض كتب االدب مثل الروایات وابرزھا لـ 

استغرب حین یسأل شاب عنھا، وبعض العناوین العراقیة من مازال الطلب على كتاباتھ من اعمار مختلفة، وال 
د، ولیست         ا جی ال علیھ دة واالقب ذه اسعارھا جی التي تصدرھا دار الشؤون الثقافیة خاصة لكتاب عراقیین ، وھ

ك دور نشرعراقیة   دة              ھنال ا من مصادر عدی دت انھ ا لوج ى كتبن و نظرَت ال عبا، ول بح ص ع اص اآلن ألن التوزی
  :ان تكون دور نشر، واضاف الى حدیثھ قائًال  لیست بالضرورة

ھ ھو            باب، ألن وب الش ى قل اب لیكون االقرب ال ى ان یعود الكت ـ  ھذه كتبنا ونحن سعداء بوجودنا معھا، ونتمن
ا       .الذي فیھ الفائدة وھو خیر انیس ي تبیعھ ب الت ب الكت ت احس ات رح بعد ان انتھیت من جمع اوراقي والمعلوم

دة شھر وجدتھا     ) 100(وم الواحد وجدتھا ھذه المكتبات في الی بتھا لم اب  ) 3000(واكثر بقلیل، وحین حس كت
نة نحو    ت )40000(واكثر، وفي الس ت في          : ، قل دة وان كان دھا جی دة ؟ اعتق بة جی ول ان النس ن ان اق ھل یمك

  .ظرف مثل ظرفنا، وفي اربع مكتبات فقط ّّ
 )موقع ایالف(
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  ریخأسواق بغداد عبر التأ
  خالد سكماني

 
 

ن    ألف م وق وتت ع س واق جم االس
المتقابلة یضللھا  مجموعة من الحوانیت

ن اآل قف م ة جس ى ھیئ ص عل ر والج
ب والحصران،    اقواس او مسقف  بالخش
ة الجمّ  ى ھیئ ن   اليعل یم وم دید الم بتش

  :تلكم االسواق
  :سوق البزازین

وق   ة بس وق معروف ذه الس ة (وھ الجوخ
وھي خاصة ببیع االقمشة من نوع   )جیة

وخ ا     الج ارج وفیھ ن الخ تورد م المس
طنیة على اختالف الحریریة والق االقمشة
  .انواعھا

  :سوق القزازین
ا      اع بھ امرة وتب ت ع ان ھذه السوق كان
ن       ز م ر والق ن الحری ة م واع االقمش ان

ا الحزم    صنع بغداد ان (وتباع فیھ ) الھمی
یص(و زم     ) الح ي الح ة وھ ع حیاص جم

وللصبیان واحسن نوع    الخاصة للشبان
  .ینة الحلةدنسبة الى م)الحالویة(یسمى 

  :سوق السراجین
داد،       واق بغ ین اس ا ب ا مكانتھ وق لھ س

جمع سرج  ، وھي خاصة بعمل السروج 
ل  ا ت، للخی نعكم ة   ص نادیق المكون الص

ي    فر وف ة للس نم الخاص ود الغ ن جل م
لة    اغة المتص وق الص وم س ا الی محلھ
وم بسوق     ة الی بسوق السراي والمعروف

 .الشابندر
  :سوق الغزل

 ) .والباجي عاهللا...……لال اصواف وال غزو) بكسر الزاي( -سوق الغزل(
اع   في وقد كانت ھذه السوق من امھات االسواق  داد یب ھ االقمشة         فیبغ ذي تنسج من زل ال واع الغ ا القطن وان ھ

اع      اءة، وتب دمتھا العب ي مق ا األفیوف ا     ھ ة كم ي النحاسیة المعمول اع توان ام الزاجل     فیب ور والحم واع الطی ا ان ھ
اري  ري ،والقم ع قم ادل  ، جم ع عن ،والعن اعز     ، دلیب جم الخراف والم ات ك دجاج والحیوان بط وال ط وال والق

 .انواع العطور كماء الورد وماء القداح وغیرھا تباع فیھاوالغزالن والقرود واالرانب و
  . )وال طیور بسوك المطیرجیھ..……ال اصواف وال غزول(
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 :سوق الصفارین

  وطسوت  واني النحاسیة من قدور واواِنلصفارین وھي تكتظ بدكاكینھم ببضاعة األباان ھذه السوق خاصة 
ا اریق وغیرھ فارین  واب ر الص ان لغی وق دك ذه الس ي ھ یس ف رض   . ، ول دكاكین تع ذه ال نوعات فیوھ ا المص ھ

ال تسمع االّ   النحاسیة وتصنع فیھا األ اً  واني في معامل ومعارض متراصة ف الً  ذان وال ترى االّ یصم اآل  طرق  عم
 ..متصاعدًا ولھیبًا متواصًال

 :سوق الھرج
ة (مرك  ھي السوق المحاذیة لدائرة الَك ا        ) المستنصریة  المدرس رة االزدحام فیھ ى كث ة عل الھرج دالل وسمیت ب

راء    ع والش ریج للبی وات والتھ الي االص ھ     ،وتع ي كالم رج ف ة ھ م اللغ ي معج رج ف ى الھ طأومعن  .ي خل
 :سوق الصاغة

ت   الخاصةھا دكاكین الصاغة فیانتشرت ) انغبخان ج(تعرف ھذه السوق  بصیاغة الذھب والفضة، وفي اي وق
واخرى  )المالوي(وتلك تنظر الى ) خلخاًال(ھذه تطلب ان یصاغ لھا ، بالنساء  ان تجده غاصًاغج دخلت في خان

 .بأذنیھا تضع اقراطًا
 :سوق الشورجة

نة   .تعرف ھذه السوق بسوق العطارین وكانت ضیقة  یعھا       1910وفي س ا جرى توس اظم باش والي ن ام ال . م ای
. السكر والشاي والصابون كالمواد العطاریة  نع الخزفیة فضًالھذه السوق انواع االواني البلوریة وفي باع تو

  .الرز والحنطة وسائر الحبوب الصیفیة والشتائیةكوفي قسم منھا تباع الحبوب الغذائیة 
 :سوق حنون

ي     ر عل ة قنب دجاج           . تقع ھذه السوق في محل اللحم والسمك وال ة ك ا المواد الغذائی اع بھ ذه السوق تب ت ھ وكان
 .اتاوع الفواكھ والخضروالبیض وانوا

 :سوق القندرجیھ أي سوق الیمنجیة
ا          النوعوتسمى سوق الزنجیل تشاھد فیھا االحذیة من  ا م ا ومنھ ع انواعھ ع بجمی ر اللماع معروضة للبی االحم

سراي  (اما االحذیة النسائیة فھي ال تزید على نوعین یسمى  ، ) كوجك لزكار(و) لزكار(و ) قبة لورطة(یسمى 
 ).الخواتین( وتلبسھ) لي

 :سوق المیدان
ویباع فیھا مختلف الحاجات ) االحمدیة(وھي مؤلفة من عدة اسواق منھا سوق المیدان المتصلة بجامع المیدان 

ھا مخازن الرز والحنطة والشعیر، وبضمنھا سوق الھرج     فی وات وحبوب واقمشة كما یوجدامن لحوم وخضر
 .خشبیة المستعملةثاث البیتیة والمواد الھا اآلفیالصغیر یباع 

 :سوق السراي
ب    ائع كت ا ھو المال خضر     فیھي السوق المتصلة بدوائر الحكومة وتباع فیھا الكتب العلمیة واالدبیة، واقدم ب ھ

ة     ة العربی احب المكتب ي ص ان االعظم ال نعم انوني والمرحوم الم دون الق دالرحمن خضر الم د المرحوم عب وال
نة   1905ھـ یقابلھا سنة 1323المؤسسة سنة   1333م ومحمود حلمي صاحب المكتبة العصریة المؤسسة س
  .1914ھـ یقابلھا سنة 
 :سوق الجدید

جتمع فیھا جماعة من االدباء والشعراء كعبد تسكنھا او ت توھذه السوق اسم محلة في جانب الكرخ معلومة كان
احب الظ   اط ص اع     الباقي العمري الشاعر المشھور وعبدالغفور االخرس وعبداهللا الخی ت تب رائف وغیرھم وكان

ي  ) الترامواي (ھذه السوق انواع الخشب الذي یجلبھ التجار من الموصل لتعمیر البیوت، وكانت عربات في  الت
  .. ھا بتسیر على خط الكاظمیة تمر 

ادة    وق حم ي وس وق العجیم واكة وس وق الش رخ س ب الك ي جان زال وف ة   والت ى االن غاص ذه حت مائھا ھ بأس
  ..بالناس

  )المؤتمر العراقیة جریدة ( 
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  :اتجاھات اعالمیة معاصرة 

  ضوابطھا..معاییرھا .. مستقبلھا .. الصحافة االلكترونیة 
رز    مع ت ، ب بكة االنترن ة     زحف الثورة المعلوماتیة الكبرى على حیاتنا ، وظھور ش حافة االلكترونی مفھوم الص

ا   ،وتوالت مواقع انترنیتیة كثیرة على نشر آراء الكّت اب واالعالمیین بین مؤید للصحافة االلكترونیة ورافض لھ
  .وداِع لألندماج بین النوعین 

ن    ًال م رض فص ا نع ابھن دكتو كت وان   لل ت عن ي ، تح م فلح د جاس رة (ر محم ة معاص ات إعالمی   ) اتجاھ
نشر في موقع األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ، وفیھ یتناول قضیة الصحافة االلكترونیة ، وقد وجدنا 

  .اھمیة في عرض ھذا الفصل لقرائنا الكرام 
  الصحافة اإللكترونیة

  محمــد جاسم فلحي. د
Mfalhy2002@yahoo.com   

  قسم اإلعالم واالتصالـ كلیة اآلداب والتربیة ـ  األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك
  ل ـفي الفصل الدراسي األول لمرحلة الماجستیر في اإلعالم واالتصا 07301مقرر رقمـ 

  2006- 2005العام الجامعي
ي   ون نوع    تعود تسمیة الصحف إلى عصر ما قبل الطباعة،والصحف التي ورد ذكرھا ف ا تك  ًاالقرآن الكریم،ربم

ب       زول الكت دة،قبل ن ة البعی ب التاریخی من المخطوطات التي توثق بعض األحداث واألخبار المھمة،في تلك الحق
ین   اإللھیة المقدسة، وتعود فكرة الصحیفة أو الجریدة التي تنقل األخبار، إلى تلك المحاوالت القدیمة للتواصل ب

لبیانات والوثائق الحائطیة المخطوطة،حیث تختلف اآلراء حول ظھور أول صحیفة الحكام والشعوب، من خالل ا
دم    911الصینیة، التي نشرت عام) كین كان(في العالم،إذ یشیر بعض الباحثین إلى أن جریدة ي أق قبل المیالد ھ

دة        رى آخرون أن جری ین ی حافة،في ح یط من الص ائع الرسمیة  (نوع بس ام   ) الوق ادرة ع ة الص ل   58الرومانی قب
وم              ة الی ال المعروف ائل االتص ن وس د م بقت العدی د س حف ق إن الص ن ف دم،ومھما یك ي األق یالد ھ   . الم

ت في    وقد كانت أوائل الصحف تصدر على شكل نشرات جداریة، أو كراسات لألخبار المنسوخة بالید،مثلما كان
لمانیا، وعند اختراع الطباعة، في   انجلترا، خالل القرن الثالث عشر، وانتشرت، بعد ذلك، في كل من إیطالیا وأ

ر من       دد كبی ع ونشر ع القرن الخامس عشر أحدثت قفزة ھائلة،في میدان الصحافة، حیث أصبح من السھل طب
  ) 1.(النسخ، في وقت قصیر، ونفقات وجھود قلیلة

ھ عصر      ع عشر بأن امن عشر والتاس رنین الث ناعیة،خالل الق ة الص ف عصر النھض ن أن یوص حافة(یمك ) الص
ن      ال رنین، م ى ق د عل ا یزی وال م أثیرًا ط ر ت الم األكث یلة اإلع ل وس الت تمث حف والمج ت الص د ظل مطبوعة،فق

بوعیة أو شھریة أو    الزمن،وقد ازدھرت صحافة الدوریات، التي تصدر في فترات زمنیة منتظمة، یومیة أو أس
ًا متسلسًال،   فصلیة أو سنویة، وبأعداد متتالیة، وتحت عنوان واحد، حیث یحمل كل عدد من ا لدوریة عادة رقم

ددة     ة،وأقالم متع ادر مختلف ة،من مص ات متنوع دد معلوم ل ع م ك ي تلیھ،ویض بقتھ والت ي س داد الت ًال لألع   . مكم
كان ھذا النوع من االتصال اإلخباري،مرتبطًا بإیقاع الحیاة الحضریة الصناعیة، الذي یتسم بالسرعة واالنتظام 

حافة ت  إن الص ك ف وع،وإلى ذل ة   والتن ات ومتابع ن المعلوم ث ع انیة،في البح ة إنس ة أو حاج باعًا لرغب ل إش مث
األحداث الجاریة والتواصل مع البیئة االجتماعیة،وھو ما كان الكتاب عاجزًا عن تحقیقھ،من قبل، بید أن ظھور 

ًال بین ھذین الصحافة وانتشارھا، لم یؤد إلى تراجع الكتب واندثارھا،فقد شھدت الساحة اإلعالمیة تنافسًا وتكام
ظ    ة وحف نیف وفھرس ل تص دماتھا، من أج ت خ ات وتنوع عت المكتب ا توس ن التواصل المطبوع،كم وعین م الن

  . واستعمال الكم الھائل من المطبوعات
ة      رت عملی الیبھا،كما تغی كلھا وأس ا وش ر محتواھ رورة تغیی حافة ض ى الص ي عل ر اإللكترون رض العص د ف وق

ن       تصنیع ونشر الصحف، من خالل االس وم یمك ى العم دة، وعل ات الجدی ا التقنی تفادة من اإلمكانیات التي وفرتھ
  : تحدید خمس مراحل من التطور الصحفي

الصحافة المطبوعة باستخدام الوسائل المیكانیكیة التقلیدیة، وبخاصة طباعة األوفسیت،وقد كانت سائدة إلى  -1
  . ما قبل نحو خمسین عامًا
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  ر والتقاریر والتحقیقات،الصحافة اإلذاعیة والتلفزیونیة، التي اعتمدت الصوت والصورة في تقدیم األخباـ 2

  .والفیدیو، وقد شكلت منافسًا شدیدًا للصحافة المطبوعة) الكاسیت(وتدخل ضمنھا شرائط الصوت المسجل 
الصحافة المطبوعة على الورق باستخدام تقنیات الحاسوب،وبخاصة في عملیات صف الحروف والتصمیم   -3
تفادة من   إلخراج،أو ما یسمى عملیات ما قبل الطبع،وتمثل محااو ي واالس  ولة لالندماج ضمن الفضاء اإللكترون

  . معطیاتھ، ومالحقة تطوراتھ المتسارعة
ویعتمد ھذا النوع ) ورقیة+إلكترونیة(الصحافة اإللكترونیة المتوازیة مع الصحافة التقلیدیة،أي أنھا صحافة -4

ث را       ع المتنوعة، حی ت،من خالل المواق بكة االنترنی حف والمجالت ودور    على النشر الرقمي على ش حت الص
ائل         ك الوس تمرار تل ب اس ة،إلى جان ع اإللكترونی النشر ومحطات اإلذاعة والتلفزیون تتسابق نحو إنشاء المواق

  .المطبوعة والمسموعة والمرئیة في تقدیم خدماتھا السابقة
ي المتكامل،والمتفاعل،          -5 ى النشر اإللكترون د عل ة،التي تعتم ة الالورقی حافة الرقمی ث     الص ى ب وم عل ث تق حی

بة الفئات المتنوعة من رسائل الكترونیة إلى جمھور غیر محدد جغرافیًا، بید أنھا تمیل إلى التخصص في مخاط
  الناس

  : التحول من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة اإللكترونیة: أوًال
وسیط اإللكتروني قد یھدد حینما ظھرت اإلذاعة في مطلع القرن الماضي، توقع صانعو الخبر المطبوع أن ھذا ال

ارًا              ا، انتش ل أمریك ر مث نع الخب ة تص ي دول ة تنتشر، ف دأت اإلذاع د أن ب صناعة الصحافة برمتھا، وبخاصة بع
ة      ات اإلذاعی ات المحط كبیرًا، وفي ظل ھالمیة القوانین اإلعالمیة التي كانت سائدة ھناك،ظھرت عشرات،ثم مئ

ل   " طازجًا " ا، آخذة بالتسابق فیما بینھا على تقدیم الخبر التي اجتاحت أمریكا من شمالھا إلى جنوبھ ى قب حت
  . أن یتمكن عمال المطابع من صفھ وتجھیزه للطباعة

ط    یس فق وشیئا فشیئا بدأ نفوذ الرادیو یضمحل، بعد أن كبر وأصبح لھ نافذة تنقل العالم إلى البیت بكبسة زر، ل
ان الطبیعیة، بینما الصحافة المكتوبة تراقب نتائج المعركة اإللكترونیة باأللوان الثنائیة السلبیة التأثیر، بل باأللو

ظل التلفزیون طوال نحو نصف قرن یھیمن على الفضاء اإلعالمي،وقد استطاع من خالل تقنیة !! بصمت وحذر
  األقمار االصطناعیة والبث الرقمي أن یخترق الحواجز السیاسیة والحدود الجغرافیة، 

یج     ت حرب الخل ام  وكان الم            1990ع تطاع اإلع د اس ر، فق اریخ اإلعالم وصناعة الخب ي ت رة ف نقطة تحول كبی
  . المرئي أن ینقل صور الحرب وأھوالھا، حتى إلى غرف النوم من خالل المواكبة المباشرة لھا، ولحظة بلحظة  

ا،   األمریكیة اإلخباریة الدور CNNھذه الحرب كانت حرب الفضاء بكل معنى الكلمة، وكان لمحطة  الحاسم فیھ
ھ                  ت لتحقق ا كان ذي م د، األمر ال ت واح ي وق اكن، وف دة أم لوھا یغطون تطورات األحداث من ع ان مراس فقد ك

لي     ... ( . الصحافة المكتوبة، بنفس الدرجة من الزخم والحیویة والسرعة والتأثیر اب االص ي الكت د ف إقرأ المزی
  .) .للكاتب او على موقع االكادیمیة العربیة المفتوحة 

ت         CNNلم تكن  د كان طناعیة، فق ار االص ر منظومة من األقم مجرد قناة فضائیة یصل بثھا إلى العالم كلھ، عب
ون نجم    " الجیش اإلعالمي"تمثل  ذلك أن تك المواكب لجیوش التحالف والناطق اإلعالمي باسمھا، فاستحقت ب

  . الحرب الذي أخفى بوھجھ كل النجوم األخرى
سعینات، من القرن الماضي، ثورة تلفزیونیة كبیرة، فقد ازدحم فضاء الكوكب األزرق فیما بعد، شھدت حقبة الت

ا، األمر      ة وغیرھ ة واإلخباری باألقمار االصطناعیة التي تبث مالیین الساعات یومیا من مختلف المواد اإلعالمی
ة  حافة التقلیدی ى الص دًا عل ل خطرًا جدی ذي مث ورة ال . ال ط ث ھد فق م تش عینات ل ة التس ورة حقب ل ث ائیات، ب فض

ارًا        ة انفج اه، محدث ى أقص اه إل ن أقص الم م زت الع ي غ ت الت بكة اإلنترن ق ش ن طری ت ع ة أت ة ھائل معلوماتی
ائل اإلعالم نفسھا، من      معلوماتیًا لم یشھد لھ العالم مثیًال، ھذا االنفجار احتوى من ضمن ما احتواه طبیعة وس

د تطورت وبرزت، خالل     انتشار اإلنترنت واكبھ أ. حیث الشكل والمضمون یضا ظھور الصحافة اإللكترونیة، فق
الل ھذه الش        ن خ الم اإلعالم إال م ي ع ا وجود ف یس لھ ي ل حف الت ن الص ر م زة، الكثی رة وجی ت فت بكة، وعرف

ة     . بالصحف اإللكترونیة دًا لعرش صاحبة الجالل حافة ( مرة أخرى، شكل األمر تھدی م تقف موقف     ) الص ي ل الت
األخرى غمار التجربة وصارت لھا مواقع إلكترونیة، بحیث أصبحت أغلب صحف العالم  يالمتفرج، بل دخلت ھ

فقط عن طریق أكشاك البیع، بل عن طریق اإلنترنت، وخاصة إلى ھؤالء القراء الذین ال  تصل إلى قرائھا، لیس
  یستطیعون قراءة
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دة        یھم ألسباب ع ذر وصولھا إل بب تع ة، بس ین        ( ..... جرائد معین ة ب د عن تفاصیل الحرب االعالمی رأ المزی إق

  ) .ادیمیة الفضائیات والصحف في موقع االك
إن مواقع الصحف على اإلنترنت یتوقع لھا االستمرار والتزاید بشكل متصاعد ألنھا ستدرك مزایا االنترنت، مثل 
وات    وص واألص ن النص ى عرض مزیج م درة عل تعمال والق الم، وسھولة االس ي الع ان ف ل مك ي ك ار ف االنتش

ر تح      كل أكث تھدف بش ارئ المس ى الق ول إل ة الوص ور، وإمكانی ل     والص ات لك یل المعلوم زة تفص ع می دًا، م دی
حفیة،        ات الص تعمل المؤسس ت، وس ى اإلنترن قارئ،وكل ذلك یشكل إغراًء لزیادة دخل الصحیفة من اإلعالن عل

ب   ى جن ًا إل ة جنب ة واإلعالنی اطاتھا اإلعالمی ل نش اه تفعی ن، باتج ارئ والمعل ذب الق ى ج رة عل دیھا خب ي ل   . الت
ة       ومن المتعارف علیھ أن قارئ ال ي الحقیق ا ف ل ھم دًا، ب ًا واح صحیفة الورقیة، ومستخدم اإلنترنت لیس شخص

راء    حیفة، فق مختلفان في كثیر من الخصائص، ومنھا الجنس والعمر ومستوى التعلیم والغرض من قراءة الص
ن استثماره في              ا یمك نًا، وھو م غر س ین األص ادة من ب ات، یكونون ع الصحف اإللكترونیة، كما أثبتت الدراس

  . العرض اإلعالمي
ود       ي وج ا یقتض تقلة، كم دة مس یس وح ب تأس بكة یتطل ى الش حف عل ع للص اء مواق ول أن بن م الق ن المھ وم
ائل، وفي     دة وس صحفیین على درجة عالیة من المھارة والكفاءة والتدریب على مھارات متعددة مثل الكتابة بع

ائل اإلعالم الجدی       ب مع وس ر یتناس ره من أجھزة النشر،       الوقت نفسھ، مثل كتابة خب ال وغی اتف النق دة، كالھ
ة       دث بلغ ي أن یتح حفي اإللكترون ى الص وتطویر قدراتھ في استخدام الكامیرا الرقمیة وإدارة الحوارات، ألن عل

  ) 3.(الصحافة اإللكترونیة نفسھا، وال یعتمد على الورقة والقلم
ق بصعوبة      تلمس الطری ا زال ی ي م ع العرب ن القول أن المجتم ة   ویمك دت دراس د أك الم اإللكتروني،فق و الع ، نح

إال أن ’ علمیة متخصصة، أن الصحافة العربیة على شبكة اإلنترنت وبرغم حضورھا الكبیر،في األعوام األخیرة
ذلك ال یتماثل مع النمو الھائل للمطبوعات اإللكترونیة عالمیا، وخاصة فیما یتعلق بتناسب ھذه األرقام مع أعداد 

  . وعدد سكان الوطن العربي الصحف العربیة،
ة          ر من جامع اري فنت اني ب ث البریط اركة الباح وأشارت الدراسة التي قام بإعدادھا الدكتور فایز الشھري بمش
شیفیلد في لندن، إلى تواضع نسبة عدد مستخدمي اإلنترنت العرب قیاسًا إلى العدد اإلجمالي للسكان في الوطن 

ة   العربي، مشیرة إلى وجود ضعف في الب ق االجتماعی نیة األساسیة لشبكات االتصاالت إضافة إلى بعض العوائ
ى      ي عل كل رئیس رت بش والثقافیة واالقتصادیة، ما أدى إلى تأخیر في االستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت، وأث

  . سوق الصحافة اإللكترونیة
  ال الجدیدة التي ال تقبل علىوبینت الدراسة أنھ وفي ظل التحدي الذي جلبتھ شبكة اإلنترنت، وظھور األجی

  الصحف المطبوعة، فإن الصحف العربیة وجدت أنھ من غیر الممكن تجاھل شبكة اإلنترنت، برغم غیاب
  . التخطیط ودراسات الجدوى، وعدم وضوح مستقبل الصحافة اإللكترونیة أمام الناشرین العرب

ة،     ة العربی حف اإللكترونی ام       وركزت الدراسة على مدى مقروئیة الص ي أم یف وضع السوق العرب بھدف توص
ام           كل ع ة بش ة العربی حافة اإللكترونی ن الص راء ع ا الق دى رض اس م ذلك بقی ت ك ات، واھتم ذه المطبوع   . ھ

ة              كل الطلب باب، ویش ور وش ب ذك ي الغال م ف ة إنھ ول الدراس ة تق حف اإللكترونی راء الص ائص ق ن خص وع
  . والمھاجرون العرب حول العالم نسبة كبرى منھم

زو          وك ث یع ومي، حی ة بشكل ی حف اإللكترونی أنھم یتصفحون الص ّرون ب شفت أن ما یزید على نصف العینة یق
ا  وفرة   : قراء الصحف اإللكترونیة سبب رضاھم وإقبالھم على الصحافة اإللكترونیة إلى أسباب عدة منھ ا مت أنھ

ا      فير ، كما أنھا تمكنھم من متابعة األخبا طوال الیوم، وال تحتاج إلى دفع رسوم د، مھم ان، وعن أي بل أي مك
  .  تباعدت مواقعھم

الو ن رغمب حف، أو    م ع الص ض مواق فح بع د تص ة عن عوبات فنی ى ص اروا إل د أش ن المتصفحین ق را م أن كثی
توى معقوال      دوا مس راء أب مشكالت عدم رضا عن المحتوى الرسمي لبعض الصحف، إال أن نسبة كبیرة من الق

ة       وحدد. الرضا عن ھذه الصحف من حافة العربی ھ الص ي تواج دیات الت الباحثان في ختام دراستھما، أبرز التح
حافیین مؤھلین         على ین، وعدم وجود ص شبكة اإلنترنت، مثل ضعف عائد السوق، سواء من القراء أو المعلن

ة     إلدارة ات العربی ار والمعلوم ادر األخب ن مص ة م ة الشرس ى المنافس افة إل ة، إض ات اإللكترونی ر الطبع  تحری
                                              ، عالوة على عدم وضوح واألجنبیة التي أصدرت لھا طابعات إلكترونیة منافسة باللغة العربیة  الدولیة
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  . مستقبل النشر عبر اإلنترنت في ظل عدم وجود قاعدة مستخدمین جماھیریة واسعة

اب وأوصت الدراسة في النھایة بأھمیة وجود الصحف اإللكترونیة العربیة، عبر اإلنترنت، رغم المعوقات الكتس
بكة           دمات ش زات خ م ممی د أھ ي تع الخبرة، وتحجیم المنافسة الخارجیة، وتفعیل خاصیة التفاعل مع القراء الت

  ) 4.(اإلنترنت
  

  :أنواع المواقع اإللكترونیة : ثانیًا
ھ              تم بث ذي ی مون ال ة المحتوى والمض ت، من زاوی بكة اإلنترن ى ش ة، عل ع اإللكترونی یمكن تقسیم أنواع المواق

  :یأتيعلیھا،كما 
  : تتمیز ھذه المواقع باآلتي: مواقع تجاریة -1
  . دعم المنتج الذي تصنعھ أو تبیعھ الشركة التي ترعى الموقع -أ

  . اإلعالن عن المنتج الذي تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجھ -ب
بكي المساعدة على بیع المنتج الذي تقوم الشركة صاحبة الموقع بإنتاجھ، من خالل عملیات التسوی  -ج   . ق الش
، وال تستخدم غالبا قوالب إعالمیة أو  ال تحتوي ھذه المواقع على مواد صحفیة سواء إخباریة أو معلوماتیة -د

وم         ا تق دمھا، وربم ي تق دمات الت لع والخ ف بالس صحفیة، وتقتصر على التعریف بالشركة أو المؤسسة والتعری
لع    ة لس ات تجاری ل إعالن رى، وعم ات لشركات أخ ص  بعرض منتج ال تخص ي مج دخل ف ا ت ا م دمات غالب وخ

  . الشركة التجاري
وم       تال تعتمد ھذه المواقع على ھیاكل إداریة كبیرة، وغالبا ما  -ھـ  ة تق ا من خالل شركات متخصص تم متابعتھ

ركة أو         ي الش وظفین ف ض الم دریب بع تم ت ا ی ة، وربم ات المطلوب افة اإلعالن ركة أو إض ات الش دیث بیان بتح
  . بمھمة التحدیث المؤسسة للقیام

  ال تعتمد ھذه المواقع على خبرات إعالمیة أو صحفیة متخصصة وربما یلجأ بعضھا إلى خبراء في مجال -و
  . اإلعالن والدعایة، خاصة في المواقع المملوكة لكبرى الشركات التجاریة

  : تركز ھذه المواقع على عملیة التفاعل مع الزوار من خالل: مواقع تفاعلیة -2
  . منتدیات وساحات الحوار المكتوبةال -أ

  . غرف الدردشة -ب
  . المجموعات البریدیة -الحوارات الصوتیة التفاعلیة -ج

ة من            ة والمراقب ة المتابع ى عملی ب عل ي الغال رة، وتقتصر ف ة كبی وال تعتمد مثل ھذه المواقع على ھیاكل إداری
احات الحوار، وال    ة       خالل مشرفي المجموعات البریدیة أو مشرفي س رة فنی اءة أو خب ع كف ترط ھذه المواق  تش

وفر مھارات النقاش والتفاعل              ى ت اج إل ا، ولكنھا تحت ا أو المشرفین علیھ اركین فیھ حفیة للمش إعالمیة أو ص
  . الشخصي مع الزوار لدى مشرفي الموقع

غالبا ما تكون تقوم ھذه المواقع بالتعریف بأنشطة وفعالیات المؤسسات التي أسستھا وھي : مواقع تعریفیة -3
  . مؤسسات غیر ربحیة، مثل المؤسسات الخیریة والعلمیة والفكریة والثقافیة

حفیة         ات الص ام بالتغطی ة دون االھتم ة بالمؤسس ات الخاص ر الفعالی ع بنش ذه المواق ل ھ ي مث ا تكتف ا م وغالب
ة    واإلعالمیة، أو حتى االستعانة بمتخصصین لتغطیة أنشطتھا وفعالیاتھا، وقد تقدم بعضًا دمات المعرفی من الخ

  . أو المعلوماتیة للمھتمین، إال أنھا تتسم في الغالب بتباعد مدة التحدیث للموقع
ة   -4 ة تكمیلی ع إعالمی ة أو     : مواق حفیة أو إذاعی واء أكانت ص ة، س ات إعالمی ع مؤسس ع م ذه المواق ل ھ تتكام

  : واقع بعدد من المواصفاتفضائیة، مثل مواقع الصحف الورقیة، والمحطات الفضائیة،وتتسم ھذه الم
ائیًا     الترویج للمؤسسة اإلعالمیة التي تتكامل معھا، وتدعم دورھا اإلعالمي -أ ًا أم فض ان دورًا إذاعی ، سواء أك

  .أم صحفیًا
  . إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمھ في المؤسسات األساسیة التي تقوم بدعمھا والتكامل معھا -ب
ادة      ال تنتج مادة إعالمیة أو  -ج تم إع ا ی یق، وربم اق ض صحفیة غیر منتجة في مؤسساتھا األصلیة، إال في نط

  .إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة، بما یتالءم مع طبیعة اإلنترنت
                                          

  78ـ  العدد الثالث



ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قالت الصحافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م تنشأ   :مواقع صحفیة -5 تعد ھذه المواقع صحفیة إلكترونیة بحتة، فھي لم تنشأ من خالل مؤسسة تجاریة، ول

  : نھامكملة لمؤسسة إعالمیة، ولكنھا تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البدایة، وتتمیز ھذه المواقع بـأ
  . تعتمد على ھیاكل إداریة منتظمة -أ

  . تعتمد على محترفین في المجال الصحفي -ب
  . تركز على تقدیم مواد صحفیة في قوالب صحفیة -ج

  مواصفات ومعاییر الصحافة اإللكترونیة : ثالثًا
ة؟    حافة اإللكترونی اییر للص د ی    ..ھل نحن بحاجة إلى وضع مواصفات وضوابط ومع ذا ھو السؤال ق ى   ھ اج إل حت

ع              ي جمی االت، وف ة المج ي كاف ل ف ي تعم ت الت ع اإلنترن ن مواق راكم م م المت ذا الك ط ھ حة، وس ة واض إجاب
ع       تقراء واق ھ باس د أن حفیًا، وأعتق ا ص ت موقع ى اإلنترن ع عل ل موق ر ك دیل أن نعتب إن الب ات، وإال ف التخصص

ة ا    -تصنیفًا وتنوعًا -اإلنترنت ذه الحقیق لم بھ ي أن وضع       فال نملك سوى أن نس ا، وھ ي عنھ ال للتخل ي ال مج لت
ة، إذا     رورة حتمی ا ض االت عملھ دودھا ومج م ح ة،التي ترس حافة اإللكترونی ددة للص اییر المح وابط والمع الض

ت           ع اإلنترن د من مواق ائج ومتزای م م ط خض ذكر وس   . أرادت الصحافة اإللكترونیة أن تحتفظ لنفسھا بمستقبل ی
  : محاذیر ال بد منھا -1

  ن الواقع یدفعنا إلى التسلیم بضرورة االجتھاد في وضع ضوابط وعالمات فارقة للصحافة اإللكترونیة،وإذا كا
ذه     نستطیع من خاللھا التمییز بین الموقع الصحفي وغیره، فھل ھناك محاذیر یمكن أن تعترضنا خالل وضع ھ

اییر؟ وابط والمع ا  ..الض م أمامن ي ترتس اذیر الت ن المح ددا م اك ع ع أن ھن اییر   الواق ع مع ي وض ر ف ن نفك ونح
  : للصحافة االلكترونیة ومن ھذه المحاذیر

  : محاذیر تعریفیة -أ
ھل نطلق لفظ صحفي على كل من : ثمة مشكلة كبیرة، تعد من أبرز ما یواجھ العاملین في مواقع اإلنترنت وھي

وى أو    ة المحت دمھا؟   یعمل بموقع على اإلنترنت، أّیًا كان ھذا الموقع وأّیًا كانت طبیع ي یق ة الت ا ھي   .. الخدم وم
ھل ھي المجاالت المتعلقة بالكتابة .. حدود المجاالت التي یمكن أن یقتصر علیھا العمل الصحفي على اإلنترنت؟

أم یدخل في إطارھا العمل في مجال الوسائط المتعددة، والذي یتماثل في كثیر من األحیان مع اإلخراج الصحفي 
  . في عالم الصحافة الورقیة؟

  : محاذیر مھنیة -ب
إذا كانت ھناك مشكلة تتعلق بالتعریف، فإنھا سرعان ما تكون نواة لمحاذیر مھنیة تتعلق في المقام األول بمھنة 
د مفھوم             ي تحدی دًا من االنسیابیة ف دًا من الغموض ومزی تالط األوراق مزی الصحافة، التي ستعاني في ظل اخ

  من لھ حق االنتماء إلى نقابة: ن شأنھا أن تولد جدًال حولالصحافة والصحیفة والصحفي، وھي محاذیر م
  .ومن لھ حق االنتماء إلى المھنة؟,, الصحفیین؟

  : محاذیر سیاسیة -ج
ي    ل ف ة، ویتمث ي، بصورة عام الم العرب ھده الع د یش ي معق ع سیاس ط واق ا، وس ال لتالفیھ اذیر ال مج ي مح وھ

رب م   ي ظل ھذا         انحسار فرص إصدار صحف جدیدة، وسط تعقیدات أق انون، وف ى الق ا إل ا تكون للسیاسة منھ
الم     ي ع الواقع المتأزم نجد أنفسنا أمام محاذیر یدفع بعضھا باتجاه التیسیر في فك الحصار والخناق الموجود ف
ي                اه الراغبون ف ذي یتبن یر ال ین التعس ت، وب ى شبكة اإلنترن یا عل ا افتراض ھ متنفس ة، لیجد ل حافة الورقی الص

  . الحادث إلى ما ال نھایة استمرار الخناق
  : محاذیر تتعلق بمتغیرات الواقع -د

ع،          ا الواق ھ، وإال تجاوزن ھ أو تجاھل ام ب ھ، أو عدم االھتم ات عن إن شبكةاإلنترنت أصبحت عالما ال مجال لاللتف
ن         . وأصبحنا أمام واقع یفرض نفسھ على الجمیع ھ، ولك ذوب فی أال ن ع ب ي ظل ھذا الواق صحیح أننا مطالبون ف

حفیین  -لیس أمامنا بدیل عن التعامل معھ واالجتھاد في تطویعھ، وإال كان الخیار المطروح ھو أن نكون      -كص
  . أو ال نكون

  : ضوابط ومعاییر مقترحة -
  یقترح الصحفي عادل األنصاري عددًا من الضوابط والمعاییر أو باألحرى عددًا من المجاالت التي تحتاج إلى

  الصحافة ( یة الصحافة اإللكترونیة، ومعاییر الصحیفة اإللكترونیة، وذلك في ندوةوضع مواصفات لتحدید ماھ
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                                        التي نظمتھا وحدة الصحافة اإللكترونیة، في نقابة الصحفیین) صراع أم تكامل..اإللكترونیة والصحافة الورقیة

  : وكما یأتي 2004المصریة عام 2
  :معاییر مھنیة -أ
ایرة      استعمال قوالب العمل الصحفي، مثل الخبر والتحقیق  - ب مغ ع قوال والحوار، وال یعني ھذا عدم التعامل م

  . تفرضھا طبیعة الوسیلة الجدیدة
  . إنتاج موضوعات میدانیة، مثل تغطیة المؤتمرات والندوات وغیرھا -
: بمعنى أن یكون الصحفیون العاملون في الموقع محترفین ال ھواة، ومن أبرز محددات االحتراف.. االحتراف -

اء  ى            التفرغ والكف حفیة عل ة ص ى مؤسس ا إل ى أن یكون منتمی یة بمعن ة، والمؤسس رة التراكمی ة والخب ة المھنی
  . اإلنترنتةشبك
  : معاییر تتعلق بالمؤسسة أو الموقع وتتمثل في -ب 
  : معاییر فنیة وتبرز في* 
  . وجود نظام في الموقع لألرشفة والتكشیف -
  . مستقل للموقع) servire(وجود خادم -
ط     وجود نظام - ام وخط تأمیني محدد یمنع عملیات القرصنة واالختراق بصورة مبدئیة، ونقصد بذلك وجود نظ

  . ولیس ضمان عدم االختراق
زوار *  دل ال ق بمع اییر تتعل ع    : مع ل موق ة مث ة التصفح العالمی ع متابع الل مواق ن خ ده م ن تحدی ا یمك و م وھ

ALEXA ومن خاللھ یمكن التعرف على :  
  . عدد زوار الموقع -
  . عدد الجلسات التي تمت على الموقع -
  . التي تمت للموقع" المرور"معدل الزیارات  -
  . البلدان التي تمت زیارة الموقع منھا -

  : معاییر مالیة* 
ل الجھات            ة من قب ل للمراجع ع، وقاب دد للمؤسسة أو الموق تتمثل في ضرورة وجود نظام تمویلي واضح ومح

  . المختصة
  : معاییر قانونیة* 

ا،        ت املین فیھ ة للع ة والقانونی الحقوق المالی اء ب ي تضمن الوف ة بالصورة الت انوني للمؤسس ع الق ق بالوض تعل
  )5.(ویكفي أن تصدر من خالل أي شكل یتیحھ القانون، ویضمن محاسبة أصحاب المؤسسة مادیا وقانونیا علیھ

  :مستقبل الصحافة اإللكترونیة : رابعًا
د    یثیر انتشار مواقع الصحافة اإل دة،ولم یع ة الجدی لكترونیة تساؤالت عدیدة حول مستقبل ھذه الظاھرة اإلعالمی

ي سوف          الم الرقم د أن الع ات من شبھ المؤك ة،حیث ب السؤال المطروح یدور حول الصحافة الورقیة والالورقی
ألھم یتعلق یسیطر على الفضاء اإلعالمي، ویزیح تدریجیًا اإلعالم المطبوع، من سوق المنافسة،بل أن السؤال ا

ل      . بوظیفة وتأثیر ومستقبل الصحافة اإللكترونیة، ودورھا السیاسي واالجتماعي، في رسم مالمح العصر المقب
فالجیل الجدید الذي ولد في أحضان تقنیة المعلومات، قد ال یجد الوقت الكافي لیفتح التلفزیون لیشاھد برنامج ما 

كل رغباتھ في سماع الموسیقى و األغاني و تسجیلھا على أقراص  یطلبھ المشاھدون مثًال، فاإلنترنت باتت تلبي
ة،     ع العلمی ادر والمراج ن المص ًا ع بقھ، بحث ذي س ل ال راً، كالجی ات كثی اد المكتب ھ ال یرت ى أن غوطة، و حت مض

  . فاإلنترنت تسد ھذه الحاجة وتزید
ائل     ة الرس ة،     وحتى تبادل الرسائل اإللكترونیة أثرت على سوق شراء أوراق كتاب ع البریدی والظروف والطواب

ھ               ة، ألن ائل اإللكترونی ة الرس ف نعم ذ أن أكتش ًا من ب خطاب القلم لیكت ت لیمسك ب ده الوق یس عن فالجیل الجدید ل
ت الكتّ         ببساطة اھرة طال ك الظ الة، وتل د لیبعث برس رة البری حفیین، ففي   ال یجد الوقت لیذھب إلى دائ اب والص

ویبّیض مقابالتھ الصحفیة بخط یدیھ، أما اآلن فقد تخلى عن اقتناء األقالم السابق كان الصحفي یكتب مواضیعھ 
كثیرًا، وراح یعتمد على الطبع على جھاز الحاسوب، وبدًال من البحث عن الدفاتر لیسجل فیھا أخباره الصحفیة 

                                                  یبحث عن آخر التطورات في عالم اكتشاف الحروف وطبع ما ترده من أخبار وإرسالھا إلى صار
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حفي       أصقاع ان الص ي ك الدنیا عبر البرید االلكتروني،وحتى الصحفي المبتدئ لم یعد یواجھ الظروف نفسھا الت

یلقاھا في السابق، فبمجرد البدء بالكتابة في المواقع، سواء باسمھ الحقیقي أو بأسم مستعار، صار یقتحم عالم 
  ) 6.(في نظره" التقلیدیین"الصحافة وینافس أكبر الصحفیین 

لوب  ة سرعة            األس ة، وبخاص حافة التقلیدی ن الص ًا ع ف تمام ة یختل حافة اإللكترونی ھ الص ذي تعمل ب ي ال التقن
الم           ي ع ھل ف ون أس تھم سوف تك باب أن فرص حفیین الش ن الص ر م دو للكثی ا یب ھ، وربم ر وفوریت ار الخب انتش

د     الصحافة اإللكترونیة، وھو توقع صحیح بشرط معرفة قواعد ھذه اللعبة الجدیدة، إن صح  ث یعتق ر، حی التعبی
ل           ھ مشوار طوی ة ل حف الورقی ي الص حفي ف ة، فالص الكثیرون أن الصحافة اإللكترونیة مریحة أكثر من الورقی
ك في      ة ذل حافة اإللكترونی حتى ُیعترف بھ كاتبًا صحفیًا، ویكتب أسمھ على عملھ الصحفي، في حین وفرت الص

ا الك   ا دع ین أن       أول مشاركة،ومنذ الخطوة األولى، وھذا م ي، متناس حفي اإللكترون ل الص اق بالعم رین لاللتح ثی
ة، ال           )صحافة( الصحافة تظل كما ھي ى الكلم حفیًا بمعن ي یكون المرء ص ات والوسائل، ولك ر التقنی م تغی ، رغ

ھ وینشره       و ل ا یحل ب م ھ     ... یكفي أن یجلس خلف المكتب وأمام جھاز حاسوب ویكت ذي یبذل ل أن المجھود ال ب
ارات      الصحفي على الشب ائص ومھ ي بخص حفي اإللكترون ى الص كة العنكبوتیة قد یكون أكبر، كما یجب أن یتحل

و        .. وتدریب أكثر من صحفي الورق ھ ل ھ مباشرة، ألن دث، لنقل ًا داخل الح والمطلوب منھ أن یكون حاضرًا دائم
ا ی        دة، كم ة الجدی ذه المھن امًال لھ ًا ك ب تفرغ ذا یتطل ره، وھ بق لغی یكون الس ائق س أخر دق ي  ت وافر ف جب أن تت

ا          ة، كم حح أخطاءه النحوی الصحفي االلكتروني مواصفات خاصة جدًا، فھو من یراجع نصوصھ، وھو من یص
ات في     لوب المجتمع یجب أن یكون دقیقا وحساسًا وملمًا بالثقافة االجتماعیة والنفسیة والسیاسیة، ومعرفة أس

علیھ العمل مسؤولیة أكثر من صحفي الورق، الذي  التلقي، ألنھ سوف یتعامل مع ثقافات عدیدة، ومن ثم یرتب
دود   اق مح ي         )إقلیمي ( یتناقل خبره على نط حافي اإللكترون ز الص ا یمی م م د من أھ ك المسؤولیة تع د  .. ، فتل وق

حافي     .. تحّملھ عبئًا أكبر من أعباء المھنة األساسیة في تتبع الخبر وإیصالھ للجریدة، ونشره ذا الص د ھ و فق ول
ى شاشة            جزًءا من أساس د لحظات عل ر نفسھ، بع یجد الخب ذي س ي ال یات المھنة قد یفقد مصداقیتھ من المتلق

قد تكون أكثر مصداقیة ووضوحًا، فینھي حیاتھ الصحافیة، وھو ال ) دولیة ومحلیة( الحاسوب، في مواقع أخرى
  . یزال في بدایتھا

طن لھ الكثیرون أن قلم الرقیب ومقصھ العمل الصحفي على الشبكة العنكبوتیة مرھق وحساس، ولعل مما لم یف
ذلك یجب      ھ، وك ب ذات اختفیا تمامًا، وھذا ما یجعل العمل الصحفي مسؤولیة أكبر ویقتضي متابعة أكثر من الكات

) الحریة(فھذه الوسیلة الجدیدة تجعلنا أمام أكبر ما حمل اإلنسان في دنیاه وھي.. أن یتوقع مسبقًا ردود األفعال 
  ) 7.(، باعتبارھا أمانة ومسؤولیة أمام اهللا والمجتمعوكیفیة استعمالھا

تخدمة    اھج المس وثمة تساؤالت أخرى حول كیفیة اإلعداد المھني لصحفیي المستقبل، وھل تتالءم المواد والمن
ة؟    حافة اإللكترونی ال الص ي مج ارعة، ف ة المتس ورات التقنی ع التط ات م الم والمعلوم ات اإلع ي كلی ي .. ف ینبغ

اءات   االعتراف أن  ي الكف ھناك فجوة بین الواقع التعلیمي التقلیدي ومیدان العمل اإلعالمي،وھناك نقص فادح ف
التدریسیة، وفي األدوات المستخدمة في التعلیم الجامعي،فبعض الجامعات لم یتوفر في قاعاتھا الدراسیة، حتى 

  ! وسائل الكترونیة، سوى السبورة والطباشیر اآلن أیة
   مصادر الفصل الرابع

دیلجي    .د –1 راھیم قن امر اب وردي وع ین ال ي حس رة: زك راق(االتصاالت،البص    168-166، ص1990،)الع
  باب( لم یعد الغمد یقبل سیفین، موقع..الصحافة اإللكترونیة: حسان محمود الحسون -2

   http://WWW.bab.com,2072004:اإللكتروني)المقال
  إلعالم الجدید،الصحافة اإللكترونیة وا: لیلى صالح زعزوع. د -3

http://WWW.al-jazirah.com,1552002   
   http://WWW.bab.com,592004): باب المقال( فیین، موقعحضعف بالتسویق وقلة في الص..الصحافة العربیة اإللكترونیة -4
  http://www.islamonline.net,1982004:ضوابطلوا المعاییر.. رونیةالصحافة اإللكت: األنصاري عادل -5
ائق فی - وس ف ة     :ن حافة المطبوع ل الص ة مح حافة اإللكترونی ل الص ن أن تح ل یمك ة، ھ حافة اإللكترونی   : الص

http://www.qendil.net,2672005  
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  مكتبتك الشخصیة
  اھمیتھا ؟ ما

 وماذا تمثل لك ؟
 شاعر عراقيموسى احمد  ـ 

  
  

اك ة مرتبط  ھن یاء مھم خص  ةاش بالش
ي شخصیة      ة ف ذه عالم وغالبا ماتشكل ھ

ان و م .. االنس اب ھ ائم ن االكت م دع ھ
م   ، الشخصیة وھذا الكتاب قد یشكل مع ك

ي       ة ف ة والثقافی ب المعرفی ل من الكت  ھائ
  ..  المكتبة ، احد زوایا امكنة البیت

ي    یة ھ ة الشخص ذي  الالمكتب اح ال جن
وكذلك  مثقف الى بواطن المعرفةیوصل ال

ة   رار الكتاب ب اس ل للكات ل توص بفض
المران المتواصل على القراءة والحضور 

ب   وللكتاب  الدائم قربھ من المبدع والكات
تویات     یبكل ما ى مس ة وعل ن الكتاب عنیھ ف
  .جمیعا االدب

ي األ  ة ھ اع   والمكتب ل اوج ي تحم م الت
ده ا وھي حاضنة الھم ،المثقف والكاتب تحدیدا نفس وتت    لیومي والمستمر والذي عن تقر ال اء   أتس ده كبری لق عن

یة  دائم   .. الشخص ب ال ي الح ھ  ھ خص ومحبوبت ین الش ل   ، ب ذي یفص م ال ي الحك ات    وھ ر من المالبس ین كثی ب
  ... فق الزمن القادم أو يالماض ھي شجن .. واالختالفات

الم  سرعة التواصل        و ة لھذا الع زات المھم ا ،من الممی ال ا  وكم الم اصبح  یق غیرة   ن الع ة ص ل   قری سرعة   بفع
ات    االتصال والتواصل المعرفي من ا ئی ال االخرى     خالل الفض ت وعوالم االتص ھ      ،واالنترن ق ل وكل ھذا المتحق

اً حرصت على ان تكون مكتبتي  بالمكتبة التي تحمل اسرار المعرفة لذلك صلة كبیرة الم   من  مزیج ات الع  .. ثقاف
النطالق  لتبة من اسرار   مكوماتحتویھ ھذه ال والقراءة الیومیة المعرفة المستمرة یكیة الكتاب عندي ھيدینامو

 .االنساني نحو فضاء االبداع والتواصل
  )جریدة الصباح (  

 
  الخطوات االولى للسینما العراقیة في الذاكرة

ذكرھا ضرورة من     ى ت ان یبق ت االزم ا تراكض یئة ، مھم اط مض ة نق ة ثم ینما العراقی رة الس ي ذاك رورات  ف ض
ا       ق فیھ یحة لتحل اق الفس الشغف السینمائي ، السیما ان السینما العراقیة لم تأخذ مكانتھا ولم تفتح لنفسھا االف
ي               اجز الخوف ف اول ان تكسر ح نیھا تح ت طوال س دة وظل رت لمرات عدی المي فتعث ة التطورالع ب حرك وتواك

راكم اال  اء داخلھا ،فبقیت تئن من وجع االنتاج غیر المجدي ومن ت ل وجرأة       خط اریخ طوی ل بت ت تحف ، وان كان
ومن بین ركام السنوات وغبارھا ومن بین االشرطة التالفة ومختبرات التحمیض .. ھنا . وامكانات لیست سھلة 

عاما ، ففي العشرین من ) 61(ومشاكل موادھا ، یستذكر السینمائیون العراقیون الخطوة االولى التي بدأت قبل 
یلم    1964نوفمبر من عام  /شھر تشرین الثاني  ن الشرق  (ُعِرَض اول فیلم سینمائي عراقي وھو ف ذي  ) اب ، ال

یلم   أكان انتاجھ مشتركا بین العراق ومصر ، بین شركة افالم الرشید العراقیة و ستودیو االھرام ، وقد اخرج الف
  عبد الوھاب والممثلة الممثل العراقي عادل: المخرج المصري ابراھیم حلمي وأدى ادواره الرئیسیة كل من 
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ـ    قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی        ارة واك ل المصري بش ي والممث ز عل ي عزی ي م وظھر ف  المصریة مدیحة یسري ، وشارك فیھ المطرب العراق

ام       ھ ع ل فی دأ العم ذي ب یلم ال ذا الف رض ھ د ع ز ، وق و عزی یري اب ي حض ي العراق رب الریف ا المط یلم ایض الف
على شاشة سینما الملك غازي في بغداد ، فصار ھذا التاریخ عیدًا للسینما العراقیة قبل ان یتم العمل في 1945

ا       ) فتنة وحسن(اقتراح ان یكون عید السینما العراقیة ھو یوم عرض فیلم  ا عراقی ھ فیلم نوات لكون ع س ل ارب قب
  .  1954خالصا انتاجا واخراجا وفنانین وفنیین عام 

  والحدیث عن ھذا الیوم یدفعنا الى الحدیث عن السینما العراقیة والمراحل التي مرت بھا ، السینما العراقیة بدأت
  ور العرض السینمائي باآلخرین لصنعمن الصفر ، من الالشيء ، من حیث الندرة ، وتوسل بعض مالكي د

ن الشرق  (االفالم ، وتم االتصال بالمخرج المصري لصنع شریطین احدھما      داد  (واآلخر  ) اب اھرة بغ ذي ) الق  ال
ي   اتان  (اخرجھ احمد بدرخان ، واستعانوا كذلك بالمخرج الفرنس ھ ش یلم   ) اندری ام  (إلخراج ف ة وعص ام  ) علی ع

، وقد ادى فشل ھذه االفالم ) لیلى في العراق(كامل مرسي إلخراج فیلم  ، ومن ثم المخرج المصري احمد 1948
د      اس ق ان الحم تجاریا الى انسحاب مستثمري رؤوس االموال من میدان االنتاج السینمائي وازاء ذلك الفشل ك
ى                در العمر أول دأ حی تركة ، فب االفالم المش ابقة ب اركة الس ي من خالل المش باب العراق  ألھب نفوس بعض الش

ام  ) فتنة وحسن (الخطوات وقام بوضع اللبنة االولى في صرح السینما العراقیة ، فأخرج فیلم  ، وھو   1954ع
ة     ن روحی ھ م ل مافی ا بك ان عراقی د ك ة ، فق د خارجی ة ی ھ ای ترك فی م تش ذي ل الص ال ي االول الخ یلم العراق الف

  . اقیة وتفاصیل ، بعد ذلك تتابع المخرجون العراقیون في بناء السینما العر
  : یقول المخرج السینمائي العراقي عبد الھادي مبارك 

وھو الذي بدأت بھ السینما العراقیة : ـ االنتاج السینمائي العراقي تقاسمتھ عدة قطاعات ، القطاع االول الخاص 
ا ب ) 1946 -ابن الشرق  (فیلمًا بدأھا بفیلم ) 46(، كان لھ قصب السبق وكانت حصیلتھ من االفالم  یلم  وختمھ ف

  ،) 1992 -نرجس عروس كردستان (، وبعد انقطاع طویل عاد ھذا القطاع بفیلم اسمھ ) 1977 -الزورق(
ي انتجت     ) الجابي(بفیلم  1968بدأ انتاجھ عام : والقطاع الثاني ھو العام  انتاج مصلحة السینما والمسرح الت

ي   ر  (كذلك فیلم ت المؤس ) 1970-جسر االحرار  (و ) 1969 -شایف خی ینما المرتبطة     ، وقام ة للس ة العراقی س
وقامت دائرة السینما والمسرح ) 1972-الظامئون (بالمؤسسة العامة لالذاعة والتلفزیون بانتاج فیلم واحد ھو 

ھ السیاسي     ) 1992-الملك غازي (الى اخر افالمھا )1977-الرأس (بانتاج اول افالمھا  رة التوجی ، وقامت دائ
ل    ) 1987-شمسنا لن تغیب (حد ھو قي وزارة الدفاع بانتاج فیلم وا ي شركة باب ، اما القطاع المختلط فیتمثل ف

ا   ) 1984 -فایق یتزوج  (لالنتاج السینمائي والتلفزیوني وقد انتجت اول افالمھا  ام  %) 100( وآخر افالمھ ع
فیلم  حینما اخرج المخرج الشاب عدي رشید 2005حتى عام ) 99(وتوقفت السینما العراقیة عند الرقم . 1992

  ) . احالم (ثم تبعھ المخرج محمد الدراجي بفیلم ) غیر صالح (
تذكر         لمان لیس د س م محم رة السینما والمسرح قاس االستذكار یدفعنا الى التوقف عند مدیر قسم السینما في دائ

  : معنا احوال السینما العراقیة ، یقول قاسم 
ده ،  ـ ابن الشرق ھو بدایة انطالقة السینما العراقیة ، وال ذي افرح الفنانین العراقیین مثل أي انتاج سینمائي بع

یس       ) فتنة وحسن(لكن الذي افرحني اكثر ھو فیلم  د تأس ا بعی ھ احتفلن ذي من خالل ألنھ عراقي مائة بالمائة وال
تركوا مع     .  1955/ 6/ 22السینما العراقیة في  ذین اش ابن الشرق كان بدایة مشجعة للسینمائیین العراقیین ال

  : انھم المصریین في انتاجھ ألنتاج فیلمھم االول ، واضاف الى حدیثھ قائًالاخو
تذكر  ن نس ى ونح ن الشرق(ـ اتمن دة ان  ) اب دینا قاع تقبل ، ل ى المس ع ال ي ، وان نتطل ى الماض ع ال ان ال نرج

ین   ة  السینما بدأت بالقطاع الخاص ومن ثم استخدمت القطاع العام ، وھذا یدفعني الى ان اقول ان الس ما العراقی
یجب ان تكون .  نظر الى المستقبل تتكون حیة ومستمرة ، واناشد الدولة بصفتي مخرجًا سینمائیًا ان  یجب ان

یص          لدینا ل وتخص تحداث ورش عمل وخطة عم نھض اّال باس ینما ان ت ن للس ستراتیجیة وخطط لھا ، وال یمك
م     ن لالطالع على ما توصلیمالي وایفاد الفنیین، ومنھم المخرج یلم رق اھد الف الیھ العالم ، ویفرحني جدًا ان اش

الذي یحمل مؤثرات صوریة وصوتیة ویؤكد ) مخاض الشعب(الذي انتجھ المخرج الكردي احمد رستمي ) 102(
 .السینما العراقیة ما زالت حیة ان

 
  )جریدة العدالة ـ العراقیة (
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قالت الصحافةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البساط الكردي نقوش یعشقھا االجانب

 فاروق مصطفى الجمعة
اة،        رات الحی ات الملحة لمواجھة تغی ك الحاج تعلم االنسان القدیم من محیطھ أغلب احتیاجاتھ الیومیة، ومن تل

الحیاكة، فبعد ان تعلم عملیة غزل االصواف وصبغھا بااللوان الطبیعیة والتي استمدھا من بعض االحجار  كانت
 .لیلون االصواف بدأ بحیاكة البسط والسجاد أو النباتات

وكانت نھایة منتصف القرن التاسع وحتى منتصف القرن العشرین افضل مدة زمنیة تم خاللھا حیاكة المنتجات 
ام،     الصوفیة الى ا غار االغن لحد الذي نرى فیھ بعض ھذه المنتجات قد تم اختیار الصوف المستخرج لھا من ص

د  ) الُكرك(ویطلق علیھ تسمیة . یعد من اجود انواع الصوف وذلك لنعومتھ اذ یشبھ الى حد ما الحریر كونھ ویع
  .البساط المصنوع من ھذا النوع من االصواف افضلھا نوعًا وسعرًا

ا ھذا             اشتھرت البسط  رى فیھ ة، اذ ال ن ة الجبلی ة المنطق توحاة من طبیع ة مس ا ذات نقوش بدائی ة كونھ الكردی
االلوان المستخدمة ال یتجاوز الخمسة، وھو  ) عدد(التعقید الموجود حالیًا في نقوش السجاد أو البسط بل حتى 

دیث           جاد الح ي الس ة ف وان الداخل دد االل وم بع ت الی ل اذا قورن تخدم ا .عدد قلی وان     واس ًا االل ردي ایض ك الك لحائ
ا،             ب علیھ ل ازداد الطل ي المقاب واع المنسوجات، وف الي افضل ان ا بالت ًا جعلھ ا تناغم الطبیعیة مما اضفى علیھ

لذلك ُعد بساط زاخو .. فأغلب السیاح واالجانب یفضلون ھذا النوع من البسط كونھا تعد من اقدم انواع الحیاكة
ھ  افضل انواع البسط واغالھا ثمنًا اك في        ا، اذ یتمیز بدقة عملھ وكثرة نقوش ط، ویح اقي البس ھ عن ب ي میزت لت

ابق       ) فجتین(االغلب على شكل  ب ال تتط االخرى، وفي الغال ربط الواحدة ب ان (ت رى احداھا اطول من     ) الفجت ن
  .االخرى

تان، وھو اآل     ) الدزه ئي(اما اشھر بسط منطقة كردستان العراق فھو  ب قرى كردس ھ أغل ھ    اذ تنتج ھ ألوان خر ل
اً         ورًا كردی ل فلكل ي تمث ذلك نقوشھ البسیطة والت ھ وك ب        .. الخاصة ب حیحًا بسبب الطل ذا النوع ش بح ھ د اص وق

المتزاید علیھ من الزائرین االجانب فھم یشترونھ باسعار مرتفعة قیاسًا بسعره المحلي، كون السوق العراقیة ال 
بھم ان  .. زوایا المحل ویعرضون انواعًا اخرى تعرف قیمتھ وكان اغلب اصحاب المحال یركنونھ في والحظ أغل

عره       معظم المھتمین باقتناء البسط اوز س ان رخیصًا، اذ ال یتج ذي ك ف   100 -20یبحثون عن ھذا النوع وال أل
ربط  ) فجتین(دینار عراقي، وھو ایضًا یتكون من  ان (واحیانًا فجة واحدة، وت ة     ) الفجت وط ملون ط بخی من الوس

غلب غیر متساویتین في الطول ألّن كًال منھما تحاك على حدة، لھذا نرى اختالفات في النقوش بین وھما في اال
اط، اذ      .. واالخرى، ألّن المفترض ان تكونا متشابھتین ) الفجة( ًا بحق البس ابقة عیب نوات الس وھذا ُعدَّ في الس

ى اكتشفوا ان عمل    ات حت ّد االختالف       عمد كثیر من اصحاب المحال الى تصلیح االختالف ث ُع ر، حی أ كبی م خط ھ
  .میزة جمالیة وھویة لھذا البساط أو ذاك وبالمقابل اصبح یباع اغلى من غیره

ى   ) البساط الكردي(ومن البسط المعروفة بشكل واسع، البساط الذي یسمى نسبة لالكراد  ة ال ویختلف من مدین
م صفات ا     ل معظ مون یحم ى المض یطة ویبق ات بس ا اختالف راق،   اخرى ولكنھ تان الع ة في كردس ط المنتج لبس

اج         ام لالنت ار الع ب، ومع ان االط ائر في الغال ویالحظ ان البسط الكردیة قد حملت اسماء القرى أو اسماء العش
ات ام           ث النقش ان من حی ك، سواء أك ذه العشیرة أو تل ین ھ وادوات العمل واحدة، اّال ان ھناك تباینات طفیفة ب

ب لون على االلوان االخرى، كما یالحظ اّن المرأة الكردیة كان لھا نصیب واضح في الحجم ام الشراشیب ام تغلی
ًا         اء ذاتی ق االكتف ي تحق عملیة النسیج والحیاكة ألّن ھذه الحرفة الیدویة كانت احدى عناصر العمل الرئیسة الت

دوي     ومن المعلوم باّن اربیل تمتلك واحدًا من . ومادیًا لمئات العوائل السیما في الریف یج الی افضل معامل النس
في العراق ویعد انتاجھا من السجاد عالمة ممیزة بسبب الخبرة والمھارة والدقة التي تتصف بھا انامل العاملین 

ة     یة المنطق ت خصوص ا حمل ین العراق       . ومما زاد المنسوجات أھمیة، انھ ة المحصورة ب تھرت المنطق د اش وق
یا  ران وروس راد  (وای كنھا االك ي یس دًاأي الت درھا  ) تحدی ط وان واع البس ل ان اج افض و  . بانت تغل منتج د اس وق

ا   الصناعات الصوفیة طبیعة منطقتھم ، فبعد استخراج االلوان من بعض االحجار والنباتات وصبغ االصواف بھ
ھ            ي ألوان كًا ف ك لیكتسب تماس ام ،وذل ابیع والشالالت ألی اه الین راحوا یضعون الصوف المصبوغ في مجرى می

ن ذرات الصبغ غیر الذائبة، ثم یحكون البسط التي حافظت على ألوانھا لسنوات طوال اذ نرى بعضًا    وینظف م
  .عامًا 150منھا مّر علیھ اكثر من 
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السیما   –ان ھذا الفن الخاص والذي مثلتھ مجموعة من البسط الكردیة القدیمة والحدیثة بدأ یقل بشكل واضح 

ور   في أغلب االسواق المختصة بالحیاكة الیدویة مما یجعلنا نشعر بالحزن ونحن نرى أغلب -القدیمة منھا فلكل
  .البلد جرى تھریبھ الى الخارج وخاصة ھذا النوع من الفلكلور

  )الصوت االخر ـ وموقع كلكامش االلكتروني -المصدر(
  
  

 كتاب باللغة األلمانیة یوثق مسیرة القصة التركمانیة
  نصرت مردان

للدكتور مھدي  )لعراقالنثر الفني وأدباؤه لدى تركمان ا( بیروت كتاب في صدر عن الدار العربیة للموسوعات 
   . البیاتي ، وقد ترجمھ من اللغة األلمانیة إلى العربیة أرشد الھرمزي

ى شھادة    . الكتاب في األصل رسالة تقدم بھا د البیاتي للحصول عل
  . 1970ألمانیا في عام في الدكتوراه من جامعة ماینتس 

ا        ھ مترجم دد دوره بكون ال یتح د الھرمزي ف اب أرش  أما مترجم الكت
داد    فقط ، بل یتجاوز ذلك إلى كونھ أحد الشھود على كل مراحل إع

ذاك     ا آن ھ مقیم ة    في  البیاتي لرسالتھ ، لكون او الجنوبی ة مورن مدین
ة        ي بعض الشركات األلمانی دا للعمل ف لدراسة اللغة األلمانیة تمھی
ي   المتخصصة في مجال قطاع اقتصادیات التأمین وإعادة التأمین ف

ا  1969أوساط  ھ   ، إض ى كون د الھرمزي   ( فة إل ) أي المترجم أرش
اولھم د  ذین تن اب ال د الكت التھ .أح ي رس ة ف اتي بالدراس دي البی مھ
  .المقدمة إلى جامعة ماینتس

ي          ان ف اریخ التركم م لت ف ومھ رض مكث تھ بع ب دراس دأ الكات یب
اني من خالل طرحھ        تعراض مالمح األدب التركم العراق ،یلیھ اس

ان    من اآلراء في ھذا عددًا احثین التركم المجال ومنھ رأي شیخ الب
ال یوجد أدب تركماني أو أذربیجاني " عطا ترزي باشي الذي یقول 

ل إال أدب اللھجات    . أو جغطائي وإلى آخر القائمة ، بل أدب تركي واحد یضم كل ذلك أن كل ھذه الظواھر ال یمث
  . " التركیة المختلفة

مجلة علم اللغة التركیة ، ـ ) األدب التركماني(اني بنزنك الوارد في مقالھ كما ینقل الكاتب رأي البروفیسور األلم
ان    :" والقائل /  724، ص 1964المجلد الثاني ، فیسبادن ، ألمانیا ،  یجري تصنیف قسم من الشعراء التركم

  .".. القدامى تحت أصناف أدبیة تركیة أخرى
د د  دم أنّ   .یؤك ا تق ى م تنادا إل ات اس دي بی اعر  مھ دادي  الش ولي البغ اعر ) 1556ـ     1498( فض المعروف كش

اني         اني أو العثم من األدب األذربیج ادة ض نف ع اني ، یص ي تركم ان في      . عراق عراء التركم ى أن الش یرا إل مش
ویربط الكاتب ذلك إلى أن . كانوا یصنفون ضمن األدب العثماني المسمى بأدب الدیوان  1918عام حتى العراق 

رف       من الشعراء ال أحدًا ة معت ن لغ م تك ة ل رة ، ألن التركمانی تركمان لم یكتب شعرا تركمانیا خالصا في تلك الفت
جة رمنحصرة على التركمانیة الدا 1918بھا رسمیا ، وإنھا ظلت منذ نشأة اإلمبراطوریة العثمانیة وحتى نھایة 

  . ، لذلك لم تجد التركمانیة مناخا مالئما لتطورھا
 : لألستاذ عطا ترزي باشي حول اللھجة التركمانیة یقول فیھ مھمًا د أیضا رأیًاوینقل الكاتب في ھذا الصد

ان   " التركمانیة ھي من اللھجات التركیة القریبة إلى األذربیجانیة التي یتكلمھا عشرة مالیین نسمة في أذربیج
ا    الشمالیة وما جاورھا ، وتشبھ في الوقت نفسھ اللھجة المستعملة في جنوب وشرق األناضول    ، وتوجد بینھ

  ." وبین التركمانیة المستعملة في تركمانستان فروق جوھریة
اب    ول أن كت راق      ( یمكن الق ان الع دى تركم اؤه ل ي وأدب ر الفن یین    ) النث ن قسمین أساس ألف م اء القصة   : یت أدب

 . القصیرة، وأدباء النثر الفني
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ـ    قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م األول    اول القس یرة   (یتن اء القصة القص اتي        ) أدب اظم البی ید ك یر ونصوص كل من رش ) 1983ـ     1914(، س

م الصالحي    ) 1927(وعلي معروف أوغلو )  2001ـ   1912( وعزالدین عبدي البیاتي  م قاس ) 1927( وھاش
  . )1932(ومحمد خورشید الداقوقي ) 1930(وعثمان عمر شنكول 

ة      ي مجل لق     ( الخاصیة الممیزة للنصوص ھي في كون جمیعھا منشورة ف اء ـ قارداش ل    ) اإلخ ادرة من قب الص
دة     1961بغداد منذ عام في نادي اإلخاء التركماني  ة الوحی ة الثقافی باللغتین العربیة والتركمانیة، وكانت المجل

  .لتركمان العراق في تلك الفترة والتزال مستمرة في الصدور
ع الكتّ  لة م الل المراس ن خ ب م ن الكات ك  تمك ات تل ى خلفی وف عل ن الوق ة م التھ الجامعی متھم رس ذي ض اب ال

  .النصوص مع معلومات مستفیضة عن كل كاتب
الطویلة للكاتب والقاص رشید كاظم البیاتي ) عدالة الرب ( مھدي البیاتي عن قصة .دیث الكاتب دفي معرض ح

امي           1950،والذي یعود تاریخ كتابتھا إلى عام  ین ع اء ب ة اإلخ داد من مجل ي تسعة أع ـ   1964والمنشورة ف
ة  ئ، یشیر إلى أن المغزى الذي تھدف إلیھ القصة ھو تنبیھ القار 1965 ة      إلى العدال ى قیم د عل ة والتأكی اإللھی

  . ب الوطنحالروابط االجتماعیة ومحاربة الرشوة والمحسوبیة في المجتمع ، وااللتزام ب
اً       ) 1988ـ   1917( لموسى مصطفى زكي ) ناكر الجمیل( أما قصة  اد تكون نص ا تك ب أنھ ا یرى الكات  فھي كم

تغالل الجش     فی،  عادیًا الت الحروب واس ى وی ى       ماعدا تأكیدھا عل ون عل ا عن شقاة یعمل ا وإفرازھ عین لظروفھ
  .ممارسة إجرامھم

اتي    دي البی ) . ئالحق ال یخط  ( و) الجزاء ( ، )  2001ـ   1922( كما تناول الكتاب نصین للقاص عزالدین عب
درامي      اء ال مون والسرد والبن ث یتمحور الموضوع    ،ویرى الكاتب ،أن القصتین تتشابھان من ناحیة المض حی

ا حول    فیھما حول  مفاھیم الحق والظلم والحریة والعقاب مع طغیان الجانب الوعظي واإلرشادي على كل منھم
  . ضرورة االلتزام بفضائل األخالق

عیون ال تغمض ، جرح على الخد، المعطف األغبر ، (ویضم الكتاب ستة نصوص قصصیة لعلي معروف أوغلو 
یة  وھي القصص الم) الصیاد علي ، الیمامة ، قصة الخیل  یور ـ    (نشورة في مجموعتھ القصص الر قونوش اوالی

  . 1964والصادرة في ) حوادث تنطق 
ى  .یقیم د  مھدي البیاتي ھذه النصوص بأن القاص علي معروف أوغلو یھتم باألسلوب الواقعي عامة، إضافة إل

ع التر   د المجتم اني  تحمیل قصصھ باألساطیر والقصص الشعبیة، واھتمامھ بالتاریخ الوطني وتقالی ھ   .كم ا ان كم
یخاً          ون ش ا یك ا م ذي غالب راوي وال ق ال ھ        یروي أغلب قصصھ عن طری ي الحدیث عن تجارب ق ف ث ینطل ، حی

ة  ھ     . الحیاتی ي نصوص اص ف تم الق ا یھ ع     ب كم ى واق لیط الضوء عل ا ، وبتس ل العلی یم اإلسالمیة والمث إبراز الق
طح     فھم من المثالیة وا" ..أما أبطال قصصھ . المجتمع التركماني ى س لكمال بحیث ال یمكن تصور وجودھم عل

ي قصصھ ویفرضھا         " . األرض  ول ف دیم الحل و، ینفرد بتق ویرى الدكتور مھدي البیاتي أن علي معروف أوغل
 .على النص مع رؤیتھ لألحداث بشكل مباشر

ي صف     ( وبالنسبة للقاص ھاشم قاسم الصالحي ، یتناول الكتاب نصوصھ   دة المسكینة ، سوزان ، ف نا دون فری
ي معظم    ) جوان ، لیلة سعیدة  اص ف والتي تتمحور حول المرأة ، حیث تكون المرأة المثالیة موضوعا أثیرا للق

ة       ة المختلف كالیات االجتماعی ة لإلش رآة عاكس ا م ي یعتبرھ ھ ، والت الو. قصص ن  رغمب از  م ھ تمت أن نصوص
ك ال     ائد في تل ق  قصص و بالواقعیة وبساطة وسالسة السرد ، إال أن الجو الس ى وف ز     عل ب ،ال تتمی قناعة الكات

ا یؤدي    بطابع تركماني ، بسبب عمومیة موضوعاتھ التي من الممكن أن تحدث في أي بقعة في العالم ، وھو م
   . إلى عدم تمتع نصوصھ بأیة خصوصیة معینة

نكول    یرة ، ال      ( أما بالنسبة لنصوص القاص عثمان عمر ش خین ، قصة قص از التس یدة  سیدتي ، قصة ، جھ س
راوي     . فیغلب علیھا طابع المرح والسخریة " إیراز  ان ال ى لس ص عل ال و. وتجري جمیع القص أثر  من  رغم ب ت

 . شنكول باألدب التركي ، فإن موضوعات قصصھ تتصف بالعمومیة بدال من الخصوصیة التركمانیة
یش في فق         ) لیلة والدة (وتصور قصة  ة تع اة عائل داقوقي ، حی ید ال اص محمد خورش ى    للق افة إل دقع ، إض ر م

إظھارھا عالمین متناقضین ، معاناة القرویة التي تعیش آالم الوضع ،والطبیب الذي یقضي وقتھ في اللھو دون 
والقاص محمد خورشید الداقوقي حسب تقییم الكاتب یختار . اھتمام بمعاناة تلك المرأة ومعاناة الطبقات الفقیرة 

  . " حیویةكلماتھ المنتقاة بقدر كبیر من ال" ..
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ي ( أما القسم الثاني المعنون  و          ) أدباء النثر الفن دالحكیم رزي أوغل اء عب ى كل من األدب اب فیتطرق إل ي الكت ف

یؤكد المؤلف . وعطا ترزي باشي وشاكر صابر الضابط وإحسان صدیق وصفي ومترجم الكتاب ارشد الھرمزي 
ات في       على ان ھذه النخبة من الكّت اعي والكتاب د االجتم ي والنق د األدب اب خدموا األدب التركماني من خالل النق

ا نصوصھم         فضًال عناریخ والقضایا الوطنیة والتاریخیة ، مجال الت ة ، مقیم وام التركی اریخ األق ي ت اتھم ف كتاب
ق وتوعیتھم        اریخھم العری ى ت د عل الوطنیة والتاریخیة في أنھا تبث روحا جدیدة بین التركمان من خالل التأكی

  .التي یتمتع بھا جمیع العراقییننفسھا إلى ان لھم الحقوق 
عبدالحكیم رزي أوغلو بأنھ ناقد أدبي لقیامھ بنشر ) رأي الكاتب على وفق(ھذا المنظور یمكن اعتبار من خالل 

  . ، طرح عبرھا إیمانھ بالتجدید والتطور في األدب) اإلخاء ـ قارداشلق( سلسلة من المقاالت النقدیة في مجلة 
فِ  اریخ وشؤو      أما شاكر صابر الضابط فھو لم یكت ي الت ا ف ھ باحث راق من خالل       بكون ي الع عبي ف راث الش ن الت

ھ الشھیر    أ، بل اثبت عراقة و 1941مانشره في ھذا المجال منذ  ( صالة انتماء التركمان للعراق من خالل كتاب
اب       ) موجز تاریخ التركمان في العراق  داره كت یة من خالل إص ایا السیاس اریخ  ( ، إضافة إلى اھتمامھ بالقض ت

ھ        ) . الصداقة بین العراق وتركیا وك عنوان اني في كرك راث الشعبي التركم ده  ( كما أصدر كتابا حول الت كركوك
) العراق ( وجریدة ) التراث الشعبي (وساھم في إصدار مجلة ) اجتماعي حیات ـ الحیاة االجتماعیة في كركوك 

  . باللغتین العربیة والتركمانیة
ب   ) جامعة كمبردج خریج(مھدي البیاتي ، الكاتب إحسان صدیق وصفي .ویعتبر د ل كات بأنھ لیس مجرد أدیب ب

  . مھتم بالقضایا االجتماعیة والفولكلوریة في كتاباتھ
ھ      . أما أستاذ األجیال التركمانیة عطا ترزي باشي ، فیرى د دین ل اني المعاصر ی اتي أن األدب التركم مھدي البی

لناطقة بالتركیة في العالم ، من خالل حیاتھ بالشيء الكثیر ، وبأن شھرتھ تتعدى حدود العراق ، إلى كل الدول ا
ة    ة والوطنی الزاخرة باإلنتاج والعطاء واإلبداع الثر ، ودوره المھم في الحفاظ على ھویة تركمان العراق الثقافی

  . من خالل توثیق عطاءاتھم الثقافیة في مختلف المجاالت
قاالت التي كتبھا في شتى صنوف األدب والثقافة ویقیم الكاتب ،أرشد الھرمزي بأنھ متنوع اإلنتاج من خالل الم

اریخ      ي ت التھ ف ة واص ة والوطنی ھ القومی اني وھویت الوجود التركم ف ب ة التعری طالعھ بمھم ى اض افة إل ، إض
  . العراق

را       ان معب ان ، وك ي للتركم ال السیاس یتوصل الكاتب في نھایة البحث إلى ان النثر الفني التركماني، سایر النض
امین      ) في نھایة الستینیات(ى أن القصة التركمانیة ویر. عنھ  ى ان مض یرا إل عر ، مش ال تزال متخلفة عن الش

یوع األساطیر والقصص          ى ش ة إل ف القصة التركمانی باب تخل النصوص القصصیة عراقیة صرفة ، ویرجع أس
دكتور  .الشعبیة ، وإلى عدم وجود مدارس خاصة بالتركمان یتعلمون فیھا لغتھم  اتي في     ویتوصل ال دي البی مھ

ى           م یطلعوا عل اب القصة ل ب كت ب ، وان اغل ة التجری ي مرحل زال ف ة ال ت ة التركمانی ى أن القص تنتاجاتھ إل اس
  .التجارب الحدیثة في مجال القصة ، لذلك لم یستطیعوا التحرر من تأثیر القصص التقلیدیة

ذي أجراه      ولعل أھم جزئیة جدیرة باالھتمام ھو قیام المترجم ارشد الھرمزي  اء ال اب ، بنشر اللق في نھایة الكت
وم الشرقیة    د العل دیر معھ ك ، م انیس بنزن ور یوھ ع البروفیس ا م ي ألمانی اء وجوده ف یا أثن ي شخص ة ف جامع

ة فروع         ى أدب بقی ي العراق عل اني ف أثیر األدب التركم ماینتس حول اللھجة التركمانیة ، والذي أكد فیھ على ت
مثل إیران وأفغانستان ، إضافة إلى نشره حوارا مماثال مع الدكتور براندز مدیر معھد   اللغة التركیة في الشرق 

تقل      راق أدب مس ي الع اني ف ى ان األدب التركم ھ إل ي لقائ ار ف ذي أش ورت وال ة فرانكف ي جامع وم الشرق ف عل
دا أن ا       دیث ، مؤك ي الح ا من األدب الترك ام فرع اني  اجتماعیا وإن كان عملیا ضمن إطار األدب الع ألدب التركم

وان  . سیبقى حیا ومتطورا بشكل حتمي كما تضمن الكتاب في نھایتھ مقاال للبروفیسور یوھانس بنزنك تحت عن
  .)ينظرة عامة حول األدب التركمان( 

راق      ( تأتي أھمیة كتاب  ان الع دى تركم اؤه ل ق        ) النثر الفني وأدب جل ویوث ھ یس اتي ،في أن دي البی دكتور مھ لل
ة المعاصرة ،     لمرحلة مھمة م اء    فضًال عن  ن مراحل تطور القصة التركمانی ھ بجھود أدب ة    تعریف دموا الثقاف خ

التركمانیة ، ویعتبر صدور الكتاب بعد ما یقارب من أربعة عقود من كتابتھ كرسالة تخرج لنیل درجة الدكتوراه 
  . لتركمان العراق ، إضافة مھمة للمكتبة العربیة على طریق التعریف بالھویة الثقافیة واإلبداعیة

 )موقع المجلس العراقي للثقافة (
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  فة ایام زمانالصحا

  اثمن كنز علمي في مكتبات بغداد
  مؤسسة علمیة تتعاون مع اھم مكتبة عراقیة 103

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارف االنسانیة        وز المع ي العراق كن وم     .... بین جداران المكتبات العامة والخاصة ف دات لكل العل ین المجل مالی
منھا المطبوعة ومنھا ماھو منقوش على الحجر او والفنون ولكل العصور وبكل المخطوطات منھا المخطوطة و

ایفكر المرء بقرا     ...مكتوب على ورق البردي  ا كل م ة فیھ ة     ئبعض ھذه المكتبات عام اف العام ة االوق ھ كمكتب ت
ارف والبحوث              ین من المع ات تخصصت في فرع مع ا مكتب ي ومنھ ة الخالن ة ومكتب .. ومكتبات االدارة المحلی

ة ال كمكتبة مدیریة الري العا ة في        ممة ومكتبة كلیة العلوم ومكتب ات العلمی ان والمكتب ة االرك ة كلی احة ومكتب س
یئًا في      ا ش النجف االشرف ومن بین ھذه المكتبات المتخصصة مكتبة مھمة في بغداد قد الیعرف الكثیرون عنھ

تطویرھا وتثمینھا حین ترتبط بمائة وثالثین مؤسسة علمیة في كل انحاء العالم تتراسل معھا وتتعاون من اجل 
  .انھا مكتبة متحف التاریخ الطبیعي ببغداد ... وتعد ھذه المكتبة من اھم مكتبات العالم في مجال تخصصھا ... 

زرت ھذه المكتبة خالل زیارتي للمتحف وتحدثت الى االستاذ حمید عبد الرحمن المسؤول عنھا والذي سبق ان 
ال    شغل منصب المسؤول في كلیة التربیة وفي مكتب را ، ق ى انكلت ة كلیة االركان وفي المكتبة المركزیة وُأوفد ال

ة    ا البالغ دد كتبھ اس بع ا التق ة بأنھ ذه المكتب ف ھ ة    16163یص ا خاص ب فكلھ ذه الكت ة ھ اس بنوعی ا تق وانم
  ..بالتاریخ الطبیعي وبعلمي الحیوان والنبات واغلبھا بلغات اجنبیة 

ي تراسل     وقد نمت ھذه المكتبة عن طریق شراء ھذه   ارج فھ ي الخ الكتب والمبادالت مع المؤسسات العلمیة ف
ا        130 ات مطبوعاتھ ذه المؤسس دورھا تبعث لھ ة وب تظم     . مؤسسة علمی ر من ة غی ادة مجل در ع ة تص والمكتب

  . ، كما تصدر نشرة متحف التاریخ الطبیعي 1961صدورھا بأسم التاریخ الطبیعي ، صدر عددھا عام 
مجلة علمیة متخصصة من مختلف البلدان وتعتبر ھذه المكتبة فریدة من   300ام نحو وتصل الى المكتبة بانتظ

زود    ین وت الب المتخصص اتذة والط احثین واالس ا للب تح ابوابھ ي تف ط وھ رق االوس ة الش ل منطق ي ك ا ف نوعھ
  ....الوزارات بالمراجع العلمیة في مجال اختصاصھا 

  140عراقیة ـ العدد  نشر ھذا الموضوع في جریدة النصر ـ وھي جریدة*
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  89ـ  دد الثالثالع

  عناوین عریضة 
  :اخترنا لكم من عناوین الصحف والمواقع ھذه الباقة 

شمول الجامعات العراقیة كافة ..في مشروع یؤسس لبنیة علمیة رصینة في العراقـ 
  .فتراضیةبالمكتبة اال

  )صحیفة المشرق العراقیة( 
  .من المعاییر التي یبعث بھا تطورأي مجتمع القراءة معیارـ 

  ) موقع النادي العربي للمعلومات(
ترتبط صورة الثقافة عادة بمفاھیم الشمول والسعة، فلیس ھناك فعالیة ثقافیة محددة ـ 

  .عنى الثقافةوواحدة قادرة على ملء المساحة التي نحددھا في تصوراتنا لم
  ).موقع المجلس األلكتروني(

ـ نحن العرب مدینون للعراق بالكثیر من العلوم والفنون منھا الخط الكوفي الذي ظھر 
  ".قبل ظھور مدینة الكوفة نفسھا ولكنھ نسب إلیھا

  )موقع شھود األلكتروني(
.ـ ال یمكن عزل تاریخ المجتمع اآلن عن ماضیھ وقیمھ الموروثة العظیمة  
)ع كلكامشموق(  

غارقة في سرادیب المصرف .. حسناء النمرود العاجیة .. العثور على مونالیزا العراقـ 
.المركزي في بغداد  

)جریدة الجریدة العراقیة (  
.ـ العمارة من أھم سمات الثقافة المادیة لإلنسان  

)مجلة شرفات الشام (  
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  بین الغزالي وإبن رشد

سنة نحو " تھافت التھافت"م، وألف ابن رشد كتاب 1095/ھـ884سنة " تھافت الفالسفة"ألف الغزالي كتابھ 
وقد أحدث ھذا الكتاب منذ ظھوره دویًا ھائًال في ". تھافت الفالسفة"م رّدًا على كتاب أبي حامد 1180/ھـ575

األوساط الدینیة والفلسفیة، جعل الكثیر من أنصار الفلسفة یظنون أن الفلسفة قد انتصرت بھذا الكتاب لنفسھا، 
  .م قائمة من بعدهوأن ابن رشد قد أفحم بھ الغزالي ومریدیھ، فلم تقم لھ

  من مناطق بغداد 
نسبة الى  )االیلوازیة(اسمھا  ، ویعود اصلوتسمى خطأ العیواضیة  في مدینة بغداد ، العلوازیةتقع : العلوازیةـ 

  .ما بعد فيأسمھ فعرفت المنطقة ب) ایلواز(لرجل من اھل اواخر العصر العباسي یدعى تعود بساتین
 . كانت ترفع الماء من دجلة لسقي البساتین ) كرود(  ت لى سبع بكرانسبة اا یعود اسمھ  :رسبع ابكا ـ
  .فیھا)القیر(سمیت كذلك لوجود  :الكیارة ـ

  أول
وكان ، اتقن االنكلیزیة والفرنسیة بال معلم  . اول صحفي بغدادي لم یحصل على شھادة دراسیة ھو حمید رشید

  .لبغدادیات المقروءة في جریدة الشعب البغدادیةخیر من یجید الترجمة وتحریر المقاالت الصحفیة ویكتب ا

  الكتاب الزائر
ادرون  ة،           ،ن ا الخبری ة وسرعة عجلتھ ا الیومی ة بطبیعتھ طوة المھن اة من س تطاعوا النج ذین اس حفیون ال الص

ب األحوال      ي غال ى          . المجردة من التأمل ف وفر عل د الیومي، ویت اوز طموحھ البع حفیًا یتج ادف ص دما تص وعن
ة تخرج عن حدود      موھبة تنزع  ى تجرب دة  " إلى الكتابة األدبیة، فمن المحتمل أن تحصل عل ابر " الجری ، ةالع

 قاسم حداد "  .الكتاب  الزائر" إلى شكل 

  أضف الى معلوماتك
  االغاني اشھر كتب ابي الفرج االصفھانيـ 
  الطب ، الفلسفة ،الفلك ، الكیمیاء، الموسیقى العلوم التي ابدع فیھا الرازيـ 
  ابن خلدون ھو مؤسس علم االجتماعـ 

  ـ جابر بن حیان مكتشف علم االحیاء
  لم عربي قدیم من علماء اللغة و األدباـ أن یاقوت الحموي ھو ع

  ـ ماركوني ھو مخترع الرادیو
  . احرف 72ـ أن أكبر عدد حروف في لغة ھي حروف اللغة الكمبودیة التي یبلغ عدد حروفھا 

  العالمھو اعرض انھار  ـ االمازون
  .أن االول یجزم فعًال والثاني یجزم فعلین مضارعینسم الشرط الجازم أالفرق بین الحرف الجازم وـ 
  ھي الصحراء الكبرى في شمال افریقیا اكبر صحراء في العالمـ

                                               أمثال شعبیة عراقیة
 اللي ما تعجبك تفشخك ةالحجار

 ة لعادتھا القدیمةرجعت حلیم
 مات اللي خلف ما

 اشتري وال تبیع
 یركض والعشا خباز

 العنب ونرید سلتنا جزنا من
  چفیان شر لمال علیوي
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  أقوال

اب ُی رأالكت ن  ق م
  .عنوانھ

ر كتاب ن غی الم م ة الك
  ..كأنھ میت

اللغة ھي األداة األولى 
التي تدل على عبقریة 

  .الشعب
مت   أحمد البالغة  الص

  .حین ال َیْحُسُن الكالم
  

  .خطاٍب العمل أبلغ
غ ال أبل ن  األفع م

  .األقوال
ھ   لسان الفتى عن عقل

ترجمانھ متى زل عقل 
 .رء زل لسانھالم

  .قش إبرة في كومة
  .الثریا أبعد من
  .الوشم أثبت من

  .من یداویھا لكل داء دواء یستطب بھ إال الحماقة أعیت
  ریخیة معلومة تأ

ا              ى اطرافھ دار مرتفع عل وم فوق ج ة السماویة ، وتق ا القب بة تعلوھ دون إًن االرض ھض كان السومریون یعتق
  .البعیدة

ند االرض والسماء    أما البابلیون فاعتقدوا ان ا      .. المحیطات تس ا ، ومركزھ اء تطفو فوق میاھھ واالرض جوف
  .فیھ مملكة األموات 

  كالم جمیل
ي    وإذا.. یارب إذا أعطیتني ماًال فال تأخذ سعادتي  ال تأخذ     .. أعطیتني قوة فال تأخذ عقل ي نجاحًا ف وإذا أعطیتن

  0رامتيأعطیتني تواضعًا فال تأخذ اعتزازي بك وإذا .. تواضعي
  اتتعریف

 . بھ عقول اآلخرین تنتاج عقول نابھة لتقتا مةالحكـ 
  وقسم فعل ولم یفكر. قسم فكر ولم یفعل : الفاشلون قسمان  ـ 

  :قال أحد الحكماء
ة    ثالث حیل یس ل ھ  : ل ر یخالط رم        فق ھ ھ رض یمازج د ، وم ا حس ومة یخامرھ ل ، وخص  . كس

  رأي
انك تعرفھا  معجتمع فیجب ان توافق على ان تتعلم اشیاء كثیرة اذا كنت ترید ان تكون شخصیة محبوبة في الم

 .تمام المعرفة
  سؤال

  ماھو الشيء الذي یمشي ویقف ، لكنھ بال ارجل؟
  

  91العدد الثالث ـ 



  ا المعلوماتتكنولوجی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   تعنى ھذه الصفحة باخبار وموضوعات عالم تكنولوجیا المعلومات الغني بالتطورات التقنی

وقد اخترنا لھذا العدد ھذه الباقة . المذھلة في عالم الثورة المعلوماتیة المتسارعة والمتجددة 
  :من  األخبار الحدیثة والمعلومات القصیرة

**********  
 :ماتتكنولوجیا المعلو مفھوم

ة  تكنولوجیا" ة    ال TECHNOLOGY المعلومات ھي تعریف لكلم ة الیونانی تقة من الكلم  TECHNE مش
ة    ویترجم  والتي تعني علمًا أو دراسة LOGY وتعني فنیًا أو مھارات أما الجزء الثاني من الكلمة بعض كلم ال

  .بینما یراھا البعض أنھا ثقافة) تقنیة ( تكنولوجیا إلى العربیة 
د تكون    تظھر تكن وم ق ة الی كل     ولوجیا المعلومات في كل أوجھ حیاتنا فمنذ بدای ي ش ات ف ذان الفجر أو  آالمعلوم

نبأ أو ما یتضمنھ حدیث العائلة على ب ناالصباحیة أو ھاتف یخبر األخبار في المذیاع أو التلفاز أو الجریدة نشرة
ا  محتویات األوراق في العمل أو الحاسوب أو جھاز الف المائدة كذلك ى أنن نتلقى   اكس فالواقع إننا منغمسون حت

اج     ي تستخدم إلنت ائل الت تلزمات الضروریة    ونرسل ونتعامل ونخزن وننظم ونفكر بالمعلومات وھي الوس المس
  .مستمرة في النمو والتعقد والتطور التزال تكنولوجیا المعلومات. لراحة اإلنسان واستمراریة وجوده 

 0)ـ  المعھد الوطني  عن موقع تكنولوجیا المعلومات( 
  :قلم ذكي یخزن المحتوى النصي والصوتي

ویعد  , قلمًا ذكیًا قادرًا على خزن المحتوى النصي والصوتي معًا) Livescribe(طورْت شركة الیفسكرایب 
إذ انھ یتیح لھم نقل .. جذابًا بالنسبة للطالب واألساتذة والصحفیین) Pulse Pen(اسم یحمل ھذا القلم الذي 

ا       جمی ن تحریرھ ة یمك یغة رقمی وتر بص ى الكمبی رة إل ا، مباش ات وغیرھ ن مالحظ دویًا، م ھ ی ا یكتبون ع م
ات، الشفویة           .بسھولة جیل المالحظ ذلك من تس تمكن ك ا ی ط، إنم ي فق وال یخزن القلم الجدید المحتوى النص

وص بصورة والكتابیة، وعرضھا بصورة موازیة على شاشة الكمبیوتر الشخصي مما یسمح بمراجعة النص
ساعة من الصوت بفضل ذاكرتھ الداخلیة، ) 200-100(ویستطیع ھذا القلم الذكي خزن . سریعة وسھلة جدًا

  .كیكابایت) 2أو  1(وسعتھا 
كرایب           ركة الیفس ع ش ارة موق الل زی ن خ وع م ن الموض ر ع یل أكث ى تفاص الع عل ن اإلط ویمك

)www.livescribe.com (على اإلنترنت.  
  )عن صحیفة المشرق ( 

  :مواقع مجانیة على موقع غوغل
ا  واقعھم           أعلنت شركة جوجل األمریكیة عن إطالقھ اء م وا من بن اب لیتمكن تخدمیھا الب تح لمس دة تف ة جدی خدم

ة لمنافستھا    الخاصة على شبكة دم   " مایكروسوفت "اإلنترنت مجانًا، وتعد ھذه الخطوة ضربة موجع ى تق  الت
 .لقاء المال االمیزة نفسھا لكنھ

الجدیدة التى ستتیح للراغبین ببناء مواقعھم الخاصة بإضافة صور  الشركة على سھولة استخدام الخدمةوأكدت 
 ."یوتیوب" وأشرطة فیدیو من

األمریكیة التى تمكنت صاحبة أكبر  JotSpot "جوت سبوت"شركة  وتعول غوغل فى تأمین ھذه الخدمة على
ا و ضمھا     محرك بحث على اإلنترنت من دھا علیھ ى         وضع ی ذه الشركة عل ت، وتعمل ھ ام الفائ ة الع ا نھای إلیھ

 .تقنیات مماثلة في ھذ االتجاه تطّویر
 .لكن لقاء بدل مالي "SharePoint" نفسھا من خالل برنامج یذكر أن شركة مایكروسوفت تقدم الخدمة

ع البحث تمكن متصفحي اإلنت      "غوغل"وعلى صعید متصل، أطلقت شركة  ر موق ت  مؤخرًا خدمة جدیدة عب رن
  الرئیسیة عن طریق إضافة المعلومات والتطبیقات من أكثر  Google صفحة من وضع لمستھم الشخصیة على

 .حول العالم آالف مصدر 10من 
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   تكنولوجیا المعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخدمین بالمعلومات    غ وتقوم غو  , باللغة العربیة وأتاحت الشركة الخدمة لمستخدمي الصفحة ل بتوصیل المس

وائم         التي تثیر اھتمامھم، كلھا اب وق ى األلع دیو إل ات الفی ار وملف المھمات،  على صفحة واحدة، بدًءا من األخب
ن  ط           ویمك ى راب غط عل ق الض یة بسھولة عن طری تھ الشخص تخدم إضفاء لمس  الموجود في   iGoogle للمس

 .الجانب األیسر العلوي على صفحة جوجل المحلیة
ھ من أي      وبمجرد أن ینتھي المستخدم من تصمیم جیل دخول د تس صفحتھ الشخصیة، یستطیع أن یصل إلیھا بع

تخدم       أیضًا را جھاز كمبیوتر، ویوجد ة أراد المس ي حال لي للصفحة ف ى الشكل األص  بط على الصفحة للعودة إل
 .االنتقال إلیھا في أي وقت

من أجل تزیین صفحاتھم وتشمل التصمیمات  Themes شبابیة ویمكن للمستخدمین استخدام تصمیمات جذابة
ق         مناظر مثل الشاطىء ومقھى ى وف میم عل ر ھذا التص اص، ویتغی ا محطة ب ى مدار     یاباني وأیض ت عل التوقی

ت      الیوم وبناًء على ي أي وق ره ف وم بتغیی تخدم أن یق اء  حالة الجو المحلیة في ھذه األثناء، ویستطیع المس . یش
   .صفحة غوغل أیضا فمثال عندما تغرب الشمس في المنطقة التي یقطن فیھا المستخدم، تغرب الشمس على

 )عن شبكة االخبار التقنیة ( 
  

  :ر محمول فى العالماطالق أصغر كومبیوت
فى منطقة الشرق األوسط أنھا " آبل"المستقلة والموزعة لمنتجات " آراب بیزنیس ماشین لیمتد"قالت شركة 

ة    Mac Book Airتنوى إطالق جھاز  ى أسواق منطق ، والذى یعد أنحف جھاز كمبیوتر محمول فى العالم، ف
  .الشرق األوسط

ھ،   16، 0تبلغ سماكتھ  Mac Book Airوذكرت مصادر إخباریة إماراتیة أن جھاز  إنش عند أنحف نقطة فی
ة من           75، 0بینما تبلغ أقصى سماكة لھ  وتر المحمول ى أجھزة الكمبی ماكة أنحف نقطة ف إنش، أى أقل من س

  إنش ، باإلضافة إلى أنھا مزودة بإضاءة خلفیة 13. 3العالمات التجاریة المنافسة یتمیز بشاشة عرض قیاسھا 
التى تتیح النقر والتدویر والسحب، مما یسھل " مالتى تاتش"وكذلك لوحة تعقب بمیزة ,  یود المشعالد"بتقنیة 

  . Safariتصفح الصور وتدویرھا، أو تصغیر وتكبیر صفحات اإلنترنت فى برنامج 
ة بغالف من              ق محمی ى ذات تصمیم أنی الحجم الطبیع اتیح ب ة مف م لوح د یض از الجدی وذكرت المصادر أن الجھ

عیفة   األل اكن ض منیوم لمزید من التحمل، وتتمیز لوحة المفاتیح بإضاءة خلفیة تجعلھا مثالیة لالستخدام فى األم
  .اإلضاءة

ذى لشركة    ل "وتجدر اإلشارة إلى أن الرئیس التنفی ت من صنع أنحف       "ستیف جوبس  " "آب ل تمكن د أن آب أك
ى ل  اس     لوحة ال جھاز كمبیوتر محمول فى العالم من دون التضحیة بالحجم الطبیع ة العرض بقی اتیح أو شاش مف

             .انشا 13
ـ وموقع العرب اونالین (                                                                                         ـ وكاالت    )دبي 

  
  :!كومبیوترات بحجم خلیة الدم 

ستكون ھناك  2033وعلماء المستقبل انھ بحلول عام قال راي كورزویل الذي یعتبر احد كبار المخترعین 
  . اجھزة كومبیوتر بحجم خلیة الدم

محور عمل اجھزة الكومبیوتر الى جانب تقنیة تناھي  تعد ان النمو الھائل في قوة المعالجات التيأضاف و
  . ر اجھزة كومبیوتر متناھیة الحجموالحجم سوف یؤدي الى ظھ

تتضاءل الحدود بین "ا ال یمكن تصوره في اداء الكومبیوترات وبالتالي وقال ان البشریة سوف تشھد نمو
  ". الخیال والواقع

من حیث الحجم سیتضاءل حجم الكومبیوتر خالل السنوات الخمس والعشرین المقبلة وستكون " ایضًا واضاف
  ". اصغر من حجمھا في الوقت الراھن بمائة الف مرة

  حبة الفستق السوداني داخل الدماغ وھو االمر"ضع جھاز كومبیتر بحجم اشار الى ان العلم قادر االن على وو
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  لمعلوماتاتكنولوجیا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصاب التي ادى المرض الى المتبع في معالجة االشخاص المصابین بمرض الباركینسون لیقوم بوظیفة اال

وتقلیص  حاضرواوضح ان مع امكانیة زیادة طاقة الكومبیوترات ملیار ضعف على طاقتھا في الوقت ال".تلفھا
لعشرین معناه الوصول الى اجھزة الحجم مائة مرة عن الحجم في الوقت الراھن خالل السنوات الخمس وا

قادرة على الدخول الى داخل اجسامنا للمحافظة على صحتنا وحتى الوصول الى "كومبیوتر بحجم كریة الدم 
واكد كورزویل انھ مع انتاج مثل ھذه الكومبیوترات سیكون ". دماغ االنسان وبالتالي زیادة ذكاء االنسان

  .لعالم االفتراضي الموجودة داخل جملتنا العصبیةبمقدورنا الوصول الى الصورة الكاملة ل
  )عن شبكة النبأ المعلوماتیة ( 

  
  :نشرة لسد الثغرات األمنیة في أنظمتھا12مایكروسوفت تصدر 

ة        ) 12(تعتزُم شركة مایكروسوفت إصدار  ة المقبل ام القلیل ا خالل األی تخدمي أنظمتھ ة خاصة بمس .. نشرة أمنی
االت ُوصفت            حیث یجب تحدیثھا لسد بعض الث  ة بمعالجة ح بع خاص ك النشرات س ین تل ة، ومن ب غرات األمنی

ي األجھزة       د ف ات عن بع بالحرجة حیث إن ھذه الحاالت تسمح للمخترق بتنفیذ أي برامج أو الدخول على الملف
ام األوفیسو    المخترقة، والسبع ثغرات الشدیدة الخطورة بناًء على وصف الشركة تتمثل في ثالث ثغرات في نظ

الث ثغرات         بلورور وث ت أكس ي األنترن دة ف الذي یحتوي على برامج الوورد والباوربوینت واإلكسل وثغرة واح
  .في الویندوز

  
  :یحظى بشعبیة كبیرة في مختلف أنحاء العالم oovooماسنجر 

دعى   مؤخرًاكثر الحدیث  و "عن برنامج اتصال عبر بروتوكول اإلنترنت ی ع أن یحدث تغی   "أوف ًا ری ، من المتوق
ة العمل من جھة أخرى        ة آلی تخدم  . كبیرًا في لمسات التصمیم الخاصة ببرامج الماسنجر من جھة وفعالی   المس

عالیة من حیث جودة الصوت والصورة وآلیات عمل متقدمة بما في ذلك، المكالمات  یزاتیتمتع برنامج أوفو بم
ة، فضًال      الصوتیة والمرئیة والمكالمات الھاتفیة وآلیة رسائل الفیدیو ونق  ات التواصل الجماعی ات وحلق ل الملف

ة      دة لغات مختلف ة وبع ة الكتابی ا           . عن المحادث ن إرفاقھ ي یمك ة الت أثیرات المرئی ك الت اه تل ولعل من أبرز مزای
ة            ات الفیدیوی ى المحادث ة عل ن الطراف دة م ة فری افة لمس أنھا إض ن ش ي م دیو والت   . بالفی

 یمكنونھا العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والصینیة وغیرھا، یأتي البرنامج بعدة لغات عالمیة من بی 
ھ ن خالل دة   م غطة واح ق بض ة التطبی ة واجھ ر لغ اء ت  . تغیی ن األعض دم ع ث المتق یة البح ك أن خاص دوالش  ع

ار جودة الصو         . ضروریة جدًا مع مثل ھذه البرامج الواعدة ة باختب ار التقنی ة لألخب ة العربی د قامت البواب ت وق
  ، وجاءت النتائج ممتازة  والصورة والمكالمات الھاتفیة التي تعتبر مجانیًة إلى كل من الوالیات المتحدة وأمریكا

  
  :ھندسة الحاسوب : تعریفات 

د  يھندسة الحاسوب او ھندسة المعلوماتیة التقنیة ھ  روع   ىأح ة  ف ذي    يوھ  الھندسة الكھربائی اص ال االختص
  .علوم الحاسوبو  الھندسة اإللكترونیةیجمع بین 

رة في        إلكترونیات أ يمھندسو الحاسوب ھم عبارة عن مھندس دریب وخب افیة وت ات إض دیھم معلوم ًا، و ل ساس
اد    ع العت ات م ل البرمجی ال تكام ي مج یما ف وب، الس لب للحاس اد الص ات والعت میم البرمجی ال تص ارك . مج یش

االت   ع مج ي جمی وب ف بةمھندسو الحاس میم  الحوس ن تص غریةم ات الص یة، المعالج یب الشخص و  والحواس
لدارات والشیبات فضًال عن تكامل األنظمة الحاسوبیة مع وحتى تصمیم ا supercomputer الحواسب الفائقة

  ). مثل المركبات ذات المحركات واألنظمة الرقمیة (انواع أخرى من األنظمة 
وب   و الحاس اھم مھندس ة    iclیس فرات البرمجی ة الش ي كتاب ًا ف منةأیض ات المض  embedded البرمجی

software للمتحكمات الصغریة microcontroller   ي ، تص یبات  ذات الزمن الحقیق ، العمل   VLSIمیم ش
ة   ات التماثلی ى الحساس میم  analog sensorsعل غیل ، تص ة التش ى  أنظم داراتو حت ات ال  circuit لوح

board  0الروبوتاتو  
  )عن ویكیبدیا ـ الموسوعة الحرة (
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادي القراءـــــــــــــــــــــــ
 زوار جریدتنا االحبة .. نا االعزاء ؤقرا

  تحیة طیبة 
اتكم وآراؤك           تواصلكم  یسرنا   نكم تعلیق لنا م ین ان تص نكم ، آمل ا وبی ربط بینن ي ت ة الت ر جسور المحب ا عب م معن

ق وكل         وأن تكون ..  بالمجلة دائمًا ائق والتوثی ات والوث ب والمخطوط الم الكت ات وع كتاباتكم في شؤون المكتب
مایمت للتراث العراقي  بصلة ، فضًال عن كل ما لھ عالقة بالثقافة العراقیة عمومًا من موضوعات ھادفة سنقوم 

م   اھماتكم اس یالتكم     بنشرھا في  ھذه الصفحة ،آملین ان تذكروا في مس ة ومھنكم وتحص اوینكم الكامل اءكم وعن
ادر والمراجع      ر ھوامش المص ب ذك ى جان ة ، ال ة  (العلمی ة العلمی دة عن   )لالمان وعات مع ت الموض ا كان اذا م

  .، كما نلفت عنایتكم الى اعتذارنا عن نشر القصص والقصائد والخواطر عمومًامصادر اخرى 
********  

  موضوعات ھذا العدد
لتنا مجموع ي   وص ة الت ذه الباق دد ھ ذا الع ا لھ ا منھ زاء ، اخترن ا االع ض قرائن ن بع ة م ات الجمیل ن الكتاب ة م

  ..نعرضھا أدناه
  مكتبتي صدیقتي

ي    . مكتبتي صغیرة ، لكنھا لیست كذلك بمحتواھا المعرفي العظیم  مح ل ا س انھا خیر صدیقة لي ، ألجأ الیھا كلم
د ع  ث اج یق ، حی عرت بالض ا ش ذلك ، وكلم ت ب لوتي الوق دھا س رار  .. ن اء واس ر الجلس ا خی ي خبای وص ف اغ

  ..الصفحات بین االغلفة 
ة            .. مكتبتي تروي ظمأي للمعرفة  ي طالب ك أنن ي ، ذل ي العلم ي بحث ا ف اج الیھ ي احت ة الت ي اللغوی تعزز مفردات

  ..جامعیة بھا حاجة الى االستزادة من مصادر المعرفة 
مكتبتي عالم آخر قد یھمل الكثیرون من ابناء جیلي الدخول الیھ .. مكتبتي ، ركن ھادئ في زمن ضاج بالمتاعب 

ة        ا المكتب ي توفرھ دة الت ن   .. ، لكنھم على خطأ كبیر حین الیزورونھ ، وھم بأھمالھم ھذا یخسرون الفائ ي ل الت
  ..اھجرھا مھما كان 

  سمیة علي ـ بغداد
  الكتاب وانشغاالت الزمن

وھذه .. ، ووسائل االستمتاع االخرى كالستالیت والسیدي وغیرھما  نحن ننتمي الى زمن متعب مليء بالمشاق
ھذا الكتاب الجریح الذي وجد من اجلھم ، .. الوسائل اسھل بالوصول الى اذھان الناس ، لذا ابتعدوا عن الكتاب 

ي أ          ث دراس تكمال بح ھ ألس ین یدرسون او یحتاجون ھ االّّ ح ألوا عن ر أن یس و یھجرونھ ویتركونھ وحیدا من غی
  ھل الكتاب ممل حتى الیحظى بالمتابعة والقراءة ؟..  شيء من ھذا القبیل 

بالتألكید ال ، لكن المسألة ان الحیاة معقدة وملیئة بالمتطلبات والمشاكل واالنشغاالت ، لذا قد ینصرف الكثیرون 
ر من المعلوم       وفر الكثی اب ی ك ، ألن الكت ات    عن معانقة الكتاب ، لكنھا خسارة ان یفعلوا ذل ر من أوق ات والكثی

  ..فال تھجروه .. التأمل 
  قاسم عبد األلھ ـ البصرة

  الطفل والمكتبة
للمكتبة اھمیة كبیرة للطفل ، فھي تمثل لھ وسیلة تربویة وتعلیمیة مھمة ، ینبغي للوالدین االھتمام بھا وتقریبھا 

ى    الى قلب الطفل ، إذ إّن من المھم تحبیب الكتاب للطفل منذ نعومة اظفاره ل عل لكي یعتاد القراءة ویحبھا ویقب
ة   .. اداء واجباتھ المدرسیة من غیر اعتراض او تكاسل او ممانعة  ون اھمی ان الكثیر من األمھات واآلباء یجھل

دوا اطفالھم على المطالعة ، فھي تغني خیالھم ، وتقوي مقدراتھم الكالمیة ، وتعزز مفرداتھم ، وتحفزھم ان یعّو
  .انھا تمدھم بالمعلومات الغزیرة واالفكار الخالبة التي تعود علیھم بالفائدة فیما بعد على التفوق ، كما 

یرتھم       ي مس ز ف وق والتمی وا التف فالى كل أم وأب اقول ، افتحوا الكتاب امام اطفالكما ، حتى یتعلقوا بھ ، فیحقق
  .الدراسیة 

  كركوك - عادل نصیر 
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 97 ـ العدد الثالث
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  الصورة تحكي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 فنانون عراقیون غادرونا ، لكنھم تركوا
.لنا آثارھم وبصماتھم اللونیة الخالبة   

  ..نزیھة سلیم .. سلیم جواد 
  اسماعیل فتاح الترك.. شاكر حسن آل سعید 

          
                                                                                                                             

                                                                                                                               
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                     

  

 

  

   

 

 

 

 

  


