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

لصحف والمجالت  في اوالُكتاب واالدباء والمؤلفین ورؤساء تحریر 
انون اإل    یفاء بالالعراق الى اإل ب ق ررة بموج اتھم المق م   تزام داع رق ی

المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  1970لسنة  37
د ( ة  ) المجالت والجرائ ي یصدرونھا    األ والمصنفات العراقی رى الت خ

 یةالوطن وذلك بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق
  ) .قبل الطبع  (

ة  عاله جمیع المؤسسات الثقافیة واإلفي أیداع وُیلزم قانون اإل عالمی
ة   میة والخاص ة واأل الرس ابع الحكومی رین والمط ة  والناش ة كاف ھلی

ائق  إب ب والوث ة  یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكت  الوطنی
  ) .مرحلة مابعد الطبع ( نشرھا قبل االذن بتسویقھا او

أتي  ى   وت ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك خ م س نس داع خم ى ای دعوة ال ال
ري ال  اج الفك افي  والنت ى  االرث الثق دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم عراق

  .ساتذة والباحثین والدارسین األ
تزویدھا  كما تدعو الدار الكتاب والمولفین العراقیین في الخارج الى

ن   خ م داإبنس ا و  ص ري حفظھ اتھم ، لیج ا اإراتھم ومؤلف ى دخالھ ل
ة الیالببل ة العراقی ا الوطنی العین  وغرافی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

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

ى    ول عل دیھا والحص واقعھم ل ام أم اً إرق داع ، حفاظ وقھم عل ی ى حق
  .صدار المتعلقة بالنشرواإل
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  العراقي

  
كل ماھو جدید من كتابات تنشر    اقرأ في المجلة

النت وتعتمد على كتب وأطاریح  على  ألول مرة
  وطنیةال ئقحفوظة في خزائن دار الكتب والوثام

  
الرقمنة " والوثائق الوطنیة  مشروع دار الكتب

اآلثار : والحفظ الرقمي للمصادر المكتبیة 
  "والتحدیات

 
  األرشیف الرقمي في دار الكتب والوثائق الوطنیة

 
 1841دار الكتب والوثائق الوطنیة تستقبل 

  أشھر 3مطالعًا وباحثًا خالل 
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  ظھور فن المونلوج في اإلذاعة العراقیة
  

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

راقیة بصلة ، والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة الع
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
ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور 

  . المختلفة
  :لمراسلة المجلة
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  عندما تغضب عشتار

  تساؤالت عن موقف جلجامش من المرأة
  علي مصطفى طالب

  كاتب وصحافي عراقي مقیم خارج الوطن
talib_a@abv.bg  

  )خاص بالموروث ( 
. قف الذي اتخذه جلجامش حیال المرأة في الملحمة التي تحمل اسمھ  موقف غریب بل ربما یكون لغزایرى كثیرون أن المو

یس    ولعل المتابع للفصول االولى من ھذه الملحمة یعتقد بأن حاكم الوركاء ربما یكون قد امضى سنوات حكمھ بل وعمره ل
  .لشيء آخر وانما فقط لالنتقام من المرأة ومحاربتھا

ى "الوركاء ، خالل حكم جلجامش ، اول حضارة في العالم عرفت وربما تكون  ة     "حق اللیلة االول ان یعطي االولوی ذي ك ال
ذلك حفیظة     " ھذا الحق"ومارس جلجامش . للحاكم باالختالء بالعذراء قبل دخول العریس علیھا را ب بانضباط وصرامة مثی

  .اھل الوركاء وغضبھم
  مش ذلك؟ ھل توخى االنتقام ؟ واذا كان االمر كذلك فلماذا اراد االنتقام؟لماذا فعل جلجا: وھنا یبرز ھذا التساؤل

لقد تشبث جلجامش بكل ما اوتي من قوة بالسلطة والحكم وسعى من اجل ذلك الى الخلود لكن من این لھ ھذا الخلود وأمھ من 
  .صبح خالدا مثلھمالبشر العادیین على عكس ابیھ الذي كان من اآللھة ولو كانت امھ ایضا من اآللھة أل

ي    لذا فإنھ من المعتقد بأن خیبة أمل جلجامش جاءت اوًال من امھ وثانیًا من الصالحیات التي كانت تتمتع بھا المرأة وھي ف
ذي وضع اساس نظام       شخصیة اآللھة ،  وأن ھذین السببین كانا وراء موقف جلجامش من المرأة ، وأن ھذا الموقف ھو ال

ى سطح    الباتریرخات بعد أن كان م عل ت المرأة تدیر، وھي في السماء، على قدم المساواة مع اآللھة الرجال امور البشر وھ
  .االرض

ع     ذا التساؤل اال إن واق لكن ھل استطاع جلجامش بالفعل تھمیش المرأة واالستغناء عنھا؟ مع إن البعض یجیب بنعم على ھ
  وكذلك خالل الحقبة التي اعقبت ذلك) الملحمة(فصولھا الملحمة یقول عكس ذلك اذ إن المرأة لعبت دورا محوریا في 

ة                 ا الراھن ي ایامن ى ف تخدم وحت ت تس یلة مازال ى وس أ ال دون للبشریة لج أریخ الم ي الت ون اول شخص ف ولعل جلجامش یك
  الستمالة االعداء واصطیادھم والنیل

ة   اذ تقول الملحمة ان جل. اذ انھ استخدم المرأة سالحا لتمریر خططھ . منھم   ى الغاب جامش امر احدى الخادمات بالتوجھ ال
  .الذي كان اقرب الى الوحش منھ الى انسان" انكیدو"لترویض عدوه 

لقد افلحت تلك المرأة لیس فقط في تنفیذ مھمتھا في ترویض انكیدو بل انھا تمكنت من اعادة المشاعر والعواطف االنسانیة 
ي      الیھ وتحویلھ الى صدیق لجلجامش بعد ان كان عد ى الت ون االول ا تك وا لدودا لھ، مما یدعو الى القول إن ھذه المرأة ربم

یلة         " كید"كشفت عما تتمتع بھ النساء من  م تكن المرأة إال وس نس ھي العناصر الرئیسة ول اولعل أن الحب والعاطفة والج
  . لتنفیذ مثل ھذه المھام

تكوا    ولتوضیح االمر على القارئ نقول إن جلجامش حكم الوركاء بالح ا اش دید والنار وكان یغتصب العذراوات وإن اھالیھ
اء        وي ، لصرف انظاره عن اھل الورك وحش الق دو من تصرفات     . امره الى اآللھة الذین ارسلوا انكیدو ، ال وغضب انكی

د   . جلجامش السیما بعد أن ذاق طعم الحب من فم امرأة حسناء ارسلھا الیھ جلجامش نفسھ ان جلجامش وانكی و ودخل الطرف
  .في صراع شدید انتھى بتحول عداوتھما الى صداقة حمیمة

وتضیف الملحمة أن عشتار حاولت التقرب من جلجامش بل أنھا عرضت الزواج منھ وعندما رفض جلجامش ذلك العرض 
ذي   " آنو"غضبت عشتار بشدة وطلبت من ابیھا اآللھ   االنتقام من جلجامش فارسل االخیر ثورا مقدسا لمواجھة جلجامش ال

وتقوم اآللھة ھذه المرة بقتل انكیدو لمعاقبة جلجامش بحرمانھ من صدیقھ . استطاع بمعیة صدیقھ الجدید انكیدو من قتل الثور
  ).انكیدو(الحمیم 

حزن جلجامش كثیرا لمقتل صدیقھ وأخذ یفكر ملیا في مسألة الحیاة والموت وفي كیفیة تحقیق الخلود وأخذ یبحث عن وسیلة 
ا، وكذلك  من سخط شقیقتھا          تبعد عنھ شبح ال تار، التي رفض حبھ ام عش الم   " ارشكیغال "موت والخوف من انتق ة الع ملك

  .السفلي التي انضمت الى عشتار في الحقد على جلجامش
  : وفي خضم عملیة البحث عن الخلود لعبت احدى النساء الدور في عثور جلجامش على عشب یعید الشباب الى االنسان

4  

                                                                
   

 مدارات
 

       



  
عثر جلجامش . أة ھي زوجة االنسان الوحید الذي كان یتمتع بحیاة بعیدة عن الموت على وفق  تلك الملحمةوكانت ھذه المر

ھ              تحواذ علی ت افعى من االس د أن تمكن ده بع ا فق ك العشب لكن سرعان م ى ذل اع       . عل ي اقن أتي دور المرأة ف ا ایضًا ی وھن
ا  " الموت حق  "جلجامش بعدم التمسك بالخلود وبأن  ـ إذ یلتقي جلج یدوري "مش ب أن       " س اع جلجامش ب ت من اقن ي تمكن الت

ھ ألن   البحث عن الخلود وھم وأن علیھ أن یتمتع بما تبقى لھ من سنوات في حیاتھ الزائلة  وأن یھتم باسرتھ وعائلتھ واطفال
  .السعادة االبدیة تكمن في ذلك وأن علیھ عدم ضیاع الوقت في البحث عن شيء الیمكن تحقیقھ

ة             لقد ادرك جلجامش ة وكیفی ي نوعی ا ف ي یعیشھا المرء وانم نین الت من نصائح ھذه االمرأة أن العبرة التكمن في عدد الس
  .التمتع بما یتوفر لھ في حیاتھ كما ادرك بان الخلود یكمن في االفعال واالعمال

قر عكس ذلك اذ ان الخادمة وبعكس ما قیل ان المرأة والجنس یخربان العالقة بین الرجال االصدقاء فاننا نرى ھذه الملحمة ت
وراء كل عظیم :"واذا صح القول. التي ارسلھا جلجامش لتحیید انكیدو كانت السبب في ظھور صداقة التوصف بین االثنین

  .ترى من ھي تلك التي كانت وراء جلجامش ولماذا رفض جلجامش حب عشتار وھو الذي كان یطمح الى الخلود؟" .. امرأة
  
  
 

  
 
 
  

  
  

مع    ، عبر وسائل اتصال متعددة ، أصبحت المعلومة متاحة الیومفي عالم  زال نس ك ال ن ا   ا،  ، ومع ذل رأ، ھن و نق
ى      ك و تلا، في ھذه الدولة  ، خبرا عن حجب الموقع الفالني وھناك رات ال ترق راء، تحت اسباب وتبری ، عن الق

ول   ى القب دوافع     . ال ي االسباب وال ا ھ رى م ب المعلو    ُت ف وراء حج ي تق ذا       ، الت دول ھ اذا تنحو بعض ال ة؟ ولم م
، وفتح اآلفاق أمام المعلومات، واآلراء  عالم، مع أن العصر یستوجب أن یتعامل المعنیون بحریة مع اإل المنحى

لة   ورة متواص ددة بص د    المتع احات جی اح مس د أن تت ل الب طیة      ، ب د الوس ذي یعتم ادل ال ر المتب دل الح ة، للج
  .واالعتدال

، في محاولة  ، ذھبت الى اسلوب حجب المعلومات أن بعض الدول في الشرق االوسط -قائعكما تشیر الوـ ولكن 
ا        لعزل مجتمعاتھا عن اآلخرین ى شعوبھا حتم ة سیاسیة تخش ا أنظم ھ دول تقودھ وإال  ، ، وھو اسلوب دأبت علی

ام شعوبھا سوى الخوف من        ة أم ذ المعلوماتی ق النواف ي غل رر ف ذا التخّوف الالمب داعي لھ ا؟ ماال معنا   ھ ا س وكلن
اء    علیك أن تعرفھ بنفسك) معلومة او كتابا او فكرا(وعرفنا، أنك حین تخشى شیئا  ھ واتق ، لكي تعرف كیفیة تجنب

ھ   مخاطره رب من ات   ، بمعنى أوضح أن تواجھھ بدال من أن تھ ب المعلوم ى   ، وحج ذا المعن ة    ، بھ ّكل عملی ، یش
، شاءت األنظمة األحادیة الدكتاتوریة  راء التي تكتسح العالم، من مواجھة سیول المعلومات واآل ھروب واضحة

  .أم أبت
ى نفسھا      ، تقودھا أنظمة سیاسیة إن بعض الدول التي تنتھج ھذا النھج اظ عل ا االول ھو الحف ، ومناصبھا   ، ھمھ

ل واالنظمة ، أما الدو ، وسائل خطر تھدد مصیرھا ، إذ ترى في اآلراء األخرى المنفتحة على اآلخرین ومكاسبھا
، الذي یحرص   ، تشجع المواقع ذات النھج الوسطي المعتدل ، فإنھا على العكس من ذلك التي ال تخشى شعوبھا

ن ضیق   . ، وشرطا أساسیا من شروط النشر فیھا القائمون بإدارتھا على اتخاذ الوسطیة واالعتدال منھجا لھا ولك
ب حت   األفق لبعض االنظمة السیاسیة دال  ، یدفعھا الى تجن ع أن       ى الوسطیة واالعت ن الجمی د م ا تری ى أنھ ، بمعن

و       ، على سلوكھا وتوجھاتھا ھا، ویوافقو ومع منھجھا ا، ویتفقو یصطفوا الى جانبھا ى ل ا، حت ن یختلف معھ أما م
، لھذا تلجأ الى حجب المعلومات كطریقة  ، فإنھا ترى في ذلك مصدر خطٍر علیھا كان االختالف ذا سمة معتدلة

ا نعیش عص        نفسھا ومصالحھا من خالل عزل الشعب   لحمایة اطئ السیما أنن ج خ متھ األساسیة    رًا، وھو نھ س
  .االنفتاح مع الجمیع

ة  إع، مؤسسات  ولدینا من وسائل االتصال ة معتدل خب      المیة ثقافی ن الص د ع ي بعی ابع مھن ارة   ، وذات ط ، واالث
، باسلوب منھجي معاصر،   حاول توصیلھا الى الجمیع، وت ، ألنھا تحمل رسالة انسانیة واضحة المعالم الجوفاء

، كما تھدف الى تنویر القارئ في شتى  ، شرطین ال یمكن تجاوزھما او االخالل بھما ، والحقیقة یتخذ من الصدق
، بطرائق ال تخدش  ، واالنسانیة على نحو عام ، والعلمیة ، والدینیة ، واالقتصادیة ، والمیادین السیاسیة المجاالت

ات    ، وال تتعرض لھم باالساءة قط آلخرینا ، وھي سیاسة اعالمیة تتخذ الوسطیة كنھج دائم في توصیل المعلوم
  .للقارئ

ي     ، التي تنتھج حجب حجب المعلومات عن شعوبھا ولھذا كان على االنظمة السیاسیة ا ف ر انفتاح ، أن تكون أكث
  ن لغة أو، ویبد یجلس فیھا الجمیع مع الجمیع ، غرفة واسعة ، حیث أصبح العالم عصر اعالمي سریع ومتدفق
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  المعلومات ؟لماذا حجب 
  علي حسین عبید

  كاتب عراقي
   



  
  .الحوار المعتدل، بدال من نھج االنغالق والتحجر

اء     ومن األھداف المھمة التي اتخذتھا بعض المؤسسات االعالمیة المعتدلة ر والبن دأ االصالح، والتغیی ،  ، ھو مب
ا ال   ، والشعوب معا ھ الحكومات، التي تواج ، تحاول أن تسھم في تذلیل العقبات عبر رسالة انسانیة ، بمعنى أنھ

ة            ن الحری ة م اعد الحكومات الخائف اول أن تس ي تح رة الت ارب والمعلومات المعاص ال التج ي   تبخل بإیص ، والت
  .، بدال من أن تتخذ منھم عبر الحوار والتحرر عناصر قوة ودعم لھا تتعامل مع اآلخرین على أنھم اعداء

ق           ديكذلك الحال مع القارئ العا ا یتعل اس بم ى تبصیر بسطاء الن ة عل ات االعالمی ، حیث دأبت بعض المؤسس
،  ، واالعراف  ، والشرائع  ، وھي حق تكفلھ لھا االدیان ، وكیفیة ممارستھا ، والمطالبة بھا ، وحریاتھم بحقوقھم

رم   ، وھ ، المتمثلة بالدساتیر المصوَّت علیھا من لدن الشعوب ، والقوانین الوضعیة واالخالق د المب ي بمثابة العق
ا      ، ولسنا ھنا بصدد الدساتیر الصوریة بین الحاكم والمحكوم الحھ ویصوت علیھ ا لص ، التي یأمر الحاكم بكتابتھ

  .، وھو أمر یتكرر في الدول التي تحكمھا انظمة دكتاتوریة ممثلو ھذا الشعب او ذاك صوریا
ب مواق      دول بحج ض ال وم بع اذا تق اءل، لم نبقى نتس ذلك س ة ول ة ثقافی ة ع اعالمی طیة  ، معتدل تھج الوس ،  ، وتن

، في أي  ، ال تخدم الرسالة االعالمیة ، وما الى ذلك من اسالیب ، وتبتعد عن التوتر واالثارة المتبادلة واالیجابیة
  .حال من االحوال؟

د   إننا نقترح مجددا على حكومات الدول التي تنتھج سیاسة حجب المعلومات عن شعوبھا ذا   ، أن تعی اباتھا بھ حس
ھ   ، وأن تدعم وتتعامل مع الحقائق بایجابیة الصدد ي النزی دف     ، تتسق مع رسالة االعالم الحقیق الة تھ ي رس ، وھ

، ال تجرح وال نھاج ، وایصال المعلومات وجعلھا متاحة أمام الجمیع، بطرق واسالیب وأ اوال وأخیرا الى التنویر
  .وال تتجاوز على حقوق الغیر ًاتحرج أحد

  
  

  
  

 إقصاء المبدع
   داود سلمان الكعبي

  كاتب عراقي
  
 

في زاویة التھمیش واإلقصاء، وان سواه من الذین ھم اقل منھ بكثیر  افي مجتمعنا العراقي الزال المبدع مركون
وان المبدع الحقیقي والمثقف . معرفة وثقافة، یشغلون مناصب في الدولة والمؤسسات الحكومیة، ولھم نفوذ واسع

لى جھة ما ویعمل امایقول، اال إذا كان منتسبًا یھ او یسمع الالمرموق یغرد خارج السرب، فلم یجد من یلتفت 
الحال على  توإذا ما استمر. وھذا بحد ذاتھ موت للمبدع واستھزاء بالثقافة. لصالحھا، فال یخالفھا في قول او رأي

  .عاجًال ام آجال. ھذا النھج، فستدمر الثقافة
قائمة بذاتھا، أو العكس ھو الصحیح، حیث و ھدم مؤسسة اإلغاء وزارة بأكملھا  -أي حكومة -إن بمقدور الحكومة 

بل سنوات،  اطائلة، وقد تستمر فترة إنشائھا شھور تستطیع الحكومة إنشاء مؤسسة ضخمة تصرف علیھا أمواال
ونحن في العراق عندنا . و تؤسس قاصا وكاتبا مبدعًااو تصنع شاعرا ان إن تبنى مثقفا علكنھا تعجز كل العجز 

و الشعراء والقصاصین ال األصعدة، سواًء الفنیة كالممثلین والرسامین والنحاتین، ، وعلى ك مئات المبدعین
ذلك العمل إال من باب الھوایة،  ون، وال یمارسملھاعما تعن مجاال ینمنھم مبعد ونفیین، وال زال الكثیراوالصح
  .مومتابعیھ معن جمھورھ ونوال ینقطع ینمتواصل واحتى یبق

وان اللوم یقع على عاتق السیاسي كونھ من یمتلك زمام . مریرة، وال یمكن وصفھاإن محنة المبدع في العراق 
المبدع، ألن األول /األمور، وان الحل والعقد بیده وھناك مسألة جد ا مھمة، وھي إن السیاسي یتقاطع مع المثقف

قف، كون المثقف ھو ن الثاني یزاحمھ مجال عملھ، حیث أن السیاسي تنقصھ االدواة التي یستعملھا المثأیشعر ب
وھذه ھي نقطة الخالف بین االثنین، وھي نقطة . الذي یصنع نفسھ، بینما السیاسي ھو من یصنعھ اآلخرون

اذا كانت المناصب اإلداریة والثقافیة في النظام السابق بید موالین النظام حصرًا، . جوھریة نابعة من صمیم الواقع
أن األمر قد زاد سوءًا اكثر من ذي قبل، حیث إن المواالة اصبحت  ن األمر لم یختلف على ما كان علیھ، بلإف

لألحزاب، بحسب نظریة المحاصصة وقد رأینا كیف ان وزارة الثقافة، قد رفضھا الجمیع وكل یرمیھا بملعب 
  .فئة وھي على مضض - اخیرًا-اآلخر، حتى قبلتھا 

ذكر، وكأن األمر مخطط لھ سلفا، ومدروس من فالمبدع قد اقصي، وشغل مكانھ من ھو اقل منھ لألسباب آنفة ال
الحال على ھذا المنوال، فسوف نتأخر ثقافیا وعلمیا، ویسبقنا سوانا نحو التقدم ویصول  تواذا استمر. كل جوانبھ

 . في میدان اإلبداع بخطى واثقة، وباقون نحن نراوح في مكاننا
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     22  
  
  

  تراث فني
  المنحوتات اآلشوریة

  

       
  

  كوثر جاسم: داد إع
  )خاص بالموروث ( 

  
فعندما . أظھرت لنا االكتشافات االثریة الحدیثة مجموعة من الرسوم الجداریة والتي یمكن ان تتخذ میدانا لدراسة شاملة تامة

ارس         ان یم ان ك ان الفن ا نظن ب نترك النحت متجھین الى تفحص المنحوتات المحفورة او التصویر لن یتملكنا شعور یجعلن
ة     عم د عریق ام تقالی نا ام نجد انفس ل     . لھ تحت اي نوع من االحساس بوطاة االعاقة او تثبیط الھمة، وس ان، وبك ق الفن د حق لق

انرى دون    ل م جالء، اظھار العناصر غیر التصویریة بجدارة وانطالقة غیر مترددة الى درجة تجعلنا نحن المشاھدین نتقب
  .ان نحس بالصدود على الرغم من غرابة المشھد
، والمحفوظ في خزائن المكتبة الوطنیة )الحیاة الیومیة في بالد بابل وآشور(ھذا ما ذكره المؤلف جورج كونتینو في كتابھ  

  .في دار الكتب والوثائق الوطنیة 
  :وكتب كونتینو 

اخرة        اللة اآلشوریة المت ة للس م مختلف ي فترات حك ي انجزت ف ال الت تفحص االعم د ن ا ق ال انن بیل المث ى س ت  .عل د كان لق
یل         ت تفاص م الطبیعي وكان المنحوتات الناتئة في عھد الملك سرجون نفسھ تتصف، وعلى نطاق واسع، بطول یفوق الحج

اما المنظر العام الذي یضمھا فلم یكن یوحي اال باشیاء طارئة وغالبا ماكان . الصورة واضحة وحددت المسافات بصفة جیدة
ولكن الیوجد في ھذه المواضیع العدید . لمواضیع الشاملة التي تشغل اللوحة بطولھاھناك القلیل من ا.یغض النظر عنھ كلیة

دل       . من االشكال وك الساللة االشوریة، تب اء مل فنحن نستطیع ان نرى، اعتمادا على مخلفات الفترة االخیرة من حكم عظم
ذي ظھر اثره بین التصامیم العظیمة للفواكھ االعراف الفنیة تبدال جذریا یشبھ التبدل الذي اصاب الفن الزخرفي في فرنسا ال

وذلك في اثناء حكم لویس الرابع عشر ولقد تحولت ھذه التصامیم الى باقات ورود في ) كتركة من القرن السابق(واالزھار 
  .عھد لویس الخامس عشر بصورة تدریجیة ومھذبة ثم الى ازھار في عھد لویس السادس عشر

ا    لقد قسمت المنحوتات اآلشوریة  المحفورة، وبالطریقة نفسھا وبصورة دقیقة قي عھد اشوربانیبال، الى اقسام اظھرت فیھ
  االشكال االنسانیة بنطاق اصغر، وزیادة على ذلك فاننا نجد مشاھد لمعارك حقیقیة وھي تختلف كلیة عن مشاھد اخرى من

ا      ال والخیل والمح ات القت ھ،      عھد آشورناصربال والتي نجد فیھا ان االجسام وعرب د اختلطوا اختالطا الخالص من ربین ق
  .بالموتى والجرحى

  ذلك ألن الصیغ . وفي الحقیقة وصل الفن آنذاك درجة كان علیھ عندھا اما ان یرسم خطة جدیدة او ان یصاب بالھزال
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ة      ى النتیج لت ال ا فوص اال منطقی ت اكتم ة اكتمل التقلیدی

  .النھائیة
ده المبك    ن    لم یركز الفن اآلشوري في عھ ا یمك ل م ر اال اق

ة  اظر العام ى المن ة عل ن االھمی ذا . م ون ھ ل ان یك ویحتم
ومن . الفن قلیل االحساس نسبیا بانواع الجمال في الطبیعة

م       ا ت یة، م ارة مرض ور اش ذه االم ى ھ یر ال ي تش ة الت االدل
ل   ي تمث ھا، وھ ھل تشخیص كال یس ن اش ھ م ور علی العث

ا       جیرات كم نوبر والش ل والص جار كالنخی اك االش ان ھن
اشارة الى منطقة الجنوب التي توجد فیھا الكثافة النموذجیة 
رض     ال، ولغ اء الخی ي الخف ذي یكف الي وال ب الع للقص
انھا      ب باغص جیرات العن مت ش مال رس ى الش ارة ال االش

  .الملتفة والتي تشكل انماطا زخرفیة جمیلة
ھ اسود   ان احسن رسوم المناظر العامة جاذبیة ھي بالشك تلك تمثل ركنا من  مكان مخصص للصید، والذي كانت تحفظ فی

ویبدو في ھذا المشھد احد الحیوانات وھو یضطجع، في حین یقف حیوان اخر في مكان تكللھ شجیرات العنب، . آشوربانیبال
    .خاذاریفیا أ وتبرز وردة ضخمة من االرض، وتؤلف كل اشكال ھذا التركیب مشھدا

 
  
  

  مدن
  اشيء عن تأریخھ.. الكاظمیة 

  
  عادل محمد علي: إعداد 

  
  )خاص بالموروث ( 

ا وماتضمھ من صروح        ة وكبر حجمھ تحتضن بغداد  الكاظمیة التي نسمیھا مدینة لخصوصیتھا المكانیة والثقافیة والتراثی
  .وأسواق بل حیاة لھا خصوصیتھا مما أكسبھا اھمیة خاصة بھا 

ة ا  " ثم الكاظمی ي تج ة األرض الت ت   إن اول مانعلمھ عن منطق ا كان رقي انھ ا الش ي طرفھ وم ف ض  (لی ة بع ق روای ى وف عل
ة           ) المؤرخین ي العصور البابلی وب ف یین من الجن ة اآلشوریین من شمالھا والكیش جزءا قریبا من الحدود الفاصلة بین دول

ن والظاھر ان األولى أي قبل المیالد ببضعة عشر قرنا ویروى ان منازعات وحروبا قد وقعت فیھا او قریبا منھا بین الدولتی
ك        الزو األول مل ك كوریك د ان المل ث نج یین حی ة الكیش اص من حكوم ام خ بب او آلخر باھتم ت لس د حظی ة ق ذه المنطق ھ

دور (الكیشیین یومئذ قد بالغ في العنایة بھذا الجزء من رقعة ملكھ ببنائھ لمدینة عقرقوف العظیمة التي كانت تسمى حینذاك 
ق              والتزال آثارھا باق) كوریكالزو ة الغرب وھي تنط ا من جھ ال عنھ تة امی ى نحو س ة عل ي جوار الكاظمی یة حتى الیوم ف

  " .بالمھارة الفائقة المبذولة في بناء ھذه المدینة الكبیرة وصرحھا الشاھق 
ة  (ھذا ماجاء في كتاب  أریخ الكاظمی ي        ) لمحات من ت ین ، ویقع ف د حسن آل یاس یخ محم ھ الش م     34لمؤلف ن الحج صفحة م

  .وھو من مقتنیات دار الكتب والوثائق الوطنیة الصغیر 
ي               د السلجوقي واالخمین د الكیشي كالعھ ة للعھ ي العھود التالی ة الحقیقة ف ت مجھول ذه االرض بقی اب أن ھ جاء في ھذا الكت

دن        ار والقرى والم والفرثي والساساني ویتضح من دراسة االنھ
علیھا وھي  المحیطة بدجلة ان المنطقة التي شید المنصور مدینتھ

ا      امرة  بریھ ت ع رقي كان ي والش ا الغرب داد بجانبیھ ة بغ منطق
  .ومزارعھا منذ اقدم العصور

ي      ونایا الت ة س ة قری ى ارض الكاظمی رى ال ك الق رب تل ن اق وم
ة     ي قری ة وھ ة الحالی وب الشرقي للكاظمی ي الجن ة ف ت واقع كان
صغیرة ولما عمرت بغداد دخلت ھذه القریة في العمارة وصارت 

ي طالب    محل ن اب ھ  (ة تعرف بالعتیقة لذلك وبھا مشھد لعلي ب علی
الم  وم   ) الس ى الی مى حت ت تس ة ومازال ھد المنطق رف بمش یع

  .بالمنطقة بین الكاظمیة والكرخ 
داد      یس بغ ل تأس ت قب كما ورد في الكتاب إن أرض الكاظمیة كان

مى  ونیزي(تس د      ) الش اء العھ د انتھ ت بع میة اطلق ذه التس وھ
اني ألن  ة    الساس و الحب ة ھ ي اللغ ونیز ف ة والش میة عربی التس

ارة      ور عم ى المنص ا انھ ونیزي ، ولم ا ش بة الیھ وداء والنس الس
مدینتھ اقتطع مقبرة الشونیزي المجاورة لمدینتھ من جھة الشمال  
یر       ابر قریش لیش فجعلھا مقبرة خاصة بعائلتھ واسرتھ فسماھا مق

ر     الى مشاركة العلویین والعباسیین في الدفن فیھا ابر جعف ذه المق وقد تسمى ایضا مقابر بني ھاشم وكان اول من دفن في ھ
  . ھجریة ثم توالى الدفن فیھا بعد ذلك  150األكبر بن ابي جعفر المنصور وذلك سنة 
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  ھجریة 220ودفن فیھا وفي عام ) علیھ السالم(ھجریة لخمس بقین من رجب توفي االمام موسى بن جعفر  183وفي عام 

د الجواد         في آخر   و جعفر محم ام اب داد االم ي بغ وفي ف ھ السالم  (ذي القعدة او لخمس او لست خلون من ذي الحجة ت ) علی
  ) .علیھ السالم (ودفن في تربة جده ابي ابراھیم موسى بن جعفر 

فزات واسعة ویستفاد من مجموع النصوص التاأریخیة المتعلقة بالعصر العباسى االول ان ھذه المنطقة المغمورة قد قفزت ق
الى االمام فاصبحت جزءا متصال ببغداد بل محلة من محالتھا وصارت تحدد یومذاك بكونھا بین الحربیة ومقبرة ابن حنبل 

  . والحریم الطاھري 
یید      334وفي عام  ھ تش ام ملك ھجریة سیطر معز الدولة البویھي على ازمة الحكم في بغداد وكان من جملة اعمالھ خالل ای

ظمي تشییدا رائعا في عمارتھ وانزال جماعة من الجنود الدیالمة ومعھم افراد من المراوزة ھناك لغرض الخدمة  المرقد الكا
  .والحفاظ على االمن وكان ذلك سببا جدیدا وذا اھمیة في توسع السكن وانتشار الدور حول المشھد 

ام  ن ع ھر االول م ي الش ة  656وف ھجری
م احتال  ا  حاصر الجیش المغولي بغداد وت لھ

د   یوم االثنین الثامن عشر من المحرم او بع
ن    دد م تالل ع ذا االح ق ھ ام  وراف ك بای ذل
ن   روب م ف وض ب والتل وادث التخری ح
ن     رغم م ى ال ات وعل ائب والنكب المص
ط       ن خ اظمي ع ھد الك دة المش روج بل خ
وة     ة ق زحف الجیش المحتل وعدم وجود ای
عسكریة عباسیة فیھا فقد اصیبت بشيء من 

العام كما اصیب المشھد نفسھ  ذلك الخراب
  .بالحریق 

ت    ري دخل ر الھج رن العاش ل الق ي اوائ وف
الكاظمیة عھدا جدیدا من الشأن واالستقالل 
األداري الداخلي واصبحت مدینة لھا كیانھا 
دأت       ة وب ؤون العام ي الش ا ف ودورھ
ي   الخطوات االولى نحو ھذا العھد الجدید ف

نة  ة  914س یطرة   (ھجری نة س ي س وھ
فو راق الص ى الع اه  ) یین عل د زار الش فق

ة وأمر بتشكیل      اسماعیل الصفوي الكاظمی
رعیة     ة ش دة ومحكم ة بالبل ادارة خاص

ب    ل لق اض یحم ھا ق الم (یرأس یخ االس ) ش
ییدا    اظمي تش ھد الك یید المش ر بتش ا ام كم

  .عنھرائعا فخما وتعیین الرواتب لخدام المشھد والمسؤولین 
نة   وعندما زال االحتالل الصفوي  وتم  ة       941للسلطان سلیمان القانوني احتالل العراق س ر وضع الكاظمی م یتغی ة ل ھجری

ت      ھ وتوال املین ب السابق ولما زارھا السلطان أمر بأكمال بعض مالم یتم من عمارة المشھد وأقر رواتب سدنة المشھد والع
ل    االصالحات على الكاظمیة خالل مدة حكم مدحت باشا وكان في طلیعتھا أمره بتأسیس ر النق شركة الترامواي لتسھیل ام

ل           1302بین الكاظمیة ویغداد وفي نحو سنة  ي بغداد بعم ق العسكري السادس ف د الفیل ا قائ دایت باش ھجریة أمر المشیر ھ
جسر من الخشب عائم بین الكاظمیة واالعظمیة على نھر دجلة وبذلك ارتبطت الكاظمیة بالجانب الشرقي من بغداد بعد ان 

  . جانب الغربي منھا بواسطة الترامواي ارتبطت بال
  
  
  

   
  لقاء صحافي

  األرشیف الرقمي في دار الكتب والوثائق الوطنیة
  

  البراكمیمون : إعداد 
  أمجد عباس: عدسة 

  )خاص بالموروث ( 
ار        رت افك ادین اذ ظھ االت والمی تى المج ي ش ریعة ف ة وس ة ھائل ة  تقنی ورة معلوماتی ر ث ا المعاص ھد عالمن یش

حات في الفكراالنساني لم تكن متداولة منذ عھد قریب ومنھا ثورة االتصاالت الفائقة السرعة في تكنلوجیا ومصطل
ت    تقبلیة واالنترن ات المس كالت المعلوم ار الصناعیة ومش ائق . المعلومات واالقم ب والوث ت دار الكت د حظی وق

  حافزا قویا للمتخصصین في المجالالوطنیة بنصیبھا من التكنلوجیا في مختلف مجاالتھا اذ اصبحت تشكل 
  الرقمي ومواصلة االبداع واالبتكار والوصول بھا الى ماھو جدید في استخدام الوسائل التكنلوجیا المتطورة في  
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  ومن خالل ھذه التقنیة أصبح باالمكان الدار العمل على توفیر . بناء الھیكل الرقمي واالرشیف الرقمي والدوریات 

  . ي بصیغة رقمیة الى المطالعین والباحثین أرشیفھا المعرف
وحیث أن رقمنة أرشیف الدار من مھمات شعبة األرشیف الوطني في  قسم تكنولوجیا المعلومات في الدار كانت 

  .لنا زیارة الیھا  
ى استخدام أحدث االجھزة      السیدة شذى جمال مسؤولة الشعبة التي تدربت عل

ن    اخل العراق وخارجھ ،  من خالل اشتراكھا بدورات متخصصة د دثتنا ع ح
  :عملھا وأھم  االنجازات في ھذه الشعبة قائلة 

جاكیتات ( ـ نحن فریق من الموظفین المختصین نقوم بتحویل الشرائح الفلمیة 
وم        )  المایكروفش  م نق ن ث ة وم ى صور رقمی بعد سحبھا بالماسح الضوئي  ال

ة         ع ومعالج ل بتقطی ن العم ة م ة الثانی ي المرحل الل    ف ن خ ة م ائق الحكومی الوث
امج  راص  )   photoshop(برن ي أق ا ف ا وحفظھ ن خزنھ ى  DVDوم وعل

ائق       م الوث ل ضغط حج ة وتتمث اجھزة الھارد اكسیزیل ، ومن ثم المرحلة الثالث
ب والتصفح  ، وتجري      المعالجة الى احجام قابلة للعرض على صفحات الوی

الل الفوتوشوب   ن خ غط م ة الض ا المرح.  عملی ال ام مل ادخ ة فتش ة الرابع ل
ل       امج اكس ى برن ائق المعالجة عل لیتسنى للباحث سھولة االطالع     وربط الوث

جاكیتة تمصل حقبة  1400وقد انجزنا حتى اآلن مایقارب .  علیھا واستخدامھا
  .االحتالل البریطاني 

  
  ؟علمنا ان الشعبة بدات العمل بملفات البالط الملكي ، فماحجم اإلنجاز حتى الیوم *

جاكیت وسوف نقوم بتنزیل البرنامج مستقبال على اجھزة الدائرة لمساعدة الباحثین الذین )  2750(ـ أنجزنا منھا 
  یرومون استخدام ھذه الملفات لغرض البحث والدراسة 

  
  ماذا عن االجھزة المستخدمة في عمل الشعبة ؟* 

ابق       حاسبات  ذات مواصفات عالیة ومتطورة لمعالجة 9ـ تشمل االجھزة  ا بشكل مط ا واخراجھ ائق وحفظھ الوث
لسحب  3عدد )  usb( تیرنلوكذلك جھاز ھارد اكس.لالصل لتخدم الباحثین والمھتمین بالوثائق العراقیة التأریخیة 

ددھا        لبة وع زة الخزن الص ا اجھ  8الوثائق المنجزة من اجھزة الحاسوب وحفظھا بشكل مؤقت لحین ارشفتھا ام
ي  1000gbسعة كل جھاز  ة كأرشیف             فھ ا النھائی د معالجتھ ددیا بع ا وع لھا تأریخی ائق بموجب تسلس ظ الوث لحف

   .رقمي 
  

أشارت السیدة شذى الى اشتراك مالكات الدار بضمنھا مالك االرشیف الرقمي  وعن نشاطات الشعبة االخرى * 
ع     میم مواق رى  لتص ة ودورات اخ ة الرقمی ي  المكتب ة ف ي دورات متخصص ًال)  frontpage(ف ر فض ن نش  ع

وم الشعبة   . . وثائق الرقمیة شروع نشرالمجموعة من الوثائق عن طریق موقع المركز الوطني لالعالم في م وتق
ات     ا المعلوم المي لتكنلوجی بكل ھذه الوظائف المناطة بھا من اجل مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الع

  .رة واالتصاالت ھذا باالضافة الى واجبات القسم في الدائ
  

  .ننتظر منك نشاطات الشعبة بلغة األرقام * 
  :تي یة ایلول  من العام الجاري كما یأـ  بلغت االنتاجیة االجمالیة التقریبیة منذ شھر كانون الثاني  حتى نھا

  جاكیت  2608عدد اللقطات السكنر 
  18767سكنر ورقي 

   104759تقطیع ومعالجة لقطات 
  1263ادخال البیانات للجاكیتات بلغ 

   2640ربط الوثائق 
   71473ضغط الوثائق 
   dvd  (367( طبع اقراص 

كتابا باللغة  1624كتابا باللغة العربیة ونحو  7805ادخال كتب بلغت 
اریح        5922االنكلیزیة و  ال اط ة الفرنسیة مع ادخ ا باللغ  1120كتاب

  .مع طبع ھویات منتسبي الدار  139ووثائق اعالم  1406ووثائق 
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  صیاتشخ

 عبد الحمید العلوجي الكاتب الموسوعي
  المجبول على البساطة والتواضع

  مھدي شاكر العبیدي
لَّ          ي ك ـِّك أْن تلغي وجوده ، وتنف یس من حق قْل إنـَّھ تراثٌي ، لكن ل

ي وع      لف الماض وابق الس ل بس ذكیر الجی ى ت ھ عل ة ل وارفھم دال
ومزایاھم ، فمن الجور والظلم الفادح أْن َیُعقَّ اإلنسان َمن درج قبلھ 
ة والضآلة    في میدان الحیاة ، مھما كانْت فاعلیَّتھ فیھا من المحدودی
ھ      ام ، ول ى محوه األیَّ أو من السموِّ والغنى الطائل الذي ال تقوى عل

راث    ك أنَّ الت وص ، ذل ذا الخص ر بھ ة نظ زٌع ووجھ ي  رأٌي ومن ف
تھم       ات لغ ابروَن من موروث ا الغ اه لن ا أبق ى م ر عل شرعھ ال یقتص
وأدبھم على ما ھو شائٌع ودائٌر في أخالد الباحثینَ والدارسینَ ، إنـَّما 
ة أو       ة مطموس ار دارس ن آث ك م ھ أولئ ولى عن ا ت ائر م مل س یش

ة والت  ن       منتصبة شامخة بوجھ الزَمن ، تغالب ما توالى علیھا من محاوالٍت للتعفی ى والصروح م ك الُبن صویح والھدم ، فتل
قصور ومساجد ودور علم ممَّا تزدھي بھ غیر حاضرة عربیة ھي في حسبان الراحل طیِّب الذكر عبد الحمید العلوجي من  

ى التراث الباقي ، ولھ علینا واجب الرعایة واالحتفاء والصون ، ومثلھ ما زاولھ السابقوَن من مراِسمَ وعاداٍت وطقوس تتمشَّ
تدعینا أْن     ـَّھا تس ر أن مع المنطق أو ال یتفق لھا منھ غیر اإلنكار واالستقباح والنفور ، ھي أیضاً  من مكوِّنات موروثنا ، غی
ى       ـِّزة عل ة والمحف نتوق لتجدیدھا أو استبدال بھا غیرھا من ألوان الممارسات والمألوفات ، وبذلك تغدو من العوامل الدافع

ذلك ھو مفاد المبحث األدبي والعلمي الموضوعي الذي قدَّمھ الكاتب .عصر ومواءمة التطور العجول التغییر والتالؤم مع ال
م ، 1969لى مؤتمر األدباء العرب في دورتھ السابعة والمنعقد ببغداد أوائل نیسان االعراقي المرحوم عبد الحمید العلوجي 

بھ         لكنَّ ما رافقھ أو أعقبھ من تفشِّي أراجیف وأقوال مدسوسة   ذھوالً  أو ش ان م ان ك ي أيِّ مك ي ف یَّما أنَّ الوسط األدب ، ال ِس
ي          ا أنَّ السرَّ ف ي في روعن ران ، تلق وم حزی ي ی مصدوم بالنتیجة المرَّة التي أجلبتھا مواجھتنا ومالقاتنا للعدو اإلسرائیلي ف

غ ب       اً ، وبل ا یسمَّى تراث ھ بم ة المتغرِّضة        نكوصنا وتخاذلنا ھو ھذا االستمساك الذي ال داعي ل ذه الفری داول ھ ي ت و ف ا الغل ن
ْت دعوات          ة ، أْن انطلق ا ومشاغلنا الفكری ا ھمومن دواٍت نطرح فیھ والمزعومة في أحادیثنا ومحاوراتنا عبر ما نقیمھ من ن

ات  تنصح لفتیتنا الشادیَن في األدب ، أْن یشیحوا بوجوھھم عن قراءة ما ُیدعى بالكتب الصفر ، فھي السبب في جمود عقل ی
داثویاً        ك ح ى كون دلل عل دارتك وت ك وج ت أھلیَّت ي تثب ھ ، فلك دارة التوجی وِّئیَن ص ن المتب ر م ان كثی الدة أذھ ربِّیَن وب الم
ومعاصراً  تعاُف القدیم البالي من المقاییس األدبیة وتعنى بالموضوعات المستوحیة متطلباِت المرحلة التي تجوزھا وتقفوھا 

ك وال           في وجھتھا ومنحاھا ، ما عل ذي ال یكترث ل ن تعرف وال تعرف ، وال ب ، َم نوَك األدی یك إال أْن تشھر عداوتك لص
یعنیھ أمرك ، أو تعنُّ لھ ببال ، وأْن تطِلق ما شئَت من صنوف األكاذیب والتلفیقات عن أنَّ مطالعاتھ قدیمة ال تسعفھ بالتطور 

بالزور والبھتان في ناٍد أو محفل ، راَعك ما ینتحلونھ من نفاق  مع الزمن ، وإذا حصل أْن التقیَت بمعاشر من أوالء النابسیَن
ن     ؤھَّالً  م تعداداً  وم ویصطنعونھ ویتظاھروَن بھ من إعجاب بنتاجاتك ومعطیاتك ، وھذا ضرب من الطبع اللئیم یحوج اس

مح الوجوه المتبدِّیة وطریقة الحدیث ِطراز خاص أو ال یتیسَّر ویواتي بقیَّة البشر في كلِّ آنٍ  ، ومن السھل أْن تستشفھ في مال
الموجَّھ والمخاطبة المخصوصة التي لم ینتِف منھا االنكماش والكدر ، وإزاء ھذا الھوس وھذه البلبلة التي ال ینجم عنھا غیر 

تْ عوارف الخبط وانعدام الرؤیة المتبصِّرة واختالل الموازین وتغلیب المرجوح على الراجح في كلِّ ما ندع ونعمل ، انطَمَس
ھ أْن   وصنائع لجمھرة ال یبلغھا الحصر والتعداد من أعالم الثقافة العراقیة ، أو قْل إنَّ النقد السائد في الساحة األدبیة أمكن ل
ینحاز لنفرٍ  ، ویعلي شأوھم على ِحساب إخمال آخریَن ، علماً  أنـَّھ ــ من ناحیة المستوى ــ ال یتناسب بحالٍ  ھو وما ُیِلیح بھ 

حابھ من فرط ادِّعاء ، حتى لُیریَك أوالء بمجرَّد توھُّمھم أنَّ أحكامھم غَدْت ساریة ومعموالً  بھا ، وأنـَّھم استأثروا بسمات أص
النقاد الالمعیَن ، فبوسعھم أْن ُیصیِّروا من ذلك المقفر الخاوي من القابلیَّات والمواھب ملھماً  مـبدعاً  ومـتمكناً  مـن ناصیة 

من ُمباینھ في توافر ملكاتھ واستجماعھ للتأصیل واإلبداع ، مـدخوالً  وطارئاً  على مزاولة ھذه الحرفة أو الصنیعة البیان ، و
وَّأ             ي أْن یتب تالب الحقوق ف ود واس ن الكن تھوان الفظیع م ذا االس ، كلُّ ذلك بعامل النحائز واألضغان ، ویجرُّ وراءه مثل ھ

دیر   : وز الوطنیة ، قلُت مكانتھ وُیوَما لھ وُیشار بیَن الرم تح ق َیَخال ھذا الُمِدلُّ بفذلكاتھ النقدیة وتأمیلھ علیھا كأنـَّھ صاِحُب ف
آتي          دان ، وكلُّ ھذه الم ى البل یُّد عل ھ من التس ي تمكین اد       وذو مأثرة على بلده ف ة بنق ة العراقی اُج امتحان األدبی الوصفة  ( نت

ة بكونھم    ، وال وصفة الطبیب ، لألعمال الق) ! الجاھزة  یة والروائی ة لإلفضاء      صص تخدمونھم أوعی یِّروَن أبطالھم ویس یس
وكذا أفصح لي الراحل عبد الحمید العلوجي عن َبَرِمھِ بالشبیبة غداة الُعھدة لھ  .والحدیث في ھذا یطول  بمنطلقاتھم الفكریة ،

ھم جمھور القرَّاء الذیَن لم ُیداِخل نفوسھم نفوٌر التراثیة والمعنیَّة بتعریف الجیل ومع) المورد ( باإلشراف على إصدار مجلة 
البتة من مطالعة أبحاث ودراسات في الفكر العربي وحول فتوحات أعالم الرأي والبیان والفلسفة في تاریخ الثقافة العربیة 

ورة من دواوین شعری       وز المطم اء الكن ة ورسائل فلسفیة   في ماضیھا العافي الدابر ومرحلتھا الدانیة القریبة ، ھذا إلى إحی
ومكاتبات متبادلة بین بعض األساطین والجھابذة وأعالم العربیة ، ال تنحصر وتدور حول شؤون وقضایا ومشكـالٍت تتعلق 
بأشخاصھم ، قدر ما تندرج في نطاق تناولھم مسألة نحویة جرى بشأنھا خالٌف بین ذوي االختصاص ، أو مصطلح فلسفي 

  أفضى لي : حكامھ وضبطھ ، ممَّا اعتاده ھذا الرعیل وداوم علیھ في دوریات سابقة ، قلُت تفاوتْت آراء المجتلیَن بشأن إ
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العلوجي بشكاتھ من نفر ینفسوَن علیھ موقعھ الذي رقي إلیھ في دیوان وزارة اإلعالم ، وأْن َیِكل المسؤولوَن إلى ذمَّتھ مھمَّة 

ضر بالماضي ، للتدلیل على أنـَّنا أمة عریقة ُوجَدْت لتبقى ، ولیَسْت إصدار مطبوع راقٍ  في محتواه وأھمیَّتھ في وصل الحا
یظ ، بإشھار               ن الغ تعر م َرٍد ، ویس ي نفوسھم من َح ن ف ا یكم ر أوالء عمَّ زین ، ویعبِّ ا ُیشرِّف وی اخر ، وممَّ واً  من المف خل

دا     ، والتي یدبُِّجھا العلوج) المورد ( اعتراضھم على ما اتسَمْت بھ افتتاحیَّات  ا غ تخدام ِلم ق واس ي نفسھ كلَّ مرَّة ، من تنمی
ل     ھ وحم وِھم بتكلف دارساً  ومھجوراً  ومصدوفاً  عنھ من األلفاظ والتراكیب اللغویة ، ممَّا قد یوِحي باالختالق والتنطع أو ی

ا عدا      ة ، وفیم ي العربی ى     النفس على ما َیُشقُّ من اإلجھاد لتصیُّده ومحاولة إثبات أنَّ لھ أصالً  ف الً  ذاتھ عل ھ مرِس ھا یلفون
ى       م عل ا دخل مؤخـَّراً  أو أقِح سجیَّتھا ، ویجري على أسلوٍب وبیان ُمیسَّر واضح القصد ال یحوج تفسیراً  وتفكیكاً  ما ، ممَّ

للعلوجي  مصطلحات المعاصریَن والحداثوییَن ، ومن ھنا تلوَّنْت فنون القدح والزرایة ، وتنوََّعْت التقوالت والتخرُّصات أنَّ
األسلوب ( عن أنَّ ) بیفون ( أسلوبینِ  في الكتابة أو طریقتینِ  في التأدیة والتعبیر ، وما ُدْمنا متداولیَن قولة الكاتب الفرنسي 

ى             ) ھو الرجل  ك عل ن أْن ینسحب ذل یص م ال مح ا ، ف ھ كلھ ، أو ینطوي أو یكشف خصائصھ وسماتھ وأطواره في حاالت
بالنقد الجارح ، وأنـَّھ ُیحِسن التكیُّف مع أطباع رصفائھ ومداراة أمزجتھم ، ویلبس لكلِّ حالة لبوسھا سالئق الرجل الُمستھَدف 

اٌل   ، واھتزَّ الرجل لھذا التحرُّش وقالة السوء ــ على وفق ما استقراه الدكتور علي الوردي لطبیعة النفس البشریة ، إنـَّھ مح
كترث أو ال یھتم بما تلھج بھ أفواه الناس بشأن سلوكھ وسجیَّتھ األخالقیة ــ فإْن كان ذا أْن تجد فیما حولك إنساناً  واحداً  ال ی

ھ من االنحسار          ھ ل ا یتمنون تھم وم ى رغب اعتداٍد بنفسھ تناھى في عناده ومكابرتھ ، وإْن كان قلیل الثقة بھا جنح للنزول عل
وده      رغ مجھ ك أْن أف ْت نتیجة ذل ھ           والتواري أو تفتیر نشاطھ ، وكان ى عصرانیَّتھ وحداثت ـ عل ـ في ساعة ضعف ـ دلالً  ـ م

ین وكسر         ) جاك لندن ( وھیامھ بالجدید ، للتألیف في أدب الكاتب األمیركي  تح الع ـ بف ب ـ ا أنَّ الَعِق ھ ، مبیِّن وتحلیل روایات
بضمِّ العین وفتح القاف ــ كما یقرؤھا مؤخرة القدم ، ال الُعقــَب ــ : ، تعني ) الَعِقب الحدیدیة ( القاف ــ في روایتھ المشھورة 

العقبات أو العوارض والصعوبات ، وتنصرف إلى معانٍ  أخـَر ؛ ومقصوده من : األدباء الُجَدد المتجنوَن على أنـَّھا بمعنى 
ات         ؤھَّالت والِكفای ل ال تنقصھم الم راَدة األوائ ي في روعھم أنَّ ال و شاءوا    جھده وعنائھ ھذینِ  أْن یفھمھم ویخرسھم ویلق ل

  .االھتمام أو التصدِّي لشؤون ومعالجات لم تعھد عنھم من قبل 
والمھرجانات األدبیة ،  في الصدور تباعاً  وبدون انقطاع ، وبصورٍة مواكبةٍ للمناسبات الثقافیة ،) المورد ( واستمرَّت مجلة 

بة        فتنبري لتغطیتھا ونشر أبحاثھا وما یؤلف األدباء الَجدیَد من الرسائل والك ا حصل بالنس الء كم ا األص دد أعالمھ ب بص ت
َدْت       : للفارابي الفیلسوف ، والشعراء المجیدیَن  د أْن خَم ى بع المتنبي ، وأبي تمَّام ، والشریف الرضي ؛ بدرجة أھون وأدن

ى روح التحمُّس للتراث ووقوع البالد في أزمة الحرب ، وصدر منھا عدٌد خاص كذلك بأدب الجاحظ دون نزول على مقتض
عقد مھرجان أو إقامة حفلٍ  ، واستطاَرْت شھرتھا في الخارج بحیث غَدْت مألوفة ومتداولة في األوساط والدوائر العلمیة ، 
د             تنفاده في وجوه أخرى ، فق ى اس وقتھم عل ـُّوَن ب ة ، ویضن ون األدبی ومن لدن األفراد المنقطعیَن للون معین بذاتھ من الفن

امتلك مكتبة تجاریة عامرة في شارع المتنبي ثمَّ أغلقھا فجأة بناًء على وفادة صنوٍ  لھ من  سمْعُت من لسان رجل سبق لھ أْن
السعودیة وإقبالھ على شراء نفائسھا وذخائرھا من الكتب والدوریات ، أنبأنا شیخنا ھذا أنَّ الروائي المصري الشھیر نجیب 

األدبیة الفصلیة ، وذلك قبل أْن تستفیض المجالس ) المورد ( جلة محفوظ ال یقرأ في الشھر الواحد ممَّا تقذفھ المطابع سوى م
لآلداب ، وإن صحَّ ھذا األمر ، لك أْن تعجب ) نوبل ( بالحدیث حولھ وتستقصي أسرار حیاتھ الیومیة بمناسبة فوزه بجائزة 

  .بالتنوع الذي غلب على محتواھا من الشعر والبیان والفلسفة 
ة    ومن دالئل الوقوع في الشطط  إبَّان تلك الحقبة البعیدة نسبیاً  ، وعلى تورُّط رھٍط من أصفیائنا ومعاِشرنا في خطل الرؤی

ت              بعینیات القرن الفائ ي س داد ف دادھم وموضوعیَّتھم ، أنَّ إذاعة بغ ْت دون س ة حال ة أو إنَّ العمای في النظر للقضایا األدبی
امج       ثَّ برن ة ب وم جمع بیحة كلِّ ی ي الراحل سعاد الھرمزي ،     ) لتاسعة  الساعة ا ( تعوََّدْت ص ھ اإلذاع ذي یعدُّه ویقدِّم ، وال

ة   مستنفراً  صفوة أعیان الفكر والثقافة لیدلي كلُّ بما عنده من حصیلة ، وكان أْن طلع نبیل یاسین في جمعة منھا أو في حلق
تھا ، واألحجى أْن نتفكر في سبیل من عزوف القرَّاء عن مطالع قرفھ من حلقاتھ ، برأي حول مؤلفات طھ حسین ، وعبَّر عن

، ھل یوجد الیوم واحد یقول ! أي اعتبار : ( ؛ فشكوتھ یومھا إلى العلوجي ، فردَّ مستھجناً  ) كذا ( آیلٍ  بنا لردِّ االعتبار لھا 
  .كان مخطئاً  أم مصیباً  أ، ویعني سواًء في خطئھ وصوابھ أو سواء ) قالھ طھ حسین  مثلما 

ة   ي بدای ة       وقبلھا ف ت ، نشَرْت مجل ارف  ( ستینیات القرن الفائ ات        ) المع ة ووصم كتاب ة مقالة ضافیة مألى بالنكای اللبنانی
ع    ورة بتوقی ة أو ممھ ة ، موقع الیط اللغوی قطات واألغ ر بالس ا تزخ زاوي ، كونھ اس الع ؤرِّخ عب امي الم ة ( المح ، ) جھین

وین من شأن العزاو       ى التھ ا عل ى لسان         فاستغرْبُت من اجتراء كاتبھ وِّه عل اَءني الجواب لت ي عضو المجمع اللغوي ، وج
ى           ھ عل ى فرط تحامل ـَّھ عل ھ أن وجي ، ومن رأی د العل األستاذ جلیل العطیة ــ الدكتور اآلن ــ أنَّ كاتبھ ھو األستاذ عبد الحمی

ن  الرجل فال یعدم واجداً  عذراً  لھ على اإلیغال في االنتقاص والتجني ، مثلما كان على عین ا لصواب في بعض مغامزه م
ویة       ردِّ والتس ذ وال ال لألخ ا مج ة ففیھ ائع التاریخی ر للوق ي النظ این ف ى تب ة عل ات المترتب اء للھن ا اإلیم ة ، فأمَّ ة اللغ ناحی

ي ت      واالختالف ، ومبعث كلِّ ذلك ھو جنف عباس العزاوي وامتناعھ عن الموافقة عل ـ ف وجي ـ ة الباحث العل ریخ أى معاون
ا الزمن ــ على تعضید نشر المخطوط الذي كتبھ عن المستشرقیَن والدراسات القرآنیة ، والمتضمِّن تقصِّیات في بعید قبل ھذ

  مشاربھم ومناھجھم بھذا الخصوص بھَرْت بعض أعضاء لجنة شكلھا المجمع للنظر في جدِّتھ وإحاطتھ بموضوعھ والقطع 
  شدَّد العزاوي یومھا وشكك بمؤلفھ ، ُمدَِّعیاً  أنـَّھ لیس صاحبھ بكونھ یستأھل التعضید ومساندة المجمع لمؤلفھ ، حیث ت

وجي            و المؤرِّخ المعروف ؟ ، والعل ا ھو نفسھ وھ ا ویطلع علیھ الحقیقي ، كیف ال وھو یحتوي على معلومات لم یسمع بھ
  .؟   َمن علمك في صباك یا رجل: یومھا كان یشتغل معلماً  في مدرسة ابتدائیة ، وھنا نسأل العزاوي 

، الذي انتقى فصولھ ) عطر وحبر ( وقد شرح العلوجي ھذه القضیة وحكاھا بالتفصیل في إحدى مقاالتھ التي احتواھا كتابھ 
وجمعھا من ركام مقاالتھ التي خصَّ بھا المجالت والصحف بعد ھذه الواقعة المؤسیة ، وابتغى منھ أْن یرشَّ بعض الوجوه  

اآلناف والنواصي ، حتى ترتاض وتعي مقدار حجمھا وحیِّزھا الضیق اآلفاق والمحدود  والقلوب بالعطر ، وأْن یلطخ بعض
ذا              ا ، وك دوان علیھ یس سھالً  استباحتھا والع وٌق ل داس ، وحق ك وت ات ال ینبغي أْن تنتَھ اس حرم األبعاد ، وأْن تفقھ أنَّ للن

ـ والتي كانْت  م ، عن مدیریة الثقافة1967توزََّعْت مقاالت ھذا الكتاب الصادر عام  العامة بوزارة الثقافة واإلرشاد العراقیة ـ
  توزََّعْت مقاالتھ بیَن مباِحث تنصبُّ على التعریف : ؛ قلُت ) 19: (قائمة وقَت ذاك ــ ضمن سلسلة الكتب الحدیثة بالتسلسل 
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ات    بمحاوالت بعض المستشرقیَن الغربییَن وشروعھم بترجمة السور القرآنیة إلى الیونانیة  ى اللغ في آنٍ  دابر سحیق ، وإل

األوربیة الحدیثة في ظرٍف تالٍ  متأخِّر ، فال غرو أْن تزخر المقاالت الثالث األَول في استھاللة الكتاب بأسماء جمھرة من 
بق أْن        ي دراساٍت س وثیَن ف توقف  المشتغلیَن باالستشراق یجتلیھا القارئ وال یتبقى منھا في ذاكرتھ غیر المعروفیَن والمبث

عندھا واطلع علیھا ، وُیحَمد للمؤلف فرط استیعابھ لھا وإحاطتھ بھا ، لُیطِنَب بعدھا بھذا الجھاد المأثور عن الكاتب الالمع  
ین          ي تمت دود ف د المك وع والُمجَھ ة الكاتب المطب صاحب األسلوب الناري المتوھِّج والبیان المشحوذ الذي ھو ألصق بطریق

ھ إبراھیم     عبارتھ وصقلھا ، منھ إلى ُم ي ب عتاد الصحفي المطوِّع ذاتھ لتلبیة دواعي المطبعة والمرھون بعامل الوقت ، أعن
ة     احین  ( صالح شكر محرِّر مجل دو ،          1913عام  ) الری ا یب ى م یرھا عل ا وتیس ییر أعمالھ ا لتس ق علیھ م ، لصاحبھا والمنف

لسقطات األخالقیة التي بلغْت مداھا من النفاق والغش الشاعر إبراھیم منیب الباجة جي ، وما صَدَعْت بھ من فضح وتندید با
ي     ة ف تقامة واألمان دق واالس واري الص د ، وت اغض والتحاُس یوع التب دین ، وش تم ال ى ش راء عل اء واالجت ة والری والمداھن

وال وال     ول ال ح لُّ یق م ، وك اس وعالئقھ امالت الن رؤ     ......... تع دُب ام ف ین ك ، وكی ث ذل دري مبع ن ی واء ، وال َم انط
  ! .المكرمات الیوَم ، ویأسى على افتقادھا في حاضرنا ؟ ، وتبیََّن أنـَّھا أعرق في الوجود والدیمومة 

ى صفحاتھا     تجر عل ویسخو علینا الكاتب العلوجي فیھ بعد ھذا بمبحٍث طریٍف حول صحٍف صدَرْت ببیروت والقاھرة ، اش
تنكر       وَن فحییسمن خالل أدبیَّاتھم وإبداعاتھم صحفیوَن م ین مس ن القرن العشرین ، واصطرعوا ب ي سنوات الربع األوَّل م

توي  ( ومحتج على إبعاد الكنیسة للروائي الروسي  ي واإلقصاء والطرد ،         ) لیو تولس ذا النف ٍذ لھ ین محبِّ ا ، وب من حظیرتھ
تراح من   ا وإضرارھا     وتجریده من مباركتھا ورعایتھا القتناعھا الكلي بكفره وتجدیفھ ومروقھ ، إلى أْن اس َدِدھا وإرجافھ ل

م ، واستردَّ في السنین التالیة صیتھ المحترم من جدید ، وشاطر كـُتـَّاٌب 1910بسمعتھ بعدما انطَوْت حیاتھ وغیَّبھ الموت عام 
نھ مسلموَن نظراءھم المسیحییَن في إشھاره وإنباھھ والتعریف بمذھبھ ، كما صنع العراقي محمود أحمد السید بنشره مقالة ع

لشھري تموز وآب ، )  10ــ  9( البغدادیة في عددھا المزدوج ) المعرض ( ، بخصوص فنـِّھ الروائي والقصصي في مجلة 
دور        ) العلم ( م ، وتصدَّْت مجلة 1927/ آب /  4والصادر في  اء عن ص تاني ، لإلنب دین الشھرس ة ال العراقیة لصاحبھا ھب

یة أو ربَّ   ھ الروس ن لغت ة ع ھ المترجم ة  رائعت ن اإلنجلیزی ا ع ا  ( م ا كارنین اً  ؛     )آن ھ حكیم ھ بكون ل أْن نعتت یس بالقلی ، ول
ة        رام الصحافة العربی ل احت دا موئ والخالصة أنـَّھ عاود شھرتھ الداثرة بعامل النفاق التجھیل والبالدة وتحجُّر العقول ، وغ

  ) .ي مطلع الربع األوَّل من القرن العشرین ذلك تمشِّیاً  مع تطور العقل العربي الذي بلغ أشدَّه ف( وتقدیرھا ، و
ؤرِّخ                 ى التتبُّع واالستقصاء ، وت درة عل ة ومق ن المرح والفكاھة ، وتنبي عن مطاول ھ تزخر بقسٍط وافر م وباقي محتویات

ن الم           دِّه م حھ لع وال ، ترشِّ ن المواقف واألق نھم م ر ع ا أِث دِّریَن ، وم اء والمتص ان والرؤس ن األعی رة م یَن لجمھرة غفی عنی
ادات   بالفولكلور والتراث الشعبي الذي یعوِّل علیھ كثیٌر من المؤرِّخیَن في دراسة تاریخ الشعوب من خالل اكتناه بعض الع

  .والتقالید ، والنظر في التصرُّفات الخرقاء لصنٍف من البشر على مرِّ التاریخ 
و بتشعُّب محتویات   ) عطر وحبر ( إنَّ  اب     كتاٌب شائق ممتع حقاً  ، وھ ى كت دُّدھا ینظر إل اس محمود   ) الفصول  ( ھ وتع لعب

بینما یغمرك كتاب العلوجي أنسا ً وبھجة ودعابة ، وِلمَ ال  العقاد ، لوال أنَّ كتاب العقاد یفعمك بالعبوس والتجھُّم والصرامة ، 
غتباط ، ویحمل على السخریة ، فكالھما یفیض بالبشر واال) قبض الریح ( نقرنھ بصنوه كتاب إبراھیم عبد القادر المازني 

  .من مفارقات الحیاة والمعاییر المختلة المھزوزة والُمعتَمدة في النظر للنتاج األدبي وتقویمھ 
م ، ثمَّ سخْوُت بھ لصدیق ، أو أنـَّھ اندرج ضمن ما كنُت افعلھ 1967ولي معھ حكایة طریفة ، فقد تداولتھ إبَّان صدوره عام 

، متشبِّھاً  في ذلك بالتجار كما یتعاملوَن ) تصفیة مخازن ( یال مذخوراتي من الكتب ، من القیام بمثل وألتجئ إلیھ كلَّ مرَّة ِح
، إلى أْن احتْجُت لھ في منتصف تسعینیات القرن السالف ، فعثْرُت في ! مع بضاعتھم عند نھایة الموسم ، والنتیجة معروفة 

م            بیع الكتب في شارع المتنبي  ) بسطیَّات ( إحدى  ي ول ة كتب ي خزان ْت محفوظة ف ھ منزوعة الغالف ، بقَی ى نسخة من عل
، المھدى   ]1[) مراجع في الفولكلور ( أخرجھا إال بعد أْن ذكرني بھ وأحیاه في وجداني كتاب األستاذ طالل سالم الحدیثي 

  .لروح ھذا اإلنسان المتفرِّد بتواضعھ وطراوة نفسھ والمجبول على البساطة والمتأبِّي على كلِّ اغترار وتعالم 
م ، فتفرَّْسُت في مالمحھ 1994العلوجي ضحى یوم قائٍظ بمسرح الرشید في أخریات أیَّام حیاتھ ، وفي غضون عام   صادفُت

ھ  وأمارات وجھھ وتبیََّن لي فیھا  آثار الجھد والكالل ، ما ینبي عن شعوره بالضیاع والمتاھة في دنیا األحیاء بعد أْن نفر من
و والثرثرة واالدِّعاء ،      أكثرھم وبانوا ، وصار مجاِنباً  للُضرِّ والنفع ، لكن نائیاً  في الوقت ذاتھ ومستریحاً  عن سماع اللغ

ي          والطریف أو المؤسي أنـَّھ دأب بعد تقاعده عن مسؤول   ادثھم ف ي دوائر وظائفھم لُیَح ھ وأصدقائھ ف ارة رفقائ ى زی یَّاتھ عل
ى            اً  عل الماً  منطوی اً  مس د أْن عاش ودیع اً  ، بع یرحل قریب ـَّھ س إبالغھم أن شؤون الفكر واألدب والثقافة ، مختتماً  حدیثھ ب

بوصیة عبد الحمید الكاتب لألدباء بأْن یتعاونوا  الخیر والحبِّ ، ماداً  ید العون للجمیع من معارفھ ومعاشره ، وكأنـَّھ المعنيُّ
ي        داً  ، بل ھ ي ال یصطنعھا عام ویتعاضدوا وینبذوا التناُحر والِشقاق ، ھذا إلى جانب ما ألفتھ من ظرفھ ومیلھ للفكاھة الت

  نكاد التي لصیقة بھ وسمة من سماتھ ، ومزیَّة یروض بھا خلقھ وطبعھ على الجالد والتحمُّل ومغالبة األوصاب واأل
  .تعرض لھ في میدان عملھ 

  
  
  
  
  
  
  
لروح األستاذ عبد الحمید العلوجي ، وروح صنویھ ) مراجع في الفلولكلور ( أھدى األستاذ طالل سالم الحدیثي كتابھ .  ]1[

  . لخوري وعزیز الحجیة ، ضاربًا بذلك المثل األروع في الوفاء والعرفانلطفي ا
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  )خاص بالموروث ( 

  أمجد عباس: عدسة 
  

أیام العمل االولى ، لھذا العدد ، فحدثتنا : حلت الزمیلة ایمان عبدااللھ معاون مدیر قسم الخدمات المكتبیة ضیفة على زاویة 
  :قائلة  عن اھم ذكریاتھا

كانت ومازالت المكتبة الوطنیة تتمتع بصفات كثیرة نادرة تلفت االنتباه منھا الكتب الفریدة النادرة والمستوى العلمي الرفیع 
 . الذي تحظى بھ

شاھدت حجم الدمار الحاصل ، منظر ألیم اثار في بالغ االسى والحزن  2004عند دخولي الى بنایة  الدار أول مرة   في عام 
ض ھذا الصرح الثقافي المھم ألعمال التخریب ، لكنني ومنذ الیوم االول فیھا  شعرت ستكون مقر عملي الدائم ، فھي لتعر

 .قبل أن أراھا تمثل في داخلي ومخیلتي كنز الكتب الرحب وھذا ما أبغیھ واحبھ
بناًء على طلبي ،  توجھت الى  وبعد بضعة ایام من نقلي  الى دار الكتب والوثائق من دائرة اخرى 2004ففي منتصف عام 

مكتب السید المدیر العام الدكتور سعد بشیر اسكندر وبعد تحیتھ عرفتھ بنفسي ویبدو انھ كان مطلعا على طلبي وعلى معرفتھ 
 بقدومي فأبتسم وقال اھال بك في دارنا اي مكان تریدین فأجبتھ مبتسمة ایضا باحترام انا ال أعرف اقسام الدار قال اذھبي الى

 .ھو من سیدلك على عملك )  ابو احمد(السید كامل 
فتوجھت للعمل في المكتبة وكانت بادرة كریمة من مدیرھا العام  ) الصحافة(كان یجب ان ابحث عن عمل قریب من مھنتي 

ي  قیامھ بتعییني مسؤولة لقاعة المطالعة وكان تصمیمي على النجاح في عملي بعد ان اكتمل اعداد القاعة مقترنًا بر غبتي ف
د من القراءات      ا أری ان        . الحصول على م ذا المك نوات في ھ بع س یت س ذا قض ة   (وھك ذب للكلم ا بضعة   ) المنھل الع وكأنھ

  .شھور
ا عام      د توقفھ تقبال المطالعین بع ى اآلن    2003/  بادرت الدار آنذاك الى تخصیص اول مكان تم تعمیره الس ت حت ، ومازل

  .من الیوم االول وھم االن من حملة شھادة الدكتوراه وال ینسون فضل ھذه المكتبة اتذكر اول الطالب الذین قدموا الینا
دي          د ل ث كانت تول ة حی ي المكتب خالل عملي تعلمت مصطلحات جدیدة اعجبتني جرت على لسان زمالئي تخص العمل ف

ي العم   ة    شعورا واضحا لترجمتھ عن طریق العمل الجاد معھم، واالن تربطني بزمالئي وزمیالتي ف ط صداقة وثیق ل رواب
  .نمت وترعرعت في الدار على مدى االیام

مخازن الكتب (شھدت الدار خالل السنوات الفائتة تطورات كثیرة وكبیرة وجادة وخاصة قسمنا قسم الخدمات المكتبیة یضم 
وقد جھز القسم باعداد . لذا فھو على تماس مباشر بالمطالعین والقراء من طلبة الدراسات العلیا والباحثین) وقاعة المطالعة

ب          د من كت ا یری ى م تطیع المطالع الحصول عل كثیرة من اجھزة الحاسوب مزودة بالمعلومات المفصلة لكل كتاب لدینا یس
از           ى جھ ب ال ن الكت م م ذا الك ال ھ اد الدخ ن العمل الج نوات م تغرق جھود س ل اس أن ھذا العم ا ب ة اكثر علم بسرعة ودق

المطالعة بالمناضد والكراسي المریحة واالھم ھو قیام الدار بشراء الكثیر من الكتب الجدیدة  الحاسوب ، كما تم تزوید قاعة
 .والنادرة ووضعھا على رفوف جمیلة داخل قاعة المطالعة لتكون في متناول ید القارئ العزیز

م لكي یوازي اذا لم یتفوق على ومازال العمل مستمرًا لتقدیم افضل السبل إلنجاح عملیة التطویر المستمرفي ھذا المكان المھ
 .المكتبات في الدول العربیة بجھود مدیرھا العام والعاملین معھ

وأخیرا قالت ایمان أن لھا نشاطات في الدار ، فھي عضو في جمعیة الفردوس النسویة، وتقدم بعض الفقرات في اذاعة الدار 
  . ، كما إنھا تقدم غالبیة احتفاالت الدار بصفتھا عریف حفل 
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  أیام العمل األولى  

  مع إیمان عبد اإللھ  
  بیة معاون مدیر قسم الخدمات المكت 

  والوثائق الوطنیة في دار الكتب 
  

 



 
   

  ذاكرة المكان
  مكان یحكي قصة مدینة... ـ شارع الجمھوریة في الناصریة 

  مكتبة جبر غفوري ومقاھي الناصریة ملتقى األدباء ومنابر ثقافیة وسیاسیة
  

  حیدر قاسم الحجامي -ذي قار
  

  )خاص بالموروث ( 
 

" الجدید ، ھي مدننا سردیات كبرى كما یقول التي شھدت الوالدات األولى وما زالت تشھد على الزمن..ھي نفسھا األمكنة 
ر        "ادوارد سعید  ة عب ا المبثوث ا جزء من ذاكرتن ًا، إنھ ،  إنھا األمكنة التي تركت فینا جروحًا غائرة وذكریات مستفزة دائم

رع شا(بھذه الكلمات نعبر الزمن  لنقف عند أعتاب شارع الجمھوریة .. صور ذھنیة ، یجمعھا طیف جمیل اسمھ الماضي  
  .العریق بعراقة مدینة تتوسد بین ذراعي دجلة والفرات)  السراي

ذا      ریة ھ ي الناص ة ف ارع الجمھوری ش
ة یستنشقُ       ا زال رئ ان وم المنفذ الذي ك
واء   دینتھم وھ الة م ریة  أص اء الناص أبن
ھ الشارع     اه  ، ان ماضیھا الماثل بین ثنای

ي   جولن  ( الذي خططھ المھندس البلجیك
ي  ي  ) تل ر ف ین باش ة   ح یط مدین تخط

ام   ریة ع والي  1869الناص ام ال م أی
ذا    دع ھ د أب ا وق دحت باش اني  م العثم
ریة     وارع الناص ط ش دس وخط المھن
رى     ا أخ تقیمة تقطعھ ورة  مس بص
ذا     لیب ، وھ بھ بالص ون أش تقیمة لتك مس
التخطیط ما زال الى الیوم واضحًا  على 
ة      ن إن بعض اإلنشاءات الحدیث رغم م ال

ذه ال  ي ھ ن تراع م تك ي ل یط العمران تخط
یمتد الشارع طوًال تقطعھ عدة شوارع ،  ) بنایة المحافظة القدیمة الیوم ( الرائع ، في ھذا الشارع یقع مبنى سراي الحكومة 

اء   ھذا الشارع إن حكى فسیفصح عن تلك األیام التي مضت وتلك الشواھد التي شخصت فیھ ، سیذكُر بالتأكید وقع إقدام أبن
جوھم وإقدام الغرباء الذي مروا كغرباء وذھبوا كغرباء ، سیذكر كل شيء تفاصیل تغیب وأسماء رحلت المدینة الذي إلف و

سیتذكر أدباء امتزج أدبھم بعطر ھذا الشارع ، سیتذكر حتى أولئك المجانین الذین كانوا أصدقاء أوفیاء  لشارع ال یغادرونھ 
  .إال نادرًا حتى اضطرتھم ید األبدیة أنیھجروه قسرًا 

ن معالم شارع الجمھوریة أیضًا جامع فالح باشا السعدون الكبیر بمنارتھ المرتفعة وبنقوشھ اإلسالمیة الممیزة ، بناه الشیخ  م
میالدیة، أي مع بناء صرح المدینة الجدیدة ، یعتبر أول  1869ناصر باشا األشقر وھو شیخ عشائر السعدون، بناه في عام 

دة ، وكان     ي الناصریة الجدی ھ بئر یشفي              بناء ف ان فی توي، وك یفي ومصلى ش لى ص ھ مص ان فی اب ودواوین، وك ھ  قب ت ل
ى وجود شجرة     (ومن المساجد المشھورة في ھذا الشارع مسجد السدرة . »المریض بمجرد أن یسبح بمائھ بإذن اهللا بة ال نس

  .ارع للصالة الذي بناه الحاج المرحوم طالب ومازال المسجد قائمًا یؤمھ رواد الش) السدر في المسجد 
ي          ھ ف دم مكتب ا أق ا أنھ ى لوحتھ ي كتب عل من معالم الشارع الشاخصة الى الیوم   مكتبة األھالي لصاحبھا جبر غفوري  الت

ي           1937الناصریة ، حیث أسسھا  المرحوم جبر غفوري عام   الي الت ًا بجماعة األھ الي تیمن ة األھ ا اسم مكتب ق علیھ وأطل
م ، المكتبة كانت منبراً ثقافیاً وسیاسیًا ومتنفسًا على العالم الخارجي كما یقول 1936عام ناصرت انقالب بكر صدقي الشھیر 

ي    : الباحث والكاتب الفلكلوري ماجد كاظم علي  اء ف انین واألدب كان جبر غفوري من الشخصیات الوطنیة وھو صدیق للفن
ا    أتون إلیھ ة ی لیقرأوا ویطالعوا الصحف والمجالت والكتب وألن       المدینة ، فقد كانت مكتبتھ ملتقى لألدباء ومحبي المعرف

  بعضھم ال یملك المال فانھ یقرأ مجانًا والحاج جبر كان متسامحًا معھم ، 
دة    دن الجدی ي الم ف ف اھر الری ن مظ ر م رًا آخ ى مظھ ل  المقھ وتظ
ي     د الت ائج والتقالی ك الوش ى تل ون ال وا یحن اف ظل ن األری ازحون م فالن

یف لشرب القھوة     كانوا یمارسونھا ولعل م ي المض ن أبرزھا الجلوس ف
ایف        اء المض ة ال تتسع لبن دیث وألن المدین ادل أطراف الح ة وتب العربی
ن         ة م اء المدین ي جمعت أبن اھي الت دت المق المصنوعة من القصب ، ول
مختلف إرجائھا ، و تحولت المقاھي الى نواٍدأدبیة وثقافیة وسیاسیة فیما 

ین جھ   اھي       یقول الشاعر والباحث حس أریخ ھذه المق د الحافظ  عن ت : ی
اھي أشھرھا مقھى        ن المق دد كبیر م اح ع د  " شھد الشارع افتت و احم " أب

الذي تحول الى ناٍد أدبي یرتاده عدد من األدباء والمثقفین في المحافظة  
 .والقادمین الیھا
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  تراث غنائي
  قیةظھور فن المونلوج في اإلذاعة العرا

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  یمون البراكم: اعداد 
  )خاص بالموروث ( 

ان      ي والفن ي یوسف وھب اشتھر فن المونلوج في الوطن العربي اوًال في إذاعة القاھرة وكان من رواده عمید المسرح العرب
الكومیدي حسن فائق وھذان الفنانان اول من غنى المونولوج على المسرح ثم اتبعھم من الدول العربیة االخرى ففي سوریا 

االغواني وفي لبنان ظھر عمار الزعني وقد اشتھر في تسجیل المونولوجات على االسطوانات التجاریة التي  ظھرت سالمة
ة           : اخذت تذیعھا لھم اذاعة بغداد ومن اشھرھا  اب االذاعة العراقی ي كت اورد ذكره ف ذا م ك یاعصفورة ، و یاشوفیر ھ نیال

  .ة التي یبحث عنھا محبو التراث والموروث العراقي خصوصالمؤلفھ حافظ القباني ، یتضمن العدید من المواضیع الشیق
یقول المؤلف ان المونولوجست عزیز علي  قدم اول مونولوج اجتماعي موضوعھ بسیط الیثیر الجدل واالقاویل ، وھوعن 

ویتم ... ھن عادة القبول ، ومن مالمحھا عقد جلسة نسائیة تجمع خلیطا من المتزوجات والعازبات والبنات واالمھات وغیر
الحدیث في ھذه الجلسة عن مسائل حیاتیة شتى كمشاكل االسرة وافراحھا ومشاكل بناتھا واخبار الخطوبة واالوالد والزواج 

وقد ھاجم عزیز علي المونولوج عادة القبول ووصفھا بأنھا شغب نسوي وغیبة مع . الى غیر ذلك مما یستجد من مواضیع 
ذا           . واضیع القبول ان موضوع الشغب لیس مھمًا في م بب لھ ي ایجاد س ة االمر المفسرون من الرجال ف ي بدای وقد حار ف

الھجوم على النساء الرقیقات وعلى مالحقتھن في ھذا النادي النسائي بال مبرر مع ان االسباب الداعیة إلعادة القبول اسباب 
زو      ة لل ة اضافیة مرھق ول نفق ا والمھم ان        وجیھة من الناحیة االقتصادیة إذ الیكلف القب د سواء وثانی ى ح ت عل ة البی ج ورب

ى         ادره اال ال ع جدران التغ ین ارب القبول نھضة نسویة لتحطیم ابواب السجن الذي اطبق على حریة النساء وحجز المرأة ب
دائق العا           ھ البريء والتنزھات والح و المجتمع من وسائل الترفی ا یخل ة  مثواھا االخیر ، إذ التختلط بأحد من المجتمع كم م

ودور السینما وإذا وجدت ھذه الدور فلیس من السھولة ان تذھب المرأة الى السینما لمشاھدة االفالم لذا أثیر التساؤل حول   
ل    9ھذا المونولوج رغم كلمات ھ الجمی دة ولحن دا           . الجی ى موضوعات اخرى ناق وج ال د ھذا المونول ي بع وانتقل عزیز عل

دة نعیشھا ونشعر بھ       ة عدی ى            مجاالت اجتماعی ي شھرة واسعة وانتقل بعدھا ال ال عزیز عل د نجحت نجاحا كبیرا ون ا وق
ى        ع ال ا باسلوب یظطل یة وضع كلماتھ موضوعات اخرى في المونولوج سواء شئنا ام لم نشا فانھ انتقل الى مواضیع سیاس

ا باغتھ وھو یغني في عدة معان في المونولوج الواحد فھو سیاسي ولیس سیاسیا وقد سأل نوري سعید باشا عزیز علي عندم
أانت سیاسي ام فنان ؟  فاجاب عزیز بعد ان امتقع لون وجھھ اني فنان ولیس : االذاعة وكان ذلك في بدایة الخمسینیات قائال 

، والفنان یونس الناس ویغني لھم ویزیل )  لیش ماترضي الناس ( طیب اذا انت فنان : ( سیاسیا ،  فعاد نوري سعید  یسألھ 
ثم سألھ مرة اخرى ماذا تقصد بمختار ذاك الصوب فاجاب عزیز علي انھ  مختار من مخاتیر الرصافة ) رحھم ھمومھم ویف

( ألني اغني في الكرخ والمقصود الصوب االخر وقد تخلص عزیز من ھذا الموقف النھ كان یقصد السفیر البریطاني مستر
ور    ) كولن والرز  د فشل ث ة بع ة الذي عاد الى السفارة البریطانی

ي تحمل    . ایار  ة الت ھذا نموذج من االغنیة المعتمدة على التوری
معنیین وقد سار الفنان عزیز علي في حیاتھ الفنیھ كلھا على ھذا 
النمط حتى انھ استبدل كلمة مونولوج معناھا قطعة نثریة فردیة 
او شعریة تلقى بشكل فردي كلمة مقال فنقول مقال القبول ومقال 

ي وغی  فینھ والجلب ذه    الس م ھ ب یض ي كتی وع ف ذ مطب ا وھ رھ
روري         ن الض ي وم ز عل ان عزی ر الفن د تعبی ى ح االت ع المق
ي           ان عزیز عل ا الفن ي تحملھ ى مدى الخسارة الت ا ال االشارة ھن

اقول واعبر في الوقت نفسھ . معنویا ونفسیا نتیجة ھذه المواقف 
ا    وج وان حینھ تھا بالنض ذ فرص م تاخ ة ل ة خالق ابي بعقلی باعج

ي         اتذكر ال ي احس بعظمة العراق والمواھب الت ز عل ان عزی فن
ر     ددھم كبی راق ع ي الع ون ف اؤه ، والموھوب ھ ابن ز ب یزھ
د من          ان واح دودة والفن ر المح ات غی ودات للنوابغ وذوي القابلی فالعراقیات امھات طیبات ول

 . شيء مما أطلعنا علیھ عن ظھور المونولوج في اإلذاعة العراقیة  اھذ .ھؤالء 
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  دار الكتب والوثائق الوطنیة في ورشة عمل عن رقمنة المصادر المكتبیة
  ) :خاص بالموروث ( 

في الثالث عشر من " اآلثار والتحدیات: رقمنة المصادر المكتبیة "أقیمت في اربیل ورشة عمل تحت عنوان 
  . دن والعراقالشھر الجاري ، واستمرت یومین ، اشترك بھا خبراء من بریطانیا ولبنان واألر

، بتمویل من  للحفاظ على التراث الوطني العراقي "دار الكتب والوثائق"تأتي إقامة ھذه الورشة ضمن مشروع 
، وبإشراف منظمة  ، وبدعم من الیونسكو والسلطات المحلیة اإلیطالیة في منطقة توسكاني  اإلتحاد االوربي 

وتعزیزًا  التي عقدت في عمان ضمن المشروع نفسھ ،االیطالیة ، استكماًال للورشة الثانیة " جسر الى"
الشرق  في الكتب رقمنة والمكتبات األوروبیة والعربیة ، ولدراسة  بین دار الكتب والوثائق العراقیة للعالقات

 .األوسط الشرق المكتبیة في للمصادر الرقمنة والحفظ الرقمي حول آفاق جدیدة األوسط وأوروبا ، وبحث
موضوعات مھمة منھا واقع الرقمنة في العراق ، واالستراتیجیات المتبعة في رقمنة مصادر طرحت في الورشة 

مدینة فلورنسا  یذكر أن ورشة العمل االولى لھذا المشروع أقیمت في .المعلومات وعملیة الحفظ الرقمي لألرشیف
  . في إیطالیا

  
  أشھر 3خالل  أطروحة جامعیة  624كتابًا و   436مركز اإلیداع القانوني یستقبل

  : كوثر جاسم –) خاص بالموروث  (
تموز ، آب ، أیلول ،  الفائتة الثالثة ورد الى مركز اإلیداع القانوني في دار الكتب والوثائق الوطنیة خالل األشھر

عة موز  أطروحة جامعیة   624و كتابًا باللغة االنكلیزیة ، 12كتابًا باللغة العربیة ، و 424من ضمنھا  كتابًا 436  
أطروحة باللغة االنكلیزیة، وأطروحتین باللغة الفارسیة ، وأطروحة  104أطروحة باللغة العربیة و 517 بین

أطروحة  624و و كتابًا 662 ومنح المركز خالل المدة نفسھا . دوریة 41واحدة باللغة العبریة فضال عن
   أرقام إیداع جامعیة

  
  رأشھ 3ورقة وثائقیة خالل   1308صیانة وترمیم 

  : كوثر جاسم –) خاص بالموروث  (
ورقة    1308  صیانة الورق في دار الكتب والوثائق الوطنیة بتنظیف وتعقیم وترمیم  و قام منتسبو مختبر ترمیم

                         . ، أیلول  خارطة خالل األشھر الثالثة الفائتة تموز ، آب  14خاصة بالوثائق فضًال عن 
 20صنادیق و 7سجالت، اضافة الى عمل  7سندًا خاقانیًا ، و تجلید  30تدعیم وترمیم وكبس كما عمل القسم على 

 . فایًال بكارتون وورق قاعدي لحفظ الصور الفوتوغرافیة لشعبة السمعیة والبصریة
 .واستقبل القسم ایضا وفدًا من مكتبة العتبة العباسیة مرتین خالل شھر تموز لالطالع على اعمال الترمیم

كدت اآلنسة ناھد فاضل مدیرة المختبر أن الوثائق التي ترمم حالیًا خاصة بالعھد العثماني وتتضمن الحجج وأ
  .والوقفیات والمبایعات والرھنیات والمخالعات وغیرھا

  
  أشھر 9خارطة خالل  316ملفة و ترجمة  800إنجاز 

  : میمون البراك –) خاص بالموروث ( 
ملفة  800عداد الفني التابع لألرشیف الوطني في دار الكتب والوثائق الوطنیة أنجزت شعبة الترجمة في قسم اال

بجمیع مراحل الختم والترقیم والفھرسة والفتح والغلق ولجمیع اللغات بین ملكي واحتالل بریطاني وجمھوري مع 
 .نھایة شھر ایلول من العام الجاري   للفترة من كانون الثاني حتى) خارطة  316(ترجمة لـ

خالل عملیات الحرق  امت الشعبة بترتیب الملفات بعد تجھیزھا فنیا واتاحتھا للباحث السیما بعد تبعثرھا وق
  .والتخریب التي طالت الدار

  : شعبة الترجمة آلیة العمل قائلة  وأوضحت السیدة مھا اسعد مسؤولة
ي اواحتالل بریطاني او جمھوري ـ نقوم بكتابة تأریخ فتح الملفة وتأریخ غلقھا مع ذكر عائدیة العھد أي ملك

وبعدھا نقوم بقراءة الملفة قراءة وافیة وترجمتھا بصورة تفصیلیة لكي یتسنى لنا فھم الملفة وبعدھا نقوم باعداد 
  خالصة خاصة لھا وبعدھا نقوم باعطاء عناوین فھرسة على وفق الموضوع الخاص بالملفة لتسھیل عملیة البحث 
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یرومون الدخول على موقع الدار االلكتروني من اجل البحث عنھا ، ومن ضمن العمل  من فبل الباحثین الذین

ایضا اعداد استمارة خاصة بمواضیع الفھرسة وخالصة الملفة وتأریخ الفتح والغلق لھذه الملفة مع ذكر عدد 
  .الصفحات بعد ترقیمھا من قبل الموظف المسؤول

           
  أشھر 3مطالعًا وباحثًا خالل  1841 بلدار الكتب والوثائق الوطنیة تستق

  : ـ كوثر جاسم  )خاص بالموروث   (
والماجستیر والموظفین ومن  مطالعًا وباحثًا من طلبة الدكتوراه 1841 دار الكتب والوثائق الوطنیة استقبلت
  . الفائتة  األخرى المختلفة خالل أشھر تموز ، آب ، ایلول الشرائح

استنساخ  فضال عن  دوریة 4597 أطروحة جامعیة و  1050كتابًا و 3494 لباحثوناستعار ھوالء المطالعون وا
كما استفاد الباحثون مما یوفره األرشیف الوطني من خدمات لھم في مجال  .للمطالعین  نسخة ورقیة 5000

  .استعارة الوثائق واألفالم والسجالت والخرائط
   

                     رةمؤتمـر اِلقمـة الثقافــي األول في مدینة العما
  : الموروث ـ ماھر زھیر

منتجع جنة عدن (خالل الشھر المقبل في مدینة العمارة ) مؤتمر الِقمة الثقافي االول(تقیم دارالقصة العراقیة في میسان 
  . مدة ثالثة أیام) السیاحي

   : وقال االدیب محمد رشید مؤسس دار القصة العراقیة
غیاب دور الحكومة العراقیة ووزارة الثقافة في دعم المثقف العراقي ) مناقشة امور عدیدة منھا ـ سیتم من خالل ھذا المؤتمر

تعثر دور الحكومات المحلیة في المحافظات لدعم المنظمات اإلبداعیة التي اسھمت بتنشیط الواقع الثقافي / والثقافة العراقیة 
/ أسھمت في رفد الساحة الثقافیة بإبداعاتھم في مجاالت الثقافة إقامة النصب التذكاریة للرموز المبدعة التي / للمدینة 

ومنحھم جوازًا دبلوماسیًا ُیَمكِِنھم السفر الى البلدان العربیة واألوربیة لنشر الثقافة    االھتمام بشریحة المثقفین العراقیین
حال    تقدیم الدعم المالي والطبي للمثقفین/فيالعراقیة خارج العراق وإقامة عالقات وإبرام عقود ثقافیة في مجال التبادل الثقا

موقف الطفل والعائلة والحكومة من اتفاقیة حقوق الطفل / تعرضھم المراض مستعصیة یتطلب عالجھم خارج العراق
وغیرھا من المحاور ) التي تسھم بشكل فاعل في رفع الوعي الثقافي واالجتماعي  1989الدولیة التي وقع العراق علیھا عام 

   ھذا.ي سیتفق علیھا الت
الدورة ) مھرجان العنقاء الذھبیة الدولي الرحال(یذكر ان جلسة الختام لمؤتمر القمة الثقافي ستكون الحفل الختامي لـ 

الذي ُعَد اطول مھرجان دولي في العالم واول مھرجان دولي یكرم المبدع في بلده الذي افتتح في ) 2011-2008(الثانیة
عدد من الرموز الثقافیة والفنیة المھمة اضافة على ذلك سیتم تكریم عددا من  ھذا وسیتم تكریم,  2008/ 19/4القاھرة یوم 

  الفضائیات والصحف والمجالت والوكاالت والمؤسسات الثقافیة والفنیة المتمیزة
   .في ھذا الكرنفال الكبیر 

   عدد جدید من مجلة المجمع العلمي
  :  ـ میمون صبیح) خاص بالموروث ( 

  الجزء الثالث المجلد الثامن والخمسون ـ وھي ـ   صدر العدد الجدید من مجلة المجمع العلمي
  . مجلة فصلیة تصدر عن المجمع العلمي العراقي

احتوى العدد على مواضیع ثقافیة وتأریخیة منوعة منھا كتابة تأریخ السیرة النبویة الشریفة 
للدكتور محمود الحاج قاسم وعطف البیان بین للدكتور جواد مطر والعقم لدى االطباء العرب 

وجمالیة االسلوب وفضاء االبداع في قصة مساء   القدماء والمحدثین للدكتور حسین خالف
االختراقات لزید شھید والضرورة الشعریة بین االضطرار واالختیار للدكتور ایاد ابراھیم 

طار والسرعة لمؤلفھ محمد احمد واللغة واإلعالم للدكتور احمد جواد ودراسة تأثیر ضغط اال
والعملیة في بعض مؤشرات االداء االستغاللي لمظفر ابراھیم وأھم اصدارات المجمع العلمي 

  إلخالص محي رشید
  فراتیة المعنیة بالتراث والثقافةعدد جدید من مجلة أوراق 

 المعاصرة
 :  الموروث

العدد الرابع للسنة (ثًا العدد الثامن عن دار الفرات للثقافة واإلعالم في محافظة بابل صدر حدی
 . من مجلة أوراق فراتیة ، وھي مجلة فصلیة تعنى بالتراث والثقافة المعاصرة) الثانیة

تضمن العدد مجموعة من البحوث التأریخیة والدراسات األدبیة والنقدیة والتحقیقات الرصینة 
الشعر ، والقصة والترجمة : وھي  والقضایا الفكریة ؛ فضًال عن األبواب الثابتة في المجلة ،

  . واألخبار الثقافیة واإلصدارات الحدیثة
، ویرأس تحریرھا جواد عبد الكاظم   المجلة یرأس مجلس إدارتھا عبد الرضا عوض   یذكر أن 

  . ، وسكرتیر تحریرھا بشار علیوي   محسن
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  مة حكایات وطرائف موصلیة قدی
  الدكتور درید عبد القادر نوري

  صفحة ، من الحجم الكبیر 88
  )خاص بالموروث ( 

یتناول ھذا الكتاب ابراز المعالم التراثیة الحكائیة لمدینة الموصل في قسمات مجتمعھا البھي  
وباھلھ االصالء وعاداتھم وتقالیدھم وسجایاھم وخصالھم الحمیدة ومرؤتھم ودابھم في عملھم 

م     وحجم الطیب د الغش ا ح ون بھ ذا كانت صورھا        . ة التي یتحل یطة وھك اة بس ھكذا كانت الحی
ة تعرف     متنوعة ومتعددة تعبر في مضامینھا عن االصالة وتدفق الحیاة حینما كانت كل محل

  .ابناءھا فاذا دخلھا غریب تابعتھ االنظار شزرا 
احتضنت الحضارة وانارت  انھا الموصل القدیمة بمعالمھا وحضارتھا وتراثھا وبیوتھا القدیمة

  طریق العلم كان ھناك دأب وسھر وبحث بقي منھ ھذا التراث العزیز الذي یحكي القصص
یقول المؤلف اننا اذ ذھبنا الى المكتبات الخاصة او الى المساجد ودور العلم وجدنا المصاحف التي یبھر حجمھا المشاھد ، 

اء          وفن الزخرفة او وجدت اآلثار العلمیة االخرى ونظ اش ، بن ة قم اب ، مغزل، قطع ن كت یل  م راث االص ك الت رنا الى ذل
ورق المعشر               ة ال ون ولصانع عجین ر المل ة لصانع الحب نین صورًا حی ات الس اثري  لشعرت ان الحیاة تنبعث اآلن بعد مئ

تي دخلت في التجلید وللخطاط الماھر الذي اتقن الفن االصیل وللفنان الذي عمل الغالف من اجود الجلود ولصانع الخیوط ال
  .وللبناء الذي شید ذلك الصرح االصیل 

ویشیر المؤلف الى ان الحكایات في حیاة االنسان كثیرة السیما الیومیة ، إذ إن ھناك حكایات انسانیة  ، ھناك بسمات ودموع 
  .وصخب وھدوء ، ھناك مجتمع ، وھناك حیاة 

نھم عن        ویوضح المؤلف ان الحكایات في ھذا الكتب متنوعة الم انیة لكل م ات االنس تالف المقوم اس واخ واضیع بتنوع الن
اة      واع الحی تى ان ي ش ة ف ات متداخل ذه الحكای ائع ھ ورة ، وإن وق اذجة المغم اذج الس ة والنم اذج الظریف اك النم اآلخر، فھن

  .االجتماعیة ولھذا یصعب تصنیفھا في فصول لكل نوع ولكن الصفة الغالبة لسیاق الحكایة 
ى    : ثالثة فصول  یضم الكتاب د تطرق ال االول یتحدث عن حكایات تصور الحمامات العامة والمقاھي اما الفصل الثاني فق

وصف مھن ذوي المھن وتفاصیل عملھم  حیث اورد الحكایة وعلق علیھا بالوصف من واقعھا ومایتعلق بواقعھا من اوجھ 
  .اخرى للمجتمع الموصلي 

ایات المناسبة لذوي المھن الدینیة ، بینما تناول الفصل الرابع الِحّرف النسائیة من تولید اما الفصل الثالث فقد وردت فیھ الحك
ا الفصل         ارف النساء ، ام ائیة و تع د النس ومھن نسائیة دینیة وھن غساالت الحمام والمالبس ، وكذلك تناول حفالت الموال

ن       ومای) الجندرمة ( الخامس فتطرق الى المھن الحكومیة كرجل الشرطة  م م ع لھ ان یق ة وماك عرض لھ من صور اجتماعی
  .حوادث مع الموصلیین 

  میمون البراك:  عرض 
 

  
  محالت بغدادیة قدیمة في الذاكرة

  رفعت مرھون الصفار: المؤلف 
  دار الشؤون الثقافیة العامة

  صفحة، حجم كبیر 295
   )خاص بالموروث ( 

ذكریات عن محلة قدیمة من (انھا جاء في ھذا الكتاب أنھ باالصل كان محاضرة موجزة عنو
ي   ) رصافة بغداد ت ف داد  (ألقی دى بغ داد       ) منت ة بغ ى امان د ال ة والعائ ة الكاظمی ي مدین د  . ف وق

ة واستفساراتھم  الموضوعیة      ة واضافاتھم القیم دى  . اثراھا الحاضرون بتعلیقاتھم النافع واب
ھا في كتاب لتعم فائدتھا الكثیرون منھم رغبة صادقة للتوسع في مضامینھا ومفرداتھا ثم نشر

داد       اخر االج اء ومف آثر االب . ویطلع الشباب وابناؤھم في المستقبل على صورة مشرقة من م
واذا كان القول بان اسلوب المؤلف یعبر عن شخصیتھ ، صحیحا، فانھ یجد .ولیعرفوا طرفا من اخبار واثار محلتھم العریقة
مرھون الصفار، الذي عرفتھ المجالس االدبیة في بغداد في الثلث االخیر من انطباقا عجیبا في ھذا الكتاب، فاالستاذ رفعت 

القرن العشرین ، ھادئا لبقا متتبعا متواضعا، قد عكس كل ھذه الجوانب في كتاباتھ، فھو حینما یتحدث عن محلة من محالت 
  راد ان ینقل الینا مواطن الجمال فیھا، بغداد القدیمة، تجده یتحدث عنھا برفق حان، كأنھا صورة جمیلة ابدعتھا ید فنان، فا
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برشاقة لفظ ، ایجاز معنى ، ودقة داللة ، وتراه وھو یتجول في ازقة ھذه المحلة او تلك، یسأل معمرا عن بیت فالن ویناقش 
ل او            ا كل نھم من مھن، ودنم اعرف ع م م اق واھ ك الزق عارفا في اصل ھذه الدار، ویسعى للتعرف على خصائص اھل ذل

ا     ملل ان، وھو حینم ، كأنھ یتعرف على معالم وجھ أثیر لدیھ، یتفحصھ بملء عینیھ، ویشبع احاسیسھ مما یوحیھ الیھ من مع
ار،    )محالتھ(یتحدث عن  ، الیقتصر على ذكر معالمھا البارزة، من قصور ودور ومساجد وزوایا واسر شھیرة، واعالم كب

ما ھو یتحدث ایضا عن الباعة في االسواق، ممن النعرفھم، والحرفیین فھذا في تقدیره جانب من مالمح الوجھ ولیس كلھ، ان
نھم            ا من االعالم، م وا یوم م یكون اس عادیین، ل وه بن انف ان ین المنزوین في مشاغلھم مما الیراھم احد، اال قلیال، وھو الی

وھو اذ یفعل ھذا فانھ . واضرابھم) بائع الناملیت(و) ام الكبة(و) الشقي(اي الحارس اللیلي و) الجرخجي(الحالق والحداد و
م، وبھؤالء،            ادیون ایضا، وبھ اس الع ك الن نعھا اولئ ا یص دھم، وانم یقصده تماما النھ یعلم ان الحیاة الیصنعھا االعالم وح

  . تتشكل صورة الحیاة بكل جوانبھا المفعمة بالحیویة
ھا، وھذا بالضبط مااراد ان ینقلھ الینا الصفار، انھا اذن حیاة واحدة وان تعددت عناصرھا وصورة خالبة وان تنوعت ألوان

ن        ھ م تقي مادت ا یس ا وانم في رسمھ صورة المحالت البغدادیة التي كتب عنھا الصفار الینقل من كتب، وان كان یرجع الیھ
ن  اصحابھا مباشرة، فھو كثیر المشي دائم الحركة یسأل كل من یملك معلومة تفید بحثھ، او من باحثین من امثالھ، وك ثیر م

لقد . ھؤالء یمضون فال یسجلون مایعلمون، اال مایكون الصفار قد نقلھ من افواھھم، بوصفھم شھود عیان لعھد عزیز مضى
رصد لنا ھذا الباحث االنسان طبیعة ماكان تحتضنھ مجموعة متجاورة من المحالت في بغداد الشرقیة، وھي محالت اصیلة 

وجود منذ قرون مضت، وان تغیرت اسماؤھا، وتعاقبت اجیالھا، وھي على الرغم بمعنى انھا ورثت محالت سابقة كان لھا 
م     من التنوع الخالب الذي تبدو علیھ، فانھا تؤلف نسیجا واحدا قوامھ االلفة والتعاون والقدرة على تجاوز الصعاب، ومن ث

  . القدرة على ادامة الحیاة بزخمھا المستمر دونما توقف
  كوثر جاسم : عرض

 
 

  بین والنذور في العراق القدیمالقرا
  سعد عمر محمد امین: المؤلف 

  دار الشؤون الثقافیة
  كبیرصفحة، حجم  183

  )خاص بالموروث ( 
ب        م من جوان ب مھ ى جان جاء في ھذا الكتاب ان من اھداف ھذه الدراسة تسلیط الضوء عل

دم   الطقوس الدینیة في العراق القدیم ، وھو الجانب المتعلق بالقرابین والنذ ور التي كانت تق
ا        . الى االلھة أ لھ ا، فأنش ة وتنزیھھ دیس االلھ ن اجل تق فقد جاھد االنسان في العراق القدیم م

طائفة كبیرة من التماثیل ورسم لعبادتھا الشعائر، وقدم لھا القرابین والنذور، اذ ان تلك االلھة 
م االمن وتوفر لھم حسب اعتقادھم كانت اربابا للناس تتصرف في امورھم وھي التي تمنحھ

  .الخصب والرزق
ت        دیم ، فكان أریخ العراق الق ان تقدیم القرابین والنذور كان جاریا منذ عصور مبكرة من ت
نابل    ات وس اآللھة على وفق اعتقادھم تقبل بارتیاح جمیع القرابین والنذور من اثاث وحیوان

عامة الناس كافة في المعابد القدیمة ، فقد اعتقد القوم آنذاك  واستمر تقدیمھا الى اآللھة من قبل الملوك والكھنة واالفراد من
رابین       ذبحون الق ور وی ون البخ انوا یحرق ة، فك نن الطبیعی دل الس ة وتب وادث الكونی رى الح ر مج ة تغی تعانة بااللھ ان االس

اتھم             ق غای ك االلھة كي تحق دموع الرضاء تل ذرفون ال ات وی ار والعتب ون االحج ة   ویقدمون النذور ویقبل اتھم الحیاتی وتمنی
  .والتنزل غضبھا ونكباتھا بھم

د حصل            ة ، وق ة المختلف ة واالجنبی دوریات العربی ادر وال ي المص ة ف اعتمدت الدراسة على النصوص المسماریة المترجم
ات             بكة المعلوم ذلك من ش ان ، وك احثین االلم ات والب یما مراسلة المكتب ا من خالل المراسلة الس د منھ ى العدی  الباحث عل

  ).االنترنیت(العالمیة 
د       دیم تمھی دیم ، مع تق راق الق ي الع رابین ف ة الق راز اھمی ل االول إلب ص الفص ول ، خص ة فص ى خمس ة عل قامت الدراس

  .وایضاحات تخص التسمیة الخاصة للقرابین فضال عن دراسة المفاھیم العامة بالقرابین وانواع القرابین
ا           اما الفصل الثاني فیتناول بتفصیل انواع  وس الخاصة بھ ة اجراء الطق رابین وكیفی ة كق ة المقدم ة والحقلی ات االلیف الحیوان

ادر وخواصھا       تخدام الن ات ذات االس ومنھا االبقار والثیران واالغنام والماعز، كما یتطرق ھذا الفصل الى قرابین الحیوان
  .واالجزاء المفضلة من تقدیمات الحیوانات وقرابین الطیور واالسماك

صل الثالث لدراسة انواع اخرى من القرابین المقدمة في العراق القدیم منھا القرابین النباتیة وقربان البخور فضال وكرس الف
  .عن قرابین المواد السائلة ومجامیع القرابین وآراء الباحثین عن القرابین البشریة

ذور           ى الن اول الفصل الرابع معن ذور، اذ تن ة    وخصص الفصالن االخیران لموضوع الن ات النذری ذلك الكتاب ا وك واھمیتھ
ات اسس          ة لكتاب ذور مع اجراء مقارن ات الن د كتاب المدونة علیھا واتجاھات نقش الخطوط علیھا ومحتوى الكتابات، وتحدی
االبنیة، كما تناول الفصل اصحاب النذور، واماكن خزن النذور، وكذلك المواد المستعملة في تقدیم النذور ومناشئھا فضال 

  .م دراسة مفصلة عن اھمیة تقدیمات نذور الھراوات وصلتھا باآللھة المقدسة انذاكعن تقدی
واع          ة واالن ام النذری ل واالخت اول التماثی ا تن ا، كم ة واھمیتھ اما الفصل الخامس فقد تطرق لتعریف االواني وااللواح النذری

ي العراق    المختلفة من التقدیمات االخرى، وتضمنت ھذه الدراسة ملحقا بعدد من االشك ذور ف ال ذات العالقة بالقرابین والن
  . القدیم

 كوثر جاسم: عرض 
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  تراث الفكر العراقي في فھرست ابن الندیم
  الطالب ربیع نایف داود السعدي 

  الجامعة المستنصریة ـ كلیة التربیة ـ قسم التأریخ
  صفحة  632

  )خاص بالموروث( 
ة والجدیرة    ان البحث والتحقق والتقصي في تراث الفكرالعراقي في العصور االسالمیة یعد من الدراسات المھم

بالبحث والكشف لما یحتویھ ذلك التراث الفكري والعلمي واالدبي من جھود مضنیة وجبارة كان ومازال لھا اكبر 
  .رون االثر في الحفاظ على ذلك االرث الرائع في شتى آفاق الحضارة العربیة االسالمیة الكثر من خمسة ق

لھذا فقد كان اختیار العنوان الذي اختص بدراسة الجوانب الفكریة التي ضمت الكثیر من العلوم والفنون في ساحة 
الفكر العراقي المعطاء ومن اجل تسلیط الضوء على دور العلماء العراقیین في المدة المعنیة في البحث والدراسة 

ي  وھي القرون االربعة االولى من تأریخ الدولة ال عربیة االسالمیة وماكان لذلك الدور من بصمة رائعة وبراقة ف
ة فصول     ى اربع الحضارة االسالمیة آنذاك حیث اشعاعھم العلمي ونتاجھم الفكري ، ولھذا فقد قسمت الدراسة ال
 رتبت على وفق االھمیة العلمیة لذلك الوقت فوضعت الفصل االول تحت عنوان العلوم الدینیة تناول الباب االول

منھ علم القراءة ، اما الباب الثاني فخصص لعلم الحدیث وعلمائھ ورواتھ ونتاجھم وجھدھم الفكري ، وتطرق في 
ھ وشیوخھ     م الفق ة النحو           . الباب الثالث منھ الى عل وم اللغ ملت عل ي ش انیة الت وم اللس اني العل ل الث اول الفص وتن

وم     والشعر واالدب وصنفھ على شكل مدارس منھا  مدرسة البصرة ث العل ل الثال والكوفة وبغداد ، وتناول الفص
االنسانیة والكالمیة ، فرتب العلوم االنسانیة على وفق اھمیتھا ابتداًء بعلم النسب ثم اھل االخبار واالحداث والسیر 
وم               ا العل دواوین ام ي الخراج وال ذین صنفوا ف اب ال وزراء والكت اء وال ن الخلف اس وم ثم المؤرخین من عوام الن

وم الصرفة وذكرعلم     الك ع العل المیة فقد افرد لكل فرقة من الفرق الكالمیة مبحثا خاصا وتناول الى الفصل الراب
  .الطب في العراق وأبرز علماء الطب الذین اجادوا صنعتھ في امصار العراق ومدنھ 

 میمون البراك: عرض 
  
  
 

  البناء الفني في شعر المخضرمین بین الجاھلیة واالسالم
  راهدكتواطروحة 

  علي سعد مخلف العبیدي
  ـ  جامعة بغداد) ابن رشد(كلیة التربیة 

2011  
  صفحة 344

  )خاص بالموروث ( 
رمین          عراء المخض ن الش ة م ي مجموع ت ف فیة تخصص ة وص ة تحلیلی ة فنی ذه دراس ھ
ن       جاعة م یة والش وغى بالفروس وح ال م س ھدت لھ ذین ش ك ال یما اولئ ان، الس الفرس

م ، ان دراسة االدب القدیم والنھل منھ غایة كثیر من الباحثین مخضرمي الجاھلیة واالسال
ة          ة مبنی ت الرغب ا كان ن ھن یانھ، واالنشغال عنھ، وم والدارسین فھو منھل خصب وارث حضاري متعدد الفنون الیمكن نس

، وعاصم  القعقاع بن عمرو التمیمي:(على دراستھ وتعرف اثره من خالل مجموعة من شعرائھ المخضرمین الفرسان وھم 
ن          بي ، والنمر ب روم الض ة بن مق ل الطائي ، وربیع بن عمرو التمیمي ، ونافع بن االسود ، واالسود بن قطبة ، وزید الخی

  .لما نالوه من شھرة الیمكن االغفال عنھا على الرغم من وجود شعراء فحول في عصرھم) تولب ، وخفاف بن ندبة السلمي
ا تمھید ومقدمة ، وتلتھا خاتمة البحث ثم مصادره ومراجعھ ، فقد تناول في التمھید تضمنت ھذه الدراسة ثالثة فصول سبقھ

  :اما فصول البحث فجاءت كاآلتي .توطئة موجزة عن الشعراء المخضرمین مع الوقوف على معنى الخضرمة
ھم اآلراء النقدیة ، خصص الفصل االول لدراسة البناء الصوتي وتضمن اربعة مباحث، أوجز المبحث األول مفھوم البناء وأ

ي ذھن السامع او      أثیر ف اما المبحث الثاني فقد تناول بھ عالقة الصوت بالمعنى لما لھ من اثر في سیاق الكالم وقوة في الت
  القارئ وتضمن المبحث الثالث الموسیقى الخارجیة بركنیھا االساسیین الوزن والقافیة ، وتضمن المبحث الرابع الموسیقى 
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  .واھتم بدراسة ماورد في شعرالمخضرمین من التصریع والترصیع والتكرار اللفظيالداخلیة 

ر  : خصص الفصل الثاني لدراسة بناء النص الشعري ، وتضمن اربعة مباحث  االول تضمن بناء القصیدة ذات المدخل غی
دخل المباشر للموضوع ، وتطرق      یدة ذات الم اء      المباشر للموضوع، بینما تضمن الثاني بناء القص ى بن ث ال المبحث الثال

ة     ا لغ االسالیب النحویة والبالغیة في نصوص المخضرمین الشعریة، اما المبحث الرابع فإھتم بدراسة اللغة الشعریة معرف
  .الشعر مع االخذ بأھم اآلراء البالغیة والنقدیة

ا ا    حا فیھ ث موض ة مباح عریة اذ تضمن اربع ورة الش اء الص ة بن ث لدراس ص الفصل الثال عریة  وخص ورة الش ة الص ھمی
  .ومكانتھا في بناء النص الشعري

  كوثر جاسم: عرض 
 
  

  المعالجة االسلوبیة والداللیة في صیاغة عناوین األخبار 
  أكرم فرج عبد الحسین الربیعي 

  كلیة اإلعالم ـ جامعة بغداد 
  صفحة مع ملحق باللغة العربیة  394 

  ) خاص بالموروث ( 
ة أن ا ذه األطروح ي ھ اء ف لطة  ج ل س ال ویمث ب االتص ى مرات ر أعل لخب

ادم        ا التص دث فیھ ي یح ى الت ة االول النص وواجھتھ االعالمیة فھو المنطق
ا        ل بنھم ذي یحص اء االول ال و اللق اء وھ و اللق ر وھ اريء والخب ین الق ب
ور         ى نف ؤدي ال ال وی ة االتص ي طریق ال ف فاالخفاق في صیاغتھ یسبب خل

ق   القراء واھمالھم للخبر والجریدة ا ي طرائ لتي تنشره ممایتطلب البحث ف
ره          لوب تحری خیص اس یاغتھ وتش ي ص ة ف لوبیة والداللی ة االس المعالج
ارئ           ال بالق اال فع ق اتص ي التحق اوین الت الیة ، فالعن ھ االتص اس كفاءت وقی
ة المتفق            ى الشروط العلمی ا ال ة الفتقارھ ر دال تصبح مجرد مؤشرات غی

  .ھا وتحدید وظائفھا علیھا في مجال العنونة من حیث توصیف
ة   . وتأتي ھذه االطروحة لتسد نقصا حاصال في المكتبة االعالمیة العراقیة  ات االعالمی وقد توقفت اغلب الدراس

التي تناولت عناوین االخبار عند نقطة جوھریة تتمثل في خضوع التصنیفات التحریریة للعناوین الصحافیة للغة 
  .بیة والداللیة في وضع ھذه التصنیفات وصیاغتھاواالسلوب بال تحدید للمعالجات االسلو

ار       اوین االخب ي صیاغة عن ة ف وجاءت ھذه االطروحة عبرفصولھا الخمسة لتشخص الطرائق االسلوبیة والداللی
ائم        ة بالق رى المرتبط المتغیرات االخ ا ب د عالقتھ الیة وتحدی ا االتص توى كفاءتھ اس مس ا لقی ا كمی ع مقیاس وتض

  .  وان الخبر والقارئ الذي یتلقى نص ھذا العنوانباالتصال الذي یضع عن
اوین            ي عن اني الصیاغة ف ل الث اول الفص ا تن ي فیم ي واالجرائ ار المنھج تناول الفصل الول من االطروحة االط

ة  : االخبار عن طریق اربعة مباحث ، ھي  ماھیة العنوان في الثقافة العربیة عن طریق تتبع مفھومھ التأریخي لغ
من         واصطالحًا وت  اني فتض ث الث ا المبح الم ام ة واالدب واالع وم اللغ ي عل ھ ف ي وظائف م المشترك ف د القاس حدی

المعالجة واللغة الخاصة في عناوین االخبار عن طریق خمسة محاور غطت ھذا الموضوع اما الثالث فقد اعتنى 
ناسبة في تشخیص نوع بمدارس العناوین الصحافیة من حیث التصنیف التحریري واالنواع وتوصل الى طریقة م

المدرسة الصحافیة التي تمیل الیھا العناوین عن طریق التشخیص االسلوبي للصیاغة ، وتناول المبحث الرابع من 
ھذا الفصل التطابق الداللي في عناوین االخبار اذ صنف الكلمات المستخدمة في الصیاغة ذات الداللة المباشرة  

  .اضطراب المعاني عند صیاغة عناوین االخبار وغیر المباشرة وتحدید ایھما یسھم في 
االول ركز على : اما الفصل الثالث فقد اعتنى بجدلیة العالقة بین العنوان والخبر والقارئ عن طریق ثالثة مباحث

ة    ى عالق عالقة العنوان بالخبر انطالقا من شروط كتابتھ وخصائصھ ومستوى المطابقة بینھما ، والثاني ركز عل
وان بال  أ           العن اییر الخط ث حدد مع الخبر، والثال ام ب ارة االھتم اه واث ذب االنتب ة ج ھ لوظیف ق تحقیق ن طری ارئ ع ق

  .والصواب في صیاغة عناوین االخبار واالسباب التي تؤدي الى حصول ھذه االخطاء 
تناول االول : ودرس الفصل الرابع قیاس مستوى الكفاءة االتصالیة في عناوین االخبار عن طریق ثالثة مباحث 

ل          اس والتحلی ین القی ة ب ة التكاملی د العالق ق تحدی ن طری القیاس االسلوبي والداللي في صیاغة عناوین االخبار ع
والثاني عالقة عناوین االخبار بالمقاییس االسلوبیة اللغویة والصحافیة عن طریق استعراض اغلب المقاییس التي 

خبار بینما قدم المبحث الثالث من ھذا الفصل مقیاسا جدیدا لھا عالقة بالتشخیص االسلوبي في صیاغة عناوین اال
ل       ا الفص الیة ام ة االتص للعنونة الخبریة یمكن عن طریقھ قیاس مستوى الكفاءة االتصالیة في كل عناصر العملی
ة    ق ثالث الخامس خصص لقیاس مستوى كفاءة عناوین االخبار االتصالیة في جریدتي الزمان والمشرق عن طری

  .ول ركز في القیاس االسلوبي والدالتلي في عناوین االخبار المنشورة في جریدتي الزمان والمشرق مباحث اال
  میمون البراك: عرض 
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  حلم في الغربة صار حقیقة في العالم الرقمي.. مركز فرادیس العراق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ي األمنیاتھل كان موقع مركز ومنتدیات فرادیس العراق حلمًا مخططًا لھ كباق
تمر السنون بسرعة ألجد نفسي أمام قرار لیس بالسھل دون التفكیر بھ بعمق ودراستھ من كل الجوانب فھي مسؤولیة كبیرة 

 إذا لماذا أطمح أن یكون لي موقعا الكتروناي وأنا على یقین أي معترك سأدخل؟, وال یستھان بھا
دأت       ذكرت كیف ب یال لت ف قل دأ بنشر الرسائل األخباریة عن          فلو عدت بذاكرتي الى الخل وم قررت أن أب یط ی بطموح بس

وبدأ الطموح یكبر ألبدأ بنشر . نشاطات أبناء وطني العراق في الغربة لتوصیلھا الى أھلنا في العراق وفي كل أنحاء العالم
 .عمقھاخواطر ونصوص شعریة أتسمت ببساطة الكلمة و
اني   , ة الثقافیة واألدبیةتمر السنوات ألحقق ولو الجزء البسیط في الساح . ومع ھذا كنت أعد عالم الكتابة والنشر عالمي الث

ى روحي   ة        , فعالمي األول ھو الفن التشكیلي والتصمیم وھو العالم األقرب ال ى كلم ت نجحت أن أحول اللوحة ال ومع الوق
أ   .والكلمة الى لوحة یة الفرد     ومع كل ماذكرتھ سلفا ومع مایمر بھ العراق من ظروف وأوضاع أثرت ت ى نفس را عل ثیرا كبی

ة     ,العراقي من جھة ومن جھة أخرى نحلم أن یعود العراق كما كان عراق الجمیع وللجمیع  لذلك تكونت لدي القناعة التام
بل األصرار في أن أتخذ ھذه الخطوة بعد أن حملت مشاعر من الُحلم والفرح والحزن واأللم والغضب  حالي حال الكثیرین 

 .وكحلم نتحدث ونكتب عنھ دوما عراق تسوده المحبة والسالم وھما الشعاران اللذان طالما عملت بھما, نامن أبناء شعب
ة واألحترام             ھ تحت سقف واحد تسوده المحب ي نجتمع فی ت عراق اء بی رأي   , من ھذا المنطلق قررت أن أبدأ ببن أحترام ال

نتعلم من بعضنا لنحقق األفضل وبذلك سنبني ھذا البیت بالتأكید بجمیع تعالوا لنستمع لبعضنا ل. والراي األخر وتقبلنا لبعضنا
وتحقق الطموح یوم تم أفتتاح مركز فرادیس العراق في .الجھود الطیبة المحبة التي تسعى للخیر لبلدنا العراق ولألمة العربیة

ناء عراق مصغر خالٍ  من المنغصات وبعیدا نعمل فیھ معا لب, لیكون موقعا إعالمیا ثقافیا فنیا مستقًال 2011االول من ایلول 
وایضا بالكتاب األجانب . عن التقسیمات والصراعات السیاسیة والدینیة والقومیة مرحبین باألقالم من وطننا العربي الكبیر

  .كم معنا وادعو اهللا أن یوفقنا في خطواتنا والتي لن تتحقق لوال وجودكم وتواصل.لنستمع لنبضاتھم ولیستمعوا لنبضات قلوبنا
 

  
  شذرات عن مدینة البصرة

  سندس الدھاس: إعداد 
ى      ھ بن تذكرالروایات ان الملك البابلي نبوخذ نصر اسس قنالین وبنى تیریدون ـ  البصرة ـ كحصن ضد ھجمات العرب وان

  بخور من مدینة تریدیون غربي الفرات وكان من بین اھدافھ ان یحمي بالده من غارات العرب واصبحت میناء استیراد ال
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 المقھى
 

     

 

ثائرة شمعون البازي مدیرة 
  موقع مركز ومنتدیات فرادیس 

  العراق  ـ السوید
 



  
ى رجل          .بالد العرب والھند عبر الخلیج العربي  بة ال ي البصرة سمي بھذااالسم نس یب ف ي الخص وإن نھر السراجي في اب
  .الذین حكموا البصرة في القرن السابع الھجري وھو نھر كبیر  سراج كان یعمل السروج عند  آل راشد

صفة رجل عربي جمیل الوجھ یسكن المنطقة وھو من عشیرة الباویة وإن الزین في ابي الخصیب سمي بھذا االسم نسبة الى 
 .ویتفرع من ھذا النھر خمسة عشر نھرا حول الكثیر من البساتین 

ة فسمیت       ذه المقاطع ید ھ ارون الرش و إن نھر الیھودي في ابي الخصیب سمي بھذا االسم نسبة الى طبیب یھودي اقطعھ ھ
 . لنھر بأسمھ نسبة الى دینھ وحفر لھا النھر فسمي ا

 .وإن قریة مھیجران في ابي الخصیب سمیت بھذا االسم نسبة الى مكان ھاجر الیھ  آل راشد  قبل ثالثة قرون 
 .و إن قریة حمدان في ابي الخصیب سمیت بھذا االسم نسبة الى رجل قام بحفر النھر وھو من  آل حمدان  

 .  وإن یوسفان سمیت بھذا االسم نسبة لرجلین اسمھما یوسف
ة         ى نشر الثقاف اون المركزان عل د تع د وق وإن اھم مراكز الثقافة في البصرة مركزان اولھما المسجد الجامع وثانیھما المرب

 . حیث تالقت االفكار وتفاعلت الحضارات 
. وسط ،  صفحة  بالحجم المت424حسین بن سعدون  في كتابھ البصرة ذات الوشاحین والذي یقع بـ  ھذا ماذكره لنا االستاذ

 . وھو من خزائن دار الكتب والوثائق الوطنیة
  

  تأثیر التلفزیون على الرأي العام
 محمد صالح یاسین الجبوري

ي    یعد التلفزیون من أھم وسائل االعالم التي لھا تأثیر على الرأي العام وفرةه ف باعتباره وسیلة اعالمیة شعبیة مت
ة     اكن العام اجر واالم اھي وال  البیوت والمت ة   كالمق وادي والمؤسسات الحكومی ائیة بشكل     . ن وات الفض ث القن وتب

التلفزیون اآلراء واالفكار الى جمھوره  یطرح.فالتلفزیون من الوسائل االعالمیة المتیسره والمتاحة لالفراد مجاني
ك     ور تل ذا الجمھ ى ھ ى االحداث          الكبیر ویتب لیط االضواء عل رار وتس ادة والتك ن خالل االع ار واآلراء م  االفك

لھا وتحسین صورتھا وتقدیمھا  والشخصیات المراد ابراز دورھا وتأثیرھا في المجتمع من خالل الطرح االیجابي
س         بشكل یجعل الجمھور یحبھا ویثمن دورھا ویخفي ات مجل ة وانتخاب ات المحلی ي االنتخاب لبیاتھا ، وخاصًة ف س

ة    ) ثة االجتماعیة االلمانیةان نستعرض اھم النظریات المعروفة وھي نظریة الباح والبد.النواب ث نویل  –الیزابی
وتعتمد ھذه النظریة على بحوث ودراسات وتجارب .)الصمت او دوامة الصمت (والتي تعرف بنظریة ) نویمان 

ا            ة وتوجیھاتھ الة االعالمی ل الرس ي نق ون ف ى دور التلفزی ا عل د فیھ ة ، وتؤك ا الباحث اح  .قامت بھ ان یرت ان االنس
واالغلبیھ تطرح رأیھا وتسعى . فإنھ یمیل نحو االغلبیة  آراءه وافكاره وتطلعاتھ نفسھا ، لذاوینسجم مع من یحمل 

 :  االقلیة فأنھا تكون صامتة بسبب لكسب الجمھور أما
  .عدم القدره على المناقشة بسبب الثقافة.4الشعور بالفشل وعدم المواجھة.3 االضطھاد.2 الخوف من المجتمع.1

ن          )لولب الصمت(ظریة ولكن ھناك من یعارض ن دافع ع ا الظروف تستطیع ان ت وفرت لھ ة اذا ت ذلك ان االقلی
  :، ذلك إن  نفسھا من خالل تقدیم البراھین واالدلة

  .التلفزیون لیس بالضرورة یحمل رأي االغلبیة ـ 
 . عند وجود نظام دیمقراطي حقیقي تستطیع االقلیھ طرح افكارھاـ 
 .یع االقلیة بلورة افكارھا وآرائھا وتستطیع كسب الجمھورفي االنظمة الدیمقراطیة تستطـ 

وتبقى . ومع اختالف اآلراء والطروحات یبقى التلفزیون من اھم الوسائل التي لھا تأثیر كبیر على الرأي العام
حارس البوابة ( االعالمیة تمر عبر  من النظریات المھمة في االعالم وإن الرسائل) لولب الصمت(نظریة 
  .وبشكل یتناسب مع سیاسة المؤسسة االعالمیة وتحقیق اھدافھا المسؤول عن عرض ونشر االفكار) یة االعالم

  
  ھل تعلم  ؟

  سندس الدھاس: إعداد 
ر      اه عب ا ویصب المی ھل تعلم ان الناعور ھو وسیلة الري المعروفة في مدینة عانة  فھو یقوم ، یقع ، على ضفة النھر تمام

ى    اواني صغیرة تسمى الواحدة  ر ومبنیة عل منھا ، قوق ، وھذه المیاه تسكن في ساقیة صغیرة الیتجاوز عرضھا نصف مت
  .ارتفاع شاھق یساوي ارتفاع الناعور نفسھ ثم تأخذ الساقیة بالنزول التدریجي لسقي المزروعات 

 .م 1869ھل تعلم ان ناحیة راوة بناھا والي بغداد مدحت باشا سنة 
 .ھذا االسم لكثرة نواعیرھا فقیل انھا راویة أي كثیرة المیاه ھل تعلم ان ناحیة راوة سمیت ب

ممتدة على نھر الفرات  كم 12ھل تعلم ان مدینة عانة ھي اطول مدینة فراتیة تقع على شریط مائي حیث یبلغ طولھا بحدود 
 . ھل تعلم ان مدینة حدیثة سمیت بھذا االسم عندما احدث بناءھا ابو مدالج التمیمي  

اء الزاب      ھل تعلم ا ة الواقعة جنوب التق ن بلدة حدیثة كانت تعرف بحدیثة الفرات او حدیثة نورة تمییزا لھا عن حدیثة دجل
 .االعلى بدجلة على الضفة الشرقیة 

ھذا ماذكره لنا االستاذ  عزیز الشیخ جفات الطرفي  في كتابھ  مدن عراقیة على ضفاف الفرات في جزئھ االول والذي یقع 
 .ة حجم متوسط وھو من خزائن دار الكتب والوثائق الوطنیة ، صفح 284بـ 

24 



  
. 

 
 
 
 

      
 )صور من بغداد القدیمة(كتاب تراثي .. بین الطباعة والتوزیع                   

  
  

في ركن من اركان مقھى الشابندر العریق في شارع المتنبي التقینا الباحث التراثي فؤاد طھ محمد الھاشمي 
صفحة من  475الذي یقع بـ ) صورة من بغداد القدیمة(دادي ، وھو یحمل في علیقتھ مخطوطة كتابھ الموسوم البغ

 .حجم فوق المتوسط ،یروم اصداره قریبًا لیغني بھ المكتبة التراثیة العراقیة والعربیة
 :حدثنا الھاشمي البغدادي عن كتابھ ھذا قائًال

ات مجتمعات بین دفتیھ من مواضیع تراثیة عریقة متنوعة عن مدینتنا اشت) صور من بغداد القدیمة(تضمن كتاب 
 : الحبیبة بغداد ،وقد قسمت الكتاب فصوًال لیسھل على القارئ قراءتھ ومن ابرز عناوینھ

 زوار الزوراء
 .للمستر االمریكي الكسندر باول)عروش الطواویس (بغداد في كتاب 

 .الكسندر باول
رز بین دجلة والفرات ، ومشاھیر زوار ھذه المدینة امثال عبد اهللا فلبي والمطرب نفحة اال:(ـ استعراض لكتاب 

 الكبیر محمد عبد الوھاب وبرثرام
 توماس وكاتبة امریكیة وبیان رأیھا بالشعب العراقي ومن الرحالة المغمورین

 .خیل المظفر وطھ الشبلي وھو من آل المدرس):
راض خواطر زائر فرنسي اثناء الحرب العالمیة االولى وبیان مشاعره ـ خبر رحالتین فرنسیة وانكلیزیة ، واستع

 .ومشاھدتھ عن زیارتھ لبغداد
) ابي الثناء(ـ تنطوي صفحات ھذا الكتاب على اخبار عن بغدادیین مغتربین وھما السید احمد ھاشم االلوسي حفید 

اتھ في مصر مع بعض القول عن الذي صار شاعر الترك في العصر الحدیث والشیخ عبد المحسن الكاظمي وحی
 .كریمتھ رباب

ـ لقاءات مع االنسة مي زیادة وصحفي قدیم من بغداد والسیدة الكاتبة ماري عجمي التي زارت بغداد ودرست 
 .فیھا

باالضافة الى ما تقدم احتوى الكتاب ایضا على استعراض نشاط الكثیر من المطربات ایام زمان امثال اآلنسة ام 
الشیخ االثري بحقھا وبیان الكثیر من اسماء كواكب الطرب امثال بدریة انور والجلبالت خیریة كلثوم وقصیدة 
 ) .وھي غیر فیروز الرحبانیة(السقا ،فیروز 

ان ھذا المطبوع التراثي ولید مقھى الشابندر وخریج زوایاھا :ویضیف مؤلف الكتاب فؤاد الھاشمي البغدادي قائًال 
د الخشالي صاحب المقھى بصفتھ رائدًا من رواد التراث البغدادي العریق، یظھر بین ، واننا نجد اسم الحاج محم

 .سطور ھذا الكتاب وجھًا بغدادیًا عریقًا و متألقًا تتندر بھ الصفحات فیزید من قیمتھ ونفاستھ
عواصف  وال ننسى ھنا دور الوراق الكتبي االستاذ احمد العبادي الذي تبنى نشر ھذا الكتاب قبل ان تذھب بھ

 .الزمان كما ذھبت بثالثة كتب من قبلھ ولم تر النور
ویختتم المؤلف حدیثھ بأن شارع المتنبي العریق ینتظر والدة ھذا األثر الثقافي التراثي الذي سیكون لھ صدى ما 

 .بین دجلة وشارع الرشید
  قجریدة المشر: المصدر                                                                                                          

  
 قطعة أثریة 200بـ " الخراب"المتحف الوطني یتجاوز 

،  خالل تشرین الثاني المقبل الھیئة العامة لآلثار والتراث عن سعیھا الفتتاح المتحف الوطني العراقي أعلنت
زارة السیاحة واآلثار إلى إقرار القانون الخاص حین دعت و قطعة أثریة، في 200مؤكدة أنھا ستعرض أكثر من 

 .قطاع اآلثار، مشیرة إلى حاجة متاحف المحافظات إلى التأھیل بھا لحل جمیع مشاكل
  الھیئة  ھناك فكرة لدى"، إن "السومریة نیوز"لآلثار والتراث قیس حسین رشید لوكالة ـ وقال رئیس الھیئة العامة

25  

                                                                
   

قــــالت 
  الصحافة

      



  
عدد القطع األثریة التي ستعرض "مبینا أن  ،"قي خالل شھر تشرین الثاني المقبلالفتتاح المتحف الوطني العرا

 ."قطعة ألف 200للجمھور ستكون أكثر من 
الستبدال القطع األثریة التي ستعرض بین فترة وأخرى حتى یشعر الزائر  ھناك نیة"وأضاف رشید أن 

ونتوقع أن ھناك أكثر من  ستمرة في المخازنأعمال الجرد ما تزال م"، مؤكدا أن "تجدد في المعروضات بوجود
 ."ملیون قطعة أثریة

قاعات المتحف الوطني العراقي بلغ "المتاحف العراقیة امیرة عیدان إن  من جھتھا قالت مدیرة عام
وكامیرات السیطرة  اإلنارة"، مشیرة إلى أن "قاعة وجمیعھا مؤھلة تقریبا من خزانات وجدران 23 عددھا

 ."تقریبا ة اإلنذار الخاصة بالمتحف متكاملةوالمراقبة وأجھز
تنتظر إقرار قانونھا للتفرغ لحل جمیع "واآلثار لواء سمیسم أن وزارتھ  من جانبھ، أكد وزیر السیاحة

 ."ھذا القطاع كان مھمال على مدى السنین الماضیة"، مضیفا أن "قطاع اآلثار مشاكل
خاصة  ر یعطي المجال الواسع للوزارة وستكون ھناك میزانیةوزارة السیاحة واآلثا قانون"ولفت سمیسم الى أن 

 ."بھا وتكون موازنة قطاع اآلثار أكثر من السیاحة
ھناك مجموعة "باسم وزارة السیاحة واآلثار عبد الزھرة الطالقاني إن  بدوره، قال المتحدث اإلعالمي

، "وتزویدھا بالقطع األثریة وافتتاحھاالمتاحف تحتاج الى عملیات تأھیل وسیكون ھناك توجھا لھذا الغرض  من
 ."والنجف ومیسان وصالح الدین واألنبار ونینوى ھذه المتاحف تقع في الناصریة وبابل"موضحا أن 

والتراث، أعلنت في نیسان الماضي، عن استرجاع أكثر من خمسة آالف قطعة  وكانت الھیئة العامة لآلثار
 .خالل العام الحالي ، كاشفة عن خطة الفتتاح أربعة متاحف2003سرقت من المتحف الوطني بعد العام  أثریة

، ویحتوي 1966یعتبر أحد أقدم المتاحف في منطقة الشرق األوسط، افتتح عام  یذكر أن المتحف العراقي، الذي
تعرض للسلب والنھب في  ألف قطعة، وقد 200مجموعات أثریة نادرة من حضارة وادي الرافدین تبلغ نحو  على

 2003  أحداث عامأثناء 
  الصباح الجدید جریدة: المصدر                                                                                                  

  
  

 في كتاب .. تأریخ المسرح العراقي من خالل السیرة الذاتیة... سامي عبد الحمید
  ـ حسین السكاف

ولكننا حین نسأل أصحاب الخبرة، !... وھو الرائد دومًا إعالمیًا ھو بأحسن حال،
نكتشف أن المسرح العراقي، ومنذ بدایتھ، فقیر، ینقصھ الكثیر، وإن إعداد 

الممثل وفق الطرق العلمیة، باإلضافة إلى المناھج التعلیمیة الصحیحة، ھي أھم 
ذ المسرح رؤیة یطرحھا علینا أستا... ما ینقص بناء المسرح العراقي منذ نشأتھ

أضواء على الحیاة المسرحیة في "والمخرج سامي عبد الحمید في كتابھ الجدید 
، رؤیة تحاول برھنة حقیقة مفادھا أن الممثل المسرحي )دار المدى" (العراق

بنى نفسھ بجھود شخصیة معتمدًا على ) سامي عبد الحمید نموذجًا(العراقي 
بعاتھ لحركة المسرح عربیًا موھبتھ وحبھ للمسرح أوًال، ثم اجتھاده ومتا

ھي إذًا شھادة توثیقیة تصلنا من عقر دار المسرح العراقي لتضعنا أما ... وعالمیًا
لیسمح لي القارئ أن أطرح في : "حقیقة األسس التي ُشیَِّد علیھ المسرح العراقي

ھذا الكتاب شیئًا من آرائي في الفن المسرحي عمومًا وفي المسرح العراقي 
ھذه اآلراء التي تبلورت عبر أكثر من خمسین سنة من التجربة من عملي المسرحي ومن . صًاوالعربي خصو

ھكذا یضعنا المؤلف أمام نصف قرن من تاریخ الحركة المسرحیة العراقیة والتي تكاد تشمل جل تاریخ ." دراستي
 .المسرح العراقي الحدیث، ولكن من خالل رؤیتھ الشخصیة

كثر تأثیرًا ومصداقیة لو لم یكن مؤلفھ سامي عبد الحمید، ابن وأستاذ المسرح العراقي، كان لھذا الكتاب أن یكون أ
حیث ظھر الكتاب وكأنھ سیرة ذاتیة لتاریخ عبد الحمید المسرحي، وحیث جاءت اآلراء بإشكالیة االنحیاز صوب 

. ح العراقي ومؤسسیھعلى حساب جھود وإنجازات أساتذة المسر –وھي كثیرة وكبیرة حقیقة  –إنجازات المؤلف 
مشیرًا إلى المعضلة الكبرى في تأسیس المسرح العراقي والفنان المسرحي منذ البدایة، والتي تلمس فیھا ضعف 

إعداد الممثل وفقر المادة التعلیمیة، حیث یبدأ كتابھ مع بدایات تأسیس المسرح العراقي، فیطرح آراءه بالثالثة 
أنھ یدّرس طالبھ تقنیات التمثیل : "حقي الشبلي) أبي المسرح العراقي(بـ  الكبار، مؤسسي المسرح العراقي، فیرى

واإللقاء وفن الماكیاج وعلم الھیئة وتاریخ المسرح من محاضرات قام بترجمتھا عن الفرنسیة أو أخذھا من بعض 
ماء والتواریخ سمحاضرات ال أتذكر منھا سوى عدد كبیر من األ... الذین دّرسوه، وكانت أكثرھا مكتوبة بخط یده

  أما عن إبراھیم جالل أستاذ المسرح ..." ریخ المسرح من غیر تعمق في التحلیل والدراسةمما لھ عالقة بتأ
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لم یشر إلى نظریة من النظریات وإلى مدرسة (...) وعندما حل إبراھیم جالل محل الشبلي: "لسنوات طوال فیقول

ھاتھ على حسھ الفني وخبرتھ التي اكتسبھا من أستاذه ومن من المدارس، بل كان یعتمد في إرشاداتھ وتوجی
كان مقتصدًا في معلوماتھ وشحیحًا في مادتھ : "ثم یصل المؤلف بآرائھ إلى جاسم العبودي، فیقول عنھ..." الحیاة

ة ولكن، لماذا ھذه اآلراء القاسی." التي یقدمھا للطلبة ولم یھیئ لھم محاضرات مطبوعة ولم یشر إلى مصدر معین
الالغیة لجھود مؤسسي المسرح العراقي، رغم أن المؤلف كان أحد تالمذتھم؟ الجواب نجده واضحًا بین صفحات 

یمكن القول إن : ""بنقطة التحول التاریخیة في المسرح العراقي حیث یشیر" یقینھ"الكتاب حین یكشف المؤلف 
" ستانسالفسكي"لتزام بتعلیمات وطریقة أول االتجاھات الواضحة في حركة المسرح العراقي الحدیث كان اال

العراقیة ) السینما(التي لم یتعرَّف علیھا المسرحیون العراقیون إال في منتصف الخمسینات حین نشرت مجلة 
عن الطریقة وبعض المقاالت التي توضح ) دیفید ماكارشاك(ترجمة لكتاب  1957-1955خالل األعوام 

كونھ ھو من قام بترجمة ھذا " فضلھ"لنتیجة في بدایة كتابھ لیشیر إلى وكان المؤلف قد مھد لھذه ا." عناصرھا
تیسر لي مع صدیق الحصول على كتاب : "الكتاب، رغم أنھ ألغى شریكھ في الترجمة الذي لم یذكر لنا اسمھ

قمنا بترجمة فصول عدیدة منھ، ونشرت أول جزء منھ مجلة " ستانسالفسكي"عن طریقة " دیفید ماكارشاك"
أول مادة تعّرف المسرحین ) ستانسالفسكي والفن المسرحي(، وھكذا كان كتاب 1956ا في كانون الثاني السینم

  "...العراقیین بمنطلقات ذلك المخرج الكبیر نظریًا وتطبیقًا
الكتاب جاء متضمنًا أربعة فصول امتزج فیھا تاریخ المسرح العراقي بالمسرح العربي من خالل إشارات عدیدة 

تظھر نفسًا قومیًا یدعو الرجوع إلى التراث ومادتھ التاریخیة وإلى  –مصریة تحدیدًا  –وآراء عربیة  حول أعمال
مواضیع توضیح أثر الحضارة العربیة في حضارات العالم، وھذا ینبوع زاخر یستطیع الكاتب المسرحي "تبني 

لم "المواضیع، كون المسرح العربي  باإلضافة إلى اقتراحات لبناء مسرح عربي جدید یتبنى ھذه." أن یغترف منھ
، وأنھ ما زال یعاني من عقدة التخلف لھذا السبب، وكذلك من افتقاره إلى )مختبریًا(یولد والدة طبیعیة بل حّضر 

فالمؤلف كثیرًا ما یشیر في كتابھ إلى قصور كبیر في شكل العالقة بین المسرح ." وسائط اتصال حقیقیة بجماھیره
ال یكمن في طبیعة العرض القریب من العرض المسرحي وإنما في تاریخیة وجود المسرح، القصور "والجمھور 

وقد راح المسرحیون العرب ومنذ فترة یبذلون جھودًا كبیرة في سبیل إیجاد الصیغ المسرحیة المناسبة لتثبیت 
إلغریقي أو سمات عربیة ممیزة لمسرحھم أو إلیجاد مدرسة مسرحیة خاصة بھم كتلك التي تمیز المسرح ا

ھذه اآلراء والصور التي تضمنھا الكتاب، ظلت متمسكة بكالسیكیات المسرح ولم ..." المسرح الیاباني مثًال
تقترب من منطقة الحداثة في المسرح وعالقتھ بالفلسفة من أجل الظھور بمسرح جدلي عمیق ممتع فكریًا كما ھو 

ربا والعالم، فالمؤلف یقترح من أجل إیجاد مسرح معمول بھ ومنذ فترة لیست بالقصیرة في أغلب مسارح أو
المسرح "فھو یرى أن ! عربي متمیز، أن یستقي المسرح العربي مواضیعھ المسرحیة من صمیم الواقع العربي

 ."وسیلة للتعبیر عن كفاح الشعوب
ل المسرحي من خالل تجربي في العم: "ویذھب المؤلف بعیدًا في محاولتھ لتعزیز رؤیتھ الشخصیة جدًا فیقول

سواء بعملي مع مخرجین عراقیین أم من مجمل المالحظات التي خرجت بھا بعد مشاھداتي المثیرة ألعمال 
وجدت أن ھؤالء، على الرغم من ادعائھم . المخرجین اآلخرین والمدّرسین في المعاھد الفنیة المتخصصة

ت أنھم في الحقیقة یبتعدون عنھا بقلیل أو وجد(...) في تدریبھم للممثلین ) ستانسالفسكي(االعتماد على طریقة 
ووجدت أیضًا أن البعض منھم ال یفھم فھمًا كامًال تفاصیل الطریقة وكننھا وال یعرفون سوى قشورھا أو ... كثیر

أما رأیھ بخصوص النص المسرحي العراقي بعد تاریخ طویل ." أنھم ال یأخذون منھا سوى إطارھا العام وحسب
إن النص المسرحي العراقي عمومًا ما زال یفتقر إلى الكثیر من المقومات التي : "فیقولقارب على المئة عام 

المؤلف ." تجعلھ بمصاف النصوص األجنبیة بحیث یفّضل أكثر المخرجین تناول األخیرة على تناول األولى
ًا أن سامي عبد الحمید یحّمل الكتاب رأیھ ھذا، رغم أنھ یعي تمامًا أن كل المھتمین بالمسرح العراقي یعرفون جید
ورغم ذلك یبقى ... مغرم بالنص المحلي، وقد أخرج العدید من النصوص المسرحیة التي ذاع صیتھا إعالمیًا

 .الكتاب محتفظًا بأھمیتھ األرشیفیة التي تدر كبیر فائدتھا على الباحث ولیس المخرج أو الممثل
  ، ومدونة األستاذ الدكتور ابراھیم العالف) االلكتروني (قع ایالف مو: المصدر                                        

  
  
  

 !واحدة" األزمة"تتعّدد األسباب و.. لماذا ال یقرأ العرب؟
في البلدان العربیة، ُیالحظ تفاقم عزوف الشباب عن القراءة " المكتبات العامة"رغم انتشار  ـ

 والمطالعة
ُیالحظ الجمیع انصراف الناس عن الحضور وعدم  ب في ُمـعظم البلدان العربیة،إقامة معارض الِكـتا" ظاھرة"رغم انتشار 

  والجامعات العربیة، والمدارسفي العدید من المیادین " المكتبات العامة"السبب؟ ورغم انتشار  فما ھو.. اإلقبال على الشراء
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 !؟فلماذا.. والمطالعة فإن العین ال تخطئ عزوف الشباب الشدید عن القراءة

وإذا كان ! فماذا یقرؤون؟.. ُیوفرون القتناء الكتاب وإذا كانت ھناك قلة من المّثـقفین من الشباب العربي ما زالوا یقرؤون أو
.. وعدم إقبال على الشراء "حالة ركود ملحوظ"الخبراء یؤكِّـدون أنمعظم الصُّـحف والمجّالت في العالم العربي ُتـعاني من 

... العربیة بما توفِّـره من برامج حواریة ونشرات أخباریة وتقاریر حّیـة مكن القول بأن الفضائیاتفما ھي األسباب؟ وھل ی
 !فاقمت من أزمة المطالعة في العالم العربي؟ قد

في محاولة .. الشباب عن جواب شاٍف، فضَّـلنا أن نطرحھا على أصحاب المشكلة الحقیقیِّـین، وھم أسئلة كثیرة وحائرة تبحث
 ...حلول ناِجـعة لھذه اإلشكالیة الُمـزعجة لمشكلة والوقوف على األسباب الحقیقیة والبحث عنلرصد ا

"swissinfo.ch" التیجي،  مریم: من الشباب المثقفین العرب من المھتمِّـین بھذا الملف الشائك، وھم استطلعت آراء عدد
قیومكرم ربیع، الباحث اللغوي بالمركز العالمي للوسطیة الكاتبة والباحثة المغربیة ومازن غازي، الصحفي واإلعالمي العرا

فكان ھذا ... والنشر للتوزیع" ریتاغ"األدیبة والكاتبة المصریة وإسالم رمضان، مدیر دار  بالكویت وسمیة رمضان،
 .التحقیق
 !؟ ضرورة أم رفاھیة.. القراءة

حضور معارض الِكـتاب في ُمـعظم البلدان  وفا عنأن ھناك ُعـز"في البدایة، ترُفـض ُسـمیة رمضان الّتـسلیم بمقولة 
الكتاب، فلیس ھناك عزوف أو انِصـراف عن الحضور من ِقـبل الجمھور  بالنسبة لمعارض: "، وتقول"العربیة

، باعتباره أكَبـر 2010عام  اإلقبال الھائل على معرض القاھرة الدولي للِكـتاب في مصر: وأكبر دلیل على ذلك العربي،
لكن التقاریر تقول بأن اإلقبال على الشِّـراء في : "وتستدِرك قائلة ،"لي للِكـتاب على مستوى العالم العربيمعرض دو

ال ُیقبل زّوار المعرض على شراء  لماذا: ھذا العام، لم یكن بمستوى األعوام السابقة، وھذا ما یجعلنا نتساءل المعرض
 ."!الكتب؟

رّبـما كان لألمر ُبـعد اقتصادي، وبخاصة في ِظـل " :swissinfo.ch لـ وتضیف سمیة في تصریح خاص
فبعضھم ال یعتِبـر القراءة . األولویات االقتصادیة العالمیة بشكل عام أو العربیة بشكل خاص، وربما كان ترتیب الظروف

والسیارة، وھكذا تتراجع  مفھناك أشیاء أولى كاللِّـباس واألكل والتعلی. الكمالیات أو الرفاھیة ضرورة، بل یعتبرھا نْوعا من
 ."أھمیة شراء الكتاب
وتبني مھرجانات وحمالت  ھناك تجربة رائدة في مصر ال یجب أن نتغافل عنھا، وھي مكتبة األْسـرة،" وتشیر سمیة إلى أن

، )ةحرم رئیس الجمھوری(للجمیع، تحت إشراف السیدة سوزان مبارك  التوعیة والتشجع على القراءة، مثل مھرجان القراءة
الِكـتاب بأسعار زھیدة، وھذا ما  الكتاب في ُمـتناول الجمیع، وھذا ربما كان مشجِّـعا للكثیرین على شراء والتي جعلت

من الظواھر الجدیرة بالذكر، لجوء بعض القّراء والمثقفین في مصر إلى " ، معتبرة أنھ"نالحظھ كل عام خالل المعرض
القدیمة بمصر، نظرا لرخص ثمنھا، وھو ما  ُسـور األزبكیة، أكبر سوق للُكـتب الكتب القدیمة، مثلما ھو الحال في شراء

 ."ھاما یؤكِّـد أن للُبـعد االقتصادي دورا
ظروف الناس االقتصادیة الّصـعبة في بعض "وتأكیده على أن  ورغم اتفاقھ مع ُسـمیة رمضان في أھمیة الُبـعد االقتصادي

في الكویت، ذات  ، إال أن مكرم ربیع الذي یعیش"ن ِشـراء الُكـتب من المعارضأسباب ُعـزوفھم ع البلدان، من أھمِّ
في بعض البلدان العربیة، ذات االقتصاد العالي "متوّسـطات الدخل المرتِفـعة، ُیـلفت اإلنِتـباه إلى حقیقةُمـّرة، أال وھي أنھ 

ذھبوا، كان ذلك للتنّزه وشغل أوقات  في حیاتھم، وإن ، ال تمثِّـل معاِرض الُكـتب أو الشراء أھمیة)الخلیج العربي بلدان(
 .، على حد قولھ"الفراغ

 !!وُضـعف البرامج.. اختفاء الُحـلم
ھو جزء من "المعارض وِشـراء الكتب  وفي نقلة نوِعـیة كبیرة، یرى إسالم رمضان أن انِصـراف الشباب عن حضور

ُیسّمى  ما(ألخیرة، وھي أزمة خاصة بالشباب العربي عموًما، وبشباب في السنوات ا أزمة كبیرة ُتـعاني منھا األمة العربیة
أزمة وْعـي وُھـویة "، معتبرا أنھا "من القّراء الّصـحوة اإلسالمیة على وجھ الخصوص، وھم في رأیي الجمھور األكبر) بـ

وجود ُحـلم كبیر یسعى  ْحـباط وعدمُیـعاني الشباب من اإلغِتـراب داخل أوطانھم، كما ُیـعاني من اإل في المقام األول، حیث
 ."یدفعھم من قبل للقراءة واالطالع إلى تحقیقھ أو فكرة كبیرة یعیش لھا، وھو ما كان

ھناك عاِمـل آخر ھاّم ال یجب أن نغفلھ، أال وھو "أن  :swissinfo.ch ویضیف إسالم في تصریحات خاصة لـ
الذي شھد حضورا وشراًء كثیفا من  ففي الّزمن الجمیل،. من َقـبلالبرامج الثقافیة التي كانت ُتـصاحب المعارض  ُضـعف

أما الیوم، فال  الُمـعّد على ھامش المعرض، یضّم باقة من ألَمـع المفكِّـرین المصریِّـین معرض القاھرة، كان البرنامج الثقافي
وكّتـاب ال یعرف الجمھور مجّرد  ُیـفسح المجاللفنانین ُیسمح ألمثال ھؤالء األفذاذ بإلقاء محاضرات بالمعرض، فیما

 ."..أسمائھم
الظروف االقتصادیة، وخاصة في الدول " اّتـفق إسالم مع مكرم وُسـمیة في أھمیة العاِمـل االقتصادي وتأكیده على أن وإن

الِقـراءة  ن، ُتـعتبر عاِمـال ھاّما في صْرف الناس ع)مثل مصر(سّكـانھا اقتصادیا  العربیة النامیة، والتي ُیـعاني أغلب
  : األولویات التي تشمل وحضور معارض الِكـتاب، حتى وإن شعر بأھمیة ذلك، فھناك قائمة

ُبـعد أخیر، أال "، غیر أنھ ُیـلفت االنِتـباه إلى ...."والكساء و الدروس الخصوصیة لألوالد والطعام والشراب والدواء
 ."المؤلِّـفین من المفكِّـرین والخبراء واألَدباء یكتبھا ِكـبار اإلرتفاع الملحوظ في أسعار الُكـتب، وخاصة تلك التي وھو

الثقافیة وغیر المقبل  عندما یصبح ھذا الفرد المنصرف عن حضور المعارض: "طرف الخیط متسائال ویلتقط مازن غازي
اد أسرتھ والِكـتاب؟ وكیف الِكـتاب أن یستطیع تنِمـیة عالقة بین أفر على شراء الكتب، أبا ألسرة، فكیف وبھذه الجْفـوة مع

، معتبرا أنھ !"الحمیمیة وحّب القراءة؟ أن یعلِّـم أبناءه أُصـول القراءة ویربطھم بھذا الِكـتاب، وھو ال یملك تلك ُیـمكن
  ـّیـة، الِكـبر سِج على القراءة والمطالعة ویمتلك ھذه الصِّـفة والقاِبـلیة، وُتـصبح عنده مع وباخِتـصار، عندما ُنـعّود الطفل"
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الجلوس لساعات طویلة أمام التلفاز، فورث مّنـا  -الیوم  –أبناءنا  حینھا سنعود إلى مجتمع قارئ للِكـتاب، كما عّلـمنا

 ."!بھذه الشاشة تعّلـقھ
 !!بین مھرجانات الِغـناء ومعارض الِكـتاب

رسمیة ال تشجِّـع المواطن المغربي على الّتـصالح ال السیاسات"وتلخِّـص مریم التیجي، اإلشكالیة بعبارة واحدة، منطوقھا أن 
بدایة، . بمدینة الدار البیضاء نأخذ مثال معرض الِكـتاب السنوي، الذي ینّظـم: "، وتدلِّـلعلى صحة نظریتھا بقْولھا"مع الِكـتاب

ثم إن الحمالت  المملكة، على شساعة الّرقعة الجغرافیة للبالد، ھو معرض وطني یتیم لیس لھ مثیل في بقیة ُمـدن
 ."منھا معرض الكتاب الدولي تواِكـب المھرجانات الغنائیة التي تكاَثـرت كالِفـطر، ال یحظى بجزء التي اإلعالنیة

الدولة المغربیة التي تستقِدم مغنِّـیین من كل أنحاء "مریم إلى أن  ، تشیرswissinfo.ch وفي تصریحات خاصة لـ
تتحّول ساحات الُمـدن إلى مواِلـد  وتقدِّمھم للجمھور مجانا في بعض المھرجانات، حیثوتعطیھم مالیین الدوالرات  العالم

بأداء  حقیقیة، حین یأتي موعد المعرض الدولیللِكـتاب، یختفي ھذا الكَرم ویلزم كّل من یرید اجتیاز َعـتبات أبواب المعرض
یطرح عالمة اسِتـفھام كبیرة على ھذه المفارقة، ھذا دون  ا، مّم(!)مبلغ من المال، حتى لو كان طالبا أو تلمیذا أو مجّرد طفل

 ."الُكـتب التي ال تزال أعلى بكثیر من الُقـدرة الشرائیة للمواطن المغربي أن نتحّدث عن أسعار
رغم انِتـشار المكتبات  -عند الشباب  وبخاصة - ترجع ُسـمّیة أسباب ُعـزوف غالب الناس عن القراءة واإلطِّـالع  بینما

ما ھو ترَبـوي وما ھو اجتماعي ومنھا ما یتعّلـق : لعدة أسباب، منھا" لعامة في المیادین والمدارس والجامعاتا
وراء ُلـقمة العیش لتوفیر حیاة كریمة ألبنائھم،  فاألباء منشِغـلون بالَجـْري. فالمشكلة تكُمـن في أسلوب التربیة. التعلیم بطریقة

یحظى اآلن بالمكانة  التربویة بشكل عام، وحّب القراءة بشكل خاص، كما أن المثّقـف الالِقـیم  ولیس عندھم وقت لَغـرس
 ."والجاه، فانَصـرف الشباب عن الِقـراءة واإلطِّـالع االجتماعیة الّالئقة، بل إنھا تراجعت لصاِلـح ذوي المال

والدِّراسة المعمول بھ في المدارس والجامعات  لتعلیمفھو أسلوب ا - والكالم لُسـمّیة دائما  –الثالث في ھذه القضیة  أما الُبـعد
ألداء االمِتـحانات،  العالم العربي، حیث یعتِمـد بشكل أساسي على الِحـفظ والتلقین، استعدادا وكافة المؤسسات التعلیمة في

ـذاكر ویحفظ من أجل فإن ینسى كل ما حفظھ بعد االمتحان، فھو ُی بغّض النظر عن مستوى الفْھـم واالستیعاب، ومن َثـّم،
ضرورة إشراك "یكُمـن في  ، معتِبـرة أن الحّل"فقط ولكي یحُصـل على أعلى الدرجات ویلتحق بكلیات القمة یوم االمتحان

البحث الِعـلمي وبذل ُجـھد في البحث عن المعلومات، فضال عن تدریبھ  الطالب في العملیة التعلیمیة وأن یتعّود على منھج
 ."فره على القراءة واإلطالع، حتى تصبح عادة لدیھُنـعومة أظا منذ

 !عزوف قّراء أم ندرة مكَتـبات؟
المدارس والجامعات عن دخول المكتبات  ، انصراف الشباب فيswissinfo.ch وفیما یرجع مكرم في تصریحات خاصة لـ

، توضح مریم "ھم المعیشیةوانشغالھم بالبحث عن فرصة عمل لتحسین أوضاع عدم جدوى القراءة من ِوجھة نظرھم"إلى 
نستِبـق افتتاحھا  –ذات زمن  -بعد أن ُكـنا  المكتبات العمومیة المتبقِّـیة في المغرب، باتت خاویة على ُعـروشھا،"أن  التیجي

القارئ  ھذا الوضع ال یتحّمـل فیھ الشباب العربي أو"، معتِبـرة أن "وبِكـتاب مفّضـل بساعات لكي نظُفـر بمقعد شاغر
ترسم واقعا ُمـریعا للقراءة، وتتحّمـل السیاسات  وحده المسؤولیة، وإنما تتضافر عّدة عوامل لكي ربي الُمـفترض،المغ

 ."ھذا الواقع الرسمیة مسؤولیة كبیرة عن
سبب عزوف المواطن المغربي عن ارتیاد المكتبات، لكن عن  تجعلنا ال نطرح السؤال عن - بحسب مریم  –مفارقة أخرى "

باستثناء مشروع بناء المكتبة  فمند سنوات طویلة توّقـف بناء المكتبات العامة،. ھذھالمكتبات في بعض األحیانسبب غیاب 
البلدیة في َخـبر كان، وقد یقطع الباحث عن أَثـر للِكـتاب مئات  الوطنیة بمدینة الرباط، فقد أصبحت المكتبات

القدیمة التي تطل من رِحـم  المكتبات"، مضیفة أن "ة عامةفي بعض المناطق، قبل أن یصل إلى أول مكتب الكیلومترات
تقتح أبوابھا طیلة الیوم للّراغبین في ارتیادھا، بل تغلق أبوابھا  التاریخ، ال تحظى بأي اھتمام رسمي في الغالب وال

رض أن یفكِّـر القارئ في وأنھ من الُمـفت انتھاء الّدوام، وربما قبلھ بقلیل، مما یجعلنا نتساءل عن دْورھا، خصوًصا بمجّرد
 ."ُـفترض أن یجد مكتبة تحتِضـنھ بعد أن ُیـغادر قاعة الّدرس ھو، والطالب  ارتیاد المكتبات بعد انتھاء دوامھ

كبیر في انِصـراف الناس عن القراءة  الذي تزایدت ِعـَلـلھ وتراجع عطاؤه، ساھم بشكل النظام التعلیمي"مریم أن  وترى
في عقد  الُمـثیر للقلق في الواقع المغربي، أن ھذه النُّـخبة التي ُیـعوَّل علیھا م عن رسالتھم، بل إنوتخّلـى رجال التعلی

المعلِّـمون إلى مشاریع مدرة للّدخل تدعم أجورھم،  مصالحة بین الناس والِكـتاب، عزفت بدورھا عن القراءة وانصرف
یجعلنا نشّك إن كانت نھایة  مّمـا"، مشیرة إلى أن ھذا "إلخ.. ِعـلميالجامعیین عن التألیف والبحث ال وتوّقـف أغلب األساتذة

بالمخدِّرات والمغامرات في بعض الحاالت، مما ُیـلقي بمزید من ِظـالل  الّنـفق وشیكة، خصوصا أن فراغ الشباب امتأل
 ."على المستقبل القلق

رة إلى المكتبات العامة في العراق، سترى مدى أسرع زیا: "أن )من العراق(، یرى مازن )من المغرب(متفًقا مع مریم 
وأثاثھا الُمـتھالك، الذي أكل علیھ الّدھر  والتخّلـف والترّدي اإلداري لھذه المؤسسة التي تنفر وال تجذب بموجوداتھا اإلھمال

مكتباِتـنا  قارنة معوشِرب وال یرقى الى عشر ِمـعشارالمكتبات األوروبیة واألمریكیة، التي نرید أن نجعل منھا وسطا للُمـ
 ."البائسة

 !!وتنمیة الّذات.. الِكـتاب الدِّیني
تتباَیـن ِوفًقا : "قراءتھا المثّقـفون العرب، أنھا في حدیثھا عن نوعیة الُكـتب التي یقَبـل على) من مصر(وبینما ترى ُسـمیة 

اآلن الشخصیة الموسوعیة التي  م یُعـد لدینالتباُیـن الشخصیةواختالف الُمـیول والُقـدرات ومستوى التعلیم والتخّصص، فل
  ."تقرأ في جمیع المجاالت والتخّصصات

حّصـة األَسـد في عالم القراءة لدى الشباب  یبقى للِكـتاب الدِّیني"أنھ  :swissinfo.ch مازن في تصریحات خاصة لـ ویعتبر
  یملكھ القارئ  ة إلى حّب المعرفة العفوي، الذيخصوصیتھ وعالقتھ الروحیة العقائدیة، إضاف" ، مرجًعا ذلك إلى"العربي
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، یتفق مكرم "في میزان التنافس مع األمم األخرى ِمـقیاس القراءة لدیھم في حال وضعھم –لدى العرب  -والذي یرفع 

ِقـصص ومجالت ُكـتب ال" وجود شریحة ال بأس بھا تھتم بالُكـتب الدِّینیة العامة، إضافة إلى"في  مع مازن) المقیم بالكویت(
 ."الفن والریاضة ومتابعة األمور السیاسیة

نِصـف كل قاِرئ بأنھ مثّقـف، فھناك بعض  لألسف، ال نستیطع أن: "نقطة ِنـظام بقولھ) ریتاغ للنشر والتوزیع(إسالم  ویضع
بـ  ، ویضرب مثاال"اوال رْغـبة في المعرفة، ولكن إتباعا للموضة وتأثرا بالمیدی الشباب یقرؤون، لیس حًبا في القراءة

فرغم أنھا ِمـن أضعف الُكـتب بناًء في ھذا الفرع، . البشریة الُكـتب التي تحِمـل اسم الدكتور إبراھیم الفقي في مجال التنمیة"
 .، على حد زعمھ"مبیًعا إال أنھا األكثر

وحتى  ع ُدور النشر لدفعھ لیكُتـب لھا،كّلـما لَمـع نجم شخص ما، إعالمیا، تتسار" وُیـشیر إسالم إلى ظاھرة غریبة، وھي أنھ
على اإلنترنت أو تقوم بتفریغ محاضراتھ التي  وإن لم یمتِلـك مھارة التألیف، حیث تتطّوع بعض الّدور بجمع المادة من

ذا الّنـجم بتألیفھا وتضع اسم ھ والمؤتمرات والّدورات التدریبیة، ثم تكلِّـف أحد موّظـفیھا من الباحثین ُیـلقیھا في الّنـدوات
ما زال ھناك القلیل من الشباب الواعي الذي یبحث عن "معتبرا أنھ  ،"..اإلعالمي علیھا وتطرحھا في األسواق

الُكـتب األكثر إقباال من الشباب، وخاصة  فیقرؤون في ُكـتب تطویر وتنمیة الّذات، والتي تحتّل موقع الّصدارة بین المعرفة،
 ."المترَجـمة منھا

 !حف لصالح اإلنترنتتراُجـع الّص
ملحوظ في الشِّـراء، وبخاصة في الوطن  معظم الصحف ُتـعاني من ركوٍد"ثمة حقیقة ال ینُكـرھا عاِقـل، أال وھي أن 

تُعـد الصحیفة  لم"، ھذا ما تؤكِّـده ُسـمیة رمضان، مضیفة أنھ "في الشبكة العنكبوتیة العربي، وذلك بسبب الثورة المعلوماتیة
للبحث ومعرفة ما یحُدث في  عن أنھ ُیـتیح مجاال أوسع وحد للخبر، بل أصبح اإلنترنت وسیلة أسَرع، فضالھي المصدر األ
فھناك ... الصحف والمجالت بلحظة، وھو ما جعل ُمـعظم الشباب من المثقفین العرب یعُزفون عن ِشـراء العالم كلھ لحظة

 ."ضل، وھو اإلنترنتوأف بدیل ال یمثل تكلفة مادیة كبیرة، إضافة لكونھ أسرع
ارتفاع "الّركود التي ُتـعاني منھا الصحافة العربیة المطبوعة إلى  وفیما یّتـفق مكرم مع ُسـمیة في إرجاع حالة

الشركات التي تقدِّم ھذه  فضال عن انتشار اإلنترنت بشكل كبیر وبأسعار منخفضة في ظل حالة التنافس بین أسعارھا،
الصحافة تأتینا باألخبار التي نكون قد تابعناھا في الفضائیات على " لرأي موضًحا أنیشاِطـرھما إسالم ا". الخدمة
مباشرة وسمعنا العدید من التحلیالت واآلراء حولھا، فلماذا نشتري الجریدة؟خاصة وأنھا بعد عّدة ساعات ستكون  الھواء

 ."!!مقاالت كبار ومشاھیر الكّتـاببالمّجـان وھو ما یمكنني من قراءة!! اإلنترنت؟ موجودة كاملة على موقع الجریدة على
جیل السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي، كان ُیـسافر من " :في ُنـزھة تاریخیة، فتذكر أن) المغرب(وتأخذنا مریم 

بیاتا من الشعر الجْمـر، لكنھ ظل یقرأ ویحفظ أ اقِتـناء ِكـتاب في بعض األحیان، وقد یخاِطـر بسالمتھ في مغرب سنوات أْجـل
مغنِّـي شعبي إلى  ففي واقع كھذا، یتحّول.. إال أن الحال تغّیـر كثیرا الیوم: "وتستدرك قائلة ،"ویتلّھـف لصدور صحیفة

یجد مصدرا لرزقھ، قبل أن یفكِّـر في الكتابة لقاِرئ ناِدر  ملیونیر في سنوات قلیلة، بینما الصحفي أو الكاتب علیھ أن
ألف نسخة في بلد تجاوز  قام، ال تبیع أول صحیفة مغربیة وأكثر الصحف انتشارا، إال مائة وعشروناألر الوجود، وبلغة

  ."!!عدد سّكـانھ الثالثین ملیون نسمة
العربي عموما، وفي العراق خصوصا،  ال یخفى على الّراصد لھذه الظاھرة في عالمنا: "فیوقفنا قائال) العراق(مازن  أما

الظاھرة بین  ستینیات القرن الماضي، حیث لم یُكـن المجتمع العراقي ُیـعاني من ھذه وتوّجـھات منذ وِلـما مّر بھ من ظروف
وذلك نتیجة لنمط التربیة المدرسیة التي تجعل الھّوة بین تالمیذ  أوساط المتعلِّـمین، حتى بدأت تنُمـو وتزداد كّلـما نضج جیل،

إذا "، معتبرا أنھ "تحبیب للِكـتاب ة كبیرة ال تملك عالقة حمیمیة وال عالقةومن ثم المتوسطة فاالعدادیة، ھّو االبتدائیة،
أن التعامل مع المصادر الخارجیة أمر ثقیل على نفسھ، وبالتالي، تنمو  وصل الّطـالب إلى المرحلة الجامعیة، یجد

 ."الظاھرة بین الُمـجتمع من خالل اإلھمال التربوي ھذه
 !ع الكتابلیست وراء تراُجـ.. الفضائیات

إخباریة فوریة وتقاریر حّیـة، قد فاقمت من  وبینما یعترف مكرم بأن الفضائیات بما توفِّـره من برامج حواریة ونشرات
، غیر أنھ "والمجالت نتیجة منِطـقیة إلى حدٍّ ما، فیما یتعّلـق بالجرائد"العربي، ویراھا إسالم  أزمة الُمـطالعة في العالم

لیست في انِتـشار الفضائیات وتعّدد األقمار االصطناعیة، بل في  األزمة"الُكـتب، یرى أن ) وقراءة شراء(بالنسبة لھْجـر 
 ."!في المعرفة أو عدم ُقـدرتھم على شراء الِكـتاب، الذي صار باھظ الثمن رْغـبة الناس

: نتشار الصحافة الورقیة، وتضیفعلى ا ُسـمیة كّال من مكرم وإسالم القول، بأن انتشار الفضائیات أّثـر بالّسـلب توافق
عواِمـل جْذب، كالصورة والحركة والحوار التفاعلي ومشاركة الجمھور نفسھ  رّبـما كانت الفضائیات بما ُتـمثلھ من"

القنوات المتخصِّـصة التي ُتـعاِیـش  ُصـنع اإلعالم من خالل االتصاالت أو الرسائل القصیرة، فضال عن وجود بعض في
للمثّقـفین،  بالنسبة"، معتبرة أنھ "البعض عن مطالعة الصحف، ولكن بنسبة ضئیلة حظة، من أسباب ُعـزوفالخبر لحظة بل

 ."فسیظّل للِكـتاب المطبوع والرغبة في اقتنائھ، سحره وجاذبیتھ
مج الِعـلمیة التي بمحّطـاتھ الفضائیة والبرا الِكـتاب المطبوع یتعّرض لمناَفـسة كبیرة من التلفاز"جھتھ، یعتبر مازن أن  ومن

التربویة المفیدة، من الناحیة  العنكبوتیة وعالم األقراص الُمـدمجة، والتي أْضـحت الیوم من الوسائل یبّثـھا، ناھیك عن الشبكة
المتعدِّدة،  بطریقة أجمل وأسَلـس وأكثر قبوال لدى األفراد بأذواقھم وقابلیاتھم الحضاریة، في الحصول على الثقافة والمعلومة

قدیمة ال ُتـناسب العصر وتحتاج إلى إعادة نظر من  لالستیعاب، من الِكـتاب الذي یرى الكثیرون أنھ قد أصبح وسیلة
 ."والترَبـویین الّنـاشرین المؤلِّـفین
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ـ  مالحظات واستدراكات.. عفیفة إسكندر وماریكا

 حول مسلسل فاتنة بغداد
  باسم عبد الحمید حمودي

التي حاول المؤلف ) فاتنة بغداد(المشاھدون بمتابعة مسلسل  استمتع
صبري قراءة حیاة الفنانة الكبیرة عفیفة إسكندر  علي   السینارست

ھمت في العمل السیاسي والفنانة التي سا  باعتبارھا فاتنة بغداد
ومن حق  . القرن الماضي  واالستخباري في العراق في ثالثینیات

كاتب السیناریو أن یقرأ الشخصیة كما یحلو لھ وكما یرسم فنیا شرط 
 . أن الیتجاوز الحقیقة

السیدة  ا أن والدتھاعالقة بأیة منظمة جاسوسیة ومن أوائل ھذه الحقائق أیض   لھا ومن أوائل ھذه الحقائق أن عفیفة لم تكن
حیث غنت عفیفة وعمرھا ست  -مالھي أربیل كانت فنانة تعمل راقصة في المالھي وقد عملت في) ماریكة دیمتري(

) ماریكة) الذي كان زوج أمھا، وبالتالي فإن) إسكندر(والبصرة وبغداد وأن والدھا لیس والموصل وحلب –سنوات أول مرة 
الذین من حق ) أم حداد –حداد  –یعقوب (االفتراضیة  من الغناء ولم تجاور بیت الشخصیات لم ترتد العباءة ولم تمنع عفیفة

الفریق بكر )ھاشم محمد–حداد (الینافس فیھا   ولكن على شاكلة أخرى, مسلسل من ھذا النوع المؤلف أن یظھرھم في
 . اسكندر على حب عفیفة)في العراق 1936قائد انقالب (صدقي العسكري 

لم یطلب من عفیفة الزواج بل كان صدیقا لھا وأنھ  (الفنان الكبیر كریم محسن  مثل شخصیتھ(ر أن بكر صدقي واقع األم
حول الحب   للحوار) الوحیدة في شارع مظلم(معھا بالسیارة والجلوس على تلك المصطبة  كان الیحتاج للخروج الیومي

  وقد أجبرتھا (عفیفة وتخیفھا  تھددوالزواج أو حول المنظمة الیھودیة التي یقودھا نسیم التي 
الضباط الشباب من رواد المالھي   صدقي كان كغیره من كثیر من ، ذلك أن بكر)على العمل معھا حسب افتراض المؤلف

سوى عالقة صداقة مثلھا مثل  بین عفیفة وبكر صدقي  بالكثیر من الفنانات في ذلك الزمان ولم تكن العالقة على عالقة
الفنانة سلیمة مراد مع الملحن والعازف المھم الفنان صالح الكویتي  فنان الكبیر حقي الشبلي وعالقةعالقتھا مع ال

الملھى الذي مثل شخصیتھ الفنان  صاحب( ، في وقت لم تكن عالقة صالح بیحة بـ)شخصیتھ الفنان خلیل إبراھیم مثل(
 . متعھدا للفنانات لیس إال  فقد كان الرجل المفترضة عالقة حقیقیة بالمنظمة السریة الیھودیة) مھدي الحسیني

أنطوانیت إسكندر حافیتي القدمین  المصادر البغدادیة أنھ في یوم تشییع بكر صدقي ببغداد خرجت عفیفة وأختھا تقول
 . دلیل الحب والفجیعة الغیر –لو صح  -  وبالعباءة تبكیان قائد االنقالب لكن ھذا

السكندر واألخت  ستاذ علي صبري لم یظھر أنطوانیت في لقطة واحدة وھي االبنة الحقیقیةاأل بالمناسبة فان كاتب السیناریو
والد القاص عبد الملك نوري وقائد الفرقة (عبد اللطیف نوري  غیر الشقیقة لعفیفة ولم یظھر شیئا من تفاصیل حیاة الفریق

 ).االنقالب ووزیر دفاع وزارة حكمت سلیمان المشارك في
التي  ضعف شخصیة حكمت سلیمان وتابعیتھ لبكر وھو أمر الیتفق والصورة التاریخیة د أظھر المسلسلمن جھة أخرى فق

مادام قد –من الوقائع لم یستطع المسلسل دخول عالمھ  إن الكثیر. تؤكد ندیة العالقة وقوة سلیمان اإلداریة ودھائھ السیاسي 
  -السعید  شاركت في االنقالب ومھدت لھ وشخصیة نوريومنھا شخصیة الملك غازي التي  -  1936دخل عالم انقالب 

  . وشخصیة الفریق جعفر العسكري وزیرالدفاع القتیل بأمر بكر صدقي -الخاسر األكبر من االنقالب
النوع یتطلب إحاطة بالحقائق ومصائر الشخصیات وھو أمر كان الكاتب قادرا  والشك في أن عمال تاریخیا فنیا من ھذا

 .التاریخیة الحافلة بالمادة الدرامیة خطا درامیا ملیئا باالفتراضات التي كان األھم منھا الحقائق   رسم لوال أنھ علیھ
  جریدة المدى: المصدر 

  
  
 في بغداد) خان جغان(

والي بغداد ) جغالة زاده سنان باشا(التأریخیة القریبة ،الى ان  یشیر معظم المصادر
ول مقھى في مدینة بغداد، یقع بالقرب من م، أمر بتأسیس أ1592سنة  العثماني في

بجوار بنایة المدرسة المستنصریة الیوم على شاطئ نھر دجلة من ) الكمرك) شریعة
 .الرصافة او ما یسمى الجانب الشرقي لبغداد جھة

الوالي المذكور إلى أول حالق بغدادي مارس  وتشیر المصادر ذاتھا، وفي زمن
والتجوال في  ھ ومراجعتھ لحالقة شعورھم وذقونھم بدًال من حمل مستلزمات الحالقةزبائن عملھ في محل خاص بھ یستقبل

 ..االسواق او البیوت أزقة بغداد القدیمة، لممارسة مھنتھ على قارعة الطریق او في
) ان باشاجغالة زاده سن(التجاریة، تعود ایضًا الى ایام ھذا الوالي  بغداد) خانات(وھو واحد من اشھر ) خان جغان(وحكایة 

من ایجاد مصدر مالي معین لھ لیسد نفقاتھ  المتعارف علیھ ایام الحكم العثماني، ان كل من یتولى والیة بغداد، البد لھ فمن
احدھم مثل التجار من  بغداد وتجارھا یتبرعون لھذا الوالي او ذاك، عندما یتوجھ الوالي لزیارة وكثیرًا ما كان وجھاء! منھ

من سوء حالتھ المادیة، عندھا یندفع ذلك التاجر البغدادي الشھم  حیث یبادر الوالي في بث شكواه لھم آل دلھ، او آل جمیل،
 ..!!الھمام لجناب الوالي بدار او بخـــان لیستفید من ایجاره لسد نفقات ومصاریف الوالي بالتبرع

  آخر والة ) داود باشا(او وقف ) الباشا(ي باسم التسجیل العقار وحتى اآلن نجد ان امالكًا وعقارات وأوقافًا مسجلة في دائرة
31  



  
 ..بحت وغیرھا، وھي باالساس امالك وعقارات عراقیة) ھیبت خاتون(الممالیك او باسم  بغداد من

الذي أفاد من مردوداتھ المادیة ایام تولیھ والیة ) زاده جغالة(الشھیر، ینسب الى الوالي العثماني ) خان جغان(ومن ھنا فأن 
ھي الجنة : ((حتى ان البغدادیین، اطلقوا مثًال شعبیًا عنھ یوم قالوا متھكمین..، وظل اسمھمرتبطًا حتى یومنا الحاضربغداد

 ..؟))خان جغان یاھو الیجي یدخل بیھا
 شخصیات بغدادیة طریفة

كرناه في اعاله، ال یشبھون من ذ في بغداد شخصیات تتردد اسماؤھم على السنة البغدادیین السباب مختلفة ولكنھم كانت
في بغداد في تلك الحقبة غثًا او سمینًا فلیس للمؤرخ ان یلتقط من المجتمع  ولكن الواجب علینا ان نسجل ما كان موجودا

 ..ومنھم یلذ لھ ومن ھذه الشخصیات التي لیس رابطة بینھا وكل واحد من طراز یختلف ما
 :توفیق اجنص

  واجنص معناھا االخبار فھو مغرم بنقل االخبار من محل  الرصافةوھو من اشھر الشخصیات البغدادیة في جانب 
الدكاكین  اخر لدرجة ان جمیع الموجودین بین الباب المعظم والسید سلطان علي واصحاب الى آخر ومن شخص الى

 المعظم وفي اخر ایامھ صار وكیًال لقبض والمصالح یعرفون الخبر نفسھ، وتوفیق من سكان محلة الطوب في الباب
الذي الیقدرون على مراجعة دائرة التقاعد التي كانت عبارة عن غرفة واحدة  الرواتب التقاعدیة للعجائز والمسنین،

الدكتور ضیاء النواب حیث كان عدد  شعبة المحاسبات في وزارة المالیة ویدیرھا السید محمد حسین النواب والد في
یستطیع  فیق ان یلتقط من االخبار التي كان یحصل علیھا من البیوت ما الاستطاع تو المتقاعدین قلیًال جدًا وبھذه الوكاالت

وكان توفیق بسیطًا حسن ) ھي وكالة االنباء الفرنسیة ھافا(احد التقاطھ لذلك اطلق علیھ احد الصحفیین لقب توفیق ابو ھافا 
 .الترد بار في الحكومةبقدر مایستطیع وكان رجاؤه ووساطاتھ لدى المسؤولین الك السلوك یقضي حوائج الناس

 ابراھیم عرب
نفاج نفاخ الیدعي البطوالت والشقاوة لكنھ یدعى بالحلول  صاحب مقھى الباب المعظم فقد كان من طراز آخر فھو

مدعوًا للعشاء عند الملك فیصل االول وقدم لھ  واالجتماعیة واالقتصادیة التي یقدمھا لكبار القوم فیقول مثًال انھ كان السیاسیة
الماضیة  او ان المندوب السامي البریطاني المستر ھنري دوبس قد زاره في منتصف اللیلة نصائح في كیفیة حكم العراقال

رفض ذلك بكل اباء احترامًا للحجي ناجي وكانت  وشرب عنده الشاي او ان المس بل قد عشقتھ وراودتھ عن نفسھا ولكنھ
الساحر لصاحب  لكثیر من االدباء والظرفاء في بغداد یتمتعون بالخیالتجعل مقھاه منتدى  ھذه االحادیث اللطیفة الفكھة

مرتادي قھوتھ فان لم یكن یعرفھ فانھ یقدم لھ الشاي او  المقھى وسخریتھ من االحداث كما كان یعرف وباصرار شدید كل
وستكون انت احدھم  ینذلك ان قھوتي ھي لالصدقاء والمحب) بال صغر بیك منو جنابك(حدیثھ معھ  الحامض مجانًا ویبدأ

 . وبحدیثھ المعسول جلب الناس الیھ وكثر المریدون
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 أسواق مدینة العمارة
 كاظم غیالن

تأریخھا الضارب بالقدم ما یبرر ذلك، فھي  ترتبط مشاھد وصور األسواق في مدینة العمارة بذاكرة الناس ھناك، ولعل في
في  ومن جھة أخرى ملتقیات ألبناء المدینة، فكلما شاخ جیل تاله جیل شاب آخر یجد من جھة مصادر للتداوالت التجاریة،

  .السوق مكانا للقاءاتھ
لنكبات الحرائق  الذي امتاز بفن ریازتھ الجمیل، والذي تعرض) المسقوف(العمارة ھو السوق  الكبیر واألقدم فيالسوق 

  .الذي یبثھ في نفوس أبناء المدینة بعبقھ  التي التھمت جمالیاتھ ألكثر من مرة، ومع ذلك احتفظ 
النجارین، وفي ھذا  ي اال بسوق آخر یطل على سوقاذا ما علمنا انھ یبتدئ من شارع دجلة والینتھ یمتاز ھذا السوق بطولھ

والتي یدیرھا الحاج حیدر حسین، كذلك یحتوي ) الرحماني سابقًا) (العصریة(السوق أقدم مكتبة للمدینة اال وھي المكتبة 
ولھ نفس  - المعارف سابقًا  -(التربیة(البزازین في المدینة، ویتفرع من السوق سوق آخر یطلق علیھ شارع  على محال أقدم

السبعینیات ذروة جمالیاتھ، اذ كان ملتقى لشباب المدینة ومن أبرز  القدم التاریخي من حیث نشأتھ، ولربما شھد في حقبة
الذي اعتاده بعد أن احتلت األكشاك  مع انھ الیوم ألیسر الرائي -األخوین شاكر وإبراھیم - العریقة أسواق الھاشمي محالھ

لتنتقل الى سوق العالفین الذي یكتظ منذ الصباح  تنتھي من ھذا السوق .جمالھ األثیر تشویھ والبسطیات جانبیھ وتسببت في
والطیور، فضًال  وباعة الخضار، فیشھد ضجیجًا الیھدأ اال عند ظھیرة الیوم، وفیھ بائعات السمك الباكر بالناس المتبضعین

ھ، فسوق الحدادین القدیم وجل شاغلیھ من أبناء المدینة جانبی عن محال بیع العطور البدائیة ومحال القصابین الواقعة عى
میزتھ، ألنھ یمتاز بموقع متاخم ألحیاء  أما سوق النجارین فلھ .تشھد زحفًا ریفیًا ناتجا عن ظروف معیشیة األوائل قبل أن

الذي تحول ) نجامع النجاری(من أبناء ھذه المحالت، ویقع عند قرب نھایتھ  سكنیة قدیمة ھي األخرى، ومعظم شاغلیھ
بدائیة متخصصة بصناعة المناجل التي  ، وتشھد في ھذا السوق صناعات1991لقیادة االنتفاضة الشعبانیة العام   موقع  الى

السیما في أیام الجمع، مع ان مشھدًا یثیر بك الھلع من خالل محال  یتبضعھا القادمون من أریاف العمارة
) حمام أعجیل(اال وھو  ، ومن أبرز عالماتھ األخرى أقدم حمام رجاليالمتخصصة بصناعة توابیت الموتى  النجارة

 .مدینة العمارة) سنتر( ھذا مرور سریع لربما الیفي بالغرض ألسواق مركز أو ما یصطلح علیھ.  المجاور لجامع النجاري
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  تأمالت في مواقف الناس في الحیاة
... علمنا أھلنا جمیعًا أن الرجل موقف ، منا من تعلم ذلك ومنا من لم یتعلم • 

ھ ال   لكن كل الرجال یملكون مواقف ، بع ضھم موقفھ مشرف وبعضھم موقف
 .یمت للبشریة بشيء

في كل لیلة یغلق رجالن عیونھما للنوم ، رجل یغلق عینیھ كرجل یفتخر   • 
  .بما فعل ورجل یغلق عینھ كنذل وحقیر یتمنى لو ال یستیقظ في الیوم التالي

كل موقف شجاع یحترمھ الناس ولو كان من عدوك ، فحتى صالح الدین • 
  .ریتشارد قلب األسد كانا یحترمان بعضھما من أجل مواقفھمااألیوبي و

رى   •  ریف ی ادئھم ، فالش ب مب الموقف حس اس ب ر الن ة نظ ف وجھ یختل
بصاحب المواقف الشریفة شجاعًا ویرى بصاحب المواقف الدنیئة خسیسًا ، 
م         یطان وإن ل دة الش لذلك لم یكن عجبًا أن تجد من یفتخر بوصف نفسھ بعب

  .یعبدوه حقیقة
م       •  المصاعب ھي محك الرجال والمواقف ھي الكاشفة عن جوھرھم ، فك

اج       ف یحت ع أول موق جاعة وم ى بالش ادىء وتغن ى بالمب ًال تغن ت رج عرف
  .نصف شجاعة تحول لقط ھزیل في الزاویة

فموقفھ عند .. .لذلك قالوا أغضب رجًال لتعرف معدنھ .. الموقف لم یكن یومًا ردة فعل ، لكنھ انعكاس داخلي لما نؤمن بھ • 
  .الغضب ھو من یكشف معدنھ

ن     " من یھن یسھل الھوان علیھ" المواقف عادة كذلك ، ومن أجل ذلك قالوا •  د یموت م ، فمن یعتاد على مواقف مشرفة ق
  .موقف واحد غیر مشرف تمامًا كالسمكة ، لكن العكس ممكن

ى   عندما نقول مواقف رجولیة فنحن ھنا ال نفكر بعقلیة ذكوریة ، ف•  الوصف عام ال أكثر والموقف المشرف یتم تعریفھ عل
لذلك یجب رفع القبعات لنسائنا اللواتي ال أكذب لو قلت أنھن یقفن مواقف رجولیة ...أنھ رجولي ولو صدر من امرأة أو طفل

  .أكثر من ذكورنا
 ـ تأمالت من أجل الثقافة

 
 

 الكذب تكتیك اجتماعي ال ُینجي من العواقب
  كمال عبید

من الناس یرون أن الكذب آفة اجتماعیة یجب تجنبھا، حیث یحذر الخبراء من أن الكذبات البیضاء مثًال، تؤدي  ینن الكثیرإ
ذب الكثیر من أن الكذب صفة مكتسبة ولیست أصلیة عند البشر، حیث تترافق مع فكرة الك  بعضھم إلى كوارث، بینما یرى 

تعامل المرء مع الفكرة یومیًا، بصرف النظر عن المسمى    المعاني واالنفعاالت السلبیة التي تقابل غالبًا باالستھجان، رغم
ي               د المرء نفسھ ف نفس، یج ة بریئة إلرضاء ال اٍد لمشكلة، أو مجرد محاول ة، أو تف ین مجامل الذي یمكن أن تختفي تحتھ، فب

ة    مواجھة فكرة مجردة لل ة العزوبی كذب بأسماء تبریریة كثیرة، غالبا ما یرى البعض ازدیاد الحاجة لھا مع االنتقال من حال
  .إلى الزواج، العتبارات االفتقار للخصوصیة أو على األقل نقصانھا

  كشف الكذب 
ى تسخیر تكن       ة المتحدة عل ي المملك احثون ف ا التصویر   یبدو أن اآلالت في طریقھا لكشف الضمائر أیضا، إذ یعمل ب ولوجی

ي     ة برادفورد ف الحراري في خدمة كشف الكذب على الفور، وتجري تجارب على جھاز جدید لكشف الكذب من قبل جامع
شمال انجلترا، ورغم أنھا ال تزال في مرحلة مبكرة، لكنھا حققت بعض النتائج الواعدة حتى اآلن، ویقول حسن أوغیل مدیر 

لقد قمنا بتطویر نظام یمكننا من خاللھ تحلیل وجوه الناس لكشف الكذب خالل مقابلة "مركز الحوسبة البصریة في الجامعة 
  عندما یختلق "شخصیة، عبر كامیرا للتصویر الحراري تلتقط التغیرات في درجات الحرارة في الوجھ، وأضاف أوغیل 

مشیرا إلى أن المناطق " الحراریة، شخص ما كذبة معینة، فإن نشاط الدماغ یتغیر، ویمكنك اكتشاف ذلك من خالل الكامیرا
حول العین والخدین حساسة للغایة الرتفاع درجة الحرارة، والتصویر الحراري عبر الكامیرا یرصد لفتات الوجھ، صورة  

  الذي یرصد حركات الوجھ، والذي طوره عالما النفس " وحدة تعابیر الوجھ،"بصورة، ثم یتم تحلیلھا باستخدام نظام یسمى 
  وبعد ذلك، یتم تجمیع المعلومات وإدخالھا في جھاز كمبیوتر .بحسب السي ان ان . ین بول إیكمن ووالتر فریسیناألمریكی
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 آفــاق

        



  
ار نحو        م اختب د ت ار، وق  أنشئ خصیصا ببرمجة معینة یمكنھا التعرف على نسبة الحقیقة فیما قالھ الشخص موضوع االختب

ى   30 بة النجاح تصل    40 ال ى اآلن مع نس ى   موضوعا حت ن   2إل ول أوغیل  3م ل،   "، ویق ر من العم اك الكثی ا زال ھن م
ق   " والتحسینات المستمرة، ابال للتطبی مشیرا إلى أنھ بالتعاون مع جامعة أبیریستویث في ویلز، یأمل في أن یكون الجھاز ق

  .الفعلي قریبا
  المالمحتصویر 

ح الشخص    وفي ھذا الصدد یقول خبراء إنھم ابتكروا جھاز تصویر جدید یمكن من اكتشاف الكذب عن طریق مراقبة مالم
یة ونظام حسابي،     وھو یتحدث، ویستخدم في الجھاز الذي یعمل بالكمبیوتر آلة تصویر فیدیو بسیطة ومجس عالي الحساس
ویقول باحثون إن ھذا الجھاز سیثبت أھمیتھ القصوى في عمل األجھزة األمنیة، وتم الكشف على ھذا الجھاز في المھرجان 

ریطاني للعلوم في جامعة برادفورد البریطانیة، والتي ساھم باحثون منھا في ابتكار الجھاز بالتعاون مع باحثین من جامعة الب
أبیریزویث في ویلز وھیئة مراقبة الحدود في بریطانیا، ویمیز الجھاز بكفاءة بین قول الصدق وغیره في نحو ثلثي الحاالت 

ن   تقریبا، حسبما یقول األستاذ حسن عق نوات م یل كبیر الباحثین في جامعة برادفورد، ویعتمد منھج البحث على خالصة س
البحث عن كیف أن اإلنسان الشعوریا یكشف مشاعره عن طریق تغییرات بسیطة في التعبیر وتدفق الدم إلى الجلد، أسالك 

كات أعیننا واتساع حدقة العینین كثیرة تثبت إلى الشخص الذي یتم اختباره مما یشعره بالضیق، فنحن نفضح مشاعرنا بحر
أو بالعض على الشفاه وضمھما معا أو التنفس بصعوبة او البلع او بتحریك رموش العینیین أو بالقیام بحركات ال متماثلة في 
الوجھ، وحتى انتفاخ األوعیة الدمویة الرقیقة حول العینین یكشف ما بداخلنا والمجسات الحراریة تشعر بذلك أیضا، ویعتمد 

د  1921الذي تم تطویره عام ) البولیغراف(الجھاز التقلیدي لكشف الكذب على الرسوم البیانیة غیر الدقیق  ، وھو جھاز أش
ي           دد االسالك الت بب ع اره بس تم اختب ذي ی دى الشخص ال إثارة للضیق ل

  .تثبت إلیھ، على عكس الجھاز الجدید
فحسب ولیس  وتم اختبار الجھاز الجدید حتى اآلن على متطوعین راغبین

ي      . في مواقف الحیاة الصعبة ام ف ي أواخر الع تخدامھ ف غیر أنھ سیبدأ اس
أحد المطارات األوروبیة ربما بالتزامن مع إجراء الضباط المتمرسین في 

ویتوقع عقیل أن  .بحسب البي بي سي.قسم الھجرة للمقابالت أثناء عملھم
ت    ى   ترتفع نسبة كفاءة الجھاز في المواقف الصعبة وال یس بعد أن تصل إل

دا     . في المئة 90 غ أب ن تبل  100إال أن الباحثین یقرون بأن نسبة النجاح ل
غوط أو      اس بالض اعر كاإلحس و المش از ھ فھ الجھ ا یكش ة، وم ي المئ ف

ویشعر الشخص بالخوف . الخوف أو عدم الثقة ولیس فعل الكذب بحد ذاتھ
  .خشیة أال یصدقھ من یستمع إلیھ ولیس من أن یتم انكشافھ

  لماذا یكذب البشر؟ 
ات     ذب ب ن أن الك دمان م ي روبرت فیل ي األمریك الم النفس ذر الع ا ح فیم

ا، ومن ضمن        ات طبیعی ذا األمر ب صفة سائدة إلى درجة أن البشر باتوا یخادعون ویخاتلون دون وعي منھم، وكأن مثل ھ
آلخرین، وبالتالي یقعون فریسة سھلة لھم،    أسباب الكذب برأي فیلدمان، أن الكثیر من الناس عاجزون عن التقاط أكاذیب ا

ة               ا ومحاول دقیق فیھ بعض دون الت ى وجوه ال ي ترتسم عل اءات الت ى اإلیم كل الخارجي وعل ى الش وذلك ألنھم یحكمون عل
  .تفسیرھا بشكل دقیق

دو مبت        د یب دقیتھ، إذ ق ى مالمح الشخص ودرجة ص ي    وبّین فیلدمان أنھ ال توجد عالقة متبادلة بین ما یبدو عل و ف سما، وھ
  .المناظر خادعة"الواقع مشغول بأمر آخر غیر المحادثة التي یجریھا مع اآلخرین، مؤكدا على مقولة أن 

إضافة إلى ذلك، رأى فیلدمان أن الكثیر من الناس ال یكلفون أنفسھم عناء التفكیر والتحلیل الدائم لما یقولھ لھم اآلخرون، مما 
ورأى فیلدمان أننا نعیش في زمن بات فیھ الكذب والخداع من  .األفاقین كي یقولوا ما یشاؤونیفتح بابا واسعا أمام الكذابین و

األمور التي یمكن التجاوز عنھا بصورة أكبر بكثیر من السابق، بحیث بات یعتقد الكثیرون أنھ ال بأس في الكذب، طالما ال 
ین وجھوا بأكاذیبھم أبدوا الكثیر من األسف على اإلقدام ینكشف الشخص المخادع، إذ ظھر في البحث أن القلیل من الناس الذ

على مثل ھذا التصرف، وحذر فیلدمان من أضرار الكذب، إذ رأى أنھ كثرة مدیح الناس بعضھا البعض من شأنھ أن یحجب 
قدام على كذبات حقیقة األشیاء بینھم ویعیق تكوین صورة دقیقة عن أنفسھم وإنجازاتھم ومحیطھم، كما أنھ یفتح الباب أمام اإل

ال   ة تؤكد أن        .بحسب السي ان ان   . من العیار الصقیل، مثل النصب والسرقة واالحتی ة علمی ھ ال توجد أدل دمان أن وأكد فیل
یطھم بالدرجة     الكذب یأتي ضمن الجینات والطبیعة البشریة، مبینا أن الناس یتعلمون خصلة الكذب والخداع من ضمن مح

داقیة،       .األولى منذ نعومة أظفارھم ال للمص یم فع وعالجا لھذه المسألة رأى أنھ من الضروري على الناس بأن یقوموا بتقی
وذلك عبر الوعي بإمكانیة أن بعض الناس سیكذبون علیھم، مما یتوجب اإلصرار والضغط علیھم كي یكونوا صادقین، وإال 

ي          ألة ف داع وال تنحصر المس ب والخ دى اآلخرین،      سیقع الكثیر من األشخاص فریسة لألكاذی اس الصدق ل أن یفترض الن
دور     "أكاذیب بیضاء"وینسون أنفسھم، ویصفون ما یقولونھ بـ ، ألنھم إن فعلوا ذلك فسیقدم الناس على فعل الشيء نفسھ وت

  .التي یحاولون الفكاك منھا األمور في نفس الحلقة المفرغة 
  أربع أكاذیب بیضاء

ان أن           مع تزاید األزمة االقتصادیة العالمیة، واش ھ من الضرورة بمك ظ خبراء أن ین الموظفین، الح ة ب تداد المنافسة المھنی
  أكاذیب، قد یعتبرھا  4یسعى الموظفون للحفاظ على وظائفھم بكافة السبل الممكنة، ومن ضمن ھذه الطرق ھي تجنب 

  .، ولكنھا ربما تعود على أصحابھا بالضرر الشدید"بیضاء"البعض 
  اإللكتروني، ھي أن الكثیر من الموظفین یزعمون عند  Careerbuilderالخبراء على موقع فأول ھذه األكاذیب، بحسب 
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ور     ھ األم حدیثھم مع مدرائھم بأن كل شيء على ما یرام، وأنھم یقومون بمھامھم على أكمل وجھ، في الوقت الذي تكون فی

رأي الخبراء أن األمور بخواتیمھا وعاجًال أو آجًال، كارثة محققة، فب"لیست كذلك بالفعل، وھو ما اعتبره العلماء یؤدي إلى 
ابًا   ستظھر نتیجة المھمة التي كلف بھا الموظف، وتظھر أوجھ القصور في عملھ، وھو األمر الذي سیدفع إلى محاسبتھ حس

  .عسیرًا
یعانیھا في عملھ،  وعالجًا لھذه المسألة، نصح الخبراء بأنھ من الضرورة بمكان أن یصارح الموظف مدیره بالمشاكل التي

  .وذلك إلیجاد وسیلة ناجعة لحلھا
بة ومن دون     دیره بمناس وأشار الخبراء إلى أن ثاني كذبة قد تسبب للموظف بالكثیر من المشاكل، ھي عندما یحاول مدح م

نوع من  مناسبة، مبینین أن المدیر لیس بالشخص الساذج الذي ُیخدع بسھولة، فھو یعرف ضمنًا أن ما یقوم بھ الموظف ھو
  .التزلف والكذب، والذي سیؤدي إلى أن یفقد المدیر احترامھ لھ

ریط،   ورأى الخبراء أنھ یجب على الموظف أن یكون اجتماعیًا مع زمالئھ ومع مدرائھ، ولكن بقدر ومن دون إفراط وال تف
ل شيء ومستعد لعمل أي مھمة وعن ثالث كذبة أشار الخبراء، إلى أنھا تتجسد عندما یقوم الموظف بالزعم بأنھ قادر على ك

  .موكلة لھ، وھو من سابع المستحیالت برأیھم
وبین الخبراء أنھ على الموظف عند تكلیفھ بمھمة صعبة أن یحاول أن یجد لھ مخرجا بطریقة تكتیكیة، كأن یخبر مدیره بأن 

آخر، دون أن یعلم المدیر أنھ یجھل أو إنتاجیتھ ستزید إذا ما أوكل بمھمة أخرى، أو أن یقول بأن قادر على اإلبداع في مجال 
  .ال یعرف القیام بالمھمة التي أسندت إلیھ واستصعبھا

تى     وحذر الخبراء من الكذبة التقلیدیة التي یقبل علیھا الكثیر من الموظفین وھي حین یزعمون عند تأخرھم عن العمل، بش
  ".ر ھي التي عطلتھمأزمة السی"المزاعم التي ال تنطلي إال على السذج، مثل القول بأن 

وبالنسبة للخبراء فإن ھذه األكاذیب تسبب ضررا كبیرا بسمعة الموظف وصورتھ أمام مدیره وزمالئھ، فمع تكرار مثل ھذه 
ا "األكاذیب لن یصدق المدیر مثل ھذه اإلدعاءات وسیعتبر الموظف  ھ عبر ھذه المزاعم      " وقح تھین بذكائ ھ یس بحسب  . ألن

  .السي ان ان 
ء أنھ یجب على الموظف أن یكون منظما في وقتھ وأال یتأخر عن العمل ألنھ عاجال أم آجال سیتضح أنھ یكذب، ورأى الخبرا

  .وھو األمر الذي یفقده مصداقیتھ وقد یؤدي إلى طرده
  كذبات بیضاء 5

دم       ین ع ة، تب اتھم العاطفی ي عالق ذبون ف ذین یك دون ال م الوحی ال ھ رون أن الرج رض الكثی ذي یفت ت ال ي الوق ذا ف ة ھ دق
دما         5االفتراض، حیث یرى خبراء أن النساء یكذبن كذلك، ورصدوا  ة، فعن ة العاطفی ي العالق ا الرجل ف دعن بھ كذبات یخ
، فمعنى ذلك باختصار، بحسب الخبراء، "ال تفسد صداقتنا"تخبر المرأة الطرف اآلخر أنھا ال ترید األمور أن تتطور حتى 

رجاًء ابتعد عني ألنني ببساطة ال أریدك، وفي الوقت الذي تخبرك فیھ "اإلطالق، أي أن فكرة االرتباط بك غیر واردة على 
، معناھا ببساطة أنك لم تمأل عینیھا بالكامل، بمعنى أنھا قد تسعى للبحث  "ولكني لست واقعة بغرامك.. إنني أحبك"المرأة 

  .عن شریك آخر أو ربما خیانتك
ارة   ل ال    "وعندما تسمع، عب ي ظلمت من قب انین        إنن م مج ي الماضي وھ م ف ذین ارتبطت معھ رأي بعض    "رجال ال ، فھذا ب

رارًا من تصرفاتھا          ا ف ى ھجرھ ابقین إل الخبراء، نوع من التمویھ للتغطیة على العیوب الشخصیة، التي دفعت الرجال الس
  .بحسب السي ان ان . العصبیة وغیر المنطقیة

، فیرى الخبراء أن ھذه كذبة "ك سترتدي ھذه السترة أو ھذا القمیصال أصدق أن"وبالمقابل فور سماعك للمرأة وھي تخبرك 
ة       أبھى حل دو ب بیضاء، حیث تكون شریكتك حریصة على مظھرك أمام الناس وتحاول أن تدفعك بشكل غیر مباشر لكي تب

، فھذا ال یعني "غایةأنھا لطیفة لل"لك، ویرى الخبراء أن المرأة قد تكذب كذبة عاطفیة بریئة أخرى، وھي عندما تردد مرارًا 
ذاء مشاعرك بشكل مقصود، والطریف أن           دم إی ى احترامك وع تحرص عل أنھا كذلك بالضرورة، ولكن معنى ذلك أنھا س
الخبراء یرون أن مثل ھذه الكذبات قد انتقلت عدواھا إلى الرجال، بل وحتى المثلیین منھم، حیث بدأ الرجال باستخدام نفس 

  .لنساء في خداع أزوجھن، أو شركائھنالتي تستخدما ا" التكتیكات"
  كذب المرأة والرجل

حیث بینت دراسة أمیركیة جدیدة، أن أغلب األفراد یكذبون خالل محادثاتھم الیومیة، بھدف الظھور بمظھر مقبول للطرف 
ذب  121من % 60اآلخر، ولمجاراتھ، حیث كشفت الدراسة أن  تین أو شخصًا من الذین طبقت علیھم الدراسة أقدموا على ك
ة من       ل خالل محادث ى األق ة              10ثالث كذبات عل ب النفسي في جامع ا الطبی ام بھ ي ق ى الدراسة الت اء عل ك بن ائق، وذل دق

ین    «ماساتشوسیتس روبرت إس فیلدمان، وھي النتائج التي اعتبرھا مفاجئة،  ذه الدرجة ب لم نعتقد أن الكذب سلوك شائع لھ
ي تكراره،            وبینت الدراسة أیضًا أن أنواع .األفراد یس ف ى مضمونھ، ول ین الرجال والنساء، باإلضافة إل اوت ب الكذب تتف

مشیرًا إلى أن الرجال ال یكذبون بدرجة أكبر من النساء كما ھو متعارف علیھ، إال أنھم یكذبون بطرق مختلفة، حیث تكذب 
ال   ذب الرج ا یك ة یشعر بشعور أفضل، بینم ي المحادث ل الطرف اآلخر ف ادة لجع اء ع كل   النس روا أنفسھم بش ادة لیظھ ع

ن       « ، مبینا أنھ »أفضل ھ م ا أن م أطفالن ھ نعل ت ذات رغم أننا نطلب من أبنائنا أن الصدق ھو الفضیلة المثلى، إال أننا في الوق
التھذیب أن ندعي إعجابنا بھدیة المیالد على سبیل المثال، ما یجعل األطفال في مواجھة رسائل إرشادیة مشوشة ومتناقضة، 

    .یؤثر في تصرفاتھم كراشدینمما 
  الرجل یكذب أكثر من المرأة 

  في بریطانیا أن الرجال یكذبون أكثر من النساء، وأشار " متحف العلوم"فیما كشف استطالع بریطاني للرأي نفذه 
ي   االستطالع إلى أن الرجل البریطاني یكذب ثالث مرات في الیوم، بینما تكذب المرأة البریطانیة مرتین یومیًا ب ف ، الغری

   70في المائة من النساء البریطانیات یشعرن بالذنب وتأنیب الضمیر بعد قیامھن بالكذب، في حین أن  82األمر أیضًا ان 
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ا       30في المائة من الرجال یشعرون بذلك، ما یعني أن  ط، وإنم ذابین فق ال إحساس  "في المائة من الرجال لیسوا ك اه  " ب تج

ن     " على شریكات حیاتھم، أما أكثر كذبة یسردھا الرجل البریطاني فھي   ممارستھم الكذب، وخصوصًا اول الكثیر م م أتن ل
لقد فقدت الكثیر "وكذلك )" أو العمل(أنا في طریقي إلى البیت "و" أنا بخیر.. ال یوجد شيء"، وتلیھا "المشروبات الروحیة

لم "و" فأنا لم ألمسھا.. ال أعرف أین ھي"و" إنني بخیر.. ال یوجد شيء"أما بالنسبة لكذب المرأة، فجاءت كذبة  .من وزنك
تفتاء  "ضمن الكذبات العشر األوائل، بحسب ما ذكرتھ مجلة " تكن غالیة جدًا التایم، ومن الطبیعي أن یكون المتقدمون لالس

ي، إذ على أن ھذا لیس بالضرورة حكرًا على الشعب البریطان   .صادقین، وأي شخص یقول لك غیر ذلك فھو كذب صریح
یبدو أن األمر منتشر بین معظم شعوب األرض، رغم أن الكثیر من الناس یرى أن الكذب آفة اجتماعیة یجب تجنبھا، وكان 
اتوا یخادعون                  ى درجة أن البشر ب ائدة إل ات صفة س ذر من أن الكذب ب د ح دمان، ق رت فیل العالم النفسي األمریكي، روب

ومن ضمن أسباب الكذب برأي فیلدمان، أن الكثیر من الناس  .مر بات طبیعیًاویخاتلون دون وعي منھم، وكأن مثل ھذا األ
أصبحوا عاجزین عن التقاط أكاذیب اآلخرین، وبالتالي یقعون فریسة سھلة لھم، وذلك ألنھم یحكمون على الشكل الخارجي 

  .بحسب السي ان ان . قیقوعلى اإلیماءات التي ترتسم على وجوه البعض دون التدقیق فیھا ومحاولة تفسیرھا بشكل د
ورأى فیلدمان أننا نعیش في زمن أصبح فیھ الكذب والخداع أمورًا یمكن غض الطرف عنھا وتجاوزھا بصورة أكبر بكثیر 
دل       اذب، وی ا ال ینكشف الشخص الك من السابق، مشیرًا إلى أن كثیرًا من الناس باتوا یعتقدون أنھ ال بأس في الكذب، طالم

ى  على ذلك من خالل نت یجة أظھرھا البحث تتمثل في أن قلیل من الناس ممن ووجھوا بأكاذیبھم أبدوا الكثیر من األسف عل
  .اإلقدام على مثل ھذا التصرف

  تكتیك اجتماعي 
وعلى ھذا الصعید في أحیان كثیرة قد ال ینجح المرء في تفادي الكذب ولو یومًا واحدًا، األمر الذي قد یتحول غالبًا إلى أحد 

ھ، إال أن           األمور  الغ فی أن األمر مب د ب د یعتق بعض ق رغم من أن ال ى ال التي ال تخضع للرقابة الذاتیة أو حتى االھتمام، وعل
ذبات كل     ل            10األفراد یكذبون ثالث ك ین الصغیرة مث ذبات ب ذه الك اوت ھ تھم، وتتف ة عالق ي بدای ائق ف م    «دق د كنت أھ لق

، وھذا المعدل الذي »وأنا أحبك أیضًا«، أو »سرك بأمان معي«مثل  ، واألخطر من ذلك»تبدین أنحف«، أو »باالتصال بك
ي   25توصل إلیھ البروفیسور في علم النفس في جامعة ماساتشوستس في أمیركا روبرت فیلدمان، الذي قضى نحو  عامًا ف

قة لعیش عالقات الطری.. الكذب في حیاتك«محاولة إلثبات نظریتھ حول مدى كذب اإلنسان، والتي اختتمت بكتاب بعنوان 
صادقة، وقد تضمن كتاب فیلدمان إثباتات حول أسباب كذب اإلنسان، ومدى قدرة اإلنسان على تغییر الوقائع أو تحویرھا، 

نیف       ان تحت تص ة البیضاء  «والثمن أو الفوائد التي قد تأتي من مثل ھذه األنواع من التحویر، سواء ك ذبات  » الكذب أو الك
أكثر ما أثار دھشتي في البحث، ھو مدى انتشار وكثافة «و تلك التي تتفاوت بینھما، حیث یقول إن الخطیرة التي ال تغتفر، أ

بحسب . الكذب، الذي یحظى بمعدل تكرار أكبر بكثیر مما توقعت، في الواقع، نحن نكذب بكثرة لدرجة ال نمیز فیھا حصولھ
ل مبكرة من العمر، حیث نبدأ بحبك خیوط الكذب المتداخلة وأوضح فیلدمان أن الكذب یبدأ في مراح.وكالة االنباء االلمانیة

ھ           ا كبر الطفل، كبرت ونضجت مع نوات وكلم منذ سن الطفولة، وتحدیدًا بین عمر سنتین وثالث سنوات، ومع مرور الس
ن أن بحث فیل          رغم م ى ال ار، وعل الم الكب ایش في ع دمان طرق الكذب، األمر الذي یصفھ بأنھ طریقة األطفال للنجاة والتع

اطة        م ببس اة، ھ ي الحی اجحین ف روفین والن خاص المع ر أن األش دون «ُیظھ ذابون جی ازات    »ك ن االمتی رغم م ى ال ، وعل
ة أو     وم بالكذب االجتماعیة التي تالزمھم، تنتج عن كل كذبة یقترفونھا عاقبة ما، صغیرة كانت أو كبیرة، وسواء على من یق

دون أن  «الكذب تتعدد ویرى فیلدمان أن أسباب .اآلخر الموجھة إلیھ فنحن نكذب ألن األمر ینجح دائمًا، وألن من حولنا یری
یستمعوا إلى تلك الكذبات الصغیرة حول مظھرھم وأناقتھم وشخصیاتھم، أو حیال مدى موافقتنا لھم في الرأي، وفي بعض 

ة إلقن       ي محاول ذب ف ا نك ا أنن ازات تفوق اآلخرین، كم ى امتی ا نحصل عل ذب ألنن ان، نك نھم  األحی د م ا نری اع اآلخرین بم
اھم    » تكتیك اجتماعي«، ومع تنوع أسباب الكذب یصفھ فیلدمان بأنھ »تصدیقھ ى مبتغ . یستخدمھ األفراد للحصول عبره عل

ة   ویعتقد فیلدمان، أن الكذب تطور مع تطور الحیاة، وحاجة اإلنسان للتعایش، وعلى الرغم من أننا نتعلم الكذب منذ الطفول
دة     المبكرة، فإنھ  ذب بطرق عدی ات تك یمكن مالحظة أن الكذب ھو طریقة للعیش والبقاء حتى في مملكة الحیوان، فالحیوان

ة     ذب بطریق ومختلفة، مثل التمویھ وتغییر اللون والشكل للحفاظ على الحیاة وتفادي الموت، كما أن الحیوانات یمكن أن تك
بقیة الیراعات والحیوانات، التي تؤكل في نھایة األمر، بینما تكذب  أكثر تعقیدًا وذكاًء، فالیراعات مثًال، تبعث ضوءًا لجذب

  .الحیوانات األكثر تطورًا وذكاًء مثل الشامبانزي والقردة، التي تقوم بكل أنواع الخداع، وھي طرق مفیدة للبقاء
  عواقب

ن  وبعیدًا عن الناحیة األخالقیة والدینیة، یرى فیلدمان أن الكذب یعود بالضرر والسلبیة  على صاحب الكذبة، على الرغم م
  ما الرائع في قول الحقیقة إن كان الكذب یوفر فوائد اجتماعیة «أن الكذب قد یوفر امتیازات اجتماعیة، قد تجعل المرء یفكر 

ھ            «لي، إال أن فیلدمان یعتقد أن الكذب تكتیك ذو حدین،  ا أثبتت و م ى الكذب، وھ ین وبنیت عل ین شخص ة ب دأت عالق إن ب ف
ذبات          10ي، فسیكذب المرء ثالث كذبات كل أبحاث رى أن الك ھ ی ى اآلخر، إال أن ى من التعرف إل دقائق في الساعات األول

وع من عدم    «یمكن أن تتطور وتكبر مثل كرة الثلج، مؤدیة إلى كذبات أكبر وأخطر،  فعدم الصراحة یمكن أن یؤدي إلى ن
د أن أ        ا أعتق ة، وأن ي العالق م ف اع دائ بس قن ون          األصالة ول د أن نك نحن نری ادقة، ف ة الص ات الحقیقی ى العالق اج إل ا یحت غلبن

  ، »صادقین مع اآلخرین، ونرید أن نكون دائمًا على علم بمكانتنا الحقیقیة في العالقة، وما نعنیھ بصدق للطرف اآلخر
أو جدیتھا، أو الطریق  إن تعرض المرء للكذب بشكل مستمر، فإننا بذلك نحظى بانطباع خاطئ بماھیة العالقة«موضحًا أنھ 

الذي تسلكھ في النھایة، وفي بعض األحیان، تقودنا تلك الكذبات إلى تشویش أكبر حول فھم ما نحن علیھ، ألننا نحصل على 
  قد ال یكون بالضرورة أمرًا حقیقیًا، ما ) أنت تقوم بعمل رائع(انطباعات كاذبة من اآلخرین حیال قدراتنا وسلبیاتنا، فقول 

نقیم أنفسنا بطریقة غیر دقیقة، وبناء على كذبة، وحول أنواع الكذب التي یقدم علیھا غالبیة األفراد بشكل عام، یبین  یعني أننا
  ، سواء عبر الموافقة على »عندما نكذب، فنحن غالبًا ما نحاول بذلك أن نجعلھم یشعرون بشعور جید حیال أنفسھم«فیلدمان، 
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اع بھ، أو إبداء اإلعجاب بفستان أو حقیبة ید أو ربطة عنق، على الرغم من عدم جاذبیتھا، رأیھم، على الرغم من عدم االقتن

كما أننا نكذب بھدف تسییر المحادثات بطریقة أكثر سھولة ویسرًا، فعندما یذكر شخص مطعمًا أو كتابًا قد تكذب وتقول إنك 
  .بحسب وكالة االنباء االلمانیة. غم من أنھ لم یعجبك كنت ھناك، أو إنك قرأت ھذا الكتاب، أو إن الفیلم أعجبك، على الر

ذات         ل ال ى تجمی دف إل ذي یھ ذات، وال ى ال ًا إل ر توجھ ًا آخر، أكث دمان نوع یف فیل ذب یض ن الك وع م ك الن ى ذل إضافة إل
ث  وإظھارھا بمظھر أكثر جاذبیة وتباھیًا، فقد یدعي أحدھم أنھ سافر إلى أوروبا، أو أنھ كان من المكرمین في تخر جھ، حی

أغلبنا یعتقد بأنھ ال یقع تحت دائرة معدل الكذب الذي توصلت إلیھ، وبأننا نكذب لتعزیز معتقداتنا، أو «یشیر فیلدمان إلى أن 
ي   أننا أذكى، أو أكثر مھارة، أو أفضل في قیادة السیارات، كل تلك الكذبات الصغیرة أو اآلراء غیر الواقعیة عن الذات، ھ

على مرور الیوم بسھولة، وھي ببساطة آلیة نستخدمھا لتعزیز وحمایة مظھرنا الخارجي ونظرتنا عن المحرك الذي یعیننا 
  .»أنفسنا

  الكذب أنواع
ى وجود      دل عل الى ذلك یرى اختصاصي الطب النفسي علي الحرجان، أن الكذب عامة وبین األزواج خاصة، ھو سلوك ی

ًا  اضطراب في العالقة، وھو سلوك خطیر یؤثر سلبًا في ا ستمراریة العالقة بین الطرفین وعنصر الثقة المتبادلة، خصوص
ا      ة مع ده، أو العناصر الثالث تمراره، أو تعم ى أن   »إن ارتبط الكذب بحجمھ أو الموضوع الذي یرتبط بھ، أو باس یرًا إل ، مش

ا بأنھ تعطل في العمل فیخبرھ«للكذب أسماء وتبریرات كثیرة، فھناك من الرجال من یكذب لتفادي جدال بسیط مع الزوجة، 
بدًال من إخبارھا بأنھ تناول العشاء مع صدیق لھ، أو أن یخبرھا بأنھ لم یجد ما تطلبھ في السوق بدالً من أن یخبرھا بأنھ نسي 

ذات     »ذلك ذب لمجرد إرضاء ال ، إال أن ھناك أنواعًا أخرى من الكذب اعتبرھا الحرجان غیر مبررة، والتي تتجسد في الك
ي          والسھر خارج ق شرخ كبیر ف بب انكشافھ بخل ذي یتس المنزل والمتعة واإلقدام على سلوكیات غیر الئقة، وھو الكذب ال

زواج،         وم األول من ال ذ الی دق من العالقة الزوجیة بین الطرفین، وینصح الحرجان، أن یتعامل كال الطرفین بصراحة وص
ن   حیث تعود المرأة زوجھا، ویعود الرجل زوجتھ على أن یخبران ب« درًا م عضھما ما یجول بداخلھما، األمر الذي یحتاج ق

ى      »الشجاعة والجرأة التي سیتعود علیھا كال الطرفین الحقًا في العالقة تجعل من السھل عل ة س ، مشیرًا إلى أن ھذه الطریق
ذي ی          یة ال ب الخصوص یة جان ة المساحة الشخص درا أھمی حتاجھ  الطرفین تفھم احتیاجات ومشاعر بعضھما بعضًا، وأن یق

ین       ر الجارحة أمر مھم ب كالھما، معتقدًا أن الدبلوماسیة والمجاملة أمر مھم أیضًا في الزواج، فاختیار الكلمات المھذبة غی
الزوجین، فیمكن للزوج أن یقول لزوجتھ إنھا تبدو قبیحة بقصة الشعر الجدیدة جارحاً إیاھا، بینما یمكن لھ في الوقت ذاتھ أن 

أن القصة جمی   ا ب ل       یخبرھ ا الشعر الطوی ل علیھ ھ یفض ك، أو أن ل قبل ذل دو أجم ت تب ا كان ة ولكنھ اء  . ل ة االنب بحسب وكال
وات،       .االلمانیة یان، والھف ون    «وینصح الحرجان األزواج بأن یتركوا للطرف اآلخر مساحة للخطأ، والنس ن یك فاإلنسان ل

د ا    د الزوج أو تعتق ھ الخطأ،        یومًا ما مثالیًا، ولن یكون من المنطقیة أن یعتق الي وال یفترض ب لزوجة أن الطرف اآلخر مث
ین    »فترك مساحة للھفوات والزالت أمر سیجنب كالھما المشكالت دیر الظروف ب ، مؤكدًا أن اعتماد الصراحة والتفھم وتق

ود         ي وج ألم واألب ف وء ل ة اللج ن أو االبن ى االب ھل عل ن الس یجعل م ًا، وس اء أیض دى األبن دق ل یعزز الص راف، س األط
  .لمشكالت أو في حال النصح، بدًال من اللجوء إلى أفراد آخرین، قد یقدمون أجوبة خاطئة أو مضرةا

  مبالغة أم كذب؟: السیرة الذاتیة
دا          رة أكثر تعقی ي األعوام األخی ھ أضحى ف ددًا      . لطالما كان الحصول على وظیفة جیدة أمرًا صعبا لكن دفع ع ا ی ذا م لعل ھ

یة      متزایدًا من المتقدمین إلى وظ ازات الشخص دیث عن اإلنج ادة كالح ائف أو الباحثین عنھا إلى القیام بأمر یخجلون منھ ع
  . أو على األقل المبالغة في سیرھم الذاتیة. وتمجید ما لدیھم من مھارات؛ ویقول الباحثون إن ھذا ربما یصل لدرجة الكذب

ًا   hirescores.comفقد أجرى موقع  أكثر        ، المتخصص في أبحاث التوظیف، بحث ة ب ده قائم ا، نشر بع ي بریطانی دانیًا ف می
ل    . عشر كذبات ترد في السیر الذاتیة للمتقدمین لوظائف وفي مقابالت العمل ا نتخی ویبدو أن ھذه الكذبات منتشرة أكثر مم

  .كما یقول تقریر منى با
  كیف نتعامل مع كذب االطفال

وه       غالبا ما یلجأ االطفال الى الكذب كوسیلة دفاعیة لحمایة ا ذي ارتكب م الخطأ ال الي بحج نفسھم من العواقب ولشعورھم الع
ویبدو ان تعامل االباء مع مسألة الكذب مع اطفالھم قد یفاقم المشكلة بدال من حلھا، خاصة اذا ما انتھجوا . مھما كان صغیرا
ي    . تقریرھا الزمیلة ھناء ابو سمیح تناقش الموضوع في. فما ھو السبیل لحل ھذه المشكلة. الضرب كوسیلة  ي ب بحسب الب

  .سي
  رئیس االكوادور 

  من جانب اخر قال رئیس االكوادور رافائیل كوریا إنھ مستعد إلجراء اختبار كشف الكذب الثبات أنھ لم یتلق أمواال من 
د صالت فصیل كولمبي متمرد، ویأتي إنكار كوریا لھذه التھمة بعد ثالثة أیام من إشارة مؤسسة بریطانیة أكادیمیة إلى وجو

دن،      تراتیجیة، ومقره لن بین منظمة فارك الكولومبیة الیساریة والحكومة االكوادوریة، ونشر المعھد الدولي للدراسات االس
ابقین        ارك الس د متمردي ف ا أح ى بھ یوم الثالثاء تقریرا عن العالقة بین الجانبین، وقال معدو التقریر إنھم شاھدوا إفادة أدل

  .علم كوریا بمساھمة فارك المالیة في حملتھ االنتخابیةوالذي تحدث بالتفصیل عن 
یداي "لكن كوریا نفي، في مؤتمر صحفي في العاصمة كیتو، أن یكون قد التقي بأي من أعضاء فارك، وقال أمام الصحفیین 

  .بحسب البي بي سي. سأخضع الختبار كشف الكذب الثبات أنني لم اتلق أمواال من فارك"، مضیفا "نظیفتان
تمد تقریر المعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة على دراسة استمرت عامین لرسائل الكترونیة ووثائق تم العثور علیھا واع

ارس    د   2008آذار / خالل غارة قامت بھا القوات الكولومبیةعلى معسكر تابع لحركة فارك في االكوادور في م ا اعتم ، كم
فارك السابقین المنشقین عنھا، وقال الباحثون الذین شاركوا في الدراسة إن معدو التقریر على شھادة أدلي بھا أحد أعضاء 
 .اھتمام كوریا الشخصي وعلمھ بمساھمة فارك غیر القانونیة في حملتھ"شھادة عضو فارك السابق تكشف تفاصیل عن 
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لھم  مبدعین عراقیین معروفین معلومات مقتضبة عن ھذه الصفحة تعنى بعرض
  واضح في مجاالت إبداعھمدور 
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  محمد غني حكمت

  
، ثم 1952سنة ) النحت(نحات ماھر، ولد في بغداد، تخرج في معھد الفنون الجمیلة 

، وفي مدرسة 1958واصل دراستھ في اكادیمیة الفنون الجمیلة في روما فتخرج سنة 
، 1961في ایطالیا ) صب البرونز(، ودرس 1959في روما سنة ) الزكا(المدالیات 

وھو عضو جمعیة الفنانین التشكیلیین، حضر المؤتمر االول للفنانین العرب في دمشق 
ومؤتمر النحت العالمي العاشر  1976ومؤتمر النحت العالمي الثامن في كندا  1972

، من اعمالھ 1962استاذا في كلیة الفنون الجمیلة منذ سنة  ، عمل1990في امریكا 
علي بابا واالربعین : نصبا في الساحات والمیادین 20النحتیة التي بلغت اكثر من 

والمتنبي من  1973، شھرزاد وشھریار، من البرونز 1969حرامي من البرونز 
، كتب 1982وبساط الریح من النحاس  1981وعشتار من المرمر  1978البرونز 

عنھ كثیرون داخل العراق وخارجھ بمختلف اللغات، اسس اول استودیو خاص للنحت 
في العراق، ووضع مفردات مناھج تدریسیة لدروس النحت على الخشب في اكادیمیة 
الفنون الجمیلة، وكذلك وضع مفردات مناھج تدریسیة لدروس الحجر والمدالیات 

  .الشامل اقام معرضھ 1994وصب البرونز، وفي عام 
  موسوعة أعالم وعلماء العراق ، لمؤلفھ حمید المطبعي: المصدر

  
  

من أیلول الفائت جنازة نحاتھا الراحل محمد غني  15شیعت بغداد یوم الخمیس  : الموروث
حكمت ، وھو تشییع أمتد بین عاصمتین ، من العاصمة األردنیة عمان التي توفي فیھا الى بغداد 

مقبرة الكرخ التي أوصى  تشییع فیھا من نقابة الفنانین العراقیین بإتجاهالتي انطلقت فعالیات ال
  .الفنان الراحل دفنھ فیھا

 



 
  الموروث على األنترنت
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  الموسیقار
  العالمي

  نصیر شمھ
  الذي حقق
  حضوراً 

 ملفتًا للنظر


