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  ریخ وحضارةبغداد تأ
  

.. مكتبات االرصفة 
  الخصوصیة والمعنى

  
   ا كتب روفائیل بطي ماذ

  عن السیاب ودیوانھ
  ؟) زھار ذابلة أ(  
  

ناظم 
الغزالي 

نھر 
العراق 

 الخالد

مریكیین الكندیین واال رشیفیینجمعیتا األ
 عادة وثائق الدولة العراقیةتطالبان بإ



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  لقطات من دار الكتب والوثائق 
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

  ) .قبل الطبع ( بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق 
انون اإل زم ق داع وُیل ة واإل أی ات الثقافی ع المؤسس اله جمی ة ع عالمی

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

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

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

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

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

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

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



  

  

  قرأ في ھذا العددا
  
  
  
  
  
  

  بغداد تاریخ وحضارة
  بقلم حسین امین

  10ص
                                                

   
  رؤیة لشارع المتنبي

  19ص
  
  

  تقریب العامیة من الفصحى ،
  قلم حسین علي محفوظب

  26ص
  
  

  ناظم الغزالي نھر العراق
  الخالد

  32ص
  
  

  بین روفائیل بطي والسیاب
  40ص

  
  

  مكتبة مكنزي
  74ص

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اء     " الموروث"ترحب مجلة  ین من األدب ات المثقف بكتاب
ة    واإل د المجل ي رف راغبین ف ین ال ین والمھتم  عالمی

ى أ    ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف وعات  بموض ن الموض
ا    ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ ات  المطلوب ب والمكتب لم الكت

مت للثقافة العراقیة بصلة ، رشیف وكل مایوالتراث واال
ى ا یات   عل ن الحساس دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ن تك

یة ، ألن ن  ة والسیاس ج الدینی وروث  " ھ افي  " الم ثق
برازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور ویھدف الى إ

  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

واالرشیف  والمكتبات والثقافة والتراث الكتب
العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في   

  وزارة الثقافة
www.iraqnla.org  

  
  2008حزیرانـ   رابعلاالعدد 

  
  :سرة المجلةأ

  
  المشرف العام

  سعد بشیر اسكندر. د
  

  مدیر التحریر
  سماء محمد مصطفىأ

  
  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  التنضید االلكتروني

  ساور عليأ
  نضال حسن
   زینب طالب

  
  التصمیم الفني 

  محمد سماءأ 
  جعفر صادق عبد االمیر

  التصحیح اللغوي 
  عادل محمد

  :الطباعة 
  قسم تكنولوجیا المعلومات

  
 :لمراسلة المجلة

almawruth@iraqnla.org    
  

 1014یداع في دار الكتب والوثائق ببغداد رقم اإل
 2008 لسنة
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 الخیال قارئًا                                              

  ـ شاعر عراقيزعیم نصار
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مادتھا وجذرھا معاني متضمنة كثیرة، بل متضادة، فھي تعني قبل النطق  لفظة القراءة في تراثنا تحمل في
م  " ة نزلت من القرآن وأول آیة كریم  النظر علیھ ومطالعتھ، التبلیغ واالرسال، بالمكتوب والقاء اقرأ باس

  . معنى التبلیغ، بّلغ وأنشر، ولیست بالمعنى المتصل بالقاء النظر على الكتابة تأتي لتدل على" ربك
رم        وعلى ة سؤال واستفھام الرسول األك ارئ   " ھذا الفھم یتم معرفة عمق مقول ا بق ا أن ي " م أت    الت م ت ل

المطلوب مني اأنا بقارئ؟ م لمطلوب مني قراءتھ؟ ماذاا، مابمعنى النفي واالنكار، بل أتت كسؤال واستفھام
ًا   " ومنھ ایضًا  . سم ربكإب دُعأو أقرأ أي بّلغ وانشر: تبلیغھ؟ فیكون الجواب منسجما ودقیقا ت فالن اذا رأی

 .السالم فأقرئھ السالم اي بّلغھ
ألشیاء بعضھا الى بعض، قرأ ا راثنا اللغوي یأتي لیدل على الجمع وضمتوالمعنى الثالث لكلمة القراءة في 

ولكن . على الحمل والوالدة في الوقت نفسھ للقراءة تدل وھناك معاٍن. الشيء جمعھ وضم بعضھ الى بعض
رم  الذي یعنیني ھنا ھو المعنى الثالث، قراءة بجمع   االشیاء وجمعھا فأنا بوصفي شاعرًا قبل كل شيء مغ

 حیاتيأ رزه عن الخیال، فأراني أطرح األسئلة على نفسي، طیـّاتھا، قراءة الواقع وف التفاصیل والبحث في
  تلك من الواقع ام من الخیال؟

ّي اال ان أضع حدًا       احیانا أجد ھذا القتل والعنف وطوفان الدم خیاًال یشبھ  ا عل ر، وم الواقع على نحو خطی
ا     ا، بمخرجھ ي         لمسرحیة معدة ومخطط لھ اتي الت دًا لحی ا، أقصد أضع ح ا وممثلیھ ال تتناسب وال  ومؤلفھ

جم مع ذا ، مسرح تنس ذر كھ نحط ق ارًا    م ر أوج ي تحف ات الت دجل والثعلبی ذب وال اق والك ن النف ھ م ، فی
 ھل. كومیدیاه ومأساتھووالقتل وھدم الجمال والحیاة ما یفوق كل مخیلة دانتي وجحیمھ  للتخریب والفساد

  تضع القراءة حدًا للحیاة؟ 
والحقیقة تعود بھ الى الموت، بھذا یصبح القارئ  بالقارئ الى الحقیقة، ربما تشابھ الخیال مع الواقع یعود

ا              سفیرًا للموت، قادماًُ منھ وعائدًا ا فیھ م إعداد مسرحیة غیبیة ال حول لن د ت ھ، لق ر مسؤول عن ھ، غی الی
ذه  والقوة لنا علیھا راءة  ا وال یمكن ان نتدخل ونغّیر شیئا، ونبقى نتھامس سرًا كیف لنا ان نضع حدًا لھ لق

ى نفسي السؤال      التي تفّخخ االنسان، وتشّد على بطنھ حزامًا ناسفًا لتدمیر حیاتنا؟ ومرة أخرى أطرح عل
التي یقاتلون من إجلھا أكاذیب، وان المرأة التي  معكوسًا، ھل الواقع یشبھ الخیال، وكل ھذه الحقائق نفسھ

ي الكون، ان        ا ف بح م ا ھي أق م أرھ ائع والتفاصیل و    ل م       جمع الوق اص سوء الفھ ى بعضھا واقتن ضمھا ال
شاردًا الى الخیال من الخیال مقتربًا من االشیاء وھي تتشكل وتتضح بین عینّي،  وتفكیكھ، جعل مني ھائمًا

ت       اعندي كل شيء مشكوك أصبح د ان كن ى القراءة، بع ي ال ًا   فیھ، والخیال الذي یشابھ الخیال عاد ب قادم
ا     ا وعلیھ ا، أدور فیھ ر ینساب        من دون أن منھ تالء اعماقھا، صرت كنھ ى ام ئن ال ب     أطم ي بطون الكت ف

د        أدخلھا في عزالتي وظھوري، استعرت من معلمي روالن  وطیـّاتھا،  ب بع ارت ثالثة طرق لقراءة الكت ب
  : منھا. قراءة االشیاء والواقع

ا      انني أتصفح كتبا ي الشخصیة علیھ ي نظرت ا للحظ   ، كثیرة حدیثة االصدار، ألق رأ  أتواصل معھ ات، أو أق
یكلمني عن جیل  كتب تھدى الي، او یكلمني عنھا األصدقاء، أتعامل معھا مثل معلمي بارت حین. عنھاخبرًا

  .رومان حیث كان یقوم بجھد ضائع بخصوص رؤیة العمیان خارج النظر
ي        ، ینشط مع ھذه الكتب  خیالي  ب الت ا وخاصة تلك الكت م یكن موجودا فیھ  یشطح ویجنح ویؤسس ما ل

  . مع عنھا ولم أرھا، اتخیلھا بشكل ال یمكن ان تكون علیھاس
ا            حینالتي تعلمتھا ھي  الطریقة الثانیة للقراءة ھ كم ى تألیف اب أعمل عل ھ، كت وم ب دي عمل أق ا یكون عن م

ت االنتھاء من انجازه،     " جمعیة الشعراء العراقیین الموتى" كتابي  حصل معي في ذي قارب ابي  ال  او كت
ى الغالف لجمع        الذي قرأت أل" الشعر والتناسخ" رة من الغالف ال ًا كثی ھ كتب دوین    جل اتمام الجذاذات وت

الطریقة الثالثة التي استسلم لھا تمامًا ھي  المالحظات، ھذه القراءة یتطلبھا الكتاب الذي أھتم بكتابتھ، اما
أقضي معھ ساعتین أو  كتابا كالسیكیا، دائما ما تجد قرب وسادتي قراءة الكتب القدیمة الكتب الكالسیكیة،

عید            ساعة واحدة قبل ان    ل س دیم الزمی ال الصوفیة للنفري بمراجعة وتق ام أتوسد االعم ذه االی ام فھ  أن
ذي       ول، ال ال السھروردي شیخ االشراق المقت ھ    الغانمي، بعد ان كنت العام الماضي أتوسد اعم طارت مع

 .مخیلتي الى آفاق جدیدة في الرؤیة والكتابة
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  علقت ؟.... الجنائن المعلقة 

  عي عراقيمحمد العبیدي ـ كاتب واستاذ جام
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ة عل     ىلحدائق بابل المعلقة وھي عبارة عن أربعة أفدنھ ع كل شرفات معلق ا    ىش أعمدة ارتفاعھ

  .وأفخم ھذه البوابات بوابة عشتار الضخمة، كان یوجد بھا ثماني بوابات  قدما 75
ابع ق      ي القرن الس ت ف ا بنی ین النھرین        . م.حدیقة رائعة یقال أّنھ ا ب الد م حراء ب ف ص في منتص

خلق واحة نباتیة من الجمال  ىعلكانت حدائق بابل المعلقة شھادة على قدرة رجل واحد  .القاحلة
ة     وانین الطبیع ّل ق ّد ك ك نبوخذ   . وسط كآبة منظر صحراوي، ض ة     اوجد المل دائق كعالم ر الح نّص

ا  اشتاقتاألسطورة،  على وفقالتي،  سمیرامیسإحترام لزوجتھ  ت  . إلى غابات وورود وطنھ كان
   . ازیةالحدائق وسطیة ومحاطة بحیطان المدینة وبخندق مائي لصّد الجیوش الغ

و خ       میرامیس ونب أتي بس ن ن دت     ذمن المستغرب أن تعلق جنائننا المعلقة، من أی ا فق نصر ، إنھ
ت ،عناصر    عینھا ولم تعد مثل األول،  واآلخر بترت ساقھ ،وھناك جملة من األمور ھي التي غفل

  .أساسیة كان یعوزھا الكثیر من التماسك 
تنتاجات     نجد تعلیالت بإخراج الجنائن من مسابقة االخت ى اس یار تعوزھا الموضوعیة وخلصت إل

ب        ي اغل دھا ف ة ، نج زم الواقعی ا نلت انفعالیة خالصة ، فھم یدعون إنھا غیر موجودة أصال وحینم
ع               ین الواق ا ب ا الفصل أحیان ذر فیھ ة یتع ى درج النا إل م إیص ذا ت ات السومریة وبھ الوقائع والكتاب

  األثر الفني المعجب المدھش ، الذي النملك فیھ  لقد بلغت مرحلة. الحضاري ، والواقع المادي 
توى               ي المس اري وال ف ائي العم ي المستوى البن اب ودھشة ال ف ك من إعج ام مانمل ا من األی یوم

  .الفني ، مع إیماننا بأننا سحرنا إلى تلك القصة وكنا اسارى لسحر سري یكتنفھ بعض الغموض 
ب      یجب علینا ایالء أھمیة خاصة إلى ما تبقى ، وال ھ شان أن نحیط بالجوان بد أن نناشد كل من ل

لیمة     ى القاعدة الس اإلبداعیة المتبقیة ، دون أن یخترقھا احد مرة أخرى ولكي نبقى محافظین عل
  . ونقوم ما بصدده نحن اآلن 

  ولعل اختیارنا الجنائن المعلقة یعود إلى أھمیتھا الجمالیة والفنیة ، وأھمیة موقعھا من كامل
  لعراق وتم اختیارھا في السابق ضمن العجائب السبعة كونھا موجودة ، ولو استطاعوااآلثار في ا

املة   نقلھا لفعلوا مثلما فعلوا مع بوابة عشتار ، نحن نتطلع اآلن لتأخذ مناداتنا إلبراز دراسات ش
ق منھا أو سر ىلھذه األشیاء العجیبة األخرى من اآلثار ، والعالقة في المتحف العراقي  ،وما تبق

ي ارض       ت ف ت وترب ا رب ة ، كلھ أو نھب ھو ھویة رافدینیة سومریة آشوریة أكدیة كلدانیة عراقی
  .النھرین
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  وحقیقة االشیاء... الكتاب 
  االردنفیة عراقیة  ـ اصح ـ غادة داود بطي 
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كنت أھم ُّبترتیب بعض الكتب والمجالت القدیمة في مكتبة البیت ، والتي غالبًا ماأرجع الیھا ، بین 

ا      ع علیھ ل ألطل ط ، ب ا    الفینة واالخرى ، لیس لغرض ازالة الغبار عنھا فق د قراءتھ ددًا ، واعی مج
  . مرة اخرى كلما سنحت لي الفرصة بذلك 

ر      ؤوألنني أ دة اكب ك بفائ ا یعود علی من بأن قراءة الكتاب نفسھ مرتین او ثالث ، وربما اكثر ، انم
ت     د غاب ت ق واشمل ، قد تطلعك على معلومات لم تألفھا من قبل ، وقد تكتشف اشیاءً  وامورًا كان

لذا تناولت احد الكتب ، ... ھا اھتمامًا كافیًا حینما قرأت  الكتاب للمرة االولى عن ذھنك ، او لم تعر
ي اكتشف     اذا ب وقد كنت قد قرأتھ منذ زمن بعید ، واخذت اتصفح وریقاتھ بتمعن للمرة الثانیة ، ف

یًا اّن الذي اقرأه االن وادركھ ، لیس ھو مااطلعت علیھ سابقًا ، فقد بدت العبارات وكأنھا غریبة كل
ذا التحول   . ، مع العلم ان ھذا الكتاب كنت اعّده من احب الكتب الى نفسي  . وقد تفأجات كثیرًا لھ

ا     ة ، لربم واعترف بانني حالما انتھیت من قراءتي لھ ھذه المرة ، ایقنت بأنني لو قرأتھ مرة ثالث
  !ساشطب على بعض عباراتھ  التي احسست بأنھا تنافي قناعاتي ھذا الیوم 

واعتقد . ایة حال ، اظن ان ھذه الحالة صحیة على وفق مایقولھ علماء النفس واالجتماع  وعلى 
الاعني طبعًا ان تصبح عجوزًا بل  –ایضًا ان ھذا لھ اسباب عدة ، منھا انك كلما تقدمت في السن 

 اعني بذلك ، االقتراب من النضج العقلي ـ قد تشعر بإنك لست انت الذي كنتھ قبل بضعة اشھر او  
ى     ع ال ًا یرج ذا طبع رت ، وھ د تغی رى ق ي االخ ارك ھ دلت ، وافك د تب ك ق ثًال وان اھتمامات نة م س

  .الظروف التي تعیشھا االن ومدى تأثرك بھا سواء اكانت اجتماعیة أم اقتصادیة أم صحیة 
ت مغلوطة وإّن االراء      ائبة وان كان ابقًا ، ص  أما اذا سلمت بأن المعلومات واآلراء التي قرأتھا س

ك ان تقسم دماغك        ب علی ائبة ایضًا ، لتوج والقناعات التي تؤمن بھا ، والتي تتعارض  معھا ص
ن االخرى         تقاللھا ع ا خصوصیتھا واس دة لھ ل واح ى حجرات ، ك ك   ... ال ین ذاك ستشعر بأن وح

  .!!انسان مزدوج التفكیر والسلوك المحالة كما ھي الحال عند البعض 
جع عن رأي أو موقف كان قد إلتزمھ في یوم ماظنھ انھ الصواب ، لیس عیبًا على االنسان أن یترا

ي           ة الت ك ان الزاوی ر ، ذل تیعاب اكب ى االدراك واالس ھ عل بحت قدرت د ان اص ثم اتخذ غیره االن بع
ینظر من خاللھا الیوم الى االمور ، صارت اكثر انفراجًا ووسعًا مما كانت علیھ باألمس ، ومن ثم 

ة    فإّن االمور اصبحت ھي  ون مرون ذین یمتلك االخرى اوضح واعمق معنًى ، السیما لالشخاص ال
في تفكیرھم وانبساطًا في تقبلھم كل جدید ، بعیدًا عن أیة صورة من صور التعصب والتزمت التي 

ي رؤ   م ف ة المتحجرة    قد ترتس بناھا      ! وس غیرھم ذوي االدمغ ابقًا وحس ا س ة قرأناھ رّب معلوم فل
ي    ك ، ھ ل الش ًا  الیقب زعبالت ،     یقین ل الخ ن قبی بعض م ٌدھا ال ا ع أ ، وربم داد الخط ي ع اآلن ف

  ! ووصفھا البعض اآلخر بإنھا محض خرافات 
والغرو اذا قلنا بأننا نتغیر بمرور االیام واالعوام ، وتتغیر معنا قناعاتنا وآراؤنا ، وفقًا لما نمٌر 

نى الحرفي للكلمة بل بھ من تجارب واحداث ، وربما صراعات ،الاقصد طبعًا الصراع بالمع
  الصراعات النفسیة الداخلیة

تلمس من    ھذا التغییر یحول فھمنا للحیاة ولألشیاء من مجرد احساس الى واقع حقیقي نعیشھ ون
  ...خاللھ معنًى جدیدًا للحیاة ،  وھذا مااظنھ ھو الصواب للوصول الى حقیقة االشیاء 

  .ث لھ او حتى جراء نجاحات قد یحققھا لالنسان  والتي یمٌر بھا من جراء اخفاقات قد تحد
  آخر الكالم 

ة ،      خمة القیٌم دات الض ان الخزعبالت سوف تصادفنا ، وسوف نجدھا منتشرة في عدد من المجل
  ..بل وفي قلب العلم ذاتھ سوف نجدھا
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 عالم وتشكیل ثقافة الجماھیرالا

  ـ صحفي عراقي مجدي الرسام
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ي          ادر الت اھیر وعن المص وعي الجماعي للجم ي ال الم ف أثیر اإلع رة عن ت ود األخی ر خالل العق ب الكثی كت
ا ا الجم تقي منھ ؤ    تس اولوا التنب تقبل وح راف المس ي استش وا ف احثین تعمق ا أن الب افي كم ا الثق ھیر زادھ

ادرة   تبمضمون المعلومات التي ست دفق عبر الشبكات اإللكترونیة متسائلین ھل أن ھذه الشبكات ستكون ق
ات المنتظرة       دة تتماشى مع التقلب أثیر اإلعالمي     . على تشكیل ثقافة جدی ل الت وا إذاك أن ثق افي  وأدرك الثق

ك الظاھرة       تجاوز كل التوقعات وأن وزن الثقافة في حیاة اإلنسان سوف یكون أثقل في عصر العولمة، تل
وقد بدأنا نفھم أسباب وقوف الوالیات المتحدة منذ ربع .التي ھي ولیدة ثورة المعلومات وتكنلوجیااالتصال

ة الی  د      قرن ضد نزعة الحفاظ على الخصوصیة الثقافیة وضد مسعى منظم كو إلقامة نظام عالمي جدی ونس
دة          وارد الجدی افئ للم ع المتك ى التوزی ة عل ة قائم ة عالمی ة معلوماتی ق بیئ ة تحقی ال بغی الم واالتص لإلع

  .ولمنافعھا المختلفة
ناعة               الم وص ناعة اإلع ة ص ین عمالق دماجات ب ررات االن ن مب د، ع ا بع ي م ون ف اءل المالحظ د تس وق

ي الحركة االقتصادیة      السینما،ودور الصحافة والنشر وش ا ف ت، وتأثیرھ ركات برمجة الكمبیوتر واالنترنی
ة  ة العالمی رون. والبورص كك آخ أن  وش ار    بش ن األقم ة م ة الكثیف ك الحلق ى تل كان األرض إل ة س حاج

 حینما وناالصطناعیة التي تجاوز عددھا الخمسمائة ساتل لإلرسال المباشر وغیر المباشر، ثم ذھل الكثیر
كدوا أن ما كتبھ قبل نصف قرن فیلیب كوبس  أحرب أھلیة أو تدخل أجنبي، وت بالالسوفیاتي  انھار االتحاد

أن تقوم على أربعة أركان ولیس أقلھا لھا ما أكد أن العالقات الدولیة ینبغي حینلم یكن مجرد تصور نظري 
یمكن  ) مثل األنترنیت(البعد الثقافي، واتضح أن أجھزة الثقافة شأنھا في ذلك شأن أجھزة اإلعالم الحدیثة 

  . استغاللھا ألغراض بعیدة عن اإلبداع الفني واألھداف النبیلة
من المحتم االعتراف بتلك الفضاءات الجدیدة التي أفرزتھا منظومة العولمة، كما انھ ال مفر من االعتراف 

ذا العصر   بدور أجھزة اإلعالم بكل أشكالھا، في التغییرات التي طرأت على مظاھر السلوك اإلنسان ي في ھ
الذي لم یعد فیھ وجود ألي حواجز ثقافیة أو فنیة، حیث دخلت أجھزة اإلعالم كل بیت وانتشرت القنوات       

  . الفضائیة وأصبح الكمبیوتر الشخصي مرافقا لإلنسان في كل مكان
ى تحالیل    افیة ض أثم إن العالقة بین منظومة العولمة ومفھوم الحضارة في مجتمع المعلومات في حاجة إل

ا        ھ، أم وطن نفس دود ال ل ح ا داخ ا وأنواعھ ل درجاتھ وم بك ت تق ة كان ك أن المنافس ة، ذل ات معمق ودراس
العولمة فھي تؤدي إلى غیاب البعد الوطني أو القومي وھي تعني االنصھار في مصنع عالمي واحد وسوق 

  .عالمیة تھیمن علیھا الشركات العابرة للقارات
ا التساؤل ا     ھ یحق لن ذلك فإن ھ ؟      ول افي یمكن الحدیث عن كیل ثق وم أي تش ذي   ألی ي ال ھو المضمون المحل

د ؟ وھل یمكن طرح                ي شكل جدی ي ستكیف المجتمع ف ة السیبرنیة الت ل ؟ أم الثقاف د جی توارثناه جیال بع
األمس ؟ أم       ھ ب دي تحدثنا عن د     أموضوع عالقة الثقافة باإلعالم من منظور تقلی ط المفھوم الجدی ین رب یتع

ھ             للثقافة ب ھ وطاقت ي ذكائ د تتجاوز اإلنسان ف ي ق ة الت التجھیزات الرقمی ة وب ة للمعلوماتی الشبكات الحدیث
ا        ي مظھرھ ھ ف لوكھ، وستتغیر حاجات ي س أثیر ف ى الت در عل ة وتق بل   اإلبداعی مونھا وستوجھ س ي مض وف

  ؟تأثرت بھا طویال بعد أن نفسھااإلبداع نحو مستقبل آخر مؤثرة في أجھزة اإلعالم 
ا  اعد    ومن ھن أنھ أن یس ذي من ش اعي ال ة اإلعالم االجتم ر أھمی يتظھ ین  ف قین وتمك ین النس ب ب التقری

  ویتجلى ھذا التفاعل. الثقافات من استنشاق الھواء النقي الذي یقیھا من شر االختناق
ن أ إّال،الثقافي بوضوح أكثر بین المجتمعات التي تشترك في اللغة والدین والحضارة والتاریخ –اإلعالمي 

ات      ن الغای ره م افي دون غی اط الثق دعیم النش ى ت ة عل ة اإلعالمی ر الوظیف دأ قص ون بمب المنظرین ال یقبل
  .واألغراض األخرى
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إن وظائف اإلعالم واالتصال في مفھومھا الواسع متنوعة وھي تتصل بمیادین مختلفة ومتعددة إذا نظرنا 
وفي ،   أفراد المجموعة في إنتاج الخبر  ت ویشملإلیھا باعتبارھا نشاطا یتجاوز نشر األنباء والمعلوما

 6مجال االتصال یفتقر الوطن العربي إلى البنیة التحتیة لالتصاالت، فال تتجاوز نسبة الربط بشبكة الھاتف 
  . مواطنا في الدول المتقدمة 60من كل مائة مواطن في معظم الدول العربیة بینما تتجاوز ھذه النسبة 

شتركین بشبكة اإلنترنیت مواطنا واحدا من كل ألف مواطن في أغلب الدول العربیة وال یتعدى نسبة الم
وتشكو الدول العربیة من نقص في توافر . بینما تفوق ھذه النسبة المائة مشترك في عدید الدول المصنعة

 30 وسائل االتصاالت الحدیثة داخل العائالت، إذ ال تصل نسبة امتالك أجھزة الكمبیوتر الشخصیة إلى
جھازا في معظم الدول المتفوقة  150جھازا لأللف مواطن في حین ترتفع ھذه النسبة إلى ما یتجاوز 

  تكنولوجیًا
ا وصناعة              ي عدد منھ ع أجھزة التلفزیون ف ة، باستثناء تجمی ة صناعات ثقافی دول العربی وال توجد في ال

ة، وتغط% 20 م  يمن ورق الكتاب تیراد، ول وق باالس ات الس ة احتیاج ھیالت  بقی ازات والتس وفر االمتی ت
  . والحوافز لتشجیع المستثمرین على إقامة ھذه الصناعات

وى                ا یسمى بصناعات المحت ا لم ى إیالء اھتمامن م نصل إل ا ل ا دمن ي مھددا م افي العرب ى األمن الثق ویبق
ي ع     دع العرب ام ھذا   الثقافي، فتبقى أسواقنا الثقافیة وعقولنا مفتوحة لإلنتاج األجنبي، ویقف المب اجزا أم

اج     الوضع وسط مناخ غیر مواٍت ام اإلنت لإلبداع ینتظر تأشیرات الدخول على الحدود العربیة المفتوحة أم
  .األجنبي مباشرة وعبر الشبكات

اس سنة          ة بف ا مركز دراسات الوحدة العربی ة نظمھ  2001لقد كتب محمد جابر األنصاري في ندوة علمی
  " لحضاري النھضوي في الواقع العربينحو تجسید المشروع ا"تحت عنوان 

دیر     ى أفضل تق ال ان العرب مازالوا یعیشون في ظروف القرن الثامن عشر عل وم     من  رغمب دء ثورة العل ب
االجتماعیة ألنھم لم یقدروا على دخول القرن التاسع عشر بما فیھ من نھضة علمیة وتقدم صناعي وحرب 

  .بمعاییر الثورة العلمیة والثورة الدیمقراطیة ولم یجتازوا القرن العشرین . على الخرافات
دة  " الذكاء الجماعي"ومن اھم القضایا التي ستطرحھا ثورة الشبكات االفتراضیة قضیة  التي ستكون مفی

   .لحل المشاكل الكونیة التي ستزداد تعقدا وشمولیة على مر األیام
رك في إنجاز األعمال الجماعیة وذكاء كل فكل مجموعة بشریة مرتبطة باألنترنیت بإمكانھا نظریا أن تشا 

ع   دة الجمی أ لفائ ن أن یعب رد یمك ذكیر أن  . ف دیر بالت يوالج اعي" كلمت ذكاء الجم ي كانت" ال ائع االت  تيش
ی لا" دائرة العقول " ان بكلمتياالستعمال قد تعوض دائرة العقول ھي      ماستخدمھ  نلت ا تیلھار دي شردان ف

ي مجموعة من الذكاءات الفردیة الحرة  وعي          متصلة ف ي مجال البحث عن تطور ال ة ف ا ومتعاون ا بینھ . م
  . والثقافة السیبرنیة مؤھلة أكثر من سواھا لتیسیر استعمال ھذا المفھوم الجدید

  . وھناك قضیة أخرى وھي قضیة التنوع الثقافي
ذلك فرصة م   ة فالعولمة ھي بال أي شك خطر یھدد ثراء وتنوع الثقافات في العالم لكنھا تمثل ك اك  . ھم فھن

ا              ین تطلعاتھ ا الخاصة وب ین عبقریتھ ا وب ا یجمع بینھ ین م عوب وب ین اختالف الش توازن عسیر إیجاده ب
  . المشتركة

كما إن ظھور ثورة المعلومات وتطور تقنیات االتصال الحدیثة من شأنھ أن یؤثر تأثیرا مباشرا في العملیة 
  .یاسي والتحرك الدبلوماسياإلعالمیة من حیث أسالیبھا وأھدافھا في العمل الس

واألمر . ما تتضمنھ الدیمقراطیة السیبرنیة من أھداف یمثل بحد ذاتھ مشروعا حضاریا متكامال وإن 
أطراف  استثناء حتى یكون الحوار قائما بین الیتوقف على تحقیق التأھیل الشامل في ھذه الحال للجمیع ب

  .. نغالق وتنشد التفتح والدیمقراطیة والعدل متكافئة وفي ضوء رؤیة مستقبلیة تنبذ الرجعیة واال
ة انتقل من             دفق المعلومات والخصوصیة الثقافی ة وت ة اإلعالمی المي حول الحری فال یفوتنا أن الحوار الع

  . المنظمات األممیة المعنیة بالثقافة والعلوم إلى المنظمات التجاریة واالقتصادیة
ین وقد تفاوتت اآلراء بین صانعي القرار وممثل المدافعین عن     ي المنتجین والمستھلكین وتفاقم الخالف ب

لوك              دونات الس الل م ن خ لة م الق الفاض عفاء واألخ ن الض دافعین ع ین الم الم وب ة لإلع ة المطلق الحری
  .والقوانین العالمیة

 



                                                                                                  مدارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  !قل أریب وال تقل مثقف

  سنان أحمد حّقي  
  غل بالثقافة ـ دھوكومنشمتقاعد  مھندس 
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  لتتبع معانیھ العربیة وأصل قرأت على صفحات مجلتكم المؤقرة مناقشًة لمفھوم المثقف ومحاولة
مطابقتھا  ولما كان لنا رأي خاص في فحوى التسمیة فإننا ننشر مقالنا ھنا إتماما للتقّصي والبحث  ومدى ، یةالتسم

  :والتاریخي بشكل میّسر  للموروث العربي
 لم یّتفق بعد أصحاب الشأن ممن یرغبون أن ُیلّقبوا بھذا اللقب على ما یعنیھ وما ُیفضي لھ من اختصاص وفعالیات

 والتي ُیمكن أن تعني ثقافة أو حضارة أو زرع أو أشیاء بعیدة عن المعنى) Culture(رجمة لكلمةفالثقافة ھي ت
المثقف عندنا فیما یعلمھ المتعّلم في المتوسط ھو شخص تعّلم تعلیما متقدما السیما ،  المقصود أو أوسع منھ كثیرا

ي الكتابة سواًء في الصحافة أو السیاسة أو وفي الغالب أن یكون من محترفي اإلبداع ف في اإلختصاصات اإلنسانّیة
الشعر أو القّصة والروایةأو الدراسات المتعلقة بالفنون المختلفة،وكلما كان حائزا على تحصیل أكادیمي عاٍل مثل 

الماجستیر أو الدكتوراه فإنھ في العرف السائد حول الموضوع یحقق لھ موقعا أرسخ من  الحصول على شھادات
،فمثال لو كنَت شاعرا فأنت مثقف ویكون أرسخ في الثقافة لو كنَت حاصال على شھادة  الثقافةغیره في میدان 

  .الدكتوراه وكاتب القّصة كذلك 
والنقادولم  ویمیل كثیر من المثقفین إلى اعتبار ھذا المصطلح إنما ھو ال یدّل إّال على الشعراء وكتاب القصة واألدباء

  !لق على فنون اإلبداع الفنيأعثر على دعم لھذا المفھوم المغ
ین       انین والمتعلم فة والفن ل الفالس تالفھم مث ى اخ رین عل ب لیضم المفك ذا اللق یع ھ تم توس أن ی ون ب  وآخرون یرغب
م    ام لھ ود اھتم رط وج رى بش ة األخ ات األكادیمی ب واإلختصاص ة والط وم المختلفةوالھندس ي العل ین ف  والمتخصص

دس   الطبیب عیا وعلى ھذا ُیمكن أن نعتبر رجل اإلقتصاد مثقفا وكذلكواضح في الشان العام سیاسیا أو اجتما والمھن
الكتابة األدبیة ومن راغٍب آخر  ممن یتعلق اھتمامھ التخصصي بالشان العام اجتماعیا أو سیاسیاوكذلك الحال بالنسبة

ة         ة معرفّی اس أمرجعّی ك أي أس ي ذل یس ف رحنا ول ا ش تعمالھ كم یع اس ي توس طلح ا   .ف ان مص و ك ل  ل ة یقاب لثقاف
)Culture  (وربما یكون معناه أسلوب ممارسة  لكان من الصحیح توسیع داللتھ لیشمل كل من لھ عالقة بالحضارة

ل شيءولكن             ة وك د اإلجتماعی ادات والتقالی اء والع ن واألدب والسیاسة واألخالق واألتكیت واألزی الحیاة لیشمل الف
راي    المعنیین عندنا ال یفھمون الثقافة على ھذا  ا ال و وافقون المنوال وال یرغبون أن یكون معناه بھذا اإلتساع حتى ل

  .في األخذ بمبدأ توسیع المفھوم المقصود
ل    إذن ربما نقصد في أدبیاتنا المختلفة اصطالحا آخر ال ُیقصد بھ الحضارة أو أسلوب ممارسة الحیاة والموقف من ك

  قف باللغات األجنبیة؟التفاصیل الحضارّیة فماذا ُیمكن أن یقابل كلمة مث
  المعاني اآلتیةولھ ) Intellectual(ومصطلح ) Intellect(لنجّرب مثال الفعل

ة،فكرفطنة: ف      !،نباھة،ذكاء،مھارة،عقل،حكم طلح المثق رب لمص ي أق ذكورة ھ اني الم ح أن المع و واض ا ھ د كم نج
ف    ل المثق ا السادُة مو    ؟)Intellectual(مصطلح  بالعربیة فھل یقاب تم أیھ ة      إذا كن د ترجم ا أن ُنعی ب علین ون وج افق

.  المصطلح األجنبي إلى العربیة ولكن إمّا باختیار مرادف واحد مما جاء فیھ اعاله أو باختیار مصطلح یناسب المعنى
ب   اجم ھو    !إن العرب كانت تصف النابھین من المبدعین باألدیب األری ة وذوالدھاءوالبصر   : واألریب في المع الداھی

ا    مّر ذكُره وھذا كلھ یوافق معنى المصطلح األجنبي الذي.الحریص وذو الفطنة وذو التجاربالثاقب والعاقل و إذا كن ف
ھ  ) األدیب األریب( نقصد بالمثقف فین مع    )  Intellectual(فإننا حینذاك نعني ب ون منص ي نك ة    ولك مصطلح الثقاف

ن ُنعید تسمیة المقصودین بالعمل في األدب بل أ) أي الثقافة(فإنھ یتوجب اإلبتعاد عن المقصود بھا عن ھذا المصطلح
ف   والفكر وأدب األفكار المختلفة باألدباء األرباء أي واحدھم األدیب األریب ولیس المثقف حیث توصلنا إلى أن المثق
ومشرب وموقف من كل مظاھرھا أما  ھو من یبحث في شؤون الثقافة وھي أسلوب ممارسة الحیاة من ملبس ومأكل

ي المذكور        ثقف فھو حريٌّ بنا تسمیتھ باألریب ویؤید ما نذھب إلیھ ماما نقصد بھ الم ظ األجنب اني لّلف دمناه من مع ق
والذي حینما نبحث ) Intellectual(ُتوافق الھدف من التسمیة أي أن نستبدل لفظ مثقف بلفظ أریب وھو یوافق لفظ

كان ممن یمارسون  فإن)أریب(سب القصد إنما ھو عمایقابلھا بالعربیة نقول مثقف وھذا غیر مناسب أبدًا وإن ما  ینا
ة                   ي التجارب العقلی ل ف ر والعم ى الفك ل اقتصر عل ذلك ب ن ك م یك ب وإن ل ٌب أری ا ھو أدی ھ إنم ا عن اإلبداع األدبي قلن
والفكریة واألبحاث السیاسیة أو اإلجتماعّیة أو الفلسفّیةكان أریباوھي صفات كانت ُتطلق على خیرة وكبار المفكرین 

ة  . األدباء والكتاب والفالسفةوسواھم من أتمنى أن ینتبھ السادة ممن یتعلق عملھم باألرب واألدب وأن یستبدلوا كلم
دیھم القناعة      وفرت ل دا في تصویب         .الثقافة باألرب كلما أمكن ذلك إن ت ا بعی د ذھبن ون ق ین  أن ال نك ونرجو مخلص
أو العلمي العربي قبل أیامنا ھذه بي في التراث اللغوي واألدالمصطلح ال سیما وأننا لم نجد لمصطلح الثقافة أي جذر 

  !في ھذا العصر المتأّخر



   النافذة المفتوحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حلقاتكتاب في 

  بغداد تاریخ وحضارة
  االستاذ الدكتور حسین امین ـ  عّالمة عراقي:المؤلف 

  المجمع العلمي العراقي ـ العراق: جھة االصدار 
  الحلقة االولى

  المقدمة
لمدینة بغداد مكانة مھمة في تاریخ الحضارة االنسانیة وبغداد تعد بحق رائعة من روائع الفكر العربي وقال عنھا المؤرخ 

ولم تشتھر مدینة في العالم بما وصلت ) انھا المدینة العظمى التي لیس لھا نظیر في مشارق االرض ومغاربھا(عقوبي الی
ي سنة           ذ تاسیسھا ف دن االصیل وشغلت من الیھ بغداد من الذكر الجمیل والخبر الجلیل وھي بحق ذات المجد االثیل والتم

ـ  145 ؤلف  760/ ھ ؤرخین والم الم الم ى االن اق ا     م حت د الیھ اتھم وش ت باھتمام عراء وحظی اء والش ة واالدب ین والرحال
ة   الرحالة االوربیون منذ القرن السابع عشر المیالدي لزیارتھا والمكوث فیھا ووصفھا في رحالت كتبت باللغات االنكلیزی

  .ن اللغات العالمیةوالفرنسیة واالیطالیة وااللمانیة اضافة الى ما كتب عنھا باللغات التركیة والفارسیة وغیرھا م
م في كتابھ 1071/ ھـ 463واشھر من ارخَّ لھا الجاحظ ابو بكر احمد بن علي المعروف بالخطیب البغدادي المتوفي سنة 

بغداد مدینة السالم كما كتب عنھا الكثیر من المؤرخین امثال محمد بن سعید الدبیثي الواسطي المتوفي سنة تاریخ الكبیر 
م وابن الساعي ابو طالب علي بن انجب البغدادي 1245/ھـ 643لدین بن النجار المتوفي سنة م ومحب ا1239/ ھـ 637

ان بغداد ھي الرائدة في مدرسة الفكر الفلسفي في االعتزال . م وغیرھم من كبار المؤرخین1275/ ھـ 674المتوفي سنة 
لكالم الذین انشغلوا في میدان الترجمة والنقل وعلم الكالم والمنطق وانجبت عددا كبیرا من الفالسفة والمناطقة وعلماء ا

وفي بغداد قامت . من العلوم الیونانیة الى اللغة السریانیة والعربیة وكان مركز بحوثھم وتراجمھم في بیت الحكمة ببغداد
للغة نھضة تعلیمیة عظمى وكانت بغداد سیدة الدنیا بتأسیس اول مدرسة خرجت الفقھاء والعلماء في الفقھ والحدیث وا

لمدرسة المستنصریة التي ا م وبعد النظامیة ظھرت1066/ھـ 459العربیة وآدابھا وھي المدرسة النظامیة التي بنیت سنة 
اھتمت بتدریس العلوم الدینیة واللغویة واالدبیة  م وھي اول جامعة في العالم1232/ ھـ 630بدأ التدریس فیھا سنة 

 سي معھدا لتدریس وتحفیظ القرآن الكریم ومعھدا لتدریس الحدیث النبويالعبا وألحق بھا مؤسسھا الخلیفة المستنصر
الشریف ومدرسة للطب لتخریج االطباء ومدرسة للصیدلة وكان نظام التعلیم في المدارس البغدادیة وباالخص 

  الداخلي النظامیة والمستنصریة ھو النظام
  فة مھ ومالبسھ وجمیع مستلزمات اقامتھ اضااي ان الطالب یقیم ویعیش في المدرسة وتتعھد المدرسة  باطعا
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دارس االخ   .الى صرف راتب شھري لكل طالب  ي انشئت   وكان للمدرستین النظامیة والمستنصریة والم رى الت

ة       في بغداد دورھا الكبیر في نشر الثقافة وازدھار العلوم في العالم ى الثقاف را عل ا كبی ان تاثیرھ االسالمي كما ك
  .العالمیة

اجد    ا المس وبغداد منذ تأسیسھا ایام الخلیفة العباسي ابو جعفر المنصور اخذت في التوسع والتطور وشیدت بھ
ي والشرقي         المباركة والقصور الشاھقة والم ا الغرب ي جانبیھ ددة والمحالت ف ة واالسواق المتع تنزھات الجمیل

اضافة الى المدارس العدیدة واالربطة التي كان یعتكف فیھا المتصوفة والزھاد وتعد مدرسة التصوف البغدادیة 
  تعمیق الفكرھي المدرسة الرائدة التي جمعت كبار متصوفة العالم االسالمي والذین كان لھم اثرھم الكبیر في 

د      : الصوفي من امثال دادي وعمر السھروردي وعب بلي البغ الشیوخ الجنید البغدادي والسمري والسقطي والش
  0صوف تالقادر الجیلي وغیرھم ممن ترك بصمات واضحة في علم الزھد وال

دان     ھ البل ي كتاب وبي ف ؤرخ الیعق ا الم ال عنھ ي ق ل ش ي ك ة ف داد عظیم ا ون( ان بغ الق اھلھ نت اخ رت حس ظ
  وجوھھم وانفتقت اذھانھم حتى فضلوا

  الناس في العلم والفھم واالدب والنظر والتمییز 
  والتجارات والصناعات والمكاسب والحذق بكل 
  مناظرة واحكام كل مھنة واتقان كل صنعة فلیس 
  عالم اعلم من عالمھم وال اروى من روایتھم وال  

  اجدل من متكلمھم وال اعرب من نحویتھم وال
  صح من قرائیھم وال امھر من متطببھم وال ا 

  احذق من مغنیھم وال الطف من صانعھم وال اكتب
  من كاتبھم وال ابین من منطقیھم وال اعبد من 
  عابدھم وال اروع من زاھدھم وال افقھ من 
  حاكمھم وال اخطب  من خطیبھم وال اشعر من 
  والیعقوبي مؤرخ وجغرافي كبیر) . شاعرھم 
  م ویعد من اشھر905/ ھـ 292توفي سنة  
  .ي بغداد في القرن الثالث الھجريمؤرخ 

  واذ اقدم ھذه الصورة المشرقة لمدینة بغداد
فھي حقا صفحة مشرقة من صفحات التاریخ والحضارة والبد لي من ان اسجل عظیم شكري وتقدیري للمجمع  

سن جریو على قبول نشر ھذه الصفحات من ح العلمي العراقي ممثال برئیسھ العالم الكبیر االستاذ الدكتور داخل
اسالھ تعالى ان یحفظ العراق وحمایتھ من . تاریخ بغداد مدینة السالم مدینة الحضارة والعلم والمعرفة والسالم 

  .كل شر وان یعید لبغداد مجدھا وعزھا وامنھا ویحفظ ابناءھا من كل سوء ویمتعھم باالمن واالستقرار
  حسین امین . د.ا

1/7/2006  
  بغداد تاریخ وحضارة

م واحضر المھندسین واھل المعرفة 762/ ھـ 145حاضرة عربیة امر بانشائھا الخلیفة ابو جعفر المنصور سنة 
بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة االراضي فمثل لھم صفتھا التي في نفسھ ثم احضر الفعلة والصناع من 

تدىء في البناء حتى تكامل بحضرتھ من اھل المھن والصناعات النجارین والحفارین والحدادین وغیرھم ولم یب
  ). 1(الوف كثیرة ثم اختطھا وجعلھا مدورة ونزلھا مع جنده وسماھا مدینة السالم

اء          ر المنصور لبن و جعف ة اب تراھا الخلیف ي اش ي الت وكانت ھناك قریة صغیرة تعرف بسوق بغداد ضمن االراض
د في           633/ ھـ12عاصمتھ وورد اسم بغداد سنة ن الولی د ب ان خال ي العراق وك د ف ن الولی د ب م في فتوحات خال

افي السوق          اب م داد فاص ى سوق بغ ارة عل یباني لالغ العراق ، وان خالد بن الولید وجھ المثنى بن حارثة الش
  وبمرور الزمن شاع اسم بغداد على مدینة السالم من باب اطالق البعض على الكل). 2(
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ى دار السالم    ( وبقولھ تعالى ) لھم دار السالم عند ربھم( تبركا بقولھ تعالى )  دار السالم(وعرفت ایضا  ). واهللا یدعو ال

ة اسمھا      واختلف الباحثون في اشت ة بابلی ى مدین ( قاق اسم بغداد واعتقد البعض ان االسم بابلي قدیم حیث كان یطلق عل
ث     ) بكدادا  نم حی ت الغ ي بی كما ورد اسم بكدادي في لوح اثري یعود الى عھد الكیشیین ویرجح البعض ان اسم بغداد یعن

اي الغنم ومعنى ذلك بیت الغنم وقد عرفت ھذه    )كداد(المقتضبة من كلمة بیت و ) ب(االصل اآلرامي للكلمة المكونة من 
  ).3(المنطقة انھا كانت سوقا لبیع الغنم قبل تأسیس بغداد 

ر االساس سنة           دأ بحف دورة وب ا م ا الخلیفة وجعلھ ـ  145ولما تكامل اھل المھن والصناعات اختطھ م فوضع اول  762/ھ
ثم قال ) واالرض یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین بسم اهللا الرحمن الرحیم والحمد هللا : ( آجرة في بنائھا وقال

ة اهللا  :  ى برك وا عل الم  ) 4(ابن ة الس ماھا مدین داخلي    ) 5(وس ور ال ر الس وار قط ة اس ة ثالث ت للمدین ذراع  1200واقیم
اني فعرضھ من االسفل خمسون ذراعا       ) 6(ذراعا  35وارتفاعھ  ومن   وعرضھ من االسفل عشرون ذراعا اما السور الث

ث اربعة طرق باتجاه         اني والثال ین السور الث اعاله عشرون ذراعا وعرض ما بین السورین مائة وستون ذراعا وجعل ب
وجعل للمدینة اربعة ابواب بابًا ) .7(االبواب االربعة التي اقیمت على االسوار والسور االول عند مدخل مدینة دونھ خندق 

سماه باب خراسان وبابًا سماه باب الشام ، وسمیت بھذه االسماء بصفة    رة وبابًاسماه باب الكوفة وبابًا سماه باب البص
ق الواحد        ان ال یغل دان عظیم ان حدی ا باب اتجاھھا الجغرافي وبین كل منھا الى االخر خمسة االف ذراع وعلى كل باب منھ

الرمح الطویل من غ     منھا وال یفتحھ اال جماعة رجال رامح ب رمح ،       یدخل الفارس بالعلم وال ى ال م وال یثن ر ان یمیل العل ی
  ) .8(وجعل سورھا باللبن العظام التي لم یر مثلھا قط 

ف          ا جعل خل ث كم اني والثال ین السورین الث ة ب ان بناء مدینة بغداد المدورة كان في الجانب الغربي وجعل اسواق المدین
ات االعداء ویمكن تحدید المدینة المدورة انھا كانت السور الثالث خندقا عمیقا یدور حول المدینة لحمایة المدینة من ھجم

  .تقع بین الكاظمیة الحالیة من الشمال وجامع براثا من الجنوب 
ف  ویذكر الخطیب البغدادي انھ  كان على ابواب بغداد قادة ومعھم المقاتلون فكان على باب الشام سلیمان بن مجالد في ال

ن             وعلى باب البصرة ابو االزھر التمیمي في ا اب خراسان مسلمة ب ى ب ف وعل ي ال ي ف د العك اب الكوفة خال ى ب لف وعل
ھ   صھیب الغساني في الف وكان ال یدخل احد من عمومة المنصور وال غیرھم من ھذه االبواب راجال اّال داود بن علي عم

ة و       ) 9(فانھ كان مصابا بداء النقرس فكان یحمل في محفة  دل دالل نص ی ذا ال د المھدي ابنھ وھ ة   ومحم اضحة ان الخلیف
اد          للھ و) بغداد ( المنصور جعل مدینة السالم  اء قرب قصره والجامع وتك م یسمح بالبن ھ ول زوجاتھ وحاشیتھ الخاصة ب

  . تكون المدینة المدورة اشبھ ماتكون بقلعة محصنة باالسوار والحرس 
والى ) 10(كما عرف بقصر باب الذھب  واول بناء في المدینة قصر الخلیفة الذي عرف في التاریخ بقصر القبة الخضراء

وكان ھذا القصر ) . 11(المعروف بجامع المنصور وكانت مساحة القصر اربعمائة ذراع في اربعمائة ذراع  ھجانبھ جامع
ھو المقر الرسمي للخلیفة وكان في وسطھ القبة الخضراء وفي صدر القصر ایوان طولھ ثالثون ذراعا وعرضھ عشرون 

ھ            ن ذراعا وسقفھ قبة وعلیھذراعا وسمكھ عشرو ال فرس علی ة تمث ى رأس القب ة الخضراء وعل ھ القب ھ فوق مجلس مثل
وكانت ھذه القبة كما یقول الخطیب البغدادي تاج بغداد وعلم البلد وماثرة ) . 12(فارس وكانت القبة ترى من اطراف بغداد

نة        راء س ة الخض قطت القب ة وس اس عظیم ي العب اثر بن ن م ـ 329م د     م و940/ھ ر ورع ر غزی قوطھا مط ة س ان لیل ك
                                 ). 13(ھائل

   اما المسجد الجامع المعروف بجامع المنصور فكان مالصقا للقصر المعروف بقصر باب الذھب وبناه باللبن
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ذراع وجعلت لھ اساطین من الخشب وظل ھذا الجامع على حالھ الى ان امر ھارون الرشید  200×202والطین ومساحتھ 

اء والنجار              في خالفتھ الى نقضھ واعادة  ھ وتسمیة البن م الرشید وذكر امره ببنائ ھ اس ب علی اآلجر والجص وكت ھ ب بنائ
ي سنة   773/ھـ 157وفي سنة ). 14(وتاریخ ذلك  م امر المنصور بتشیید قصر جدید على شاطىء دجلة وسماه الخلد وف

ذا القصر    ویبدو ان الخلیفة اختار ھذا االسم تشبیھ) 15(م نزل المنصور ھذا القصر 774/ھـ 158 ي ھ ا لھ بجنة الخلد وف
ذا القصر من         ) 15( ان ھ ا ك ت جعفر كم دة بن اقیم حفل عرس ھارون الرشید ایام خالفة والده المھدي على ابنة عمھ زبی

ة الكریمة     ( احب المنازل للرشید ومن القصور التي شیدھا المنصور القصر المعروف بالقرار ولعل األسم مأخوذ من اآلی
ره في حصار طاھر بن الحسین            ) ار القرار وان االخرة ھي د ة العباسي وجاء ذك ین الخلیف كنھ االم وھو القصر الذي س

  م      813/ ھـ 198لبغداد على ما ذكره الطبري في حوادث سنة 
  

  بناء الجانب الشرقي لبغداد
ر المنصور واراد    م قدم من الري ولي عھد الخالفة العباسیة محمد المھدي بن الخلیفة ا768/ ھـ  151في سنة   ي جعف ب

العبور الى الجانب الغربي لزیارة والده ولكن المنصور امر ولده بان یعسكر في الجانب الشرقي ویبني لھ والصحابھ دورا 
ده المھدي    رغ  ) 16(وینشىء مرافق اخرى ویبدو ان الخلیفة المنصور كان قد بدأ ببناء الجانب الشرقي قبیل قدوم ول وف

م وسمیت ھذه المنطقة بالرصافة والتي عمل لھا سورا وخندقا ومیدانا وبستانا واجرى لھا 771/ ـ ھ154من البناء سنة 
  ).17(الماء 

وتعد الرصافة اول محلة ببغداد الشرقیة والى الشمال منھا بقلیل مرقد االمام ابي حنیفة النعمان بن ثابت صاحب المذھب  
ع شماال وجنوبا وقامت المحالت العدیدة مثل محلة مشھد ابي حنیفة وصار الجانب الشرقي یأخذ بالتوس. الحنفي المعروف

و     ة نح عت المدین ا اتس افة كم ة  الرص ي شمال محل ا ف یریة وجمیعھ ة الخض یة ومحل ة الشماس اق ومحل اب الط ة ب ومحل
اب االزج والم               ة ب ة البصلیة ومحل ة المامونیة ومحل ة المخرم ومحل ا محل دة منھ ا محالت عدی ة الجنوب وقامت فیھ قتدی

ي      ي العصر العباس ة ف والحظائر والظفریة وغیرھا من المحالت التي كان لھا دورھا الكبیر في حیاة البغدادیین االجتماعی
ـ  157المنصور في توسیع المدینة بحدود سنة   وتوسع الجانب الغربي من المدینة المدورة وبدأ م فنقل المنصور   773/ھ

ا ألن   ع فتسود حیطان          اسواق مدینتھ الى مواضع في خارجھ ت ترتف المدینة ضاقت بالتجار والباعة وألن دخاخینھم كان
ب         بالدخان فعزم اخراج السوق من المدینة وكان المنصور یتأذى ذلك وطل یش الكوفي ب د بن حب ى محم المدینة واوعز ال

ھ     نوان یجعلھا ص منھ ان یبني سوقا ال ل عھ وق ي موض ي     ( وفا ویرتب كل صنف ف آخر االسواق   اجعل سوق القصابین ف
كما امر ان یبني ألھل االسواق مسجدا یجتمعون فیھ یوم الجمعة الیدخلون ) 18) (فانھم سفھاء وفي ایدیھم الحدید القاطع

ھ الیعقوبي      ) 19(المدینة ویفرد لھم ذلك  ال فی والكرخ  ( وتوسع الكرخ وازدھر واصبح سوقھ من اعظم اسواق بغداد وق
دار  السوق العظمى مادة من قصر وضاح  الى سوق الثالثاء طوال بمقدار فرسخین ومن قطیعة الربیع الى دجلة عرضا مق

وم وص   ط قوم بقوم والتجارة           نفرسخ فلكل تجار وتجارة شارع معل یس یخل ي تلك الشوارع وحوانیت وعراص ول وف ف
ر         رھم وكل سوق مف دة وكل اھل   بتجارة والیباع صنف مع غیر صنفھ والیختلط اصحاب المھن من سائر الصناعات بغی

ازل   متفردین بتجاراتھم وكل اھل مھنة معتزلون عن غیر طبقتھم وبین ھذه االریاض التي ذكرنا والقطائع التي وصفنا من
  ).20) (الناس من العرب والجند والدھاقین والتجار وغیر ذلك من اخالط الناس

نب الغربي ببغداد واھتمام الخالفة العباسیة وھذا یدل على حسن نظام محلة الكرخ التي تعد من اكبر واوسع محالت الجا 
بتنظیم االسواق التي امر بنقلھا الخلیفة المنصور الى ھذه البقعة التي تعرف بالكرخ التي یخرقھا نھر كرخایا ،  وألھمیة 

ة یط        ذه المدین ب الشرقي لھ ا اصبح الجان ق  موضع الكرخ فإّن الجانب الغربي من بغداد صار یطلق علیھ اسم الكرخ كم ل
ذلك صار       تعلیھ اسم الرصافة ال ى الكل وك بعض عل ي كانت اول محلة انشئت في الجانب الشرقي وذلك من باب اطالق ال

ا              ت منھ ي تكون ت احدى القرى الت ي كان م بغداد والت و جعفر المنصور اس یطلق على عموم مدینة السالم التي انشأھا اب
  االسم الرسمي لعاصمة الخالفة العباسیة مدینة المنصور وصار ھذا االسم ھو االسم الشائع بل

  
  م المنشآت العباسیةأھ

مثل قصر الخلیفة الرسمي والمعروف بقصر ) بغداد (بینا سابقا بعض المنشآت العباسیة التي رافقت نشوء مدینة السالم 
ت  باب الذھب ویبدو ان باب القصر كان مذھبا لذا سمي بقصر باب الذھب كما سمي بقصر القبة الخضراء  ألن القصر كان

ین   40000ذراع اي مایساوي بحدود  400×400تعلوه قبة عالیة ذات لون اخضر وكانت مساحة القصر  متر مربع اربع
ة       وان والقب ر االی ذا القص افي ھ رز م نتمترا واب اوي  خمسین س دادي یس ذراع البغ ول ال ار ط ى اعتب ع عل ر مرب ف مت ال

  .الخضراء ولم یبق لھذا القصر من اثر الیوم
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  قصر الخلد

نة      دورة س داد الم ور ببغ ر المنص و جعف یده اب ـ 157ش یعھ     773/ ھ ا وتوس واق منھ ھ االس ھ وتحویل ام مدینت د اتم م بع
د  ( شید قصره ھذا وسماه   لشوارعھا ذا         ) الخل اء ھ د وتولى بن ة الخل ھ وتشبیھا بجن ود ملك اؤال بخل ن     تف ع ب القصر الربی

وفي سنة       ب المت ذكر الخطی ـ  463یونس وابان بن صدقة وكان موضعھ وراء باب خراسان ،  وی ھ  1070/ ھ د  : م قول وق
و        ولم تذكر التواریخ ما كان ) 21(اندرس اآلن فالعین لھ وال اثر  ادة ان الیخل ان ولكن جرت الع د من البنی في قصر الخل

قصر من القصور وال دار من الدور الفخمة من ایوان وقد بقیت ھذه العادة االنشائیة ببغداد الى العصور االخیرة واشتھر  
والده المھدي ھذا القصر انھ اقیم بھ حفل زفاف ھارون الرشید على ابنة عمھ زبیدة بنت جعفر بن الخلیفة المنصور وكان 

ب والجوھر              اش والطی اع والقم ة والفرش والمت ھ من اآلالت واآلنی یین قبل ھ ألحد من العباس الم یستعد ل ھ م د استعد ل ق
من اللؤلؤ وھي شبھ القمیص تفوق حد الوصف وحضر الناس من االفاق وأنفق من  اوالخدم والوصائف وُاعّد لزبیدة درع

الم یتصور ان    ي الفضة تمأل             االموال في ذلك العرس م دراھم واوان ذھب تمأل بال ي ال ت اوان بیوت  االموال تخرجھ وكان
وفي الخلد كان یقیم ھارون الرشید ). 22(م 781/ ھـ 165بالدنانیر الذھبیة ویدفع ذلك لوجوه العرس في المحرم من سنة 

ى    ن یحی ا بقصر ا    ). 23(قبل ان یلي الخالفة وكان ینزل معھ الفضل ب ین مقیم ان االم ده       وك اة وال أ وف ھ نب دما بلغ د عن لخل
  ).26(الرشید 

  
  قصر القرار

ویبدو ان قصر القرار   ) 27(من القصور التي انشأھا الخلیفة ابو جعفر المنصور ونزلھ في اواخر ایامھ ثم اوطنھ االمین 
اء    ان السجن الجدید كان ق ( لم یكن في ایام ابي جعفر المنصور ذا بناء ضخم وقال الخطیب في موضع آخر  ي بن د دخل ف

ا جاء     ) 28(زبیدة ام جعفر على ابنھا محمد االمین الذي سمتھ القرار  دة كم وكان ھذا القصر یعرف ایضا بإسم قصر زبی
م وذكر الشاعر عبد الرحمن بن ابي الھداھد قصر القرار وھو یرثي محمد 813/ ھـ 198في ما اورده الطبري في حوادث 

  ) :29(االمین 
  لقرار                      سقیت الغوث یاقصر القراراقول وقد دنوت من ا

  رمتك ید الزمان بسھم عین                     فصرت ملوحا بدخان نـــــار
  ابن لي عن جمیعك این حلوا                   واین مزارھم بـــــعد المزار 

     ــــود الدیارن محمد وابناه مــــــالي                     ارى اطاللھم ســیوا
  

  القصر الجعفري
ى   وھو من قصور بغداد المشھورة في العصر العباسي انشأه جعفر بن یحیى البرمكي في الجانب الشرقي من بغداد وادع

اقوت الحموي         ا ذكر ی أمون كم اه للم ھ بن م شارع         ) 30(جعفر البرمكي ان وم بإس داد الی ة المعروفة ببغ ي المنطق انشأه ف
) 31(قصر بستانا ذا ریاض غرس فیھ من انواع الشجر ما یثمر بكل ثمر بدیع وبالغ في انفاق االموال المستنصر وجعل لل

ا    .  ة عملھ وانتقل القصر الى المأمون الخلیفة العباسي فكان من احب المواضع الیھ واشھاھا لدیھ واقتطع جملة من البری
  )32(لجمیع الوحوش ) ت حدیقة الحیوانا(میدانا لركض الخیل واللعب بالصوالجة وحیرا 

ا                  ذا القصر ملك ار ھ م ص ھ بوران ث د تزوج ابنت أمون ق ان الم ذي ك انتقل القصر الى الوزیر العباسي الحسن بن سھل ال
  ).33(للسیدة بوران بعد وفاة والدھا ثم استنزلھا المعتضد العباسي وانتقل الیھ وعمل على توسیعھ كما عمل لھ سورا 

  
  قصر التاج

ى ارض قصر الجعفري       امر الخلیفة  د عل اء قصر جدی ني  (العباسي المعتضد باهللا ببن ان ھذا القصر    ) الحس وك
اج فسمى    على نھر دجلة وعمل لھ مسناة عظیمة لصد تیار میاه دجلة وكان القصر یشرف على المسناة كإنھ ت

  اساطین بخمسة اذرع ةاج وجعل وجھ القصر مبنیا على خمسة عقود كل عقد على عشرتبال
ا         المكتفي بن ىوبن  ي مدرج حولھ ا ف عد الیھ ان یص ة ك المعتضد الى جنب القصر قبة عرفت بقبة الحمار ذلك ان الخلیف

ي سنة         دائرة وف ل نصف ال ة مث ت عالی غیر وكان ار ص ى حم ـ 549عل راء     1154 /ھ اج من ج ي قصر الت ق ف م شب حری
  التاج وقبتھ المتصلة بھ الى ركام من الرماد  فحولت قصر انقضاض صاعقة علیھ واستمرت النار فیھ تسعة ایام متتالیة

                                     ثم اعاد بناءه من جدید الخلیفة العباسي المستضىء سنة ) 34(اال انھ اعید بناؤه على عھد الخلیفة المقتفي العباسي 
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  .لة العباسیة م ولم یبق من قصر التاج القدیم اال اسمھ في اواخر الدو1178/ ھـ 574

  دار الشجرة
  

م وسمیت بھذا االسم نسبة الى الشجرة 932 – 907/ ھـ  320 -295بنیت ھذه البنایة على عھد الخلیفة العباسي المقتدر 
اء صاف وللشجرة            ا م دورة فیھ رة م ة كبی ي وسط برك المصنوعة من الفضة التي كانت فیھا وقد وضعت ھذه الشجرة ف

) فروع(الفضة ومنھا ما ھو مذھب واوراقھا مختلفة االلوان لكل غصن منھا شاخات كثیرة  ثمانیة عشر غصنا اكثرھا من
ریح       ا بفعل ل ا یتحرك ورقھ علیھا طیور وعصافیر من كل نوع مذھبة ومفضضة وھي تھدر وتصفر واالغصان تتمایل كم

ره     دیباج وغی د البسوا ال ا     وفي جانب الدار على یمین البركة تماثیل خمسة عشر فارسا وق دیھم رم ي ای قصار   حوجعل ف
ك          أوھم یدورون على خط واحد خببا فیرون ك ل ذل ة مث ب االیسر من البرك ي الجان ى صاحبھ وف ن كل واحد منھم قاصد ال

  .م1258/ ھـ 656مایحتویھ من اثر وانقطعت اخباره بعد سقوط بغداد سنة وولم یبق لھذا القصر ) 35(
  

  دار الخالفة
اسیین التي في الجانب الشرقي من بغداد والتي تطل على نھر دجلة احیطت بسور على ھیئة ان قصور ودور الخلفاء العب

ة      ة المربع ي منطق ید ف ن جسر الرش ة م د مقرب ي عن ارع المستنصر وینتھ ة ش ن بدای ح م ى االرج دأ عل رة یب ف دائ نص
ا           ان فیھ ة وك م دار الخالف ة والحدائق بإس ا من االبنی ذه القصور وملحقاتھ دور القصر      وصارت تعرف ھ من القصور وال

دار المربعة ودار                ة وال اج وقصر الفردوس ودار الشجرة المثمن ة وقصر الت ذه المنطق ذي ھو اول قصور ھ الحسني وال
م  تالوزارة والدواوین وغیرھا وكان للسور الذي یطوف ھذه الدار  سعة ابواب رئیسیة اولھا باب الغربة ، سمي بھذا االس

ا دار         ابالقرب منھ وكان قریب ألن شجرة غرب كانت نابتة ة داخل الحریم قصران ھم اب الغرب رب ب من نھر دجلة وكان ق
وقد شید ) م1094-1075(ھـ 487ھـ الى سنة 467السیدة ودار خاتون وكانتا إلبنة الخلیفة المقتدى وقد دامت خالفتھ من 

ا واسعا سمي بدار الریحانیین نسبة الى في مكانھما قصر) م1170-1160(ھـ 566-555الخلیفة العباسي المستنجد باهللا 
وسمي الباب الذي یلیھ باب . سوق الریحانیین الواقع على مقربة من الدار وھو السوق الذي تباع فیھ الریاحین والفواكھ

ة    سوق التمر وكان الى جانب ھذه الباب داخل الحریم قصر یعرف بالدار القطنیة ثم باب بدر نسبة الى بدر مملوك الخلیف
اء                ال راء والملوك ورؤس ا الرسل واالم ي یقبلھ ة الت اب العتب وبي یعرف بب ان الن اب العامة وك اب النوبي وب م ب معتضد ث

الظفر         اؤال ب ان یخرج للحرب تف ا ك الحجاج اذا قدموا بغداد ثم باب النصر وھو الباب الذي فتحھ الخلیفة المسترشد حینم
المراتب وكان بالقرب من النھر وكان بجوار باب المراتب محلة تعرف  وباب الخاصة ثم باب البستان ویلي ھذا الباب باب

ب  اب المناص وم وارب ھ الق كنھا علی ب یس اب المرات ة ب ت دارا  . بمحل ل وكان دار الخی ت ب ا دار عرف ة ایض ي دار الخالف وف
احین ودار الط       ي دار الخالفة ودار الری ا ف ف ذراع كم واویس وھي من   عظیمة االرجاء لھا صحن واسع الف ذراع في ال

  ).36) (975-956(ھـ363-334بناء الخلیفة المطیع هللا العباسي الذي حكم من 
  

  قصر الثریا
ـ  289-279ضد  تانشأه الخلیفة العباسي المع ین قصر ال   ) م902-892(ھ ا سردابا     ت بینھ وب یالن وعمل بینھم ا (اج م ) نفق

    )37(المعتزتمشي فیھ حظایاه من القصر الحسني وھي االن خراب وقال فیھ ابن 
م  ) 34(فحولت قصر التاج وقبتھ المتصلة بھ الى ركام من الرماد اال انھ اعید بناؤه على عھد الخلیفة المقتفي العباسي   ث

ة العباسي المستضىء سنة       د الخلیف ـ  574اعاد بناءه من جدی ي         1178/ ھ دیم اال اسمھ ف اج الق م یبق من قصر الت م ول
  .اواخر الدولة العباسیة 

  میر المؤمنین على الدھر               فال زلت فینا باقیا واسع العمرسلمت ا
  حللت الثریا خیر دار ومنزل                   فال زال معمورا وبورك من قصر
  جنان واشجار تالقت غصونھا                واورقن باالثمار والورق الخضر

ر      وجاء في تجارب االمم ان الفرسان شغبوا ایام المقت  ي الحی ي ف ات الت ( در العباسي فنھبوا قصر الثریا وذبحوا الحیوان
  ھـ ان الفرسان شغبوا وصاروا315وذكر حمزة االصفھاني في حوادث سنة ) 38) (حدیقة الحیوانات

 من الغد الى القصر المعروف بالثریا فاحرقوا عامتھ ونھبوا ما فیھ من الخزائن وخربوا القبة والقصر المعروف باالترجة
                                          وظل ھذا القصر قائما حتى)  39(والكوكب وسلبوا ماكان فیھ من اآللة والمتاع والوحش والطیر 

وھناك ببغداد في ). 40(فاضت دجلة فیضانا شدیدا فاحدثت خرابا عظیما في بغداد وكان من جملة ذلك خراب قصر الثریا 
  م وفي ھذا 780/ ھـ 164القصور المشھورة منھا قصر السالم الذي انشأه المھدي سنة  العصر العباسي العدید من
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     :القصر یقول ابو العتاھیة الشاعر العباسي

  سقیت بالغیث یا قصر السالم                      فنعم محلة الملك الھمام 
  لقد نشر االلھ علیك نورا                            وحفك بالمالئكة الكرام

  شكر نعمة المھدي حتى                           تدور على دائرة الحمامسأ
الع ان   د االط ي مراص ق ف د الح ن عب ذكر اب ابھ الخراب  وی ر اص ة   ). 41(القص م الخلیف ي ع ن عل ى ب ر عیس اك قص وھن

د     ل عن المنصور وھو اول قصر بناه الھاشمیون ببغداد ، قال یاقوت في معجمھ وكان قصر عیسى على شاطىء نھر الرفی
رة ذا               ة كبی اك محل ا ھن ر االن انم یس للقصر اث ي ول ب الغرب ي الجان ارة ف ت سوق  مصبھ في دجلة وھو الیوم وسط العم

ھ       ). 42(تسمى محلة قصر عیسى  ر بنائ ولى ام وھناك قصر الوضاح ببغداد شید ھذا القصر للخلیفة المھدي العباسي وت
  :رجل یدعى وضاح بن شبا فنسب القصر الیھ ویبدو ان القصر كان في الجانب الغربي وجاء في شعر علي بن الجھم قولھ

  الى قصر وضاح فبركة زلزل سقى اهللا باب الكرخ من متنزه                 
  منازل ال یستنبع الغیث اھلھا                    وال اوجھ اللذات عنھا بمعزل

  )43(منازل لو ان امرء القیس حلھا                   ال قصر عن ذكر الدخول فحومل 
ة ا              ي امر بانشائھا معز الدول دار الت ع الھجري ھي ال ي القرن الراب اك دار اشتھرت ف ویھي  وھن ـ 356-303لب -915(ھ

م وصار یخطب لھ على منابرھا ویضرب اسمھ على الدرھم والدینار بھا 945/ھـ 334الذي سیطر على بغداد سنة ) م967
)44(  

ى من            ى بعض شماسي االنصاري وھي اعل داد والشماسیة منسوبة ال وإنشئت ھذه الدار في منطقة الشماسیة شمال بغ
والشماسیة بالجانب الشرقي منھا قریب من الدار التي بناھا الدیلمي احمد بن بویھ ) 45(محلة الرصافة ومحلة ابي حنیفة 

ھ اجمة قصب      دار سنة     ). 46(بباب الشماسیة وموقعھ احسن موقع وھو نزه كثیر البساتین واالشجار وبقرب اء ال دأ ببن ب
  . م 961/ ھـ 350

ھ ف              ة بن بوی ز الدول ذه السنة شرع مع ي ھ ردى ف ال ابن تغرى ب ا دورا       ق داد وخرب ألجلھ ة عظیمة ببغ اء دار ھائل ي بن
ویذكر ). 47(وقصورا وأ لزم الناس بیع امالكھم لیدخلھا في البناء وقد درست ھذه الدار قبل سنة ستمائة ولم یبق لھا اثر 

دولة بباب م وفیھا زاد االمر في نقض دار معز ال1027/ ھـ 418ابن الجوزي عن ھذه الدار ان خراب ھذه الدار كان سنة 
ة              ت معروف ي كان اء الت ة داره بسوق الثالث اء الدول ا عمر بھ ة ودار المعز مھجورة فلم الشماسیة وتجددت دولة بعد دول
بمؤنس فسح في اخذ شىء من أ جر االصطربالت فدب الخراب فیھا ثم امتدت ید الجند الى اخذ اجرھا ثم اقیم من ینقضھا 

ة    1027/ ھـ 418وفیھا اي سنة : الثیر فقالومثل ذلك نقل ابن ا). 48(وبھ االتھا  ز الدول ان مع م نقضت الدار المعزیة وك
  ). 49(م علیھا الف الف دینار غربناھا وعظمھا و
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  الھوامش

  
ة السالم ج   : م 1070/ھـ 463احمد بن علي ، ت: الخطیب البغدادي  )1( داد مدین اب    67- 66ص 1تاریخ بغ ، الناشر دار الكت

  العربي بیروت
 ، 1979، طبعة دار المعارف  385ص 3تاریخ الرسل والملوك ج: م 922/ھـ 310مد بن جریر ت مح: الطبري  )2(
ل ، ص  : مصطفى جواد واحمد سوسة  )3( داد المفص ي      18دلیل خارطة بغ ي العراق ة المجمع العلم ـ  378، مطبع م ، 1958/ھ

یباني ت      15ص ،   5ابن االثیر الكامل في التاریخ ج د الش ن محم ي ب ـ  630عل ة   م1232/ ھ ة المنیری ـ  1357،  المطبع ھ
 .م1938/

نة    680، ص 1م ،  معجم البلدان ج1229/ھـ 626یاقوت الحموي ، ابو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا ت )   4( ، طبعة طھران س
                                                                             م1965

 66ص 1تاریخ بغداد ج )4(
 سم50= الذراع  )5(
 74ص 1تاریخ بغداد ج )6(
 .1892لیدن طبعة بریل  239-283ھـ كتاب البلدان ص 284احمد بن واضح ،  : الیعقوبي  )7(
 77ص 1تاریخ بغداد ج )8(
 240البلدان ص )9(
 107الخطیب البغدادي ص )10(
 73المرجع السابق ص )11(
 73المرجع السابق ص )12(
 108- 197المرجع السابق ص )13(
رج ع     56وص  52ص  8الطبري ج )14( و الف ن الجوزي اب رحمن ت   اب د ال ـ  597ب ة دار السالم     1200/ھ داد مطبع م مناقب بغ

 م1923ھـ 1343
  .13-12مناقب بغداد ص  82ص 1ج: الخطیب  )15(
 82ص 1ج: الخطیب  )16(
 80ص 1ج: الخطیب )17(
 80ص 1المرجع نفسھ ج )18(
 246البلدان ص/ الیعقوبي  )19(
 75ص 1ج: الخطیب  )20(
 .طبعة مكتبة المثتى بال تاریخ 99مسبوك صم خالصة الذھب ال 1317/ھـ 717عبد الرحمن سنبط قنیتو ت : االربلي  )21(
 .م1938القاھرة  189م كتاب الوزراء والكتاب ص942/ھـ 331ابو الحسن علي بن عبدوس ت : الجھشباوي  )22(
 3م ج1938/ھـ 1357م مروج الذھب طبعة دار الرجاء القاھرة 957/ھـ 346ابو الحسن علي بن الحسین ت : المسعودي  )23(

 .476ص
 119ص 9الطبري ج )24(
 365ص 8ي جالطبر )25(
 92ص 1الخطیب ج )26(

ل    902/ھـ 289احمد بن محمد الھمداني ت : ابن الفقیھ  ـ  1303مختصر كتاب البلدان مطبعة ابری دادي   1885ھ ب البغ م الخطی
                                           87ص 1ج

 504ص 8الطبري ج )27(
في عنوان التواریخ والسیر تحقیق مصطفى جواد طبعة دار م الجامع المختصر 1275/ھـ 674علي بن انجب ت : ابن الساعي       

 تاریخ اإلنشاء المعارف بال تاریخ طبعة دار المعارف بال 
 807ص 1ج: یاقوت  )28(
 99ص 1تاریخ بغداد ج: الخطیب  )29(
 809ص 1معجم البلدان ج )30(
 104-103ص 1ج: الخطیب البغدادي  )31(
داد       ومفصل الكالم عن دار الخ 521و  519و  518ص 2معجم البلدان ج )32( ل خارطة بغ اب دلی ي كت ة ف واد    –الف مصطفى ج

  .وما یلیھا 157ومحمد سوسة ص
                                  .924ص 1المرجع السابق ج  )33(
     .م1914/ ھـ 1332طبعة التمدن مصر  159ص 1احمد بن محمد تجارب االمم ج: مسكویھ  )34(
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نة   970/ھـ 360حمزة بن الحسن ت : االصفھاني  )35( اة     315م تاریخ سنى االرض واالبنیا حوادث س ة الحی مطبعة دار مكتب

 .م1961بیروت 
ة   255ص 8م المنتظم في تاریخ الملوك واالمم ج 1201/ ھـ 597ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ت : ابن الجوزي )36( مطبع

 . م1938/ھـ 1357حیدر اباد الدكن سنة 
ة    975ص 2م مراصد االطالع ج1338/ھـ 739صفي الدین عبد المؤمن ت : ابن عبد الحق  )37( ب العربی طبعة دار احیاء الكت

 .م1955/ ھـ 1374
 .117ص 4معجم البلدان ج )38(
 123ص 4المرجع السابق ج )39(
ات    : قطقي ابن الط )40( ن طباطب ي ب ـ  709محمد بن عل ة    212م الفخري في االداب السلطانیة ص   1309/ھ ة الرحمانی المطبع

 .م1927/ھـ 1345مصر 
 318-317ص  3معجم البلدان ج )41(
 .م998/ھـ 388علي بن محمد المعروف بالشابشتي ت : الشابشتي  )42(
م النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة 1469/ھـ 874جمال الدین یوسف بن تغرى بردى االابكي ت : ابن تغرى بردى  )43(

 .م1943/ھـ 1361طبعة دار الكتب المصریة  327ص  3ج
 31ص 8المنتظم ج )44(
یباني     )45( د الش ن محم ي ب ر، عل ن االثی ـ 630اب اریخ ج 1232/ھ ي الت ل ف ة  330ص 7م الكام ة المنیری ـ 1353الطباع / ھ

 .م1934
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  كتاب في حلقات

                                  رؤیة لشارع المتنبي
  رزاق ابراھیم الحسن ـ ناقد عراقي: المؤلف 

  دار الشؤون الثقافیة العامة في وزارة الثقافة ـ العراق: جھة االصدار 
  الحلقة االولى 

  المقدمة
وا    اغلب المثقفین العراقیین والكثیر ي وتجول من المثقفین العرب مروا بشراع المتنب

ب             ض الكت وا بع یف واقتن ة الرص ات وباع ن المكتب م م ا یض ى م وا عل ھ وتعرف فی
ارع     ذا الش ارة ھ اد زی ن اعت ین م ن المثقف اك م اك وھن ة ھن الت المعروض والمج
حاب           ن اص بح م ن اص نھم م ب وم ة للكت ھ باع وا فی ون عمل اك مثقف بوعیا وھن اس

د           المكتبات فیھ وكل ھؤالء یمتلكون شعورا خاصا تجاه ھذا الشارع العریق والفری
ل    ام قلی وكل واحد منھم یمتلك ذكریات وایاما ذات طعم خاص عن ھذا الشارع ولكن المكتوب عنھ من ھذه الذكریات واالی

االت محدودة جدا      االت ال    . جدا ، ولم تصدر عن ھذا الشارع سوى كراسات ومق ذه المق ي بھ ذا    والادعي انن ي یضمھا ھ ت
الكتیب قد مألت الفراغ الناجم عن قلة الكتابات المكرسة لشارع المتنبي او انني احطت بھذا الشارع ماضیا وحاضرا او      
ا   انني قدمت لھذا الشارع وعنھ ما یستحقھ فقد كان من المطلوب ان تقدم كل مرحلة شعورھا وموقفھا وحضورھا ودورھ

ك من خالل عدة شخصی       تم ذل افي        فیھ وان ی ع الثق ي الواق ارزا ف ي مارس دورا ب ات ، اذ ان شارع المتنب ات وعدة مؤلف
دم    . العراقي في مختلف المراحل والتوجد شخصیة ثقافیة عراقیة لم تأخذ وتنھل من محتویاتھ ومكتباتھ ب الیق ذا الكتی وھ

ى االوسع                ة تحاول ان تكون مفتوحة عل ا یقدم رؤی ب وانم ذا الجان ي ھ نقص ف ھ وان   تعویضا عن ال واالعمق من دالالت
تتلمس ابعاده االكثر فاعلیة ودیمومة والمتفاعلة مع المستجدات والمستوعبة لما ھو مستمر وفاعل في موروثنا وتقالیدنا 

ي مبحث       . الثقافیة ى عدم استعادتھا ف وألن المعلومات عن ھذا الشارع متوفرة في الكثیر من المصادر فانني حرصت عل
الى توظیفھا دون تكرار في المباحث التي تركزت على تناول اھم الظاھرات واالبعاد ذات الصلة  مخصص لھا وانما عمدت

بشارع المتنبي وارجو ان یكون ھذا الجھد المتواضع دافعا لالخرین لتقدیم ما یستحق شارع المتنبي من اھتمام وان یكون 
  .اسھاما في ھذا التوجھ ومن اهللا التوفیق

  مراحلشارع و:  المبحث االول
لم یكن شارع المتنبي مجرد مكان لشراء وبیع الكتب فقط وانما ھو المكان المناسب واالوسع للتعرف على اوضاع 

المثقفین العراقیین واھتماماتھم المرحلیة وماتعیش الحركة الثقافیة العراقیة من ظواھر ومستجدات ذلك ان ھذا الشارع ال 
داد فقط وانما یقدم صورة موسعة عن الواقع الثقافي العراقي وھي صورة یقدم صورة واقعیة للحركة الثقافیة في بغ

ایجابیة في بعض المراحل وسلبیة في مراحل اخرى وصورة معبرة عن التطور الثقافي وصورة تعكس التدھور 
  او بیعواالنحطاط في الواقع الثقافي ففي ظروف الحصار مثال اضطر الكثیر من المثقفین الى بیع مكتباتھم الشخصیة 

اجزاء مھمة منھا او بیعھا على مراحل او بیع الكتب االكثر رواجا من محتویاتھا واضطروا ایضا الى احتالل اماكن معینة 
ان    في ھذا الشارع لبیع كتبھم بانفسھم واالستفادة من خبراتھم الثقافیة في شراء الكتب االكثر رواجا وبیعھا لالخرین وك

ار ان لقم  روف الحص ي ظ ع ف ن     الواق ى م ة االول ي الطلیع ي ف ین وھ اة المثقف ور لحی اس والمح ي االس ت ھ ز كان ة الخب
ا          ا وتحدد العالقة بھ ى الثقافة وتقودھ ي تستحوذ عل اتھم الیومیة وھي الت ارع     . اھتمام ي ش ات الشخصیة ف ع المكتب وبی

د      المتنبي لیس ولید ظروف الحصار فقط فقد كان المتنبي وما یزال یستقبل محتویات ھذه المك ات لكن بحدود ضیقة فق تب
اك    ي وھن كان ھناك من یرث عن ابیھ مكتبة الیجد رغبة في التواصل معھا واالھتمام بھا فیلجأ الى بیعھا في شارع المتنب
ا              ان المحدد لھ ا من المك ر حجم عة واكب ر س ة اصبحت اكث ھ وألن المكتب من یفرز قسما للبیع من مكتبتھ لعدم الحاجة الی

ة      وھناك من یبیع ال. ر قتام ا ھو اكث مكتبة للسفر خارج العراق او داخلھ ولكن ظروف الحصار استوعبت ھذه االسباب بم
  . وبؤسا منھا وعززتھا بسبب الحاجة الى لقمة العیش 

ومن المعروف ان العراق في مختلف مراحلھ كان یستورد ویستقبل الكتب من مختلف بلدان العالم اما في 
ى الخارج اضطرارا الكثیر من الكنوز المھمة التي جمعت على مراحل واختیرت ظروف الحصار فقد كان یدفع ال

بجھد ومشقة وعبر اسفار واتصاالت وكانت اغلب المنھوبات من المكتبات العراقیة تتم بواسطة شارع المتنبي 
  ھان العراقي الذي عرف باھتمامھ بالثقافة واالسھام بھا كان یحرص كل الحرص على تكریس تحسن ظروف. 

   المادیة لمزید من االھتمام بھا ولمزید من التمسك باالشیاء الدالة علیھا ولكن لیس بامكانھ مواصلة ذلك
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ة شدیدة    بالدرجة نفسھا م ن االھتمام عندما الیجد لعائلتھ ولنفسھ قوتا ویجد ان الظروف السیاسیة واالجتماعی

القسوة والضغط الى الحد الذي تمسك بخناقھ وتالحقھ في بیتھ وتسد علیھ منافذ رؤیتھ وتتدخل بعالقتھ مع كتبھ 
اءت ف       ي ج ار الت اب ظروف حروب    وشؤونھ العائلیة وذلك ما عكسھ شارع المتنبي خالل ظروف الحص ي اعق

ا       دیدة القسوة والضغط ایض ة وش اس           . منھك ن قی ي التطور والیمك ھ ف ذ حریت م یأخ ي ل ارع المتنب دو ان ش ویب
مسیرتھ على اساس الزمن وتدرجھ ولو تم ذلك لكان ھذا الشارع قد ازداد سعة ومساحة ولكان احتل بالمكتبات 

ة  الشخصیة المستمدة منھ المزید من البیوت والدوائر و البنایات ولكان قد امتد الى جمیع المدن والقرى العراقی
لبیاتھا               الظروف ویعكس س ر ب أ ث ي یت ن المتنب ا بصور اخرى ولك ارب معھ داد او یتق بما یشابھ صورتھ في بغ
ي                 ات الت ر من المكتب ارع الكثی ذا الش ى ھ ذلك رجع ال ھ ول بة ل لبیة بالنس ب المراحل س ت اغل وایجابیاتھا وكان

ي            خرجت منھ على یة الت ة واالساس ب المھم یون واصبحت الكت راؤه االساس نوات ومراحل وتحول ق امتداد س
كانت مطلوبة وشحیحة في بعض المراحل كتبا مھملة ومھمشة وغریبة على ارصفتھ ، ویذكر احد العاملین في 

البعد االدبي الراقي  شارع المتنبي اثناء الستینیات والسبعینیات وحتى بدایة الثمانینیات كان الرواج للكتب ذات
ت              اني كان دیني والروح د ال ب ذات البع راء فالكت اه الق ر عن اتج ي تعب ي فھ ي العقالن والكتب ذات المنحى العلم
ة ،            ت المعادل د انقلب ذه فلق ا ھ ا في ایامن ا ، ام اھرة واتجاھ كل ظ موجودة وتباع بالصورة االعتیادیة لكنھا التش

ي    االدبیة والعلمیة ال انحسر بیع الكتب ب الت تي تحمل في طیاتھا التطلع االدبي والثقافي وازداد البحث عن الكت
تحمل في طیاتھا الخرافة والشعوذة والسحر الى الحد الذي اصبحت فیھ االعمال الكاملة لدستویفسكي التي تزید 

ذه  على عشرین مجلدا یقل ثمنھا كثیرا عن كتاب صغیر من كتب الشعوذة والسحر وكان من الممكن الحد م ن ھ
ا          ان لھ ي او ك ارع المتنب ي ش ة دور مسؤول ف ات الثقافی الظاھرة او القضاء علیھا لو كان للمؤسسات والمنظم
دورھا في متابعتھ ومتابعة ودراسة المتغیرات والمستجدات الحاصلة فیھ لكن ھذا الدور كان معدوما ولم تحصل 

ة     وقد تسربت الى ھذا الشارع باث. ایة مبادرة في ھذا المجال  ع مھم ادر ومراج مان زھیدة مكتبات عامرة بمص
ن   وبعضھا یقع في عداد المخطوطات او الطبعات النادرة واخذ بعضھا طریقھ الى خارج العراق وكان من الممك
ان تبادر المؤسسات الرسمیة المختصة الى محاولة استقبال ھذه المكتبات والعمل على تعویض اصحابھا ورفد 

ة  و. المكتبات العامة بھا لعل ابشع وافظع ماحصل في شارع المتنبي استقبالھ الكثیر من بقایا المكتبات المحترق
ت بحرب        ي اقترن لب الت ب والس داث النھ ت االالف من     2003والمنھوبة والمسروقة خالل اح اذ عرضت وبیع

ا دون             بعض مغلق ذا ال ف ھ ا زال مل يء وم ي بعضھا اي ش ق ف م یب ات ول اجراء   الكتب المتبقیة من ھذه المكتب
تحقیق یستوعب كل االسباب ویحدد الجناة ویستعید المفقود ویعوض التالف والمحترق ویعید للمكتبات حیویتھا 
ع        ي الواق ة ف د من االدوار االیجابی وعافیتھا ویحرك شارع المتنبي نحو مزید من الحیویة والفاعلیة ونحو مزی

  .الثقافي العراقي
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  شارع االمتدادات:  المبحث الثاني

ین شارع      ة واضحة ب یالحظ الذي عاش وعرف بغداد في االربعینیات والخمسینیات والستینیات والسبعینیات وجود عالق
كل              المتنبي وساحة  اطق تش ذه المن داد ھ ى امت د عل ي تمت ات الت اھي والمكتب ت المق التحریر مرورا بشارع الرشید اذ كان

ین    االخص المثقف امتدادا للمقاھي والمكتبات التي تقع في شارع المتنبي او تجاور ھذا الشارع بحیث ان غالبیة الناس وب
ي      كانوا یفضلون قطع المسافة بین منطقة شارع المتنبي وساحة ال الجلوس ف دام شاغلین انفسھم ب تحریر مشیا على االق

دو              ان یب د ك ات فق ب والمكتب ة الغاصة بالكت ا والمنطق دم تاریخی ي ھو االق المقاھي وزیارة  المكتبات ، وألن شارع المتنب
ز  ز         وكأنھ نقطة ارتكاز لمجمل المناطق التي كانت تشكل مرك ا یع ا ، وم ق لھ ھ المنطل دو وكإن ذاك ، ویب داد آن ز ذلك ان  بغ

التي تمتد من شارع المتنبي الى ساحة التحریر كانوا في االساس من العاملین في  جمیع الذین انشأوا مكتبات في المنطقة
ھ         ا تقع مكتبت ة بینم ر من مكتب الشارع وكانوا من اصحاب المكتبات وباعة الكتب فیھ بل ان بعضھم استطاع ان یملك اكث

  .  ذي ینتسب الیھ معظم اصحاب المكتبات في بغداداألم واالساس في شارع المتنبي ال
ي          ھ وبق ال مكانت ي او تن ان شارع المتنب ومع انتشار المكتبات في الكثیر من مناطق بغداد اال انھا لم تستطع ان تحتل مك

ة الشبھ بشا            اكن قریب ت ان توجد ام دن العراق حاول رع المركز االساس للكتب والمكتبات بل یمكن القول ان عددا من م
المتنبي او تؤدي بعض ادواره ومھماتھ معتمدة على الشارع نفسھ في الحصول على الكثیر مما ینبغي الحصول علیھ من 
ر من            اطق العراق وان تقف وراء الكثی ر من من ى الكثی ذ ال الكتب واالصدارات بحیث استطاعت روح ھذا الشارع ان تنف

ي والثقافة ،          اسباب انھماك العراقیین في القراءة واقتناء الكت  ین العراق ة ب ة االیجابی ي العالق ا ف ب وان تكون عامال مھم
ویمكن القول ایضا ان شارع المتنبي بموقعھ التاریخي وطابعھ العماري كان من العوامل التي دفعت العراقیین ألن یوفروا 

ي  ان الواحد   للمكتبات امكنة تاریخیة او ذات طابع عماري تراثي وألن یجمعوا الكثیر من المكتبات ف ت اصداء   . المك وكان
ة             راق كاف اء الع ي انح راقیین ف ین الع م المثقف ات معظ یس ورغب ى اذھان واحاس ا ال ي تأخذ طریقھ ح شارع المتنب ومالم

اق   م من آف ا تض اد م ة وارتی ة الواقعی ة المعایش ى محاول دفعھم ال ات  . وت ادمون من المحافظ ون الق اء العراقی ان االدب وك
لتي یقع فیھا شارع المتنبي على انھا روح وجوھر بغداد بل انھا بغداد نفسھا وھذا ما یؤكده  ادیب ینظرون الى المنطقة ا

إن           اءات وتعمقت االلفة ف ت اللق م توال اء ببغداد ومن ث في ذكریاتھ عن بغداد ،  اذ یقول عن اللقاء االول بھا منذ ھذا اللق
وقبل سنوات سألني المخرج العراقي . ع االمین وساحة المیدانبغداد بالنسبة لي ظلت ھي المسافة الممتدة بین مدخل شار

ر واحد        ھ كیلو مت اجح فاجبت یلم سینمائي ن واذا سألني عن   . الصدیق محمد شكري جمیل عن موضوع یمكن ان یصلح لف
ماكن المعنى الذي اقصده قلت على امتداد اكثر من نصف قرن كانت ھذه المنطقة مسرحا للحیاة في بغداد اذ ضمت اشھر ا

ب اشھر المحامین ویمكن        اء ومكات اللھو والفنادق والمقاھي والمكتبات والمطابع ومكاتب الصحف وعیادات اشھر االطب
لمخرج ان یفجر فیھا طاقة الحیاة وینابیعھا ومنذ نھایة الخمسینیات حتى اوائل السبعینیات صرت اكثر ارتباطا بھا فطالما 

بیت من بیوتھا وتناولت طعامي في مطاعمھا وجلست في مقاھیھا وترددت على اقمت في فنادقھا او استأجرت غرفة في 
یلم سینمائي او عرض مسرحي او       . المكتبات التي انتشرت فیھا وتبضعت من محالھا داد لمشاھدة ف وحین كنت ازور بغ

  . ر ھذه المنطقةزا شراء كتاب جدید او حتى حین تكون زیارتي بدون سبب مباشر فلم اكن احس انني في بغداد لو أني لم
وجاء في ذكریات ادیب اخر ان ھذه المنطقة بالذات كانت مركزا للقاء وتجمع المثقفین القادمین من المحافظات الى بغداد 
ا ارادوا ان یكونوا ،  جاؤوا من             ذا م ا ومسرحیین او ھ عراء وقصاصین ورسامین وكتاب وكانوا یعدون بالعشرات من ش

ا الرخیصة    محافظات العراق المختلفة و د باراتھ اقاموا في بغداد لیدرسوا او یعملوا فاستقبلتھم فنادقھا المتواضعة وموائ
داد            ات خرجت من حارات بغ ا تجمع ات اخرى سبقتھم الیھ فكانت لھم تجمعات تلتئم في المقاھي وتلتقي مصادفة بتجمع

بھم حدیث      داء الوقت وتبدی  وازقتھا واتخذت من المقاھي مالذا لھا یوم كانت المقاھي ماتزال مالذا لقض ان اغل راغ وك الف
اك      ا او ھن ھ ھن ا             عھد بالنشر فمنھم من نشر شیئا من كتابات م یكن قد خطا خطوة واحدة خارج حدود زوای نھم من ل وم

ة والحوار والجدل     القراء في الصحف ولكنھم كانوا مفعمین باالحالم والطموحات تدفعھم لھفة شدیدة الى القراءة والكتاب
فھم بین موظف صغیر منسي او مفصول من وظیفة او عاطل عن العمل اصال او   لدیھم من الفراغ ساعات طویلة ، وكان 

  طالب جاء الى المقھى لیدرس ولكنھ لم یجد بدًا من ان ینفق بعض الوقت معھم وكانو جمیعا یستثمرون ھذا الفراغ
ون ،      رأون ویكتب ا یق ر م دیث عن آخ ي الح ة وف ات االدبی ي المناقش ى     ف ول ال ت تتح را ماكان ات كثی ر ان ھذه المناقش غی

اد         ھ وان یع ھ وتاثیرات ي بكل امتدادات اد شارع المتنب مناقشات ایدیولوجیة وسیاسیة وعلى اساس ذلك فمن الصعب ان یع
دونھا               ا كانت علیھ وب اة بم عب استعادة الحی ة اذ یص ة العراقی اة الثقافی ي الحی ھ حضوره المركزي الفاعل والمؤثر ف  الی

  .الیمكن استحضار الصورة الزاھیة للشارع
  یتبع
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  كتاب في حلقات

  الفكر الصوتي عند ابن درید والكوفیین 
  لیل ابراھیم العطیة الدكتور خ:المؤلف 

  دار الشؤون الثقافیة العامة في وزارة الثقافة ـ العراق: جھة االصدار 
  الحلقة االولى 

ھذا بحث اردت فیھ ان ادرس اآلراء الصوتیة التي اوردھا ابو بكر محمد بن الحسن 
) جمھرة اللغة( في مقدمة معجمھ )  ھــ321(بن درید االزدي البصري المتوفى سنة 

بین موقعھا في الدراسات المماثلة عند من سبقھ من اللغویین العرب ألخلص  وأن ات
من ثمة الى بیان اھمیتھا في الفكر الصوتي عند العرب ، ورأي علم الصوت الحدیث 

  .فیھا 
لقد حفزني الى ھذا المبحث ماوجدتھ من اغفال كثیر من الدارسین المحدثین لجھود  

عالجت شأنا من شؤون علم الصوت عند العرب ابن درید الصوتیة في مباحثھم التي 
حین تذكر جھود العرب في علم الصوتیات ، فأن اسمي . ، احببت ان ادلو بدلوي في األدالء بالكتابة عن جھود ھذا الرجل 

رًا من المباحث ،          )  ھــ 175(  الخلیل بن احمد الفراھیدي : رائدیھ  درس الصوتي كثی دما لل د ق ذھن ، فق ى ال ادران ال  یتب
ا        ي زمنن احثین ف وفر للب ا یت ى م واغنیاه بكثیر من سدید االراء ، تظھر قیمتھا العلمیة من خالل مالحظة عدم توفرھما عل
الحاضر من ادوات حدیثة مختبریة ، وسواھا مما یتطلبھ ھذا العلم ، وباالمكان اجتالء اھم ما توصل الیھ ھذان العالمان ، 

فصیر اوالھا باالبتداء أدخل ) : الذوق( ب اصوات العربیة ترتیبًا مخرجیًا عن طریق باالشارة الى صنع الفراھیدي في ترتی
ز       ) 2(منھا في الحلق ، ولما تھیأ لھ ذلك رتبھا وفق احیازھا ومدرجھا    ) 1(حرف  ة من صفاتھا ، ، ومی ي طائف ونظر ف

دخیل   اصواتھا المذلقة والمصمتة ، وسن للخالفین بعده ضوابط لمعرفة صحیح بناء كالم ا ا سبیویھ ،   ) 3(لعرب من ال ام
فقد اغنى الدرس الصوتي عند العرب مستفیدًا من خبرات استاذه الفراھیدي ، باضافات ذكیة  أضاءت الطریق لما تاله ،  
درس    وحسبنا االشارة الى دراستھ خارج االصوات ، وادخالھ تغییرات مھمة علیھا مازالت تحتل مكانھ خاصة في نظر ال

ر    ) 4(ر باعتماده على الجانب الفسیولوجي الصوتي المعاص ة الكثی ى معرف الذي ركن الیھ استاذه فكان من ذلك توصلھ ال
ن           ار اب اء ھذا البحث من خالل استقراء افك ي اثن من صفات االصوات العامة والخاصة فیما سیجد طریقھ الى المعالجة ف

  . درید الصوتیة وبیان موقعھا بینھا
  جھود ابن درید الصوتیة 

، ) ھـ 288(عتمد ابن درید على دراسة من سبقھ من علماء العرب كالخلیل ، وسیبویھ ، وشیخھ ابي عثمان االشناندني  ا
ھ     . وسواھم ممن دعاھم بالنحویین ى علی وقد اشار صراحة الى الفراھیدي في اكثر من موضع في مقدمة الجمھرة ، واثن

اب  بما ھو اھلھ ، النھ لم یشأ أن یجري في أنشاء ھذا ال ي الجمھرة   –كت اء ، وال       -یعن ھ من العلم ى االزدراء بمن تقدم ال
ي  . الطعن في االسالف  ي     )  5(وقال انما على مثالھم نحتذي ، وبسبیاھم نقتدي ، وعلى مااصلوا نبن ھ ف ھ مقولت ونقل عن

ة منقوال   كما اورد نصا لشیخھ االشنانداني في صفة االص ) 6(صفة الحاء لوال بحة في الحاء الشتبھت بالعین  وات المذلق
ا سنجلوه      . عن االخفش  أثره بھ مم ھ ، وت ولم اجد ذكرًا لسیبویھ في منقوالتھ ضمن ھذا الباب وال اشك في افادتھ منھ فی

اب ،    رًءا یتصدى    ) 7(خالل ھذا البحث ویتضح ذلك جلیًا حین نعثر على نصین اقتبسھما ابن درید من الكت ل ان ام والیعق
فقد عالج ابن درید موضوعات شتى في الدرس . من قدماء العرب الیطلع على آراء سبیویھ فیھ لمعالجة الدرس الصوتي 

  : الصوتي منھا 
  جھر ، والھمس، مكال: محاولتھ احصاء اصوات العربیة ، وبیان مخارجھا واجتالء طائفة من صفاتھا العامة 

م الصوت من      كاالطباق ، والذالقة ، واالصمات ، : والشدة، والرخاوة ، والخاصة  والتفشي  ، وما یدخل تحت قوانین عل
ة          ا یعرف بالمماثل ة مم ة والجمل ي الكلم تالف االصوات ف وسواھا من الظواھر المسماة بمسمیات        Assimilationان

و    ن نح دھم م ة عن ان      : مختلف ویم وبی ة والتق ى الدراس بیلھا ال ث س ذه المباح تجد ھ ام  ، وس ب ، واالدغ دال ، والقل االب
                                           . فیھا  المعاصر

  :اصوات العربیة 
عة وعشرون صوتًا عن قوم من النحویین            ي موضع تس ده ف ) 8(ذكر ابن درید رأیین في عدد اصوات العربیة ، فھي عن

ة وعشرین     ى ثمانی اني ، أل     ) 9. (وفي موضع آخر بلغت تسعة وعشرین مرجعھن ال رأي الث دو انھ مع ال ي    ویب نھ عاد ف
ة    متة والمذلق ھ عن االصوات المص ي     . فرجحھ ) 10(حدیث تالفھم ف ة آٍت من اخ دد اصوات العربی ي ع ومجمل الخالف ف

الحظ مایلحقھ من النقص والتغییر ، فتارة تكتب واوًا ) 11( -وفیھم المبرد –صوت الھمزة ، فمن اخرج ھذا الصوت منھا 
  ویبدو ان اساس الوھم في ھذا ، اختالط مفھوم االلف . الصورة لھ ولذلك اسقطوه وتارة یاء او الفًا ، فكأنكم عدوه صوتًا 
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ة    بالھمزة ، إلتف ة الحركة الطویل ف الموافق لآلرامي      ) ة(اقھما بالرسم عندھم من خالل مجاورتھم لكتاب كل االل ى ش ( عل

ف   دي ،               ) 12) (ال یھم الفراھی أن ف ة تسعة وعشرین ، ف رون اصوات العربی النحویین ممن ی د ب ا من سماھم ابن دری ام
                        0  وسیبویھ علیھ جل علماء العربیة اآلخرین

  :مخارج االصوات 
اد        ة باعتم ي العربی وات ف ارج االص ب مخ ن رت دم م دي اق د الفراھی ذوق ( یع ي   ) ال وت النطق م الص دخل عل و مای وھ

)Articulatory Phonwticis   ( مع ایمانھ أن . وخلص الى ترتیبھا  من الحلق حتى الشفتین )   ا من الھمزة مخرجھ
ق  ر عدھا االصو    ) 13(، ) اقصى الحل ھ آث غوطة      اال ان ھ مھتوتة مض ا  وفق رأی ـ  ... ات ، ألنھ ي مدرجة من     (( فـ التقع ف

د       ) 14)). (مدارج اللسان ، انما ھي ھاویة في الھواء ق ، وھي عن ى اصوات الحل ا ال وقد خالفھ في ذلك سیبویھ باعادتھ
ووھم " حنجریة حبسة"     Glottal stopالمحدثین صوت حنجري مخرجھ فتحة المزمار ، ولذلك یسمى غالبًا عندھم 

د             . ضمن اصوات الحلق ) االلف( حین عد  ل صاحبنا ابن دری رب مث د من تاله من لغویي الع داوال عن وظل ھذا الوھم مت
اني ستة   ) 16. (فھي عند االول تسعة . ویختلف عدد مخارج االصوات عند الفراھیدي وسیبویھ ) 15. (وسواه  وعند الث

ا      ) 18(خالفًا لما اورده ابن الجزري ) 17(یھا ووافق ابن درید سیبویھ ف.عشر مخرجًا  ة عشر مخرج ده اربع ا عن في انھ
ھ         دًا  وھو طرف اللسان ، وھو رأي علی ًا واح ن    : باسقاط مخارج النون والالم والراء وجعلھا مخرج راء وقطرب واب الف

ة   : فیھ قولھ  بید ان الذي بین ایدینا من نسخ الجمھرة لیس فیھ ھذا الرأي ، وانما.  كیسان والجرمي  ثم النون تحت حاف
راء ادخل بطرف         ك ، وال ذا ( اللسان من الشق االیمن ، والالم قریبة من ذل م       ) ك ي الف راء ادخل طرف اللسان ف اال ان ال

ھ                ) 19.( دم ب ذي ق الف لنصھ ال ھ مخ راء من مخرج واحد ، فإن الم وال ذا القول عدة مخارج النون وال م من ھ و فھ ( ول
راد  . من انھا ستة عشر مجرى ، اي مخرجًا ) اسھامخارج الحروف واجن ومع ذلك فاننا نستشعر اضطرابًا ملحوظًا في ای

ق واالنتھاء باصوات الشفتین ، فھو          داء باصوات الحل ي االبت ابن درید للمخارج حین تلقاه الیوردھا ایراد سیبویھ لھا ف
اء ( ات عند سیبویھ ، اصوات یورد بعد ذكره اصوات الشفتین النون الخفیفة ، وھي نھایة االصو م  ) الظاء والذال والث ، ث

ورد  اد( ی دیم      ) الض ن الن ذا الظن اب د ھ واھا  ویؤك ة عن س ن الجمھرة مختلف دینا م ین ای ي ب خة الت وحي ان النس ا ی مم
ببغداد حین یذكر عن ھذا المعجم كونھ مختلف النسخ كثیر الزیادة والنقصان ، ألنھ أماله بفارس ، وأماله ) 20) (ھـ380(

ص    ف االمالء زاد ونق ا اختل رة   ... من حفظھ ، فلم خة األخی ي النس ا المعول ھ ي علیھ ة الت دد . والتام ذا لع ا ھ واذا تركن
دھما    أصوات الحلق ، فاننا نجد اتفاقًا بین ابن درید وسیبویھ في عددھا ، مخالفین الفراھیدي في عدھا خمسة ، وھي عن

  : مقسمة ثالثة أقسام 
  . وتكون بھذا سبعة  . اوسط الحلق للعین والخاء  .وجعاله للھمزة والھاء وااللف : اقصى الحلق 

  :ویخالفھما المحدثون في جملة من األمور  ، فھي مرتبة عندھم 
وأخرى في أنھم الیرون األلف صوتًا من أصوات   . وھي على ھذا خمسة . الھمزة تلیھا الھاء فالعین ، فالخاء ، ثم الغین 

  ومع اتفاق ابن درید مع سیبویھ في جملة ما أورده  في مخارج األصوات ،. صوت لین الحلق ، ألنھ 
أول حافة اللسان وما یلیھ (فمخرج الضاد عند سیبویھ من ) : الضاد(فقد خالفھ في بعض الجزیئات  كالحاصل في صفة   

راس  ن األض اء  )  21) (م ین والی یم والش وات الج ي أص ع یل ي موض ا . ف اد( ام ن عن) الض                                           (ده  ، فم
 والضاد عند ابن) 22. (لثویة حنكیة –تبعًا لما وصف  –فالضاد عند سیبویھ ) . وسط اللسان مما یلیھ الى الحافة الیمنى 

  ة ، ویكاددرید ترتكز على حافة اللسان في نقطة تبدو اكثر تقدمًا نحو سقف الحنك الصلب على االضراس االمامی
النھا من حافة اللسان   ... الضعیفة ، التي اشار الیھا سیبویھ من انھا تتكلف من الجانب االیمن ) الضاد( لھا ینطبق على 

رأي ،   ) 23. (تخالط مخرج غیرھا بعد  خروجھا ، فتستطیل حتى تخالط حروف اللسان ... وھي اخف ..  ذا ال واذا صح ھ
وخالف  ) 24. (الضاد في طائفة من البیئات العربیة التي زارھا في اثناء تجولھ بینھا فأننا نفترض سماع ابن درید لھذه 

ل الالم         ون قب ي عده الن د سیبویھ ف دھم         . ابن دری ى ذلك ألن النون عن ھ ، والمحدثون عل صوت  : ومذھب سیبویھ یقدم
ث من الرئتین من المرور عن طریق أسناني لثوي آنفي یحدث من انخفاض الجزء اللین من الحنك ، فیتمكن الھواء المنبع

ي المخارج من       . اما الالم ،  فصوت حاصل من اتصال طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا .االنف  ذا ادخل ف ى ھ فالنون عل
ي               . الالم ا یطیل سیبویھ ف د لمخارج االصوات شئ من وصف االختصار عكس سیبویھ ، فبینم ویشوب وصف ابن دری

ا من    : بالقول  – تمثیلعلى سبیل ال –وصف الالم  ین مایلیھ من حافة اللسان من ادناھا الى منتھى طرف اللسان بینھا وب
القول            د ب ن دری ي اب ة  یكتف ة والثنی اب والرباعی ا فوق الضاحك والن ة من ذلك     : الحنك االعلى وم د   . الالم قریب وھو یری

  . مخرج النون 
  :الصفات العامة لالصوات 

ورة والم –أ  وات المجھ ة االص ور      . ھموس ان مجھ ي تبی ا ف وتیة واھمیتھ ار الص ة االوت رب حقیق ا الع ل علماؤن ئن جھ ل
ولعل . الصوت من مھموسھ ، فانھم تمكنوا باتباع علم االصوات النطقي من الوصول الى نتائج حسنة أقر جلھا المحدثون 

  حرف : ھ حین عرف المجھور بأنھ اقدم من تصدى للتفریق بین الجھر  في الصوت والھمس  فیھ من علماء العرب سیبوی
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) 25. (عتماد في موضعھ حتى جرى النفس معھ والمھموس ضده وھو حرف اضعف اال. اشبع االعتماد ویجري الصوت 

دثین    د المح رج عن د سیبویھ  المخ ع عن ل الموض وت ) 26. (ویقاب باع الص ي  : واراد باش ة ف ویة المطلوب ة العض العملی
ي               ) 27. (اصدار الصوت  رئتین ف دور ال ة ل ھ ، فمالحظة ذكی ھ ، او الصوت یجري فی نفس ان یجرى مع ھ ال ھ من ا قول ام
ان مجھورات االصوات     . والھمس عملیتي الجھر  ي بی ولعل سیبویھ ادرك الكثیر من ھذه الحقائق ، فلم یخالفھ التوفیق ف

ولم یشأ ابن درید ان یكرر تعریف سیبویھ للصوت المجھور  . ومھموساتھا اال في اصوات یسیرة سیأتي بیانھا بعد حین 
ا     رب ، دونم ذكر     والمھموس بالفاظھ كما فعل من تاله من اللغویین الع ى      ) 28(اضافة شئ ی ر الصوت ال ھ عزا جھ ولكن

ا تسترخي   : والھمس  . انما سمیت مجھورة ، إلن مخرجھا لم یتسع ، فلم تسمع لھا صوتًا   : اتساع المخارج ، فقال  إلنھ
اري   ي المج ھ  ) 29. (ف ن بتعریف نا الظ ة        واذا احس وتیین حال وترین الص اذ ال ارتھ التخ ا اش وس ، ادركن وجز للمھم الم

ولو صح . لم یتسع : ، وال اللتقائھا في حالة الجھر في غیر اتساعھ المفھوم من قولھ " اتساع المخرج" ترخاء بـ  االس
ھ      ي  قول د المحدثون         : حسن الظن ھنا ، فأن من نافلة القول ان اشارتھ الموجزة ف م تسمع لھا صوتًا دقیقة حین یؤك فل

اء تسربھ    ان المسافة بین الوترین الصوتیین تتسع من ) 30( ي اثن المجھورات اتساعًا نسبیًا ، ویقل بذلك ضغط الھواء ف
زاي . وتقل بذلك سعة الذبذبات  د      " ذكر ابن درید ثمانیة عشر صوتًا مجھورًا لیس بینھا  ال عة عشر صوتًا عن ھ تس مقابل

تصحیف صوابھ   جاء من " الجیم" ولعل تكرار سیبویھ  ، ولیس من العسیر افتراض سقوطھ من مخطوطات الجمھرة ، 
اف والطاء ضمن     : ویخالف علماء الصوت المحدثون سیبویھ ، وابن درید في عٌد اصوات " المیم"  الھمزة وااللف والق

ھ الیسمح          . المجھور من اصوات العربیة  ار الصوتیة مع اما الھمزة فال  یمكن وصفھ بجھر وال ھمس ، إلن وضع االوت
روف أن ) 31. (بشئ من ذلك     ف صو  والمع ین  االل اف        Vowelت ل ذلك الق ار الصوتیة ، وك ي االوت ة ف التصحبھ حرك

ران الكریم مھموسة      ا          . الحدیثة التي تسمع من مجودي الق ا ، فادخلوھ ى جھرھ دماء العرب عل ومن اجل ذلك حرص ق
یقال وما قیل عن القاف  .علیھا خوف الھمس فیھا) لین قصیر ( بأضافة صوت ) 32. (االصوات   من" یقلقل" ضمن ما 

ذكر مع     عن الطاء ، فھي مھموسة  ا یمكن ان ن انتینو  " عند المحدثین ، على انن ـ   " ك ا ، فــ ي االول    " فیھم ا ف ا كان ربم
  . وأن ذلك من مظاھر لھجات العرب ) 33" (حرفین مجھورین في قسم من اقسام العربیة القدیمة في االقل 

  :االصوات الشدیدة والرخوة  -ب
د مصطلح ا    ھ   حدد ابن دری ي المجاري    : الصوات الرخوة بقول ترخي ف ا تس میت رخوة ، النھ ًا  ) 34( س م یورد تعریف ول

ھ       : لالصوات الشدیدة كما فعل سیبویھ حین عرفھما معًا ، مشیرًا الى الرخو بأنھ  ھ الصوت ، والشدید بأن ذي یجري فی ال
ر مایندرج تحت المصطلحین من       على ان ابن درید لم یفد افادة سیبوی ) 35" (الذي یمنع الصوت ان یجري فیھ ي ذك ھ ف

ي االصوات الرخوة            ا ف اف عادًا ایاھم اء بالك ي الھاء ، فھو       . صفات االصوات ، فوھم ، اذ قرن الھ یس من خالف ف ول
د النطق بھ دون ان یتحرك الوتران الصوتیان        اف    ) 36. (صوت رخو مھموس یظل المزمار منبسط عن ا ان یكون الك ام

ي ذلك المحدثون ،      كذلك ، فلیس من الصو اب في شئ ، وسیبویھ یخالفھ في ذلك وبعده في االصوات الشدیدة ویعضده ف
د انفصال                ھ صوت انفجاري یجيء عن ا یسمع ل ى ، ومن ھن لحدوثھ في اثناء اتصال اقصى اللسان باقصى الحنك االعل

  . العضوین المذكورین 
ی     دیدة ول من االصوات الش د السین ض ن دری د اب ب ان یع ب   والغری ك ذھ ى ذل وس ، وال ھ صوت رخو مھم ذلك ، الن س ك

) 37(في عدھا ضمن االصوات الرخوة ، وھي عنده متوسطة الشدة ) العین( وخالف ابن درید سیبویھ في . سیبویھ ایضًا 
ًا     ) 38( تمثل مشكلة یعسر التعرف على خواصھا ) العین( ولم تزل  ر واضح تمام ومن  . تلك الخواص مایزال بعضھا غی

  .فلعل االیام تكشف حقیقة ھذا الصوتیدري 
  الھوامش

  .وما بعدھا .1/76،وبغیة الوعاة  67،والفھرست 2/195/تاریخ بغداد: انظر في ترجمتھ -
ي نص         : یؤثر المحدثون تسمیة الصوت على ما سماه القدماء) 1( ا جاء ف اء البحث ،اال م ي اثن الحروف،وسنفعل ذلك ف

  .مقتبس 
  1/52العین )2(
  1/60العین )3(
  االصوات عند سیبوبھ)1975/(21:بحثھ في مجلة الثقافة المصریة . كمال بشر.د) 4(
   1/9الجمھرة )5(
   1/9الشبھت تصحیف ،وانظر الجمھرة :وفیھ  1/64العین )6(
  ، 3/339الجمھرة  412)7(
   1/8الجمھرة)8(
  1/4نفسھ )9(
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   1/6نفسھ )10(

  ، وھمع الھوامع  10/126، وشرح المفصل  1/192المقتضب 
)11 (2/227   
ي  : ، وانظر ایضا  18 القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث: عبد الصبور شاھین . د) 12( النظریات الصوتیة ف

   145ص11) 1974(كتاب سیبویھ الحولیات التونسیة 
  1/58العین ) 13(
   1/64نفسھ ) 14(
   10/126وشرح المفصل  10/62وشرح المفصل  1/52سر صناعة االعراب : انظر مثال ) 15(
                                         1/65العین ) 16(
  1/8مھرة الج) 17(
                                                                            1/199النشر ) 18(
  1/8الجمھرة ) 19(
   67الفھرست ) 20(
                                     2/406الكتاب ) 21(
                                       105االصوات . كمال بشر . د) 22(
  ومابعدھا  2/404الكتاب ) 23(
   2/195انظر في ذلك تاریخ بغداد ) 24(
   2/405الكتاب ) 25(
   231التطور اللغوي : محمود فھمي حجازي . د) 26(
   125االصوات اللغویة : ابراھیم انیس . د ) 27(
ي اال   ) 28( ة   انظر الجداول المقارنة في مخارج االصوات وصفات الجھر والھمس وسواھا الواردة ف -129صوات اللغوی

136   
   1/8الجمھرة ) 29( 
   171االصوات اللغویة ) 30(
ھ مھموس   112االصوات ) 31( رى ان انتینو ی ى ان ك ة  ( عل وات العربی م اص ي عل ك د.  35) دروس ف ى ذل ام . وعل تم

  حسان في مناھج البحث اللغوي 
   1/203النشر . وقد جمعھا قولھم قطب جد . ة لانظر عن القلق) 32(
   35دروس في علم اصوات العربیة ) 33(
   1/8الجمھرة ) 34(
   2/406الكتاب ) 35(
  89االصوات اللغویة ) 26(
   2/406الكتاب ) 37(
  . 132االصوات ) 38(
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  رؤیة

  ىتقریب العامیة من الفصح
  ـ عّالمة عراقي الدكتور حسین علي محفوظ األستاذ

ي كل شؤون            وم والفنون وف ارف والعل واب المع ي كل اب تصدیر العربیة لغة قدیمة واسعة غنیة بااللفاظ والمصطلحات ف
ان     الحیاة وفي جمیع آفاق التفكیر والتعبیر و قد اعطت االمم الشرقیة ما تحتاج الیھ من الكلمات والمفردات واسالیب البی

وما زالت تمدھا بااللفاظ كما امدت اللغات ) الخط العربي(في الدنیا والدین واسھمت في تكوین اللغات الشرقیة ووھبت لھا 
ان      ذا اللس ظ ھ د حف م ولق ارة والعل ات الحض ن كلم د م ة بالعدی ة واالفریقی م واالدب   االوربی ي العل رب ف راث الع ین ت المب

ت               اتر بلغ ب واسفار ودف ي كت ر ف اج وحضارة وفك ن نت ا خلف م ث االنسان وم والفلسفة والصناعة والفن وحفظ مواری
ا        یس لن ي المشرق والمغرب ھذا ول ا اللھجات   ( المالیین تعتز بھا دور الكتب والخزائن العامة والخاصة ف اال ) اذا فرقتن

م   ، ویة محكمة متینة امینةالفصحى رابطة ق فالبد من لزومھا والمحافظة علیھا وتوریثھا والسعي لتقریب العامیة منھا ث
البد من اجتناب اللحن وتقویم اللسان والقلم ورعایة الفصاحة وتوخي السالسة والسالمة والسھولة والوضوح في الكالم  

ب وال     ل والتعری ة والنق دوین والترجم ألیف والت ان والت الیبھا    والبی ة واس د العربی زام القواع ر والت ة واالنشاء والتعبی كتاب
  .البیانیة االصیلة وطرائقھا البلیغة وسننھا المأثورة

  نظرة في العامیة العراقیة
اس         عوب وضروب الن اس الش ات االمم واجن اف  ألالنسان تاریخ طویل في ھذا الجزء من االرض وقد مرت بھ من طبق لف

ت           واذا كانت جنة عدن في ا ت االلسن وافترق ا باساطیر التوراة فھنالك تباین ھ االنسان االول واذا آمن بط من لعراق فقد اھ
أ االشوریین       . اللغات واختلفت اللھجات ابلیین ومنش د الب كان العراق على كل حال عش السومریین ووطن االكدیین ومول

رة        ھ قبائل الجزی ھ العرب وتبوأت انیون وقطن ازال  وقد خیم بھ الفرس والیون وم
وبلغتھ تجارة  .عقبھا یجزع وادیھ ویرتبع فیھ ویمتار منھ ویزدار اقطار مفازتھ

ن     ود م ھ الوف رب وجاءت ي المغ ھ رواد االندلس ف اخ ب ي المشرق وان الصین ف
ط الشمال        ان ورب ھ المشرقان والمغرب التقى فی الروم وزارتھ الرسل من الھند ف

وا ا    ي مناكب االرض فبلغ ى الصرود     بالجنوب ومشى اھلھ ف لجروم ووصلوا ال
نھم      . دوا عی ى بالد االفرنج وم وقد اوجفوا خیلھم على الصین واقبلوا یزفون ال

ھ    ان ادیم د ك رك وق لطان الت ب لس د الطی ذا البل ا وراء المحیط وخضع ھ ى م ال
ام    م وای معترك فوارسھم ومحط ركابھم حقبا ورثتھا اوربا بضع سنین دول وام

راء وعادات ولغات ودیانات ولھجات ، التقت في واقوام وملل ونحل ومذاھب وآ
دماء           ائجھ ال ي وش ابكت ف عوب وتش عیده الش ي ص ت ف م وتعارف راق االم الع
احاتھ           ي س ھ العقول واتصلت ف ي رحب ائع وتزاوجت ف ھ الطب ومزجت في مربع

ي   اآل ا ف راء وتواصلت في مدائنھ االلسنة وترك كل اولئك اثارا ما زالت مالمحھ
ادات الق والع رقص   االخ راش وال اس والف ام واللب اة والطع ات والحی واللھج

  والغناء واسلوب المحاورة والكالم ولحن القول والسنن 
دة حقب طوال ونتیجة                 امي وھي زب ة وقصة االدب الع اریخ اللھجة العراقی ي وخالصة ت تلك اذن قصة الفولكلور العراق

ا  ث تداول الحضارات واختالط العالم اآلفھي من مواری، عصور مدیدة وعصارة دھور متوغلة في الزمان  دمي وقد طورھ
ھ          ي الشمال والمشرق وتحكك ھ ف الجزیرة وصلتھ الدائمة بجارات تأثیر العصر العباسي وصبغھا اتصال العراق المستمر ب

رب    ا والغ د من االال          . المواصل باورب ماء ودخل مع الحضارة العدی الكثیر من االشیاء واالس اءت التجارة ب د ج ذا وق ت ھ
ذكرى عھد وكل تعبیر سمة فترة وكل كلمة  موصولة الحدیث بالقدیم متصلة الحاضر بالغابر فكل قولفاللھجة ، واالدوات 

و دؤاد ، صورة زمان  ذلي         ففي كالمنا الفاظ استعملھا في الجاھلیة اب م الھ اعي واالعشى واالعل ثلم الخن ادي وابو الم االی
د       وامرؤ القیس واوس بن حجر وبشر بن ابي خ ة ودری كري والحطیئ زة الیش ن حل ازم وتمیم بن ابي بن مقبل والحارث ب

بن الصمة وزھیر بن ابي سلمى وضمرة بن ضمرة النھشلي وطرفة بن العبد وطفیل الغنوي وعبید بن االبرص وعدي بن 
ع ) الجالل(و في شعر االعشى) تمطق(في شعر زھیر و  )بتك(زید ولبید والمثقب والنابغة فقد جاءت ي دؤاد و في ش ( ر اب

د      ) الشریعة (في شعر تمیم و  ) الدحداح(في شعر لبید و) خیم(في شعر امرؤ القیس و) حدرة بدرة  عر عدي بن زی ي ش ف
ة و ) الملة(في شعر اوس و) الكلة(و في شعر ابي الملثم) العكة(و ة (في شعر الحطیئ ي شعر بشر و   ) النی ان (ف ي  ) الھیم ف

) الخط( بمعنى الحلي و ) الخشل(في االعمال و) التقسیم(بمعنى المتاع و) السبابا(شعر الحارث بن حلزة واستعمل اباؤنا 
بمعنى الجرة ) الشربة ( بمعنى الحزمة و) الشدة (بمعنى الزواج و ) الرجل ( بمعنى الطعام و ) الدعوة( بمعنى الرسالة و 

                                       بمعنى التلمیذ) الصانع ( و
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رد والجندي و  ) نفر(بمعنى الناس و) العالم(بمعنى معافى وحي و) طیب (والمتعلم والخادم  و  ى  )  الھور (بمعنى الف بمعن

امري     ) شویة  ( واذا قال العراقي الیوم . البحیرة في ایام العباسیین والمغول كما نستعملھا نحن االن ال الع د ق اي قلیل فق
  :من قبل 

  معاھد لم یبق صرف الزما                      ن منھا ومني اال شویا
  " اصلحھ بیض اهللا وجھك" لشریف ابي طالب االنصاري فقد قالت الریباس ام كلثوم ل) بیض اهللا وجھك ( واذا قیل 
  :فقد جاءت في شعر تمیم بن معد) على عیني وراسي( واذا قال 

  قالت اذا كنت من حبي بكیت دمًا                فسقنیھا على العینین والراس
د وردت  ) الظروف( واذا استعمل  بمعنى الزقاق فق

  :في شعر احمد بن غائم
  لھا دموعي   ارى خمرًا تشاك

  كأن ظروفھا كانت شؤوني
ال  دة( واذا ق بح بی ن ) ش د ب تعملھا محم د اس فق

  :عصام االعمى الربعي قال
رف                     ن مط ل الب ان وق ن كیس ل الب وق

  خلیلكما بین الحنایا مسبح
د    ) مر( واذا استعمل  ع وجرى فق بمعنى حدث ووق

رضي اهللا ( ورد في كلمة الخلیفة عثمان بن عفان 
في قصة ابي زبید الطائي في وصف االسد    )عنھ 

  "سك منھأھات ما مر على ر"اذ قال لھ 
تعمل  وع(واذا اس ة  ) مقم ج البالغ ي نھ د ورد ف فق

  " خائف مقموع"من كالم االمام علي علیھ السالم 
ى    د عل ع حدی د ( واذا جم و   ) حدای بقھ اب د س فق

  :الطیب
ى    ) عین الي تصیبك تعمى  ( واذ قال  فقد جرت عل

  :ان المتنبيلس
ا                         اب بھ ین ان تص ن الع ًا م خوف

  اصاب عینا بھا تصاب عمى
  "نھ قفة إكبر حتى صار ك: " فقد قالت العرب) قفة صار( واذ قال 

  فقد قال الشاعر القدیم) في امان اهللا وحفظھ( و) في داعة اهللا( واذا قال عند التودیع 
  وفي حفظھ غداة تولى                       لم اقل للشباب في دعة اهللا     

                                        زائر زارني اقام قلیال                                 سود الصحف بالذنوب وولى
  :ففي دیوان المتنبي) حلف بالطالق( واذا قال 

  انك ابنھ بالطالق لو تنكرت في المكر لقوم                             حلفوا
  :ففي شعر المتنبي ایضا اي نسبتھ الّي) قولتني مالم اقل ( واذا قال 

  فما العائدون وما اثلوا                                وما الحاسدون وما قولوا
افدیك بنفس البد  فرأیت عیبًا ان" اي رأیت عیبا فقد كتب ابن ثوابة الى عبید اهللا بن سلیمان یعتذر) شفت عیب( واذا قال 

  " لھا من فناء 
  :ففي المقامة االسدیة) حسب حسابھ( واذا قال 

  فاحسب حسابك والتمس                            كیما تنال الملتمس
  "لي عشرون سنة ابصر بفرد عین "فقد قال ابراھیم الحربي ) فرد عین ( واذا قال 

  :وألبي الحسن علي بن یوسف القطفي المعروف بالقاضي االكرم"  كان الصوري یكتب بفرد عین" وفي تذكرة الحفاظ 
  شیخ لنا یعزى الى منذر                             مستقبح االخالق والعین

  من عجب البحر فحدث بھ                           بفرد عین ولسانین
  " ي یتعلم الحلقسأاعلى ر" فقد قال بدیع الزمان الھمداني ) یتعلم براسي( واذ قال 

  "فمن حالوة الروح دفعتھ" فقد قال الغزولي) حالوة روحي( واذ قال من 
  " قطعة المساكین"اي قدح الیتیمیة فقد كانت الصبیان تسمیھا ) جدح الیتیمیة( واذا سمي نجوم الفكة 
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  ."ة طویلة اللسان ال صبر لي على الضرائرأانا امر" فقد قالت لیلى بنت الخطیم بن عدي ) لسانھا طویل( واذا قال 
  وعین الشيء" الشىء  ةعین" اي خیاره ففي الفاظ الكتاب ) الشيء ةعین( واذا قال 
ال   ى صدره ( واذا ق ي المحاضرات  ) دق عل تعداده فف ر عن اس ھ  أاذا س : " اي عب ل واذا عاودت دره ویقول افع لتھ دق ص

  "ال حول وال قوة اال باهللا نسیت "وتقاضیتھ دق جبھتھ ویقول 
  " عن طیب نفس" ففي خطبة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ) عن طیب خاطر ( واذا قال 

  :اللفاظ التركیةومن امثلة  ا
  .ناصل –) آجیق( آجغ 

  .اضافي –آیري  
   .معرق قدیم –اسكى  

   .ثقیل –) آغر( اغر
  غرفة) اوطة(اوده .انبوبة) امزك( امزكك 

  .زلیة كبیرة) اورتھ(اورطة  .
  .مسمار لولبي) بورغر(برغي  
  .اول جید–برنجي  
  .بلید) بوداال( بودلة  
  فارغ –بوش  

  ،  لواقي من الطینا –) جامورلق( جاملغ 
  عریف –) جاوش( جاووش 
  ملعقة –) قایش( خاشوكة 

  حلوى –) طاتلي( داطلي 
  من انواع الطبول) تومبلك ( دمبركھ 
  مغالق من سوركولمك اي االغالق –) سوركي( سركي 
                                            سفود –شیش 
  ذنب جرم اثم –صوج 
  اصل –صوي 
  جندي 1000، فوج  -طابور

  بواب –) قبوجي ( قاب جي 
  اللحم المقلي –قاورمة 

  غیر مناسب ضخم غلیظ كبیر –) قابا( قبھ 
  مقرعة ، سوط –قرباج 

  حوصلة ، كنایة عن الصبر واالحتمال –) قورساق( قرصاغ 
  حاد –كسكین 
  مؤخر البندقیة) قونداق ( كنداغ 

  جسر –كوبري 
  منظرة –) كوزلك( كزلك 
  اي االرادة" باقدیر مق " من " باق " تعال و " كل " ل انظر من تعا –كلباخ 

  المدھنة –یاغدان 
  نوع من الكوفیة –) یاشمق ( یشماغ 
  تفتیش –) یوقالمھ( یقلمة 
  رویدا تمھل) یاواش( یواش 

  ومن االلفاظ الفارسیة
  نوع من االحذیة –) بابوش( بابوج 

  ستعمل في المباني والبیوت للتبرید وھو الباداھنج وقد كان ی. بادكیر حار الھواء 
  معضد –) بازوبند ( بازبند 
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  يءقائمة الش –) بازو( بازى 

  عطیة) بخشش( بخشیش 
  مساو سواء) برابر( بربار 
  كلمة شتم –بشت 
  مخدر –) بنكك( بنج 

  كراع –باجة 
  رجل –بایھ 

 نضیج –بختھ 
  حركة ، اضطراب –جنبش 
  ربع –) جھاریك ( جارك 

  شوكة –جنكال  
  بیت –خانة 
  متفرقة –خردة 
  جید –خوش 

  قنبلة –دانھ 
  كتف -دوش
  طبل ، فراغ ابلھ  –دھل 

  نسائي –نة زنا
  حیلة –ساختھ 

                                           بسیط –ساده 
  راس العمل –) سركار( سركال 

  تعبیر عن المسرة –) شادباش( شوباش 
  احسنت –) افرین ( عافرم 
  قالدة –كردانھ 

  بدن -)الشھ (لشھ 
  غسال –مردھشور 

  :ومن االلفاظ االنكلیزیة
  الحامض – ACID  اسید

                                                                        المشیلة  BRACKET –كیت برا
                            المصدة BUMPER –بمبر 

  الحاملة الكرویة BALL BEARING–بول بیرن 
  المرجل BOILER –بویلر 
  الواجنة PISTON –بستم 
  السدام PLUG –بلك 

  PLUG  –بلیت 
  المضخة – PUMPبمب 
  الدبوس PIN –بیم 

  الجابیة  TANK –تانكي 
  االطار TYRE –تایر 
  المرقق THINNER –تنر 

  المخرطة TURNER –تورنة 
  المیصلة JOINT –جاین 
  الخانق CHOKE –جوك 

  لوح المقایسس DASH BOARD –دشبول 
  المولد DYNAMO –دینمو 
  البرادة  RADIATOR –رادیتر 
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  المطاط RUBBER –ربل 

  القضیب ROD –روط 
  القطار RAIL –ریل 
  الجانب SIDE    -ساید

  لناقضةالمفك ا SPANNER –سبانھ 
     المنبض SPRING –سبرنكك 
  السكان STEERING –ستیرن 

  الحدید الصلب STEEL –ستیل 
  المثیر  SELF STARTER –سلف 

  الضوء الفاتر SECOND LIGHT –سكن الیت 
  االسطوانة CYLINDER –سلندر 

  راشفة الرج  SHOCK AORBER –شكل زوبع  
  التسریب SHUNT –شنط 

  المنقاة SHOOT–شوتھ 
  مداس الكابحة BREAKE SHOES -شوز

                                             المخفتة SILENCER –صالنصة 
  البخار STEAM –صدیم 

  المسنن االعلى  TOPGEAR –طابكیر 
  الدوالب الطیار  FLY WHEEL –فالوین 

  المرشحة FILTER –فلتر 
  حزام المروحة FANBELT –فمبل 

  لضیاء الوھاجا FULL LIGHT –فول الیت 
  شریط الذراع FOOT –فیتة 
  الصھور FUSE –فیوز 

  الخصبیة CARBURATER –كابریتھ 
  الغطاء GASKET –كاسكیت 

  غمرة التشحیم CUP –كب تشحیم 
  اللفیفة COIL –كویل 
  المدھن CRANK CASE –كیس 
  المقیاس GAUGE –كیج 
  صندوق المسننات GEAR –كیر 

  المحرك  MOTOR-ماطور
  االبرة NEEDLE –ندل 

  السطیر LINE –نینیھ 
  الیدة HANDEL –ھندل 

  النفیر البوق HORN –ھورن 
  الماسكة HOLDER –ھولدر 
  الوساد WASHER-واشر
  السلك WIRE -وایر

  مضخة الماء WATER PUMP –واتر بمب 
  الدوالب  WHEEL–ویل 

  :والخالصة
ة العرب    ثار لغات سكان آتعتبر العامیة العراقیة الصورة الباقیة من ـ 1 ي بوتق العراق من اقوام وامم وشعوب منصھرة ف

  .واللغة العربیة مصوغة في قالب المأثور من لغات قبائلھا
لفاظ لغات االمم التي اقامت بالعراق او حكمتھ أتعتبر العامیة العراقیة سجًال لما ذاع وانتشر وحفظ وبقي واستعمل من ـ 2

 .او مرت بھ وھي كلمات معدودات
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 .العراقي قادر على االفصاح بكل الحروف العربیة كما یستطیع التلفظ بسائر الحروفـ 3
ة الى الخالص من الدخیل وقد تخلصت من اكثر االلفاظ االجنبیة ودخلھا العامیة العراقیة اقرب الى الفصحى وھي قادمـ 4

 .العدید من الكلمات الفصیحة واستعمل اھلھا عددا كبیرا من المصطلحات الجدیدة
  
  :واقترحـ 5
اظ العرب      ـ 1 ا من االلف ا یقابلھ دوین م ي   جمع الكلمات االجنبیة المستعملة في اللھجات المنتشرة في البالد العربیة وت ة ف ی

  .معجمات خاصة بكل بلد
 .مع الكلمات التي تلحن فیھا العامة من االلفاظ العربیة كذلكـ 2
 .تألیف معجم موحد لاللفاظ االجنبیة المستعملة في اللھجات العربیة جمیعا مع مایقابلھا من االلفاظ العربیةـ 3
 .ةتوحید الكلمات العربیة التي تقترح فیما یقابل االلفاظ االجنبیـ ـ 4
  نشر الكلمات العربیة بدال من االلفاظ االجنبیة واستعمالھا في الجرائد والصحف والمجالتـ   5
ة والمحافظة        .والرادیو والتلفزیون والسینما والمسرح  ة العربی ي خطة للنھوض باللغ ھذا واقترح المجمع العلمي العراق

                                  وقد  اللغة العربیة ى سالمةوھو قانون الحفاظ عل 1977لسنة  )64قانون ( على سالمتھا وصدر 
  .م واعتبر نافذا بعد ثالثة اشھر1977/ 5/ 16في ) 2587(نشر في الجریدة الرسمیة في العدد

  
  :وقد اوجب القانون

  .اعتماد اللغة العربیة لغة للتعلیم في مراحل الدراسة كافةـ 1
 .النشر واالعالم ومناھجھاالتزام العربیة في مطبوعات مؤسسات ـ 3
  :استعمال العربیة في تحریرـ   4

  الوثائق     أ ـ 
  المذكرات       -ب 

  المكاتبات       -ج
  المحررات                 -د 
  السجالت       -ھـ  

  المحاضر           –و 
  العقود               –ز 
  االیصاالت –ح 
  الالفتات     –ط 
       العالمات       -ي
     البیانات التجاریة -ك
  تاءاالبر -ل
  النماذج           -م
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  شخصیات عراقیة

  نھر العراق الخالد.. ناظم الغزالي 
  " الموروث : "اعداد 
  نجم فقد بزغ.. تألق االغنیة العراقیة  باصالتھا وعذوبتھا  حین یذكر اسم ناظم الغزالي ، یستحضر الذھن عصر

، وشكل عالمة فارقة في الغناء العراقي  الذي اطرب الناس .نیات والستینیات من القرن الفائت یالغزالي في عقدي الخمس
  .خارج العراق ایضا ، السیما انھ اخرج التراث العراقي وغناه بشكل آسر

ة االصیلة بكلما      1921فناظم المولود عام  ھ الطربی اس باغانی ین الن ة الواضحة     ، مازال حاضرا ب ا ذات النكھة العراقی تھ
  ..فقد خسر الفن العراقي  واحدا من اعظم مطربیھ  1963وھو اذ توفى عام .. وموسیقاھا والحانھا 

  سیرة وخطوات وابداع: الغزالي 
كن     بغدادولد في منطقة الحیدرخانة في " ان الغزالي ) ویكیبیدیا ( مما یذكر في الموسوعة الحرة  ا، ألم ضریرة تس یتیًم

ي المدرسة          . في غرفة متواضعة جدا مع شقیقتھا  ة والمتوسطة، ف عوبة استطاع أن یكمل دراستھ االبتدائی بمنتھى الص
ا ال              المأمونیة ت تستلم راتب ي كان ھ، وھي الت ھ ل ة خالت اة والدتھ، ورعای ر حدة بعد وف ، وكان الفقر مالزًما لھ، وزاد الفق

راق     المسرح وبعد تردد طویل التحق بمعھد الفنون الجمیلة قسم  . یتجاوز الدینار ونصف الدینار ان الع ھ فن ، لیحتضنھ فی
ر   ي الشبلي الكبی م  حق ن        المسرح نج رحیا، لك ا مس ى أن یكون نجم درة عل ثال واعدا یمتلك الق ھ مم ا، حین رأى فی وقتھ

ي مشروع        ا ف ھ، لیعمل مراقب اده عن الظروف المادیة القاسیة التي جعلتھ یتردد كثیرا في االلتحاق بالمعھد نجحت في إبع
داه،            .أمانة العاصمة الطحین في ھ ی ع علی ا تق راءة كل م ي ق م تمنعھ من االستمرار ف أبعدتھ الظروف عن المعھد، لكنھا ل

ومحمد عبد ، أم كلثومواالستماع إلى المقام العراقي المعروف بسلمھ الموسیقي العربي االصیل كما كان یستمع ایضا إلى 
دعو كال          ونجاة علي ولیلى مراد وأسمھان وفرید األطرش الوھاب ان ی اخ ك ي من ا تمأل األسماع ف اتھم وقتھ ، وكانت أغنی
لى االجتھاد واإلجادة، إلمتاع متذوقي الطرب، ولجعل ناظم یتعلق أكثر فأكثر بالغناء ویحفظ أغنیاتھم عن ظھر قلب، منھم إ

ھذه الفترة، أكسبتھ . ھناك موھبة غنائیة لن تكرر في حنجرة مراقب مشروع الطحین لیكتشف ویكتشف المحیطون بھ أن
الذي اختاره بالرغم من الصعاب المالیة والنفسیة، التي واجھتھ،  طموحا غیر محدود وعنادا وإصرارا على إكمال الطریق

ھ،  . وجعلتھ حین یعود للمعھد یبذل قصارى جھده لیحصل على أعلى الدرجات أما قراءاتھ فجعلتھ یمتاز عن زمالئھ بثقافت
ین  " تحت عنوان" الندیم"حین بدأ ینشر سلسلة من المقاالت في مجلة  1952تلك الثقافة التي ظھرت عام  أشھر المغن

  ، كما میزه حفظھ"1962ـ  1900طبقات العازفین والموسیقیین من سنة "، وظھرت أیضا في كتابھ "العرب
ھ       ى عن بدیھت ك الظروف ال یتخل السریع وتقلیده كل األصوات والشخصیات، وجعلتھ طوال حیاتھ حتى في أحل

عاد ناظم الغزالي إلى .... ي كان یعاني فیھا من الفقر المدقعالحاضرة ونكتتھ السریعة، وأناقتھ الشدیدة حتى في األیام الت
ة ال"بیده ثانیة ویضمھ إلى فرقة  حقي الشبليمعھد الفنون الجمیلة إلكمال دراستھ، لیأخذ  ي مسرحیة    " زبانی ویشركھ ف

  ، ولحَّن لھ فیھا أول أغنیة شدا بھا صوتھ وسمعھا جمھور 1942في عام  أحمد شوقيألمیر الشعراء " مجنون لیلى"
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ة   ل المسرحي               " ھال ھال  "عریض، أغنی ا التمثی اظم اتجاھھ، تارك ا ن ى إثرھ ي حول عل ى اإلذاعة، والت ا إل ي دخل بھ الت

ي أدواره        لیتف ي ف ان یغن اظم ك ة أن ن رار، خاص ذا الق رر ھ ا یب روا م م ی ذین ل ھ ال ین ب ة المحیط ط دھش اء، وس رغ للغن
  ...المسرحیة، إال أن وجھة نظرة كانت أنھ لكي یثبت وجوده كمطرب فإنھ ال بد أن یتفرغ تماما للغناء

ین عامي      دیرھا ویشرف          1948و 1947تقدم إلى اختبار االذاعة والتلفزیون وب ان ی ي ك ى فرقة الموشحات الت م إل انض
ربین    ات والمط ن المطرب ر م دد كبی ا ع ان بھ ي ك درویش والت ي ال یخ عل یقار الش ا الموس ن  . علیھ ر م وتھ ویعتب ان ص ك

ادة  ة الح وات الرجالی ور(اآلص الي األ ) التین درامي وھو الصوت الرج ور ال ھ  التین ا مجال ة ، أم نیفات الغربی ي التص ول ف
اف ونصف      ین أوكت راوح ب الصوتي فی
اف أو  افین ، واألوكت ى اوكت إل

دیوان" اني   " ال من ثم ة یتض بالعربی
الوة     ر ح ات، وتنحص ات أو درج نوت

ف األماكن في صوت الغزالي بین النص
ذا   افین، بھ ن األوكت اني م األول والث
د     اظم ق وت ن احة ص ون مس كل تك الش
ي   ة ف رة درج ع عش ى أرب زادت عل
السلم الموسیقي، ومع انفتاح حنجرتھ 
ادة    ى إج ة عل ر العادی ھ غی ت قدرت كان
وح،  ات بوض یل النوت وال وتوص الم
ي      د ف راره الجی ین وق ھ المت بجواب
ا،   ات وأنواعھ وان المقام ف أل مختل

افة  اعدتھ    وإض د س ھ فق ك كل ى ذل إل
دراستھ للتمثیل على إجادة فن الشھیق 

ة    ات المالئم ي األوق ر ف د  . والزفی ، لق
اد     اعتراف النق وال ب ي الم اد الغزال أج
روه ،     ذین عاص یقیین ال ار الموس وكب
وما كان یمیزه في ذلك معرفتھ وتعمقھ 

ؤھا ، وكذلك جوابھ المتین وقراره الجید في مختلف في المقامات العراقیة وأصولھا إضافة إلى ذلك انفتاح حنجرتھ وصفا
  .الوان المقامات وأنواعھا

  اغانیھ تعبر الحدود
ر من           ي كثی ام عدة حفالت ف ى عدة دول واق ي إل ومنذ بدایة الخمسینیات بدأت أغنیات الغزالي تعبر الحدود، سافر الغزال

یات ھي الفترة التي شھدت تطورا وربما انقالبا ملحوظا في وبدایة الخمسین. نیة العراقیةغأللالدول العربیة واصبح سفیرا 
وم           ي نفاجأ الی اظم الت ات ن ة تظھر مع أغنی ة المتكامل غالبیة مقاییس الغناء في العراق ومواصفاتھ، وبدأت بوادر األغنی

د قلب الغز          ھ اآلالت الغربیة والشرقیة لق دد فی ة   حین نسمعھا بوجود لوازم موسیقیة ضمن توزیع موسیقي تع ي غالبی ال
  ..مقاییس الغناء في العراق 

عند سماعنا اغاني ناظم الغزالي نجد لوازم موسیقیة مشغولة وتتضمن توزیعًا موسیقیًا مع تعدد اآلالت الموسیقیة وكذلك 
داني   ،  أحمد شوقي،  إیلیا ابو ماضيإدخال بعض اآلالت الغربیة وكذلك غنى الشھر الشعراء العرب مثل   أبو فراس الحم

 وللبھاء زھیر" شّیعت أحالمي بقلب باك: "وألحمد شوقي، "أقول وقد ناحت بقربي حمامة: "ألبي فراس الحمدانيغنى 
، "یا أعدل الناس: "وللمتنبي، "أي شيء في العید أھدي إلیك یا مالكي: "وإلیلیا أبي ماضي، "یا من لعبت بھ شمول"

، ولغیرھم من كبار شعراء العربیة، ولوال وفاتھ المبكرة ربما لم یكن "یا أیھا الرجل المعذب نفسھ"وللعباس بن األحنف 
ا   . لیترك كلمة في عیون تراث الشعر العربي إال وغناھا وأمتعنا بھا ا وجعلھ ى   ھكذا أخرج القصائد من دواوینھ تجري عل

ي األصوات           ألسان أبسط الناس الذین  رة الشجن الشائعة ف م بنب ى أذنھ ا إل ذي نقلھ حبوا كلماتھا، وأحبوا أكثر الصوت ال
العراقیة، وإن زاد علیھا نبرة أكثر حزًنا بأدائھ الدرامي الذي اختلطت فیھا الحیاة القاسیة التي عاشھا، وما درسھ بمعھد 

  " .الفنون الجمیلة
  تراث العراقيانشاد ال

ي موضوعھ    ي   ( ومما ذكره الكاتب ماجد حبتھ ف اظم الغزال د    .. ن ان النھرین الخال ا ، عن احد      ) فن ة میزوبوتامی ي مجل ف
  أنشد  التراث العراقي فحبب للعراقیین حفظ تراثھم، وجذب اآلذان العربیة إلى ھذا التراث، "اسباب حب الناس لناظم انھ 
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وغنى أروع القصائد متقنا اللغة العربیة الفصحى وناطقا لحروفھا دون خطأ یذكر، أو ال یذكر، فتمكن من أن یصل إلى كل 

 ."ستمع عربي بسھولة، وقد سمعوه یغني أروع القصائد العربیة التي تدل على معرفة واطالع واسعینم
  الخروج على الشكل التقلیدي

  :وتذكر الموسوعة الحرة ایضا 
م     " ھ رغ ي كل الم العرب ي الع ھ ف د من أغانی ة فإنشرت العدی ي أداء األغنی دي ف كل التقلی ى الش الخروج عل ي ب ام الغزال ق

فوق "، و"أحبك"، و"ماریده الغلوبي"، و"طالعة من بیت أبوھا"ن بیئة ذات طبیعة شدیدة الخصوصیة، مثل خروجھا م
ي یرجع   جمیل بشیر ووزعھا   ،ناظم نعیم، ولحنھا جبوري النجاروكلھا كتبھا " یم العیون السود"، و"النخل فوق ، والت

  .فضل انتشارھا إلى أن ناظم لم یؤدھا وإنما خرج فیھا على األصول المتبعة لیجعل منھ أغنیة عذبة سھلة التداول والحفظ
ى شركة        ى اآلن فیعود إل ا إل ي حفظھ اقجي "أما الفضل ف ي ب  " جقم ي       الت ذ منتصف خمسینیات القرن الماضي ف دأت من

ا المطرب        ان وقتھ م یكن أولھم؛ إذ ك تسجیل أسطوانات كبار المطربین والمطربات العراقیین، وطبعا كان ناظم منھم إن ل
أن الى  محمد عبد الوھاباألكثر شھرة في سماء العراق، وكان بریق نجمھ یمتد لیشمل العالم العربي كلھ؛ األمر الذي دفع 

م   " كایروفون"یطلب من شركة  أن تنتج لناظم عددا من األسطوانات یضع بنفسھ ألحانھا، وكاد المشروع الكبیر یتم لو ل
  .سده الموتیف

  زواجھ
ون إن قصة حب       سلیمة مرادوكان زواج الغزالي من  البعض یقول من الزیجات المثیرة للجدل ف

ارق الس    ن ف رغم م ى ال انین عل ین الفن اربطت ب ون ان  . ن بینھم انوا یقول بعض اآلخر فك ا ال أم
تكبر الغزالي ربما بعشر سنوات أو أكثر، وإن الغزالي كان بحاجة إلى دفعة معنویة  سلیمة مراد

ام الباشویة ، إذ           . طریق الشھرةفي بدایة  ت تلقب أی ذا كان راد باشا ـ ھك المعروف أن سلیمة م
أصبحت مغنیة الباشوات و كانت استاذة في فن الغناء ، باعتراف النقاد والفنانین جمیعًا في ذلك 
اء     ان بإحی ان یقوم الوقت ، تعلم الغزالي على یدھا الكثیر من المقامات، وكانا في كثیر من األحی

ة    حف زواج عام    .الت مشتركة، یؤدیان فیھا بعض الوصالت فردیة وأخرى ثنائی م ال و خالل   1953ت
ام        ي ع ات ، ف ات واألغنی ظ المقام ى حف ا عل نوات تعاون ر س ائي     1958عش ل غن اء حف ا بإحی قام

دن        ي لن الت ف دھا حف ت بع راق فكان دود الع ارج ح ى خ ا إل عة لھم ًا واس تح آفاق ر، ف اھیري كبی جم
   .توباریس وبیرو

  وفاتھ
م        35وأقام فیھا  بیروتقبل وفاتھ سافر إلى  اني، ث ون اللبن د من األغاني للتلفزی حفًال، وسجل العدی

ین التلفزیون والحفالت الرسمیة        الكویتإلى  ة ب ة عشرین حفل را        . ، وسجل قراب دا كبی ذل جھ ام نفسھ اجتھد وب ي الع وف
یلم        ي ف تمكن بسرعة أن ینتھي من تصویر دوره ف ا "لی مرحب

ة    " أیھا الحب ھ أغنی ى فی ا أم  "مع المطربة نجاح سالم، وغن ی
ود  ون الس اك ". العی باح        ھن ي ص اق ف ان أف ھ ك ة ان  23روای

وبر ھ ،      1963 أكت ة ذقن اخن لحالق اء الس ن الم دحًا م ب ق وطل
اة        ارق الحی ة   . لكنھ سقط مغشیًا ، وبعدھا ف ي الساعة الثالث ف

داد القاعدة،وقطعت إرسالھا     ظھرا أو عصرا، كسرت إذ اعة بغ
ھ بحزن     ي كل لتعلن الخبر الذي امتد تأثیره لیصیب العالم العرب

" البیان األول"بالغ كان قطع البث اإلذاعي یالزمھ دائما إعالن 
أشھر على  7ولم یكن قد مر سوى (ألحد االنقالبات العسكریة، 

الب  رانق ن     فبرای تمع م ع واس ف الوض رة اختل ذه الم ن ھ ، لك
ي       رادیوتعلقت آذانھم بجھاز ال ا ف ذي أحدث انقالب ر ال إلى الخب

  ".مات ناظم الغزالي. "طویال نفوسھم، وأبكاھم
دنو   : "ومما كتبھ ماجد حبتھ في میزوبوتامیا  ھل كان یحس ب

ھ أقل من      ھ إلی أجلھ، فأصر على أن یقطع جوالتھ في البالد العربیة ویعود إلى بلده، إلى العراق التي لم یمض على عودت
  ."الغزالي إال شھرة، ولم تزد اآلذان إال تعلقًا بھ اعوام مرت لكنھا لم تزد ناظم  .یومین لتخرج روحھ بعدھا إلى بارئھا

  
                                                                                                                             

34  
  



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   النافذة المفتوحة                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتحوار
  )ضفاف الدجلتین ( حضارة العراق على 

  :الدكتور نجم السراجي مدیر الموقع 
  عمالقة الفكر واألدب والثقافة والفن في العراق  في مقدمة اھدافنا توثیق أعمال

  حوار اجرتھ اسماء محمد مصطفى ـ مدیر التحریر ـ بغداد
لعلنا اردنا من اختیار ھذا العنوان اختصار الكثیر من التفاصیل امام القارئ للوھلة االولى ، ومن ثم لعلنا اردنا استدراجھ 

  ..الى ان یعرف المضمون الذي یقف على الضفاف 
  net.com-www.dijla  شبكة ضفاف الدجلتین

لفت نظرنا اسمھ ، وما اجاب عن سؤالنا بشأن  .. موقع ثقافي یتخذ من تعریف العالم بالحضارة العراقیة ھدفًا من اھدافھ 
  :الدافع وراء اختیار ھذا االسم دون سواه ھو األفتتاحیة التي كتبتھا ھیئة تحریر الشبكة اذا جاء من بین ماجاء فیھا 

   مرحبا بكم في بیت العذوبة العراقیة شبكة ضفاف الدجلتین"
الرافدین أو أرض السواد أو الفراتین وغیرھا من المعاني الدالة  لقد اعتاد الجمیع سماع المسمیات األخرى للعراق كبالد 

ذي  اقنحن ھنا نرید أن نجسد شیئًا جدیدا من مالمح العر .... والداللي في آن واحد  على محتواھا اللفظي زمن    ال یطمح ل
شبكة ضفاف .  للحب والتالحم والوئام والمساواة  قادم یعیش فیھ أھلھ تحت سلطة الحلم وقانون تحقیقھ وال سیادة فیھ أال

ة   الدجلتین تسلط الضوء على العراق القدیم جدا والموغل في الحضارات وتتطلع لعراق جمیل جدا تتلقفھ أقالمكم اإلبداعی
  " .األخرى التي تعمر قلب اإلنسان قبل أن تضع عمادًا لسقف یحتویھ ذات خوف  لفنونوكافة ا نثرا وشعرا

ة    في ھذا الموقع  ستجدون صورا زاھیة ورموزا دالة على حضارة العراق وتراثھ الثقافي ، مثلما ستجدون اسماء عراقی
وأول ما سترونھ حین دخولكم  .. وعربیة قررت ان تتناغم مع اھداف ضفاف الدجلتین  وتكتب في مختلف شؤون الثقافة 

  :  لھذا الموقع ھو بیت شعري لشاعر العرب األكبر الجواھري 
  حییت سفحكِ  عن بعدٍ  فَحییني " 

  "یادجلة الخیر  ، یاأم َّ البساتینِ  
  .وعلى ھذه الضفاف كانت لنا وقفة حواریة مع الدكتور نجم السراجي مدیر الموقع 

  مشروع الینتمي اّال للعراق 
  :البدء قال لنا الدكتور نجم السراجي ي ف

                                 وال یرتبط بأي جھة أو مسمى أو عنوان  ـ شبكة ضفاف الدجلتین  موقع الكتروني ثقافي یبث من النمسا مستقل تماما
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  مھندس  ومصممھ أدبي قمت بھ بمجھود فردي من ناحیة اإلدارة واإلشراف والنفقات  حضاري   ثقافي  وھو مشروع

  .مصري
  ارة والعلم وحریة الكلمة والفكروسومر والتاریخ والحض  إال للعراق  ینتمي  وضفاف الدجلتین مشروع ال

   أنواع  كل  موحد حر مستقل دیمقراطي تعددي ویرفض  بعراق  واإلنسانیة والعدل والمساواة وال یؤمن إال
  .االحتالل والتبعیة 

إن فكرة ضفاف الدجلتین لم تكن محض مصادفة أو فكرة طارئة خطرت في بالي ، ھي فكرة عاشت معي طویال والزمتني 
ذا     لكن الع أخیر إنشاء ھ ي ت افي     وائق المادیة والوقت وعدم نضج الفكرة في مخیلتي سابقا ساھمت ف ي الثق الصرح األدب

ثقافي إنساني وتحت خیمة الحریة وحریة الرأي والنقد   إلى جمع األقالم الملتزمة في دیوان أدبي  الحضاري الذي یھدف
دا     د بعی اش المفی اء والنق دا   عن  البن ات والمزای دا المراھن ة        ت وبعی ة والطائفی عن التكتالت والتعصبات السیاسیة والدینی

  .واإلقلیمیة والقومیة 
  اسم العراق وحضارتھ

رة عن حضارة       *  ي تتصدره والمعب مالفت نظرنا الى الموقع تلك الصور الت
  كیف خطرت في اذھانكم.. العراق 

  ان تكون تلك الصور عناوین فنیة لشبكتكم ؟
ف المستویات    طي بأفراد المجتمعات األوربیةاختال ـ نواة الفكرة ھي وبمختل

ائق         العلمیة والثقافیة واألدبیة  ر من الحق ي الكثی ذي كشف ل ة وال واألكادیمی
ق    ا یتعل العراق    حول اسم العراق وتاریخ العراق وحضارات العراق وكل م ب

ف راق   ولألس ن الع ون ع م ال یعرف ي فھ زن المبك د إال المح م أج ر  ل   غی
ھاالحروب ال ي خاض ون  ت ل وال یعرف م باب تثنى( واس ات   یس ك الطبق من ذل

او القلیل من المعلومات البسیطة عن       أكثر من االسم) المثقفة ثقافة عالیة 
ھي فجر السالالت واإلنسانیة لكنھم بالمقابل یعرفون الكثیر عن آثار مصر وتاریخ الفراعنة ویسافر   التي  تلك الحضارات

ذه الحركة السیاحیة      اآلالف منھم سنویا ل ار وقد ساھمت ھ ي انتعاش االقتصاد المصري ،      زیارة األھرامات وبقیة اآلث ف
ا            اء لكنھ ى الورك دنیا من الحدباء إل ار ال نحن نملك آث ا ف ر من أطالل        والمقارنة صعبة بل مؤلمة ھن ولألسف لیست أكث

م یسمعوا        عن   أنفسھم ال یعرفون    مھجورة مھملة تبكي واألكثر غرابة أن العرب  ل ول راق إال القلی اریخ الع جغرافیة وت
ابھة    ة ذات الطبیعة المش ي والسیاحي       باھوار وقصب سومر لكنھم یعرفون الكثیر عن مدینة البندقی ارق العمران لكن الف

  .والشھرة كبیر یدمي القلب 
یعتقدون   یر ألنھم كانوااستغرب الكث حین وضعت صورة تمثال عشتار ومونالیزا آشور في واجھة موقع ضفاف الدجلتین

  !احد وحتى الكثیر من أدباء العراق عن المونالیزا اآلشوریة عشتارھي آلھة إغریقیة ولم یسمع  إن
  النجاح وابدوا المساعدة في المساھمات والنصیحة والمشورة   لقد أشاد الكثیر من األدباء بھذه الفكرة وتمنوا لي

  مثقفون عراقیون
ة وھي اسماء ذات اختص         الحظنا ان فریق عملكم*  ة العراقی ى الثقاف ة متنوعة    ایتكون من اسماء  تنتمي ال صات ثقافی

  كیف اجتمعت على ضفاف الدجلتین ؟
م    ي جاس ـ ھیئة التحریر ھم من األصدقاء الكتور مشتاق عباس والشاعر یحیى السماوي والشاعر مفید البلداوي والروائ

ذي       دي ال ع العبی ذلك الشاعر ودی ة ضفاف   الرصیف وك ي النمسا أواسط عام       حرر مجل ة      1999ف ق مجل اب غل ي أعق ف
ة      واستمرت في الصدور باللغتین العربیة الساري الثقافیة، ة عربی كل منفصل، كانت مجل ة الطابع    واأللمانیة وبش لیبرالی

افیا واألیدیولوجیا، وكل الجغر الجذور وال تخضع لسلطة دون انحیاز إلى فكرة أو ثقافة أو بلد، مؤمنة بأن الثقافة إنسانیة
دوام،        .بالثقافة الحقیقیة ما تحدد بھا فال عالقة لھ ى ال ا عل ذي رافقھ دأھا األساس ال ة ومب ان  شعار المجل ال   ( : ك دم ب ال تق

ي          ..)ابداع، وال ابداع بال حریة ا ف ة اإلدارة واالقتصاد وأن ي كلی ة البصرة ھو ف وھو صدیق وزمیل جامعي فكنا في جامع
شاھد للتاریخ   شاءت الظروف ان نجتمع في مدینة لنز في النمسا العلیا وعشت معھ تجربة مجلة ضفاف وأناكلیة الطب و

  على جھوده الفردیة
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بمجھود فردي فنیا وإداریا   أصدرھا بالنسبة لي اآلن في ضفاف الدجلتین فانا  وعصامیتھ ونزاھتھ وحیادیتھ وھي الحال

ر النت ومن ال یعرف       ومالیا وانأ فخور بھذا االنجاز وفخور بھیئة اإلدارة الكرام وتربطني بھم معرفة أدبیة وتواصل عب
ة     أستاذ جامعي مشتاق عباس معن  أو الدكتور لسماويالشاعر یحیى ا ة التفاعلی د القصیدة الرقمی د    ورائ او الشاعر مفی

على مضاعفة الجھود   الدعم المعنوي ویحثني البلداوي ومن ال یعرف الروائي جاسم الرصیف ابن الحدباء وھو یقدم لي
  مشكورا
  االفتتاح

  حدیث العھد؟متى افتتح الموقع إذ وفقًا لما نرى فانھ * 
لھم         رام وتواص دجلتین الك فاف ال اب ض ر وكت ة التحری ود ھیئ ن بجھ ا لك ھر تقریب ل ش تح قب ي افت روع فت و مش م ھ ـ نع

  آن نخطو خطوات جیدة ومتزنة ونحتاج إلى الدعایة المكثفة وھي مسؤولیة الجمیع ونشاطھم المتمیز استطعنا وبحمد اهللا
  التوثیق والتطویر

  والتصمیم ؟ فماذا في ذھنكم لتطویر الموقع من ناحیة األبواب والصفحات.. الیتوقف عند حدود الطموح ، دائما ، *   
  :ـ ھنالك الكثیر یمكن أن نقوم بھ على سبیل المثال 

  :ـ التوثیق
ر من     عملیة توثیق أعمال اك الكثی عمالقة الفكر واألدب والثقافة والفن في العراق یقوم بھ مختصون ، كل في ساحتھ فھن

   0 لم تأخذ نصیبھا من الشھرة عربیا شخصیات المھمة التيال
ة     ـ اعتماد النسخة االنجلیزیة واأللمانیة ار العراقی كبدایة لتكون ضفاف الدجلتین بمثابة الواجھة اإلعالنیة السیاحیة لآلث

  0مستقبال إن شاء اهللا
معرفیة ومصدرا معتمدا لكل باحث ومطلع أن یشكل موسوعة  یمكن ـ تطویر صفحة حضارات وادي الرافدین بالشكل الذي

ر        االت والكتب والمجالت مع ذك ائق والمصادر والمق روابط       بجمع اكبر عدد من الوث االت أو الكتب وذكر ال أصحاب المق
  0وھي أمانة أدبیة وأخالقیة وقانونیة یجب التمسك بھا

  اسماء معروفة واخرى واعدة
  ھا؟ما طبیعة األسماء التي تفكرون في استقطاب* 

ن اإلبداع والتألق واألصالة والنوع وھا ھي البدایة تشیر إلى عوطن القلم الحر الملتزم وھي تبحث  يھ ـ ضفاف الدجلتین
م                ذین ل ام بالمبدعین ال ذلك االھتم ین وك ات المثقف ات وطبق ي استقطاب األسماء المعروفة وأساتذة الجامع ذلك التوجھ ف

مكانیاتھم المالیة المحدودة او عالقاتھم الشخصیة المحدودة أو عدم دعمھم من تساعدھم الظروف الحالیة للشھرة بسبب إ
سلطة الدین أو سلطة ودكتاتوریة مؤسسات النشر والصحافة والفضائیات وشبكات  قبل أحزاب معینة أو سلطة الحاكم أو

استحقاق وفرضوا انفسھم    االنترنیت مع أن الكثیر من األدباء وطبقات المثقفین حصلوا على شھرتھم بجھود شخصیة و  
م أقالم واعدة    كذلك. على الساحة بسالح العلم والثقافة والتمیز واإلبداع  ھ     فإننا نھتم بعنصر الشباب فھناك قس تنشر فی

  0المحاوالت األدبیة ویتلقون الدعم والنصیحة من كبار الكتاب حین الطلب
  جسر تواصل

ع          الحظنا أن ھناك أسماء عراقیة داخل الوطن وخار*  دون الموق ة ،ھل تع ذلك اسماءغیر عراقی ي موقعكم وك ب ف جھ تكت
  جسر تواصل مع الوطن سواء من قبل العراقیین او غیرھم ؟

راق    جسر التواصل والتالقح األدبي والثقافي والمعرفي ، من أھداف ضفاف الدجلتین النبیلة األخرى  ـ نعم بین أدباء الع
ارج أوال    داخل والخ ي ال م   ف اء الع   ث ي            راق مع أدب اب ف ة دون فوارق فتجدین الكت دول العربی اء العرب من مختلف ال أدب

ا     ذاھب واألعراق إلیمانھ ف والم رام      ضفاف الدجلتین من مختلف األدیان والقومیات والطوائ بإنسانیة اإلنسان أوال واحت
  0فكره وعقیدتھ وثقافتھ وإبداعھ بروح التسامح والتفھم والحكمة

  ـ سیرة ذاتیةالدكتور نجم السراجي 
الي     ب  من أھ داد   طبی ارع   بغ ة البصرة    ـ فلسطین      ش ي النمسا      ، 1979خریج جامع یم ف اء المھجر مق اب    ،من أدب اد كت عضو اتح

دجلتین     صاحب، عضو جمعیة شعراء بال حدود، االنترنیت العرب ة     ، موقع ضفاف ال رواق األدبی دیات ال ر منت یس تحری   مشرف ، رئ
وص الشعریة      اكتب الشعر، ت ومجلة أقالم ومنتدیات انساقفي منتدیا  القصة والنقد ص والنص والقصة ولي قراءات لعشرات القص
  .مستقل احترم كل األحزاب وحریة الفكر والرأي واكتب المقالة
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  اتحوار

  :قاسم مطرود
رف  ي یرف ا الت و العص رحي ھ د المس النق

  علیھا علم المسرح
  حاورتھ الدكتورة عواطف نعیم ـ فنانة عراقیة

رحیة    وز المس ن الرم د م رحي وواح ب مس رود كات م مط قاس
  رسخاستطاع أن ی . الشابة في المسرح العراقي

عرفناه كاتبا . حضوره في المشھد الثقافي العراقي بدأب ومثابرة
زًا بنصوص مسرحیة ذات حس   س  مسرحیا متمی اني مالم إنس

ت   ألوجاع الناس وھمومھم وشدنا إلى قلمھ النقدي بكتابات جعل
 .الموضوعیة والتحلیل العلمي سمة لھا في التقییم والتقویم

  :لحوارالتقیناه عن قرب وكان لنا معھ ھذا ا
  البدایات 
   حدثنا عنھا ..  البدایات في المسرح كاتبا وناقدا*
دا و  ـ  دایات ناق ت الب ي  كان نص     ل ة ال ي كتاب ة ف ارب خجول تج

ل  ، المسرحي وان كنت قد استفدت كثیرا من مجال النقد إن لم اق
قد حاول الناقد في داخلي قتل فكرة الكاتب مبكرا بسبب الضغوط 

  .ة اختیار فكرة المسرحیة والكلمة وكیف ستتبلور في نھایة األمر في العرض المسرحيالتي مارسھا علي في كیفی
ى مستوى النص        لقد كان الناقد في داخلي یلعب دور الرقیب الفني مما ألغى أو عطل الكثیر من المشاریع المسرحیة عل

ا           و ، المسرحي ذا م د وھ م تصلح بع ا ل ر من النصوص المسرحیة بحجة أنھ د الحاد       قد مزقت الكثی ھ الناق أمرني ب ان ی ك
ى عالم المسرح          ي إل ري والتطبیق ا تطور مفھومي النظ ب نصا آخر كلم نص أو اكت ة ال د كتاب ت أعی ت  .القاسي وكن كان

للروح نوافذ أخرى ( مسرحیة  1997لي إال في عام  إال إن الناقد الملعون لم یسمح لي بنشر نٍص 1979البدایات منذ عام 
  .ح الرشید طیب الذكر في العام نفسھوالذي قدم على مسر) 

ھ  ) رثاء الفجر ( مسرحیة  1998وھكذا توالت النصوص المسرحیة إذ كتبت  ومن ثم غادرت العراق الحبیب في یوم حزن
ذكریات واألصدقاء       ،ال یشبھ كل األحزان راق وال ذي اسمھ الع حیث ابتلع الباص المتجھ إلى عمان ذلك الشارع الطویل ال

ت   ) الجرفات ال تعرف الحزن ( وبعد تجوال طویل استقر بي المقام في ھولندا وكتبت مسرحیة .ةواألھل واألحب ي مثل والت
الرغم من           اء وجود النظام ب ي العراق أثن على المتحف العالمي في مدینة روتردام ووصلت إلى الكثیر من المسرحیین ف

  .لندیة وقدم في الكویت مرتین وفي لیبیا وفي البحرینكما ترجم النص إلى اللغة الھو .موضوعھا الذي یتناول االضطھاد
ام       ) نشرب إذن ( ثم كتبت مسرحیة  ذه األی ى المسارح الھولندیة خالل ھ وھي األخرى ترجمت إلى الھولندیة وستقدم عل

  ". Anna” Mreiaمن إخراج المخرجة الھولندیة 
  التمیز

  املت مع النص المسرحي على مستوى الصیاغة النصیة ؟ما الذي میزك في كتاباتك المسرحیة عن غیرك ؟ أي كیف تع*
ره ـ  ذا     ،  إن منطوق السؤال یفرحني إن كان ھنالك بالفعل شيء ما یمیز نصي المسرحي عن غی ویمكن أن اترك إجابة ھ

  .السؤال إلى النقاد
  أما كیف تعاملت مع النص ؟

ت   فإنني اكتب نصا واحدا في العام أو العامین وأشتغل فیھ شبھ یومي  ي    ،أفكر فیھ كثیرا وأغیر فیھ طوال الوق یتطور مع
  .ما تتم كتابتھ ألني أتخلص من صحبة ملحھ طوال عام أو أكثرحینوأعیش شخصیاتھ وسعادتي الكبرى 

درة    إن النص الذي اكتب لھ العدید من المفاتیح وموضوعاتھ متشظیة تمكن المخرج من السیاحة داخل المتن وتمنحھ الق
  .الالعالیة على الخی

   التجریب والغاء النص
 وھل یتعارض المنطوق مع الرؤى الجمالیة ؟، كیف تنظر إلى محاولة إلغاء النص بدعوى التجریب*
ر    ـ   ا آخ ا سیبني نص ن حتم نص ولك ي ال ي أن یلغ ق المخرج التجریب المن ح ھ  ب ي من نص  ،وع اء ال ذا ال یمكن إلغ وبھ

  ل اعني بالنص المسرحي الذي یكتب لكي یفجر القدرة اإلبداعیة لدىال اعني النص األدبي فانا ضده تماما ب ، المسرحي
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  .وتھیئتھ  مسرحيالعاملین في إنجاز العرض ال

  .المشكلة ھي أن الكثیر ممن یعتقد أن النص المسرحي ھو المكون من حوارات الممثلین التي تبنى وتدعم القصة فقط
ا معرضا صوریا                ي سبقتھا وتكون معھ ة بالصورة الت ا عالق د تكون لھ د ھي صورة ق الكلمة في النص المسرحي الجدی

  .بر عن وجودھا بمختلف األشكالتع بنفسھامكتمل المالمح أو تكون منفردة 
  التجریب والحداثة

  وفق مفھوم حداثوي ؟ على ھل تحتمل كل النصوص المسرحیة المكتوبة التجریب *
یتوقف األمر على قدرة المخرج وكیف تحاكیھ تلك النصوص أو یحاكیھا فربما یجد مخرجا في تمرد كھذا في مثل سیاق ـ 

ت أو       أسلوبا مفھوم التجریب أو یستل   انتجونا على كریون مدخال حداثویا ضمن ا من مسرحیات یوربیدس أو بكی تجریب
  یونسكو قد یجد عند ھذا أو ذاك سیاقات مختلفة تمكنھ من إیجاد مساحات واسعة للتجریب عبر مفھوم معاصر حداثوي

ة ب    ة الكلم ا عناصر أساسیة    عتاإال أني مع النص الجدید الذي ینحي النص األدبي المعتمد على جزالة اللفظ وفخام بارھم
  .نجاح النص علىومھمة ودالة 

ى استخدام             ي القدرة عل نح المخرج التجریب ورة المعلومات ویم ھ أن یستوعب ث ذي یمكن النص المسرحي الحدیث ھو ال
  .العدید من األدوات في إنجاز الشكل النھائي للعرض المسرحي

  النقد المسرحي
اة        ، عزل عن فعالیة المسرح ورؤاهھناك من یتصور أن النقد المسرحي یعوم بم* د عن معان ر البعی ة من التنظی وھو حال

 كیف تنظر إلى النقد المسرحي ؟،  التجربة التطبیقیة
اب                 ـ   ي الخط ات األساسیة ف ى أن یكون من المحرك درة عل عوب والق اة الش ي حی أثیر ف ات والت م یكن للمسرح ذلك الثب ل

اري وال دو ، الحض ا   يل ي بی رحي ف د المس رحیة ین وتبالنق ة المس ار الحرك ا  ،  ین مس د ھن ي بالنق عواعن كالھ  جمی أش
اب االستعراض           .ومناھجھ ى العرض المسرحي من ب ة عل اتھم النظری ي زج آلی ربما ھنالك بعض النقاد الذین یتبارون ف

ي واد آخر    اه    .الثقافي مما یجعل القارئ مرتبكا ویشعر أن الناقد في واد والعرض ف د بمعن ا    إال أن النق ي ھو العص الحقیق
م تول        ،  التي یرفرف علیھا علم المسرح  ا ل ة ھي أنھ داننا العربی ي بل كلة ف ث       ِ والمش د المسرحي من حی ام للنق أي اھتم

ي     ، التدریس المنھجي اه العلم د بمعن فنحن لدینا الكثیر من المخرجین والممثلین األكادیمیین ولیس لدینا نقاد درسوا النق
وبلد فیھ مسرح ولیس فیھ نقد ونقاد  .ا افتقرنا إلى الناقد الذي یخرج العرض ثانیة برؤاه التنویریةاألكادیمي النظري ولھذ

  .  ال یعرف العافیة أبدا
  مجلة مسرحیون

ة مسرحیون   * ت حضورا عر   www.masraheon.com مجل ا اااللكترونیة حقق ا وعربی ر . قی ك فك ف جاءت ة كی
  إنشائھا وإدارتھا على مدى عامین ؟

ي عام           ـ  اد المسرح ف ي المشوار نفسھ حین أسسنا رابطة نق ي       1994وألنك معي ف دكتور حسین األنصاري وعل مع ال
ذه الصحیفة أو تلك          ، حسین وعبد الخالق كیطان  ي ھ ب ف ا اكت ي العراق وأن ت ف ذ كن ذكر      ، ومن م أن أقدم شیئا ی ت احل كن

وت  ي وإخ رح العراق مار  للمس ذا المض ي ھ املین ف ا   . ي الع دا وم د ھولن ا وبالتحدی ى أورب لت إل ین وص                                      وح
المسرح (  ون المسرحیة العراقیة فقط إذ كان عنوانھاؤأن استقر بي المقام شرعت بإنشاء المجلة والتي كانت تھتم بالش

  رسائل واالتصاالت من غیر العراقیین یطالبون بفتح األبواب واالشتراك في وبعد فترة وجیزة تلقیت العدید من ال) العراقي 
  .مجلة المسرح العراقي إلى مجلة للمسرحیین العرب فتحولت تدوین تجاربھم المسرحیة في ھذا المنبر 

  .تتسع حتى صارت مالذا للدارسین والمعنیین بھذا الفن )مسرحیون(بدأت حتى وما أن مضى بضعة اشھر 
ي          كما یم رب ف ام المخرجین الع ي سھلت المھمة أم كننا القول أننا استطعنا جمع اكبر عدد من النصوص المسرحیة والت

ر من مرة      , اختیار النص الذي یتواءم معھ وقد قدمت النصوص المنشورة في مسرحیون على العدید من المسارح وألكث
  ) . مسرحیون( بعد أن تأخذ موافقة المؤلف بالمراسلة عبر 

ت           ینك اویمك ذا أزیل ة االتصال والتحاور معھم وبھ ة وإمكانی رب بطرح سیرھم الذاتی جاد اكبر انطولوجیا للمسرحیین الع
  .ھمئالعدید من الحواجز وصار بامكاننا وببساطة الحصول على نصوص الكثیر من الكتاب ومعرفة آرا

ب   ) مكتبة مسرحیون ( ھناك باب اسمھ ) مسرحیون( وفي د من الكت المسرحیة أو اطاریح التخرج للشھادات      وفیھ العدی
  .العلیا الماجستیر والدكتوراه

ت آرا     ي دون ى األسماء الت دى      ءویمكن للقارئ أن یطلع على سجل الزوار لیتعرف عل ى منت دخل إل ة وان ی ي المجل ا ف  ( ھ
من قبل المھتمین بھذا  الملحق بالمجلة وھناك نقیم الجدل على العدید من الموضوعات التي تثار فیھا األسئلة ) مسرحیون

  النشاط الحیوي في جمیع أنحاء العالم
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  صفحة من كتاب

  ؟) ازھار ذابلة ( بطي عن السیاب ودیوانھ ماذا كتب روفائیل 
 :"الموروث"

ھ             ) ازھار ذابلة ( حینما كان دیوان  ب ل عري ، كت ھ الش دایات تألق ي ب ع ف در شاكر السیاب ُیطَب ي الراحل ب للشاعر العراق
ا و            اه كم ي ادن ر عن السیاب وقصائده ، ننشرھا ف ا الشيء الكثی ال فیھ ي  الكاتب المعروف روفائیل بطي مقدمة ق ردت ف

  ..الدیوان المشار الیھ 
حمل الّي ثالثة من الطالب العراقیین الذین یتلقون العلم في الجامعة المصریة ، مجموعة ھي مادة دیوان لشاعر عراقي "

  .شاب ، یطبع في احدى مطابع القاھرة ، وطلبوا مني تقدیمًا لھا 
ي          تصفحت ھذه االشعار ، فعرفتني بناظمھا انھ في عنفوان الفتوة  ة ف دت العاطف ي طبعھ االحساس ، واتق د ركب ف ، وق

  .الثاني ) نصف االنسان(قلبھ ، وافعم ذھنھ بالخیال ، واكثر ما اندفعت انسانیتھ نحو 
ولیس الشباب وحده مبعث الھوى الذي یعصف بفكره ، بل ان الفتى مفطور على االنجذاب نحو عروس خیالھ ، وال اعتقد 

ذه الحدة ،             أن جھاده سیطول في الوصول  ام ھ ة ، فستضعف االی ى قواه الفكری ب عل ھ ، ألن الشعور ھو الغال ى محجت ال
وتطورھا التجربة ، ویكفي ان یكون شعوره  العارم قد جعلھ الیعي عمق الحیاة ، فانطقھ الالوعي ھذا الشعر وفي مذھب  

 .دب الحي أن الالوعي ھو ذروة الوعي الذي یخلق الشعر الصافي واال: الشعراء الرمزیین 
رة      ة والفط تالأل الطبیع ك ، ت د ذل یاب بع اكر الس در ش وب
السلیمة في كل مایصدر عنھ مسطورًا على الورق ، فھو  

، ینفسح امامھ الفضاء الرحب،   ذيابن الریف العراقي ال
ل ، والصبیة السمراء بنت      وتسمو ببصره باسقات النخی

ار شغلت فؤاده ،  وان كان قد استع) 1" (ابي الخصیب" 
وب  ة لع ي بغدادی اال ف ا مث عور . لھ ى الش رد عل ذا التم وھ

ي مظھر    الحبیس ، قد تجلى عند الشاعر الغض االھاب ف
ب       وج ، فخاط ن الزن طھدین م ى المض وه عل ر بحن آخ

ي   ي الزنج ن( المغن ذین   ) روبس المین ال ى الظ ائر عل الث
بب،      ر ماس دمونھم لغی فًا ویع ھ خس ي جلدت ومون بن یس

سكون اضطرامًا وامل أن ینبثق عن     ان یمأل ال" فناشده 
الماً    فاء وس دنیا ص زع ال ر ین واد فج ذا الس ل ھ ذا "لی وھ

االنطالق في نفس الفتى الحساس ، قد جعلھ یرسل شعره 
ینة او     ابیر رص ًا بتع د دائم ر ان یتقی جیتھ من غی ى س عل
قوالب تقلیدیة درج علیھا صاغة القوافي الفحول في قدیم 

ن ا   عره م ھ ، فش زمن وحدیث ي وادي   ال د ف ون الجدی لل
الرافدین وغیر مألوف عند من ینشدون الشعر عندنا ، اال 

  .انھ یتسم بمیسم العصریة وان خال من الطالوة احیانًا 
 –بل نجد الشاعر الطلیق یحاول جدیدًا في احدى قصائده 

ھل كان حبًا ؟ فیأتي بالوزن المختلف وینوع في القافیة ، 
كوى      محاكیًا الشعر االفرنجي ، فس ى أثر شعر الیوم ، فالش عى ان یمعن في جرأتھ في ھذا المسلك المجدد،  لعلھ یوفق ال

  .صارخة على أن الشعر العراقي قد احتفظ بجموده في الطریقة مدة اطول مما كان ینتظر من النھضة الحدیثة 
 –ا مخبوءة في اكثر ھذه البراعم ان ھذه الباكورة التي قدمھا لنا صاحب الدیوان تحدثنا عن موھبة فیھ وان كانت روعتھ

ذه القریحة           –بحیث تضیق ابیاتھ عن روحھ المھتاجة  ًا مستقبًال لھ م منھج د ان ارس ا ، والاری ام عن قوتھ وستكشف االی
ألن الموھبة االصیلة تتفجر وتفیض من غیر ان تخضع للحدود والقیود ، ولكن سیر الشعراء تعلمنا أن ذوي  –الموھوبة 

ة    المواھب الناج ى بلغوا مرتب حین ، ھم الذین تعبوا كثیرًا ، وعالجوا نفوسھم بأقصى الجھد ، وكافحوا كفاح االبطال ، حت
واني انتظر خرائد للشاعر المسحور ، نستعذب تالوتھا ، وتجلب لنا المتعة الذھنیة وتكسب عراقنا فخرًا ، في عالم .الخلود

  ".الشعر الحدیث
  1947تشرین االول  31القاھرة في 
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  قراءة في نص مطبوع

 لمیعة عباس عمارة بین العرافة والنبؤة
  عراقیة وعضو المجلس العراقي للثقافة ـ امیركا ـ كاتبة دجلة احمد ال رسول السماوي

 فالعّرالو انباني 
   أنك یومًا ستكوُن حبیبي

 زًال في رجلٍ لم أكُتْب غ
   خرساء ًأصّلي 

            لتظلَّ حبیبي
   لو أنبأني العراف

   أني سأالمس وجھ القمٍر العالي
   لم ألعب بحصى الغدران
   ولم أنظم من خرز آمالي

   لعرافلو أنبأني ا
   أن حبیبي

   سیكوُن أمیرًا فوق حصاٍن من یاقوت
   شدَّتني الدنیا بجدائلھا الشقِر

   لم أحُلْم أني سأموت
  لو أنبأني العّراف

   أن حبیبي في اللیِل الثلجيِّ
   سیأتیني بیدیِھ الشمْس

   لم تجمد رئتاَي
   ولم تكُبْر في عینيَّ ھموم األمس

   لو أنبأني العراف
   ذا التیھإني سأالقیك بھ

   لم أبِك لشيٍء في الدینا
   وجمعُت دموعي

   كلُّ الدمٍع
 لیوم قد تھجرني فیھ

                                                                                     لمیعة عباس عمارة بین العرافة والنبوءة
اء  ! جلجامش الملك والشاعر كان یسأل  !  سؤال فھم یسألون ویكررون ال! قدیم الزمان الشعراء قلقون منذ  أنحن الى فن

الیوت منح بطلة االرض الیباب امنیتھا في .س . الفناء أھو للروح ام للجسد ؟ وھل ھناك فرصة ولو ضئیلة للخلود ؟ ت ..
ى الفور           ھ عل ین فاجابت اذا تتمن ا م ال لھ ف سنة وق ي   : الخلود لكنھ عاد الیھا بعد ال ى الموت والش ! ء سوى الموت   اتمن

عراء أجمل قصائدھم       الشاعرة لمیعة  عباس عمارة  ار الش ق   ! الشابة الغضة الجذابةالجمیلة التي الھمت كب ھي ذي تقل
ا عن سؤالھا فتستعمل       د الیجیبھ على كینونتھا والتجد احدا من الخلق تستنجد بھ سوى العراف وھي تدري ان العراف ق

ن      ! بكل ارتباكاتھا ومحموالتھا ) لو ( ألداة ھي  ا! معھ اداة تبرر لھا حالة الحیرة  دیم  عروة ب ومن قبل سأل الشاعر الق
  :ھــ عراف الیمامة ان یشفیھ من سقم الحب  30حزام ت 

  فقلت لعراف الیمامة داوني   فإنك ان ابرأتني لطبیب 
ب     أحد ھؤال أستدعت أ! والعراف في اللغة الطبیب والمتنبيء والفلكي والساحر والمنجم  نھم ضمیر الغائ كلت م ء  ؟ ام ش

ى رؤیة كل شيء         ) ! أنبأني ( في  ادر عل ھ ق ي      ! الشاعر عراف كما تقول ملحمة جلجامش الن العراف ف ذي حدا ب ا ال فم
ھ            عر وداخل ة خارج الش ي القصیدة ؟ ان الشاعرة لمیع ھ    ! لمیعة لكي یسال العراف ف وطن وداخل ة   خارج ال صورة لنخل

 ھا و قصائد! . سلیلة الفراتین دجلة والفرات وشبیھتھما في التدفق غیر المحدود ألنھا العطاء عراقیة تعطي وال تكف عن 
دارات          ! مثل ینبوع ازلي یسقي الغریب والقریب  ي كل االتجاھات والم ھ سابحا ف عرھا یجد خیال ! ومن ینھل من عذب ش

ا   از بھ ة تمت ذه الحال ول وھ ول معق عرھا الالمعق ول وش ول المعق عرھا المعق ة  ش منلمیع كل   ض ا الش ة طرفاھ ة ذكی معادل
ھذا العنوان األسطوري الذي یحیلنا من الوھلة االولى !! ولماذا اذھب بعیدا وامامي قصیدة لو انبأني العراف ! والمضمون
  الى اجواء
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ا تستعمل الصور    ! االسطوریة   المتحشدة باللوحات الفنیة المبطنة بالرموز! القصیدة  كأنھ

الق  الفن ك مغ ذ لف ة كتعاوی اني ی اني والزم اء المك اب  : الفض ذا الخط ور ھ عري  یتمح الش
ع المھ  للشاعرة في قصیدتھا لو أنباني العراف الھروب من    عور    یالواق ى مساحة الش من عل

عور  ال        !والالش ین خی ي ب زاج الكل اس واالمت ة عب اعرة لمیع اة الش ي حی كالیة ف ذه االش ھ
ق     ة الشاعرةخیلالعراف وم م تجد      ومسارھا النفسي والتشبث باالمل المعل كالیة ل ھذه االش

  ! حال في دنیا القصیدة 
اك  من معین عمیق الینضب تشرب ان الشاعرة  ین   علقة  لوحات صوریة اسطوریة م    فھن ب

ھ  الواقع المتازم الكالح  ا  ! و انتظار جواب العراف المطمئن كما ینبغي ل ان العراف   فھل حق
ذي استحضرتھ     سوف یجیب عن سؤالھا ؟ وھل سیحلق الطائر الذي یحمل الحلم االخضر ال

ى الح       لھا ال ي یص وعي والالوع ي ال ف ف ذا الطی ل ھ ة؟  لع ا المتعب ي ذاكرتھ ود  ف م المنش ل
ب           . م اكت ررة ل ب واسئلة متك ا من مخاوف واحالم ورع ھ لھ ا یخبئ المجھول وم ا ب م (واقترانھ ي   ) ل زمنین الماض ي ال تلغ

الوف الممل       ! ولكنھا قد تكتب ! غزال في رجل ) اكتب ( والحاضر لم   ة الم ا وكسرا لقوقع ! ھربا او خالصا من دیمومتھ
بكل شحناتھ واحتماالتھ لكن الشاعرة  سرعان ماتلغي قطیعتھا مع ! راب من الغد لالقت قوقعة الغربة في الماضي والحاضر

د من امسھا        الحاضر  ي الوحی دیھا والمتبق ین ی د ب ھ الممكن الوحی اعرة خرساء تصلي   ! الن عریة   ! الش ة الش ذه الجمل ھ
تخلص من كو       ھ لل ي بحاالت     االیمانیة وھذا الحوار الذاتي العرفاني المتمیز مع اهللا والتوسل الی تم یش ر المع ابیس التفكی

الیأس والمعاناة والتشبث بسالسل البقاء االبدي الذي یخیم على اجواء القصیدة وقد اجتاحتھا احالم الیقظة المحبطة التي  
ي      ب ف ة من تح نعم برفق ویلین لت ار الط ة واالنتظ وع من الوحش اة والتل ذات والمعان ر ال ة من تكس ل زنزان عتھا داخ وض

ا ال  جم مع  متخیلھ ي  (واسع لتنس ان    ) !تظل حبیب ارق بوصفھ المالذ اآلمن والزم ب الخ ى الحبی اب الموجھ ال ذا الخط ھ
ان او      ! الجمیل ھذا الخطاب حالة تمثل االقتراب من الخالص وممارسة طقوس العرافة       ان او المك اك الرائع من الزم ھن

دومھ سواء في ذلك أجابھا العراف ام لم یجبھا  فھي اقدر الحدث تنتظره الشاعرة وتبني االحالم على انتظاره واحتماالت ق
  .منھ على صناعة النبوءة وادرى منھ في قراءة المجھول  

وترصد الشاعرة حاالتھا الشعریة والشعوریة من خالل اللوحات الفنیة والصورالبیانیة االستعاریة  فمثال المشبھ بھ لیس 
اني العراف    (بھ بھ الحاضر   جملة كاملة ھي المش! تقلیدیا فھو جدید حقا  ي       )  لو أنب رة ھ ا جمل كثی ة وربم ة كامل وجمل

  ! المشبھ 
ا  ( ھذه الصور ! والشاعرة ھنا غیر معنیة اطالقا بشرح وجھ الشبھ داخل العملیة االستعاریة  الھواجس   ) الفوبی زة ب مكتن

ویؤید تحلیلي ھذا تلون ! .ن تتعب خطاه ن اجل البقاء واالستمرار وذلك آخر حلم لالنسان الساطع حیم واحیانا الوساوس
دالالت وینسحب بانسابیة          ى الحاالت والظنون والمجازات وال اللوحات داخل قصیدة لو انباني العراف والتلون یمضي ال
ذا   على  شكل القصیدة ومضامینھا وإال كیف تھیا للشاعرة الحلم بمالمسة وجھ القمر لو لم تكن في الوعیھا قادرة على ھ

ا   ! ؟ المشھد الصوري لم یكن عبثیا اطالقا الحلم  ة اطالق ا   –الشاعرة او القصیدة   ! وال یحمل محموالت الخیب سیان   –ھن
ة    ي        ! قادرة على ان تسدل الستائر على الصور الفنیة الرمادیة رغبة ال رھب ر وھ ي مالمسة القم ا رغبة عنیفة ف تتملكھ

ب  زمن ا  أ معادل واضح جدا لمالمسة الحبی ب  و مالمسة ال واقعیتین       ! لحبی زاج الصورتین المجازیتین بالصورتین ال وامت
دران   ایشي باجواء رومانسیة تلطف مناخ القصیدة التي اتسمت بالمفارقات المدھشة مثل القمر العالي و للعب بحصى الغ

زر ومش      ع م ن واق ا ع ا كلی یدة إبعادن اول القص ى أدق تح ب بمعن و واللع ة واللھ با والطفول ى الص ة  والعودة ال اغل مربك
ین       ! وتفاصل التنتھي  افة ب أذن كي تمارس الشاعرة مالمسة حلمھا االزلي تمد یدیھا الناعمتین كي تلمس القمر فال مس

اء   حلم لمیعة وتحقق الحلم الشاعرة الرائدة باحثة في كل قصائدھا وعن السمو فھي محلقة في سماء ارضیة مقترنة بالم
وقد كانت سماء الشاعرة نجوما من  الطقوس ! لعب وعدم التنظیم من خرز أألماني والحصى والطبیعة والشباب اللھو وال

وعند النظر الى ! .واالفعال بما یمھد للجانب الرمزي كي یدخل عالم الوضوح ویمھد الحالم الیقظة كي تدخل عالم التحقق
ال من      توظیف القصیدة لمفردات اسطوریة جمعتھا من ھنا وھناك فاننا سنكون ازاء شاعرة ك  رة تحترف صناعة الجم بی

  !واقع غیر جمیل 
ى       ا االول ن معادنھ ة ع یاغات مختلف ي ص طورة ف ف االس ارة    ! وتوظ اس عم ة عب اعرة لمیع د الش ثال ترص ازج الفم تم

ب        ! األسطوري بالخرافي بحیث تفصل منھما عمال جدیدا  ي تركی ا یسھم ف ا مم عمال مشبعا بعالم االسطورة والخرافة مع
لیختطف في لیلة مقمرة  ت الشعبیة المتداولة بال  ضرورة لوجود الفارس المنقذ الذي یمتطي حصانھ الذھبيبنیة الحكایا

ات والساحرات      دي ھو    ! فتاة أحالمھ ویفك أسرھا من سحر الجنی ي        : والسؤال عن ت ف ت الشاعرة حین توغل اذا أمعن لم
  أيعلى  اجواء االساطیر والحكایات الشعبیة الغرائبیة ؟ لن یكون الجواب

   42  
  



ـ    النافذة المفتوحة             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت من   حال مقتصرا على ان  ي حال ق ،    الشاعرة وجدت المالذ اآلمن الحالم یقظتھا لتطمین عنفوان الرغبة الت ر التحقی غی

ى          ي وتشیر ال دة تمتع المتلق ان الجواب في نظري یكمن في رغبة الشاعرة بصفتھا فنانة ماھرة في صناعة قصیدة خال
ة                ة بصمت نبیل  فضال عن ان القصیدة كنص قابل ا للقصیدة العربی ا وتطویرھ ي ریادتھ اعرة المبدعة ف استمراریة الش

  .لقراءات كثیرة  
رائدة اجواء القصیدة قبل كتابتھا كما یفعل الروائي المحترف مثال رصدت القطب الشمالي بمرصد  مثال رصدت الشاعرة ال

ور                رات من الن ا ك ھ واللیل المشبھ ویحمل الشمس الیھ ي المشبھ ب ب الثلج الصورة االستعاریة لكي نقتنع بوجود الحبی
ة   ذه المواز   ! والسنا لیضيء العتمة في الحیاة الداكن ب الثلجي ھ د         الحبی م تجم ان ل ي الحب واالیم رة بكفت ة المعب ة الفنی ن

ي تشكیل       . تتحرك الصور الثلجیة في الجسد بالرغم من حرارة الشمس وسناھا    الحركة د اشركت الحواس الخمس ف وق
  البصر واللمس نحن نشھد لیال قطبیا یحصر المعنى بعیدا عن الدفء والحنان تيالمسرح الثلجي وبخاصة حاس

م              ! د  والحب بكل االبعا ا وراء الكوالیس تطایر حم م والصحو وم ثلج والشمس والحل ین ال ابال ب اك تمازجا او تق لكن ھن
ولن استغرب من شاعرة نشات في محیط الذھب والیواقیت انھا ! البراكین بما یمثل حق المحلل في قراءة المسكوت عنھ 

ة الشاعرة لیكون البطل ق         ا أبدعتھ مخیل اقوت كم ا من المسرح االسطوري     تشكل حبیبھا من الی ونعرف من خالل    ! ریب
ة        ى عالم لمیع ا عل تح اعینن الجمل الشعریة ان العراف كان اخرس فاضطرت الشاعرة ان تأخذ دوره كي تنبئ نفسھا وتف

  .الشعري المدھش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اطروحة تحت الضوء
  )دراسة تحلیلّیة ( في القّصة العراقّیة الحدیثة  ؤسطرةأنماط الشخصّیة الم
  ـ قاص عراقي ـ بغدادفرج یاسین  دكتوراه للباحث أطروحة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة كلّیة التربّیة إلى مجلس عھذه اطروحة تقدم بھا الباحث  فرج یاسین محمد ـ وھو من اشھر القصاصین العراقیین ـ 

ارتأینا .  بإشراف األستاذ الدكتور محمد صابر عبیدفي اللغة العربّیة وآدابھا درجة الدكتوراه ونال عنھا جامعة تكریت  –
ان نقدم شیئا منھا للقارئ الكریم لما رأینا فیھا من اھمیة تتعلق بتاریخ القصة العراقیة الحدیثة ولما تضمنتھ من دراسات 

في ھذه االطروحة تعرض الباحث لعدد كبیر من القصص العراقیة ولقصاصین عراقیین . عراقیة مھمة  لقصصوتحلیالت 
  .مھمین ، وقام بتحلیل شخصیات تلك القصص باسلوب علمي اكادیمي 

  المقدمة
  :كتب الباحث في مقدمة اطروحتھ 

ة      " ر مقارب طورة ، عب وع األس ي موض دخول ف ث ال ذا البح اول ھ یح
سطورة ما تزال حّیًة ، ُتنسج بیننا ، وتعیش فینا ، وكما أن تفترض أن األ

الحیاة الواقعّیة في العصور األول ، ھي المسؤولة عن انبثاقھا فإن الواقع 
وم ًا     الی ا ایض ة انتاجھ نھض بمھم ن ی و م وجیین  . ھ ع أن األنثروبول وم

ر      م عص دین ث ر ال ول عص ى بحل رھا انقض بوا أن عص وریین ، حس التط
ل جعلوا    العلم ، إّال اریخي ب  أن الوظیفّیین والبنیوّیین لم یربطوھا بواقع ت

وجودھا رھنًا بوجود المجتمع خالق األساطیر ، وان العقل البشري واحد  
ال یتغّیر ، إذ ال فرق بین عقل اإلنسان البدائي وعقل اإلنسان المتحّضر ،   
د مسؤولة عن أسطرة       مما جعلنا ُنعنى باكتشاف موجھات موضوعّیة تع

اطیره       ر أس ل عص طورة ، ألن لك ة األس ى مرتب ھ ال وم بنقل ع ، وتق الواق
  .الخاّصة 

ط     ن خل ناه م ا لمس طرة م وع األس ة موض ة لمقارب وافز المھّم ن الح   م
ذین یعدون مصطلح            اد ، ال اء والنق ات عدد من األدب ي كتاب م ف وسوء فھ

ة    ًا للفظ طرة موازی ف ( األس ار   ) توظی دھم استحض ي عن ا تعن ، إذ انھ
مستوى مباشر یتمثل في انتقال األسطورة مفردة أو طقسًا او حكایة : ألسطورة األصلّیة في النص ، وعلى مستویین ھما ا

أو جزئیة حكائیة الى النص ، ومستوى غیر مباشر ، یتمثل بحلول األسطورة في النص بوصفھا بؤرة داللّیة رمزّیة ، في 
  ، بل تشّكل حضورًا ُمتجددًا بوصفھا قّوة اجرائّیةحین أن األسطرة ال تحاكي األسطورة األصلّیة 
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الى محدّدات تشخیصّیة  –عند وصفھا  –ع ؛ لذلك تجري اإلشارة زمنّیة ، مختصة بإنتاج أساطیر جدیدة ، ُمخلقة من الواق

ا د          : ، منھ طوري والبع دى األس طوري والص ر األس طوري واألث ابع األس طوري والط زوع األس طوري والن اخ األس المن
توى    ى المس تغال عل ر االش طورّیة عب ة األس ذي یسّوغ األھمّی طوري ، ال اء األس م البن طوري ث ام األس طوري والنظ  األس

  .المجازي او الرمزي من دون یكون ذا عالقة بمرجعّیة أسطوریة محدّدة 
األسطورة المخلقة و المبتكرة والعصریة والمزیفة و : وحظي مصطلح األسطورة الجدیدة بمسمیات أخر ، أقل تداوًال منھا 

  ... المستمرة 
عّیة والنفسّیة ، فإن مصادر البحث المعتمدة على وبما أن مصطلح األسطرة ، ال یمكن مقاربتھ إّال من خالل مداخلھ االجتما

آراء ُمنظري ھذین العلمین في العصر الحدیث ، شكلت حجر األساس في الرؤیة المنھجّیة المعتمدة في ھذه الدراسة ، ألن 
ورثرو       المنھج األسطوري في النقد یستمد قّوتھ ، وخطوطھ الرئیسة من منجزھم   د ن نھج الناق ي م ب الشمولي متجسدًا ف

                                          فراي ، الذي یرى ان التراث الثقافي حل محل األساطیر ، إذ إن
ي        ى نحو اكثر خصوصّیة ، ف الفنون واآلداب ، وعل األسطورّیة في المجتمعات الحدیثة تجد تعبیرھا في الثقافة ، ممثلة ب

  .األدب القصصي 
ص    ا للقص ق المكّرسة لل  –وجاء اختیارن ة        –تطبی ي القصة العربّی أن عصر التحوالت ف د ب ة ، تفی ّلمة تاریخّی ًا ِلُمَس ملبّی

ذِه ، وھو     –الحدیثة  ا ھ ا نرى    –والعراقّیة جزء منھا ، بدأ في الستینّیات من القرن المنصرم ، واستمر حتى ایامن  –فیم
  .قة الكمّیة الھائلة مسّوغ كاٍف العتماد آلّیة االنتقاء ، عند محاولة التعامل مع ھذِه الصف

اشتمل ) . مداخل وموجھات ( لى بابین وخمسة فصول ، وقد ُعني الباب األول بالمھاد النظري ، وھو بعنوان اُقسِّم البحث 
اریخي ،      فصل المداخل على ثالثة مباحث ، درس األول موضوع تحوالت السرد القصصي وھو ذو    ط نظري وآخر ت مخل

د استأثر بموضوع           في حین اختص اآلخر بجالء مفھ     ث فق ا المبحث الثال دة ، أّم كالّیة األسطورة الجدی وم األسطرة واش
  .الرمز متدرجًا من الرمز العام الى الرمز المؤسطر ؛ تجاوبًا مع اقتران معروف بین األسطورة والرمز 

ث      ى مباح اني عل ل الث تمل الفص طوري    (( واش ق األس ات الخل ة  )) موجھ داول   : الثالث ال والت ي   الخی تالف ، وھ واالخ
موجھات موضوعّیة من شأنھا تسویغ األسطرة واجرائھا في مفاصل الحیاة العاّمة ، وفي النصوص األدبّیة ، والقصصّیة 

  .منھا على نحو خاص 
وان   اني بعن اب الث اء الب طرة  (( وج یة المؤس اط الشخص ة ، األول   )) أنم راءة التحلیلّی ین للق لین مخصّص و من فص ، وھ

ة    ( و ) نمط الشخصیة المؤنسنة : ( ، ویتألف من مبحثین ھما ) سطرة االیجابّیة األ( بعنوان  ط الشخصیة المبعوث ، ) نم
ـ   ا     ) األسطرة السلبّیة   ( في حین عنون الفصل الثاني ب ین ھم ى مبحث ة    : ( واشتمل عل ط  ( و ) نمط الشخصّیة المغّرب نم

  ) .الشخصیة الملتبسة 
ا قدمتھا      وحاولنا عبر التحلیل قراءة الوا ة كم اط األولّی قع المؤسطر في ضوء تجّلیات األثر األسطوري الذي تعرضھ األنم

  .نظریة یونج وتبّنتھا رؤیة نورثروب فراي النقدّیة 
  مداخل وموجھات: سطور من الباب االول 

  تحوالت السرد القصصي: المبحث األول 
لثقافي ، ألذي تحّدرت منھ األجناس األدبیة عموما، تحّدرت القصة القصیرة من الرحم ا: "مما جاء في ھذا المبحث 

ولیس لھذا الرحم قبٌو واحد مغلق ، ال ینتج إّال التوائم المتشابھة بل ھو غابة ولود یتالقى فیھا ، المؤتلف والمختلف ، 
ه ، وتعرفھ ، والمعلوم و المجھول ، والواقعي والخیالي ، ولكّل لغتُھ الخاصة بھ ؛ أي لكل صبغتھ الجینیة التي تفرد

، إنما ھي محكومة أیضًا ) لغة ( لكّن ھذه الكینونة المحكومة بالثقافي ، بوصفھ مرجعًا ونسیجًا . وتمیزه بین األجناس 
ویكاد . بواقع قدري حتمي ھو الزمنّیة ، فالقّصة القصیرة ال تمتلك تحدیدأ ، أو وصفًا یلیق بكل عصر من عصورھا 

وما ذلك إّال ألنھا . ا ، وبآراء كل من أدلى دلوه في بئرھا ، ومتح من میاه تلك البئر تأریخھا الشخصي یضیق بتسمیاتھ
  : ترعرعت في أكناف حاضنات مختلفة 

فضًال عن أّنھا ترعرْت أیضًا في كنف الیومي ، والمعیش ، والمعاصر . التأریخیة ، واألسطوریة ، واألیدیولوجیة وغیرھا 
(( إن القصة القصیرة كیان عائٌم في فضاء الثقافة .لصراعي ، في كل لحظة ثقافّیة ؛ الذي یتحرك في إطار الجدلي وا

.  )1())بوصفھا نظامًا داللیًا وصیرورة داخلّیة ذاتّیة ، تخص الحیاة النخبوّیة والفنون ، وتحیط بعالم الفن والخیال واالفكار 
وبما أنھا جنس . إلى الحاضر  –الكثیرة  –ھا األول ولن تحید القّصة القصیرة عن تلك الصیرورة ؛ وھي تقفز عبر أشكال

قائم في الصیرورة التأریخّیة ، فھي إذن تنھض على فھم رؤیوي للدوافع والمبادئ والمتغّیرات ، وتستقي منھا ، وتتأثر 
لم المتغّیر ، إنما العا تحفز القّصة للمشاركة في(( بھا، وال تعتاش على صنمّیة النوع ، وال تاریخّیة المعطى الثقافي ؛ ألن 

كان یحّتم علیھا أیضًا مھمة االضطالع بطرح االسئلة الجدیدة مما توجبھ كل یوم حیاة المدینة التي باتت تفتقر إلى الرؤى 
  .  ))السائدة والى المفاھیم 
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  مفھوم األسطرة وإشكالّیة األسطورة الجدیدة : المبحث الثاني

لم تكد األسطورة تأوي الى ُدرجھا في خزائن محفوظات التأریخ اإلنساني ، إبان : " اما المبحث الثاني فمما جاء فیھ 
ھا نھبًا للرؤى والمناھج الفلسفّیة والتأریخّیة واالجتماعّیة والنفسّیة ، منذ بدایات العصور الوسطى ، حتى وجدت نفس

وقد ارتبط اّي تشّوف إلى مستقبل أكثر سعادة ورخاًء ؛ بتلك اإللتفاتھ المصحوبة . العصر الكالسیكي ، في أوربا والعالم 
الذھبي ، متوجًا أحالم اإلنسان الطامح  بزوغ االفق باالعتبار والتبجیل إلى الموروث األسطوري ، وكأنھ ھو الذي ُیّسوغ

أّن اإلنسان یلجأ إلى القوى الغیّبیة متمثلة باألساطیر (( ولم یكن ذلك بعیدًا عن الحقیقة إذا أخذنا بعین االعتبار . ورغباتھ 
اإلنسان (( كما أن ) 1())، في أیة مرحلة من مراحل تطوّره ، كلما واجھتھ صعوبات ال یستطیع السیطرة علیھا أو تفھمھا 

یلجأ في مواقف الیأس دائمًا ، إلى سبل یائسة ، ولو خذلنا العقل لن یبقى أمامنا غیر اللجوء إلى قّوة المعجزات والغیبیات 
 .((  

اة اإلنسان    : ((  *واألسطورة  الكون وحی وھي موطن   )) حكایة مقّدسة ، ذات مضمون عمیق یشّف عن معان ذات صلة ب
ا          الفكر البدائ ى عصرنا الحدیث ؛ ألنھ اریخ وصوًال إل ب الت ي كل حق نظام فكري   (( ي ، ظّلت محتفظة بأثرھا التنویري ف

ا    ي یطرحھ ف الغوامض الت دي لكش ھ األب ودي ، وتوق ان الوج ق اإلنس توعب قل ھ متكامل اس د  )4())محیط ى (( وق ( انتھ
                                     ّور بل یمثل منطقإلى أنَّ الفكر البدائي ، ال یمثل مرحلة من مراحل التط) شتراوس 

  .))الفكر البشري في كل زمان ومكان 

شعور اإلنسان باألزمة ، بالحاجة إلى تكییف جدید (( ومن أسباب ظھور وانتشار األسطورة الجدیدة في العصر الحدیث ؛  
وقد أصبح اللجوء الى األساطیر ھو الوسیلة .  )i())لكون لعالقتھ داخل الجماعة اإلنسانیة ، ولعالقة الجماعة اإلنسانّیة با

یصطنعھا البعض في العصر الرأسمالي المتأخر حتى یتجنبوا اتخاذ موقٍف إزاء المسائل االجتماعّیة الجوھرّیة ، ((التي 
الواقع ، غیر فھم یحّولون األوضاع ، والجواھر االجتماعیة والتناقضات الواقعّیة في ھذا العصر ؛ الى شيء بعید عن 

  . ())مرتبط بزمان، ویصورونھا على أنھا الحالة األصلّیة لألشیاء ، الحالة الغامضة التي ال تتغّیر
أن مظاھر الطبیعة لم تتغّیر ، والحیاة  –من جانب آخر  –ومن دوافع استمرار ظھور األسطورة في عصرنا الحدیث  

بدایة والنھایة الحتمیین ، فثمة والدة ثم موت ، فضًال عن حلم العودة ، البشرّیة ما زالت تجسّد نھجًا یتراوح بین َحّدي ال
كما أنَّ ھاجس الخلود لم یتوقف عن استیعاب طموح اإلنسان الى النھوض والتجدد ، . واكتساب الحیاة من جدید 

دومًا ھو المشاعر  ألن محورھا(( لذلك كلھ ، لم تفقد األسطورة خصوصیتھا في عصرنا الراھن . واصطناع بدایة جدیدة 
اإلنسانّیة الخالدة، كالبطولة ، وحب الوطن ، والفداء ، والحب ، والغیرة ، واالنتقام ، ھذه العواطف التي ال تشیخ أبدًا بل 

  )).".تعبیر رمزي وتعویضي عن الھوّیة ، والذات االجتماعیة (( ، وألن األسطورة  ())ُتبعث دومًا بصور ُمختلفة 
  االسطرة االیجابیة  : فصل االول الباب الثاني ـ ال
  نمط الشخصّیة المَؤْنَسنة:  المبحث األول 

  :االسطرة االیجابیة واالسطرة السلبیة،  جاء في مبحثھ االول : الباب الثاني تضمن فصلین  
ت إلى الموروث باتت القّصة الحدیثة ترود مسارب متنوعة ، وَتّتجھ إلى ریادات جدیدة ، لم یجد بعضھا ضیرًا في االلتفا" 

اإلنساني ، على نحو أكثر إیغاًال في المغامرة والتجریب ؛ فشمل ذلك عودة إلى مضارب المدن الخیالّیة القصّیة ، وعوالم 
ثم ذھبت القصة بعیدًا في التماھي مع الموروث السردي ، قبل أن یغادر .  )ii(الحیوانات الناطقة والشعوب المنقرضة

لى أجناس متباعدة نسبّیًا كاألسطورة والخرافة والحكایة العجیبة أو الشعبیة ، أو السیرة ، وحدتھ النوعّیة ، فیتشظى إ
عبر قراءة واعیة للموروث األسطوري وھو یتبّنى مبدأ حیوّیة الطبیعة ، الذي دأب على إكساب الجمادات واألشیاء غیر 

لقصص ، وھي ُتؤسطر عن طریق إكسابھا صفات العاقلة صفات بشرّیة ، فقد تصادفنا كثیر من الظواھر والشواخص في ا
  .حیوّیة من خالل السرد 

أن یصبغ اإلنسان في أول عھده بالمعرفة ظواھر الطبیعة بصبغة تلك األحاسیس ، والخبرات التي (( وكان من الطبیعي 
حصول ذلك في  ، إذ تواتر )iii())یشعر بھا في نفسھ ، فیصورھا كما لو كانت تنفعل وتفرح وتغضب وتحب وتكره مثلھ 

األشكال السردّیة المختلفة ألن اإلنسان والحیوان والجماد ومكّونات الطبیعة كافة ، لم تغادر إلفتھا النابعة من واقع 
  .الشراكة واالنتماء األزلي الى الطبیعة األم ، على الرغم ِمّما یلوح من مظاھر اختالف عن تلك األلفة 

ألخبار المقّدسة الشبیھة بھا ، على حشر المسمّیات الحیوّیة في الكون تحت سلطة ویراھن التفسیر التاریخي لألساطیر وا
أّما الجن : (( مصدر واحد ، ھو الحیاة الواقعّیة لإلنسان ، أو یعّدھا فیوضًا رمزّیة تصدر عنھا ، یقول صالح بن حمادي 

المقّدسة الشبیھة بھا ؛ فیرمزون  ألخبار والشیاطین والعفاریت والمردة والغول الذین ورد ذكرھم في بعض األساطیر وا
: في األصل حسب رأینا ؛ إلى أقوام من البشر ، عاشوا في ماضي الزمان ، وكانوا یسّمون أثناء وجودھم فوق األرض 

اإلّتساق مع رؤى  وال یمنع تحفظنا على منطق ھذِه الرؤیة من    )iv())الجن والشیاطین والعفاریت والمردة والغول 
وھي األشیاء ذات الصلة ) القّوة ( فمن الممكن لألشیاء جمیعًا أن تمتلك (( تنطلق من مبدأ حیوّیة الطبیعة أیضًا  مقاربة ،

  ، إذ قد تسكن قّوة )) الوثیقة باإلنسان، وھي كذلك تتضّمن قّوة ھذا اإلنسان   وقدراتھ 
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اإلنسان الحقیقیة في أشیاء كثیرة ُمختلفة ، في الصورة ، أو في العظام ، أو في المالبس ، أو في المرآة ، أو في االسم ، 

  .أو في غیر ذلك
ھ اإلنساني           ویتخذ مبدأ حیوّیة الطبیعة صورًا أخر ؛ أ    ى تألی ذي دأب عل ر األسطوري ، ال ات الفك ى تنویع ًا عل ر انفتاح كث

د خرجوا من          (( فقد  )v(وأنسنة اآللھي ل البشر ق ل أن أوائ وا من األشجار ، ب حكت أساطیر بعض الشعوب أن الناس خلق
إذ إّن كثیرًا من األساطیر ، (( الكونّیة أو قد یمتلك البطل قّوة جدیدة مستمّدة من اتصالھ بالقّوة الحیوانّیة .  )vi())األشجار 

                                        ُترجع أصل األجناس الشھیرة الى الحیوان ، فقد احتفظ عدد كبیر من القبائل
  البدائیة

ذ تظھر فیھا كما یلوح جلّیًا في الحكایة الخرافیة ، إ )vii())وكذلك بعض األجناس في الحضارات الراقیة بصلتھا بالحیوان 
الحیوانات في صور شخصّیات تتحدث وتتصرف كاآلدمیین ، أو قد تكون ھذِه الشخصّیات من الحیوان والجماد ، لكنھا 

  . )viii(تفكر وتتصف بالعقل والمنطق ، وبھا عواطف ومشاعر كالبشر ، وتقوم بأدوار إنسانّیة واقعّیة
یوانّیة ، من النبات أم من الصخور، أم من أي عنصر آخر من عناصر وسواًء أكانت القّوة األولّیة المحّركة إنسانّیة أم ح

الطبیعة ، فإن ما یھمنا في ھذا المقام ، أّن روح الطبیعة كانت تفرض ھیمنتھا على المكّونات المؤلفة للصیرورة الحیوّیة 
ھیمنة ، ولم یجد فكاكًا من ثقل في الكون ؛ وأن اإلنسان في العصور الالحقة ، َورث في أعماقھ الالواعیة ھذه الوحدة الم

  . ضغوطھا على وعیھ ، فتسّربت في مدركاتھ ، وتفاعلت في َمشغلھ الفني 
وبما أّن الخطاب األدبي یستمد مرتكزاتھ ومحفّزاتھ من الخطاب الثقافي السائد ، فقد شاع في األعمال القصصّیة ، انفتاح 

ھا التوظیف الرمزي وكرََّس طاقاتھا اإلیحائّیة ، ألغراض التمویھ أو غیر محدود على ھذِه الرؤیة ، والسیما بعد أن تبّنا
إثراء الداللة ، إذ تجسد ذلك في ظھور أشكال جدیدة للشخصّیة ، فلم یعد البطل القصصي إنسانًا أو كائنًا عاقًال فحسب ، بل 

   جرى انزیاح للفاعل فأصبح الفاعل إنسانًا أو حیوانًا أو زمانًا(( 
  . )ix())فكرّیة  مجتمعًا أو تاریخًا ، وجرى لھ ما یجري ألي موضوع لھ مدیات أو مكانًا أو

رف تصّرف اإلنسان ، أي تصرفًا             ا تتص ل ، لكنھ ر العاق ار غی ي إط دخل ف الشخصّیة المؤنسنة إذن ، ھي كل شخصّیة ت
اً  اد رجحین تعقالنّیًا ، وتظھر في السرد والوصف والحوار بوصفھا فاعًال ، وتمتلك دورًا ُمحدَّدًا ،  ًا ومروّی ھ    وی ي  . ل وھ

تشّكل لحمة المبنى الحكائي ، أو تكون جزءًا منھ ، على أن أسطورّیة الشخصّیة تنبع من خالل رمزیتھا ، وعبر اندراجھا 
  ."في المتون الخیالّیة أو الغرائبّیة أو الفانتازّیة ، أو غیرھا ، مما یشكل رؤیا االختالف في النصوص األدبّیة 

  نمط الشخصّیة المبعوثة: ث الثاني المبح
  :وفي ھذا المبحث كتب الباحث 

ك   –في نمط الشخصّیة المبعوثة  –یتبلور البعد األسطوري "   في اإلیھام بأن ھذا البعث ُیشّكل عودة حقیقّیة ، ویتمثل ذل
الموت ،     في توفر مقتربات سلوكّیة ، تشمل األشیاء واألشخاص واألمكنة ، إذ تستأنف الشخصّیة عالقا  ي ُقطعت ب ا الت تھ

وتبدأ تَدّبَر الحیاة االعتیادّیة ، وكأنَّ واقعة الموت لم تسلم الى االنقطاع النھائي ، وعلى وفق الجدلّیة المنطقّیة في الحیاة ، 
ى   تمارس الشخصّیة األفعال وردودھا بانسیابّیة عالیة ، كما أّن العودة الى الحیاة تضخ الى الواقع ملمحًا یوتوبّیًا یرمز ال

ة أو    والدة جدیدة ؛ إذ إن الشخصّیة العائدة ، تمتلك ُمسّوغات عملّیة مثل االشتیاق اة عاطفّی الى مواصلة ما انقطع من حی
ا            ى الفرد ، وإنّم د ال یقتصر عل م مستقبلي ق ھ ، أو االتصال بحل اة إكمال مھنّیة ، وإكمال واجب ، لم تتم الشخصّیة المتوف

وكل أولئك ُیفصح عن قراءة ایجابّیة ذات بعد ُمستقبلي ، یستغرق ذلك النوع . ة التي یعیش معھا یشمل الجماعة اإلنسانّی
م الخلود ،     رھص بحل من التنازع الوجودي ؛ ألن عودة الشخصّیة ُمجددًا إلى الحیاة ، یجعلھا في بؤرة حیوّیة متجدّدة ، ت

نة لأل        ة ؛ حین تكون حاض ي القّص ان ذلك ال یحصل إّال ف ى       وإْن ك دم الشخصّیة عل ة ؛ أي حین تتق ة والرمزّی اد الخیالّی بع
  .مستوى الروح ، ولیس الجسد، باختراٍق عجائبي لقوانین الزمان والمكان ، وتخلق أسطورتھا الجدیدة 

شخصّیة الشھید ،  : وتتمظھر الشخصّیة المبعوثة ، في القّصة العراقّیة القصیرة الحدیثة في إنموذجین مؤسطرین ، ھما 
ى أن       وش ي المؤسطر ، عل اء القصص ي طبیعة البن خصّیة المتوفى أو المتوفاة في األحوال االعتیادّیة ، وكلیھما یلتقیان ف

وقد عرفت القّصة العراقّیة ھذا النوع من . شخصّیة الشھید ، تختلف في كونھا تمتلك تكریسًا أیدیولوجیًا واعتباریًا ُمعینًا 
نھض    القصص وعلى مستویین من اإلحالة ال موضوعّیة ، فإّما أن المتوفى یعود الى الحیاة من خالل شخصّیة أخرى ، فی

  " . بأداء األفعال التي كان المتوفى ینھض بأدائھا في أسرتھ ، أو أن یعود الى الحیاة بنفسھ
  االسطرة السلبیة: الباب الثاني ـ  الفصل الثاني 

  نمط الشخصّیة الُمغّرّبة : المبحث األول 
ھ   ا یكتب ث    مم ذا المبح ي ھ ث ف رق     : " الباح ّیة ، تخت ر قیاس ّیة غی ة شخص ّیة المغرّب رد   –الشخص ي الس لوك  –ف الس

ي النص        . االعتیادي، فتبدو في ُصور متجاوزة ، مفارقة للسیاقات المألوفة  ة ف ا البنائی ویعد االختالف من أھم موجھاتھ
                                       :، إنما یسّجل اختالفًا یكتنف معاني متنوعة )) یب الرجل أغرب إغرابًا إذا جاء بأمر غر(( القصصي ؛ فالقول بأن 
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  . عجب ، والندرة ، والشذوذ ، والفرادة ، والمثول في دائرة كل ما ھو خارٌق واستثنائي وغیر مألوف كالغموض وإثارة ال

وتتمّیز الشخصّیة الُمغّربة في النص ببنائھا الخیالي المؤسطر ، أي انھا تبتعد عن الواقع الى درجة ال تظھر معھا قوانین  
  ."ارقة واالختالف الواقع بوضعھا التقلیدي ، كما أنھا تطرح سؤال المف

  نمط الشخصّیة الُملتبسة :المبحث الثاني 
إّن ما یتم تداولھ من أخبار وأحداث وحكایات ، یسم حیاة اإلنسان : " حتویھ ھذه السطور تویتضمن ھذا المبحث ما 

؛ إّال أّن حیویتھا  الیومّیة بسمة االستمرار واللزوم ، فال أحد یستطیع تصّور لحظة تاریخّیة من دون تداول بادرة حكائّیة
وانبثاقھا في صورة متن متكامل ، یظل وقفًا على تفاعلھا مع مكّونات آخر ، بعضھا ینبع من تجربة اإلنسان االعتیادّیة ، 

وبعضھا اآلخر یصدر عن محطات اقتران وتالقح بین أطراف الروایة ؛ اذ إّن ما یسّوغ ثبوت األثر المحكي ، یقترن 
لراوي والمروي والمروي لھ ، فضًال عن توافر حساسّیة المروي وجدتھ ، ومدى استجابتھ بالتماسك الحاصل بین ا

لذائقة الوعي الجمعي ، الذي سوف یتكّفل بتبنّیھ وإشاعتھ ، أو إفساح المجال المناسب لھ للمروق من وصایة التاریخ 
  .والدخول في حوزة الحكایة 

تن من        وتعد المشافھة أصًال في خلق المروي المؤسطر ،  ة م یس ثّم ا ، فل ل علیھ دوین یحی عن طریق التداول ، إذ إّن الت
ل            اریخي ، والمروي یحی ى شخص ت راوي یحیل عل دون ثنائّیة الراوي والمروي ، التي انحدرت من المشافھة ، ألن ال

  .على واقعة حقیقّیة ، وھذِه البنیة ھي األصل ، الذي یتحكم في تدوین األخبار
ؤدي المشافھة دوراً   ة و          وت رّرًة نمط الشخصّیة الملتبس داول ، مح ي الت ا ف ة وزّجھ غیل المتون الخبرّی ي تش رًا ف (( خطی

، والملتبسة اسم فاعل منھ ، على أّن اللَّْبس یتضمن معانَي متعددة ؛ منھا )x())والتبس علیھ األمر اختلط ... اللبَّس الخلُط 
، وتنفتح  )xi(یر ، فضًال عن أن الشخصّیة الملتبسة تحتمل التناقضالداللة على أكثر من مضمون ، وتعدد احتماالت التفس

  . ))للّظنة والتھمِة والشك (( على قراءات ُمختلفة ؛ أي أنھا تظھر بوصفھا شخصّیة ُمریبة مما یجعلھا موطنًا 
لخطاب السردي وعند حلول الشخصّیة في المبنى الحكائي ، فإن صفة االلتباس تتخذ مظاھر سلبّیة نابعة من خصوصّیة ا

واتر       ّیة ، أو ت دد أدوار الشخص ر تع نقض ، أو عب ك أو ال اء أو الش ّول أو االّدع ى التق ة عل ة الدال ائل اللغوّی ر الوس ، عب
داول الجمعي ، من دون أن          ي الت ظھورھا في النص ضمن فترات زمنّیة متقطعة ومتباعدة ، أو عبر ظھور الشخصّیة ف

ي القصص       . صصي بوصفھا شخصّیة مشاركة أو ممسرحة   یكون لھا وجود فعلي في السرد الق ى ذلك ف ا یتجل رًا م وكثی
أویالت،   (( التي توظف موضوعة البحث عن الغائب،  إذ سرعان ما ُتنسج حول شخصّیة الغائب الحكایات واألساطیر والت

  )) .التي تجعل منھ شخصّیة غرائبّیة أو وھمّیة 
ا     : تضافران وتتجاذبان في النص السردي ، ھماوتظھر الشخصّیة الملتبسة من خالل رؤیتین ت دم بھ ة ، یتق ة خارجّی رؤی

ا السارد              ل بھ ة یتكف ة داخلّی ة والواصفة ، ورؤی ر األصوات واآلراء والمواقف الشارحة والمعّلق السارد الموضوعي عب
ة الموقف األسطور            ھ مقارب ى عاتق ا یكون مشاركًا وُمَمسرحًا ، یأخذ عل ًا م ات    الذاتي ؛ الذي غالب ي ، من خالل التنویع

                                         ." السردّیة التي یجریھا ممثلوه في لوحة السرد القصصي 
  الخاتمة 

    :وجاء في خاتمة االطروحة 
ي مسیرة            ى نحو واضح ف ّرت عل ي أث ة ، الت ة والفنّی حاول البحث توفیر مظّلة معرفّیة من خالل عرض التحوالت الثقافّی
القّصة العراقّیة القصیرة بدءًا من استجابتھا إلرھاصات التجریب ، الذي كان جزءًا من تحّوالت عمیقة ، شملت المكّونات 
الثقافّیة كافة ، وانسجامًا مع روح العصر بمعطیاتھ الحداثّیة ، التي تفجّرت من خالل تداول رؤى ومناھج جدیدة ، انعكس 

  .والجمالّیة في النص األدبي أثرھا على المرجعّیات الموضوعّیة 
وعمد البحث الى معالجة نوعّیة ، أكدَّت على جالء حدود مصطلحي األسطرة واألسطورة الجدیدة ، وتكریس مفھومیھما  

ي     –ثم عمل على وصلھما بمجاالت الرمز ، مفترضًا أن األسطرة   .  ي مستواھا األدب دة       –ف ة جدی اج حكای ى انت عى ال تس
  ) .بوصفھا مرادفًا أدبّیًا لألسطورة الجدیدة ( من الواقع ؛  مبتكرة ، أو ُمخّلقة

ّدھا مسؤولة         ى اكتشاف موجھات موضوعّیة ، َع وعلى مستوى استقراء مسوغات الخلق األسطوري ، توصل البحث ال
ت ا : عن استیعاب محموالت الِقصص المؤسطرة ، إذ تفاعلت مع موجھات  واقعي  الخیال والتداول واالختالف ، التي أَھّل ل

ي النصوص القصصّیة ،         ا ف ة أّدى تغلغلھ ّوة اجرائّی للدخول في منطقة المؤسطر ، أي أنھا سّوغت األسطرة ، بوصفھا ق
ز موروث ،              ى ُمحّف اء عل ام ، من دون اإلتك افي الع غل الثق ي المش ا ف دة ، وبّثھ واشتغالھا فیھا الى خلق األسطورة الجدی

  .أم مرجعیة داللیة للنص ) لفظّیة ( سواء أكان مرجعّیة خطابّیة 
ال               ادت من مّوجھ الخی ا أف ة واحدة، ولكنھ ین ، أو تختص بقّص نمط ققصي ُمع ولم تكّرس موجھات الخلق األسطوري ل

ان   –بخاّصة ، ألنھ ذو فاعلّیة عاّمة ُمشتركة ، ویعّد وسطًا بین جمیع األنماط ، ألن النص األدبي  تج    –أّیًا ك إْن ھو إّال ُمن
  .خیالي 
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ال  واذا كانت بعض األنماط قد استأثرت بحّصٍة اكثر من غیرھا حین عرضھا على محموالت احد ھذِه الموجھات ، فإن ذلك

  .یعني عدم تمثلھا أصداًء من الموجھین اآلخرین ، أو أنھا لم تشھد توّسعًا اجرائیًا عبر احتضانھا مؤھالت أخر 
زة ، واكتسبت صفاتھا      وشكّلت ھذِه الموجھات آلّیة اإلزاحة ، التي تعّرضت لھا الشخصیات فَحّلت في دوائر سردّیة ممّی

ر  المؤنسنة أو المبعوثة ، أو المغربة أو ا لملتبسة واتیح للبحث قیاس مستوى االنحراف في كل واحد من ھذِه األنماط عب
  .    وسائل التحلیل

ى نوعین ، األول   ات عل ذِه الموّجھ مت محموالت ھ ي   / انقس ذِه اإلزاحة ف ق ھ ة لتحقی اھیم الموظف ة المف ي ھیمن ل ف تمّث
فاھّیة ،      اش والش ة واإلدھ ب والمفارق ا والتغری وص ، كالفانتازی وفّیة       النص ة والص رؤى الحلمّی ة ، وال اط األولّی واألنم

اط            ة لتمثیل انم اء السردي ، اذ أن عددًا من القصص الموظف ي اسلوب البن والبوتوبّیة وغیرھا ، أما اآلخر فإنھ تجلى ف
ا          ھ رؤیتھ ادت علی لوبًا ش دائري اس اء ال ن البن ذت م دي ، واتخ ود األب وذج الع ع انم ادت م طرة ، تص ّیة المؤس الشخص

  األسطورّیة
تغطّیة الحاالت المتعددة للنمط الواحد ، ففي نمط الشخصّیة الُمغّربة ، على سبیل المثال  –عبر التحلیل  –حاولت القصص 

اول      – نة ، تن ّیة المؤنس ط الشخص ي نم ة ، وف ن صورھما المختلف ًال ع داخلي ، فض ع ال ارجي والتروی ع الخ ة التروی ثم
  .... والجماد والحیوان  التحلیل أنسنة االشباح والمالئكة

ان   وامتد تأثیر األسطرة الى عناصر السرد اآلخر ، فاّتصَف الحدث القصصي بعدم مالزمتھ البناء الخیطي ، واّتصف الزم
ي       ي أو الخراف تعمال النفس ى االس ھ ال ھ ، وانحراف ال تاریخیت یاقاتھ     . ب ن س دًا ع ا ورد بعی رًا م ھ كثی ان ، فإن ا المك أم

وعّیة واجتھ  ة     الموض رد الحدیث ائل الس تثمار وس ي اس ث ف یات      . د البح اط الشخص اف انم ى اكتش اعَد عل و س ى نح عل
  المؤسطرة
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  جمعیتا االرشیفیین الكندیین واالمریكیین تطالبان باعادة وثائق الدولة العراقیة
  : الموروثبغداد ـ 

اعلنت جمعیتا االرشیفیین الكندیین واالمریكیین دعمھما الكامل لجھود دار الكتب والوثائق في اعادة جمیع 
یف ح    ابقة وارش ة الس ة العراقی ائق الدول دًا    وث ا  تمھی جیلھا وتنظیمھ نى تس راق لیتس ى الع ث ال زب البع

  .لالستفادة منھا بطریقة علمیة وقانونیة وعلى وفق ضوابط قانونیة 
تحوذتا   وطالبت الجمعیتان الوالیات المتحدة االمیركیة ومؤسسة الذاكرة العراقیة لكنعان مكیة بأعادة ما اس

  .لعراقیة ودار الكتب والوثائق العراقیة علیھ من عشرات مالیین الوثائق الى الحكومة ا
تأتي ھذه المطالبة نظرًا ألن استحواذ الجھات االجنبیة على وثائق الدولة العراقیة تعد اعمال نھب اجرامیة 

  .دولیًا طبقًا لمعاھدتي جنیف والھاي 
جالت العر         ائق والس یف والوث ایا االرش اع المحیطة بقض أن االوض ا بش ان قلقھم دت الجمعیت الل  واب ة خ اقی

  .2003االحداث التي رافقت غزو العراق في آذار ـ نیسان عام 
  .جاء ذلك في بیان اصدرتھ الجمعیتان منتصف شھر نیسان من العام الجاري 

ب               دعم موقف دار الكت اثًال ی ًا مم ل نحو شھرین بیان ة اصدرت قب ات االمریكی اء المكتب ة امن یذكر أن جمعی
ة       والوثائق من قضیة الوثائق المص ائق عراقی ا من وث ادة مابحوزتھ ادرة ، وطالبت الحكومة االمریكیة باع

  .الى دار الكتب والوثائق

  ترمیم وثائق العھد العثماني
  : الموروثبغداد ـ 

ب       ي دار الكت ائق ف رمیم الوث یانة وت انجز مختبر ص
رمیم   ائق ت د    ) 382(والوث ات العھ ن ملف فحة م ص

جالت     ) 500(العثماني ، و صفحة من صفحات الس
  .العثمانیة 

ى      اة ال ادة الحی ي اع دار ف نھج ال من م ك ض اتي ذل ی
راء     ن ج ررة م ة والمتض جالت التالف ائق والس الوث
ة    تعرض الدار للحرق والغرق ابان الحرب االمیركی

 .2003على العراق عام 
______________________  

  
  استقبال كتب واطاریح ودوریات

  : الموروثبغداد ـ 
ب    ي دار الكت انوني ف داع الق ز االی تقبل مرك اس

ًا واطروحة  كتاب  329والوثائق خالل الشھر الفائت 
ین   جامعیة في مختلف شؤون المعرفة ، وتوزعت ب

رسالة  30كتابًا باللغة العربیة و 45اطروحة و 252
  .باللغة االنكلیزیة 

ز  نح المرك ة و 282م الة جامعی ًا و 113رس  7كتاب
 .دوریات ارقام ایداع 

 

كتب العلوم االجتماعیة والجرائد 
  تسجل اعلى نسبة اعارة

  : الموروثبغداد ـ 
ائق      ب والوث ي دار الكت ة ف اعارت المكتبة الوطنی

ًا وا 1596 الل كتاب ة خ ة ودوری ة جامعی طروح
                                       شھر ایار المنصرم

ة    وم االجتماعی سجلت الكتب المتخصصة في العل
ددھا    230والجرائد اعلى نسبة اعارة ، اذ بلغ ع

  .مماثًال للجرائد  كتابا وعددًا
ارة   احتلت المجالت المرتبة الثانیة من حیث االع

ددھا غ ع ب   173 ، اذ بل اءت كت ا ج ة ،  فیم مجل
ا       ار منھ غ المع ة ، اذ بل ة الثانی التاریخ في المرتب

ي       170 اءت ف ا فج ب الجغرافی ا كت ًا ، ام كتاب
ب    118المرتبة الرابعة ، وبلغت  ا كت كتابًا ، تلیھ

ت  ي  115اآلداب وبلغ اریح ف م االط ن ث ، وم
               .اطروحة  100المرتبة الخامسة ، وبلغ عددھا 

 



   كل جدیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  
  
  

                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

50  

  المطالعون في شھر
  : الموروثبغداد ـ  

ائق   ب والوث ي دار الكت ة ف ة الوطنی تقبلت المكتب اس
رم     ھر المنص الل الش ًا ،    433خ ًا وباحث مطالع

ین    وا ب ًا و   265توزع ًا وباحث ة  168مطالع مطالع
من  70من حملة الماجستیر و 211وباحثة ، بینھم 

دكتوراه و  ة ال ن  125حمل رائح مختلف م  27ة وش
  .موظفًا

ة    یذكر ان قسم االعارة قدم خدمات استنساخ مجانی
ع  العین بواق ي  6000للمط ادر الت ن المص خة م نس

  .ھا استعارو
  

الموروث االلكترونیة  بنسخ 
  روقیة

  :الموروث بغداد ـ 
ة     وروث االلكترونی ة الم ن مجل د م دد جی در ع ص
احثین      دي الب ین ای عھا ب رض وض ة لغ خ ورقی بنس

وعمًال بقانون االیداع  المعمول بھ في  والمطالعین ،
  .العراق 

ا     ام قرائن دد   ونضع ام ة    صورة للع اني من المجل الث
  .وبالشكل الورقي الذي ظھر بھ 

  

 

  اھداء كتب ودوریات
  : وروثالمبغداد ـ 

ات       ددًا من المؤسس ائق ع ب والوث اھدت دار الكت
ھ  راق وخارج ل الع ة داخ ة والتعلیمی الثقافی
دوریات ضمن نھج     مجموعة قیمة من الكتب وال
ع       ل م ل والتفاع ور التواص د جس ي م دار ف ال

 .المؤسسات المعنیة بالثقافة
  

وب   ي الحاس ة ف دورات تدریبی
  والفھرسة والتصنیف

  : الموروثبغداد ـ 
بیھا     اقا ین لمنتس ائق دورت ب والوث ت دار الكت م

ي      ة ف ى متخصص رم ، االول ھر المنص الل الش خ
ـ      ام ال غیل نظ وب وتش تخدام الحاس ( اس

windows (   والثانیة في الفھرسة والتصنیف ،
ا  . ما تكنولوجی دورتین قس ى ال رف عل اش

ر   نیف ، وحاض ة والتص ات  ، والفھرس المعلوم
مین م فیھ ن القس ون م ون متخصص ا موظف

  .المذكورین 
ز     دار لتعزی امج ال من برن دورات ض ذه ال أتي ھ ت
قدرات منتسبیھا في االختصاصات التي تصب في 

  .اعمال الدار وخدماتھا المكتبیة 
  
  

  متابعة تنفیذ قانون حفظ الوثائق
  : الموروثبغداد ـ 

ن       دد م ة ع ائق بمتابع ب والوث ت دار الكت قام
ا   رض حثھ ة لغ ات العراقی وزارات والمؤسس ال

م  عل نة   70ى االلتزام بقانون حفظ الوثائق رق لس
یفیة 1983 جالتھا االرش ى س الع عل ، واالط

  .وكیفیة حفظ وثائقھا 
ن      ًال م ت ك ھر الفائ الل الش ارات خ ملت الزی وش
باب  دفاع والش رین وال رة والمھج وزارات الھج
داد    ة بغ ة وامان ة والداخلی اء والخارجی والكھرب

  .لشھداء والدار العراقیة لالزیاء ومؤسسة ا
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  المتنبي مؤرخًا

  محمد تقي جون علي .د
  بغداد ـ دار الشؤون الثقافیة ـ سلسلة رسائل جامعیة 

  ؛ حجم كبیرفحة ص303
ف عن   تناولت ھذ   ه الدراسة المتنبي مؤرخًا فطرحت شعره لقراءة اخرى تختل

راز      ن الط اعرًا م وه ش ون ان یدرس ود الدارس ودة، اذ تع ة المعھ راءة االدبی الق
ت           ا كان عر حینم ذھبي للش ر ال رش العص ى ع ع عل ان یترب د ك ط ، فق االول فق

والت وخل   اخرة والبط جیل المف ي تس ده الطولى ف ى وی ة االول اعر المكان ود للش
  .الشخصیات

ـویؤك ـد الكاتـــــ ـان ب ان المتنبــــ ـي كـــــ ھ   ــــ اء تلقیب یكولوجیًا وج باراس
ى التنب        ھ عل ھ ولقدرت ال معرفت ي   ؤبالمتنبي لقوة فصاحتھ وشدة بالغتھ وكم فف

كما  فقد تنبأ بصیرورتھ ووصولھ الى قمتھ،.شعره نبوءات تدل على قابلیتھ تلك
وتنبأ بنھایتھ الفاجعة  یجلس معافى على العرش ،تنبأ بموت احد ممدوحیھ وھو 

یكولوجیة تنب      ھ الباراس ر انجازات ان اكب لیبیة وك الحروب الص لحة ؤوب ه باالس
  .االلم الى الموت ختصرالحدیثة المتطورة التي ت

عر استعماالً   ق    ویقول الكاتب وجدت المتنبي استعمل التاریخ فعًال وكان مؤرخًا لتلك الحقبة وانھ استعمل الش اوسع لتحقی
ا،  ..ذلك الھدف ال كل شيء من خالل قصیدة         مضیفًا ان قصیدة المتنبي المدحیة استوعبت الفنون واالغراض كلھ فھو ق

ًا یصلح ان    مدح وھجاء ووصف وفي ذلك مادة تاریخیة مھمة وان لم یكتب التاریخ في سجل خاص، المدح ، فقد قدم ادب
  : دراسة ثالثة فصولتحوي ال.یسجل دقائق ما یسجلھ التاریخ

أریخي شع    (وھو بعنوان: الفصل االول دوین الت ي والت ـ المتنب ین   ، )  رًاــ ي مبحث ي ترجمة وسیرة    ( ول  اال : جاء ف المتنب
فقد تناول الكیفیة التي طرح بھا المتنبي التاریخ واستحقاقھ لقب المؤرخ    )  المتنبي وتوظیف التاریخ  (الثاني  ، ) ذاتیة

  ).والبحتري،ابن الرومي ابي تمام،( شعراء المؤرخینبعد عرض الھم ال
  :وھو في ثالثة مباحث)  تدوینات المتنبي التاریخیة ( :الفصل الثاني 

ي :( ول اال   ر المتنب اریخ عص ر،  )  ت ة للعص ة والفكری یة واالجتماعی ة السیاس ن الحال و ع اني وھ ارك  :والث اریخ المع ت
  ). المعارك الداخلیة في العالم االسالمي تاریخ (بعنوان :اما الثالث،  الخارجیة مع الروم

  : ة مباحثـــاللغة التاریخیة في شعر المتنبي ویتضمن ثالث:الفصل الثالث
  .القاموس التأریخي:والثالث .البحور الشعریة والتاریخ  :والثاني االلفاظ والمعاني التاریخیة ،: االول 

 
  

  الواقع اللغوي العربي القدیم
  عة من الباحثین مجمو: تألیف 

  عبد الجبار ناجي. د.أ: تقدیم 
  بیت الحكمة  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 319

ار           دمھا كب ي ق ة الت ة والقیم وث المھم ن البح ة م ن مجموع ارة ع اب عب الكت
رة من         ت الحكمة للفت ي بی دت ف ي عق  25 – 24الباحثین في الندوة الفكریة الت

ومما تجدر االشارة الیھ ان .م  2002كانون االول  29 – 28ھـ  ،  1423شوال 
ھذه البحوث جاءت في اطار محاور الندوة الست والتي وضعت تبعا لمواصفات 

ة التأسیس   ( البحوث العلمیة المقدمـــة ، وھـــذه المحاور ھي    محور   –مرحل
ة     –مرحلة التأثیر الواسع  –البدایات : مرحلة التأثیر  ة مع االكدی دراسة مقارن

ة ا  – ھ اللغ دیم فق ي    –لق وي العرب ع الغ اریة    –الوض امین الحض ور المض مح
  ) للواقع اللغوي القدیم 

تناول االول عنصرا اساسیا في الكتابة والتدوین : ویقع الكتاب في ثالثة فصول 
  . في العراق القدیم وتطور الكتابة وابعاد ھذا التطور الحضاري 

  دقیقة تبحث في المفردات والنحو واللغة والمصطلح والداللة  اما الفصل الثاني فقد اجتمعت فیھ عدة بحوث تخصصیة
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ر بحوث    . اللفظیة والتشابھ في االسماء  ث واالخی ي دالالت       فیما ضم الفصل الثال ب الحضاریة القدیمة ف ا قیمة من الجوان

دیم اال وھو مكتشفات        ي الق راث اللغوي العرب االسم وفي اسماء االعالم وفي رؤیة المستشرقین الى زاویة واحدة من الت
  .اوغاریت 

  األعمدة والتیجان في العمارة التراثیة 
  ـ بغداد للدكتور حمید محمد حسن الدراجي 

  .م الكبیر صفحة من الحج 87 
ة ،      ة المھم ة والفنی ألن موضوع األعمدة والتیجان من الموضوعات المعماری
ة        ائص المعماری ن الخص ك م اري ، وتمتل وروث الحض ى الم ي إل ا تنتم ألنھ

اب   .والفنیة ما یجعلھا تتصدر اھتمام اإلنسان منذ أزمان بعیدة  لذلك یجيء كت
ة      األعمدة والتیجان في العمارة التراثیة  ، لیبحث ذه الخصائص الجمیل ي ھ ف

ة    واھد اآلثاری ر من الش وا الكثی ذین ترك داد ال ة عن األج ة الموروث واإلبداعی
والتراثیة الدالة على اللمسات الفنیة الخالبة التي امتلكوھا ووظفوھا في خلق 

اة        عة من الحی ل مساحة واس ا تحت ي     .حضارة مازالت ظاللھ ب ف اول الكات یتن
  :التي یمكن من خاللھا تكوین فكرة عن محتویاتھ كتابھ عددًا من العناوین

  .ـ دراسة العمود في اللغة 
  .ـ نشأة العمود وتطوره عبر العصور التاریخیة 

  .ـ وظیفة العمود في العمارة التراثیة 
  .ـ مادة صناعة العمود 

  .ـ تیجان األعمدة وقواعدھا 
  ت الزخارف النباتیة والھندسة والمقرنصات الحلزونیةـ العناصر الزخرفیة التي تحلي األعمدة وتیجانھا ، وقد شمل

  
  ملحمة الرافدین الخالدة.. جلجامش 

  دراسة شاملة مع النصوص الكاملة واعداد درامي 
  فراس السواح

  دار عالء الدین  –دمشق 
  صفحة ؛ حجم كبیر 365

رق          ة الش ن ثقاف لنا م ي وص ص ادب ل ن ول واجم ي اط امش ھ ة جلج ملحم
ھ نحو عام         العربي القدیم ، و ذا العمل عقب تألیف د شاع ھ ي  .ق 1800ق م ف

ت ،        ك الوق ي ذل ة ف ات الحی ى عدد من اللغ رجم ال ة وت اء المنطق جمیع ارج
ث           ھ الحیة حی ى معظم لغات الم الحدیث وترجم ال ي الع مثلما شاع واشتھر ف

ـة اوروك       ال جلجامش ملك مدینـــ ـاة واعم ة حیـ السومریة ،   تروي الملحم
ى    وي عل ذلك تحت ى      ك وت ومعن اة والم ألة الحی ان ومس ي االنس أمالت ف ت

یتناول ھذا الكتاب الملحمة بمقدمة تاریخیة ودراسة نقد نصیة تلقي .الوجود 
ر ،         كلھ المعروف االخی ى ش ى ال كالھ االول ور النص من اش ى تط ضوًءا عل
ة ، فضًال عن     وعلى تأمالت في معنى الملحمة ورسالتھا الفلسفیة واالخالقی

ر  دد كبی ات    ع ر الترجم د آخ ي تعتم دة الت روحات الجدی ي والش ن الحواش م
العالمیة التي صدرت حدیثا ، كما افرد المؤلف في نھایة الكتاب ملحقا خاصا 
یحتوي اعدادًا درامیًا للملحمة مما یجعلھ مرجعا رئیسا للباحثین والدارسین  

ضّم كل توزعت مادة الكتاب بین ثمانیة فصول ،  .ولعامة القراء والمھتمین 
دین ، البطل   :فصل عدة عناوین ، منھا  مقدمة في تاریخ بالد الراف

ور     ة ، جلجامش وث والسیرة ، المصادر السومریة للملحمة البابلی
امش ،       وت جلج فل ، م الم االس دو والع امش وانكی ماء ، جلج الس
ة    ى الملحم نص الطوفان ، الملحمة اآلكادیة ، ھو الذي رأى ، معن

ة  التھا االخالقی الم     ورس ات الع ي ثقاف ة ف ر الملحم فیة ، اث والفلس
  .ملحق یتضمن اعدادًا درامیًا للملحمةالقدیم ، فضًال عن 
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  وطات العربیةمنتخبات من نوادر المخط 
محمد ھشام . احمد محمد خیرحلوبي ـ د. محمد فاتح صالح زغل ـ د. د

  النعسان
  صفحة ؛ حجم كبیر 325،مركز زاید للتراث والتاریخ  –العین 

استطاع العلماء العرب والمسلمون ان یقدموا ألمتھم ولالنسانیة میراثا في 
معاصرة وبعضھ مختلف العلوم والفنون واالداب بعضھ عرفتھ االجیال ال

االخر وھو الكثیر مازال مجھوال تتوزعھ مكتبات ومناطق اوربا وامریكا 
  .وتركیا والھند 

ھذا الكتاب ھو فھرسة لمنتخبات من نوادر المخطوطات العربیة واالسالمیــة 
فـــي التراث العلمي والفكري تنبعث فیھ الفھرسة الوصفیة التفصیلیة من 

ي انتھت الیھا المراكز المتخصصة ، وقد وزعت خالل المعاییر والضوابط الت
  :ھذه المنتخبات بینتصنیف الموضوعات بحیث جاءت في تسعة ابواب ھي 

علم الطب ، علم الصیدلة ، علم الفلك ، الفالحة والنباتات ، علم الریاضیات ، 
علم الموسیقى ، علم الجغرافیا ، علم االخالق والمنطق ، علوم انسانیة 

  .اجتماعیة 
  :د رتبت مخطوطات كل قسم ترتیبا ھجائیا بعناوینھا ورقمت ترقیما مسلسال على وفق اآلتي وق

كنیتھ واسمھ ونسبھ وتاریخ تحدید مؤلف المخطوطة وبیان لقبھ و، .تحدید عنوان كل مخطوطة بدقة وتوثیقھ وضبطھ 
 .ذكر رقم حفظ المخطوطة مخطوطة ،طوطة وذكر الفقرات االخیرة منھا ،ذكر الوصف المادي للذكر بدایة المخوفاتھ ، 

واخیرا زود الفھرس بثالثة كشافات والمخطوطات التي ھي من غیر مؤلف ، الشارة الى المخطوطات التي لـــم تحقق ا
تعتمد آخر المؤلفین ، والثالث بفھارس عامة بعناوین المخطوطات ، والثاني مرتب باسماء  مرتب ھجائیة احدھا

صدرت حدیثا ، كما افرد المؤلف في نھایة الكتاب ملحقا خاصا یحتوي اعدادًا درامیًا للملحمة مما الترجمات العالمیة التي 
توزعت مادة الكتاب بین ثمانیة فصول ،  ضّم كل .یجعلھ مرجعا رئیسا للباحثین والدارسین ولعامة القراء والمھتمین 

والسیرة ، المصادر السومریة للملحمة البابلیة ، مقدمة في تاریخ بالد الرافدین ، البطل :فصل عدة عناوین ، منھا 
جلجامش وثور السماء ، جلجامش وانكیدو والعالم االسفل ، موت جلجامش ، نص الطوفان ، الملحمة اآلكادیة ، ھو الذي 

ضمن رأى ، معنى الملحمة ورسالتھا االخالقیة والفلسفیة ، اثر الملحمة في ثقافات العالم القدیم ، فضًال عن ملحق یت
                                                                  .اعدادًا درامیًا للملحمة

  
  الحضارات القدیمـــة

  كوفالیف. دیاكوف ـ س. ف: اشراف 
  نسیم واكیم الیازجي: ترجمة 
  منشورات دار عالء الدین –دمشق 

  صفحة ؛ حجم كبیر 706
  الكتاب الحضارات  یتناول الجزء االول مــــن ھــــذا

  القدیمــــــة بمنظـار علمــــــي تتصاعــــد مــن بدایــــة 
  الحضارات البدائیــــة المشاعیــــة ، وترتقـــــي الــــى 
  الحضارة السومریة فاالكدیــــة فالبابلیة ثــم الحضارة 

  .حتى تصل الى الحضارة الیونانیة .. المصریة القدیمة 
  اني من ھـــذا الكتاب الضوء علــى ویلقي الجزء الث

  الجانب الحضاري والصراع بیـــن الطبقات المستقلـــة 
  والمضطھدة بكونــــھ العامـل االساس للتطور ویتابـــع 

د        ارات ، ویرص ك الحض ر تل ا عب عودا وھبوط راع ص ذا الص یط ھ ف خ المؤل
  .الثورات والتمردات ضد الظلم واالستبداد 

ومابینھا  476 – 235حرب البلوبونیز حتى ازمة القرن الثالث واالمبراطوریة الرومانیة بین عامي  یبدأ ھذا الصراع من
  .من صعود حضارات وھبوط اخرى 
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  نصوص مسماریة من العصر البابلي القدیم المتأخر لسبار العراقیة

  )رسالة ماجستیر ( 
  . یاسر جابر خلیل في جامعة بغداد ـ كلیة اآلداب

  صفحة  326
دن       ن الم دة م ي واح ة وھ بار االثاری ة س ة مدین ذه االطروح اول ھ تتن

نشاطًا  المعروفة في تاریخ العراق القدیم ، والتي شھد القرن التاسع عشر
ي العراق      ي   تو. اجنبیًا في تنقیبھا اسوة بمدن تاریخیة مشھورة ف وجد ف

ذه         ي ھ ي اكتشفت ف واح المسماریة الت المتحف العراقي مجموعة من االل
  .المدینة 

ى العصر    ا ال ود تاریخھ ماریًا یع ًا مس تة وعشرین لوح الة س تشمل الرس
 1646/ آمي صدوقا (  البابلي القدیم المتأخر وتحدیدًا الى زمن حكم الملك

الملك العاشر في ساللة بابل االولى بأستثناء لوح واحد    ) م . ق  1626ـ 
ك   ا   ( یعود الى زمن حكم المل ي دیتات تحمل  ) . م . ق  1647ـ   1683/ آم

  .ھذه االلواح مضامین اقتصادیة مختلفة 
  : تتألف االطروحة من ثالثة فصول 

ل االول   او  : ـ الفص ین ، یتن مل مبحث اریخ   یش بار وت ة س ل االول مدین
ى عام       رن التاسع عشر حت التنقیبات فیھا وااللواح المكتشفة فیھا منذ الق

ھ       2002 ي جانبی أخر ف ابلي المت ر الب اول العص اني فیتن ث الث ا المبح ،ام
  .التاریخي واالقتصادي 

  : یدرس فیھ الباحث االلواح الطینیة ، ویتألف من ثالثة مباحث : ـ الفصل الثاني 
  .االول یعرض المضامین العامة للنصوص المسماریة  *

  .تھا وترجمتھا وتحلیلھا وشرح مفرداتھا ئالثاني یدرس النصوص من حیث قرا* 
  .الثالث یدرس اسماء االشخاص الواردة في النصوص من حیث تركیبتھا القواعدیة ومعانیھا * 

ا        یضم استنتاجات الباحث ، ویحتوي عددًا من     : ـ الفصل الثالث  ة واسماء االعالم منھ االلواح الطینی الجداول الخاصة ب
وائم      اسماء االشخاص واآللھة وعناوین الوظائف والمھن واألشھر والمدن الواردة في النصوص فضال عن الجداول والق

  .، ویعرض ایضًا عددا من الخرائط واستنتاجات النصوص المسماریة وصور االلواح الطینیة 
  

عریة لالط ة الش راق القص ي الع ال ف رن  ف ي الق ف
  العشرین

  )    موضوعیة فنیة ( دراسة  
  اطروحة دكتوراه

  طاھرة داخل طاھر
 كلیة التربیة للبنات  –جامعة بغداد  –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 596

ة          د مرحل ي اال بع ا االدب ي واقعن ر ف م یظھ ال ل جا لالطف عرا ناض ان ش
ھ لم یدرس ھذا الجنس تتجاوز اواسط القرن العشرین ، وفي الوقت نفس

ال       ـى ادب االطف ین ال ات الدارس دم التف ة لع ة دقیق ة علمی ي دراس االدب
  صصوالـــى بعض مــــــــن موضوعاتـــــھ اال متأخـــــرا وبما ان الق

  جنس متمیز فــــي ادب االطفال فقـــــد ظھــر مقلدا للقصصالشعري ھو
متخذا اشكاال وانماطا الشعري المترجم وتطور مع تطور الفن القصصي 

متعددة في الوطن العربي وفي العراق بشكل خاص اذ تفرد أدبھ بوجود 
دان        ي البل ا توفر ف ر عم شعراء متمیزین وانماط قد اختلفت الى حد كبی
ا        ر بھ ي م یة الت ة والسیاس روف االجتماعی را للظ رى نظ ة االخ العربی

                                   :لضرورات تراھا ملحة عالوة عما ذكر ، وھذه الضرورات ھي وتضیف الباحثة ان تناولھا لھذا الموضوع جاء .العراق 
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یز واسع في الدراسات الجادة واصبح من التھاون ان یترك الشعر ونقده للكتابات الصحفیة ان شعر االطفال لم ُیفَسح لھ ح

 .السریعة التي تھتم بالتعریف والتنویھ والعرض فقط 
 .ان جنس القصة الشعریة یعد الجذر االول الذي انطلقت منھ مبادرات تجربة الكتابة في العراق ومعظم الدول العربیة  

مرحلة ( ماحافظ علیھ الشعراء لمرحلة من الزمن  یة الھیكل القصصي للقصیدة الموجھة للطفل وھوھناك اجماع على اھم
  :قسمت الدراسة الى اربعة فصول ) .النشأة 
ـن    : االول  ـم مبحثیــ عریة وضــــــــ یدة الش م القص ي نظ اتھم ف عراء  : " الشعراء ومرجعی رواد والالحقون من الش   -ال

عریة    مرجعیات الشعراء في ن م القصة الش اني  " . ظ ة         : الث عریة وضم اربع ال الش ي قصص االطف المضامین التقلیدیة ف
  " .المضمون التاریخي  –المضمون الدیني  –المضمون االخالقي واالجتماعي  –المضمون التعلیمي : " مباحث
المضمون الفكاھي  –ون الوطني المضم: " المضامین الجدیدة في قصص االطفال الشعریة وضــم ثالثــة مباحث : الثالث 

  " .مضمون الطبیعة  –
الشخصیة   –الحدث   –الفكرة : " العناصر الفنیة في نص القصة الشعریة الموجھة لالطفال وضم سبعة مباحث : الرابع 

  " .الحوار  –الخیال والصورة الشعریة  –اللغة  –المكان والزمان  –
 

  صحافة االقلیات الدینیة في العراق
  تحلیلیة في مجلة الفكر المسیحي،مجلة آفاق مندائیة ، مجلة اللشدراسة 

  رسالة ماجستیر
  عیسى عیال مجید المزروعي

  كلیة االعالم  –جامعة بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر 153

والصحافة . تعد الصحافة الدینیة جزءا مھما من الصحافة المتخصصة
صدرت اول  1902الدینیة في العراق لھا تاریخ لیس بالقریب ففي عام 

ویحاول الباحث من " .اكلیل الورود " مجلة دینیة مسیحیة حملت عنوان 
خالل بحثھ ھذا كشف اتجاھات الكتاب من خالل كتاباتھم واجراء تقییم 

الوعي الوطني وكذلك بیان انواع  لھذه الصحافة وتحدید دورھا فـــي نشر
ه االقلیات من الفنون الصحفیة المستخدمة وتشخیص االنشطة الدینیة لھذ

نیسان  9خالل صحافتھا ومقارنة مضمون الصحف قبل احتالل العراق في 
وبعده ، كذلك تحدید اوجھ التشابھ واالختالف بین المجالت  2003

والیزیدیة وطریقة تناولھا للموضوعات ) الصابئیة ( المسیحیة والمندائیة 
  .وكیفیة تفاعلھا مع االحداث الجاریة 

  :ثھ الى اربعة فصول وقد قسم الباحث بح
اھمیة البحث ، مشكلة البحث ، اھدافھ ، :( تضمـــن االطار المنھجي للبحث حیث استعرض الموضوعات اآلتیة : االول 

  ) .منھجھ ، حدوده ، وتعاریف لبعض المصطلحات الواردة في البحث 
ھا العراق واماكن سكناھا وطریقة عیشھا تناول دراسة الجذور التاریخیة لھذه االقلیات واصولھا وكیفیة دخول: الثاني 

  .وتقالیدھا االجتماعیة والدینیة ومعتقداتھا وجمیع دیاناتھا وطوائفھا وتعدادھا ونسبتھا من سكان العراق 
االول تناول الصحافة : خصص للحدیث عن الصحافة الدینیة في العراق وتاریخھا وقسم الى ثالثة مباحث : الثالث 

( ، فیما تطرق المبحث الثاني الى الصحافة الدینیة في العراق) امثلتھا  –انواعھا  –میزاتھا ( المتخصصة في العراق 
  .، و خصص المبحث الثالث لدراسة صحافة االقلیات من جوانب عدة) نشأتھا وتطورھا 

والفنون  حیث تمت دراسة الشكل) یزیدیة  -مندائیة  -مسیحیة ( خصص للدراسة التحلیلیة لثالث مجالت : الرابع 
 .الصحفیة واتجاھات موضوعات ھذه المجالت

  
  انعكاس الحدث التاریخي في الروایة الكردیة 

  )باللغة الكردیة ( رسالة ماجستیر
  ابراھیم عبد الرحمن محمود جاف

  )  ابن رشد ( كلیة التربیة  –جامعة بغداد  –بغداد 
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  صفحة ؛ حجم كبیر 150

ة       ة الكردی ذھبي للروای تعد فترة مابعد عقد الثمانین من القرن الماضي العصر ال
ولدت الروایة الكردیة وھي تنتھج الواقعیة كمنھج ادبي وفني تجسد .في العراق 

دیم الزمان وحاضر الكرد       غالبیة ا ي ق ة ف لروایات الكردیة تلك االحداث التاریخی
النصوص   وفي البحث محاولـــة لدراسة وتحلیل تلك.من منظور واقعي تاریخي 

الروائیــــة الكردیة وبیان لمدى صدق الروائیین الكرد فـــي تجسیدھـــم للحقیقة 
لكتابة رسالتھ االكادیمیة حیث واتخذ الباحث المنھج الوصفي والتحلیلي اسلوبا . 

ة         ن الروای الة ع وع واول رس ذا الموض ي ھ تیر ف الة ماجس امس رس د خ تع
المؤرخ والروائي الیختلفان اال ان االول یتناول الحدث بشكل تقریري  .التاریخیة 

  .اما الثاني بشكل ادبي یعتمد الصور االدبیة مجسدة بنوع من الخیال 
  :ة واربعة اقسام موزعة بین عدة محاور تتكون الرسالة من مقدمة وخاتم

م االول  م      : القس ة ث ة الكردی دایات الروای اول ب ث یتن ة حی وم الروای اول مفھ یتن
ین المؤرخ       روق ب ة والف طبیعة الروایة التاریخیة بصفتھا نوعًا من انواع الروای

اریخي   ي الت اني  .والروائ م الث داث   : القس ض االح اس بع ة انعك اول طبیع یتن
ة في بعض الروایات الكردیة حیث تناول طبیعة التجسید االدبي للصمود التاریخی

للروائي عرب شامیلوف وثم طبیعة التجسید االدبي للعالقات التاریخیة ) قلعة دمدم ( البطولي التاریخي الكردي في روایة 
للروائي ) قتلوا الباشا ( ایة بین امراء بابان ورؤساء عشیرة الجاف وماجرى من احداث خالل حكم البابانیین من خالل رو

ة   : القسم الثالث .خسرو الجاف  ي روای د جاء     ( یتناول طبیعة التصویر االدبي  ف ي حاجي جندي    ) ھاھو الربیع ق للروائ
  .للروائي رحیم قاضي ) الغذائي ( وكذلك تناول طبیعـــة التناول االدبـــي في  روایــــــة 

ي الروائي لبعض االحداث التاریخیة المعاصرة التي تناولھا  الروائي عبد اهللا السراج  تناول التجسید االدب: القسم الرابع 
  ) . الصعود نحو القمة ( في روایة 

  تحلیل تداولي لمعاني التضمین في االفتتاحیات االنكلیزیة الرصینة  
  )باللغة االنكلیزیة ( رسالة ماجستیر

  مصطفى حیدر ھادي الحسیني
  حجم كبیر،صفحة  158،كلیة االداب  –ستنصریة الجامعة الم –بغداد 

ي النصوص        ة لمفھوم التضمین ف اديء التداولی تتقصى الدراسة وتطبق المب
وتعنى الدراسة بتطبیق النظریات    "االفتتاحیات حصرا " الصحفیة المحررة 

ف عن  للكش التداولیة لقواعد المحادثة وافعال الكالم بوصفھا مبدأین رئیسین 
ـة    .ین في النصمعاني التضم ة انواع رئیســ اني   ویركز البحث على اربع لمع

وتثبت الدراسة .الخطابي والتقلیدي والتدرجي ومعاني العبارة التضمین وھي 
دد          عة لع اني خاض ة بالمع تج نصوصا حافل ان توظیف الفرضیات المضمنة ین

ذل     ى المقصود للمتحدث ل ك من التأویالت لذا فان دور المتلقي ھو تمییز المعن
ة        تیعاب المقترحات المبھم ة اس ل كیفی ة بمواضیع مث ة معنی ذه الدراس ان ھ ف
ى الضمني الصحیح     واذا ماتمكن المتلقي من استیعابھا فكیف لھ تحدید المعن

ة ( الذي یرمي الیھ المتحدث  ذا      )  أي محرر االفتتاحی ى ھ فضًال عن  ذلك یعن
ث   ل االرا     البح ة مث ل تداولی ة عوام دى فعالی ن م ي ع یر  بالتقص ي تفس دة ف

ن      ا م توى مختلف الول مس اھر اال ان ل ى الظ ى المعن ى الضمني عل اد المعن الرغم من اعتم دث فب منیة للمتح اني الض المع
اون   التفسیر یجب على المتلقي فھمھ اذا مااراد الوصول الى معنى المتحدث المقصود ، تعد المعرفة االس دأ التع اسیة ومب

ة    ت .لفھم النص وتفسیرهللفیلسوف بول كرایس جزًءا اساسیا  ل واھمی ة ب ؤكد الدراسة من خالل تحلیل النص على امكانی
التمییز بین التعبیر الظاھري والباطني بالرغم من االرتباط بل واعتماد المعنى الباطني على المعنى الكلي للجملة والدراك 

م      .الوستن  رایس ونظریة فعل العبارةھذه الغایة تستفید الدراسة من قواعد المحادثة لك ى تطبیق وفھ ز الدراسة عل وترك
ي          ات ھ ى ان تلك االفتتاحی ة الرصینة وتخلص ال االنواع المختلفة لمعاني التضمین في افتتاحیات لغة الصحافة االنكلیزی

ان       ھ باالمك ة وإّن اني التضمین الخطابی ة بمع ى ان المقترحات          فعًال ثری ا تخلص الدراسة ال ى المقصود ، كم ة المعن معرف
  .ستنتجة من اعتبار قواعد المحادثة وخرقھا ھو مایشكل المعنى الظاھري والواضح للنص الم
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  بطاقات ابداع

یس     العراق بلد األبداع في م ي ل افي والعلم ختلف مجاالت الحیاة ،وھو منبع المبدعین ،الذین أثروا المشھد الثق
  .  مستوى العراق فقط ، بل وحتى على مستوى المشھدین العربي والعالمي على

  وألنھم یستحقون منا كل اعتزاز وتقدیر ، نفتح ھنا نافذة صغیرة تعَِّرف بخلفیات من نتناولھم في مجلتنا عبر
 :وقد اخترنا لھذا العدد ھذه الباقة من البطاقات . بداعیة مقتضبة بطاقات ا

  "الموروث"
 اسماعیل فتاح التركـ 
 فنان تشكیلي عراقي 
 .بغداد -من معھد الفنون الجمیلة  1958ودبلوم في النحت عام  1956حائز على دبلوم في الرسم عام ـ 
  .1963ما عام حصل على شھادة اكادیمیة الفنون الجمیلة للنحت في روـ 

 .دبلوم في السیرامیك من اكادیمیة الفنون الجمیلة ببغداد ـ حاصل على 
 .میة الفنون الجمیلة ببغدادیلفن النحت في اكاد ًاكان استاذـ 
 .1957عضو جماعة بغداد ـ 
 . عضو في نقابة الفنانیین العراقیینـ 
 .عضو في جمعیة التشكیلیین العراقیین-
  رض الشخصیة في ایطالیاأقام عددا من المعاـ 
  ساھم بعد عودتھ الى العراق في جمیع المعارض الوطنیة التيـ 

  .في الخارج اقیمت
  معارض جمعیة التشكیلیین ـ شارك في   

ة         ـ  ة مھم ارض جماعی داد ومع ة بغ ارض جماع ض مع ي بع ارك ف ش
  .متفرقة في العالم

 ، و1962تا،حصل على الجائزة االولى للفنانین العرب، مسابقة سان فیـ 
انین  ، و1963الجائزة االولى للنحت في ایطالیا  جائزة النحت االولى للفن
 .1963االجانب في ایطالیا، حي ماركیتا 

 .1986-1966فاز بالعدید من مسابقات النصب النحتیة في بغداد -
عراء    ،  نصب الشھید : من اعمالھ  ة للش افي   –النصب البرونزی اظمي  , الرص و نؤاس  ,الك ة  نص ، أب ب برونزی

  2004توفي سنة .  مین وتمثال الواسطيأالت العادة
  

  ـ احمد خلف
  قاص وروائي عراقي 

  .  1943ـ من موالید الدیوانیة عام 
  . ـ خریج كلیة التربیة ـ قسم التاریخ 

  . كتابًا  17اصدر ـ 
  : ـ من مؤلفاتھ 

  .، حامل الھوى نزھة في شوارع مجھولة ، منزل العرائس ، الخراب الجمیل ، موت األب 
  .  1995نال كتابھ خریف البلدة جائزة افضل كتاب في العراق عام  ـ 

  .  2002الى  1998ـ شغل منصب سكرتیر تحریر مجلة االقالم الثقافي من عام 
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  ـ عالیة طالب 

  ادیبة واعالمیة عراقیة 
  .1957ـ من موالید بغداد عام 

  .، حتى اآلن2005رئیسة منظمة عراقیون من أجل بث عام مستقل، منذ عام  -
  .، بروكسل ifjفیین افیین في العراق التابع لالتحاد الدولي للصحامدیر مركز التضامن الدولي للصح -
  .2005- 2004فیین ومقره بروكسل، امستشار إعالمي لالتحاد الدولي للصح -
  .INSI- 2003مسوؤلة برنامج السالمة المھنیة التابع للمركز اإلخباري الدولي للسالمة المھنیة  -
  .واآلن المستشار اإلعالمي للجریدة. م2005مدیر تحریر جریدة البرلمان الیومیة،  -
  .2005-2004الغرب المعني بالثقافة العراقیة األلمانیة،  -اد دیوان الشرقمدیر اتح -
  .2004مدیر تحریر جریدة المیزان الیومیة،  -
مسؤول القسم الثقافي في جریدة المشرق الیومیة للفترة من   -

2003-2004.  
  .2003- 1998مسؤول القسم الثقافي لجریدة الجمھوریة  -
افي من   ) صالون البغدادیة (  تقوم بإعداد وتقدیم برنامج - الثق

  .فضائیة البغدادیة
  فیة للعدید من الصحف والمجالتامراسلة صح عملت -

   .ةالعربی
   :من مؤلفاتھا 

ى  : بعیدًا داخل الحدود  ، الممرات  مجموعة قصصیة حائزة عل
ا  ، التقدیریة الدولة جائزة اك   -أم ھن ة : أم ھن ى   .روای ائزة عل ح

داع    ة لإلب ي العراء     ،  الوجوه   ،  جائزة الدول بحر  ،، امرأة ف
  . قصص ألدب األطفال،  شعر: الشمس لك  ، اللؤلؤ 
  : بحوث باللغة اإلنجلیزیةولدیھا 

  .بجمالیون و برناردشو  -شیلي والمیثالوجیا 
  

  ـ احمد سعداوي 
  عراقيكاتب شاعر وروائي و  
  . 1973ـ من موالید بغداد عام  

  :ـ  من مؤلفاتھ
  .ازي الوثن الغ 
  .نجاة زائدة  
  .عید االمنیات السیئة  
  .رأسي  
  .صورتي وأنا أحلم  
  . البلد الجمیل  

  ، ـ اشترك بكتاب جروح في شجر النخیل 
  : وكانت مشاركتھ متمثلة بقصة 

  صورة لجسد ناقص 
  ـ فاز بالجائزة األولى لمسابقة الروایة العربیة في دبي

  .عن روایتھ البلد الجمیل  2005عام  
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 تحیات وتعلیقات وكلمات شكر

او بادروا    و اشادوا بھاابدوا لنا آراءھم بالمجلة أ   تتقدم اسرة مجلة الموروث بالشكر لألدباء والكتاب الذین
  :سواء عن طریق االیمیل او بشكل مباشر ، وھم كل من    ، فیھا او بالقاء التحیة   للكتابة 

  .ـ الكاتب العراقي امجد توفیق 
  .ـ االستاذ الدكتورابراھیم خلیل العالف ـ مركز الدراسات االقلیمیة في جامعة الموصل 

  لندن ـ الكاتب المسرحي العراقي قاسم مطرود ـ
  .ـ الشاعرالعراقي جابر محمد جابر 

  .ـ الشاعر العراقي طالل الغوار 
  ـ الكاتب والصحفي العراقي اكرم سالم ـ بغداد

  .ـ االستاذ الجامعي العراقي الدكتور محمد العبیدي ـ الجامعة المستنصریة ـ بغداد
  .بغدادـ الدكتور الكاتب والصحفي ھادي عبد اهللا رئیس تحریر جریدة المالعب ـ 

  .ـ الشاعر والكاتب العراقي زعیم النصار ـ بغداد 
  .ـ الصحفي العراقي ماجد البلداوي 

  .ـ الشاعر والكاتب العراقي داود الرحماني ـ بغداد
  .ـ الشاعرة العراقیة فلیحة حسن 

  .ـ الكاتبة العراقیة دجلة السماوي ـ امیركا
  .ـ الكاتب عادل حبھ

  .ابراھیم ـ بغداد ـ الصحفي الریاضي العراقي محمد
  .ـ عبد الحمید الغرباوي ـ وكالة واتا لألنباء 

  .الشاعر المصري اسالم شمس الدین -
  .ـ الصحفي المصري حسن خاطر 

  .ـ االعالمیة العراقیة ایمان العبیدي ـ بغداد
  .ـ الصحفي العراقي مجدي الرسام

  .ـ المھندس العراقي سنان احمد حقي ـ دھوك 
  .حیى غازي االمیري ـ السویدـ الكاتب العراقي ی

ـ وقد وردنا بعض التعلیقات من الكتاب ومتابعي المجلة ، نعرض منھ اآلتي شاكرین الجمیع مشاعرھم وآراءھم 
:  

  تحیة
واالكادیمیة الواعیة التي تصدر والثقافیة  وانا اطالع المجلة رأیت فیھا مایسر وھذا جاء بفعل االدارة الصحفیة

والیوم تسرني المشاركة في المجلة ببعض المقاالت عن االثار  كھذه طال علینا الزمن حتى نراھا  مجالت 
   فنیة اكادیمیة یتبع فیھا اسلوب التحلیل الفني وتحلیلھا من وجھة نظر

رت من الدار لتكون لنا مصدرا مھما التي صد ھو ارسال اعداد المجلة وبھذه المناسبة الجمیلة لي طلب لدیكم 
  .لطلبتنا في الدراسة 

  ـ بغداد د محمد العبیدي                                                                                                          
**********  

  تحیة طیبة وبعد 
  فتحیة لكل العاملین فیھا.. ن افضل المجالت التي قرأتھا فوجدتھا وبحق م إطلعت على مجلة الموروث العراقیة

  .تمنیاتي لكم بالتقدم والرقي دائما مع
  ـ مصرالصحفي حسن خاطر 

  
**********  
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  "الموروث"تحیة وتقدیر لكامل فریق تحریر  

   المتفرد  المتمیزة، ولمست جھدكم وفكركم تابعت بعًضا من تحقیقاتكم
  أحییكم وأشد على أیادیكم

   التوفیق والنجاح متمنیًا لكم
  مودتي وتقدیري

  إسالم شمس الدین ـ شاعر مصري
**********  

  المحترمون  االلكترونیة العراقیة    لموروث الثقافیةالسیدات والسادة األفاضل في أسرة مجلة ا
  تحیة وسالم   
أبعث لجنابكم الكریم بتحیات عراقیة صادقة ملیئة بالمحبة والتمنیات الصادقة بالنجاح والتوفیق، وقد سررت   

  .  إطالعي على ما صدر لكم من أعداد قیمة في مواضیعھا وما تودون من توثیقھ    بعد  جدا
  ل سادتي األفاض

سوف أبعث لكم بمقاالت كتبتھا قبل فترة ، ونعتقد فیھا جوانب توثیقیة مفیدة ، السیما في ما یتعلق 
وكذلك لمدن وشخصیات لھا دورھا في الثقافة العراقیة ، نتمنى أن نشارككم بجھد   بالصابئة المندائیین   منھا

  .العراق بالد الرافدین متواضع في ھذا الصرح الكبیر والنبیل والمفید خدمة لبلدنا الحبیب 
  مع خالص تحیاتي العطرة   

  أخوكم
  ـ السوید یحیى غازي األمیري

**********   
  االستاذ الدكتور سعد بشیر اسكندر المحترم

  اسرة تحریر مجلة الموروث االلكترونیة المحترمون 
  تحیاتي الخالصة 

  احییكم جمیعا
الوقت لكل اصدقائي ان دار الكتب والوثائق من اھم الدوائر قبل ھذا    وقد ذكرت،وأبارك لكم ھذا االنجاز الكبیر

لم تستطع الوزارة بكلیتھا ان تقدم   ،وقد قّدم الزمیل الدكتور سعد بشیر اسكندر جھودا كبیرة الثقافیة في بغداد
   .مثلھ

  ..فألف مبارك لكم
  .نحن معكم في كل شيء تطلبونھ منا من اجل تفعیل ھذا المنجز

   اطالعھا كل یوم عراقیة جدیدة  الیوم مجلةاصبحت في قائمتي  
                                                                             مع محبتي وتقدیر،  شكرا لكم 

  نصارزعیم                                                                                                               
               مسؤول الصفحة                                                                                                               

  الثقافیة في جریدة الصباح ـ بغداد
  
  

**********  
  مجلة الموروث المحترمون األعزاء أسرة 
  تحیة و احترام

الدسمــــــــة وأسعدني ما لمستھ فیھا من دقٍة في التبویب ..الرشیقة  من مجلتكم ل والثانيتصفحت العدد األو
  .كونھا فتّیة التكوین واإلخراج واختـــیار المواضیع المتوافقة مع المضمون بالرغم من

  .وال یسعني إّال أن اقدم التھاني لكم سائًال المولى ان یوفقكم لخدمة الثقافة والصحافة والتراث
  داود الرحماني ـ شاعر عراقي ـ بغداد 
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  . ة العراقمبارك جھدكم في العدد الجدید من الموروث سائلین اهللا سبحانھ وتعالى ان یوفقكم لخدم

  ھادي عبد اهللا 
  رئیس تحریر جریدة المالعب العراقیة ـ بغداد 

**********  
غیر الیسیر أبدًا الحكم بدقة على مثل ھذه  ألننا مازلنا حدیثي العھد بتجارب الصحافة االلكترونیة ، وألن من

جھد والفكرة والقدرة على التأثیر الدوریة التي ألفنا قراءتھا قبل تقییم ال التجارب قیاسا الى الكتب والمطبوعات
الى  صعوبة في اعطاء تقییم دقیق لجھد أراه في كل االحوال متمیزا غیر اني استطیع ان اشیر فقد وجدت

مایبرز الى الذھن ھو  مالحظات سریعة استطعت ان اكونھا عن العدد الثاني من مجلة الموروث، ولعل اول
وفي ھذا .المتلقي لقراءة معلومات وافیة عنھا  االھتمام وتثیر نھماالختیار الرائع للموضوعات التي تستقطب 

عاصفة شعریة في دیوان الشعر العربي طوال قرن وعند مطرب  االطار البد ان تتوقف عند الجواھري اكبر
،مثلما تتطلع بشغف للحصول على المزید من المعلومات عن الصحافة االلكترونیة  المقام االول محمد القبانجي

تستعرض  مع الصحافة المطبوعة او موضوع الصحافة ایام زمان ، كما تثیرك عناوین المقھى التي دماجھاوان
  .المكتبة والنتاج الفكري للمرأة العراقیة 

ان نشیر الى االسماء المتمیزة العدیدة التي حشدت افكارھا في العدد  وعدا عن حسن اختیار المواضیع البد
 الحصر اسماء محمد مصطفى وھادي عبد اهللا وعبد الجبار العتابي ومھدي حمودي المثال ال الثاني وعلى سبیل

  .اي مطبوع  االنصاري ،وھي اسماء لھا وزنھا في میدان صاحبة الجاللة یكفل وجودھا االرتقاء بمستوى
ان نشك في االعداد المقبلة دون  ھذه الصورة المبھرة) الموروث ( وما نتمناه مخلصین ان یعزز القائمون على 
  . ولو للحظة من قدرتھم على بلوغ ھذه الغایة

  محمد ابراھیم ـ كاتب وصحفي عراقي
**********  

  ..مجلة الموروث واحة مھمة للتراث العراقي
خطوة جریئة و مھمة اقدمت علیھا دار الكتب والوثائق العراقیة باصدارھا مجلة الموروث لتكون عالمة بارزة 

العزیز، الذي حاولت االیادي االثمة سرقتھ و االساءة الى حضارة وادي الرافدین، في طریق الحفاظ على تراثنا 
و مجلة الموروث احدى الواحات المھمة التي تذكر الشباب العراقي المثقف بدوره في المحافظة على تراث 

و الغنیة  العراق الخالد، وكلنا امل بمالك المجلة في رفدنا بالمزید من ھذه المواد و الموضوعات الشیقة
بالمعلومات المھمة التي من الضروري ان یتسلح بھا االنسان لمعرفة تاریخ بالده وعاداتھ وتقالیده وقیمھ 

  .االنسانیة بعد ان كادت الھمجیة ان تمحو اثار ھذا الموروث
  .لموروثالسیما خطوتكم الجدیدة في مجلة ا  بارك اهللا بجھودكم متمنین لكم التألق واالبداع في عالم الصحافة 

ـ اعالمیة ـ  ایمان العبیدي                                                                                                    
  العراق

**********    
  شكر وتقدیر الى صحف ومواقع اعالمیة  

  :كما تتوجھ اسرة الموروث بالشكر والتقدیر الى كل من 
  .ن العراقیة ـ النمسا لعرضھا المجلة وموقع دار الكتب والوثائق من خالل موقع الشبكة ـ شبكة ضفاف الدجلتی

  .ـ مركز النور الثقافي االعالمي العراقي ـ السوید ، لعرضھا موقع دار الكتب والوثائق في موقعھ االلكتروني
ووكالة واتا لألنباء على  ـ صحیفة المشرق العراقیة وصحیفة ایالف االلكترونیة وجریدة االتحاد االماراتیة

  .الیسیر للمكتبات والمعلوماتیة لنشرھا موضوعات واخبار عن صدور المجلة   شبكة االنترنت وموقع
**********  

مع مجلة  سھوًا ، وان شاء اهللا النغفل اسم اي كاتب او معني بالثقافة یتواصل   ونعتذر اذا ماحصل ونسینا اسمًا
  .او االشادة او ابداء اي رأي یفید مسیرتھا او االسھام بالكتابة فیھا  الموروث سواء بكلمات التشجیع
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  مناسبات قیلت فیھا حكایات ودالالت و لھذه االمثال

)2(  
  مجید الالمي

  كاتب عراقي ـ بغداد
  

ت    ي قیل نقدم ھنا مجموعة ثانیة من االمثال الشعبیة العراقیة ، للتحدث عن مناسباتھا ودالالتھا والمناسبات الت
  :فیھا 

  :سداسبأضرب اخماسا *
  .. تستعملھ العامة خطأ كنایة عن االمعان في التفكیر والصواب ھو لمن یسعى في المكر

ام             قیل اصلھ ا تة ای ام او س دار خمسة ای ا لمق ا وسدس ھ ان تشرب خمس ود ابل ن الرجل اذا اراد سفرا طویال یع
  .لتصبر على العطش

  : فالن مثل المسن یشحذ وال یقطع*
  .طبیب یداوي الناس وھو علیل: ینھانا وینسى نفسھ وقول االخر:یقابلھ قول احدھم 

  : سبق السیف العذل*
ھ       ) صنبھ بن اد(اول من قالھ  ، عد فوات االوانیضرب لعدم جدوى االستدراك ب  ل ابن ھ قات ھ لقتل ى الئمی رد عل ی

  .الحرم وتلك االشھر الحرم التي الیحل فیھا قتال وال خصام
ة سرحت ف  ) م قشعمألقت رحلھا أالى حیث (ما تنھر احدًا فتقول حین* ار     أفذاك ان ام قشعم ناق ا في ن ت رحلھ لق

  .فسارت مثًال
  : حدیث خرافة*

  .فة ھذا رجل زعم لقومھ انھ عایش الجن والغول فكذبوه وصاروا ال یصدقون مایقولخرا
  : تجوع الحرة وال تأكل بثدییھا*
  .یقال لمن یتعفف عن المال الحرام ولو ھلك جوعا 

  : جزاء سنمار*
ى     ) الخورنق(نادرا بنى  سنمار كان بناًء اه من االعل ھ الق ي    للنعمان بن امرئ القیس فلما فرغ من بنائ ئال یبن ل

  .مثلھ مثال لمن یلقي االساءة جزاء االحسان ، لغیره
  : أبطأ من غراب نوح*
  .یضرب لمن یبطئ فیطیل ذلك ان الغراب الذي ارسلھ نوح لیأتیھ بخبر الیابسة غادر ولم یعد 

  : على نفسھا جنت براقش*
ھ        ھ او فعل ى نفسھ بقول ي عل ق لمن یجن بعض االعراب اغ     .. مثل یطل ة ل راقش كلب وا من     ب یھم قوم فھرب ار عل

  .وجوھھم وفیما براقش تنبح لیًال تبعھم المغیرون فقتلوھم
  : مر ما جدع قصیر انفھأل*
  : من یحتال للشيء بشيء یقال في 

الریان (مجدوعا وكان ابوھا ) قصیرا(لما رأت ) الزباء(قالتھ : یروي االب لویس الیسوعي مناسبة المثل فیقول
ا جمعت   ) جذیمة(ر فقتلھ ملكًا على الحض) الغساني وطرد الزباء الى الشام فلحقت بالروم وبلغت من ھمتھا انھ

مھ              ر اس ان لجذیمة وزی ھ وك ا وقتلت ت جذیمة عنھ ھ فازال ا ومملكت ى دار ابیھ ادت ال الرجال وبذلت االموال وع
ت جذیم      ن اخ ا ان عمرو ب ھ   القصیر فاحتال في قتل الزباء فجدع انفھ وضرب جسده وراح الیھا زاعم نع ب ة ص

ت           ى ان وثق ب االموال ال ق التجارة وكس ا بطری ف لھ ذلك وانھ لجأ الیھا ھاربا منھ واستجار بھا ولم یزل یتلط
وعلم وعلم خفایا قصرھا ثم وضع رجاال من قوم عمرو في غمائر اي جوالیق وعلیھم سالح وحملھم على االبل 

 .فقالت المثل.. ئر واحاطوا بقصرھا وقتلوھاعلى انھا قافلة متجر الى ان دخل بھم مدینتھا فحلوا الغرا
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  جمال عبد المجید العلوجي
  مدیر المكتبة الوطنیة ـ بغداد

ة     منذ اقدم العصور م والثقاف جل   . وخزائن الكتب مازالت العالمات الممیزة لجھود الحضارة ومناھل العل د س وق
ا تنھب            زول وخزائن كتبھ ات تتفسخ وتسقط او تجرف فت ت االمبراطوری ا كان التاریخ لنا شواھد عظیمة حینم

ذھا     . وتسلب او تقوض اركانھا فتصبح  كاالطالل ان لینق ة ماك ك الخزائن الثمین اء     ان كتب تل رة العلم سوى غی
  .واخالصھم في المحافظة على التراث العلمي لالجیال المقبلة 

اریخ     ي الت ة ف رة مجھول وات كبی ت فج ا لترك افًال طویًال ، ولوالھ ًا ح ات تاریخ ات . ان للمكتب دم المكتب ن اق وم
ألف  وكا) م.ق 626-688(المعروفة تلك التي بنیت في نینوى عاصمة آشور ایام حكم آشور بانیبال نت كتبھا تت
ابرة         ام الغ ك االی ي تل ة ف تعمل للكتاب ت تس ب       . كلھا من الواح اآلجر التي كان د قری ة ولعھ ذه المكتب دأت ھ د ب وق

تنبيء عن بعض دفائنھا على اثر الحفریات التي اجریت في نینوى وبذلك ألقت امامنا اضواًء جدیدة على الكثیر 
  .من الحقائق التي كنا نجھلھا 

ة اخذ          اما المكتبا ي حقب ي منتصف القرن التاسع عشر ف ت العامة التي نألفھا الیوم فلم تبزغ الى الوجود اال ف
ا اتخذت     حطردة ویمكن تسمیة ھذه الضالتعلیم فیھا ینمو بسرعة كبیرة م ة ففیھ قبة الزمنیة بإسم عصر النھض

  .االجراءات االولى لتأسیس ماعرف حینئذ بأسم المكتبات 
مدارس للشعب وھي مؤسسات ثقافیة وتثقیفیة یحفظ فیھا النتاج الفكري الذي یمثل التراث  تعد المكتبات العامة

ھ         كل یؤمن للقراء سرعة الوصول الی راث بش ولغرض فھم وادراك دور   . االنساني والحضاري ، ینظم ھذا الت
مل تتقوم بھا والتي تش المكتبات العامة البد من التعرف على واجباتھا واھدافھا من خالل االعمال الیومیة التي 

على االعداد والتزوید ، اذ من واجباتھا اقتناء الكتب والمطبوعات والمواد المكتبیة االخرى وتھیئتھا وتنظیمھا 
ة            ا المكتب طلع بھ ي تض ام الرئیسة الت د من المھ اد القراء یع وجعلھا في متناول ید القارئ كما ان توجیھ وارش

ة      لحث القراء على تتبع النتاج الفكر ا المكتبی اع بموادھ ة واالنتف ة    . ي وترغیبھم بالمطالع ة العام ى المكتب وعل
  .تقدیم خدماتھا لطبقات المجتمع كافة بغض النظر عن اجناسھم واعمارھم ومستویاتھم الثقافیة 

ك     ابھ ذل ة وماش كما یقع على عاتقھا اقامة المعارض والندوات والمحاضرات وعرض االفالم الثقافیة والترفیھی
ائدة   . النشط االجتماعیة االساسیة  من دات الس كما یجب ان تمثل مجموعة المكتبة العامة جمیع اآلراء والمعتق

  .في المجتمع بال تعصب او تحیز من جانب المكتبة او المكتبي الى ایة جھة او رأي
ى            ات فراغھم عل تفادة من اوق ھ القراء لالس ة بتوجی ة العام وم المكتب ًا ان تق دة     ومن الممكن ایض در فائ نحو ی

ھ                الفرد وعائلت ل ولالضرار ب ذا الفراغ سببًا للمل دًال من ان یكون ھ واطن ، ب ى الم یة عل ة ونفس معنویة ومادی
فھنالك الكثیر من المطبوعات والنشرات واالفالم والتسجیالت والمصورات والمواد المكتبیة االخرى . ومجتمعھ 

ثًال        یستطیع الفرد بواسطتھا تنمیة اھتماماتھ ومھا تنة م ورد والبس ة كزراعة ال ات مختلف ھ بھوای د   . رات ذلك ق ك
یولع البعض  بتربیة الحیوانات االلیفة والدواجن في حدیقة بیتھ اویتوجھ بعضھم الى انواع لطیفة وجمیلة من  

ھ و    . الدیكورات واالعمال الفنیة بما یقرأ في المكتبة  ة ل لیة الفكری اب المس ألسرتھ  وقد یجد كتبًا تبحث في االلع
ى   ... واصدقائھ  ز، وال ومن الكتب والمطبوعات ماتبحث في مواضیع بیتیة كالخیاطة والحیاكة والطبخ والتطری

  .آخر ماھنالك من كتب تعود بفوائد جمة على الفرد وتسھم في تطوره وفي االستفادة من اوقات فراغھ
خل الى علم المكتبات والمعلومات ، عامر المد: الكتب والمكتبات : استفاد  الكاتب في موضوعھ ھذا من كتاب *
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  الشعبیة ي الذاكرةالعراقیات ف ترانیم االمھات

  ـ كاتب عراقي ـ بغداد كمال لطیف
التي تقیھ ) الكلھ ( و، ) الكاروك (السریر الھزاز الوالدة تشتري لھ  جنینھا قاربَ  اّنالحامل ة أتشعر المر حینما

ة  (فضًال عن   من البعوض والذباب  ي ر    ) الخرخاش ق ف ي تعل دما یكون       أالت ى الطفل عن ى یتلھ اروك حت س الك
  .وحده

از      وتبدأ الكاروك  تھزبالطفل  األم حین تنفردو م الحج ي من نغ بھ النع بال   فتشد األ ،  بلحن یش اروك ح ى الك  م ال
  :تسحبھ وھي تتذكر ایامھا الخوالي فتقول

  دللول یا الولد یا بني دللول"
  عدوك علیل او ساكن الجول

  غریبة او جاراتي غرایب
  او مالي ابھل دیره حبایب

  لولیمھ الولد یا بني دل
  " .غریبات میحنن علي واهللا یمھ

ا    ا واحبائھ وھناك من تتزوج بعیدة عن اھلھ
  :تقول ،  فعندما تناغي طفلھا

  راسي وجعني كومي شدیھ"
  او شد الغریبة ما نفع بیھ

  "یمھ الولد یا محبس یمیني واهللا یمھ
  :ومنھا تقول

  یتكھزیت مھدك ما لَك"
  او بین النجم ما دور یتك

  ي واهللا یمھغریبات میحنن عل
  تمني ان یكبر ولدھا ویدافع عنھاتوھناك ام 

  لبس عباتك واطلع ایدكإیابھ 
  ".ربعة تریدكلحكام با

  :وھنا ام ترقص ولدھا وھي تقول
  وتروحلك فدیھ"

  النعجة والطلیة
  " . اب الحوش فوزیة المجدیھباعد ابوالَك

  : وتقول الفنانة الراحلة وحیدة خلیل
  ول یمھـَكأ نھ منآیمھ "

  لبي واهللا یمھـَیموت ك
  ي الصیر دليلیمھ انھ یحك

  وطلك الدنیا وولي
  یمھ على ظلمتي من دون خلي

  دللول یا الولد یبني دللول
  ھب الھوه وفك الباب

  تره حسبالي خشت احباب
  اثاري الھوة والباب جذاب

 " . یمھ الولد یبني دللول
  

64  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقھىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مذكرات احد اقدم موظفي دار الكتب والوثائق

  ـ بغداد فیة عراقیةاصحـ  مدیحة عبد الرحمن
رات         داث والتغیی ن االح ر م ا الكثی ًا ، حصل فیھ ین عام ة ،   لھ مع مؤسستھ الثقافیة ذكریات ثالثة وثالث الوظیفی

  .وتقادمت خاللھا الخبرات لدیھ 
  .. توقفنا عنده لبعض الوقت ، لكي نقترب من ابرز ذكریا تھ  

لون      ذین یواص ین ال ن ب دم اآلن م و االق دار ، وھ ي ال املین ف ل الموظفین الع د اوائ و اح ور ھ ل جواد عاش كام
  .خدمتھم الوظیفیة فیھا 

ل دمجھ       ..البدایة عامًا حیث  33عدنا معھ الى شھر تموز قبل  ائق قب وطني للوث ي المركز ال قال انھ بدأ العمل ف
ام             ي شھر تموز ع ة العمل ف ت بدای ائق ، كان ب والوث كیل دار الكت ة لتش ذاك   1974بالمكتبة الوطنی غل حین ، ش

م      ظ ومن ث منصب معاون مترجم في قسم العالقات ثم تدرج في اشغال مناصب وظیفیة عّدة منھا مترجم ومالح
  .دیر حتى اآلن منصب م

  :وعن ذكریاتھ في العمل منذ البدایات حتى اآلن  قال
كان المركز یفتقر الى الكثیر من الوسائل الفنیة . ـ اشعر بالفرح یغمرني حینما اتذكر بدایاتي في العمل الوظیفي 

دین جرى تن            رة من الموظفین الجی ن بوجود مجموعة خّی امًال ولك یم متك ن التنظ یم العمل   والتوثیقیة ولم یك ظ
  .واعادة ترتیب الوثائق وتسھیل مھمة الباحثین في الحصول على المعلومات وتوفیرھا بشكل اسھل 

ن       وفرین ، لك وب مت ایكروفلم او الحاس ن الم م یك دوي ، ول د الی ى الجھ رة عل ك الفت ي تل ل ف ر العم د اقتص وق
ل الفني وتصویر       سرعان ما تغیرت االمور في بدایة الثمانینیات حینما دخل المایكروفلم دأ العم ز، وب الى المرك

ورھا     ق عص ى وف ز عل ي المرك ودة ف ائق الموج ات والوث اني ،   . الملف د العثم ین العھ ائق ب ذه الوث وزع ھ وتت
  .واالحتالل البریطاني ، والعھد الملكي والحكم الوطني 

د ال       ي العھ دأ ف ز ب ي المرك ي ف ل الفن ائًال ان العم ھ ق ى حدیث ل ال ید كام اف الس د  واض م العھ وري االول ث جمھ
الجمھوري الثاني ،واصبحت الملفات مھیأة للباحث والدارس بشكل منظم من خالل اقامة العالقات مع المنظمات 
ال     ي مج ة ف ة والفنی ات التاریخی ادل المعلوم ة ،وتب ة والعالمی ائق العربی ز ودور الوث ة والمراك ة والعربی الدولی

  .العمل الوثائقي بینھا 
ائق      ویقول السید  ب والوث م دار الكت ت اس ة تح كامل عن عملیة دمج المركز الوطني للوثائق مع المكتبة الوطنی

ام   اتذة             1987انھا حصلت ع راء واالس تقطاب الخب ایكروفلم واس ال الم دار بادخ د جرى تطویر العمل في ال وق
  .الجامعیین لالستفادة من معلوماتھم وتنظیم العمل المكتبي والوثائقي 

ى نقطة   وتحتفظ ذاك رة السید كامل بالعدید من الصور الحیة عن تعرض الدار الى عملیات استھدفت ارجاعھا ال
 1990الصفر ، وربما تحت الصفر ، وفي ذلك قال ان الدار تعرضت الى العدید من محاوالت التخریب منھا عام 

رى وقعت    . وقد جرى نقل الكتب والوثائق الى مكان آخر ومع ذلك لم تسلم من العبث والسرقة ة الكب لكن الكارث
ة     2003عام  ذل جھود حثیث حینما تعرضت الدار الى الحرق والسرقة ، وقد قام بعض الشرفاء ومحبي العلم بب

  .للحفاظ على ما تبقى من ھذه الوثائق والكتب 
رّ      وة والم ا الحل ل ایامھ اركتھا ك دار ومش ذه ال ي ھ ل ف زمن الطوی ذا ال ل ھ اء ك د قض عوره بع ن  ش ألناه ع ة س

  : ومتغیراتھا ، فأجاب قائًال 
بالحب العمیق تجاھھا ذلك انني فتحت عینّي على العمل  ـ بعد ان امضیت كل ھذا العمر في الدار ، البد ان اشعر 

وقد دفع الضمیر المھني بنا ـ نحن العاملون في الدار ـ الى بذل الجھود   . في ھذه المؤسسة الثریة  في كل شيء
راث   . أننا نحافظ على بیوتنا واشیائنا الخاصة الحثیثة لخدمة الدار ك والحمد هللا استطعنا جمیعًا ان نوفر ھذا الت

وتوج كل ھذا العمل . الكبیر والكم الھائل من الوثائق على الرغم من تعرض الدار للعدید من النكسات واالزمات 
  .بالعدید من كتب الشكر وصلتنا من جھات مختلفة في الدولة 

ول  ن الق د م ام    والب د ع رًا بع ورًا كبی ھدت تط دار ش امھا    2003ان ال ف اقس ي مختل وب ف ل الحاس ث دخ ، حی
الم      ي الع رة ف واعمالھا وخدماتھا ، كما شھدت حملة اعمار واسعة ، ومّدت جسورالتفاعل مع المؤسسات النظی

  .، وحققت طفرة نوعیة في خدماتھا للمطالعین والباحثین ، لتكون بحق مؤسسة ثقافیة 
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  حكایة قدیمة التنسى.. بنت المعیدي 

  صحفي عراقيـ  جاسم الشاماني
حیث علقت صورتھا على أحد ) بنت المعیدي(َما زالت الذاكرة تحتفظ بصورة تلك الفتاة الجمیلة التي یسمونھا 

ث           ن القصص واألحادی ة أخرى ، ولك ي بیوت بغدادی ت ف ا علق جدران بیتنا العتیق ردحًا طویًال من الزمن مثلم
ا  ) كردیة(فمنھم من قال انھا ) معیدیة(التي كانت تثار عنھا ال توحي لسامعھا انھا  ة (ومنھم من قال انھ ) عربی

دن        وما الى ذلك من األقاو وم م ي عم ك الصورة ف ا تل یل ولكن الكثیر ممن واكبوا تلك الحقبة التي انتشرت فیھ
ل    ) بنت المعیدي(العراق وبیوتاتھا ما زالوا یسمونھا  ھ اللی التي تتمتع بجمال أخاذ وعینین جمیلتین وشعر كأن

  .. یزّینھ تاج صغیر
ي  ).. معیدي(العراقیون  ومما اشیع عنھا انھا كانت ابنة رجل من مربي الجاموس ،  ویسمیھ ومن القصص الت

ة في               ات البریطانی د الحامی ي أح ون ف انوا یعمل ي العراق ممن ك ز ف ن الضباط االنكلی تروى عنھا ان ضابطًا م
ى رأسھا    1934محافظة العمارة في عام  ة القیمر  (قد شاھدھا في باب الحامیة وھي تحمل عل یئًا من   ) آنی وش

  .الیوم قد أنابت عن والدھا بھذه المھمة ألنھ كان مریضًا  الحلیب لكي تبیعھ وكانت في ذلك
ھ    أعجب الضابط ویسلر بالفتاة ذات العشرین عامًا وأحبھا حبًا شدیدًا، وحاول ان یطلبھا من أھلھا إال انھ جوب

  .بالرفض فأضطر لخطفھا ، ولشدة حنینھا الى أھلھا أصیبت بمرض لم یعرف دواؤه حتى ماتت 
خرى ان الضابط االنكلیزي الذي خطفھا ھو الذي صورھا وإنّ تلك الصور كانت موضوعة في ومن الروایات األ

وبالرغم من كثرة الروایات التي تناقلتھا األلسن عن صاحبة تلك  .غرف القصر الملكي ابان حكم غازي للعراق 
دي  ، إال إّن   الصورة الرائعة والجمال الفاتن األخاذ لتبقى صاحبتھا برأي الكثیر من الناس على ان ت المعی ھا بن

ة (ترى أ ھي : السؤال الذي یتردد  ًال؟ ) معیدی الح بسیط؟        ! فع ت ف ا بن اء أم انھ د األثری ت أح ا بن ذه    أم انھ كل ھ
  )!مونالیزا العراق(ولكنھا تبقى وبال أدنى شك !! األسئلة ال تعني شیئًا أمام تسمیتھا األصلیة

  لنتاج الثقافي العراقيالببلیوغرافیا الوطنیة العراقیة ضوء على ا
ات     ة للمؤلف ة العراقی ا الوطنی لة  الببلیوغرافی دار سلس ى اص ة عل ي وزارة الثقاف ائق ف ب والوث دأب  دار الكت ت

  .الصادرة لُكتاب عراقیین في جمیع مجاالت المعرفة ، لتغطي نتاج السنوات باستمرار
ر      ل ف ذي یمث وي العشري ال اریخ     ترتب محتویات السلسلة وفقًا لتصنیف دی ة البشریة كالفلسفة والت وع المعرف

  .داب والتراجم آلوالجغرافیة والدیانات والعلوم االجتماعیة والتطبیقیة والبحتة واللغات والفنون وا
ًا من دار            حف والمجالت حرص اوین الص ذلك عن ب وك اوین الكت وتضم  كشافات ھجائیة باسماء المؤلفین وعن

  .لببلیوغرافیاالكتب والوثائق على تسھیل استخدام ا
الم       دان الع ع بل ي جمی ان اعداد الببلوغرافیا الوطنیة من المھام االساسیة التي تضطلع بھا المكتبات الوطنیة ف

باعتبارھا تلخیصًا وتوثیقًا موضوعیًا وتاریخیًا للنتاج الفكري واالبداعي لنخب الشعوب واالمم على مر السنین 
  .باحثین والدارسین ومساعدتھم خالل ممارسة نشاطھم المعرفي ، بالقدر نفسھ الذي ھو وسیلة لخدمة ال

ة      ات الثقافی ع النتاج ق جمی جیل وتوثی ن تس دائرة م ذه ال ت ھ ائق تمكن ب والوث اریخ دار الكت ي ت رة ف وألول م
  .والفكریة للمبدعین العراقیین بغض النظر عن انتماءاتھم االثنیة والدینیة وخلفیاتھم االیدیولوجیة والسیاسیة 

ك      و ة وذل ة العراقی ة والثقافی ات الفكری من الضروري التذكیر بأن ھذا العمل غیر مكتمل بالنسبة الى جرد النتاج
ة              ابع االھلی ر والمط ض دور النش ا ان بع بالد ، كم ا ال ر بھ ي تم ة الت ر الطبیعی ة غی اع االمنی بب االوض بس

موعة  والمؤسسات الحكومیة تجاھلت دعوات الدار المستمرة والتي اطلقتھا ع بر وسائل االعالم المرئیة والمس
ًا             دار وفق دى ال خھا ل داع عدد من نس ة وای ا بصورة قانونی جیل مطبوعاتھ والمقروءة ، والمتعلقة بضرورة تس

میة   ة            . للتعلیمات والقوانین الرس ا الوطنی ق للببلوغرافی دار ملح د اص ر البعی تقبل غی ي المس دار وف ذا تأمل ال ل
ابع      وتأمل الدار . ھذا االصدار النقص الموجود في بھدف سد  ع دور النشر والمط وتسعى جاھدة الى حث جمی

ة من         داد الحق ي اع ا ف ارة الیھ ات لالش العراقیة والرسمیة وغیر الرسمیة الیداع احصاءاتھا الكاملة من المؤلف
ار المؤلفین والكتاب كما تدعو الد.ة العراقیة تأمل الدار انجازھا سلسلة الببلوغرافیا الخاصة بالمصنفات الثقافی

ا داخل          ا من اجل التعریف بھ ي الببلوغرافی ا ف العراقیین في المھجر الى تزویدھا بنسخة من مؤلفاتھم الدخالھ
                                   .البالد وخارجھا
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  اخبار ثقافیة

  مكتبة دار الشؤون الثقافیة العامة  في خدمة الباحثین والمثقفین
ى    ین ال دعا الشاعر نوفل ابو رغیف مدیر عام دار الشؤون الثقافیة العامة في وزارة الثقافة ، الباحثین والمثقف

ل         االفادة من مكتبة دار الشؤون ال اء وتفعی ة اغن ب ، بغی خمة من الكت داد ض ى اع ثقافیة العامة التي تحتوي عل
ة دار      د مكتب ي تع ة الت د الثقاف ین رواف احثین وب ین والب ین المثقف ل ب ن التواص ة م ق حال افي وخل ھد الثق المش

ت دخول القوات    ة   الشؤون الثقافیة واحدًا منھا ، السیما انھا لم تتعرض للتخریب او الحرق التي اعقب االمیركی
  .الى بغداد ، وسیعتمد نظام االعارة داخل المكتبة مراعاة للظروف الراھنة 

  .المكتبة تحتوي على مصادر سیاسیة وادبیة واجتماعیة مھمة 
***  

  
  اصدارات حدیثة

  )شوقي كریم( فضاء القطرس لـ
دة     ة جدی درت روای ن ص ریم حس وقي ك ي ش اص والروائ للق

وطن   الرو).. فضاء القطرس(بعنوان  اع ال ایة ساحت في اوج
م       ي اجواء الحل ي ف من خالل ابطالھا الذین غاص بھم الروائ

د     ل عق د اكتم ًا، وق ة    والمیثولوجیا والسیاسة ایض العمل بثالث
  .صفحة من القطع المتوسط) 185(على عشر فصًال توزعت

  
  
  
  
  
  
  
  

  بابل واآلنسة انتظار
درت   ل ،ص ي باب ر ف ة والنش افي للطباع ز الثق ن المرك  ع

  بابل(نصوص مفتوحة لعباس البغدادي ، حملت عنوان  
صفحة من القطع   ) 165(وقد توزعت بین ) واالنسة انتظار

  اشتغل فیھا الكاتب على مثابات تاریخیة،.المتوسط، 
ى      د عل تنطاقھا من جدی وشخصیات معروفة في محاولة الس

  نصًا من بینھا) 25(طریقتھ وبرؤیة مختلفة حیث نقرأ
ي  ید ول ة س الي  ..حال ل المتع ة العق ال .. جدلی ي الع ل ف .. باب

  ..ارض الغجر.. الوحوشیة.. الفالمنكو.. رابعة العدویة
ار  ان والتطھر  .. اربع مقامات قص و سراج    م.. الطوق ى اب قھ

  . وغیرھا.. والشاعر
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  األخطاء رمال تتحرك

وان       دة بعن عریة جدی ة ش ین مجموع م أم ال جاس اعر جم درت للش ان ص ي میس افي ف دیل الثق ة الب ن رابط وع
جنون ال .. حمزاتوف.. أكاذیب.. سیاج الصعالیك، ذكرى حرب.. نصًا، منھا) 53(ضمت) رمال تتحرك األخطاء(

  ..دسائس خضراء.. اخطاء الشاعر.. ارس الحدودح ..ینضب
*****  

  ولو بعد حین ، لفلیحة حسن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)  فلیحة حسن  (للشاعرة )ولو بعد حین(االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق المجموعة الشعریة صدر عن 
مر ، الشھید الطفل،أجل    العربة ،ع( قصیدة كانت عناوینھا كاألتي)خمسین (وقد  احتوت ھذه المجموعة على 

وردة اجل أمس ، احبك والوطن ملوث بالحروب ، على ھامش الحرب ، تعویذة ، الوجھ اآلخر للرماد ، ھمسة 
ة    ، تلك األناشید تلك اوالت الصالة ،مرآة الرؤیا ، ضمائر مبتورة ، تعریفات لمفاتیح األفق ، مشاغبات ، مرثی

ي     لمرزاب الذھب ، اینانا والرماد، المموه  ة البیوت ، صھیل ف ، جنوبي ، نوافذ أو نھارات ، كان جندیًا ، غرب
ار   القلب ، قصائد قصیرة ، من اجل أن الیذبل ورد الشمال ، تساؤل ، متاھة ، في حضرة الشاعر ، صانع البح

بر ،     ة الص ك ، لعیب م مل جر ، حل یاع ،ض ات، ض ع  ) . ، ومض ن القط س وتسعین صفحة م ة بخم المجموع
     واحتوت على إشارات لما نشر من قصائدھا في الصحف والمجالت العربیة والعالمیة وكانت كاألتيالمتوسط ، 

ائد   ة( نشرت قص ة الجسر ) جراح (و) أمنی ي مجل دد /  السوید / ف ة تشرین أول   1الع وبر / السنة الرابع أكت
1977  

  1999انون الثاني ك 3،4السوید العدد / في مجلة الجسر ) للرماد  األخرالوجھ (نشرت قصیدة 
 المكسیك   2000العدد، شتاء   / في مجلة الحركة الشعریة) تعریفات لمفتاح األفق( نشرت قصیدة
  2000 أیار –العدد األربعون المجلد العاشر نیسان / في مجلة كتابات معاصرة لبنان ) نوافذ( نشرت قصیدة

  1999 أغسطس 22المصریة  في صحیفة أخبار األدب) مرثیة لمرزاب الذھب ( نشرت قصیدة 
  2001/  10اسبانیا العدد/ في مجلة ألواح ) شطرنج( نشرت قصیدة
ق    ) الشھید الطفل وھمسة فلسطینیة  (  تينشرت قصید د الفینی ة في جری دد    األردنی  1/11شعبان  )  72( الع

/2001  
  2001/ 8النمسا العدد/في مجلة ضفاف )  أخشىشطرنج ، العربة ، (نشرت قصائد 

  2002/  5/ 1في  األردنیةفي صحیفة الفینیق ) كان جندیًا( رت قصیدة نش
  2006/ 21االسبانیة  ألواحفي مجلة ) تلك اوالت الصالة ( نشرت قصیدة 

      .لم وغیرھااكما نشرت اغلب قصائد المجموعة في مواقع أدبیة كمجلة میدوزا وأحفاد جلجامش وثقافات الع
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  افذة تواصل مع الخارجن
  

ة          ة ، من مواقع ومؤسسات نشر عربی د المجل ى بری ھذه نافذة تواصل ومحبة نفتحھا ألبداعات تصلنا عل
مؤسسة شمس للنشر واالعالم ، وموقع  وقد اخترنا لھذا العدد باقة مما وصلنا من .. نشكر تواصلھا معنا 

  ..ھمسات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقھىــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

  :موضوعات من مؤسسة شمس للنشر واالعالم 
  شرفة نصف مغلقة

  الشاب عمر القیصر ھي المجموعة القصصیة األولى للقاص" ـ شرفة نصف مغلقة
ي عشر نصاً       عن مؤسسة شمس للنشر   اھرة؛ وتتضمن اثن ي الق ي     واإلعالم ف ع ف صفحة من القطع     186قصصیًا، وتق

  .الصیرفي المتوسط، تصمیم الغالف للفنان أمین
  البدایة على االختالف، وتعبر؛ في مجملھا؛ عن رؤیة نسویة في رؤیة العالم، تعد المجموعة كتابة تراھن منذ

  .ري المفرط في التحیز ضد المرأةبشكل رمزي؛ ذلك التوجھ الذكو لتحارب ولو
ي    د القیصر ف ة درامیة تسلسلیة باستثناء بعض             ابتع ع القصص ذات بنی نص المفتوح، فجاءت جمی  مجموعتھ عن ال

 .القصص والتي تعمد القاص رسم زمن دائري فیھا
  .االكتناز على ھنواالستعارة ، تبتعد قلیال عن اإلیجاز والتكثیف، وال ترا وتمیل لغة المجموعة إلى لغة المجاز

  0الممیزة في المشھد القصصي المجموعة ُتنبئ بقاص واٍع ومبدٍع، ربما تكون لھ بصمتھ
  

  موائد الحنین
  ـ عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاھرة صدر للشاعرة الشیخة فواغي بنت صقر القاسمي المجموعة

  ة، وتتضمن ثالثین قصیدة، تصمیم الغالفصفح 216المجموعة تقع في ). موائد الحنین ( الشعریة الجدیدة 
  .والرسوم الداخلیة للفنان أمین الصیرفي
  :عن المجموعة تقول الناقدة ھویدا صالح

ا              (  زة؛ لھ عریة متمی ة ش ة؛ تطرح فواغي القاسمي تجرب بعد تجربة متنوعة مع الشعر المسرحي والكالسیكي والتفعیل
الذي تنكشف فیھ روح األنثى التي " موائد الحنین"في دیوانھا الجدید  خصوصیتھا، تغامر فیھا بالدخول في قصیدة النثر

ا   تغوص داخلھا لترى عالمھا الخاص، تفید من المیراث النسوي المثیولوجي؛ فتوظف بشكل متمیز أساطیر عشتار وإنان
ي عرف       . وغیرھا من الربات، تّحملھا ھموم األنثى المعاصرة ة الصوفیة الت ھ من التجرب د فی ى    كما تفی ف تجعل األنث ت كی

ین  "تعرف الشاعرة في . موازیة للكشف؛ غارقة في الوجدان واألشواق د الحن ة      " موائ ائض أحاسیسھا بلغ كیف تطال ف
اً   ذي یخلص       عادیة، تحلق بأجنحة المجاز، ترصد مشاعرھا نحو الحبیب الذي یوازي رمزی الوطن، والرجل المشتھي ال

  . اتھا التاریخیةالذات الشاعرة من ھمومھا الكونیة ومعان
د للروح الشاعرة            اع المقی دًا عن اإلیق ات اللغة وبالغة الصور بعی دیوان بجمالی ي      . یتسم ال ة ف ذات األنثوی ھ ال ى فی تتجل

و أخرى؛      ًا، وتحن رد أحیان ا؛ تتم دافع عن كینونتھ ى  صورة ت ل عل ة / الرج ة  . السلطة االجتماعی ھ بالرھاف ا تتسم لغت كم
  .والشجن

كل     والموقف النسوي ف ادي الرجل بش دل، ال یع ي        ئجا ھي الدیوان، موقف معت ة ف ذات الشاعرة الراغب ل ھو تمّرد ال ي، ب
  . تحقیق وجودھا بجانب الرجل، وموازیة لھ دون مزایدة أو إدعاء

تظھر رؤیة الشاعرة في مقدمتھا التي قدمت بھا للدیوان، فھي راغبة في االختراق الذي ربما تتحمل من أجلھ االحتراق، 
  .فضة للصمت الذي فرض قسرًا علي المرأة وصار میراثًا لھارا

التجربة الشعریة في الدیوان تكتنز بشكل الفت السعي إلي الضوء، وتحتفي بالروح الشفیفة التي ال تخطئ الوصول رغم 
روح         ارب ال ي مس اك ف ور ھن ین الن ا وب ول بینھ ي تح رة الت رات الكثی م العث دروب، ورغ ر ال   ).تكس

ذي         یذكر أن اإلصد واغي القاسمي ومؤسسة شمس للنشر واإلعالم، وال ار الجدید یأتي في إطار التعاون بین الشاعرة ف
عین  (تضمن إعادة طرح بعض إصداراتھا السابقة؛ حیث صدر في التوقیت نفسھ الطبعة السادسة من الملحمة الشعریة   

وتصدر المؤسسة قریًبا ). األخطبوط(عة من مسرحیة ، الطبعة الراب)ألم المسیح ردائي(، الطبعة الثالثة من دیوان )الیقین
  مجلد األعمال الكاملة للشاعرة
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  :موقع ھمساتمن موضوعات 

  : ریدنا من موقع ھمسات بطاقات ابداعیة لعدد من االدباء والشعراء العراقیین والعرباخترنا مما ورد الى ب
 رحاب الدین الھواري

 كاتب وناقد مصري
 .1996حاصل على لیسانس آداب، جامعة عین شمس، قسم اللغات األوروبیة عام 

 2002، جامعة عین شمس، "التطھیر في الدیانات القدیمة"ماجستیر في 
 .2007الفني من أكادیمیة الفنون دبلوم النقد 

 "...الوجودیة في األدب النسائي المصري المعاصر: "ُعد رسالة ماجستیر بمعھد النقد الفني بعنوان
 .دراسة تحلیلیة یشرف علیھا األستاذ الدكتور صالح قنصوة أستاذ فلسفة الجمال

 ."مسرحنا"، "البدیل: "صحفي في جریدتي
 "أبیض وأسود"ومجلة " القاھرة"صحفي وناقد بجریدة  

  .ول إعالمي بمؤسسة شمس للنشر واإلعالمؤمس
 .عضوجمعیة كتاب ونقاد السینما المصریة

 .عضو جمعیة خریجي النقد األدبي
  .بمركز آفاق اشتراكیة" السینما"مدیر ندوة 

  ."ط البلدوس.. یومیات صحفي صایع"، وكتاب بعنوان "ستة أسباب للحزن"لھ تحت الطبع مجموعة قصصیة بعنوان 
  :زید الشھید 

 شاعر وروائي وناقد عراقي
 1983بكالوریوس آداب، لغة إنجلیزیة، عام 

 عضو اتحاد االدباء العراقیین
 عضو اتحاد االدباء والكتاب العرب 
 : مؤلفاتھ 

ي   دار ألواح . مجموعة قصصیة: فضاءات التیھ  -1994إصدار اتحاد أدباء العراق، . مجموعة قصصیة: مدینة الحجر  ف
  2000أسبانیا، 

 2004دار أزمنة األردنیة، . مجموعة قصصیة: حكایات عن الغرف المعلقة 
 2004دار أزمنة األردنیة، . شعر: أمي والسراویل 

 2006دار أزمنة األردنیة، . روایـة: سبت یا ثالثاء  
  : مـروة دیـاب

 م1987شاعرة مصریة من موالید اإلسكندریة في عام 
 ب جامعة اإلسكندریةكلیة الطفي تدرس 

 عضو منتدى إطاللة اإلدبي باإلسكندریة
 .حصلت على عدد من المراكز في مسابقات شعریة محلیة على مستوى الجامعة  

ع    د من المواق ي العدی ي ف ر اإللكترون ت النش ا مارس ع، بینم ت الطب وان تح ا دی لھ
  والمنتدیات األدبیة

  : حنان بدیع
 طرشاعرة وكاتبة لبنانیة مقیمة في ق

 ) من البدایة قصتي( ابنة الشاعر الراحل بدیع یوسف صاحب دیوان 
  بكالوریوس آداب علوم اجتماعیة وخدمة اجتماعیة

  نشرت قصائدھا في الصحف والمجالت القطریة والعربیة 
 شاركت في العدید من األمسیات الشعریة في قطر 
 : اإلصدارات 
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 الكتاب المبّلل
 عّواد ناصر

  
  
  

 ما ھو الكتاب األكثر تأثیرًا وانتشارًا بین الناس؟
 .ھذا السؤال أّرقَّ الكتاب والقراء معًا

 .السؤال تكّرر بصیغ عّدة وتكّرر جوابھ بصیغ عّدة أیضا
ات  أن       لم تكن أسئلة الكتابة وأجوبتھا بالبساطة التي كانت علیھا قبل طروح دد، بش ا الج ر منظریھ ة، عب الحداث

 .الذي یشیر الى وحدانیة النص ووجوده بذاتھ" موت المؤلف"الكتابة والمحو، حضور النص وغیابھ، وأخیرا 
 .لكن حتي ھذا التنظیر األخیر یحمل بین طیاتھ جوابًا على سؤالنا

اط  إن فیلسوفًا مثل جاك دریدا وھو یحمل على مقوالت الكتابة المتكررة ویؤ نظم  (سس لتصور جدید بشأن ارتب
 .لم یفصل بین مدلوالت النص واشتغالھ التاریخي) سلطة الخطاب وعالقتھا بالصراع االجتماعي

 .باختصار، یبقي النص المكتوب یحمل قصدیة مسبقة بشأن القارئ، حتي لو كان القارئ تفكیكیا أیضا
ب        ذین سیخلفونھ تنص ك ال دا وأولئ بقوا دری ذین س ق أفضل         كل جھود ال ي تحق تویات القراءة الت وغ مس ي بل ف

 .مستویات الحیاة االجتماعیة على األرض، متعة وخالصًا وأحسنھا تدبیرًا
یسھر الكاتب ویتعذب لبلوغ تلك الجملة المركزیة ویسافر، أو یغترب، یقرأ القارات ویبحث في ظاھریة المسألة 

 .تمة كتابھ، في النھایةاإلنسان ومحیطھ، سنوات وسنوات لیصل إلى خا: المزمنة
 وماذا بعد؟

األول      ي، ف ب الغرب ى الكات إن أقدار الكاتب العربي ال یمكن أن توصف إال بأنھا أشد األقدار مأسویة عند النظر إل
ى      ) كي ال أقول ال تقرأ(ألمة مشكوك بقراءتھا  یكتب ة للحصول عل ي طوابیر طویل بینما الثاني یصطف قراؤه ف

ھ   .كتاب
 .بطل وشھید بالمقاییس كلھاالكاتب العربي 

من بیئتھ المعدمة والمسوّّرة بالحرس، وما ) مادتھ الخام(بطل أثناء حیاتھ العملیة، ككاتب، یقبس افكاره األولي 
دھ       ا مع خطورة الفكرة وتھدی دیني    أن ینشر مادتھ تلك حتي یصبح شھیدا واألمر طردی مي وال ت الرس و ا للثاب

 حریة الكالم: مستویات الحریة ھنا یصطدم الكاتب بأولاالخالقي 
 .األسئلة تتوالد

 كیف نرید ألمة أن تنھض بینما تكبو أقالم مفكریھا ومبدعیھا وتتكسر قبل الشروع بالكتابة؟
 !بقیاس الكاتب الذي علیھ أن یسیر تحت المطر من دون أن یبتل یرید الناس كتابًا مبلًال

 .وتلك تأسیة الكاتب الباحث عن صورة أخرى لمجتمعھ
ى        أة عل تردھا، مكاف تدرھا أو یس ي یس ال یرید صاحب الكتاب المبّلل أن یعیش من مردودات كتابتھ والجوائز الت

 .جھود مضنیة أو غیر مضنیة
دة   صاحب الكتاب المبّلل، الذي ال یخشي قطرات المطر، یرید أن یعیش حیاة ھي جزء من الحیاة المدیدة والمعق

اس، ی    دار الفصول من سماوات مفزعة           والصعبة ألبناء جنسھ من الن ى م ازل عل المطر الن ون ب ا یبتل ل كم  .بت
 !عندما نضیق ذرعا بكتاب ما، نقول إنھ كتاب جاف

دم      الرغم من تق الكتب المبلّلة، بل المولودة من رحم العواصف واألعاصیر، ھي تلك الكتب التي عاشت طویًال ب
   .بفضل كتابھا وقرائھا المبلّلین الدھور

  تاب جاف عاش طویًال؟ھل سمعتم بك
 )صحیفة الزمان العراقیة ( 
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  ..في مشروع یؤسس لبنیة علمیة رصینة في العراق

  ة كافة بالمكتبة االفتراضیةشمول الجامعات العراقی
  في عراقي ـ بغداداولید مھدي ـ صح

ي              ة ف ة العلمی ة التحتی د اكبر مشروع العادة البنی ي تع ة الت ة العراقی اعلنْت لجنة نقل الملكیة للمكتبة االفتراضیة العلمی
احثین ال         یح للب ي تت ة الت ة بخدمات المكتب ات العراقی ى     الجامعات العراقیة عن شمول كل الجامع راقیین كافة االطالع عل ع

  .مالیین المصادر العلمیة العالمیة مجانًا
ھ    ة ان وقال بھاء ابراھیم كاظم مدیر مركز التطویر والتعلیم المستمر في جامعة بغداد ورئیس لجنة نقل الملكیة في المكتب

ودعا رئیس .. جامعات عراقیة تم االتفاق على شمول كل الجامعات العراقیة بھذه المكتبة بعد ان كانت مقتصرة على سبع
لجنة نقل الملكیة الجامعات العراقیة االسراع بتقدیم اسماء مرشحیھا الى ادارة مركز التطویر والتعلیم المستمر في جامعة 
احثین    بغداد او مكتب وزارة التعلیم العالي لتخویلھم بصفة مسجلین للمكتبة ضمن جامعاتھم والكمال متطلبات تسجیل الب

ن نظرا لمرور مدة على بدء اشراك العراق بھذه المكتبة منذ بدایة العام الدراسي الجاري حیث یتوجب في مرشح العراقیی
  .كل جامعة ان یكون ملما باستخدامات الحاسوب وعلى وفق االلیات المعتمدة في ھذه المكتبة

  :واضاف الى حدیثھ قائًال 
ي من ا   ى المصادر          ـ ان المكتبة االفتراضیة تمكن الباحث العراق الم واطالعھ عل ي مع اقرانھ من دول الع لتواصل المعرف

ل                   ي تتمث ة الت ذه المكتب ات بھ د االول من نوعھ یشمل كل الجامع ي مشروع یع ة المختلفة ف ي المجاالت العلمی ة ف الحدیث
ن      زة م ة ممی ى مجموع ن الوصول ال ة م وث العراقی ز البح ات ومراك ن الجامع ت یمك بكة االنترن ى ش ع عل ین بمواق مالی

ي           ) 17(المقاالت الكاملة المنشورة في اكثر من   ا التقن ى محتواھ ارزة وارشفتھا اضافة ال ة وھندسیة ب ة علمی ف مجل ال
  .. ومصادرھا التعلیمیة

دمت من       ة ق واشار رئیس لجنة نقل الملكیة الى ان جھات اخرى اسھمت في المشروع من خالل مساھمات ومواد تدریبی
ة للریاضیات       الجمعیة الكیمیائیة اال ة االمریكی اء والجمعی ي للفیزی مریكیة والجمعیة الفیزیائیة االمریكیة والمعھد االمریك

ین    ة للمھندس ة االمریكی دنیین والجمعی ین الم ة للمھندس ة االمیركی وتر والجمعی دات الكومیی نعي اجھزة ومع اد مص واتح
  ) .مراجعات سنویة(المیكانیكیین ودوریة 

اون        وبین ان الفریق العراقي ة االفتراضیة بالتع ة للمكتب ة االلكترونی المتخصص قام بعملیة دراسة وفھم آلیة عمل البواب
مع المتخصصین ومحللي النظم من شركة صن صن مایكرو سیستمز المشاركین في الموقع التعلیمي المخصص لتطویر   

أشار الى ان ھذه المكتبة ستوفر المعلومات  و.المكتبة االفتراضیة العراقیة والمنشأ من قبل على شبكة المعلومات الدولیة
  .التي یحتاجھا الطلبة فضًال عن اسھامھا في تطویر العملیة التربویة والعلمیة في العراق

  )صحیفة المشرق العراقیة ( 
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 نسانھاإاستعادة بغداد و... روایات غائب طعمة فرمان 
 ـ شاعر عراقي علي حسن الفواز

أطلق غائب طعمة فرمان انسانھ المدیني األودیسي باحثًا في عوالم بغداد، یجّس أمكنتھا، حیث نساؤھا الملفعات بخمارات 
ة       . ة بالوعدتكشف انوثات طافح ر المدین ي أثی ار ف ا نث دوان كأنھم ھ تب ي ال یمكن ان      /روحھ ولغت ة فیھ، والت داد الطاعن بغ

یتلمس رعشات جلدھا الطیني اّال من خالل الغوص في روح ازقتھا المتالصقة بحمیمیة، ینصت لھسیـــسھا، كأنھ ینصت 
ـیلھا   بابیكھا وشــناشـ قوق ش یل من ش ي تس اخنة الت وات الس ى األص ـا   ال ـاسًا ایروسیــ ھ إحسـ ي تؤجج فی ة الت المتقابل

الم   .غامــضًا، یـــتصاعد كلما اتــسعت تلك الشــقوق الــمتقابلة ة الع المدینة عند الروائي الراحل غائب طعمة فرمان مدین
دیولوجیا الرو     ان واالی ار والحرم ق األفك اجة بقل ة الض والمھم اللجوج ق شخصیاتھا وع زن قل ذي یخت یة الجواني ال مانس

نھم       واألحالم المجھضة، فھي تمور بحراك حي التي بدأت تمر بھا  ائع شخصیاتھ الھامشیین لك ى وق نعكس عل المدینة وت
ده حیوات ضالة         / في النخلة والجیران یبدو قاع المكان.الفائرون بقلق التحول ذي تتشكلن عن ة الفضاء الساخن ال المدین

ا        وصراعیة، یأخذھا الجوع والخوف واالحالم ا ا المغشوشة، انھ د سكونھا واطمئناناتھ روح وتفق ا ال لى عوالم تنتھك فیھ
روح في نوبة اغواء دائم، حیث العالم الخارجي الصراعي یمور بظالل الحرب والكساد والبطالة وحیث قاع المكان یعیش 

وا  ھ وع اخن وحرمانات ھ الس لیمة الخب    ءهقلق ا روح س ة ومنھ ھ المفجوع ر ارواح شخوص اني عب رش  االنس ي تف ازة وھ
ا          ة والموت، مثلم ة والجوع والخیان زمن الخارجي، زمن الخطیئ لحظاتھا المضطربة كمفارقة في مواجھة كل تداعیات ال

وكذلك ما یفعلھ سعید ... وجدھا فرمان فضاء آخر لزمن سیاسي في مرحلة ما بعد الحرب بكل تداعیاتھ وتحوالتھ وفوضاه
ي روایة خمسة اصوات، اذ ان المكان الثقافي والسیاسي الذي یصنعونھ ألنفسھم وعبد الخالق وحمید وابراھیم وشریف ف

رؤى    . كمقابل نفسي وایھامي یعادل أزمتھم الوجودیة في وعي العالم دد ال الروایة تجد في تقنیة تعدد األصوات مجاًال لتع
ي لحظة وصفیة یكش        اتھم، یلتقون ف اربھم واتجاھ أزوم     والمصائر، اذ أنھم على رغم تعدد مش الم الم ا الع فون من خاللھ

ي، الم      ان الحس ي المك ا ف ذوب كلھ ة ت ة وفنطازی وًال وھمی م یقترحوا ازاءه اّال حل ذي ل رھم وال ذي یحاص ةحال / الحزب/ ل
ا       » آالم السید معروف  «وفي روایة .الغرفة الضیقة/ الزقاق/ الحانة / المبغى/ الملھى ا جالل الماشطة بأنھ ال عنھ ي ق الت

اطق    تكشف الذخیرة  ر من من القرائیة الكبیرة لفرمان، نجده یعترف ویبوح وربما یكشف عن وعي متعال في تلمسھ لكثی
راءة   ...ناتئة في التاریخ والمعرفة والحسیات نص «ال أظن اعادة ق ي  » ال ادة سردیة  ، الروائ ة      ، كم ان أھمی ي بی ة ف مھم

اج األمكنة والشخوص    غائب طعمة فرمان ألنھ یملك قصب ریادة الروایة الفنیة أوًال ویم لك القدرة الفاعلة على اعادة انت
ذي            الم ھو ال ة البغدادیة، ھذا الع الم الجواني للمدین ى ادق تفاصیل الع وعالئقھا وتمثل ارواحھا السریة التي تتكشف عل

ة «یحتاج الى اعادة قراءتھ، ألن الروایة  ل نوعًا من        » الفرمانی ة تقاب ة والفنی ي مستویاتھا الواقعی ن «ف اریخي  » صال الت
ب               ھ مع نجی ر الحدیث عن ذي كث ھ ال ة، وھو الموضوع ذات الذي یكشف عن وجوه غیر مدونة لصیرورات حیوات المدین

سیة وتاریخیة معروفة،  محفوظ عند العدید من الدارسین العرب واالجانب، وربما كان اغفال فرمان یعود الى أسباب ســیا
افي         ..وانطوائھافضًال عن طبیعة الكاتب بمزاجھا وعزلتھا  اریخي وثق ي سیاق ت ان ف ة فرم ب طعم ان وضع ما انجزه غائ

ًا   یحتاج الى جھد حقیقي یعطي للرجل حقھ اوًال ویكسر وھمًا طالما ردده البعض بأن التاریخ اإلبداعي العراقي كان تاریخ
د ی           ذا الجھ أن ھ د ب ًا، واعتق ھ الروائیون والقصاصون شیئًا ثانی یس      شعریًا فقط ولم یؤسس فی ي ل اج حقیق مثل اعادة انت

اذا عرفنا تأثیرات النص المدیني  السیماللخطاب االبداعي العراقي بقدر ما ھو اعادة قراءة تاریخ الزمن الثقافي العراقي، 
ب كل               ان كت دیني، اذ ان فرم ان الم ھ استعادات للمك دو ان یكون كل ذي ال یع نص التصویري ال ى ال في روایات فرمان عل

د من خالل        .العراقروایاتھ خارج  ة، فھو عم ة العراقی ي للروای ان ما انجزه فرمان یمثل تحوًال مھمًا في كتابة الشكل الفن
روح اإلغواء  » المالمسة «تلك الروایات الى اعتماد المنظور الواقعي في مالمسة نبض الزمن والمكان، لكنھ اطلق لھذه  

ة  والمراودة التي تضعھما في سیاق اشكالي تجاوز بھ الكات ـتابة التقلیدی ة      .ب نمط الكـ ب طعم ر الكثیرون ان غائ د اعتب لق
ة   ي صدرت عام    » خمسة اصوات  «فرمان ھو رائد الروایة الفنیة في العراق وان روای ة متعددة     1967الت ھي اول روای

ى        ة، عل ة العراقی یرة الروای ي مس جة ف وات، ناض ن رغمالاألص رى       اّن م ة اخ ة مھم ر روای ب نش ذا الكات ة «ھ  النخل
ھ           .1966عام » والجیران ت روایات ي جعل ر من المؤثرات الت دة من الكثی م تكن بعی ریادة فرمان الروائیة للروایة الفنیة ل

ة      ة عالمی أثر بإنجازات روائی ب          السیما ،  مجاًال للت ات نجی ز والفرنسیین فضًال عن كتاب روس واالنكلی ة ال اب الواقعی لكّت
ي              محفوظ وتوفیق الحكیم في مصر، خصوصًا اال ي مصر، حیث وجد ف ي شكل واضح خالل اقامتھ ف ھ ف أثر ب ذي ت ول ال

وفرمان .فضاءات محفوظ الكثیر من االشتغاالت التي جعلت ھاجس الكتابة ینحاز الى عوالم المدینة الشعبیة ما بعد الحرب
ي         ذي وجد ف ر وال ا االثی انع یومیاتھ ة السري، وص ب المدین تعادة «كات ة االس ت  » تقنی ا اش رز مزای ي   اب ھ ف ا یجعل غاالتھ م

ھذا االنشداد یعكس حیویة الوعي .انھ بعید منھا تمامًامن رغم المستوى جیمس جویس الذي نقل عوالم مدینتھ دبلن على 
ب            ى ان یكون الكات درة عل ھ الق ل من خالل ادًال موضوعیًا تتمث االنساني مثلما یعكس قدرة الوعي الفني على ان یكون مع

  )الحیاةصحیفة (.صانعًا لعالمیتھ
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د   ة بغ ن بھج احثین ع ن الب ابر م ى الع ر وحت رة  ال یمكن للزائ ان فت ة، اب اءاتھا الرحب ا وفض ة شوارعھا ومحالتھ اد ومتع
ان       ا من عقود وازم ا تالھ ة العریقة،          إّال الحقة،   العشرینیات وم الم المدین ة وسواھا من مع ة التراثی ذكر تلك االمكن ان ی

دة،   الق بمحالھوخصوصا شریانھا الحیوي النابض بالحركة والحیاة، شارع الرشید ومعالمھ ومظاھره الجمیلة  دیمة العدی
  من جدید حسن باشا، البارودیة، الحیدر خانة، سید سلطان علي، سوق الصفارین، البزازین،  ابدًء

ازة الھندسیة    ) مكتبة مكنزي(حتى غیرھا من االماكن التراثیة من دون ان یذكر  ا ذات الری ) القوسیة (المتمیزة بواجھاتھ
ة المجاور، تحیط المكتبة التي ضمت بین جوانحھا الكتب والمطبوعات اشبھ بالبوابات المشرعة على الشارع الخالد كدجل

ع            ب وال یستطیع المتتب ان الضیق، الرحی السابحة في ضوء المكتبة االصفر المتجانس مع بعض عتمة شفیفة تمأل المك
ب  لتاریخ مكتبات بغداد والعارف بتفاصیلھا ان یتحدث عن افضل واعرق تلك المناھل المعرفیة، دكاكین ال ثقافة ومحال كت

ة     زي او المكتب ة مكن ى مكتب د ال ب او بعی یر من قری ة النھضة والیقظة وال یش ة، مكتب ب القدیم ال دار الكت وراقین امث ال
بان           داد للش ي بغ ة ف ع الثقافی اص وواحدة من المت دادي خ ھد بغ دم والجزء المكمل من مش ان االق ا المك ة كونھ االنكلیزی

ي دور السینما واضواء           المتعلمین الى جانب االنشطة ا  ة العالیة ف م، وافالم ھولیوود ذات القیم ارض الرس الخرى، كمع
ة، اذ            ب والمجالت والصحف االجنبی د للكت كلت المصدر الوحی افتین وش ین ثق المسرح، المكتبة التي غدت جسرا رابطا ب

   .نافذة على اآلخر..) نیوزویكریدردایجست، فوتوسكرین، ) التایم، فوتوبلي(كانت تعلق على واجھاتھا المضیئة مثل 
اح       ة بافتت ة واللیبرالی ار التحرری ور االفك بط ظھ زي (ارت ام     ) مكن داد ع ي بغ ت ف ي اسس احبیھا    1920الت راف ص باش

اھیم الحرة والدیمقراطیة من خالل           ) ادنون مكنزي وكنت مكنزي(البریطانیین  ي اشاعة المف ح ف ر الواض ا االث اذ كان لھ
ا  ي وفرتھ ب الت ام    ، ا  الكت یة ع ة وسیاس ة ثقافی یس اول جماع دو تأس ا یب ا كم ى اثرھ اءت عل م  1924ذ ج ة (باس جماع

  .منھم حسین الرحال ویوسف زینل) متدارسي االفكار الحرة
تعد مكنزي نافذة اولى على الثقافة العالمیة واالنكلیزیة على نحو خاص واطاللة واسعة على المعارف االنسانیة واآلداب  

عر   ي     العالمیة من ش راقیین ف ین الع اء والمثقف رة لالدب أت فرصة كبی ة، اذ ھی ة مختلف ة ومسرحیة ومصادر ثقافی وروای
ر  ع المتغی ل م ذه   االطالع والتواص ك ھ مل ذل م یش الم، ول ي الع ریحةات ف ین    الش ن المتعلم رة م ریحة كبی عت لش ل اتس ب

ى      واالكادیمیین والطلبة الجامعیین وجمیع المشتغلین بالعمل الفكري والفني  ة والصحافیة والترجمة عل ة االبداعی والكتاب
   .نحو خاص لالفادة منھا 

اء               ر من االدب ا الكثی ردد علیھ ان یت رة الخمسینیات والستینیات، اذ ك ان فت ار اب الم بلغ اوج ازدھ مكنزي مكتبة بسعة الع
را            راھیم جب را اب ي، منھم جب ى االخص رواد وجالس مقھى البرازیل ین وعل ؤاد التك ،والمثقف د    ف ي، عب اد التكرل ي، نھ رل

  . اذ یطلون من خاللھا على كل المتغیرات والمستجدات في عالم الكتب والصحافة العالمیة.. الوھاب البیاتي وآخرون
وبالرغم من مساحة المكتبة الصغیرة الواقعة في زاویة ضیقة من شارع الرشید اال انھا ضمت العالم بسعتھ متمثلة بآالف 

ات ال ب والمطبوع ة     الكت ى للثقاف ة االول ذه المكتب ف ھ م تكت ي ل رن الماض ن الق رة م ود االخی ي العق ة، وف ة المختلف عالمی
ة،     ب والمنشورات االجنبی راق بالكت ي الع ة ف تى        االنكلیزی ة وبش ب العربی ف الكت ب ذلك مختل ى جان عت لتشمل ال ل اتس ب

و   اتھم      صنوفھا لتصبح بذلك مكانا ممتعا ومنھال ثرا یتزود منھ القراء والمثقف ة واتجاھ اتھم المعرفی ف حاج ة مختل ن ملبی
الیقظة، دار  : الى مصاف مكتبات بغداد العدیدة والتالیة لھا مثل مكتبات الرشیدوصوًال العلمیة ومیولھم الثقافیة واالدبیة 

ة العرب  ات   الكتب القدیمة، وغیرھا فضال عن مكتبات الباب الشرقي، التحریر، النھضة، المكتبة العالمیة، الثقاف ة، ومكتب ی
  السراي والمتنبي، كدار الكتب العلمیة، الفلفي، الشطري، وسواھا

  )صحیفة الصباح العراقیة ( 
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  صرالمعرفة االجتماعیةالمكتبات في ع

  
ة  دیفید وینبرجر في مقالتھ أشار عبیة  / المكتبات في عصر المعرفة االجتماعی دم       الش ت الناجحة تق ى أن مواقع اإلنترن إل

اً   ا            / محتوى اجتماعی ا وینمون حولھ م ویتحدثون عنھ ادلون رؤاھ اس ویتب ا الن عبیًا یمكن أن یتشارك فیھ اتھم  ش . عالق
ار       الشعبیة الویكیز ومبادرات الوصول/ االجتماعیة وتشمل أدوات المعرفة  ة ومجموعات األخب وائم البریدی المفتوح والق

ي ات الت ات والملحوظ دونات والتعلیق ت    والم فحات اإلنترن ع وص ي مواق ة ف وعات المطروح ى الموض راء عل دونھا الق ی
ا من األدوات   ا ا       . المتاحة  وغیرھ ي أتاحتھ ا عن منافسة الفرص الت ة لتنشیط تفاعل القراء    وتحدث أیًض الحي مع    لتقنی

ھ أن           ا فقط، بل بإمكان یط متلقًی ارئ البس م یعد دور الق ث ل ة      المعرفة المقدمة؛ حی د ویوظف المعرف یعلق ویضیف وینق
ة   . بالنظرة التقلیدیة التي نحن المكتبیون نتبناھا وھذه أدوار ال تتیحھا المكتبات اآلن. ألغراض أخرى ھ بأھمی وختم مقالت

  .في العالم الرقمي المشبك تبیینالمك
  المكتبات في عصر المعرفة االجتماعیة

Libraries in the age of social knowledge  
David Weinberger  

  
--http://www.kmworld.com/Articles/Colu...ge

36003.aspx 
  صالح المسند/ د: ترجمة
نجح  ة    ت بكات االجتماعی ع الش ق / بعض مواق ا یخف عبیة، بینم  الش

ر  ھا اآلخ اس     . بعض یل الن ى توص ط عل ل فق نجح ال تعم ي ت ذه الت وھ
ر من ذلك       ببعضھم البعض، بل تسعى ا ھو أكث فھي تقدم   . لتحقیق م
 social objects and items شعبیة/ محتویات ومواد اجتماعیة 

اس     ا الن ارك فیھ ن أن یتش ا    و یمك ون حولھ ا وینم دثون عنھ یتح
ال،  وعلى وفق مصطلحات عالم ا  . عالقاتھم ا تحقق الغرض     "deliverables المنجزات "ألعم ا م ادل   : غالًب فبمجرد تب

ب    مسودات المقترح أو أنفسھم   التقریر أو صفحة البیانات یبدأ إسھام األعضاء، حیث بعد فترة یكشفون عن بعض جوان
اتھم  ززون عالق ات   . ویع اء المجتمع ة بن ات االجتماعی زز المحتوی ات. وتع دة، ول  وللمكتب ا عدی ب   مزای ة الكت ن معامل ك

ى النقیض        وفي الحقیقة،. كمحتویات اجتماعیة لم تكن واحدة منھا ة تعامل عل ى رفوف المكتب فإن المواد الموضوعة عل
من  بل سیعاقب. تمتلكھ المكتبة یتم تمریره من شخص آلخر بترتیب متسلسل دون أن یمسھ شيء فالكتاب الذي. من ذلك

رات من     ھ بتظلیل فق اب ملك ر الكت ذه    یعتب ة ھ ت قیم ا كان ي ھوامشھ مھم إن  . الملحوظات  ھ أو التعلیق ف ي الحقیقة، ف وف
 .یزال یجاھد كثیر من المكتبیین لعدة عقود لتغییرھا ، تلك الثقافة التي ال"أصمت"المكتبات تلتزم بثقافة 

ًى ملموسً    المكتبات عبارة عن مبنى یحتوي على فراغ مادي فقد أكسب وألن ى    . اھذا المفھوم األمر معن ات عل ة تعلیق فأی
ة سوف تشوش         . تعلیقات ذكیة الكتاب ستزعج اآلخرین مھما كانت ي المكتب والثرثرة في أیة قاعة من قاعات القراءة ف

 .وھذه ھي آلیة عمل الفراغ والمواد في المكتبات. اآلخرین على
د  ت وق ا   عمل ل مجتمعھ ث من قب د أي عب ة أوعیتھا ض ى حمای ات عل ذا عكس  . المكتب ھولكن ھ ا تحتاج ات  م المحتوی

ر تلك        / االجتماعیة  ا؛ حیث تتغی ا        الشعبیة لتكون جزًءا ال یتجزأ من عالقاتن ات بالتفاعل مع كل شخص، وأیًض المحتوی
ال   إال.التغییرات تحدث النقاشات حول ھذه كل     أنھ في العالم الرقمي المشَبك، یمكن أن تكون األعم ة اجتماعیة بش المعرفی
اس   ھا بشكل جماعي؛ فیمكن تغییرھا أوكامل؛ حیث یمكن تطویر ا    . تحسینھا من قبل مجموعة من الن دما یكتبھ ى عن وحت

 وطالما ھي في الشبكة فیمكن أن تكون. طیاتھا وظیفة اجتماعیة مثل حقول التعلیقات شخص واحد بمفرده فإنھا تحمل في
ة،      ؛ حیث یمكنالوظیفة االجتماعیة عبارة عن طبقة خارجیة لھا، سواء ُرِغب في ذلك أم ال ال المعرفی نَظم تلك األعم أن ت

رَبط مع        ا وت ق علیھ ر          ویمكن أن تراَجع، ویمكن أن یعَل اد استخدامھا ویغیَّ یم، ویمكن أن ُیع أشیاء أخرى، ویمكن أن تقَّ
ات          . القانون غرضھا في إطار قیود ث تضیف التعلیق ات قیمة؛ حی ة یكون للمحتوی ة االجتماعی ذه البیئ ي ھ والسیاقات   وف

ا   ن منھ دة وتحس اًرا جدی زًءا ال  . أفك ة ج ات المعرفی ط المحتوی ل رواب ي     وتجع ر ف اق والزفی ة االستنش ن عملی زأ م یتج
ا     وال.الشبكة ة بسبب اقتنائھ ة         تكتسب المكتبات في عالم كھذا قیم ال المعرفی ة األعم تم رقمن دما ی ث عن ا؛ حی لمجموعاتھ

  ولكن المكتبات تكتسب قیمة بسبب. بر شبكة اإلنترنتیمكن الوصول إلیھا ع فنحن نحتاج فقط مجموعة واحدة
      75  
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ة  یانات الوصفیة الموضوعیة التي تمّكن المستفید من الوصول إلى األعمالالب(البیانات  ما وراء دما توجد   ). المعرفی وعن

كلھا   . نحتاج إلیھ المعلومات فالمكتبات ینبغي لھا  أن تساعدنا في الوصول إلى ما ات بش ولكن من غیر الواضح أن المكتب
اج من خالل       .بھذه المھمة على وجھ الخصوص المادي الحالي قادرة على القیام ا نحت ر مم ونستطیع أن نحصل على كثی

ل     وسنحصل على المزید من خالل تتبع المدونات وباستخدام أدوات. البحث في اإلنترنت محركات ة، مث اإلبحار االجتماعی
م نتعلمھ؛ فالسوق المفتوح یتقدم بشكل جید في ابتكار ما یلز ونحن لن نحتاج المكتبات لغرض الدردشة حول ما. الروابط

اد  . الفضاء المعلوماتي لتحقیق ھذا الغرض في ذلك ا یع  وسیستمر وجود المكتبات قّیمة على مجموعات متخصصة وربم
ة التحول    . قبل تصمیمھا كفراغات تعلم اجتماعي؛ ولكن لن یكون لھا الوظیفة والدور األبرز كما كانت من وستكون مرحل

ى أمور            ر جیل واحد، مع أن ذلك یعتمد عل ر أقصر من عم ة         غی انون الملكی ة تفسیر المحاكم لق ل كیفی معلومة اآلن مث
 .على ذلك الفكریة وكیفیة رد الكونجرس

ة     فھؤالء المحترفون الملتزمون . لمكتبیین قضیة مختلفةل ولكن تھم ھم أبطال المعرف ي     . بمھن فسیستمر ھؤالء األبطال ف
ار  والتواصل، بالرغم من  أنني أشك أن توظیف إمكاناتھم في التنظیم ھم سیظھرون كمھندسین للمعرفة، یعملون على ابتك

وم      فسیقوم نوع محدد من الخبراء الموضوعیین. جدیدة لربط أجزاء المعرفة بعضھا ببعض طرق ان یق ة ك ال تقلیدی بأعم
 .محدد عارفین لألسالیب المبھمة للمعرفة في نطاق معرفي بھا المكتبیون،

ة   تتحول األعمال المعرفیة إلى معرفة وحالما ى          شعبیة / اجتماعی ادرین عل ى متخصصین ق نحن سنحتاج إل أكثر ف ر ف أكث
 .تحدثھ األعمال نفسھا فینا إرشادنا بحكمة أكثر مما یمكن أن

 .المكتبیون ھؤالء ھم
  )منتدیات الیسیر للمكتبات والمعلوماتیة ( 

  

  مكتبات                
  ..االرصفة                 

  یة الخصوص                
  والمعنى                

  
  

تش     يكم كتاب وكتاب ذ اك من یف قیمة علیا قد اختفى من على رفوف المكتبات الكبیرة أو الوسطى أو الصغیرة وبقي ھن
ھ أحدھم       .. عنھ ولكن دون جدوى ام علی ى رصیف أق ثم وجد ذلك الكتاب بنسخة نظیفة منھ بعد سنین غیر قلیلة ولكن عل

  .ھا كتبًا قدیمة فتحققت ضالة إیجاد نسخة من الكتاب الثمین المطلوبمكتبة مؤقتة یعرض فی
ھ       ذي تداولت دیم المستعمل ال ا الق مكتبات الرصیف غیر الثابتة وربما تكون المؤقتة بعروض ذخیرتھا من الكتب التي منھ

ة   بھا ح ًافائق أیادي عدیدة حتى تھرأت بعض حواف أوراقھ أو تلك الكتب البادیة علیھا اعتناًء ى قطع تى إذا ما وضعت عل
ي،            اب المعن ھ الكت از ب ة یمت ام عینة من ثقافة معین ھ أم قماش أو نایلون مفروشة على الرصیف أحس المھتم بالكتاب أن

  .الذي غالبًا ما یكون بائعھ غیر عارف بالثمن الروحي لذاك الكتاب
ث أن الكتاب الممیز یعتبر منذ أول صفحة  والكتب في مجمل تنوع عناوین مواضیعھا ھي محل جذب لمدمني القراءة وحی

دى      ) غیر منظور(فیھ وحتى آخر كلمة تختمھ بمثابة سالح  اب ل ى استطاعة منع الكت ضد الباطل لذا یالحظ أن الرھان عل
ح         دان محددة وأفل ي بل ب اإلعالمي ف بعض أجھزة الرقابة ھو رھان فاشل ولعل قائمة ممنوعات الكتب التي فرضھا الرقی

ة أن تفرض شرطھا      ًادفة دوراص مقد فاتھ أن لل) عتقادهأل وفقًا(تداول نسخھا بین الجمھور  في انتشار ال یمكن ألي رقاب
األخیر لمنع كتاب، نعم أن محاولتھ ذلك ممكنة الحدوث، لكن منعًا أخیرًا للكتاب وانتشاره تكاد تكون من رابع المستحیالت 

د یعكس        ففي إحدى البلدان العربیة كانت قیادة الدولة  ا ق ھ م ات ألن فی ي المكتب فیھا قد منعت كتابًا مطبوعًا من عرضھ ف
صورة سیئة على تلك القیادة التي أمرت بمنعھ وعوضت المؤلف ما صرفھ من مال على طباعة كتابھ لكن المؤلف لم یكن 

ع الس    ) 1000(على تلك الدرجة من الغباء فاحتفظ بـ ق البی ي  ري نسخة من الكتاب ووزع أغلبھا عن طری د    ف ان ق وقت ك
 جمیعنعت بأن المؤلف قد سلمھا تنسخة أخرى قبض ثمنھا من السلطة اآلنفة التي أق) 1000(لتلك الجھة الحكومیة  عأرج

ورد على الغالف الداخلي بأنھ قد طبع منھ ألف نسخة فقط بینما كانت الطباعة   وفقًا لماالنسخ المطبوعة والمحدد عددھا 
 .لكتابالحقیقیة ألفي نسخة من ا

  دفة التي تجیز توزیع الكتاب الممنوع كثیرة ومنوعة ولكن آخر من یعلم بھا ھو موزع الكتباصمولعل ثغرات ال
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د    عل د أح خص مثقف وال یج                                         ى األرصفة الذي یسقط رھان الرقیب اإلعالمي المحلي ببساطة نادرة فقد یموت ش

ة                تري أحد باع ادف أن یش ر ویص باب أكث ین أو ألس بب مع ة المرحوم لس ظ مكتب ا یستدعي حف ھ م راد عائلت أف
ة     ًاقد تحوي كتب الكتاب على األرصفة تلك المكتبة التي سبق وأن منعت من االنتشار أو التداول بقرار من الجھ

الحكومیة المحلیة المخولة وألن سنین قد مرت فحین یتم عرض الكتاب الممنوع على الرصیف ضمن مجموعة 
ارئ   ل ذاك     –كتب أخرى فإن المنتبھ الوحید لقیمة ذاك الكتاب على أكثر احتمال ھو الق إن مث د ف تري وأكی  المش

  .الكتاب لھ من الناحیة المالیة قیمة أعلى بكثیر مما یباع بھ من سعر
ھ            ا بأن دى بائعھ د الشعور ل ا یزی ي قارعة الطرق م ومن المؤكد فإن مھنة بیع الكتب القدیمة على األرصفة وف
ي               ق أو قاض ام محق ل أم ھ ومث بض علی ى الق د ألق ھ وق د نفس ھ یج إذا ب ا ف خص م ھ لش د كتب ًا أح اع یوم ا ب ربم

یة   (محاكمتھ على اعتباره یبیع كتب ممنوعة، وحیث أن عدم جواز بیع الكتب الممنوعة ل ة سیاس إن  ) ھي لعب ف
ز  ) القرآن الكریم(المرء القارئ السوي یتساءل كیف ال یجیز الرقیب اإلعالمي نشر كتب مقدسة كـ في حین یجی

 فیھ نشر كتب تتنافى مع األخالق والفضیلة؟
باب      أكید أن وراء منع الكتب ا ة أس دى النفوس القارئ ى ل ة وذات المعن ي أو      ًالثمین ب األمن ن تنصیل الجان ال یمك
  .المخابراتي المحلي عنھا

ي                ة الت دول العربی ض ال منھا بع دة ومن ض ا دول عدی ت بھ ى األرصفة اختص ة عل ب القدیم ع الكت إن ظاھرة بی
رق وعدد من الجھات المختصة حددت طأجازت دوائرھا المعنیة بیع تراث الكتب على األرصفة وفي منعطفات ال

ات   یومًا واحدًا ھو یوم الجمعة أن تعرض فیھ الكتب القدیمة المباعة على األرصفة تلبیة لرشوة أصحاب المكتب
الكبیرة المسوقة للكتب إلى بعض موظفي الرقابات تحسبًا من أن تباع على األرصفة الكتب الحدیثة أیضًا وربما 

دة ومعب  كان ذلك كنوع من الحسد ا ائع متواضع ال ت    ألثقافي عند من یمتلك مخازن عتی ب من ب دد  ص ة بالكت ل ع
  .مثًال) مائة كتاب 100(كتبھ المحصاة بأكثر من 

 وھكذا فلوجھ مكتبات األرصفة مالمح تحمل البشرى بأن الكتاب الثمین ھو صدیقنا األبدي الذي یفرحنا أقتناؤه
 )  شبكة النبأ المعلوماتیة (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : مؤرخون وآثاریون

  أربیل وقلعتھا من أبرز المدن الحیة في العالم
  أربیل ـ جرجیس كولیزادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   ائیلو، أسماء لمدین ل، أرب ة ھولیر، اربی ط مدین ل تتوس ة أربی رق  قلع ة الش اریخ منطق ي ت عة ف ة واس ا مكان ھیرة لھ ش

اب المرشد           ي كت ث جاء ف ات والمصادر والمراجع القدیمة، حی األوسط،، ورد اسمھا في الكثیر من المدونات والمخطوط
  اربیل المدینة االشوریة الوحیدة التي ظلت مستوطنة ومحتفظة باسمھا الى یومنا ھذا،" للمؤرخین طھ باقر وفؤاد سفر 

  سنة قبل المیالد بصیغة اوربیلم، 2000رجح ان اقدم ذكر لھا كان في كتابات الملك السومري شولكي نحو والم
ق م، وجاء ذكرھا أیضا في الكتابات  1950-2050ووردت ایضا بھیئة اوربلیم وانھا كانت ضمن امبراطوریة اور الثالثة 

حیث اشتھرت بكونھا من مراكز عبادة االلھة الشھیرة عشتار اآلشوریة والبابلیة بصیغة أربائیلو التي تعني اربعة الھة، 
ومعناه بیت سیدة  -أي كشان كال  -التي نسبت الیھا بإسم عشتار اربال، وورد اسم معبدھا في الكتابات المسماریة بصیغة 

ا لوح مكت             ة اربیل منھ ي قلع ة ف ار المكتوب وب للملك اشور   االقلیم، كما كان فیھا معبد لاللھة اشور، ووجدت بعض االث
جاء في كتاب المرشد   ."ق م 754-772الثالث  نبانیبال وتمثال برونزي مكتوب یذكر االلھة عشتار والملك االشوري دا

دم      " أیضا  ذ الق ي من زاب، ھ ان مدینة اربیل التي تقع على بعد متساو تقریبا من النھرین اللذین یعرف كل منھما باسم ال
ھ    قصبة االقلیم الذي یحده من ا ال ل ان یق لشمال والجنوب ھذان النھران، وقدیما كان ھذا االقلیم یسمى باسم العاصمة، فك

ق م على ھذا االقلیم،  226-148وحدیاب عند اھل الشام، وقد أطلقت كلمة حدیاب في العھد الفرثي  (Adiabin) ادیابین
ین،      كل ذاب       ولعل كلمة ادیابین التي ھي االصل من كلمة حدیاب مشتقة من كلمة زاب ة یلفظ بش ة االرامی ي اللغ زاب ف وال

، وفي نفس ھذا المسار، یسلط المؤرخ العراقي عبدالرزاق الحسني الضوء "فیكون معنى حدیاب او ادیانین اقلیم الزابین
  ان النقوش الفارسیة المكتوبة بالخط المسماري اطلقت كلمة" على قلعة اربیل فیقول عنھا في كتابھ العراق قدیما وحدیثا 
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  ، ومعركة أربیال معروفة(Arbela) على اربیل، في حین سمتھا المصادر الیونانیة باسم اربیال(Arbera) اربیرة

                                          ، ضمن"ق م 331ي وقعت بین الفرس والیونانیین في عھدي االسكندر االكبر وداریوس الثالث سنة وھي الت 
ة االشوریة الشھیرة عشتار،          ا االلھة البابلی ھذا السیاق أیضا فان اربیل وقلعتھا ورد ذكرھا في المصادر االشوریة بانھ

دیم         حسب ما ذھب الیھ البا ا اللغوي الق ھ من تراثن ي كتاب اقر ف ـ    "حث طھ ب د سمیت ب ائیلو -عشتار (وق عشتار  (أي ) ارب
م     ) اربیل ي النصوص المسماریة بإس أي (تمیزا لھا عن عشتار نینوى وعشتار اكد، كذلك عرف معبد عشتار في اربیل ف

ان   )بیت سیدة المطر(ویعني في اللغة السومریة ) كاشان كالما ھ ك ، وحول ھذه   "من اشھر مراكز العرافة     ، واشتھر بان
ة  "القدسیة الممیزة یقول الدكتور محسن محمد من جامعة صالح الدین   -دلفوس -ان اربیل كانت تفوق في قدسیتھا مدین

  ."الیونانیة التي اتخذت مقرًا لعبادة االلھة اولمبوس
 قلعة أربیل في عصور ما قبل التاریخ

ذي تر    ن          والملك اآلشوري، سنحاریب ال راق وأطراف م ى وسط الع دت من كردستان إل ة امت ى عرش إمبراطوری بع عل
ة      ي المدین ت ف ي أقام تار الت ة اآللھة عش یدة الجلیل وطن الس ل، م ر ألربی دیس كبی رام وتق ن إحت ر ع ا، عب سوریا وتركی

یل، ھھ ولیر، سبعة اسماء اربائیلو، اوربیلم، اربیال، االلھة االربعة، اربل، ارب"المقدسة صاحبة آلھة اآلشوریون، مدینة 
اللة            ر س اللة اث ل وس د جی یال بع اع، ج اة بالانقط ا الحی ل فیھ ام وتتواص بعة االف ع ذ س ت من دة عاش ة واح   ."لمدین

ى       ال ال ذب من الجب اء الع ھذا الملك العراقي من كردستان، مد للمدینة المقدسة صاحبة عشتار، مد قناة مائیة إلیصال الم
ى         ) 681-705(ملك وسط المدینة، وقد وثق ال ى جدار من الحجارة قرب قریة كردیة عل بلغتھ المسماریة ھذا الحدث عل

د       ذي م ي ال ع الجبل ضفاف نھر بستورة المنب
 :منھ القناة

 انا سنحاریب، ملك بالد آشور
 حفرت ثالثة انھر من جبال خاني

 التي في أعالي مدینة اربائیلو
ین     ي الیم ي ف ون الت اه العی ا می فت الیھ واض

 یساروال
  من جوانب تلك االنھار

 ثم حفرت قناة الى وسط مدینة اربائیلو
 موطن السیدة الجلیلة

 االلھة عشتار
 وجعلت مجراھا مستقیما

حفي      ب الص ھ الكات ا كتب ل م ن جمی وم
ة   ن مدین ا ع دالرحمن الباش تاني عب الكردس

تتحدى  "السیدة الجلیلة أربیل وقلعتھا، بأنھا 
زوات و    دى للغ زمن وتتص وادي ال ن، ع المح

وموطن السیدة الجلیلة، اآللھة عشتار، زال عشاقھا    سنحاریباربیل ھذه المدینة العریقة تعتبر أقدم مدن التأریخ، أثیرة 
ا وزال   ا-ومحبوھ عة     -غزاتھ ا س ا، وربم ى بھ دھا واحتم ذراعین لكل من قص ة، مفتوحة ال امخة، أبی زل، ش م ت ا ل ولكنھ

ي   "حدب وصوب ھو السبب في دیمومة الحیاة فیھا منذ األزلصدرھا واحتضانھا للقادمین إلیھا من كل  ة الت ، ھذه المدین
م غزوات   "احتضنت آلھة العراق القدیم،  الحیاة فیھا متواصلة قبل أن یعرج علیھا األسكندر وتتعاقب علیھا السالالت رغ

اریخ من سبعة آالف عام       ق الت زن خ     " ھوالكو، مدینة تشربت بعب زمن وتخت ا تتحدى ال رة من األحداث    وقلعتھ زائن كبی
والوقائع وتحمل مناجم عمیقة من األسرار واألساطیر وتحمل بصمات متعاقبة من أجیال عریقة في القدم وأجیال معاصرة 

د،        . من الحاضر المشرق   الم الجدی دیم والع الم الق ي الع دة ف ا ونحن        "القلعة الفری اص من الحدیث عنھ ة اربیل، المن قلع
اربیل حتى منتصف القرن الماضي، حیث تواصلت  -كل-، فالقلعة التي تتوسط اربیل أالن، كانت نتحدث عن اربیل المدینة

الحیاة علیھا من قدیم الزمان، ولھذا فإن تاریخ المدینة لھ ارتباط وثیق بتاریخ قلعتھا التي عجزت المصادر عن اإلشارة   
ة   بعض          -القلعة -إلى تاریخ نشوئھا، فبعض المصادر یرى أن تاریخ المدین ر من ستة آالف سنة، ویرى ال ى أكث یعود ال

اآلخر ان القلعة لھا من العمر سبعة االف سنة فیما یذھب البعض االخر الى ابعد من ذلك، اال ان ما ھو في حكم المؤكد ان 
   ."عمرھا یعود الى األلف الثالث قبل المیالد

 قلعة أربیل في المصادر الكردیة
د     أما بخصوص المصادر التاریخیة ا ر، ویعتق لكردیة القدیمة والحدیثة، فإن الكرد یطلقون على قلعتھم اربیل أسم ھھ ولی

                                          ، وبھذا الصدد یقول بشیر)ولیرھ اربیال الى اربیل، الى اروبیل، الى ھ(انھ مشتق من تحوالت االسماء 
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ل   -اربیل (ان الكرد یطلقون عدة صیغ على اربیل "فرنسیس وكوركیس عواد في مجلة سومر العدد الثامن  ر   -اروی اولی

ي   "لشائعة والمستعملة لدى اھالي المدینة ولدى كل الكردولیر ھي ا ، بینما في الحقیقة ان تسمیة ھھ)ولیرھ ھ – ا ف ، أم
زول المطر             د ن ا الخضرة بع ة بانھ ي العربی د ف ة تفی ذه الكلم المصادر العربیة فقد اطلقت اسم أربل على مدینة اربیل، وھ

اب اصول     ویعتقد ان ھذا االسم مختزل من كلمة حدیاب، وجاء أیضا      ) حزة(وسمى البلدانیون العرب ایضا اربیل  ي كت ف
ان الجزء االول    اسماء المدن والمواقع العراقیة لجمال باب

تقع اراضي محافظة " ، وصفا لموقع المدینة 1989بغداد 
زابین       ین وادي ال ورة ب ة المحص من المنطق ل، ض اربی
ا    ماال تركی ذه المحافظة ش دود ھ فل، وان ح ى واالس االعل

ة وقسم من اراضي محافظة دھوك، ومن الجنوب محافظ    
ة    ي محافظ ن اراض م م ران وقس رق ای ن الش كركوك، وم
ع     ة تق وى، والمدین ة نین رب محافظ ن الغ لیمانیة، وم الس

رض   ط ع ى خ ول    36.11عل ط ط ى خ ة، وعل  42.2درج
ل      ة اربی ت مدبن ة كان ور القدیم ذ العص رقا، ومن ة ش درج
م، فطورًا عاصمة لمملكة حدیاب،       مركزا من مراكز الحك

 ."ات الكردیةوتارة مركزا الحدى االمار
ة          ) قھ ال (أما بخصوص القلعة العریقة الممیزة لمدینة اربیل  ي كركوك العراقی ة ف ة، رغم وجود قلع ي المنطق دة ف والفری

ب                ة للكات ا التاریخی ي ادوارھ اب اربیل ف ي كت د ورد ف ر مستوطنة، فق ا غی ب السوریة أال انھ ة حل وقلعة مماثلة في مدین
ابرز المعالم التاریخیة في اربیل، القلعة، احتفظت بشكلھا وبكونھا آھلة بالسكان الى " المؤرخ زبیر بالل من كردستان أن

الم          ي الع ة ف دن الحی دم الم ا من اق ل بانھ اریون اربی ي وسط      "ھذا الیوم، ولیس غریبا ان یسمي اآلث ث تقع القلعة ف ، حی
احة   غل مس ة تش وق تل ة، ف و   60000المدین ا نح ا، وارتفاعھ را مربع دمًا 150مت ا ق اردة 400، وقطرھ   ."ی

أما بشأن ارتفاع القلعة في األزمان القدیمة رغم استیطانھا، فقد جاء في كتاب المرشد للمؤرخ وباحث اآلثار العراقي طھ 
ذي غزا      Qaraqalla یحتمل ان القلعة كانت اكثر ارتفاعا في ما مضى، وان قارا قھ لال" باقر  اني ال االمبراطور الروم

  م ، ھدم ذروتھا ونبش في القبور التي تعزى الى الملوك 216من حملتھ على طیسفون في عام  اربیل بعد عودتھ
  ."الفرثیین

ى   " وبصدد الوصول الى القلعة والدخول فیھا في العھود القدیمة، جاء في كتاب العراق قدیما وحدیثا  عود ال ال یمكن الص
تح قبل نحو       ث ف دیمین، ومن درج ثال ذا           القلعة اال من درجین ق د اتخذ ھ اب الرئیسي للقلعة، وق ان الب ا، وك ین عام اربع

ان القلعة لیست اال بقایا مدینة " ذكرت  1949وفي مجلة سومر لسنة ". الحصن مدة دار الحكومة ومدرسة ومستوصف
ت  ". ئیللو مشیدة على تل أثري قدیم العھد-آشوریة مھمة تعرف بأسم أربا ة  والمصادر العربیة القدیمة أیضا تناول المدین

ة ودور                  ار المدین ر اربیل فقدم وصفًا الزدھ ى ذك ث جاء عل اقوت الحموي، حی اب ی ة مثل كت ا العریق ى قلعتھ وتطرقت ال
ا      ال عنھ ل عاٍل فق ة، وفیھا سوق عظیمة، ومسجد          " تجارتھا ولقلعتھا الواقعة على ت ا خندق وسور یحیطان بالمدین لھ

  .ھعظیم ال زال موجودًا یقال لھ مزكھ وتى یھ نج
ا     یذكر بعد مرور المدینة بھذه المراحل التاریخیة، ظلت القلعة الى فترة العقود االخیرة من الحكم الملكي محتفظة بھیكلھ
ة       ان مختلف ل كردستانیة من أدی القدیم الى نھایات الخمسینات من القرن الماضي، وكانت تتكون من محالت تسكنھا عوائ

ذي  منھا إسالمیة ویھودیة وكانت فیھا كنی سة لممارسة الشعائر الدینیة الیھودیة، وفي وسط القلعة جامع القلعة الكبیر ال
ز، ومن أشھر محالت            ى طراز ممی ي عل دیم واسع مبن ام ق ال زال یحتضن جموع المسلمین في یوم الجمعة، وبجانبھ حم

ي بیوت     رة ف من المؤمل ان   ..شبھ مھدومة    القلعة التكیة ولكنھا في الواقع الراھن تحولت الى خرابة تسكنھا عوائل فقی
ا         ا آلت إلیھ ذكیر بم اب الت تبدأ منظمة یونیسكو الثقافیة بترمیم القلعة وتحویلھا الى ارث تاریخي انساني عالمي، ومن ب
ا    القلعة في الواقع الراھن فأنھا قد فرغت من سكانھا وقد تم تعویضھم لتھیئة القلعة ألعمال الترمیم والتجدید وفق واقعھ

 ....ي القدیم المعمار
 قلعة اربیل في أعماق التاریخ

اك    ل ھن ة اربی ر قلع ا حول عم ب الباش ام  "یقول الكات ي الع اعت ف ة ش ة  1960روای ة امریكی ة آثاری د ان قامت بعث ، بع
كلم شرق المدینة، وتفید نتائج التحریات ان  112وھو اكبر كھف في كردستان ویبعد نحو ) شانده ر(بتحریات داخل كھف 

د من         المدین ى العدی ة عل رت البعث ث عث دیم، حی ة والمناطق المجاورة لھا، كانت مأھولة بالسكان منذ العصر الحجري الق
البعثة من خالل تحریاتھا الى ان الكھف  الھیاكل العظمیة وعلى مواد حجریة وصوانیة أخرى من الفحم الحجري، وانتھت

    یما تعودسنة ف) 7000(یضم أربع طبقات سكانیة تعود الى ما قبل 
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درتال         70-45الطبقة األخیرة الى  ة إلنسان النیان ى ھیاكل عظمی رة عل ة األخی ي الطبق ذ " ألف سنة وقد عثر ف كل  ال ي یش

 .أحدى المراحل المھمة التي مر بھا تاریخ البشریة
ث احتمى امبراطور    .ق) 331(ویضیف أن األسكندر المقدوني التحم بداریوش ملك الفرس على مشارف اربیل عام  م حی

ي        ر داره ف ى عق ھ ال ود أدراج كندر ویع وش األس ام جی ر أم ل ان یتقھق ھ قب ا خزائن ل وأودعھ ة اربی رس بقلع رس (الف ب
ا یقول             )"لیسبو ة، فیم ات القلع ین طی ان ب ت طي الكتم ائس داریوش، مازال ، ویذھب البعض الى القول ان قسما من نف

 .!آخرون ان كل قطعة في أعماق القلعة لیست اقل قیمة من خزائن داریوش
ین    واستنادا الى المصادر المستقاة عن اربیل، فان المدینة وقلعتھا خضعت خالل عمرھا الطویل الى العدی  وام اب د من االق

م أصبحت تحت نفوذ المیدیین، ثم ضمتھا الدولة الفارسیة الى نفوذھا .ق 612حكم اآلشوریین وظھور اإلسالم، ففي العام 
) كوكمیال(م ثم أصبحت تحت نفوذ المقدونیین بعد خسارة امبراطور الفرس امام جیوش االسكندر في معركة .ق 550سنة 

یال(او  ن   )ارب ت م دھا حكم ل   ، بع رثی (قب ین     ) نیالف ورة ب رة المحص ي الفت ى    .ق 226م و.ق 148ف وا عل د ان قض م بع
ي ھذه      ارة حدیاب، ف السلومیین وانشأوا دولة ضمت العدید من االمارات المتحدة، كامارات تدمر وسنجار والحضر ثم ام

د، ولكنھ          ا بع ي م ا ف م عاصمة لھ ي     الفترة ازدھرت مدینة اربیل وأصبحت من أھم مدن حدیاب ث ي أواخر العھد الفرث ا ف
 ."الذي نبش في قبور الفرث بحثًا عن الكنوز) كراكال(تعرضت الى غزوات الرومان وآخر غزاتھا كان 

 قلعة اربیل في العھد اإلسالمي
فتح المسلمون مدینة اربیل أثناء خالفة عمر "بعد انتشار اإلسالم في الجزیرة العربیة وامتداده الى العراق وبالد الفرس، 

دریج ففتح شرقي      ) رضي اهللا عنھ(بن الخطاب  ى الشمال بالت فقد استطاع عقبة بن فرقد الذي تولى الموصل، ان یمتد ال
 .ھـ، 22ثم وصل الى اربیل سنة  -الحالیة-دجلة حتى الحدود التركیة االیرانیة 

رة   ة     وتقول المصادر ان اربیل حافظت خالل الفتح اإلسالمي على وضعھا المتمیز، وفي فت ة العباسیة، برزت أھمی الخالف
ة        ا واتخذوا من قلع ا جاورھ اربیل بشكل ملحوظ حینما أصبحت تحت حكم الھذبانیین الكرد، الذین سكنوا مدینة اربیل وم

، وعاشت االمارة الھدبانیة )الحمیدیة(اربیل مقرًا لحكمھم، وقد دخل الھذبانیون في صراعات مع امارة كردیة أخرى ھي 
ة   512الدین الزنكي في الموصل سنة  حتى ظھور عماد ھـ الذي استطاع القضاء على ھذه االمارة واخضاع المدن الكردی

دین زنكي ان             1128ھـ  522الى حكمھ، وفي العام  اد ال ادة عم ین وھو احد ق ن بكتك ى كوجك ب دین عل م استطاع زین ال
أعقبھ أخوه مظفر  562ولما توفي زین سنة ) ینیةالبكتك(یؤسس إمارة مستقلة في اربیل وما جاورھا عرفت بإسم االمارة 

نة  م س دین كوكبري الحك ن   586ال زوج م ذي ت وھو ال
ذا      د ھ ي عھ وبي، ف دین األی الح ال لطان ص ت الس أخ
ارات     وى اإلم ن أق ل وأصبحت م رت اربی السلطان ازدھ

 .اإلسالمیة
ن         ھ م طى مابلغت ور الوس وال العص ل ط غ اربی م تبل ول

ذا االم    م ھ ان حك ار أب ن     ازدھ د م ازال العدی ذي م ر ال ی
ة   یما اقام ل والس ي اربی ى االن ف ارس حت ھ تم طقوس
دین      ر ال المولد النبوي الذي توارثھ االربیلیون من مظف

  .كوكبري
ام   ي الع ة   656ف ن القلع ل ولك ول اربی ل المغ ـ دخ ھ

ل ان تستسلم،     صمدت بوجھ ھوالكو لمدة ستة اشھر قب
  .بیل جزًءا من اإلمبراطوریة المغولیة المترامیة األطرافوبعد سقوط المدینة بید المغول أصبحت ار

رة            عت للق م خض زوات تیمورلنك ث ت لغ دھا تعرض انیین وبع وا االیلخ ذین اعقب ریین ال عت اربیل للجالئ د المغول خض وبع
 1514 قوینلو واق قوینلو ثم عاد الصفویون وضموھا الى امبراطوریتھم، ثم ھزم الفرس أمام السلطان سلیم الثاني سنة

 .1918في معركة جالدیران، وأخیرا خضعت المنطقة بما فیھا اربیل وقلعتھا لالحتالل البریطاني عام 
  قلعة اربیل في عھد الحكم العراقي

م                ي عھد الحك بلط ف ا طریق م ة السابقة، حیث شق لھ ام من قبل الحكومات العراقی بعض االھتم ة اربیل ب استأثرت قلع
یر بعض الشؤون المدنیة، وفي الحكم السابق جرى تجدید وصیانة العدید من یحكومیة لتسالملكي، وشیدت بعض الدور ال

طال بوابتھا الرئیسة،  ابیرا كنفسھ، اال ان تغییر البیوت القدیمة واالیلة للسقوط في جدار القلعة على طراز البیوت السابقة
دور األخر      ة أسوة بال ا القدیم ة         فبدًال من صیانتھا والحفاظ على ھیئتھ ى من البواب ا تبق ة ھدمت م أن الجھات المعنی ى، ف

ذلك أفرغت            ى القلعة وب ي ال تمت بصلة ال منتصف الثمانینیات وبنت بدًال عنھا، كتلة من الجدران المقوسة العمالقة الت
                                                 القلعة من كل معانیھا ومن كل ما تحملھ من رموز وإیحاءات تربط
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بینھا وبین ماضیھا العریق، وھناك مساع جادة تھدف الى إعادة إنشاء البوابة على طرازھا السابق، باالستفادة 

  .من مجامیع الصور والخرائط المتوفرة
  .عمالقة التي التلیق اال بمدینة من طراز اربیلواجتاحت المدینة جملة من المشاریع ال...

ر من           د اكث ة قصوى فعق ة اھمی ي المحافظ ة ف ات المعنی وقلعة اربیل لم تكن خارج ھذا االطار حیث اولتھا الجھ
مؤتمر حول القلعة واختارتھا منظمة الیونسكو من بین أفضل مائة موقع آثاري في العالم وتبنت مؤسسة جیكیة 

. ترمیم وصیانة اجزاء من القلعة والمؤسسة مازالت ماضیة في تنفیذ برنامجھا الطویل االمد متخصصة باالثار 
ا استطالع         ق او یحتویھ ن ان یحصرھا تحقی ل الیمك والمشاریع العمرانیة العمالقة التي شھدتھا وتشھدھا اربی

دأ   ولكننا سنحاول ان نضع القارىء في صورة قریبة من الواقع الذي تعیشھ المدینة في ع ذي ب صرھا الذھبي ال
  .للتو
اثر -وما یساعد اربیل على التوسع واالزدھار ھو موقعھا الجغرافي السھلي الذي یغري  ..  ي  -بالتك اذا  -العمران

اري المعروف بسوق            -صح التعبیر ة ھو المشروع التج ھ المدین تغیر وج ي س ة الت ومن أھم المشاریع العمالق
  .)..نیشتمان(

یط             وبسبب كون القلعة، نو ارع المح ى بالش ھ االول دأ حلقت ًا تب ة شكًال دائری د اتخذت المدین ل، فق ة اربی اة لمدین
مترًا ویلي الشارع الثالثیني شارع آخر ھو  ) 30(بالقلعة والذي یسمى بالشارع الثالثیني لكون عرض الشارع 

ذي     یطوق -آنذاك-الشارع الستیني وقد استحدث اوائل السبعینیات من القرن الماضي وكان  الحزام ال ة ك المدین
   .اصبح االن مركزًا للمدینة بعد ان اتسعت اربیل بشكل جنوني

 )جزء من موضوع منشور في صحیفة الصباح العراقیة ( 
  

  ـــــــــــــــــــــ
  الوراقون.. ناشرو القرون الوسطى 

  بركات محمد مراد
  ـــــــــــــــــــــ

من أهم اإلنجـازات التـي   ) الموطن األول الختراعه(العرب من بالد الصين  يمكننا اعتبار صناعة الورق التي أخذها
، بل في فقطساهم العرب بها في دفع عجلة التطور الحضاري والثقافي خطوات واسعة إلى األمام، ليس في الشرق 
وروبا عصرا الغرب أيضا، إذ من المعلوم أن أوروبا قد عرفت صناعة الورق عن طريق العرب، ولوالهم لما عرفت أ

  .مثل ذلك الذي سمي في تاريخنا بعصر النهضة
جريد النخل اليابس، والحجارة البيضاء، وأكتاف : ولقد بدأ العرب تدوين نتاجاتهم الفكرية واألدبية بأدوات بدائية منها

عباسـي،  وأضالع اإلبل واألغنام، والجلود، والقماش األبيض، وورق البردي الذي حظي بشهرة كبيرة في العصر ال
  .وكان أكثر تلك األدوات استعماالً

هـ، أي بعد فتح العرب لمدينة فرغانة، حيث عادوا بعشرين 133للبردي من عام  جادأما الورق فقد ظهر كمنافس 
ألف أسير، بينهم بعض الصينيين الذين يتقنون صناعة الورق، وهؤالء نقلوا هذه الصناعة إلى العرب، ومنـذ ذلـك   

لورق مساهمة فعالة في ازدهار حركة التأليف والكتابة لسهولة تداول المخطوط الـورقي بـين   الحين أسهم ظهور ا
الناس، بل ساهم في حركة الترجمة الضخمة التي قام بها العرب والمسلمون لنقل مختلف العلوم والفنون واآلداب من 

  .ربيةالع الحضارات والثقافات القديمة كالفارسية والهندية واليونانية إلى اللغة
  اقعة إلى الشمال من الهند مباشرةأن العرب قد تعرضوا في سمرقند الو» ستانوود كب«وفي هذا يذكر المستشرق 

  د الحاكم العربي على أول قطعة منم، وفي أثناء صد هذا الهجوم بنجاح وقعت ي751/هـ134لهجوم الصينيين عام 
وأقبل الحاكم . قبل زمن المسيح جاء اختراع الورق هناك الورق أتيح لها أن تجد طريقها إلى الغرب من الصين، حيث

فأرسل هؤالء . يحذق هذه الصناعة رى المعركة، فعلم أن من بينهم منالعربي في لهفة على استقصاء األمر من أس
 وربما جاء اهتمام. الصناع إلى فارس ومصر ليضطلعوا بتعليم فن صناعة الورق من الكتان والخرق واأللياف النباتية

العالم العربي بصناعة الورق على صورة غير عادية نتيجة لسابق معرفته بالبردي المصري الذي كان قد أخذ يحـل  
  .محل الرق الباهظ الثمن
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م ألول صناعة ورقية في بغداد، ومن ثم انتشرت صناعته بسرعة فائقة 794وتبع ذلك تأسيس الفضل البرمكي عام 

                                          وتحسـنت هـذه  . في جميع أنحـاء العـالم اإلسـالمي، فـدخلت سـوريا ومصـر وشـمال إفريقيـا وإسـبانيا         
فلقد كان العرب » الحبر«أما المداد . ا ملحوظًا بسرعة كبيرة وأنتجت المصانع أنواعا ممتازة من الورقالصناعة تحسنً

، أو الصمغ أو الرماد، وهذا )الحبر(أو العفص ) ملح للصباغ(يستوردونه من الصين، أو يصنعونه محليا من الزاج 
ففي أقل من قرن من الزمان . األمر في أي وقت مضى أمر أدى إلى تسهيل إنتاج الكتب بطريقة خيالية عما كان عليه

. انتشرت مئات اآلالف من النسخ في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، من قرطبة في األندلس إلى سمرقند في الصـين 
ظل األوروبيون في القرون الوسطى زمنًا طويالً ال يكتبون «: المعبرة» جوستاف لوبون«ويكفي هنا أن نتأمل مقولة 

وكان ثمنها المرتفع عائقًا كبيرا وقف أمام انتشار المؤلفات المكتوبة، وسرعان ما ) من جلد الحيوان(لى رقوق إال ع
أصبحت هذه الرقوق نادرة الوجود، حتى لقد اعتاد الرهبان على حك ملفات عظماء اليونان والرومان ليستبدلوا بها 

كمـا  . لتي ادعى الرهبان أنهم حفظوها بعناية داخل األديرةمواعظهم الدينية، ولوال العرب لضاعت معظم المؤلفات ا
أن اكتشاف مادة تقوم مقام الرق وتشابه بردي قدماء المصريين يعد من أعظم العوامل في » جوستاف لوبون«يؤكد 

م علـى  1009وتثبت المخطوطات التي عثر عليها الغزيري في مكتبة اإلسكوريال والمكتوبة في عام . نشر المعارف
لعرب أول من أحل مصنوع من القطن، والتي هي أقدم من جميع المخطوطات الموجودة في مكتبات أوروبا، أن ا ورق

  .الورق محل الرق
وليس من الصعب أن يصل الباحث في الوقت الحاضر إلى تاريخ اختراع الورق، فمن الثابت أن الصـينيين كـانوا   

لحرير، وأن هذه الصناعة أدخلت إلى سمرقند في أوائل التاريخ يعلمون منذ أقدم األزمان صناعة الورق من شرانق ا
الهجري، فلما فتحها العرب وجدوا فيها مصنعا للورق الحريري، ولكن اختراعا مهما كهذا لم يكن لينفع في أوروبا، 

لقطن مقامه، ولـم  وهذا ما أتاه العرب حين أقاموا ا. التي لم تعرف الحرير تقريبا، إال باستبدال مادة أخرى بالحرير
يلبث العرب أن بلغوا في إتقان صـناعة  
الورق من القطن شأوا لم يسبق، كما دل 
عليه البحث فـي مخطوطـات العـرب    

ومن الجدير باالعتبار أن العرب .القديمة
ما كادوا يتعلمون هذه الصـناعة حتـى   

وا بتجـارب إلنتاجـه مـن الكتـان     أبد
مصانع  لوالخرق، وظهرت في بغداد أو

، وبدأ استخدام الورق في دواوين الورق
الدولة، ثم انتشـرت مصـانع الـورق    
بالتدريج فـي أنحـاء اإلمبراطوريـة،    
وأنتجت أنواعا جديدة منه، مثـل ورق  
الحرير، وورق الكتابة، والورق المقوى 
وغير المقوى، والورق الناعم والخشن 

  ).1(واألبيض والملون 
وكان من حسن طالع الفنون واآلداب، إذ 

دت بانتهاء عهد البردي والرق مادة وج
فاالنقالب الناتج من إدخال الورق لم يكن أقل شأنًا من توطئة الطريق لفن الطبع، ألن الندرة . رخيصة وجديدة للكتابة

ولذلك كانت أسعار الكتب غالية جدا، وحتى فـي الـزمن   . الشديدة للكتب كانت على األكثر راجعة إلى ندرة الرقوق
د لويس الحادي عشر حينما أراد الملك أن يستعير تصانيف طبية لإلمام الرازي مـن مكتبـة جامعـة    عه األخير في

باريس، قدم مقدارا من الذهب للتأمين، واضطر زيادة عليه إلى أن يقدم شريفًا لينضم معه كالضمانة في عهد يجبره 
نا ظروف العصور الوسطى حين كانت الكتب في أذهان همية البالغة للورق عندما تتمثلوتتضح األ.على إعادة الكتاب

تجري في قماش أو رق البرشمان، وهما باهظا الثمن حتى إن الكاتدرائيات واألديرة وحدها هي التي كانـت تمتلـك   
 أهمية هذا االختراع، وذلك أن الورق كان يمهد السبيل بسـرعة إلـى  » رشيد الجميلي«ولذلك يؤكد الباحث .مكتبات

عدته وآالته  وفي التقدم الثقافي يمثل الورق. لصناعة شرط مهم وضروري الكتساب المعارفصناعة الكتب، وهذه ا
  ويخلق شرطه المادي، فالنشاط الفكري الذي ال غنى عنه في بلوغ الحقيقة، في حاجة مع ذلك
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ى             . إلى سبیل یحفظ المعرفة ویبقیھا على مر الزمن راع إل ت لكي یصل ھذا االخت ًرا من الوق واقتضت الحال مع ذلك كثی

رب بانی      . الغ ن إس ورق م ناعة ال ًدا ص ًدا روی ت روی ا     وانتقل ى إیطالی قلیة إل ن ص ا، وم ى فرنس   .ا إل
ذا        » جوستاف لوبون«كما یؤكد  ي ھ ب، ویستند ف رة التراكی ورق الصعبة الكثی أن العرب اخترعوا من األسمال صناعة ال

م النصرانیة بمدة         ھ األم ذي استخدمتھ فی زمن ال الرأي إلى أن العرب استخدموا ھذا النوع من الورق في زمن أقدم من ال
ل   » جوانفیل«دم ورق موجود في أوروبا من ھذا النوع ھو ورق الكتاب الذي أرسلھ طویلة، فأق إلى الملك سان لویس قبی
اریخ    1270وفاتھ عام  ل ھذا الت م، أي بعد حملتھ الصلیبیة المصریة األولى، مع أن لدینا ورًقا عربًیا صنع من األسمال قب

اني     بنحو قرن، كالورق المحفوظ بین مخطوطات برشلونة والمك ة األذفونشي الث توب علیھ معاھدة السلم بین ملك أرغون
  .القرن الثاني عشر من المیالد في م، والمصنوع1187وملك قشتالة األذفونشي الرابع عام 

أنھ كان في ) م891(ویدلنا العقوبي . كان إدخال ھذا االختراع سبًبا في انتشار الكتب في كل مكان: »ول دیورانت«ویقول 
في بغداد، وأن محالھم كانت مراكز للنسخ وللخطاطین والمنتدیات األدبیة، وكان ) وراق(من مائة بائع للكتب زمانھ أكثر 

وراقین        ا لل خ المخطوطات وبیعھ ورق  (كثیر من طالب العلم یكسبون عیشھم عن طریق نس ھ أن    ). تجار ال ھ داللت ا ل ومم
اني عشر   ة         واتخ . صناعة الورق أدخلت إلى إسبانیا في القرن الث ا انتشرت تحت رعای ة، ومنھ ي طلیطل ًزا ف ا مرك ذت لھ

ا فن صناعة الورق من مسلمي                  م اإلیطالیون أیًض ذا النحو تعل ى ھ ى ممالك إسبانیا المسیحیة، وعل دلس إل مسلمي األن
قلیة د . ص ب«ویؤك ام    » ستانوود ك ى ع ع إل قلي ترج ك روجر الص ى المل ورق إل ى ال جلة عل ة مس ة أوروبی أن أول وثیق

ا عام   . م1102/ھـ495 ا      1276/ھـ 675وأقیمت مصانع الورق ألول مرة في إیطالی ا تبعتھ انو، وسرعان م ة فابری م بمدین
رة حین   . مصانع أخرى في جمیع المدن المھمة وھكذا كان إمداد أوروبا بالورق عدة بین یدیھا إلخراج الكتب بكمیات كبی

  .م1440/ھـ844الطباعة نحو عام  حدث اختراع
  

  طواحین الورق
ب     950في عام  الورق والكت ا ب ة یتزودون فیھ ب   . م أسس بعض محبي الخیر مكتبة الموصل، حیث كان الطلب ت الكت وكان

نح معاشات   . العمومیة مسجلة في عشرة أجزاء من الفھارس» الري«التي توجد في مكتبة  أما مكتبة البصرة، فكانت تم
ا  تغلین فیھ اء المش ى . شھریة للعلم اقوت«وقض ي ث» ی ات   الجغراف ع معلوم رو وخوارزم یجم ة م ي مكتب نوات ف الث س

  .ولما قوض المغول بغداد كان فیھا ست وثالثون مكتبة عامة. لقاموسھ الجغرافي
ى               اج إل ھ یحت اء دعوة سلطان بخارى لإلقامة ببالطھ، ألن د رفض أحد األطب أما المكتبات الخاصة فكانت ال تحصى، ولق

ات           » صاحب بن عباد« وربما ملك. أربعمائة بعیر لنقل مكتبتھ ي مكتب ان ف ا ك در بم ب تق رن العاشر كمیة من الكت في الق
  !!أوروبا مجتمعة

ا    » ھزیغرید ھونك«وتذكر لنا المستشرقة  ي واإلسالمي بقولھ الم العرب ي كل     «:انتشار المكتبات في الع ب ف نمت دور الكت
ة  ي عام   . مكان نمو العشب في األرض الطیب ة       م یحصي مسافر عدد دور ا   891فف أكثر من مائ داد ب ي بغ ة ف ب العام . لكت

ي قاعات                   ا، وأن یجلس ف ا یشاء منھ اس استعارة م د من الن ب یستطیع عمرو وزی ا داًرا للكت ي لھ ة تبن وبدأت كل مدین
المطالعة لیقرأ ما یرید، كما یجتمع فیھا المترجمون والمؤلفون في قاعات خصصت لھم، یتجادلون ویتناقشون كما یحدث 

  .»ى األندیة العلمیةالیوم في أرق
رة الغرب          م تحِو أدی ا ل د، بینم ف مجل ین أل فمكتبة صغیرة كمكتبة النجف في العراق، كانت تحوي في القرن العاشر أربع

ان لكل مستشفى           !! سوى اثني عشر كتاًبا ربطت بالسالسل، خشیة ضیاعھا ھ ك ل إن ھ الخاصة، ب ان لكل مسجد مكتبت وك
لى رفوفھا الكتب الطبیة الحدیثة الصدور، تباع لتكون مادة لدراسة الطالب ومرجًعا یستقبل زواره، قاعة فسیحة صفت ع

ة  » نصیر الدین الطوسي«ولقد جمع . لألطباء یقفون منھ على آخر ما وصل إلیھ العلم الحدیث لمرصده في مرغة أربعمائ
  .ألف مخطوطة

ج بالمخطوطات والكتب التي كانت تبحث في جمیع ومع بدایة القرن الرابع الھجري أصبحت المكتبات العربیة والخزن تع
                                                                                                                             ولقد كانت زیادة أعداد ھذه النسخ من المخطوطات تعتمد على الوراقین. العلوم واآلداب

وال وج   ود الذین انتشرت دكاكینھم في جمیع أنحاء الدولة العربیة اإلسالمیة، وكان ھؤالء ینسخون آالف المخطوطات، ول
ف  . الوراقین لما كانت المخطوطات العربیة بھذه الكثرة وبلغ اإلسالم في ذلك الوقت أوج حیاتھ الثقافیة، وكنت تجد في أل

  .مسجد منتشرة من قرطبة إلى سمرقند، علماء ال یحصیھم العد، كانت تدوي أركانھم بفصاحتھم
ثًال    » یثمابن الھ«ولم تكن تلك الكتب التي تنسخ رخیصة الثمن، فقد تقاضى  ا أجًرا    57عالم البصریات المشھور م درھًم

ب النفیسة                م یكن یملك مجموعة من الكت ا ل اء، م رء لیحسب من األثری م یكن الم لنسخ مجلد من مجلدات إقلیدس، بل ل
  وفتحت اللھفة على اقتناء الكتب الباب أمام مئات األلوف من البشر !! النادرة
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  .كل مكتبة أو متجر للكتب عددا من النساخ والخطاطين تلكسب عيشهم، ووظف

عرفه أوروبا في ذلك الـزمن، أن  ونشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في األندلس أيام سلطان العرب، بما لم ت
اضطر العرب إلى زيادة مصانع الورق، فانتهوا إلى صنعه، بإتقان عظيم، من القنّب والكتان الوافرين في الحقول في 

  .ذلك الحين
وانتشر منتجو الورق بطواحينهم في سمرقند وبغداد ودمشق وطرابلس وفلسطين واألنـدلس، وتـبعهم المجلـدون    

يد الصيني، يعدون عالقة رائعة للكتب، وكان المخطوط يعتمد اعتمادا كبيرا في إخراجه النهائي على متأثرين بفن التجل
» الـوراق «ولقد كان المخطوط ينطوي على التذهيب والتجليد والتلوين، إضافة إلى النسخ الذي هو عمـل  . الوراق
  .األساس

وذكر . هيم الصغير وأبي موسى بن عباد ومحمود محمدولقد كان للتذهيب علماء مروا على هذا الفن كاليقطيني وإبرا
ذهبون المصاحف، وكانوا يذهبون الجلود بطريقة الشـرائح علـى جلـود    ابن النديم في الفهرست أن هؤالء كانوا ي
يلون بعض الحروف لتمييزها عن بعض، وال سـيما  » الوراق«ولقد كان . المصاحف أو بالطريقة الحرارية بعد ذلك

ولقد . ودخلت رسوم النباتات الملونة إلى المخططات. لمتشابهة كالباء والتاء والثاء وبعض الحركاتبعض الحروف ا
أخذ العرب فن التجليد عن الفراعنة المصريين، الذين استخدموا التجليد للكتب المقدسة، وكان من الخشب المغلـف  

بحشوات الكتاب والغالف والجلد والتجليد والحشوات  بالجلود التي كانوا يغلفونها أيضا باألحجار الكريمة، ثم استبدلوا
  .ذلك الزمانالداخلية أوراق البردي المقوى في 

كما أخذ أهل القيروان عن األقباط التجليد المزخـرف بأشـكال الزهـور،    . أول كتاب جلد» مصحف عثمان«ويعتبر 
كبيرا في بالد الشام ومصر، ومنها انتقل لقد حقق فن التجليد تطورا . »قردوطال«واشتهرت قرطبة بجلودها المسماة 

هـ أخذ علماء التجليد إلـى عاصـمته   921إلى المغرب واألندلس، وعندما دخل السلطان العثماني سليم دمشق عام 
. وسواهما» بن الحريش«و» بن هياج«ومن أشهر المجلدين العرب . فتعلم األتراك هذا الفن وأبدعوا فيه» إستانبول«

  .القدر الذي أخذوه عن فن التجليد من األقباط، وإنما تركوا بصماتهم واضحة على هذا الفنولم يكتف العرب ب
الـذي يحفـظ   » اللسان«و» المغرب«التي وضعوها في وسط غالف الكتاب و» الشمسية«ومما أضافوه إلى هذا الفن 

حلقات، والشرازي التي تجمـع  ويحدد الصفحة، ويحفظ مقدمة األوراق، والتزيين الخلفي، والطبع بالخاتم، وتلوين ال
المالزم، وأوجد العرب الطيارة أو الجزرة الموصولة بالجلد والتي عليها تعليقات العلماء واألساتذة والطالب، وهـي  
مربوطة في الوسط عند البحث عن ورقة ممسوكة بقطعة من القماش، ممسوكة بالشيزرة في وسط الكتاب، يستطيع 

  .ك ما علق عليه أستاذهالتلميذ أن يعود إليها ليستدر
ئة متجر، كان المتعلمون من كـل أنحـاء   ابغداد، التي كانت تضم أكثر من مفي ففي سوق الكتب عند بوابة البصرة 

هنا يفتش الفيلسوف والشاعر والفلكي عما صدر حديثًا من الكتب، وهناك ينقب الطبيـب  . العالم اإلسالمي يجتمعون
ديمة، وهناك يتناقشون جميعا ويتبادلون المعرفـة أو تقـرأ علـيهم بـرمتهم     والمؤرخ وجامع الكتب عن النسخ الق

وهكذا كان الوراقون آنذاك هم الناشرين للكتب، يقومون بنسخها وتجليدها وتصـحيحها وبيعهـا   .مقتطفات مما كتب
  »الفهرست« وقد اشتغل بالوراقة علماء أجالء، على رأسهم ابن النديم صاحب. وعرضها في الواجهات واالتجار بها

                                          والجاحظ أديب العربية الكبير، وأبو حيان التوحيدي فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة، كما وصفه ياقوت، 
وأصبحت الوراقة مهنة راقية لكثير من األدبـاء والمفكـرين   . والذي يعد نموذجا رائعا للعلماء الوراقين في عصره

ماء، وانتشرت دكاكين الوراقين في طول البالد وعرضها، وأصبح للمؤلفين الشهيرين وراقون يختصون بهـم،  والعل
  ضياع العمر والبصر وأصبحت دكاكينهم أماكن ثقافية يرتادها األدباء، وتعقد فيها المناظرات وتدور فيها المناقشات

ئة افي نهاية القرن العاشر الميالدي، أكثر من م ، والذي كتب»المقابسات«يعكس كتاب أبي حيان التوحيدي الضخم 
حديث ومناقشة وحوار جرى بين مختلف علماء عصره من متكلمين ونحاة وأدباء ومناطقة وفالسـفة ورياضـيين،   
فضالً عن علماء طبيعيين وفقهاء ومحدثين، وقد تمت هذه المحاورات والمناظرات، في منازل وصالونات أهل العلـم  

اء والوزراء، أو في حوانيت تجار الكتب والوراقين على ما يروي التوحيدي في مقابساته، خصوصا واألدب من األمر
كان متفننًا في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر واألدب، والفقة، والكالم «: يترجم للتوحيدي فيقول» ياقوت«أن 

الم، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء، وهو فرد على رأي المعتزلة، فهو شيخ الصوفية وفيلسوف األدباء، ومحقق الك
الدنيا الذي ال نظير له ذكاء وفطنة، وفصاحة ومكنة، وكثير التحصيل للعلوم في كل فـن حفظـه، واسـع الدرايـة     

ذلك احترافه للوراقة، واتصاله بكل طبقة من طبقات المجتمع بحيث أصبح همزة  فيوقد ساعد التوحيدي .»والرواية
نحوي والفيلسوف واللغوِي والمتكلم، وربما احتكم إلى رأيه في التمييز بين الرجال والتفاضـل بـين   الوصل بين ال

  الكتاب، وطالما 
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  ـ قالت الصحافةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الفالسفة الذين لقيهم، والمتكلمين الذين حادثهم، والوزراء الذين التحق بهمئل س.  

قّل أن نجد شخصية في عصره بغدادية أو بصرية أو رازية أو خراسانية أو حجازية «: ولذلك نجد أحد الباحثين يقول
ة، وهي نسخ الكتب والرسائل في حرفة الوراق نامتهن التوحيدي إذً. »أو شامية إال التقاها، وتحدث إليها وروى عنها

ون في بيئة فقيرة، ويكون لديهم نشأعصر لم يصل بعد إلى فن الطباعة، وهي مهنة كثير من األدباء والمفكرين حين ي
وقد سبق إلـى ذلـك كثيـر مـن     . استعداد كبير لتحمل مشاقها في سبيل تحصيل العلم والتعمق في مباحثه وآرائه

ستاذه الجاحظ المعتزلي، ويحيى بن عدي الفيلسوف والمنطقي، وأبي سعد السـيرافي،  المشتغلين بالعلم من أمثال أ
للجاحظ، وقد كان حسن » الحيوان«وكثير من أساتذته وقد ورق لزيد بن رفاعة، واستكتبه الوزير بن العارض كتاب 

كان من حسنات هذه المهنة اإللمام بهذا الكتاب قديرا على ضبطه، ونسخ كثيرا من مؤلفات األدب وعيون الحكمة، ف
  .تقريبه من عالم الكتب، ووصله بخاصة عصره من الوزراء وأصحاب السلطان واألمراء

وقد أكسبه اضطراره إلى نسخ كل ما يطلب منه استنساخه سعة الصدر ورحابة الذهن عند تلقـي اآلراء واألفكـار   
اقشة كل اآلراء دون تحيز أو تعصب، كمـا اقتضـاه   الكتابة عن كل االتجاهات الفكرية ومن فيالمتباينة، ما يساعده 

حرصه على إتقان ما ينسخ بتجنب التصحيف والتحريف، فهما وإدراكًا للغة الكتّاب وأفكارهم، فأثر هذا وذاك في سعة 
أفقه وسالمة لغته، وارتقاء أسلوبه، خصوصا أن التوحيدي كان حسن الخط عارفًا بفنونه وأنواعه، حتى إنه ألف فيه 

في فلسفة علم الجمال والخاص بالخط  هسالة قيمة، ربما عدت من أقدم ما ألف في العربية، حيث حوت بعض نظراتر
العربي وفنون إجادته، وزاد على جودة الخط وتزيينه وزخرفته ضبط النسخ وسالمته، ما يدخلـه الوراقـون مـن    

  .تصحيف وتحريف
في شبابه، إال أنه تطلع إلى التخلص منها في مرحلة الكهولة بعض سعة العيش ) الوراقة(وقد وفرت له هذه المهنة 

والشيخوخة، حين بدأ يتصل بالوزراء، وقد اتسع أفقه العلمي وترامت معرفته الموسوعية إلى آفاق رحبة وعميقة في 
  .»ضياع العمر والبصر«مختلف المعارف والعلوم، فأظهر منها الضجر وسماها حرفة الشؤم، ألن فيها 

ئة ا، والذي كتب في نهاية القرن العاشر الميالدي، أكثر من م»المقابسات«ب أبي حيان التوحيدي الضخم يعكس كتا
حديث ومناقشة وحوار جرى بين مختلف علماء عصره من متكلمين ونحاة وأدباء ومناطقة وفالسـفة ورياضـيين،   

  رات،فضالً عن علماء طبيعيين وفقهاء ومحدثين، وقد تمت هذه المحاورات والمناظ
في منازل وصالونات أهل العلم واألدب من األمراء والوزراء، أو في حوانيت تجار الكتب والوراقين على ما يـروي  

  كان متفننًا في جميع العلوم«: يترجم للتوحيدي فيقول» ياقوت«التوحيدي في مقابساته، خصوصا أن 
                                      تزلة، فهو شيخ الصوفية وفيلسوف األدباء،من النحو واللغة والشعر واألدب، والفقة، والكالم على رأي المع

ومحقق الكالم، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء، وهو فرد الدنيا الذي ال نظير له ذكاء وفطنـة، وفصـاحة   
  .»ومكنة، وكثير التحصيل للعلوم في كل فن حفظه، واسع الدراية والرواية

ذلك احترافه للوراقة، واتصاله بكل طبقة من طبقات المجتمع بحيث أصبح همـزة   فيدي وقد ساعد التوحي
الوصل بين النحوي والفيلسوف واللغوِي والمتكلم، وربما احتكم إلى رأيه في التمييز بين الرجال والتفاضل 

الذين التحق بهم ئل عن الفالسفة الذين لقيهم، والمتكلمين الذين حادثهم، والوزراءبين الكتاب، وطالما س.  
قّل أن نجد شخصية في عصره بغدادية أو بصرية أو رازية أو خراسانية أو «: ولذلك نجد أحد الباحثين يقول

حرفة الوراقة، وهي نسخ  نامتهن التوحيدي إذً. »حجازية أو شامية إال التقاها، وتحدث إليها وروى عنها
، وهي مهنة كثير مـن األدبـاء والمفكـرين حـين     الكتب والرسائل في عصر لم يصل بعد إلى فن الطباعة

ون في بيئة فقيرة، ويكون لديهم استعداد كبير لتحمل مشاقها في سبيل تحصيل العلـم والتعمـق فـي    نشأي
وقد سبق إلى ذلك كثير من المشتغلين بالعلم من أمثال أستاذه الجاحظ المعتزلي، ويحيى بن . مباحثه وآرائه

ي سعد السيرافي، وكثير من أساتذته وقد ورق لزيد بن رفاعة، واسـتكتبه  عدي الفيلسوف والمنطقي، وأب
للجاحظ، وقد كان حسن اإللمام بهذا الكتاب قديرا على ضبطه، ونسخ » الحيوان«الوزير بن العارض كتاب 

كثيرا من مؤلفات األدب وعيون الحكمة، فكان من حسنات هذه المهنة تقريبه من عـالم الكتـب، ووصـله    
  .عصره من الوزراء وأصحاب السلطان واألمراءبخاصة 

وقد أكسبه اضطراره إلى نسخ كل ما يطلب منه استنساخه سعة الصدر ورحابة الذهن عنـد تلقـي اآلراء   
الكتابة عن كل االتجاهات الفكرية ومناقشـة كـل اآلراء دون تحيـز أو     فيواألفكار المتباينة، ما يساعده 

ما ينسخ بتجنب التصحيف والتحريف، فهما وإدراكًا للغـة الكتّـاب    تعصب، كما اقتضاه حرصه على إتقان
  وأفكارهم، فأثر هذا وذاك في سعة أفقه وسالمة لغته، وارتقاء أسلوبه، خصوصا أن التوحيدي كان حسن

85  
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الخط عارفًا بفنونه وأنواعه، حتى إنه ألف فيه رسالة قيمة، ربما عدت من أقدم ما ألف في العربية، حيث حوت بعض 

في فلسفة علم الجمال والخاص بالخط العربي وفنون إجادته، وزاد على جودة الخط وتزيينه وزخرفته ضبط  هنظرات
بعض سعة العيش في ) الوراقة(وقد وفرت له هذه المهنة .ته، ما يدخله الوراقون من تصحيف وتحريفالنسخ وسالم

شبابه، إال أنه تطلع إلى التخلص منها في مرحلة الكهولة والشيخوخة، حين بدأ يتصل بالوزراء، وقد اتسـع أفقـه   
ف والعلوم، فـأظهر منهـا الضـجر    العلمي وترامت معرفته الموسوعية إلى آفاق رحبة وعميقة في مختلف المعار

ولكن يبدو أن التوحيدي كان عصيا على المهن والوظـائف،  .»ضياع العمر والبصر«وسماها حرفة الشؤم، ألن فيها 
وهو الذي استغرقته مجالس العلم والمناظرة واستأثرت به دوائر المعارف وموسوعات الفكر والنظر، فلم ينجح في 

ذريعا في اتصاله بالوزراء والكبراء، خصوصا أنه كان يرى في نفسه نظيـرا ونـدا    غير مهن الوراقة، وفشل فشالً
» أبو بكر القومسـي «د، فكان مثل معاصره يعلميا لهم، فلم يحقق ما كان يرجوه من المنزلة الرفيعة أو العيش الرغ

اقة ومقاساة الحاجة، وقـد قـال   الفيلسوف الذي وصفه التوحيدي بأنه كان بحرا عجاجا وسراجا وهاجا في شدة الف
إن قصدت دجلة ألغتسل منها نضب ماؤها، : ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان مابلغ مني«التوحيدي ذات يوم 

ولم يكن الوراقون بمعزل عن التأليف والصدارة العلمية فهذا .»وإن خرجت إلى القفار ألتيمم بالصعيد عاد صلدا أملس
كان أحـد مشـاهير   ) أستاذ التوحيدي(المعروف أيضا بالوراق ) هـ34 -م 276(» ى الرمانيعلي بن عيس«الشيخ 

األئمة في مختلف العلوم، خصوصا في علم الكالم االعتزالي، وكانت له مصنفات علمية في جميع العلوم مـن نحـو   
ونجـد  . القـرآن الكـريم   عن تفسير كبير للقرآن الكريم، وكتاب دقيق في إعجاز ولغة ونجوم وفقه وحديث، فضالً

» اإلمتاع والمؤانسة«ويثني عليه في كتابه » المقابسات«التوحيدي يروي عنه كثيرا في مؤلفاته خصوصا في كتابه 
عيسى فعلى الرتبة من النحو واللغة والكالم والعروض والمنطق، وقد عمل في القـرآن كتبـا    وأما علي بن«:بقوله

                                   .»عقل الرزيننفيسة، هذا مع الدين الثمين وال
  :المراجع

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 100و 99محمد فتحي عثمان ص.المسلمون في تاريخ الحضارة، ترجمة د: ستانوود كب* 
  .م1982عام 

  .م2000عام  2مكتبة األسرة ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،482حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ص: جوستاف لوبون* 
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أن العرب بدؤوا يصنعون الورق في األول من الحرير كما كان في الصين، فكان «: وفي هذا المجال يذكر األستاذ بريفالت) 1(

لقطن مثل ورق دمشق، وبعد ذلك من الكتان، فصناعة الورق يصنع في سمرقند وبخارى ثم صنعوه عوضا عن الحرير أوالً من ا
إن أول . من الكتان كانت إلى مدة طويلة من احتكار شاطبة بغرب بلنسية، ومنها دخلت في قاطالونيا، وبروانس وأخيرا في بادوا

داخل في الحدود اإلسـبانية  أجزاء أوروبا في التقدم من طور الهمجية هو الذي كان تحت نفوذ الثقافة العربية مباشرة، أي ال
ترجمة السيد أبو  172أثر الثقافة اإلسالمية في تكوين اإلنسانية : انظر بريفالتش«والمشتمل على قاطالونيا، وبروانس وصقلية 

  .النصر أحمد، القاهرة دون تاريخ
 *Hell, The Arab Civilization, pp83-84.  
  .171أثر الثقافة اإلسالمية ص: بريفالت* 
، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا 196و195الحضارة العربية اإلسالمية وأثرها في الحضارة األوروبية ص: شيد الجميلير.د* 

  .م1982عام 
  .م1960، القاهرة عام 185عبدون ص الحضارة العربية ترجمة غنيم: ريسلر* 
  الشرق األوسط، مكتبة 112و 111الحضارة اإلسالمية أساس التقدم العلمي الحديث ص: جالل مظهر* 

  .م1969مصر عام 
  .م1081، بيروت عام 6ط 386و 385ص شمس العرب تسطع على الغرب،: زيغريد هونكة* 
  .م2003 الشـارقة، يونيـو   70، مجلـة الرافـد العـدد    89المخطوط العربي في عصر الـوراقين ص : عبدالمجيد بركو* 
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  مكتبتي بوجودھا البعید

  غالب حسن الشابندر
ادي ملموس            ي م ائن فیزیق ي ك دنیا ، اقصد ھ ذه ال ي ھ ادي ف مكتبتي كأیة مكتبة في ھذا العالم بل كأي وجود م

ز      غل حی ا ش ت وجودا مادی د اسس ة اكون ق ذه المكتب ت ھ دما اسس الي عن ي وبالت ر  مرئ كل عب ان تش ا من المك
ر اللحظات           ى م ا عل ل ربم ام ب ى مر االی افة عل معادالت زمنیة زمن بدایة وزمن استمرار النھا كانت تقبل االض
  ولكن ھذا الوجود الفیزیقي الجاسي برفوفھ  وكتبھ ولوازمھ االخرى في غرفة خاصة بھ یستبطن وجودا روحیا

ا    فأن ما في الكتب ینتمي الى عالم الروح بالن ل مادی ا ب سبة لي على اقل تقدیر حتى لو كان الفكر المطروح مادی
  . صارخا بل حتى اذا كان الفكر یشجع على الموت والعدم والسلبیة

                                     المكتبة ظاھر وباطن ولكن المھم في ھذا التشكیل ان مكتبتي اتخذت لھا صورة عمیقة في ذھني سواء برفوفھا
ت  و مقتنیاتھا المادیة او بما احتضنتھ من فكر ورموز ومفاھیم الني كنت وبكل تواضع قارئا مھما وما زلت وكن

دائما مااتصور الھیكل الخارجي لھا وانا اتجول في سوق الكتب كي اختار المكان المناسب للكتب الجدیدة وھي  
ا شكال و        اھرا وباطن ا وداخال ظ ي خارج ي روح تمكن من      في ذھني كانت حاضرة ف م ان ی یض للعل ى واذا ق معن

تشریح الذات الداخلیة لالنسان تشریحا یكشف عن مكوناتھ سوف یجد المشرح تلك المكتبة راسیة في ركن من 
ي جزء من روحي       اركان ھذه الذات  ، رفوفھا وكتبھا منتظمة بدقة وحولھا ھالة من نور ذلك ھو الفكر فھل ھ

  ام ان روحي جزء منھا؟ 
ب معي المكتبة بوجودھا المادي بطبیعة الحال بقیت ھناك تندب حظھا من اھمال االیام االتیة ولكن ھربت لم تھر

ر         یش الفق ا اع ي وان ي ذھن ل ف ھربت معي تلك الصورة المذھلة لمكتبتي معي كانت صورتھا تسطع اكثر من قب
ر  والخوف والضیاع ،  كنت احث السیر ھاربا واحس في الوقت نفسھ ان مكتبتي تصاحبن ي بل تسبقني لكي تنی

لي طریق الخالص واذا كانت من قبل تنیر لي طریق الخالص من الجھل والتفاھة والعدم الروحي فانھا بھروبھا 
امامي تنیر لي طریق الخالص من الموت بمعناه االولي اي القتل ، االعدام  ، الحرق  ، تلك ھي مكتبتي تمضي 

قرأت في كتبھا عن الجغرافیة ، جغرافیة العراق وما یحیط بالعراق مسرعة امامي تنیر لي طریق الخالص ، لقد 
ي ان    ح عل فكانت مكتبتي مرشدي الى الخالص ،  الخالص من موت محتم ولكن بقي الوجود المادي للمكتبة یل

  احزن ألن الروح ال تغني عن المادة ثم ما ھو ذنب ھذه االوراق ان تكون طعمة لتراب ال یرحم؟
ئتمنتھ على مكتبي كان یدرك ان النار امضى من التراب ، احترقت تسرب دخانھا الى داخلي وانا یبدو ان الذي ا 

في المھجر غبشت صورتھا الذھنیة  المشرقة ، مالت بي االرض ولكن تمالكت نفسي فربما یلقون علي القبض 
  ط في ھذه الھاویة؟ وانا بتلك الحالة من الذھول ھل تصدقوني ان دخان مكتبتي ھو الذي انذرني من السقو

ابق    ادة للس مكتبتي الیوم في المھجر تحكي لي  مكتبتي التي ُحرقت في العراق ولكن ھیھات ان تكون ھي فالری
  . دائما

  )جریدة الصباح ( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

87  

 



  قالت الصحافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

88  

  ةعناوین عریض
  

  :اخترنا من عناوین الصحف والمواقع االلكترونیة ھذه الباقة 
  

  .ـ التراث الشعبي العراقي واحة الزمن الجمیل
  )جریدة البرلمان العراقیة ( 

  
  .إرث عماري یقاوم االندثار.. شناشیل البصرةـ 

  ) جریدة المؤتمر العراقیة (
  

زء       دان ج وة فق دھا قس رة ، وأش ا كثی ي حیاتن دانات ف ا   ـ الفق ن تاریخن م
  .الشخصي والمعرفي ، ضیاع خیر جلیسنا 

  )جریدة الصباح العراقیة  ـ ملحق ادب وثقافة ( 
  
  .ألف عام نحوت جَبالحالج ُح" طواسین " ـ 

  )المجلس العراقي للثقافة ( 
  

  .كانت قادرة على التغیر، ـ كلما كانت الكلمة قویة ومؤثرة 
  )عالم الكلمة ـ موقع مركز النور(

  
  

 

 



 

ـ    تكنولوجیا المعلوماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رة سریعة في تكنولوجیا المعلومات وادارة المعرفةنظ

  ـ كاتب وصحفي عراقياكرم سالم 
akramsalem20@hotmail.com  

  
دریب             یم الجامعي وتطور الت ة التعل ر طبیع ا تغی ذلك فأنھ اس ، ك ا تمكن الن ة     . التكنولوجی د یكتسب اھمی یم عن بع والتعل

  . ة التي تصبح االداة الرئیسة المساعدة للتوجیھ ستراتیجیة من خالل التقنیات الكومبیوتریة المستجد
ة برنامجا ل        19في معھد دوكا فوكو لالعمال اكمل   دان مختلف ذیا من بل ي     MBA ـمدیرا تنفی وتر ف الستخدامات الكومبی

یتناسب مع  MBAوالیة زجوا العداد برنامج  11طباء من من خالل تجمع أل نفسھبرامج التعلیم عن بعد ، وجرى االمر 
  . حتیاجاتھم ا

ع ان تخدم               دة یتوق دا الجدی ال جدران ، فجامعة فلوری ة ب ا جامع ة الیوم یرى أنھ ة الغربی من   25ان مجلس امناء الجامع
د         ونكس ومعھ ة ف ة لجامع تراتیجیة جوھری ي س ذلك ھ ة ل ا المطلوب د ، وان التكنولوجی ن بع یم ع الل التعل ن خ ا م طلبتھ

ي والیة مكسیكو ، اضافة       ا ف ى ان القطاع التجاري وشركاتھ مثل      التكنولوجی رامج      AT &Tال د من الب دمون المزی یق
  . التدریبیة خالل شبكة االنترنیت عدا عن امثلة التحصى حول التوجھات الجدیدة للتعلیم االفتراضي 

  ھو قوة عقلیة تجمیعیة او معرفة مشتركة لقوة العمل : رأس المال الفكري 
ت المعلومات  حالما غیرت الكومبیوترات وتقنیا

ة ف ات الثقافی یم والعملی ر إالتعل ذت تغی ا اخ نھ
ل      ة العم تمر طبیع اتیكي مس كل درام بش
ة       و المعرف اح ھ ا ، ان المفت ات ذاتھ والمنظم

وان . وانسیابیتھا واستخدامھا من قبل العاملین 
یاء         ن االش ر م ول الكثی ة ح ن المعرف د م المزی
ي       املین ف تعمل بشكل مجد ألوسع قطاع من الع

وان واحدة . نظمات بشكل اسرع من ذي قبل الم
مال     و الرأس ك ھ م ذل ة لفھ ار المھم ن االفك م
الفكري الذي یعرف بأنھ القوة العقلیة التجمیعیة 
ن       ي یمك ل الت وة العم تركة لق ة المش او المعرف

  . استخدامھا لخلق الثروة 
ر   ذا العص ي ھ مال   –ف ة أن الرأس ر المعرف عص

لتنافسیة ، اذ  الفكري ھو مصدر رئیس للقیمة ا 
ذا        تبدال ، ل ل لالس ر قاب در غی ة مص ان المعرف

  . یستوجب السعي على خلقھا وتنمیتھا 
ا       ر دراكر ، كواحدة تكمن فیھ املین    ( ھذه حقیقة مھمة في االقتصاد العالمي وضعت من قبل بیت ة الع ة ومعرف و ) انتاجی

  .تصبح العامل التنافسي الحاسم 
لھا المعرفة تتنامى بشكل متصاعد وسریع من خالل الشبكة االلكترونیة العنكبوتیة الرابطة ان البیانات التي تخلق من خال 

ي            وتر الشخص ة نحو الكومبی ھ وقت االنعطاف ل ، ان ھ مثیل من قب یس ل ف ھائل ول ر بشكل مكث الم الكبی ر الع لبعضنا عب
   .واستخدام محرك االنترنیت للبحث عن البیانات والمعلومات 

  : ومات ومقر العمل الجدید تكنولوجیا المعل
ات       ا المعلوم وتر وتكنولوجی ة الكومبی ا    . المستقبل االن ھو حینما تأتي الى التحول السریع لحال ر حالم ان المنظمات تتغی

داد           ة وان اع ات التنظیمی ي المخطط ر ف ات تظھ ز البیان ام او مراك ا ، فأقس ا ونفوذھ دة تأثیراتھ ات الجدی ارس التقنی تم
ي  وتنوعات وظائف و مجاالت تقنیات المعلومات تتوسع ، وعناوین الوظائف مثل رئیس مالحظي البیانات ورئیس مالحظ

ا للمنظمات    ات           . المعرفة اخذت تبرز في المراتب العلی ا فرص عظیمة لعصر المعلوم ى انھ كل ذلك یمكن ان یصنف عل
ي منشأة   . الجدید  ال یو       People Softفف ى سبیل المث ر عل ات سوفت وی ل كولین تحدي       للبرامجی رئیس فی ب ال اجھ نائ

ات         اج مجموعة من البرامجی ي انت عي لتحقیق سبق ف ي       ّنإو، الس ات ف ق العمل استخدم ادوات شبكیة وقاعدة بیان فری
Lotos Notes    ا كولین ب الشركات       " لتسھیل العملیة التي قال عنھ ي اغل ولكن فریق عمل    " یمكن ان تأخذ اشھرا ف
People Soft ة   عرف كیف یستق ي المعلومات بشكل منسق من قبل العاملین عبر العالم وجھز التغذیة العكسیة المطلوب

  " وھكذا ننجز االشیاء مرة اخرى ھنا : " كما قال كولین الذي اضاف " انھ مدھش حقا " لذلك خالل اسبوعین 
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  : المكتب االلكتروني 

تخدامات         ى اس یر ال ر یش ذا التعبی ي ، ھ ب االلكترون و المكت ل ھ ي العم ات ف ة المعلوم ومي لتقنی أثیر الی ال للت ل مث افض
ث یمكن ان    الكومبیوتر والتقنیات ذات الصلة بالتسھیالت االلكترونیة والعملیات التي تج ي ، حی ري في بیئة العمل المكتب

وص          ور ونص ة وص وات منمق مح ألص ي تس وترات الت تخدام الكومبی ة بأس ات ذكی تعینون بمحط م یس املین وھ د الع تج
ر    ل عب ات ، وتواص ال بیان ات استحص ائل  –مسجات  " وعملی ل   " رس ز وتحلی د المعلومات لتجھی ال بقواع ر االتص وعب

  . لجھات اخرى بعد تحمیلھا ) أیمیل ( االلكتروني   ثائق وتجھیزھا او ارسالھا بالبریدالتقاریر ومن ثم اعداد الو
  )  IT( ھذه لیست فنتازیا حلمیة ، انھا حقیقة لكل من یعلم بأستخدامات الكومبیوتر و ال 

  :التجارة االلكترونیة 
من ان تشتریھ من مكتبة محلیة ، انھا لیست اذا كنت ترید شراء كتاب الیوم ، فانھ من االسھل ان تشتریھ عبر االنترنیت 

ع         د نجاحا لموق ا تع ائع المفرد ولكنھ دة لب یم لتطور         amazon.comاخبارا جی ال عظ ع ھو مث ذا الموق االفتراضي ان ھ
اري        e-businessوتسمى " التجارة االلكترونیة " االعمال التجاریة الیوم من خالل  كال التعامل التج كل من اش وھو ش

ر   e-businessومنھا االتصاالت الخاصة بتوسط الكومبیوتر وذلك لتسھیل عمل  . المتقدمة ) IT( دم الى الذي یستخ عب
وان الشركة التي ابدت اھتماما لدعم ھذه التطورات ھي .  face to faceولیس وجھا لوجھ "  online" الخط الساخن 

IBM  وتصف خطوات تطویرe-business  كما یأتي :  
  . واستخدامھ لنشر المعلومات الكترونیا  websiteانشاء موقع : ى الخطوة االول• 
ة  •  اباتھم او        : الخطوة الثانی دقیق حس یاء كت ث ان العمالء یستطیعون عمل االش ھ حی ب ذات ع لخدمة المكت تطویر الموق

  . متابعة مسار تجھیز البضائع 
ى ادارة مصادر     تطویر آخر للموقع في السماح للتعامالت المتض: الخطوة الثالثة •  منة للبیع والشراء التجاري اضافة ال

  . التجھیز وسلسلة توزیع االنتاج من غیر وسطاء 
  :احتیاجات المنظمات للمعلومات 

رار     نع الق روریة لص ات ض ات ، او ان البیان ى المعلوم د عل ي تعتم ب االلكترون ة ، والمكت ارة االلكترونی . ان اسس التج
التكنولوجیا سمحت مثال ،  AT& Tعل المعلومات جاھزة و طوع االستخدام ، ففي شركة وتكمن فائدة الكومبیوتر في ج

بلیون سجل نداء و كانت مجرد بیانات بسیطة ضمن الحقائق الخام ولكن حینما  250تحلیل اكثر من بااللكترونیة للشركة 
  . لشركة حللت بمساعدة الكومبیوتر اصبحت مفیدة كمعلومات نافذة خالل ستراتیجیة السوق ل
ة وتلحق وتس          ة الخارجی ة     تواالحتیاجات للمعلومات من قبل المنظمات تغطى من البیئ اح من قبل ادارة المنظم خدم بنج

یحتاجون الى ھذه المعلومات النوعیة للتعامل بكفاءة مع الفرقاء الخارجیین مثل المنافسین  یرونوعالئقھا البیئیة ، فالمد
  . املي االسھم والوكاالت الحكومیة والمجھزین وح

الحوادث والظروف      " وكما قال بیتر دراكر حول عصر المعلومات  ى المعلومات الخاصة ب الستراتیجیة الرابحة تحتاج ال
ة   " واضاف أن المنظمات یجب ان یكون لھا " الخارجیة  ذلك   " طرق صارمة لجمع وتحلیل المعلومات الخارجی اضافة ل

منوعة تتراوح من بناء صورة  دة انواع من المعلومات العامة التي تخدم اغراضًافأن المنظمات تجھز البیئة الخارجیة بع
  . الى انتاج اعالن وتقاریر التمویل الضریبي وغیرھا 

ومي   ّنإوخالل المنظمات ف . العاملین یحتاجون الى كمیات كبیرة من المعلومات لصنع القرار وحل المشاكل في عملھم الی
یة االنسیاب ، وان المدراء في المستویات العلیا ینحون نحو تأكید استخدام المعلومات خالل  ھذه المعلومات افقیة وعمود

ذ ھذه            ذي یوظف تنفی غیلي ال اتي التش ب العملی ى الجان ز عل التخطیط الستراتیجي ، بینما االدارات الدنیا او الوسطى ترك
  .الخطط 

مات التي تتضمن جمع وخزن واشراك وتوظیف المعلومات   الستكمال المھ" مركز عاملین " ان المعلوماتیة تحتاج الى  
ى االسھام        درة عل ائن ، وان المنظمات المقت ة للزب في حل اشكاالت العمل من اجل االیفاء باالحتیاجات الداخلیة والخارجی

  .  السریع الطیع للمعلومة داخلیا فانھا تكون قد اخذت مكانتھا في القیمة التنافسیة
  : لمعلومات التطورات في اجھزة ا

ان المناسبین اذا        ي الوقت والمك العاملون في اي مجموعة عمل كبیرة ام صغیرة یجب ان تھیأ لھم المعلومات السلیمة ف
ي تجمع       ا الت اردنا ان یعملوا بكفاءة ، وھذه تكون من خالل منظومات او اجھزة المعلومات التي تعتمد احدث التكنولوجی

  . علھا مفھومة سلسة ، ومثل ھذه المنظومات لھا القدرة على االسھام الكبیر في االداء وتنظم وتوزع البیانات بأسلوب یج
  :ان العوامل االتیة تعد اساسیة لنجاح المنظمة 

  .نوعیة تكنولوجیا المنظومة . 1
  .اسھام ومشاركة مستخدمي االجھزة في تصمیمھا . 2
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  . دعم االدارة العلیا . 3
ة      . 4 ان الوظیفة المعنون د ف كل متزای ي المعلومات   ( وبش یس مالحظ دراء      )  CIOرئ ا للم ي المراتب العلی ا ف تكون دائم

الت الكومبیوتر والمعلومات ومنظومات االتصال واستخداماتھا ، وان  یشرف على كل مجا CIOان . التنفیذیین للمنظمة 
دوره ھو دور مركزي في اتخاذ القرارات الستراتیجیة وادارة التنافسیة في البیئة المتحدیة ،و ان وظیفتھ ببساطة ھي في 

  . في القیمة التنافسیة التأكید بأن المنظمة تستخدم المعلومات وتكنولوجیا الكومبیوتر كمصادر للتحوالت البناءة و
دة   وانك ستواجھ عدة انواع من منظومات المعلومات في مھنتك ، وفي الوقت الذي علیك ان تكون مصصما لمنظومة جدی
أن مھمتك ستكون استخدام         ى ف ذا المعن ا ، بھ او تخدم في لجنة قیادیة للمعلومات ، فانك ستكون في النھایة مستخدما لھ

ك  ا بش ات ومنظوماتھ م     المعلوم كل اع دة ، وبش اریع المعق ات االداء للمش تلزمھا متطلب دة ، تس رارات جی نع ق د لص ل جی
  : االسھام بأنتظام في تعزیز الكفاءة التنظیمیة ، ولكن تذكر الملحوظات المھمة االتیة واجعلھا دلیال لك 

  0التفترض ان المزید من المعلومات افضل دائما • 
  0الحاجة لحكم االنسان التفترض ان الكومبیوترات تستأصل • 
  .التفترض بأن التكنولوجیا االحدث ھي االفضل دائما • 
  .0التفترض ان الیحدث خطأ ما في كومبیوترك• 
  .التفترض بأن اي شخص یفھم كیف یعمل جھاز الكومبیوتر • 

  :منظومات ادارة المعلومات 
  .ل عملیات صنع القرارات لالیفاء بأحتیاجات المدراء من المعلومات خال ITوھي اجھزة تستخدم 

  : اجھزة دعم القرار 
ي   اآلن وھذه االجھزة متوافرة . ویر خاصة لحل مشاكل معقدة  تستخدم برامجیات سوفت DSSوھي اجھزة  للمساعدة ف

ة             اج ، ومتابعة حرك ي االنت دة ف دمج واالكساب ، توسیع المصنع ، التطویرات الجدی قرارات االعمال ، كما في حاالت ال
ة التفاعل مع المستفیدین والمستخدمین            . م ، وغیرھا الكثیر االسھ وھذه االجھزة تتطور بسرعة واستمرار خالل عملی

  . لجعلھا تلبي المتطلبات بشكل اكثر تقدما  DSSالجھزة 
التي تتفاعل مع اجھزة المعلومات المعتمدة  GDSSان التكنولوجیا المتنامیة بسرعة تشرك مجموعة اجھزة دعم القرار 

ات            ة ، وان برامجی ر المھیكل دة وغی اكل المعق ة لحل المش ي تسھل الجھود الجماعی دعى   GDSSعلى الكومبیوتر والت ت
groupware      ات دة بیان ى قاع زامن عل ل المت دین للعم املین عدی مح لع طة   Data Baseوتس ویة وبواس ل س او فای

وتر الشبكي    ت     ( الكومبی ي شبكة االنترنی ا تسھل  ) المرتبط ف ة العمل ،      ، وانھ رار ، وجدول ادل المعلومات واتخاذ الق تب
ة        اءات وجاھی ى لق ة دون الحاجة ال د   group wareان ال  face – to – faceواشكاال اخرى من االنشطة الجماعی تفی

مسافات جغرافیة  بینوجبات مختلفة او الذین یتوزعون  –بشكل خاص في تسھیل العمل لفریق العمل الذي یعمل بشفتات 
  . ة او عالمیة شاسع

ر الشبكة   ( یوسع حضور وفرص الفرق االفتراضیة  group wareان متابعة التطورات من خالل  ي المنظمات ،   ) عب ف
ة الشخصیة    ایضا وان المھارات تحتاج الى المساھمة الكفوءة الجماعیة بتوسط الكومبیوتر ، وھو أمر اساسي       للمتابع

  . المھنیة 
  : artificial intelligence AIالذكاء الصناعي 

ذكاء الصناعي        ة المعلومات ، ذلك ھو ال اء اجھزة         AIان مجاال متطورا آخر في تقنی ي بن وھو مجال دراسي یختص ف
الكومبیوتر ذات القابلیة على ارشاد العاملین كیف یعملون ، حتى في التعامل مع االمور الصعبة التي تتطلب احكاما معقدة 

ذ  .  ة لھ ر             ان المتطلبات االداری ة التفكی د آلی درات شبھ انسانیة ، من خالل تقلی ه المساعي ھي اكساب الكومبیوترات مق
كاوى     . االنساني وانتاج اجھزة كومبیوتریة ذكیة خبیرة قادرة على صنع القرار او النصح في صنعھ   رز الش ولكن من اب

وئین ال        غلین الكف دھا بالمش عوبة رف ة ھو ص رة الذكی ة       من ھذه الكومبیوترات الخبی درة الذكی ي بسبب الق ا یكف اھرین بم م
  !!الفائقة لھا والتي تجاوز قابلیات ومعرفة المستخدم ، مما یؤدي الى تفكك مھاراتھ ازاءھا 

ة    •  ات المنظمی زة المعلوم ة   –اجھ ل   وھي تسھل  :  Interorganizational Information systemsالداخلی تحوی
  0المعلومات عبر منظمتین او اكثر 

  .ھي الفرق بین الوضع الواقعي والوضع المرغوب :  Problemة المشكل• 
  . وھي المألوفة ، المستقیمة الواضحة في متطلباتھا المعلوماتیة :  Structured Problemالمشكلة المھیكلة • 
  . الذي یستدعي حال من خالل الخبرة الماضیة لمشكلة راھنة :  Programmed Decisionالقرار المبرمج • 
  . التي یكتنفھا التباس ، وعجز في المعلومات : unstructured Problemشكلة غیر المھیكلة الم• 
                                         . الذي یطور حال نوعیا متفردا لمشكلة قائمة :  Nonstructured Problemالقرار غیر المبرمج • 
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كل            :  Crisis Problemمشكلة ازمویة •  م تحل بسرعة وبش ة اذا ل ى كارث ر متوقعة یمكن ان تؤدي ال كلة غی ھي مش

  . مالئم 
ر المنھجي   •  ب   –التفكی ة ا :  Systematic Thinkingالمرت ي او       مداخل ا من خالل اسلوب تحلیل لمشاكل او مقاربتھ

  . عقالني 
  . مقاربة المشاكل بأسلوب مرن تلقائي :  Intuitive Thinkingالتفكیر الحدسي • 
اد   •  دد االبع دة        :  Multidimensional Thinkingالتفكیر متع ى استعراض او مراجعة مشاكل عدی درة عل وھي الق

  . آفاق زمنیة طویلة وقصیرة  حاال ، ذات عالقة مع بعضھا ، وعبر
القابلیة البقاء التركیز على االھداف لمدیات طویلة ، والتعامل المرن خالل مشاكل المدیات : انتھاز الفرص الستراتیجیة • 

  . الزمنیة القصیرة ، مع انتھاز الفرص حیثما وحالما توجد 
  

  :  Knowledge Managementادارة المعرفة 
ر عالم االدارة ب   د حذر من ان         یعتب افس ، وق رئیس للمجتمع المتن ة المصدر ال ر المعرف ر دراك ا   " یت المعرفة تجعل ذاتھ

  " زائلة او مھجورة بشكل ثابت  –متقادمة 
ة ، وعاملو المعرفة         ا رؤوس االموال الفكری ي       –ھذا ھو العصر الذي برزت فیھ عالی ي ھ ة و الت ذین یمتلكون المعرف ال

  . حول الذي یؤشر االھمیة المتعاظمة لقیم التعلیم وادارة المعرفة انھ عصر الت. موجودات حرجة 
  : التعلیم المنظمي 

یم      . وقابلیتھا للتكیف السریع للتغیرات البیئیة ) الشركة ( ان التعلیم یقع في القلب من  ي التعل ویجب ان تسیر الشركة ف
  . بخطوات اسرع من المنافسین واوسع منھم 

  : لمنظمة وان مكونات التعلیم في ا
  . على كل واحد ان یبتعد عن االسالیب القدیمة في التفكیر : النماذج الذھنیة . 1
  . شخصي ، ومنفتحا على االخرین  –على كل واحد ان یصبح ذا اطالع : السیادة الشخصیة . 2
  . على كل واحد التعلم كیف تعمل المنظمة ككل : التفكیر المنھجي . 3
  . كل واحد ان یفھم ویوافق على خطة للعمل  على: الرؤیة المشتركة . 4
  .على كل واحد العمل سویة مع االخرین النجاز الخطة : فریق التعلم . 5

  :  Lifelong Learningالتعلیم المستمر 
التعلیم المستمر     ) في المنظمة ( لكل منا كأفراد ، ھذا التركیز على التعلیم المنظمي  ات ب . الذي ینیر اھمیة صنع االلتزام

المحدثة  skills portfolioوھذا االسلوب التعلیمي من حیاتنا وخبراتنا والفرص المتاحة یفیدنا في بناء حقیبة المھارات 
up to date     ي والشخصي و ى النجاح المھن الجزء الحرج من     ّنإوالقیمة ، حقا ان التعلیم یعتبر مھارة تؤثر بعمق عل

یح        التعلیم المھني یأتي من التعلم خالل العم ي تت ا والت ا عن الفرصة االفضل مھنی ل ، وھذا یعني انك یجب ان تبحث دائم
  0التعلم االفضل 
  : Knowledge Managementادارة المعرفة 

ة  " مصطلح جدید یكتسب مكانة ممیزة في نظریة االدارة والممارسة ، ھو مفھوم  ذي یستخدم لوصف    " ادارة المعرف ال
ة التنافسیة        الطرق التي من خاللھا تتطور المن  نظم وتسھم بالمعرفة الكتساب القیم ة   . ظمة ، وت زة ادارة المعرف وان می

ي             یس مالحظ د ، رئ ي تنفیذي جدی وان وظیف كقوة ستراتیجیة وتكاملیة في المنظمات یمكن ان تتمثل من خالل بروز عن
حقیبة ( والتأكد من ان  ودوره كمسؤول عن تفعیل االسالیب التعلیمیة ، CKO chief Knowledge Officerالمعرفة 

دعم بأستمرار      وینبوع المعرفة) الثروات الفكریة  دا وت دار جی ة تتضمن اشیاء مثل ،        . ت ى ان الثروات الفكری عالوة عل
م      Patentsالمرخصات  ذلك المعرفة المتراكمة والفھ وحقوق الملكیة الفكریة ، واسرار المھنة ، واالسالیب الخاصة ، ك

  . الشامل لقوة العمل 
ات        ا المعلوم اھیم تكنولوجی اطى التزامات ومف ة تتع ا        ITان ادارة المعرف ي تسھم بھ ة الت ة التنظیمی ق الثقاف ب خل وتتطل

والتعلم وخلق المعرفة ھو جزء من القاعة السلوكیة ، ویتطلب صیغة خاصة من القیادة التنظیمیة التي تعترف . المعرفة 
عصر التحوالت وقاعدتھ االساسیة ادارة المعرفة ، التي تتطلب ادارة  –عصر برأس المال الفكري وتقدره كثروة في ھذا ال

  . وقیادة تقدر الناس وجھودھم االبداعیة في المنظمات 
  .0 ھي اسالیب استخدام المعرفة التنظیمیة الكتساب القیمة التنافسیة: ان ادارة المعرفة 
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  نافذة على ظالل غائب

مسرحیة عراقیة قدمت إحیاًء لشارع المتنبي ، من اخراج حیدر منعثر ، وتمثیل سامي عبد الحمید وسامي قفطان وشذى 
  .الشاطئسالم وریاض شھید وزھرة بدن ومحمد ھاشم وجمال 

  من برلین الى بغداد
  .والذاكرة العراقیتینشھادة على إتالف ونھب كل ما لھ عالقة بالثقافة فیلم عراقي تسجیلي یمثل .. من برلین الى بغداد 

  رواد شارع الرشید
 ـ 1910( )جاك بیرك(و) 1962ـ  1883) (لویس ماسینیون(المستشرقان الفرنسیان ، من رواد شارع الرشید في بغداد 

1995(.  
  اسماء وكتب عراقیة

  .ـ لمحات من تاریخ العراق الحدیث ـ البرفیسور علي الوردي 
  .ـ سابع ایام الخلق ـ عبد الخالق الركابي 

  .ـ المرئي والمكتوب ـ حاتم الصكر 
  .ـ فجر نھار وحشي ـ ابتسام عبد اهللا

  المال عثمان الموصلي
لي سنة      ان الموص د المال عثم ة ال  1845ول ي مدین لم ف ة    . موص یقیة العربی ر احد رواد النھضة الموس اعرًا  . یعتب ان ش ك

ر من اآلالت الموسیقیة      ًا للكثی ًا، وعازف داد سنة     .وملحنًا وخطیبا فصیحًا بلیغ ي بغ ُسجل اسمھ في سجل     .م1923توفي ف
  .الخالدین في الموسیقى وااللحان عند العراقیین والعرب 

  فائق حسن
  .1950عام  جماعة الروادأسس فنان تشكیلي عراقي 

  المجمع العلمي العراقي
بھدف بحث وتتبع ونشر اثار العراقیین 1948ة وتم تنفیذه في سن 1947صدَر نظام تأسیس المجمع العلمي العراقي سنة 

  .خاصة وتشجیع التألیف والتحقیق المقررة بموجب النظام 
  اسماء وامكنة بغدادیة

سمیت منطقة الغزالیة في بغداد بھذا االسم ، ألنھااالرض التي تكثر فیھا الغزالن وورد أسمھا ألول مرة  :الغزالیة -
   0. لوالة بغداد في العصر العثمانيوكانت موضع الصید المفضل ) 1908(سنة

على )لبت(مزارعون نزحوا من قریة  موھي منطقة زراعیة نسبة الى البتاویین وھم جمع بتاوي وھ: ینیالبتاو -
   .فیھا أبان القرن التاسع عشر النھروان شمالي دیالى واقاموا

  0ھا بستانا فی لة باب الشیخ وكانت تمتلكسمیت بھذا االسم نسبة الى السیدة أرخیتھ بنت بدر من اھل مح: أرخیتھ -
  :سوق البزازین 

ختص ببیع االقمشة من نوع الجوخ المستورد من الخارج ، كما ی، و) الجوخھ جیة ( سوق في بغداد ُعِرف بأسم سوق 
  .بیع االقمشة الحریریة والقطنیة ی

  اساطیر بابلیة
تلك األساطیر التي تتعلق بآلھة بابل التي یبلغ عددھا  سیماالالحضارة البابلیة ھي أكثر الحضارات الزاخرة باألساطیر 

  .إلھ 65.500
  كلكامش

  . كتبت ملحمة كلكامش بالخط المسماري على احد عشر لوحًا طینیًا 
  أول

لفھا الى یائھا عبد المنعم الجادر صاحب جریدة كل شيء االسبوعیة الصادرة في أاول صحفي كان یحرر جریدتھ من 
1964/6/20  
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  الصفحة الحرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  عدد واحد فقط

  0االول ثم توارت عن االنظار  عدداللم یصدر منھا سوى  1927ة النظام عام كیكي جریدفاصدر المحامي توفیق ال
  مجلة اللباب

  .مجلة اللباب ھي اول اصدار صحفي في واسط اصدرتھا لجنة الخطابة واللغة العربیة في ثانویة الكوت
  وفاة الجاحظ

  . نةس 94الكتب علیھ من أرفف مكتبتھ وكان عمره  توفي الجاحظ بعد سقوط مجموعة من
  أطول

  . أطول دیوان شعر عربي إبن الرومي ھو صاحب ـ 
  باالرقام

 . ابند 285ـ عدد بنود شریعة حمورابي 
  . قصة 568عدد قصص كتاب ألف لیلة ولیلة  ـ 

  ابو الفرارات
ال   ة  وتسمى المراوح الور  . صاحب حرفة قدیمة یصنع المراوح الورقیة ویدور في محالت بغداد وأزقتھا لیبیعھا لالطف قی

  ).الفرارات ( باللھجة البغدادیة 
  والدة غریبة

ى   ) م  1071ھـ ـ   458(ولدت صبیة سنة  ٍد عل ولدًا في باب االزج في بغداد ، یحمل رأسین ولھ رقبتان ووجھان واربع أی
  .جاء ذلك في كتاب بغداد بعض الغریب والطریف من ماضیھا الغریب .. بدن واحد 

  مات واقفًا 
بس احد          قاضیًا اسم ذكر إبن االثیر ان م ، فل ة القضاء لیخرج للحك بس خلع ھ ابو الفرج ابن الجوزي اسماعیل القاضي ل

  .خفیھ ومات قبل ان یلبس االخر 
  قال احدھم

  :قاَل احد العلماء
  :سألت سبعمائة عاِلم عن خمسة اشیاء فكلھم اجابوا بجواب واحد

  ..العاقل من لم یحب الدنیا: قالوا.. ما العاقل؟ : قلت
  ..من  لم تغره الدینا: قالوا.. لكّیس؟ ا ام: قلت
  .الذي یرضى بما قسم اهللا لھ: قالوا.. ما الغنى؟: قلت
  .الذي یمتنع عن طلب الزیادة: قالوا.. ما الفقیھ؟: قلت
  .الذي یمنع حق اهللا من ما لھ: لبخیل؟ قالواا ما: قلت

  كالم جمیل
  .ـ الخط الجمیل یزید الحق وضوحا

  .ي یعكس حقا شخصیتكنشاطك الفرد -
  .التأجیل یعد اكبر عقبة تقف في طریق ادارة الوقت واستثماره -
ام    - ا تم اذا كنت ترید ان تكون شخصیة محبوبة في المجتمع فیجب ان توافق على ان تتعلم اشیاء كثیرة ، مع انك تعرفھ

 .المعرفة
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  نادي القراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زوار جریدتنا االحبة .. قراءنا االعزاء 

  تحیة طیبة 
 .. بالمجلة دائمًامعنا عبر جسور المحبة التي تربط بیننا وبینكم ، آملین ان تصلنا منكم تعلیقاتكم وآراؤكم تواصلكم یسرنا 

كتاباتكم في شؤون المكتبات وعالم الكتب والمخطوطات والوثائق والتوثیق وكل مایمت للتراث العراقي  بصلة وأن تكون 
ین ان             ذه الصفحة ،آمل ي ھ ًا من موضوعات ھادفة سنقوم بنشرھا ف ة عموم ، فضًال عن كل ما لھ عالقة بالثقافة العراقی

اوینكم الكام  ماءكم وعن اھماتكم اس ي مس ذكروا ف ادر    ت وامش المص ر ھ ب ذك ى جان ة ، ال یالتكم العلمی نكم وتحص ة ومھ ل
ذارنا عن نشر     اذا ما كانت الموضوعات معدة عن مصادر اخرى )لالمانة العلمیة (والمراجع  ى اعت ، كما نلفت عنایتكم ال

  .القصص والقصائد والخواطر عمومًا
**********  

  :التعلیقات و الموضوعات اخترنا مما وصلنا من قرائنا االعزاء ھذه الباقة من
  مجلة غنیة
  تحیة طیبة

ة        ى بالثقاف اطلعت على مجلة الموروث ، وھي المجلة التي ننتظر في وسط الزخم الكبیر من االصدارات ، فھي عالم یعن
  .شكرا لكل من یقف وراء اصدارھا بھذا الغنى .. والكتب وتقدم للقارئ كل مایفید 

  احمد عبد الھادي ـ بغداد
**********  

  الموروث شمعة تضيء
  اسرة مجلة الموروث الغراء

نحیي .. مجلة قلما نجد االن اختصاصھا على الصعید المحلي .. یسرنا ان نتصفح مجلة ثقافیة تعنى بعالم الكتب والتراث 
  . فیكم ھذه الروح المعطاء التي عملت على ھذا االصدار الثقافي القّیم ، نتمنى لكم المزید من النجاح 

  جعفر ـ البصرةسھاد 
**********  

  اصدار جمیل وسط الزحام
  الف تحیة

احثین            ري الب ل یغ اص جمی وروث باختص ة الم ا مجل ل علین ة تط ة المحلی دارات االلكترونی ن االص ل م م الھائ ط الك وس
ة  . .عالم التراث الجمیل الذي یثیر الحنین في النفس .. عالم خیر جلیس .. والمطالعین والمھتمین بعالم القراءة  الف تحی

  .دمتم .. لكم وننتظر منكم المزید 
  اسعد جمیل ـ كركوك

**********  
  عوالم من كلمات ومعلومات

  تحیة 
تح      ة تنف امي مجل وأنا اتصفح االنترنت ، وابحث في موضوعات تراثیة عراقیة ادعم بھا بحثًا جامعیًا اقوم بھ ، وجدت ام

ات       ة من الكلمات والمعلوم ة وثری ي          . .على عوالم جمیل ى ان ة االول ذ الوھل رأ ، وعرفت من اوین ، فرحت اق جذبتني العن
ور       .. وجدت ضالتي  ى ن یس ال ر جل ى خی ان ال فمن مكتبات الى قراءات وصفحات من كتب الى مدن عراقیة الى ذاكرة مك

كًال ومضمونا مجلتكم جمیلة ش.. علم الى ادب رحالت الى تحقیقات ثقافیة الى وجھات نظر  وجدت نفسي اتنقل كالفراشة  
  .نتمنى لكم المزید .. 

  محمد رحیم ـ میسان
**********  

  ) ....الجلج: ( قرأت لكم من تراثنا 
ج (قرأت عن    ي تجارتھم واسفارھم ویتكون من قرب              ) الجل دماء ف ة استخدمھا الق ل مائی او الكلك او الرمث وسیلة نق

. تھ قفص كبیر یحتوي على دیك ومجموعة من الدجاجات منفوخة ترقد فوقھا اعمدة خشبیة مشدودة بالحبال ، في مؤخر
  كما . وما وجود الدیك فیھ اال لیستفید صاحب الكلك من صیاحھ في اثناء مواعید الصالة 
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ذه   ت وراً ( حتوي واسطة النقل ھ ان  ) . تن ج ( ك ت محمًال بالبضائع          ) الجل ًا من الموصل او تكری داد قادم ر بالعاصمة بغ یم

  .وقد یرسو فیھا ، لكنھ اختفى في منتصف القرن العشرین وما عاد لھ وجود . والمنتوجات الزراعیة 
  غدادب –محمد طالب 

**********  
  زاد المطالعة

اب    .. مّر وقت طویل لم اطّل على مكتبتي ، ولم أقرأ كتابًا  رأ كل كت مع انني في وقت مضى كنت التھم الكتب التھامًا ، وأق
  .. یقع في یدي ، فقد كان الكتاب زادي ، ونبع معارفي ، لكن مشاغل الحیاة اخذتني وشغلتني 

ع عدد م     ي جلسة م ام كنت ف ن        قبل ای یف شیئا م نھم یض د م ان كل واح ا ، ك وع م دیث عن موض ن االصدقاء ، ودار ح
ن         اعي ع بب انقط وع ، والس ن الموض رة ع ك اي فك ن امتل م اك ًا ، فل ت حرج مت وكن ت بالص ا فاكتفی ا ان ھ ، ام معلومات

ن استل من الیوم ساعة  المطالعة ، األمر الذي دعاني الى ان اعود لھوایتي القدیمة مھما شغلتني شؤون الحیاة ، المھم ا
  .ا بالقراءة واالطالع على متون الكتب وماتزخر بھ من معلومات ومعارف وحكم ودروس ھفي االقل استمتع فی

  نوال كریم ـ الموصل
**********  

  المكتبات المدرسیة
لومات القیمة والغزیرة الیخفى على احد اھمیة المكتبات المدرسیة في اثراء ذھن التلمیذ والطالب بالمفردات اللغویة والمع

ات من خالل اعداد               ام بالمكتب ى االدارات المدرسیة االھتم ا یتوجب عل ي نفسھ ، من ھن اب ف ، وقبل ذلك غرس حب الكت
  .. منھاج خاص بارتیاد التلمیذ والطالب للمكتبة ، وتحبیبھا الى قلبھ واشراكھ في ترتیبھا 

ث ی        ل بحی ب المكتبة من الطف أن  تخصص حصة دراسیة           وھناك عدة طرائق لتقری م من عالمھ ، ك ا جزء مھ عر بانھ ش
ذ او        ر التلمی ھ باختصار ، مع مراعاة عم اسبوعیة یقضیھا في المكتبة ، ویكلف باختیار كتاب وقراءتھ والتكلم عن فكرت

  .الطالب حین یختار كتابا 
  ..تاب كما ان زیارة مكتبة الطفل من شأنھا ان تجعل التلمیذ یتعلق بعالم المعرفة والك

وم          ًا ، ویق ة المدرسیة كتب داء المكتب نھم اھ ة ، بحیث یمك ویفترض باالھل ان یأخذوا دورھم في االھتمام بالكتاب والمكتب
  .التلمیذ او الطالب بایصالھا لمكتبة مدرستھ 

  فھل نفعل ذلك ؟. انھا افكار بسیطة ، لكنھا تعود بالفائدة على األنسان منذ صغره 
  شیماء محمد ـ بغداد

**********  
  من اضاءات الكالم

   
   0بأن ال تسلم بصحة شيء إال بالدلیل...تعلم

  0وتجارب اآلخرین ائك أن تستفید من أخط...جرب
  0أن تبحث عن تطور مدى الحیاة ...حاول

رص ى .أح ة.عل ین     الموازن ة وب ل والعاطف ین العق ب
  0التوكل واألسباب 

ذكر یس       ...ت خرة ل ي الص ر ف ر تحف رة المط ان قط ب
  0لعنف ولكن بالتكرار با

  0إن كل قوي لھ زمان یلین ... َ  ال تنس
  0من نمط حیاتك الیومیة...جدد

ب  ة ...تجن ي ثالث وع ف ھوة   : الوق ب والش الغض
   0والغفلة
ك ادق وال   ...تمس اً  ص م دائم اس القل القلم ألن أحس ب

  0یمكن لھ أن یجامل أو یخادع 
  0الفشل بقدر النجاح الذي ترید تحقیقھ...واجھ

ض...رغی  ي بع رك ف ة تفكی ان لاال طریق ك تحی ین ل تب
  0خیارات أخرى
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ال تحزن على .. یجمع أوراقھ ویرحل فلدیك الغد سیوم اللیوم  وإذا كان إذا كان األمس ضاع فبین یدیك ا...إلیك...وأخیراً   

  0وأحلم بالشمس مضیئة في غد جمیل   األمس فھو لن یعود وال تأسف على الیوم فھو راحل 
  اتا تركمن ـ كركوك

**********  
  وجھ ابیض ووجھ اسود.. االنترنت 

من خالل تقدیم المعلومة والصورة والحدث بشكل اسرع ، ظھرت شبكة االنترنت لتقدم خدمة كبیرة وواضحة للبشریة 
وتفننت شركات ومواقع عمالقة كغوغل ویاھو ومایركوسوفت  في تقدیم كل ماھو جدید لھذه الشبكة التي التحدھا حدود 

  . في عالم البحث والتقنیة والمعلوماتیة 
مظلمًا ، یتمثل ببعض المواقع التي التجدي نفعا ولكن لكل سالح حدین ، فمثلما لالنترنت وجھ ابیض مضيء فإن لھ وجھا 

  .. والتقدم منفعة او علما او معلومة ، فتصطاد المراھقین والمراھقات وتقدم لھم كل ما یسيء الى احترام االنسان لنفسھ 
لوقت او ولذلك یفترض باالھل متابعة ابنائھم وتوجیھھم الى استخدام االنترنت لغایات نبیلة ونافعة ، ولیس لتضییع ا

  ..مضایقة االخرین او القرصنة علیھم 
  ..ان ھذا االمر مسؤولیة مھمة یجب عدم اغفالھا وإال راح  شباب كثیرون ضحیة لھذه المواقع الصفراء والسوداء 

 سمر عزیز ـ بغداد
**********  

  فكرة سریعة
، اذ یحدث ان یستعیر شخص ما كتابا ھي فكرة سریعة ، او بكلمتین ادق رأي مقتضب اود قولھ یتعلق باستعارة الكتب  

من المكتبة العامة ، لكنھ یعمد الى سحب صفحات منھ لنفسھ تاركا الكتاب ناقصا من بعض االوراق المھمة التي یحتاجھا 
  .ان العبث بالكتاب ھو عبث بثروة وطنبة وعلمیة كبیرة ، فیا حبذا لو حافظنا علیھا  .. مطالع اخر 
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  الصورة تحكي  
  ورھال ماضینا في الجنوب حیث 
   .والحیاة البسیطة  بــــــالقصو 
  استللناھا من كتابصور 
  الة ــــــــور للرحھعرب ال 
  یر، ــــثیسیغولفرید  
  وھو كتاب سنتصفحھ 
  .بلـــــــدد المقــفي الع 
                                            .. ورـــالص الوــــتأم 
                                  

                                                                                                                                                             
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

  

     

     



                                                
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


