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 دعوة إلیداع النتاجات الفكریة
اب    ة والُكت میة والخاص شر الرس ائق دور الن ب والوث دعو دار الكت ت
راق      ي الع واألدباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف

 لسنة ٣٧الى االیفاء بالتزاماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم  
دوریات   المع١٩٧٠ ب وال ع الكت ى جمی سري عل ي ت دل ، والت

د  ( صدرونھا       ) المجالت والجرائ ي ی رى الت ة األخ صنفات العراقی والم
) قبل الطبع(لفكریة لدى دار الكتب والوثائق وذلك بتسجیل نتاجاتھم ا

. 
ة     ة واإلعالمی سات الثقافی ع المؤس اله جمی داع أع انون اإلی زم ق وُیل

رین وال  ة والناش میة والخاص ة   الرس ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی مط
بإیداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتب والوثائق قبل االذن 

  ) .مرحلة مابعد الطبع ( بتسویقھا اونشرھا 
ى    ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك سخ م س ن داع خم ى إی دعوة ال أتي ال وت
ى    دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم ري العراق اج الفك افي  والنت االرث الثق

  .لباحثین والدارسین األساتذة وا
كما تدعو الدار الكتاب والمولفین العراقیین في الخارج الى تزویدھا         
ى        ا ال ا وإدخالھ ري حفظھ اتھم ، لیج داراتھم ومؤلف ن إص سخ م بن
العین    ف المط ى تعری ل عل ي تعم ة الت ة العراقی ا الوطنی الببلیوغرافی

  .باإلصدارات العراقیة ومؤلفیھا 
دار     سر ال صل ی ى صعید مت ع   وعل حاب المواق دعو أص ضًا، أن ت ، أی

سجیل        ى ت ت ال بكة األنترن ى ش ة عل ة العراقی صحف األلكترونی وال
وقھم     ى حق ًا عل داع ، حفاظ ام إی ى أرق صول عل دیھا والح واقعھم ل م

  .واإلصدار  المتعلقة بالنشر
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اء     " الموروث"ترحب مجلة   ین من االدب ات المثقف بكتاب
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وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض

ات     ال ب والمكتب الم الكت ي ع صة ف ي المتخص ة ھ مطلوب
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 أفق المكان و فضاء المعرفة: لحركة الثقافیة في الحلةا

  ـ كاتب عراقي ـ الحلةباقر جاسم محمد 

شك أن الظاھرة الثقافیة ظاھرة أنثروبولوجیة معقدة، بل شدیدة التعقید نظراً  لما تنطوي علیھ من عناصر و     ال  
ذه              ة بھ ا مختلف ة تجعلھ سمات معین دمغھا ب ة فت ى الثقاف مكونات كثیرة تؤثر على نحو مباشر أو غیر مباشر عل

ي أسھمت      . دالدرجة أو تلك عما سواھا من ثقافة البال  ؤثرات الت ولذلك، ال بد للباحث فیھا من أن یستقصي الم
اك           باب؛ فھن ة ھذه المؤثرات أو األس سبان جمل في تشكیل مالمح الثقافة في مكان ما أو مدینة ما،آخذًاً  في الح

ت البشریة أسباب جغرافیة ترتبط ببیئة المدینة الطبیعیة، و أخرى تاریخیة واجتماعیة لھا عالقة وثیقة بالمكونا
ین                 ة ب ازع عدوانی ة من ا ألی ستقرة ال وجود فیھ ة م المتنوعة والمنسجمة التي أمضت عدة قرون في حیاة مدنی

  .فضالً  عن طبیعة النشاط الفكري والسیاسي الذي ھیمن على الحیاة الفكریة فیھا. سكان المدینة
 میالدیة، عملت ١١٠١ة الموافق للعام  ھجری٤٩٥ففي مدینة الحلة التي أسسھا األمیر صدقة األسدي في العام 

یش    المؤثرات التاریخیة والجغرافیة والبیئیة واألثنیة لسكانھا على صھر مكوناتھا التي أنتجت ثقافة راسخة تع
یة      ت حاضرة    . التنوع حقیقة واقعة وتتنفس التسامح في كل فعالیاتھا االجتماعیة والثقافیة األساس ة كان فالمدین

ط    ي الوس ة        متقدمة تقع ف داد والدیوانی ربالء والنجف وبغ ل ك ة مث دن مھم ین م مة     .  ب ة عاص ة الحل ت مدین فكان
ي         . للفرات األوسط منذ أكثر من قرن من الزمان    ل الت ات النخی اء لغاب ة الغن ة من جھة وللطبیع وكان لنھر الحل

كما كان آلثار بابل بما . تحیط بالمدینة من كل جانب أبلغ األثر في جعل المزاج الحلي متسماً  باالنفتاح والتسامح
ة                   ة بالتجرب شكیل مالمح الصلة الوثیق ي ت سي مھم ف ر نف ة أث یم وسمة حضاریة متقدم توحي بھ من مجد عظ
ا                     ي تمیزت بھ ة الت شكیل صورة الثقاف ي ت م ف ان المكون اإلسالمي ذا دور مھ ا ك البشریة في أقدم صورھا، كم

ونتیجة للظروف الجغرافیة، فقد كانت المدینة . طویلة من الزمنالحلة حتى أن الحوزة العلمیة انتقلت إلیھا لفترة
ففیھا كانت . منتجعاً  قریباً  لمن یروم شیئا  من الترویح البريء عن النفس من المدن المجاورة باستثناء بغداد 

شط           ي ن یقي أیضا، وھ سرحي والموس دور سینما شتویة و صیفیة، وفیھا بعض من النشاط الفكري والفني الم
ث من    . ان ما ازدھرت وأعطت ثماراً  ممتازة في العقود األولى من القرن العشرین       سرع ففي بدایات العقد الثال

دمي       ساري التق ر الی ار الفك واكیر ازدھ ة ب شرین شھدت الحل ت   . القرن الع شرین كان رن الع ات الق ي أربعینی وف
ر أیضاً    المدینة قد صارت موئالً  للحراك الفكري والسیاسي، ثم كان للفكر الق    ومي في خمسینیات ذلك القرن أث

ة    . في صوغ مالمح ثقافة المدینة  سیاسیة واألدبی ة وال ات الفكری . فكانت المدینة تزدھي ألنھا تضم شتى االتجاھ
ار       لقد كانت الحلة من المدن العراقیة األولى التي شھدت انتشار التعلیم الثانوي للبنین والبنات فضالً  عن ازدھ

تح           . نذ ثالثینیات القرن الفائت   الطباعة فیھا م   ذ أن افت افي متنوع من زاد ثق امرة ب ة ع ي الحل ات ف ت المكتب وكان
 میالدیة، وسرعان ما ظھرت مكتبات أخرى في ما یعرف ١٩٢٥المرحوم عباس السعید مكتبة الفرات في العام 

د اإلرھاب،     بو ذلك الشارع الذي تعرض لضربة اإلرھاب قبل أكثر من عام،. اآلن بشارع المكتبات  ت ی د أن نال ع
ى         . قبل ذلك، من شارع المتنبي     أت إل ي انكف ا الت ائفي، أو بوادرھ ة ذات الجوھر الط غیر أن خطر الحرب األھلی

ولعل ھذا خیر دلیل على الحصانة الوطنیة الحقیقیة التي تمیزت بھا . غیر رجعة، لم تجد أي صدى لھا في الحلة
شیخ     انائھبأن من آبثقافة الحلة، تلك الثقافة التي تفخر       ورة العشرین، وال دكتور محمد مھدي البصیر خطیب ث

المي             سلم الع ة ال ي حرك اج الفكري و       . عبد الكریم الماشطة الذي كان عضواً  ف ى النت ا الكالم عل ا عطفن وإذا م
ست منفصلة عن عموم ال             ل لی ي محافظة باب ة وف ي الحل ة ف ة الثقافی د أوالً  أن الحرك ا نؤك افي، فإنن ة الثق ثقاف

ة و             ة الحداثی اتین الحركتین دون أن تنقطع عن الثقاف ة مع ھ ي مندمجة ومتفاعل العراقیة أو العربیة، وإنما ھ
  .الدیمقراطیة والتقدمیة في العالم أجمع

٤  

                                                                
  

مدارات
     



  
وما قدمھ من أبحاث مھمة في الري في ) ١٩٨٢-١٩٠٠(و لنتذكر ھنا نتاجات المرحوم الدكتور أحمد سوسة      

ضال دیم ف راق الق م الع ھ المھ ن كتاب اریخ " ً  ع ي الت ود ف رب والیھ ة  ". الع سألة الثقاف اوز م وان یتج و عن وھ
ر              ین الیھود والعرب عب ة ب سألة العالق ي م رن ف ر من ق ذ أكث المناطقیة إلى مسألة مھمة شكلت أزمة فكریة من

  .التاریخ
إسھام مھم في تاریخ العراق القدیم وفي إطار االھتمام بالتاریخ واآلثار یبرز اسم أستاذنا طھ باقر وما قدمھ من 

ا                ي لیبی ار ف ي اآلث راً  ف د، وعمل خبی ي الخال ان  . وآثاره، كما قام بترجمة ملحمة جلجامش، ذلك السفر األدب وك
. للدكتور سامي سعید األحمد دوره أیضاً  في إضاءة جوانب مھمة في تاریخ وحضارة وفكر بالد ما بین النھرین

دة          ولعل دور الباحث ناجح الم     ا جدی ى وفق رؤی ة عل ة القدیم اطیر العراقی عموري في البحث وإعادة قراءة األس
دة        ى أسس جدی وان في       . سیكون فاعالً  في تقویم النتاج الفكري للعراق القدیم عل سین عل دكتور ح ب ال د كت وق

طورة وال   " ملحمة جلجامش " التفسیر المادي في نص    سیر األس ي تف ة  مقدماً  قراءة من منظور علمي ف حكای
ة    ران و             . التي تضمنتھا الملحم دكتورة مریم عم ل ال ار مث ي اآلث اتذة فضالء آخرین ف فضالً  عن إسھامات أس

  .الدكاترة حمزة حمود وھدیب غزالة وأحمد مجید
الذي أصدر كتاب ) ١٩٩٠-١٩٠٦(وكان تاریخ الحلة، المكان واإلنسان، موضع اھتمام الشیخ یوسف كركوش 

كان من مؤرخي الحلة الدكتور محمد حسین الزبیدي الذي كتب في التاریخ االجتماعي و و. تاریخ الحلة بجزئین
ة الضباط األحرار                شر من تموز وحرك ع ع ورة الراب . االقتصادي لبعض األمصار اإلسالمیة فضالً  عن تاریخ ث

ان الحسن وسواه          ك دوھ دكتور مال ل ال انون مث ال الق اء   وفي حقل األدب الحدیث،    .ھذا فضالً  عن رج ان ألدب ك
ن         . الحلة دور مھم في القصة القصیرة  یس لف شرین في التأس ات القرن الع ذ أربعینی اؤول، من فقد أسھم أنور ش

ة، دور     .القصة القصیرة في العراق    ي الجغرافی  وكان للدكتور شاكر خصباك، وھو باحث وأكادیمي متخصص ف
ا   ات أبرزھ د بمجموع صي الجدی اج القص د النت ي رف م ف اة قا(مھ یةحی دتنا( و ) س ن بل ات م ن ). حكای ان م وك

قصاصي الحلة أیضاً  عائد خصباك وناجح المعموري الذي انصرف عن كتابة القصة وكذلك الدكتور سالم حربة 
رون  ي وآخ د الھیت صافي وحام ازم ال سي وح شھد  . وفاضل القی شكیل الم ي ت ھام ف ین اس شعراء الحلی ان لل وك

اء موفق محمد وحمید سعید وجبار الكواز وناھض الخیاط وجعفر ھجول فكان للشعر. الثقافي والشعري العراقي
ھام     رھم، إس ر غی وري، وكثی ازن المعم كندري وم ي اإلس اجم وعل كر ح ابلي وش د الب سلطاني وخال سین ال وح

شرین            ن القرن الع اني م ة في النصف الث ي المحافظ ي ف شعري العراق شھد ال ي صوغ الم ل دور . واضح ف ولع
ق محمد ھو األبرز في ھذا المجال بما امتازت تجربتھ بھ من طرافة وخصوصیة ذات جوھر    الشاعر الكبیر موف  

اً              . مأساوي انعكست في نتاجھ الشعري     ضاً  أعالم انوا أی اتذة ك ي أس د األدب ت النق ة أعط ظ أن الحل ن المالح لك
د القصصي الرو      ي النق اھر ف سرحي، و   بارزین في ھذا الحقل، فكانت إسھامات الدكتور علي جواد الط ي والم ائ

. جھود األستاذ المرحوم عبد الجبار عباس في ھذه الحقول معالم مھمة في تاریخ النقد األبي الحدیث في العراق
ي الجھد النقدي            ابي ف یس الجن سلم وق بري م ت إسھاماتھا في       . كما أسھم كل من ص ي تنوع ماء الت ومن األس

سفة و      الكتابة النقدیة مھدي شاكر العبیدي والمرحوم قاسم       ي الفل ب ف ذي كت ارك ال عبد األمیر عجام ومحمد مب
یم    د العظ اجي وعب یس الخف ددة وق ید ال اس رش ل عب ادیمیین مث اتذة األك ض األس ذلك بع ضاً ، وك سرحیة أی الم

وحین حدثت النقلة المھمة في دراسة القصة الفنیة وتحول النقد إلى المناھج السردیة الحدیثة . إرھیف وسواھم
اقر جاسم محمد        حلةكان ألدباء ال   م، وب د جاس اس عب تاذ عب ى   . ونقادھا دور مھم أیضاً  ، ال سیما األس د أول وق

ھ السیما           أس فی د ال ب أدباء الحلة حوار الحضارات المعبر عنھ في الترجمة األھمیة الالزمة وأسھموا فیھا بجھ
سع             دي ال ة، وصالح مھ ة واألدبی ة التاریخی ي الترجم وان ف ة، و    جھود الدكتور حسین عل ة األدبی ي الترجم ید ف

د الجبوري          سانیات وحام ة والل ة الثقافی ظ أیضاً  وجود    . معین جعفر الطائي، وكاتب السطور في الترجم ویالح
اج                    د ھجر النت ي بع د األدب ة والنق ة الفكری ي التحول نحو الكتاب ة، إال وھ ة الحل ة بمدین ظاھرة تكاد تكون خاص

ن القصة    وھي سمة واضحة لدى عدد من م . اإلبداعي بدعي الحلة، مثل األستاذ ناجح المعموري الذي تحول ع
إلى الكتابة في الفكر األسطوري من وجھة نظر حداثیة بما یمثل اتجاھاً  خاصاً  یتفرد بھ على الساحة العراقي، 

ل الحراك       . وكاتب السطور وآخرین   ي تفعی سبعینیات دور مھم ف ع ال وكان لتشكیل ندوة عشتار الثقافیة في مطل
ا ً ( وعلى رأس تلك الندوة األستاذ    . الثقافي في المحافظة   وادي مع صفوة من مثقفي       ) الدكتور الحق دنان الع ع

وأھم ما تمیزت بھ . وقد كان لھ دور مھم في الجھد المؤثر لتحصین الثقافة وحمایتھا من التبعیة للسیاسة. الحلة
ین    ھذه الندوة، فضالً  عن حیویتھا الفكریة والثقافیة، أنھا         ین المختلف مثلت كالً  منسجماً  لمجموعة من المثقف

 تتویجاً  لجھد أدباء الحلة في ١٩٨٤ثم جاء تكوین االتحاد العام للكتاب واألدباء في بابل في العام . أیدیولوجیاً 
ة   ام   . أن تكون لھم منظمة مھنیة على قدر من االستقالل وتعبر عن تطلعاتھم الفكریة واإلبداعی ، ٢٠٠٣وبعد ع

ا ھو           داع الحقیقي ، وال تتنكر لم ینة، واإلب ة الحرة الرص بقي االتحاد منظمة ثقافیة فاعلة ومھمة تؤمن بالثقاف
ام               دیث دون أن تغفل االھتم ین وح ا ھو رص ذ بم ى األخ ل تعمل عل رن، ب ع ق إیجابي من تاریخھا الذي یمتد لرب

  . بالتراث
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ل    ة مث ف وصالح        أما الفنون التشكیلیة، فقد أسھم فنانو الحل ائي وسمیر یوس لمان داوود وسعد الط تاذ س  األس

د  عباس وفاخر محمد وعاصم عبد األمیر ومكي عمران ومحمود عجم   ة       وعب ي التجرب م ف دور مھ سن ب ي ح  عل
    .التشكیلیة العراقیة

ارك و          ام وفیصل مب وحظیت النشط المسرحیة تمثیالً  وأخراجاً  باھتمام مبدعي الحلة فكانت لجھود فارس عج
  .فاضل شاكر ویاسین لطیف وأسعد مبارك وسواھم أثر كبیر في تأسیس بدایات الحركة المسرحیة في الحلة

إن اإلحاطة بكل تفاصیل المشھد الثقافي في الحلة تتجاوز بكثیر ما متاح في ھذه الورقة التي نرجو أن یستكمل      
د          ة ق ي الحل ة ف ن القول أن الثقاف ان و       آخرون ما بدأناه ھنا، إال أنھ یمك أفق المك زم ب سھا أن تلت ى نف أخذت عل

ا تؤمن            ة الواسعة ألنھ ى فضاءات المعرف الجغرافیا المحدود، لكنھا في الوقت نفسھ تسعى للخروج بإبداعھا إل
ان       ي كل مك رات   . بأھمیة أن تكون الثقافة فعالً  إنسانیاً  متوھجاً  ومؤثراً  في الحضارة اإلنسانیة ف ولعل المتغی

ا طموحات           الحالیة ستدفع    ھ علیھ ا تفرض اء بم الثقافة في الحلة إلى أن تضع لنفسھا منھجاً  أكثر صرامة للوف
  مثقفیھا كافة

 
  

  

 رد االعتبار للكتاب في زمن العولمة واالنترنت

   بغداد مجید الالمي ـ كاتب عراقي ـ

صورة      ة ال یادة ثقاف وع س اول موض ى تن ا ال راءة یجرن ن الق زوف ع باب الع ن اس دیث ع  او إن الح
مایسمى الثقافة البصریة حیث انتشار االنترنت ووسائل االعالم المرئیة االخرى ، وقد اصبح بامكان  
ل            باب الجی الفرد ان یتواصل مع العالم ویقرأ بأقل من دوالر للساعة وھو الشيء الذي جعل غالبیة ش

ن موضة       وع م ت ن تعمال االنترن ار ان اس اب باعتب ى الكت ت عل ضل االنترن د یف ن الجدی صر وم  الع
اقوس الخطر              دق ن صیحات لت اءت ال ذلك ج ین ل ین والمتخلف الیتعامل بھ ویستعملھ یعد في عداد االمی

راءة    حول مشكلة تھمی   ن الق ي         .ش الكتاب واالبتعاد ع اب ف ى الكت ار ال رّد االعتب ن خطوات ل د م والب
ري والفني واالجتماعي في زمن العولمة واالنترنت ، وجعلھ ـ أي الكتاب ـ محورًا رئیسًا للتفاعل الفك

ة   .بصفتھا خدمة عامة متاحة حیاة الشباب وتیسیر القراءة      ة ولمواطن ویرى البعض ان الوجود لمعرف
ل          ى تمث ھ عل سان وقدرت صي لالن وین الشخ اب ، إلّن التك ر كت ن غی ة م ة ودیمقراطی اة اجتماعی ولحی

اب     ان یحصال اّالموقعھ داخل العالم الیمكن   الم الكت ي ع سان ان یصل     وبق . ف ن لالن ب یمك راءة الكت
اب  الى مبتغاه كما ال یمكن االطمئنان على االنتقال الدیم  اب  .قراطي من غیر وجود سلطة الكت ان الكت

ة                دان المعنی ض البل د بع ذا اوج ل ھ ن اج سود ، وم ي ت یم الت لیس ترفًا بل ھو المنقذ الوحید للعقل والق
ة ع  ة الوطنی ن التعبئ ًا م افي نوع شأن الثق ة   بال ة یومی وض معرك ل خ ن اج ستویات م ف الم ى مختل ل

ُا       لتحبیب القراءة الى الن    یھم مجان اب ال ات       .اس وتقریب الكت ن للعالق ھ الیمك ذكیر بإن ى الت ص ال ونخل
ة         یم الظالمی االنسانیة ان تسود من غیر وجود الكتاب الذي بامكانھ ان یقف سدًا منیعًا امام الجھل والق

  .وموضة العولمة 
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 أوتار حضارة... یة / مر / سو القیثارة 

  الدكتور محمد العبیدي ـ كاتب واستاذ جامعي ـ بغداد
  ا وتر١١قیثارة موسیقیة، ذات 

  مطعمة بالصدف والذھب، ویزین
  مقدمتھا رأس عجل ملتح من الذھب 
  ولوح مطعم بالصدف، وجدت في أور

  وترجع إلى زمن األمیرة شبعاد من نحو
  م . ق ٢٤٥٠

ي             في بالد  رة ف رة ومتنوعة حاض د أشیاء كثی رات ، توج ة والف  الرافدین ارض النھرین ، ارض دجل
ا احد              ي أور، أنھ سومریة ف ة ال المقبرة الملكی رتبط ب سومریة ت ارة ال ضارھا ، والقیث الذھن فور استح

ردات جعل            دة من مف ا واح ة ، أنھ سومریة الرافدینی ة ال ت مقتنیات المتاحف العالمیة وخیر سفیر للثقاف
ة ،             سومریة العراقی ة ال الم الثقاف د مع یقى اح اتھم ، والموس بالد الرافدین تسبق الیونان والرومان بثقاف
اء       ل أرج ى ك قبل آالف السنین ، أنھا نوع من التقدم المتواصل، الذي نشر بدوره الخبرة المتراكمة إل

ع                ل الجمی ن قب ة ، والملموسة م ة الحی ل الثقاف ھ یمث ن نعرف  .العالم كون ي أساس    نح ضارة ھ  أن الح
اج             ي إعداد النت سان ف ا اإلن المجتمعات ، وبالد الرافدین فرصة حقیقیة لمجموعة إجابات حصل علیھ
الثقافي للمجتمع ، من خالل إعداد الجماعات المستقرة واختراع الزراعة وتدجین الحیوانات واختراع 

د    . المعتقد الدیني ستخدامي ، ومن ثم دخولھ في دائرة الفنون الفخار االستعمالي و    یات الب ذه األساس ھ
ئلة من مفردات ثقافتھ فضًال عن ا ھومن جملة ما جنى إنسان بالد الرافدین، أعداد أن تعطي ثمارھا،  

سجالت مكتوبة برقم طینیة، كانت تحتاج إلى تفسیر وتحلیل إلیصال قیمھا العلیا ، وقیثارة أور كانت  
سومر تفصیالت          ا         من منجزات مدینة قدمت ل ة، حینم دمات التاریخی وع المق لة بموض ا ص رة، لھ كثی

ف   ب                  تصاحب وص ادة یطل اریخ ع ة ، وإلن الت احف العالمی ارة المت دیني من خالل زی اج راف ل نت ك
سجالت مكتوبة في حین ان قیثارة أور شاھد حي على الطور األول من الثقافة الرافدینیة ، ھذا التقدم  

الق  یسجل بوضوح إن الشعوب التي تعزف مو  اج   .سیقى ، لھا ثقافات حیھ إنسانیة وبمستوى خ ھ نت ان
ة        ى إمكانی تقني عالي األداء، في وقت كانت المعادن نادرة االستعمال وعملیة صھر المعادن تحتاج إل

شكیل السیما شكل رأس العجل      ومادة الذھب البد أن تحتاج إلى مرونة عالیة   في األداء والفكر،     للت
ھ      الذي یمثل بدوره ، في     ن مقارنت ارب یمك ذا التق اب ، ھ  فنون الرافدین رمز التكاثر والفحولة واإلنج

في أور وجدت القیثارة ضمن مدافن جماعیة .في شيء لھ من األھمیة العالیة ولملكة لھا الشأن العالي    
ة                 دة ، لعملی سیرات عدی ذه تعطي تف ا وھ اظ علیھ صا للحف دت خصی ، وبھا تجھیزات ثریة خاصة أع

كان ) :  سبیزر  أي أي( یقول المنقب االثاري .ھا ومن ثم نشر ثقافتھا المألوفة بھذا االتجاه التنقیب عن
ن             ر م شاھدة الكثی ة ، لم ھ الفرص ن أتیحت ل الملك مسكا ال مدوك والملكة شبعاد ، مألوفین لدى كل م

دة ال     .األشیاء الجمیلة   اوزت العقی وك أور ، وتج دفن  في اعتقادي المقبرة الملكیة خاصة بمل سومریة ب
ًا     الملوك اصطحاب حاجاتھم معھم على غرار ملوك بالد النیل ،وقد     ازًا حقیقی سھا امتی أعطت اور نف

ل سھا قب یقى ،    لنف ي الموس ة ف ا العالی ار ثقافتھ ة إل ظھ ت فرص ا ، أعط الل نتاجاتھ ن خ يء م ل ش ك
ا    والشعر واألدب والفنون التشكیلیة من فخار ، رسم ، نحت     ون العم ذلك فن ذب    .رة  وك شيء ج ذا ال ھ

رى فرصة ،               ي األخ ت ھ ل أعط رأس العج ارة ب ة القیث ب ، وعالق الكثیرین من المشتغلین بھذا الجان
لتكون وحدة شعائریة مھمة لتحقیق الخصب ، من خالل أداء طقوسي معین ، فضًال عن أداء احتفالي     

ن تلك الثقافات نتاج القیثارة النرید أن نحسم من بی.للفوز بالنصر وتحقیق رضا االلھة في نھایة األمر  
یة شعائریة ، ذات                  ات طقوس ى وجود ممارس اه ، إل ھ االنتب ن خالل السومریة وإنما ھي امتداد نلفت م

ھذا االنعكاس الجمیل للقیثارة انعكس على عازف .أھداف تصل بھا الحالة إلى درجة عالیة من النبل      
بعاد ، المو  ة ش زف الملك ة الع ت بمھم ارة ، و قام شریات  القیث ر الن ق آخ ى وف ا عل ع قیثارتھ ودة م ج

د      .االثاریة ، في متحف فیالدیلیفیا       خامة الجھ ن ض دت م ھذا النتاج جعلنا نفخر بحق إننا أمام حقبة ول
  .مكتسبات لم تجاریھا حقب أخرى وإنما كان اكتسابًا ، للحیاة الرافدینیة األكثر إنسانیة 
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  ُیـقرأ  َو ال ـسَمعی

  اعر عراقيداود الرحماني ـ ش
یواجھون صعوبة في قراءة ما ینشر من )ال الخاّصة منھم( تجعل من عوام القّراء مـّمـا ال شك فیھ ان ھنالك عوامل عدیدة

ي الصحف والمجالت واإلصدارات األخرى            ة ف ا          . شعـر العامی ـقِّط تلك العوامل بم ي الحدیث سوف أف سھب ف ولكي ال ن
ذا         السأناقـش كّ  . لمونتاج واإلخراج ا)٣..(التحریك)٢..(التنضید)١(-:یأتي ي قراءةنصوص ھ ك العوامل المؤّثرة ف  من تل

عشرة   لك ال أعتقد بأن ھنالك واحدًا من    -:التـنضید) ١.(الشعر وأبدي ماأراه ممكنًا و مناسبًا للتغلب على تلك المؤثرات     
ة          ة شعر العامّی راءة أو كتاب اٍف بق ادوا  فق . من منضدي اإلعالم المقروء لھ إلمام ك ـدنا      ونحن (د اعت د اعت نھم ق معھم وم

ـة  على القـراءة والكـتابة واإلنشاد بفصیح اللغة العربیة منذ    ) ك نجدھم یخطأون      .. ِسِني دراستـنا األولی الرغم من ذل ( وب
ي تـنضید نصوص الفصیحة    ) وما أكثر وأخطر تلك األخطاء       ة        !!ف عر العامّی ّضدون نصوص ش م ین ا بالك وھ .. ؟!!!، فم

صحیح            فـبا ى الت ـھنالك المصحِّح اللغوي المشرف عل ي تـنضید نصوص الفصیحة ف دث من أخطاٍء ف ا یح ى م سبة ال   لن
ـیق      والمثـبَّـت في  ة وتدق ـاً وسالمتھ     مالك موظفي كل مؤسسة اعالمیة حیث تقع على عاتقھ مسؤولیة مراجع نص لغوّی ال

ا من ُمراِجع أو مصحِّح         تم تنضیدھاأما بالنسبة الى النصوص التي ی .لحین تسلمھ من قبل المطبعة     ة فال یوجد لھ بالعامی
اّدة    ى م شرف عل شعبي(سوى الم بھم  ) األدب ال ـة وأغل دة أو المجل ي الجری ة   .. ف عراء العامی یعھم من ش ـل جم م أُق إذا ل

امي     نص الع ع ال ل م ي التعام ل ف اع الطوی م الب ـّمن لھ ضرمین ، ِم صوص  .المخ ص الن سؤولیة فح ع م اتقھم تق ى ع  وعل
ھ   ) بعد تدقیقھ(وال عذر لمن یدعي بأنھ قد دفع بالنص.وتصحیحھا قبل دفـعھا الى المطبعـة     ذي یلی فالمشرف  .الى القسم ال

ا المطبعة   )األدب الشعبي ( الحریص على نجاح صفحة      سبـق دخولھ فالنصوص  ...علیھ متابعة مادتھ حتى اللحظة التي ت
أما النصوص العامیة فلیس لھا في الصحیفة ...ل جمیع المراحلالفصیحة ممكن تصحیحھا من قبل عدة أشخـاص ومن خال

ـة   .. عـلى تلك الصفحة  )المشرف(سوى ذلك    ـة صعب ا مھّم ـك  ) ٢.(وأعتـرف انھ ي قراءة     -:الـتحری رة ممارستنا ف  ان كث
فیكفـینا . حریكھاومنـذ الطفولة ولدت لدینا سلیقة تكفي ألن نقرأ نصوصھا دون الحاجة الى المبالغة في ت وكتابة الفصیحة

ى               ي اخطاٍء تبعد المعن ـیادي من الوقوع ف ارئ اإلعت ب الق ا لتجنی د من تحریكھ أو ( التحریك لبعٍض من الكلمات التي الب
أتي وجوب    ..فما بالك بشعر العامیة الذي لم تعتد الغالبیة الغالبة من القّراء على القراءة والكتابة علیھ   ).تعكـسھ ا ی من ھن

ذا ا    ھ و          تحریك نصوص ھ ى و یفقده اإلستئناس بحالوت ي ادراك المعن وه ف ارئ أو یت بس الق د یلت شعر ومن دون ذلك ق ل
ـوزن  ( بموسیقاه أي  راءة شعرالعامیة المطبوع          ).الـ ا ق ات فقط یمكن لھ اء  (ھنالك ثالث فئ ال عن ر   ) ب ان أم غی ـًا ك مَحرَّك

ي  ) ج.(تردید ھذا الشعراللذیذمن لھم اھتمام وباع طویل في حفظ و    ) ب.(شعراء العامّیة ) أ.(محّرك العروضیون الملّمون ف
شّوقـون        ! ولكــن  ). السیما الشعـبیة منھا  (األوزان   ـدون والمتـ ـّراء ، المری ین الق ـم ب م ھو عددھ   كم ھي نسبة ھؤالء وك

ـترك  ! نطبع وننشر ِلـتلك الفئات الثالث فقط  ! انـنا  لقراءة المطبوع والمنشور من تلك النصوص ؟ أم     ة تتخبط   ون األغلبی
ات ن    !ل؟ثم المل ..في اإلستنباط والتَوھان   ى كلم ة عل ة  وإلیك ھذا المثـال المبّسط ألھمیة تثبیت الحرك شعر  (صوص العامّی ال

غیر محـرَّكـة و طلب منك أن تقرأھا لھ بالفصیحة ) یـتـكـلم (  كـلمة  لو تقدَم الیك أحدھم بورقة مكتوب علیھا -) :الشعبي
ـھا  . وتحركھا لھ بالسلیقة كونـھا ال تقبل القراءة بشكٍل أو بحركاٍت أخرى ) َیـَتـَكـلَّـْم (  بال عناء  لھ فسوف تقرأھا  وتفعیلت

ـْل ( ھي   ادفتك  ). ُمـَتـفـاِع ة   (ولكن إذاص رأ قصیدة نظمت بالعامّی ت تق ة )وأن ا یقابل كلم ـَتَكّلمْ (م ة  ) َی ة وھي كلم ( بالعامی
ـ ي چیـح ـة  ) ـ ر محّرك ن ا (غی م تك ثالث   ول ات ال ك الفئ ن تل ت م ن      ) ن كال م ّدة أش راءة بع ل الق ا تقب ار ألنھ سوف تحت ف

ـ (أو) َفعوُلْن...ـيچِّیـَحـ(أو ) َفْعـُلْن..ـيچِیـْحـ(ھـَي  ..التحریك ي چِیـَح ـُلنْ .. ـ م تكن ھي        ). َفـَع رَت احداھا ول إذا حدث واخت ف
نص وھو مكسور          اّمـا االبتعاد عن ال.. المقصودة في النص فستقع في أحد أمرین        ذا الجزء من ال رأ ھ ـا ان تق ى وأّم معن

ھ         ) أو الوقوع في كالھما  ( الوزن   ا وقعوا فی ات م شاعر وشاعریتھ تبع ـلون ال ّراء یحّم وفي كال الحالتین نجد أن أغلب الق
   العامیة شعر ومن ھنا تبرز أھمیة وجوب تحریك.لعدم درایتھم بكوالیس النشر.. من حیرة و صعوبة وأخطاء في القراءة 

 شاعره او    ال یمكن ان نـنكر ان كاتب النص ھو العامل األساس في جذب القارئ فلكل قارئ   -:المونـتاج واإلخـراج   ) ٣(
م أیضاً    (كاتبھ المفضل  د ذلك   ) وشھرة الكاتب او الشاعر لھا دور مھ أتي بع نص  (وی ة     )...عنوان ال نص وكیفی م موضع ال ث

ص   ي ال ھ ف ب ل ع مناس ي موق ھ ف ھ   اخراجھ وجعل وة مالحظت ـتیر وق ارة المون اج ومھ ـة المونت ر أھمّی ا تظھ ن ھن فحة وم
فكم من نٍص شعرٍي فقَد بریقھ وانسیابیتھ بسبب رداءة المونتاج واإلخراج ..وقابلیتھ على التصور المسبق لشكل الصفحة

اطع    . ھ أ              ان ترتیب األشطر والمق ا ل ي ترتیبھ شاعر نفسھ وعدم التالعب ف عھا ال ا وض ى وفق م ساغة     عل ي استـ ة ف ھمی
وع   وال ننسى أیضًا أھمیة اختیار الحرف المناسب لكل . واستیعاب القارئ لـلـنص   ھ     .. نص مطب ذي تنّضد علی الحرف ال ف

  .فلكل نص حرفھ المناسب لھ نوعُا وحجمًا.القصة أو المقالة لیس من الضروري مالئمتھ للنص الشعري أو لغیره
ھي (ال بل .. على مواقع األنترنیت التي تنشر شعر العامیة  ھا أعاله نجدھا أیضًاكذلك نجد ان تلك المعاضل التي تطرقت ل

زان  !.. فاغلب المواقع ال تھضم   ) .. األتعس ة عن شعر الفصیحة     ( بل ال ُتظِھر الحرفین الوحیدین اللذین یمیِّ عر العامی ) ش
ین ال     ألخص حركة السكونو با...ناھیك عن الحركات) ـاء بدل الكافچـاف بدل القاف و الـ   گالـ(وھما   وھمزة الوصل اللت

شعر      ذا ال ي ھ ا ف ـناء عنھم ا  یمكن االستغ ـمتھ  (  كونھم ھ  ) ِس ـول  .الغالبة علی رًا أق حاب     -:وأخی ـفت أص ذا لو یلـت ا حب  ی
ة    ا (المؤسسات اإلعالمی اس        ) بأنواعھ ي الن أثیره ف دى ت شعر وم ذا ال ـة ھ ى أھمّی صات    ... ال ویرفعوا من سقف التخصـی

ا آخراً   .لیة لـتلك الصفحـات  الما أ قول  ..أّم ة الزال  -:ف عر العامی ا من خالل           أن ش ـثافٍة ُنـحسد علیھ ـالما نجده وبك ر ط  بخی
ھ  ي من سموع والمرئ شاھد   .الم ستمع والم ذاب الم ي اجت سبق ف م ال انھ لھ ھ   ...والزال فرس ـول ل ـاِرئ فأق ا القــ  -:أم

  .وتحبیب المقـروء منھ.وتشبیب.وتھذیب.فأملنا كبیر في تـشذیب وترتیب...صبـرًا
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   في حلقاتباكت
 داد تأریخ وحضارةبغ

   عّالمة عراقي دكتور حسین امین ـاالستاذ ال: المؤلف 
  المجمع العلمي ـ العراق: جھة االصدار 
 الحلقة الثانیة
  ورجامع المنص

سالم          ة ال داد مدین ي بغ اقیمت في بغداد المساجد واول مسجد بني ف
امع ا   ھ     ھو ج د بنائ صور عن ر المن و جعف ة اب یده الخلیف صور ش لمن

 وھو اول جامع شیده ببغداد ولم  م٧٦٢/ ھـ ١٤٥مدینة بغداد سنة 
ذي         ید ال ارون الرش ت ھ ى وق ھ ال مر بنقضھ   أیزل الجامع على حال

نة             ده س رغ من تجدی ـ  ١٩٣واعادة بنائھ باآلجر والجص وقد ف / ھ
ص    م٨٠٨ اف ال ي اض ضد العباس ن المعت ي زم و  وف حن االول وھ

امع    لھ بالج صور ووص ذا     ) ٥٠(قصر المن ان لھ ة وك ات مختلف ي اوق ادات ف افات وزی امع اض ى الج وجرت عل
ر من           ة كثی امع المنصور امنی ي ج الجامع قیمة حضاریة اذ كان مركزا للتدریس وتلقي العلوم وكان التدریس ف

اء ز      الث حاجات       العلماء والفقھاء ذكر ان الخطیب البغدادي لما حج شرب من م ھ ث ق ل أل اهللا ان یحق مزم وس
صور    امع المن دیث بج الء الح ھ ام ق ل داھا ان یحق امع   ) . ٥١(اح ي ج ر ف وي الكبی الم اللغ سائي الع ان الك وك

سعدان          ن        ) . ٥٢(المنصور یقرىء اللغة وتتلمذ علیھ الفراء وابن ال ة اب ام الرحال ى ای امع المنصور ال ي ج وبق
ولم یرد للجامع ) . ٥٣(ان ھذا المسجد الیزال قائما تقام فیھ صالة الجمعة م وقال ١٣٢٧/ھـ ٧٢٧بطوطة سنة 

  .من ذكر بعد ھذا التاریخ وانطوى اثره الحضاري
  :جامع الرصافة

شییده     وھو اول جامع شید في الجانب الشرقي من بغداد في محلة الرصافة وسمي بجامع الرصافة وشرع في ت
ع من   ). ٥٤(م ٧٧٥/ھت ١٥٩سنة   د ھذا          وكان اوس امع ویع دي قصره بجوار الج ام المھ امع المنصور واق ج

وم      ). ٥٥(الجامع من جوامع بغداد الكبیرة وتقام فیھ صالة الجمعة    شمال یق ى ال افة ال امع الرص وبالقرب من ج
وفي سنة         ت المت ـ  ١٥٠مرقد ابي حنیفة النعمان بن ثاب افة        ٧٦٧/ ھ امع الرص القرب من ج ت تقوم ب ا كان م كم

اب خالصة            الخلف مقابر   ف كت ا اورده مؤل ك فیم ا ورد ذكر ذل اخرین كم یین المت اء العباس
  ).٥٦(الذھب المسبوك 

  :جامع القصر
اهللا       ي ب ي المكتف ة العباس سھ الخلیف اء اس امع الخلف رف بج ـ ٢٩٥-٢٨٩ویع -٩٠١(ھ

في شرقي دار الخالفة العباسیة وكان باب الجامع مجاورا لباب العامة احد ابواب ) م٩٠٧
 یؤدي فیھ الخلیفة العباسي صالة  فة وصار ھذا الجامع ھو المكان الرسمي الذيدار الخال

ان            ائز االعی ى جن رأ عھود القضاة ویصلي عل الجمعة مع حاشیتھ واركان دولتھ وفیھ تق
ة في             ارت صالة الجمع دثین وص اظرین والمح اء والمن ات الفقھ ھ حلق د فی اء وتعق والعلم

وقد زاره الرحالة العربي ابن ) . ٥٧(منصور وجامع الرصافة وجامع الخلفاء بغداد في الجوامع الثالثة جامع ال
ھ   ال عن ر وق وء     : جبی رة للوض ق كثی ة ومراف قایات عظیم ھ س ر وفی امع كبی و ج ة وھ دار الخلیف صل ب ھ مت ان

 م ایام اباقا بن ھوالكو ووالیة عطا ملك الجویني١٢٧٩/ ھـ ٦٧٨وقد شیدت لھذا الجامع مئذنة ). ٥٨(والطھور
ـ  ٦٥٧الذي تولى حكم العراق سنة     نة   ). ٥٩ (١٢٥٩/ ھ ي س ة      ١٩٦٠وف ة مئذن ة القدیم ان المئذن یدت مك م ش

وم من           ي    المجدیدة واعید بناء الجامع على الطراز الذي انشىء علیھ ایام العباسیین وھو الی ة الت ظاھر التراثی
ا       تعبر عن الطراز والفن االسالمي وتقام الصالة في ھذا الجامع الذي یع    اء كم امع الخلف داد بج ي بغ وم ف رف الی

  ١٩٥٨ تموز ١٤سمى الشارع الذي یقع علیھ بشارع الخلفاء وھو من الشوارع الحدیثة التي انشئت بعد ثورة 
  

٩  

                                                                
  

النافـــــذة 
المفتوحة 

     



  
  :جامع االمام ابي حنیفة

زران      ٧٦٧/ ھـ ١٥٠توفي االمام النعمان بن ثابت الكوفي في بغداد سنة       رة الخی رة تعرف بمقب ي مقب م ودفن ف
نة             ). ٦٠( ي س ة وف ي حنیف ة اب ت بمحل ة عرف ـ  ٤٥٩ونشات حول مقبرة االمام ابي حنیفة محل ام  ١٠٦٦/ھ م ق

اء                     سلجوقي ببن ب ارسالن ال سلطان ال ة ال ستوفي مملك ن منصور الخوارزمي م د ب شرف الملك ابو سعد محم
دة عب  ). ٦١(مدرسة عند مشھد ابي حنیفة الصحابھ         اریخ وال  وجرت على الجامع زیادات واصالحات عدی ر الت

یة وبمرور             داد العباس ط بغ ي خط ة ف ھ اھمی رة ول شھیرة والكبی داد ال یزال ھذا الجامع قائما ویعد من مساجد بغ
احب         ن ثابت ص ان ب ام االعظم النعم الزمن صار ھذا الجامع وسط مدینة كبیرة تعرف باالعظمیة نسبة الى االم

  .المذھب الحنفي
  :جامع براثا

شیع                  ذكر الخطیب البغدادي ا    ى الت سب ال ھ قوم ممن ین ع فی ا مسجد یجتم ع المعروف ببراث ان في الموض ھ ك ن
وذكر یاقوت الحموي في معجم البلدان براثا كانت قبل بناء بغداد قریة   ). ٦٢(ویقصدونھ للصالة والجلوس فیھ     

امع        ع الج ي موض لى ف النھروان وص ة ب ال الحروری ا خرج لقت ا لم ًا مر بھ ي ع). ٦٣(یزعمون ان علی صر وف
امع          ذا الج دادي ان ھ ب البغ ي وذكر الخطی المقتدر العباسي ھدم المسجد واعید بناؤه على عھد الراضي العباس

ي  ). ٦٤(صار احد مساجد الحضرة وتوالت فیھ صالة الجمعة     وھذا الجامع الیزال قائما ببغداد في الجانب الغرب
حات واضافات عدیدة وفي الجامع بئر یفیض وتقام فیھ الفرائض الدینیة بشكل منتظم وجرت على الجامع اصال       

ذا نرى                ھ ل ع مائ ي نب ببا ف ان س رم اهللا وجھھ ك ب ك بماء نقي عذب یعتقد المسلمون ان االمام علي بن ابي طال
ي             ام عل ا بشخصیة االم ا وتیمن ر تبرك ذا البئ العدید من مختلف الناس یتزاحمون للحصول على كمیة من ماء ھ

  ).رض(
  :رخيجامع الشیخ معروف الك

روف            شیخ مع د ال ى الزاھ سوب ال رخ وھو من ة الك ي منطق ي ف ب الغرب ي الجان شھورة ف داد الم ساجد بغ من م
وفي   ي المت ـ٢٠٠الكرخ ي     ٨١٥/ھ دین اهللا العباس ة الناصر ل د الخلیف ى عھ ید عل امع ش دو ان الج -٥٧٥م ویب

لناصر لدین اهللا حیث مكتوب والمتبقي من اثار الجامع مئذنتھ التي شیدھا الخلیفة ا) م١٢٢٥-١١٨٠ ( ھـ٦٢٢
دم    ) ٦٥(م ١٢١٥/ھـ٦١٢على حوض المئذنة انھا بنیت سنة    ة الناصر المق د الخلیف ة   . على عھ ان ھذه المئذن

ي داخل           ي حوضھا وف على لطافة مقیاسھا تمثل اجمل المنائر البغدادیة العباسیة بكثرة المقرنصات الزخرفیة ف
د جرت      الجامع   وم یتصدر جوامع          قبر الشیخ معروف الكرخي وق امع وھو الی ارة الج ى عم رة عل دات كبی تجدی

الجانب الغربي في ھندسة بنائھ ونقوش جدرانھ وماذنھ الحدیثة وتحیط بالجامع مقبرة واسعة وبالقرب منھ قبر 
ج وھم من الزمرد خاتون ام الخلیفة الناصر ومقبرة المتصوف البغدادي السري السقطي والجنید البغدادي والح

  .تصوفة االسالمكبار م
  :جامع الشیخ عبد القادر الجیلي

ة      ا للحنابل ان جامع الشیخ عبد القادر الجیلي في االصل مدرسة ابتناھ
وفي سن              ي المت ھ الحنبل ي الفقی ي المخزوم ن عل ارك ب  ةابو سعید المب

ـ ٥١٣ ادر       ١١١٩/ ھ د الق شیخ عب ذه ال عھا تلمی ددھا ووس د ج م وق
نة  وفي س دفون ٥٦١/١١٦٥المت و م سلطان  م وھ ل ال ا دخ ا ولم فیھ

نة   داد س انوني بغ لیمان الق ـ ٩٤١س ة  ١٥٣٤/ھ ره قب ى قب ي عل م بن
اھقة  ا   ). ٦٦(ش نان باش اني س والي العثم س ال م اس ن ث وم

ي          ١٥٨٦/ھـ٩٥٥ داد عل ي بغ ده وال م بجوار القبة جامعا اكملھ من بع
ا  ـ ٩٩٩-٩٩٨باش ن  ). ٦٧) (١٥٩٠-١٥٨٩(ھ د م ذا المرق ة ھ وقب

ا        القباب الواسعة وعلى   خمة مكتوب علیھ ارة ض ھ من  مقربة من رواق
نة    ت س ا بنی ـ٩٤١انھ لیمان    ١٥٣٤/ھ سلطان س ار ال ن اث ي م م وھ

شرقي         ). ٦٨(العثماني وجرت على ھذا الجامع الذي یقع في الجانب ال
  من بغداد زیادات وتعمیرات كثیرة كان اخرھا التجدیدات الواسعة على 

  عدسة محمود جبار
اخر                 ھذا المعلم التراثي الذي      ق مفخرة من مف ازة وھو بح ي الھندسة والری دم ف ن والتق ات الف ة من آی اء آی ج

شیخ         االبنیة التراثیة  ان ال وم ف احب            ببغداد وكما ھو معل اء وھو ص اد والفقھ ار الزھ ن كب ي م ادر الجیل د الق عب
ي ع   المي وف الم االس ي الع سلمین ف ن الم ین م ا المالی ي یعتنقھ ة والت شھورة القادری ة الم ـ ١٠٤٨ام الطریق ھ

د                   ١٦٣٨/ شیخ عب د ال ر مرق أمر بتعمی دي الفرس ف داد من ای تعادة بغ اني باس ع العثم راد الراب م قام السلطان م
ل من ذھب وفضة             ا بقنادی ة وزینھ ر القب ذا بتعمی القادر الكیالني بنظارة شیخ االسالم یحیى افندي وقد شرع ھ

  تب وعمر صندوق الضریح واتخذ لھ ستارا من الحریر المقصب وك
١٠  



  
نة       ا س ر مؤرخ نة   ). ٦٩(م ١٦٣٨/ھـ ١٠٤٨بخط صالح المولوي ما یشیر الى ذلك التعمی ي س م زار ١٨٣٤وف

ان ضریحھ وجامعھ من افخم الجوامع واالضرحة الموجودة في   : الرحالة فریزر جامع الشیخ عبد القادر وقال      
وابرز مافي ). ٧٠(رى وبالد التركستانھذه الجھات ویتقاطر الزوار على تربتھ ھذه من الھند وافغانستان وبخا     

ت من عھد                  ة تجمع ا مخطوط ي تضم كتب امع والت ا من الج عا مھم شغل موض ھذا المعلم التراثي المكتبة التي ت
د            سید عب د ال ى عھ ھ ال اء ذریت اده وابن ا اوالده واحف اف الیھ ا اض ي وم ادر الكیالن د الق شیخ عب ذكر ال د ال الخال

ب االشراف      ي نقی نة            الرحمن الكیالن ز للعراق س د دخول االنكلی ي العراق بع وزراء ف یس لل ان اول رئ ذي ك  وال
وم من                   ١٩١٧ د الی ي تع ي والت ادر الكیالن د الق شیخ عب ة ال ى مكتب ب ال ك من الكت ا یمل ع م رع بجمی م والذي تب

ددھا المكتبات المھمة والتي تحوي نفائس الكتب العربیة واالسالمیة في مختلف صنوف العلم والمعرفة ویبلغ ع
  ).٧١(زھاء ثالثین الف كتاب ویؤمھا سنویا مایزید على العشرة االف مطالع من طالب العلم واھل البحث

  :جامع الشیخ عمر السھروردي
اد                        ار الزھ د البكري من كب ن محم و حفص عمر ب دین اب شیوخ شھاب ال یخ ال سھروردي ھو ش الشیخ عمر ال

ارف         وفي سنة   والمتصوفة ببغداد وھو مؤلف كتاب عوارف المع ى     ١٢٣٤/ھـ ٦٣٢والمت ة عل ره قب ى قب م وعل
امع                    ید ج ذي ش دو ان ال سابع الھجري ویب اء القرن ال ي من بن الطراز السلجوقي وقائمة على اربع اضالع وھ
نة       دود س دین بح ید ال ن رش د اب دین محم اث ال شھور غی وزیر الم سھروردي ال ر ال شیخ عم ال

 مدینة بغداد وھو قریب من احد ابواب بغداد العباسیة في منطقة تعرف بالظفیریة شرقي   ). ٧٢(١٢٣٤/ھـ٧٣٥
ي    سترشد العباس ة الم د الخلیف ذ عھ ا من زال قائم ذي الی ـ ٥٢٨-٥١٢وال زمن ) م١١٣٥-١١١٨(ھ رور ال وبم

ذه     داد وزار ھ ي بغ رة ف ابر الكبی ن المق ون م اد تك رة تك رة كبی سھروردي مقب ر ال شیخ عم ر ال ول قب ت ح تكون
رة      ١٨٨١/ھـ ١٢٩٩ منھم الرحالة مدام دیوالفوا سنة المقبرة العدید من الرحالة  ا مقب رة انھ ن المقب ت ع م وقال

كبیرة كما ذكرت قبة الشیخ عمر السھروردي المخروطیة الشكل وذكرت انھا مزینة ببعض المقرنصات الجمیلة 
سھروردي قائ ). ٧٣(من الخارج التي تترك اثارا جمیلة اخرى في الداخل        ام   والیزال جامع الشیخ عمر ال ا وتق م

  ....فیھ الصلوات الخمس والجمع والعیدین 
  جامع قمریة

داد       یس بغ ام تأس ت ای رة كان ة كبی رخ قری رخ ، والك ة الك ي منطق ائم ف امع ق ذا الج ـ ١٤٥ھ ل ٧٦٢/ھ م وادخ
نة           اهللا س ي المستنصر ب ة العباس یده الخلیف ة ش امع قمری المنصور الخلیفة العباسي ھذه القریة ضمن بغداد وج

ة     ١٢٢٨/ھـ٦٢٦ اء             ). ٧٤(م على ضفة دجلة الغربی َق من بن م یب انیین ول راك العثم ام االت امع ای دد ھذا الج وج
زال          امع الی الجامع العتیق اال المئذنة القلیلة الزخارف الساذجة البناء وفي حوضھا اثار ردم واصالح وھذا الج

  .قائما ببغداد
  :جامع الحظائر

اتون      وھو من الجوامع القائمة ببغداد والتي شیدت   رد خ سیدة زم امع ال ذا الج  في العصر العباسي وقد انشات ھ
نة   اة س ـ ٥٩٩المتوف ي   ١٢٠٢/ ھ دین اهللا العباس ر ل ة الناص ي ام الخلیف رد ھ سیدة زم  -٥٧٥م وال

ـ٦٢٢ ا    ١٢٢٥-١١٨٠/ھ دفنا لھ ا وم ي ورباط روف الكرخ شیخ مع ة ال وار ترب شافعیة بج ة لل شات مدرس م ان
نة    ة س تح المدرس ال ف ـ  ٥٨٩وجرى احتف ى    ١١٩٣/ھ لمت ال یم وس ماط عظ ل س ة وعم اب الدول ضر ارب م وح

ا  درس بھ اني م ان    ). ٧٥(النوق ذي ك شافعي وال ھ ال اني الفقی صر النوق ي ن ن اب د ب ھ محم و الفقی اني ھ والنوق
وجامع الحظائر ). ٧٦(م ١١٩٥/ھـ ٥٩٢معاصرا للسیدة زمرد خاتون ومن كبار الشافعیة في بغداد توفي سنة 

غداد بجامع الخفاقین جنوبي المدرسة المستنصریة ولم یبق من بنائھ االول اال المئذنة وھي اقدم یعرف الیوم بب  
د رممت           داد وق آذن بغ المآذن في بغداد النھا بنیت قبل انتھاء القرن السادس الھجري وعلى طرازھا بنیت كل م

نة           ان س ا ك رمیم اجري فیھ ا من     م١٩٥٠ھذه المئذنة وخصوصًا في اعالي حوضھا وآخر ت ة فیھ  وھذه المئذن
رأس          د زخرف ال الفن البنائي ما یجعلھا نموذجا للفن العربي الراقي ففي رأسھا اشكال ھندسیة من النقوش وق

ھ                 ي قول ة االلوس د ذكر العالم ن الصغیرة وق شبھ االواوی : بالكاشي وغیره وفي حوضھا قسم من العقود التي ت
ة ال      ات قدیم ا        وفیھ خزانة كتب تشتمل على مخطوط دي علیھ داول االی ف بت ا تل ر منھ سیدة  ). ٧٧(عھد وكثی ولل

سائح             وھم ال ر ت ذا القب ي ھ سھروردي وف زمرد قبر تعلوه قبة على الطراز السلجوقي شبیھة بقبة جامع عمر ال
ت في     ) . ٧٨(االلماني نیبور ونسبھ الى السیدة زبیدة زوجة الخلیفة ھارون الرشید     دة دفن سیدة زبی علما ان ال

ر  ابر ق ة ( یش مق نة  ) الكاظمی ـ ٢١٦س نة   ). ٧٩(م ٨٣١/ھ ي س رد خاتون ف سیدة زم ت ال ا توفی ـ ٥٩٩بینم ھ
  . ودفنت في مقبرتھا قریبا من الشیخ معروف الكرخي المتصوف البغدادي المشھور). ٨٠(م ١٢٠١/

  :مشھد االمام موسى الكاظم
ة               ا الخلیف یة امر باقامتھ رة عباس ي االصل مقب ر المنصور لتكون خاصة      ان موقع المشھد الكاظمي ف و جعف  اب

نة          ذي توفي س ـ  ١٥٠بالقریشیین لذا عرفت بمقبرة قریش واول دفین فیھا ھو جعفر ابن الخلیفة المنصور ال ھ
  م دفن في مقابر قریش ٨٩٩/ھـ١٨٣ولما توفي االمام موسى بن جعفر المعروف بالكاظم سنة ). ٨١(م ٧٦٧/

١١  



  
شھد          وبمرور الزمن صار الناس یسكنون      ). ٨٢( ساكن المحیطة بالم ي ان تكون الم ریش وطبیع ابر ق حول مق

ي اخذت في النمو          الكاظمي ینزلھا على العموم العلویون الذین صاروا یكونون النسبة العظمى لتلك المدینة الت
ن           ). ٨٣(واالتساع   سین ب ن الح ي ب ن عل اقر ب واالمام موسى الكاظم ھو موسى بن جعفر الصادق بن محمد الب
اره       علي بن اب   ى المك صبر عل ي طالب وھو االمام السابع عند الشیعة االمامیة وكان معروفا بالزھد والعبادة وال

م                    ار ث ائتي دین ار وم ة دین ار واربعمائ ة دین ان یصر الصرر ثلثمائ ا وك ویقول عنھ ابن خلكان وكان سخیا كریم
مزرعة التي ھو فیھا بالف دینار واھدى لھ مرة عبد مملوك عصیدة فاشتراه واشترى ال    ) ٨٤(یقسمھا بالمدینة   

ھ      ب المزرعة ل ھ ووھ نة      ). ٨٥(واعتق داد س وا بغ ذین دخل ویھیین ال دو ان الب ة  ٩٤٦/ھـ ٣٣٤ویب ذلوا عنای م ب
ھـ ٤٥٦كبیرة في بناء مشھد االمام موسى الكاظم كما دفن في بنایة المشھد عدد من امراء البویھیین ففي سنة 

كما تم دفن االمیر عضد ). ٨٦(ھ ونقل جثمانھ الى مقابر قریش بعد سنتین توفي االمیر معز الدولة احمد بن بوی
م نقل تابوت جالل ١٠٤٤/ھـ٤٣٦في سنة ). ٨٧(م في مقابر قریش ٩٨٢-٩٧٨/ھـ٣٧٣-٣٦٧الدولة البویھي 

ابر قریش                ي مق ة لھم ف ى ترب ة ال ھ الكبرى من دار المملك ویھي وابنت ابر    ) ٨٨(الدولة االمیر الب ي مق ن ف ودف
 العدید من االمراء والوزراء والوجھاء والعلماء كما حظي المكان بعنایة الملوك والسالطین مثال ذلك ان قریش

اظم              ى الك ام موس د االم ا مرق ). ٨٩(الملك نادر شاه قدم ھدایا مالیة جسیمة وتحفا ثمینة الى مرقد االئمة ومنھ
نة          داد س ھ بغ د دخول ك عن شھد    ). ٩٠(م ١٤٠٠/ھـ ٨٠٣وممن زار المرقد من المشاھیر تیمورلن اھد الم ا ش كم

ر الجواد              ھ قب ى جانب اظم وال ى الك ر موس داد قب الرحالة العربي ابن بطوطة وذكر انھ في الجانب الغربي من بغ
واح الفضة        ھ ال ة ان    ). ٩١(والقبران داخل الروضة علیھما دكانة ملبسھ بالخشب علی ار التاریخی شیر االخب وت

نة       العمارة الحالیة للمشھد الكاظ    صفوي س شاه اسماعیل ال د ال سنة   ١٥١٨/ھـ ٩١٤مي تمت على عھ ي ال م وھ
شھد والمسؤولین         دام الم ب لخ ین الروات التي دخل بھا بغداد وامر بتشیید بنایة المشھد تشییدا رائعا فخما وتعی

م    ١٥٣٥/ھـ٩٤١كما ان السلطان سلیمان القانوني عند دخولھ بغداد سنة    ). ٩٢(عنھ   ا ل ض م ال بع  م امر باكم
ا              شیعیة مع سنیة وال شاھد ال لیمان بالم ). ٩٣(یتم من عمارة المشھد ویؤید المستر لونكریك عنایة السلطان س

ة   ٣٧٠والمشھد الكاظمي الیوم من االماكن المقدسة عند المسلمین طول صحن المشھد    یط تح م وللمشھد اروق
وان      بھ من جھاتھ االربع وسور الصحن مكون من اواوین مزخرفة بالقاشاني وھن     ل ای اك غرف خاصة داخل ك

ة               دران االروق م ج ظ ان معظ ا ونالح وتى فیھ دفن الم سكن او ل كانت تستعمل للدرس والتحصیل او للخزن او ال
دران           ى الج ة وتحل یة المختلف ا ذات االشكال الھندس ارف  بوالقاعة التي فیھا الضریح جمیعھا مغطى بالمرای زخ

في الروعة كما نشاھد االبواب الذھبیة وتعلو المشھد قبتان كبیرتان یات قرانیة كریمة غایة    آاسالمیة جمیلة وب  
مكسوتان بالذھب الخالص واربع منائر شاھقة مكسوة بالذھب تضفي على البناء الھیبة والسمو واالبداع وذلك   

ر دونالدسون من یصل ا               د ذك ع فق م االسالمي الرائ ذا المعل رین لھ ة والزائ ى  ما اثار اعجاب العدید من الرحال ل
بغداد من الشمال او الغرب البد من ان یجتذبھ منظر المآذن المذھبة االربع في الكاظمیة التي یوجد فیھا المشھد 

  یتبع                                                                          ). ..٩٤(الكاظمي المشھور في العالم االسالمي 
  :المصادر 

م النجوم الزاھرة في    ١٤٦٩/ ھـ٨٧٤جمال الدین یوسف بن تغرى بردى االتابكي ت   : ى  ابن تغري برد  ) ٤٧(
  م١٩٤٣/ ھـ١٣٦١ طبعة دار الكتب المصریة ٣٢٧ ص  ٣ملوك مصر والقاھرة ج

   ٣١ ص ٨المنتظم ج) ٤٨(
شیباني ت  ) ٤٩( د ال ن محم ي ب ر ، عل ن االثی ـ٦٣٠اب اریخ ج١٢٣٢/ھ ي الت ل ف ة ٣٣٠ ص ٧م الكام  الطباع

  م١٩٣٤/ھـ١٣٥٣یة المنیر
  ١٠٨ ص ١الخطیب البغدادي ج) ٥٠(
  ١٩٢٣ طبعة مرجلیوت ٢٤٦ ص١معجم االدباء ج: یاقوت الحموي ) ٥١(
  ٢٤٣ ص٤المرجع السابق ج) ٥٢(
 مطبعة مصطفى ١٤٢م رحلة ابن بطوطة ص ١٣٧٧/ ھـ٧٧٩ابن بطوطة محمد بن عبد اهللا الطنجي ت ) ٥٣(

  م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧محمد 
  ١٠٩ ص١ي جالخطیب البغداد) ٥٤(
ھـ ١٣٤٢ بغداد – مطبعة دار السالم ٢٢ بغداد ص- مطبعة دار السالم ٢٢ابن الجوزي مناقب بغداد ص ) ٥٥(
  م١٩٢٣/
   .٢٦٩ ، ص ٢٦٧ ، ص٢٦٣ ، ص٢٦١، ص ٢٥٨، ص٢٥٢، ص٢٥٦ص: االربلي ) ٥٦(
  ١٠٩ ص ١الخطیب البغدادي ج) ٥٧(
ر ص             ) ٥٨( ن جبی ة ب اني رحل د الكن ن احم ة حنفي بمصر    ١٨٢ابن جبیر محمد ب  ت ١٩٣٧/ھـ ١٣٥٦ مطبع

  م١٢١٧/ھـ٦١٤
   طباعة٣٣٩م الحوادث الجامعة ص ١٣٢٣/ھـ٧٢٣ابن الفوطي عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي ت ) ٥٩(

١٢  



  
  م١٩٣٢/ھـ١٣٥١المكتبة العربیة بغداد 

  ٤٢٢ ص ١٣الخطیب البغدادي ج) ٦٠(
  ١٠٥ ص٨ابن االثیر ج) ٦١(
  ١٠٩ ص ١الخطیب البغدادي ج) ٦٢(
  ٥٣٢ ص١موي معجم البلدان جحیاقوت ال) ٦٣(
  ١١٠ ص ١الخطیب البغدادي ج) ٦٤(
راق ص   ١٨١٥كارستن نیبور ت  : بیبور) ٦٥( ى الع ة     ٣٩م رحلة نیبور ال ة دار الجمھوری رجم عن االلمانی  مت

  م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥ بغداد -للنشر والطبع
ري) ٦٦( ري ت  : العم ر اهللا العم ن خی ین ب ـ١٢٣٢یاس را١٨١٧/ھ ة الم سالم   غای داد دار ال ن بغ ي محاس م ف

  م١٩٦٨/ھـ١٣٨٣ مطبعة دار البصري بغداد ١٦٩ و ص٣٤ص
ین ج   ١٩٧١/ھـ١٣٩١عباس العزاوي   : العزاوي) ٦٧( ین احتالل ة    ٢٣٤ ص٤ العراق ب یض االھلی ة التف  مطبع

  م١٩٣٩/ھـ١٣٥٧
ف ت  ) ٦٨( ن یوس ى ب ن یحی د ب اذفي محم ـ٩٦٣الت د ١٥٨٤/ھ شیخ عب ب ال ي مناق واھر ف د الج ادر م قالئ  الق

  م١٩٣٧/ھـ١٣٥٦ القاھرة ٥٦ص
  ٢٣٤ ص٤العراق بین احتاللین ج: عباس العزاوي) ٦٩(
   بغداد١٩٦٤مطبعة المعارف /ترجمة جعفر خیاط١٦٦جیمس بیلي فریزر رحلة فریزر ص: فریزر) ٧٠(
ادر الكیال     : عماد عبد السالم رؤوف     ) ٧١( د الق شیخ عب امع ال ي ج االثار الخطیة في المكتبة القادریة في ج  ١ن

  م١٩٧٤/ھـ١٣٦٤بغداد - مطبعة االرشاد٢٦ و٢٥ص
  ٢٣٦دلیل خارطة بغداد ص) ٧٢(
وا) ٧٣( دام دیوالف دا: م ة م وا صمرحل صطفى جواد٦٨ دیوالف ي البصري،م ا عل داد - ترجمھ عد بغ ة اس مطبع

  م١٩٥٨/ ھـ ١٣٧٧
  ٤الحوادث الجامعة ص) ٧٤(
ان ج  ةآم مر١٢٥٦/ھـ ٦٥٤سبط بن جوزي، یوسف بن قرا علي ت     ) ٧٥( اریخ االعی  ٤٢٢ ص٨ الزمان في ت

  ١٩٠٧شیكاغو 
سبكي) ٧٦( اب ت : ال د الوھ دین عب اج ال ـ ٧٧١ت رى ج١٣٧٠/ ھ شافعیة الكب ات ال ة ١٩٨ ص٤م طبق  الطبع

  بیروت بال تاریخ / الثانیة طبعة دار المعرفة
كري ت    ) ٧٧( ـ  ١٣٤٢االلوسي محمود ش ا ص    ١٩٢٤/ھ داد واثارھ ساجد بغ اریخ م ة دار ا ٤٢م ت سالم   مطبع ل

  م ١٩٢٧/ ھـ ١٣٤٦بغداد 
  ٣٨نیبور ص) ٧٨(
  ٤٣٣ ص٤الخطیب البغدادي ج) ٧٩(
  ٢٦١ ص٩ابن االثیر ج) ٨٠(
  ٥٨٧ ص٤ معجم البلدان ج١٢٠ ص١الخطیب البغدادي ج) ٨١(
  ١٢٠ ص١تاریخ بغداد ج) ٨٢(
ى موسوعة موسوعة العتبات المقدسة من بحث كتبھ الدكتور حسین امین في المدخل ال  : جعفر الخلیلي   ) ٨٣(

  ١٩٦٥ طبعة بیروت ١٢٤العتبات المقدسة ص
  ٣٩٣ ص٤م مطبعة السعادة مصر وفیات االعیان ج١٢٨١/ھـ ٦٨١شمس الدین احمد ت : ابن خلكان) ٨٤(
ن عمر ت     : ابن كثیر   ) ٨٥( ماعیل ب ة ج  ٧٧٤/١٣٧٢الحافظ ابو الفدا اس ة والنھای ة  ١٨٣ ص١٠م البدای  طبع

  ١٩٦٦بیروت -دار المعارف
  ٤٨ ص٧ظم جالمنت) ٨٦(
  ١٢٠ ص٧المرجع السابق ج) ٨٧(
  ١١٨ ص٨المرجع السابق ج) ٨٨(
زوراء ص              : الكركوكلي  ) ٨٩( داد ال ائع بغ اریخ وق ي ت وزراء ف اظم نورس دوحة ال  ٤٦الشیخ رسول ترجمة ك

   بیروت–مطبعة كرم 
  ٢٤٠ ص٢تاریخ العراق بین احتاللین ج) ٩٠(
  ١٤١ ص١رحلة ابن بطوطة ج) ٩١(
   ٢٣٨ ص١قسم الكاظمین ج-دسةالعتبات المق) ٩٢(
دیث            : لونكریك) ٩٣( راق الح اریخ الع ة قرون من ت اط ص   / ستیفن ھمسلي اربع ة  ٣٩ترجمة جعفر خی  الطبع

  ١٩٨٥بغداد - مطبعة اركان-السادسة
١٣  
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  ي وزارة الثقافة ـ العراق ف
  الحلقة الثانیة

  المبحث الثالث
  الشارع الوارث

ھ         د ذات ھ ولی ارع حدیث ولكن ي ش شارع المتنب
ث        ا وری ا او مقطوع الجذور وانم ولیس ھجین
اماكن وطقوس متجذرة في الثقافة العربیة فقد 
حاول العرب ان یتعاملوا مع الثقافة من خالل          

ذ  ة ، وھ واء احتفالی ارع  اج ھ ش ا یحقق ا م
شارع وارادوا      ذا ال ي ھ صل ف ذا ماح اس وھ ات الن شغاالت وتجمع میم ان ي ص ضعوھا ف اولوا ان ی ي وح المتنب
ة          سافات الزمنی دة ھي الم ي ایضا ، وبعی ارع المتنب تكریس ایام معینة للثقافة ، وھذا ما حققھ العراقیون في ش

شارع      التي تفصل بین اسواق عكاظ والمربد وغیرھما وبین شارع        ین االسواق وال ذي یجمع ب  المتنبي ولكن ال
ذه           ي وھ ارع المتنب م ش ي موس ة ھ جوھري واساسي بالرغم من ھذه المسافات فھذه االسواق موسمیة والجمع
ات        االسواق جمعت بین الثقافة والتجارة ، وھذا ما فعلھ شارع المتنبي منذ افتتاحھ واختصاصھ بالكتب والمكتب

ة   ,كما تذكر المصادر,ي االسواق  وحتى االن وكانت تجري ف      مفاضالت بین القصائد او حسب وجھات نظر نقدی
د       اھج ورؤى النق ذه المفاضالت بمن معینة یشارك بھا شعراء ونقاد من ذلك العصر البعید وتجري في المتنبي ھ

لشارع الیطرحون الحدیث في المقاھي وخالل لقاء االدباء والمثقفین في شارع المتنبي ، كما ان الباعة في ھذا ا
ف             ل مؤل اب وك ل كت ة ك دركون اھمی م ی ا ھ لة وانم ز ومفاض ن دون تمیی الت م ب والمج ن الكت ضاعتھم م ب
ة                 ة والثقافی ة العلمی ة والبحثی ات القرائی ذه االحتیاج ة ھ ي تلبی ا ف ا ودورھم واالحتیاجات اآلنیة والمستمرة لھم

ین ا       ة ب ة وثیق ت العالق ذلك كان یة ول ر المدرس یة وغی اب     المدرس اء والكت ن االدب شارع م ادي ال ة ومرت لباع
ة          ب المھم ن الكت روض م اول المع ة تتن ة وعمیق انبین غنی ین الج ث ب وارات واالحادی ت الح ین وكان والمثقف
ساخ          تیراد واالستن ق االس ن طری ھ ع صول علی ن الح ذي یمك ا وال ذ منھ ب والناف ب والمغی ة والغائ والمطلوب

یاسیة في بعض مراحل التاریخ العراقي تمنع عرض وبیع عناوین معینة وعندما كانت االنظمة الس   .والمقایضة  
ذه        ت ھ ات كان ق والعقوب من الكتب واالصدارات وتالحق المقتنین والمشترین والمروجین لھا وتعرضھم للتحقی
ل                ساخ بعضھا من قب تم استن ي وی ارع المتنب ات ش ال ومكتب الكتب واالصدارات تباع بشكل سري في بعض مح

ادرة      اكثر من و   سخًا من مجالت ص احد من الباعة واصحاب المكتبات ویحصل ان تجد ھذه المحال والمكتبات ن
ة               داد او مدین ي بغ ا صادرة ف ابیع وكانھ ام او اس ر بضعة ای في بلدان اجنبیة بعیدة ولم یمض على صدورھا غی

رب     عراقیة وكانت مؤلفات واعمال الكتاب واالدباء الع
ذه ا  ي ھ شكل سري ف ة ب ارع متداول ل ان ش ل ب لمراح

المتنبي اصدر االعمال الكاملة الدباء عرب وعراقیین        
ضھم       رأت لبع د ق دارھا وق حابھا باص ام اص ل قی قب

راءتھم   تصریحات ینفون قیامھم باصدارھا ویعلن       ون ب
  ٠منھا

تم           ذي ی شارع ال زال ھو ال ا ی ان وم ي ك ارع المتنب وش
لیة    ات االص دة للطبع ات مقل دار طبع ھ اص ن خالل م

ذي        لبعض ا  شارع ال لكتب العراقیة والعربیة النافذة وال
ذ         ة وتنفی تتم فیھ عملیات استنساخ بعض الكتب المھم
اء     اب واالدب ض الكت ال بع ات واعم ساخ مؤلف واستن
ا           یح لھ وافترض زاعما ان اسواق عكاظ والمربد لو ات
ھ     ت مثل ي لفعل شارع المتنب راھن ل صر ال اح الع ا ات م

  لثقافیة وتفرغت ولتركت التجارة بالبضائع غیر ا
  عدسة كریم كلش
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للثقافة وبضائعھا وللجأت الى التقلید واالستنساخ لتلبیة طلبات الزبائن من المثقفین عندما یستدعي الظرف ذلك 
وعندما تكون االمكانات المادیة للبائع والزبون غیر قادرة على توفیر االصدارات بطبعاتھا االصلیة من الخارج     

وجشع التجار ولھاثھم وراء االرباح اال انني ارى لتاجر الكتب حرصا شدیدا على التواصل   وبالرغم من شراھة    
ل ،               ض المراح ي بع ساد ف سائر وك ن خ ھ م ایتعرض الی الرغم مم ا ب ل بھ ى العم ھ عل ضاعتھ وحرص ع ب   م

ا كا      ة فیھ ات الثقافی دثار ، ألن االھتمام ف واالن ى التوق ا ال د وغیرھ اظ والمرب واق عك ت اس ذلك تعرض ت ول ن
تمر سوق                     زو الس داد للغ م تتعرض بغ و ل ب ول ارة الكت م تعرف تج ا ل ھامشیة ولیست المحور االساس ، وألنھ
ان        ذي ك الوراقین ولما تعرض للتوقف واالندثار فقد تطور االھتمام بالثقافة في العصر العباسي الى المستوى ال

الى المستوى الذي تخصص فیھ بغداد سوقا فیھ رسل الخلفاء والتجار یجوبون االفاق بحثا عن الكتب المھمة و   
اب الواحد           سخ الكت ادة عدد ن د لزی سبیل الوحی خاصا بالكتب ھو سوق الوراقین الذي كان فیھ االستنساخ ھو ال
ن                   ارة والف ة والتج ین الثقاف ھ ألن یجمع ب ا یؤھل ب م ي الكت رة ف ط ومن الخب ة الخ وكان الناسخ یملك من روع

  .بامتیاز وجدارة 
 اندثار سوق الوراقین وعدم توفر المعلومات عن خصائصھ المعماریة وعن طبیعة وتوزیع المحال    وبالرغم من 

سوق     الفیھ وعن االسواق المجاورة لھ ا    ین ال ة ب ة قوی  ان المؤرخین والمعنیین بشارع المتنبي یرون ان القراب
سوق   والشارع وان الشارع امتداد للسوق وان االول وریث للثاني وھناك من یعتقد ان    ان ال الشارع اقیم في مك

وط            د الخی ك ال تج وراقین فان د وال اظ والمرب ل عك واق مث ن اس ي م ارع المتنب بق ش ل ماس سھ ، واذ تتأم نف
ان           ررة بالزم ات مب ع اختالف ل موق د لك ل تج دة ب ة المتباع سافات الزمنی ن الم الرغم م ة ب ائج مقطوع والوش

  .ه االسواق وصیغة معاصرة لھاوخصائصھ وسوق الكتب وتجد شارع المتنبي تتویجا لھذ
  المبحث الرابع
  جمعة المتنبي 

اء          ب االدب و كت ن ل ال ولك یوم الجمعة في العراق ھو یوم الراحة االسبوعي والیوم الذي تتوقف فیھ معظم االعم
ة      ة والثقافی ة والعلمی اراتھم الحمیم ن زی ال ع ف االجی ون من مختل ادیمیون العراقی اء واالك رون والعلم والمفك

ل او        رع المتنبي ألعطوا یوم الجمعة اھمیة خاصة واستثنائیة ،      لشا ع ھذا الجی د م م تول ة ل فزیارتھ یوم الجمع
ھ     وم مقدس     . ذاك وانما ھي ولدت مع والدة ھذا الشارع واستمرت معھ ومازالت مالصقة ل ة ی وم الجمع وألن ی

سا واح       وم تحمل تقدی ذا الی ان وھو      عند المسلمین فإن زیارة شارع المتنبي في ھ ان والمك ا للزم ا وتعظیم ترام
ب من                     م الطی ساجد وسماع الكل ة للم وم الجمع ادوا تخصیص ی م اعت سلمون ایضا اذ انھ االمر الذي اعتاده الم

ا      االئمة والخطباء وتخصیص ھذا الی        دقاء ومم ارب واالص د االق ب ینتھزون       وم لتفق ا ان باعة الكت ظ حالی یالح
اس   شد الن ة وتح وم الجمع ول ی ة حل داخلھا   فرص ام م ضاعتھم ام ساجد لعرض ب ي الم صالة ف ضة ال الداء فری

ویفضل ھؤالء الباعة ان یقیموا مكتباتھم قرب المساجد اخذین بالحسبان یوم الجمعة وما یحصل فیھ من حشود 
ة          ول الثقافی ات والمی ع للرغب تح واس ن تف دیني م اعي وال ي والجم ره الجو الروح ا یثی اس وم ذه .للن ت ھ وكان

واء ح ار   االج ة واالفك صحابة واالئم یر ال ة وس ث النبوی ة واالحادی ات القرآنی اء باآلی وات الخلف صدح اص ث ت ی
ة         ة للتزود بالثقاف سابقة وفرص واالحادیث والمواعظ والتحلیالت محفزات اساسیة للبناء الثقافي في المراحل ال

عض قضایا الدین والفلسفة واللغة في اطار ظروفھا حیث كانت ترافقھا ایضا الحوارات واالحادیث التي تتناول ب
ة                   دن العربی ي الم ة ف الس الثقافی ب المج ة ولعل اغل ات ثقافی وم واھتمام والشعر ومایبرز في كل عصر من عل
صلة         ي مت ارع المتنب ة ش ح ان جمع ذي یوض ر ال ا االم دا النعقادھ ة موع وم الجمع ار ی ت تخت المیة كان واالس

شھد        ومتواصلة مع تقالید ھذا الیوم التي تمتد     ھ ی سنین خاصة وان ات من ال ا المئ في عمق الزمن ویبلغ عمرھ
ا                   دث االصدارات وم افي واح ع الثق ث عن الواق ین بعض الحوارات واالحادی ھ من المثقف ایضا من خالل زائری
ة            د الثقاف م تع سابقة ول یتصل بثقافة كل مرحلة واذا كان شارع المتنبي قد اختلف بجمعتھ عن جمع المراحل ال

ھي الغالبة على معروضاتھ واھتماماتھ فان ذلك یرجع الى التطور الھائل الذي شھده عصرنا في المجال الدینیة 
الثقافي وتنوعة وغزارة انتاجھ ولم تكن االسباب التاریخیة غائبة عن المثقفین العراقیین وھم یختارون الجمعة 

شارع    یوما لشارع المتنبي ولكنھم ارادوا من ھذا االختیار ان یفرغوا انف   اس ال اغلھم االس سھم لھ وان یكون ش
ارات    والمعروض فیھ وزواره ومقاھیھ ، وقد تعزز ھذا االختیار بانفتاح الشارع على كل المثقفین ولمختلف التی

ال           ف االجی ة بمختل ة العراقی اة الثقافی ومع وجود   . واالتجاھات الثقافیة وتعزز باستقبالھ ابرز االسماء في الحی
ھ الصلة            المنظمات الثقافی  ین اذ یجدون فی ة المثقف دى غالبی و المفضل ل شارع ھ ة والمكتبات العامة فان ھذا ال

ة وھو                 ساحات طویل داد م ى امت ب عل ا والتواصل مع الكت ل معھ ي التعام الحمیمیة بالثقافة وقدرا من الحریة ف
ة       م كل جمع ي بھ راقیین ویلتق ث     الشارع الوحید الذي یجمع بین اوسع عدد من المثقفین الع بوع حی ل اس  من ك

ین         ات وبمثقف ي المحافظ ن مثقف دقاء م ا باص یمكنك ان تلتقي مع أي مثقف من أي تیار واتجاه وان تلتقي احیان
انھ       عراقیین عادوا من المنافي والبلدان االجنبیة الى بلدھم العراق ،         ت ش ذي اعل ي ال ة المتنب ولكن تقلید جمع

  مل شیئا من القداسة والروحانیة لم یعد قائما لذلك اصبح الشارع واعزتھ وعاشتھ اجیال من المثقفین والذي یح
١٥  



  
ر        مقفرا من رواده البارزین المھمین ولم یعد یحمل غی

وال  ع التج ك ان من م ذل ھر  * االس ذ اش رض من ذي ف ال
عدة ترك تاثیرا سلبیا على ھذا الشارع فھو شارع یوم 
اة      نفس الحی و یت سنین وھ شرات ال ذ ع ة من الجمع

خ في یوم الجمعة والناس یقصدون الذھاب الیھ والتاری
ا            شارع م ذا ال ى لھ ة الیبق دون الجمع وم وب ذا الی في ھ
ا یحصل          یمیزه عن الشوارع التجاریة االخرى وھو م
االن ان حملة اعادة اعمار وبناء شارع المتنبي ینبغي   
ھ   ة جمعت اریخ وقداس وزا ودالالت وت ستوعب رم ان ت

ب   العزیزة والفریدة من نوعھا و  اوین الكت الساطعة بعن
وعیون المثقفین وان تقود الى رفع حظر التجوال عنھ  
ل     ھ وبك املین فی ل رواده والع ده بك ى عھ ع ال لیرج

  .ماعرف عنھ من تقالید عریقة 
  

     الخامس المبحث
  عدسة كریم كلش                         مركز ابحاث شارع المتنبي

  
سائر    دول ال ة وال دول المتقدم دایتھا      تعمل ال ذ ب ة من االت الطارئ ة الظواھر والح ى متابع دم عل ق التق ي طری ة ف

لبیات                  د ومن س اطر وفوائ ا من مخ نجم عنھ ا ی اس م ى اس ا عل ل معھ ا والتعام ى لنموھ ات االول وظھور العالم
واھر     ات الظ ن متراكم ر م اني الكثی راق نع ي الع ا ف ذلك ولكنن بة ل رامج المناس ط والب ع الخط ات ووض وایجابی

ا ونعرضھا للفحص         والحا دودھا دون ان نتابعھ الت الطارئة التي نمت واستفحلت وامتدت اذرعھا وتجاوزت ح
والدراسة ونمیز بین السلب واالیجاب فیھا ونحكم سیطرتنا علیھا حیث ادى ذلك الى اختالطھا وتداخلھا بظواھر 

ى الت           دفاعنا ال ضا ولعل ان ا ای اول ھذه الظواھر      وحاالت اخرى وادى الى صعوبة فصلھا عن غیرھ ي تن ر ف نظی
ا نلجأ           ى انن ا یرجع ال اؤل انم والحاالت واالنھماك فیھ وغیاب او ضعف الصیغ واالجراءات العملیة في ھذا التف

دیدة الت        االت ش واھر والح ذه الظ بحت ھ د ان اص اؤل بع ذا التف ى ھ دھا    ال ن بع دة ع بحت بعی د واص   عقی
الحصائیات واالدلة العملیة المتعلقة بھذه الظواھر والحاالت العملي والتنظیر یرجع ایضا الى محدودیة وضعف ا

ي ینبغي          ات واالجراءات الت اب المتابع ومحدودیة وضعف الدراسات والبحوث التي تعتمد علیھا وضعف او غی
  .لھا ان تترتب على مثل ھذه الدراسات والبحوث 

و             ى ت دم اذ تحرص عل ق التق وفیر    ان الدول المتقدمة والدول السائرة في طری تبیانات وت فیر االحصائیات واالس
ذلك من       الدراسات والبحوث عنھا واعتماد ھذه الدراسات والبحوث في اتخاذ االجراءات والقرارات انما تعزز ب
د      ا تبع ا انھ التعامل العملي مع الظواھر والحاالت ومن طابعھا العملي وتحسم مایدور بشأنھا من اختالفات ، كم

تراضات كما انھا تبعد ھذه االختالفات النظریة ، ویستحق شارع المتنبي ان نتابعھ بحثا ھذه االختالفات عن االف
ابر      ودراسة وان نتابع وندرس مایحصل فیھ من ظواھر وحاالت ،         ا للمرور الع یس طریق ذلك ان ھذا الشارع ل

اریخ     صل بت راق ویت داد الع ى امت افي عل دوره الثق د ب ارع یمت و ش ا ھ ابر وانم سوق الع افي او الت راق الثق  الع
ن ان             ذي یمك ان ال ھ المك ا ان تالف اختصاصاتھم وتوجھاتھم كم ى اخ ویتواصل ایضا مع المثقفین العراقیین عل
نتعرف من خاللھ على اھتمامات القارىء العراقي واسباب تغیرھا وما تتعرض الیھ من مستجدات واختالفات ، 

ة و   ة العراقی ین الثقاف ة ب س العالق ي یعك ارع المتنب ارىء   وش اره الق ا یخت س م ة ویعك ة والعالمی ة العربی الثقاف
ولو درس شارع المتنبي منذ بدایاتھ االولى   الثقافة القدیمة والثقافة الحدیثة ، ن الكتب التراثیة وم  نالعراقي م 

ى                 ة عل راق في كل مرحل ي الع سائدة ف ة ال مرورا بمختلف المراحل الستطعنا ان نمتلك اوسع صورة عن الثقاف
ن تكون ھذه الصورة عامة وذات مفردات متنوعة وذلك ان شارع المتنبي یتسع لما ھو عام وخاص من حدة وا 

ي           ارع المتنب ذه االھتمامات ومن ش االھتمامات الثقافیة ویعبر عن المستمر والمتغیر واالقرب الى الثبات في ھ
ة والك          دة والمتراكم شارع      یمكن التعرف على الكتب المطبوعة والمعروضة باسعار زھی شھد ھذا ال ا ی دة فیم اس

باستمرار عملیات استنساخ واعادة طبع لبعض الكتب ویشھد بحثا محموما ودائبا عن كتب معینة نفدت طبعاتھا 
یة معارضة وكل           شورات سیاس ة من دارات بمثاب ة والص ب ممنوع من المكتبات ویشھد عملیات بیع وتداول لكت

اد  ھذه الجوانب بحاجة الى الدراسة والبحث ولو د        رستھ لكانت مفتاحا للدخول الى ماھو اعمق واغنى من االبع
الخارجیة لھا ولكانت واسطة لكشف ظواھر وحاالت من شانھا اغناء الواقع العراقي وجعلھ اكثر سعة وتفصیال 
یل           صائیات والتفاص ى االح رون ال ى االدب ویفتق ایركزون عل ا م ع غالب ذا الواق ون ھ ذین یدرس ا ، فال وتنوع

  یر االدبیة ویرجع ذلك الى اھمال دراسة وبحث میادین ھذه الظواھر واماكن ھذه االحصائیات والظواھر غ
١٦  



  
ة      ین الثقاف ة ب ق العالق وة وعم ن ق را ع اكن تعبی ر االم ن اكث م ان م ي ث ارع المتنب دمتھا ش ي مق یل وف والتفاص

ات      عار المطبوع ي اس ة     والمجتمع وتعبیرا عن انحطاط او تطور الثقافة والمستجدات ف ب مھم ذه الجوان  وكل ھ
ا             ي وغیرھ دة وھ ة وفائ ر اھمی وحیویة وذات قابلیة على تقدیم وكشف جوانب وابعاد اخرى یمكن ان تكون اكث
سھ ویكون                شارع نف ون جزًءا من ال اث یك ى مركزابح ا بحاجة ال ث فانھ لكي تكون موضوعات للدراسة والبح

ساتھا       متواصال معھ بشكل یومي ویكون ثقافیا خالصا ولیس جزءً      ا او واحدا من مؤس ا لھ سلطة او عین ا من ال
افة            ھ الستطاع اض ف مراحل ي في مختل الرقابیة واالیدیولوجیة ، ولو كان ھذا المركز موجودا في شارع المتنب
الى متابعتھ ثقافیا ومتابعة ودراسة مایحصل فیھ من ظواھر وحاالت ان یحد من الظواھر والحاالت السلبیة وان 

المحافظة على تقالیده ومكتباتھ ویعزز انفتاحھ على مختلف االتجاھات واالطیاف الثقافیة ومن یمارس دوره في 
  .استقبالھ لكل المثقفین 

ان وجود مركز ابحاث خاص بشارع المتنبي یمكن ان یوفر مرجعا یقصده كل من یشكو من حالة سلبیة یعانیھا  
ھ ولك     ویره وتجمیل ا لتط ك مقترح ن یمل شارع ولكل م ذا ال ضاف من    ھ د وم ا ھو جدی تھ بم اول دراس ل من یح

شر               شكالت وقضایا الن ات نقاشیة عن م دوات ومؤتمرات وحلق سھ ن شارع نف شھد ال الموضوعات والرؤى ول
واسالیب معالجیھا والتعامل معھا وتم تجمیع العاملین في الشارع في منظمات معینة وتم تھیئة جھة یرجع الیھا 

  .لتداول عند عرض مكتبات معینة للبیع وا
سھ      شارع نف اص بال ان اعادة بناء شارع المتنبي بعد تعرضھ للتفجیر ینبغي لھا ان تشمل اقامة مركز ابحاث خ
شارع             اریخ ھذا ال ي ت ة ف ة ومتقدم ة نوعی ي تكون انتقال ھ ولك ستوفیة لكل مایحتاج ة م ذه العملی ي تكون ھ لك

یقدم دراسات وابحاثا جادة عن شارع المتنبي وان الثقافي ودوره في الثقافة العراقیة ومن شأن ھذا المركز ان      
یضع االساس النشاء مكتبة عنھ وان یظھر للعالم اننا نعطي المواقع المتمیزة استحقاقاتھا واننا ال نتعامل معھا 

  . من خالل اسمائھا فقط وانما نتعامل معھا بكل ماتفرز وتبرز من جوانب ومن ظواھر وحاالت 
  یتبع

   
 كتاب في حلقات

  فكر الصوتي عند ابن درید والكوفیینال
  الدكتور خلیل ابراھیم العطیة:المؤلف 

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

  : الذالقة واالصمات -أ
ة باالصوات وھو المعر            صفات الخاص وه ضمن ال وف جارى ابن درید غیره من العلماء العرب في ذكر ما ادخل

  :عندھم بالذالقة واالصمات اما الذالقة فاسم یندرج تحتھ نوعان من االصوات 
وات   شفة ، وھو ألص ھ ال فوي مخرج اء : االول ش یم والب اء ، والم اني . الف دره  : والث سان ص ق الل ي وذل ذلق

ھ  ب   ) . ٣٩(وطرف ة التغلی ى جھ ان عل مي النوع د س ا  –وق ما لب مات اس وا االص ة، وجعل وات الذلقی قي  باالص
ة العرب ، واذا        : اصوات العربیة ، وانما عدوھا مصمتھ         ي لغ ة ف اء كلم تص ببن النھا اصمتت اي منعت ان تخ

ى                 ة احرف حت ر من ثالث ة اكث ي كلم سھا ف اكثرت حروفھا ، العتیا صھا على اللسان ، فھي حروف التنفرد بنف
ة      ا من الحروف المذلق ذه       )٤٠" (یكون معھا غیرھ د ھ ن دری اول اب د تن ة      لق سم المذلق العرض ، وق اھرة ب الظ

ا عملھن    : جنس الشفة وھي   : جنسین مااسماه    ة وانم الفاء والمیم والباء العمل للسان في ھذه االحرف الثالث
  . في التقاء الشفتین واسفلھم الفاء ثم الباء ، ثم المیم 

ي       " الجنس الثاني" وعد صدور اصوات    ى وھ از االعل دم الغ ى مق سان ال ئلة الل الم    بین اس راء والنون وال .  ال
اد    ) ٤٢(وكان الفراھیدي السابق في وضع ضوابط الذالقة واالصمات في االصوات ،      ) ٤١( ى االعتق وخلص ال

یم  : والنكران ان رابطة وشیجة تجمع بین اصوات . أن آیة تكون مبتدعة او مخترعة     الراء والنون والالم والم
دثین    لشبة من اصوات اللین حتى دعیتفي شدة وضوحھا السمعي ، وھي في ذلك قریبة ا      عند فریق من المح

ین "  باه الل ة ) ٤٣" (اش واتا مائع ا اص ك كونھ ى ذل ضاف ال شدة  Liquids  ی ین ال ط ب یة توس ي خاص  ، وھ
ویبدو ان علماء العرب الحظوا كل ھذا ، او بعضھ وتبینوه من خالل مالحظتھم شیوع ھذه االصوات . والرخاوة 

   .وا الى ما خلصوا الیھ فیھا في كالم العرب وخلص
ف    ١٢٧شیوع الالم نحو ) ٤٤(وقد ابدت المباحث التطبیقیة التي اجراھا الدكتور ابراھیم انیس      ي كل ال  مرة ف

ذلك   ١١٢ مرة في كل الف منھا ، وان نسبة النون  ١٢٤من االصوات الصامتة ، وان نسبة المیم       رة ك ا  .  م كم
ات         ات والنون دد المیم ا عن            لوحظ اتفاق في ع د كل منھم ى من القرآن الكریم ، اذ یزی سور العشر االول ي ال  ف

  ویؤكد ھذه النتائج الكومبیوتر ، الذي استخدم في احصاء جذور احد معجمات العربیة وھو ) ٤٥. (عشرة االف 
١٧  



  
ة   ٥٦٣٩المشتمل على  ) ٤٦(الصحاح للجوھري    ذور الثالثی ي الج    جذرًا حین افصح عن شیوع صوت الراء ف

ومع ایماننا بھذا كلھ ، فال یمكن االقتناع بأن كلمة .  مرات یلیھ صوت المیم والنون والالم بتردد متقارب ١٠٠٣
ن            " العسجد"  رأي ، وكیف یمك ذا ال ى ھ ة عل ة او مبتدع ة محدث د اصوات الذالق واشباھھا مثًال الخالیة من اح

ي  أن السین لینة جرسھا" من ) ٤٧(االخذ بما اورد ابن درید عنھا     ذي  ) ٤٨( من جوھر الغنة ، قول ابن جن ال
  .ولذاذة مستمعھا كان كافیًا لقبولھا مع انھا تخلو من احد اصوات الذالقة " یرى ان نصاعة العین فیھا 

  :االطباق 
ة من    . االطباق من صفات بعض اصوات العربیة ، ویقابلھ االنفتاح فیھا   ومعنى االطباق اتخاذ اللسان مع طائف

الصاد والضاد والطاء والظاء :  مقعرًا ، وقد تنبھ العرب الى ھذه الظاھرة وسموا منھا اربعة ھي االصوات شكًال
ع   : وقد عالج ابن درید ھذه الصفة في االصوات وعلل سببھا بقولھ        .  ى تمن النك اذا لفظت بھا أطبقت علیھا حت

شعر     . النفس أن یجري معھا   اھرة  وكان ابن درید وسواه من اللغویین العرب است لة في   " الحصر " ظ الحاص
حتى تمنع النفس أن یجري معھا : ومایصحبھ من حبس الھواء القادم من الرئتین ، فقال قولھ " اللسان" تقعر 

ة اذا وضعت   : فقال ) ٤٩(، والى مثل ھذا اشار سیبویھ في معرض حدیثة عن االطباق ،     وھذه الحروف االربع
سانك فالصوت        لسانك من مواضعھن الى ما حاذى الحنك اال      اذا وضعت ل ك ، ف ى الحن ھ ال على من اللسان ترفع

ى موضع الحروف             ك ال سان والحن ین الل ا ب ي م اق اصواتًا       . محصور ف ى اصوات االطب ویضیف المحدثون ال
شكل    ) ٥٠(اخرى ھي الراء والالم والقاف ،      ا ال النھم الیفرقون بین االطباق والتفخیم ما دام اللسان یتخذ فیھم

راء المغلطة ،          . ذي اشرنا الیھ   المقعر ال  ام ال ى احك ارتھم ال ك مع اش ئ من ذل على ان العرب لم ینتبھوا الى ش
) ٥١(والالم المغلطة في كتب التجوید والقراءات ، ولم یتبینوا مایلحق صوت القاف من قیمة تفخیمیة جزئیة ، 

  ) ٥٢(ولعل مرد ذلك آت من عدم وجود مرفق لھ عندھم 
  :التفشي 

طھ نوع من      وھو صفة    ي وس خاصة بصوت الشین ، الذي یظھر فیھ انتشار في اللسان على الحنك ، فیتكون ف
ك           ) ٥٣.(القناة ینطلق منھا النفس   ى ذل اھرة ، وسبقھ ال ذه الظ د ھ ن دری د عرف اب ھ وق وھذا معنى التفشي فی

ھ عن بعض االصوات ف          ي معرض حدیث ار الیھا ف ال  سیبویھ وغیره من العلماء العرب ، فقد اش ا  :.... ق اال انھ
م                    ى الف دة ال اوزة للعك ي مج ل ھ سان ، ب دة الل ا من عك شین ، وقربھ شي ال شین لتف سر  ) ٥٤(دخلت على ال وف

بأنھا اصل اللسان ، وانما قال ذلك لقرب مخرج الشین من الجیم ، الن ھذه االصوات    ) ٥٥(العكدة في جمھرتھ    
  .ط الحنك االعلى من وسط اللسان بینھ وبین وس: عنده ، وعند سیبویھ 

  التطور والتغییر في اصوات العربیة 
تنتاب اصوات اللغة طائفة من التغییرات التركیبیة والتاریخیة من جراء استخدامھا من قبل الناطقین بھا ، تحت 

ة ،     أة ظروف مختلف ة والنزوع نحو      ) ٥٦(وط ة والوراث ة والجغرافی شریحي والظروف المناخی االختالف الت ك
والمقصود بالتغیرات التركیبیة حدوث تطور ینشأ من مجاورة صوت آلخر في الكلمة ، .فیر الجھد  السھولة وتو 

ث یصیر الصوت اللغوي     "ما یعتري اصوات اللغة من تحول في النظام الصوتي : او الجملة ، والتاریخیة     بحی
ذه التغ       ) ٥٧"(في جمیع سیاقاتھ صوتًا آخر   ة من ھ ة مھم اء العرب طائف د درس العلم ا في    وق رات وعالجوھ ی

ة      الكا: دروسھم النحویة واللغویة والصرفیة تحت مسمیات شتى    ھ المماثل وا ب ذي عن ب ال دغام والقلب والتقری
Assimilation   ویدخل ھذا تحت دائرة التغییرات. واالبدال واالمالة وكراھة توالي االمثال ، وما الى ذلك  

ا   ح الیھ ة الممل صیب . التركیبی ى مای وا ال رب ،    وتنبھ ات الع تقرائھم لھج د اس ور عن ن تط ة م وات العربی  اص
ك       ة من تل ة مختلف أوردوا طائف ات " ف سمیھا       " العین سیبویھ ی دء ف ادئ ذي ب ة ب سمیات مختلف دھم ت میت عن س

ن      سمیھا آب حروفًا غیر مستحسنة في لغة من ُترتضى عربیتھ والتستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر ، وی
  ) ٥٨" . (باللغات المذمومة " مرغوب عنھا حتى استقرت تسمیتھا ال"بالحروف " درید 

ادرجوا تحتھا ُجل الظاھر الحاصلة من تطور تاریخي وان كانوا خلطوا في ھذا الباب كثیرًا ماحقھ ان یكون تحت 
ر االول   ھ  –التغی ح الی ي  – الممل ي  :  اعن ر التركیب ا العرب      . التغیی ل علمائن دي من اوائ ان الفراھی د ك ذین لق ال

الم العرب             ام لك تقراء ت یقى ، واس النغم ، وأصول الموس ة ب تدارسوا جملة من ھاتیك التطورات ، تعضده معرف
ت موضع     ) ٥٩(وطرائقھم في ائتالف االصوات وتنافرھا عندھم    ائج مھمة ظل فال مراء ان الفینا توصلھ الى نت

ل اھتم   یبویھ بأق ن س م یك رب ، ول ویین الع ن اللغ اله م ن ت ة م رات  رعای ك التغی دي بتل تاذه الفراھی ن اس ًا م ام
كما كان ابن درید من ھوالء . والتطورات التي درسھا تحت ابواب مختلفة في كتابھ ، وبمسمیات مختلفة ایضًا    

ا        ي اثنائھ ھ ، وف العلماء الذین ادلوا بدلوھم في الدالء ، حین وجھ عنایتھ في مواضع متفرقة في مقدمة جمھرت
عضھا ببعض من جراء المجاورة في الكلمات والجمل ، مشیرًا الى حروف التتكلم بھا العرب الى تأثر االصوات ب

، اال ضرورة ، فاذا اضطروا الیھا حولوھا عند التكلم بھا الى اقرب الحروف من خارجھا ، وھي مالحظة عمیقة 
سمھ   –نجدھا واخوات لھا دالة على معرفة وبصر بقانون المماثلة       م ی وارد  – وان ل ارة بإسم      ال د سیبویھ ت عن

  " وآونا ایة معالجتھ شطرًا مما یدخل تحت باب التطور التاریخي واخر ممایدخل تحت باب ) ٦٠(التقریب 
١٨  



  
  " . التغییر التركیبي 

وھذه اللغة تعرف : قال . درس ابن درید ظاھرة ابدال كاف الخطاب للمونثة شیئًا .  في باب التطور التاریخي -١
  :رأیت غالمش اي غالمك یاامراة اذا خاطبوا المرأة ، وانشد لمجنون لیلي: ؤنث ، یقولون في مخاطبة الم

  فعیناش عیناھا وجیدش جیدھا 
   سوى عن عظم الساق منش دقیق                                     

  .اراد عیناك وجیدك ومنك 
ى     بالكشك)٦٢(ولم یسمھا في مقدمتھ،وسماھا في موضع اخر في جمھرتھ     ة من اللغویین ال شة،وتعزوھا طائف

ة،  یم   )٦٣(ربیع ى تم یم        )٦٤.(واخرى ال اف والج ك كالك وات الحن ل اص اھرة الصوتیة می سر ھذه الظ ر -ویف غی
ین االمامي    -المعطشة  الى نظائرھا من اصوات امامیة حین یلیھا صمت لین امامي كالكسرة،ویجتذب صوت الل

ا          في مثل ھذه الحالة قلیآل من اصوات اقصى ا        ك ،او اصول الثنای ا من اصوات الحن ى نظائرھ ب ال ك فتنقل لحن
  )٦٥(العلیا 

د     -٢ یم " ومما یدخل تحت ھذا الباب اشارتھ الى انتقال مخرج القاف الى امام عن ة     " التفخ ؤثر عن قبیل ذي ی ال
ون       :تمیم ،قال  تغلظ جدآ، فیقول دون القوم ف   :فاما بنو تمیم فانھم یلحقون القاف بالكاف ف اف   الكوم یری ون الق تك

  .بین الكاف والقاف،وھذه لغة معرفة في تمیم 
  :قال

  وال اكول لكدر الكوم نضجت 
   وال اكول لباب الدار مكفول                                 

اف    "فتغلظ جدآ :"اما قولھ  ، فاشارة الى انتقال القاف الى امام قلیآل مما یولد صوتآ مجھورآ ھو بین الكاف والق
ي ) ٦٦"( ي     وف ادث ف اھرة كالح ذه الظ ى ھ ارات ال ن االش ر م دال كثی ب االب ل  :كت رت الرج شط وقھ شط وك ق

ة            )٦٧(كھرتھ، دو ان الحالی ي ،ویب یج العرب اء الخل ة العراقیین ، وابن د عام سموعة عن وھي شبیھة بالكاف الم
  . مختلطة بالكاف الفارسیة

ات ال        -٣ ة من لھج ي طائف یم ف اء والج ین الی ج        مالحظتھ لما یحدث ب ي غالم ي غالم الوا ف ین ق وھي  / عرب ح
  :المعروفة بالعجعجة، واورد قول الراجز شاھدآ على ورودھا عندھم 

   المطعمان اللحم بالعشج          خالي عویف وابو علج
   وبالغداة فلق البرنج                     

  ) ٦٨. ( وطيءوقد شاعت ھذه الظاھرة في لھجات قضاعة وعزیت الى تمتم ودبیر من بني اسد
ي      ا ف ذا اتفاقھم د سھل ھ یم وق ى ج ت ال ًا وانقلب ین زادت تفخیم اء ح ى ان الی د عل اھرة معتم ذه الظ سیر ھ وتف

  . واتفاقھما في صفة الجھر - وھو الغار–المخرج 
  .والھمزة تدخل الھاء علیھا كقولھم ایھات وھیھات وازید وھزید : قال ابن درید .  الھمزة والھاء -٤

يء          ولم یعُز ھ   ى ط سائي ال ا الك ان    ) ٦٩. (ذه اللجھة ، وعزاھ و لتیم داًال،     ) ٧٠(وینكر ان ذا اب ل ھ ون مث ان یك
ارت              م ص لیة ، ث ي من الصیغ االص ك ھ ى الن ك بمعن ویرى من مقارنة اللغات السامیة أن ھن بمعنى أن ، ولھن

  . الھاء ھنا ھمزة في اللغة الفصیحة 
یم    . في المكان اذا دخل فیھ خبع : قال ابن درید   :  الھمزة والعین    -٥ ي تم زة ، إلن بن واحسب ان ھذه العین ھم

ون      : یحققون الھمزة ، فیجعلونھا عینًا ، فیقلولون       ا ، ویقلول دون خباؤن ا یری ذا خباعن ذا عن     : ھ ذا وك ت ك فعل
  :وانشد بیت ذي الرمة) ٧١(فعلت كذا وكذا یریدون ان فعلت 
  اعن ترسمت من خرقاء منزلة 

   ماء الصبابة عن عینك مسجوم                                     
وشھرت بنسبتھا الى تمیم ، فعرفت ) ٧٢(وسمیت ھذه الظاھرة العنعنة ، وعزیت الى قیس واسد من جاورھا ، 

ن            . بعنعنة تمیم  ستفاد من قول اب ومثل ھذا النوع من التغییر حاصل من مبالغة ھؤالء في تحقیق الھمز وھو م
ة      .درید السابق    ي الكلم ي ف ر التركیب ة  /  وفي باب التغیی وانین        . او الجمل ي الوضوح لق د جل ن دری ي اب دو ف یب

 Daniel) ٧٣( وھي تعني عند Assimilationالتجاوز فیھما ، مما یدخل تحت مایسمیھ المحدثون المماثلة 
Jones            ي ا ة ، أو ف ي الكلم ھ ف ب من ث قری أثیر صوت ثال ت ت آخر تح ر ان   عملیة استبدال صوت ب ة وذك لجمل

ان صوتًا واحدًا وسمي       المماثلة قد تتسع لتشمل الحاالت التي یتم فیھا فناء أحد الصوتین في االخر بحیث یؤلف
  ھذا النوع 

Goales cent assimilation   االدغام" الذي یقابل عند العرب"  
( انیس تسمیتھ بالتاثر التقدمي المقبل ، ویؤثر الدكتور ابراھیم . نوعین  : المماثلة  ) ٧٤. (وقسم برغشتراسر   

Progressive   (   االول اني ب دیر  . ویعنى تأثر الصوت الث ي       . والم اثر الرجع یس الت دكتور ان د ال ھ عن ( ویقابل
Regressive  ( ویعني تاثر الصوت االول بالثاني ، وسمى نوعا ثالثًا المتبادل وساق لھ مایحدث في نحو كلمة  

١٩  



  
ل " ویمكن ادخالھ ضمن النوع االول " . اذكر" غة افتعل تصبح عند نقلھا الى صی " ذكر"  ألن الصوت  " المقب

ھ      . الثاني یتأثر باالول     ر في قول اذا سكنت   ) ... ٧٥(ونسطیع ان نبین ادراك ابن درید لھذا الضرب من التغیی ف
ولھم ف            ل ق م مث ى لفظھ ا ال ت ردوھ اذا تحرك ا ، ف ات زای الن یزدق في   الصاد ضعفت ، فیحولونھا في بعض اللغ

الزاي     : لتحركھا ، وقد قريء . كالمھ ، فاذافتحوا الصاد قالوھا صدق لم یقولوھا ، بالصاد   اء ب زدر الرع ى ی حت
ل                   . ق تماث دال ، ویتحق ساكنة من ال اورة الصاد ال لة من مج دبر الحاص ل الم اھرة التماث ى ظ ارة ال ذا اش وفي ھ

  . ر الدال الصوتین ایثارًا لالنسجام الصوتي لتوافق الزاي جھ
اور               دھا عن الصوت المج ا تبع ب ، ألن حركتھ ولعل اشتراطھ سكون الصاد من مالحظاتھ الدقیقة في ھذا الجان

ال             ذلك ق ة ، ول ي الفح ین قصیرة ھ ا       : بحركة ل صاد لتحركھ ا بال دق قالوھ الوا ص اذا ق ة     . ف ة تام ذا دالل وفي ھ
ا      وفي ثنایا الجمھرة. تومىء الى ادراك كامل لھذه الظاھرة         ة منھ ذه الحقیق تیعابة لھ ى اس  امثلة اخرى دالة عل

كنت الصاد ،      " الخرد في معنى الحصد " في ح د ز أھملت ، في قولھم ) ٧٦(قولھ   ك واذا س ون ذل ا یجعل وانم
تجعل الزاي مع الدال والقاف ) ٧٧(فاذا حركوھا ردوھا الى اصلھا خردت الشيء وحصدتھ في معنى ، او قولھ     

ھو یزدق ، فاذا فتحوا الصاد قالوھا : صادًا االتراھم یقولون . القصد والقزد : لمة ، فیقولون اذا اجتمعت في الك
واراد المماثلة عند ایراده حدیثًا عما ورد عن العرب بالسین ، والصاد من نحو  . صدق لم یقولوھا ، اال بالصاد  

الحروف الیھا لقرب المخرج ، الصاد اشد   فأبدلوا السین صادًا ، النھا اقرب : سقر وصقر ، فقال في المقدمة  : 
ًا  ولھم      . ارتفاع ي ق ة ف تعالء المجموع وات االس ي اص صاد یعن اع ال ارتھ بارتف غط   : واش ص ض ظ خ ) ٧٨(ق

سین    اورة ال انھم كرھوا        – وھو صوت اسناني لثوي مھموس      –لمج تعالء ، فك اف وھو من اصوات االس  الق
ستعل " الخروج منھ الى صوت       سی    " م دلوا ال ا نوع         ، فاب ل الصوتان ، ام ي الھمس ، فیتماث ھ ف ادًا لیوفق ن ص

اورة    .  بالثاني  التماثل ، فقبل لتأثر االول    ین االصوات المتج واذا كان االدغام معدودًا في اقصى درجات التاثر ب
ا      / لفناء احد الصوتین في االخر ، حین یصبحا صوتًا واحدًا   ة ادركھ اني ، فھي حقیق ب الصوت الث  ھو في الغال

ابن درید ، واورد مثاًال داًال على فھمھ لھا ، ومع یقیننا انھ لم یكن الوحید من علماء العربیة في ھذا ، فقد سبقھ 
فاننا نسوق مثاالً  واحدًا لھذا في معرض حدیثنا عن ) ٧٩(سیبویھ في مواضیع مختلفة من كتابھ ،  الى مثلھ ، 

الى   قال الیبن. فكر ابن درید الصوتي في ھذا الجانب      ھ تع ل ران   : ون الالم ویبدلونھا راء ، معقبًا على قول ال ب ك
   .٨٣/١٤ سورة المطففین  /على قلوبھم ماكانوا یكسبون

ور     ) ٨٠(ابن جني  ان   ومع ا من الوف ا فیھ انكر ھذا الضرب من االدغام ، بحجة أن ادغام الراء بالالم یسلبھا م
سبعة   فھي قراءة متواترة قرأ بھا ثالثة من . بالتكریر   ن   ) ٨١.(المقرنین ال و عمرو ب امر ،     اب ن ع العالء ، واب

  .وابن كثیر 
 لظاھرة االدغام فیھما ، وھو اولدینا مثال شعري یؤكد صحة ادغام الراء بالالم ، لعلھ حصل من السماع ، معزز

یة انكرھا  بردیھ من التبرید ، وساقھ شاھدًا على انھ مضاد للتسخین ، وھي روا  : لھ  ) ٨٢(قول وروایة قطرب    
دًا   – فیمن انكر    – ب مؤك شددة           :  ثعل راء ، فصارتا راء م ي ال الم ف ادغم ال ورد ، ف ھ من ال ل ردی وعزز ھذا   . ب

ذي    ... خذا خطا انما ھو على قلوبھم : االنكار ابو حاتم السجستاني ایضا بالقول         وي ، ال ب اللغ وعقب ابو الطی
ا سبق     .  البیت قال ابو الطیب وبھ یستقیم: نقل ھذا القول مؤكدًا      د فیم ن دری ومن ھذا یتأكد لنا صدق مااورد اب

الم          ي ال راء ف ام ال ھ ضربًا    –واكده في موضع اخر في مقدمتھ لیس في كالمھم لر ویعضد ادغ ا اورد ، كون  فیم
  .من التماثل المدبر ، لتاثر الصوت االول ، وھو الالم بالثاني وھو الراء 

  خالصة ودعوة 
ة من          تبین لنا ونحن نستقرئ    د العرب ، جمل م الصوتیات عن ي عل د ف ن دری  اسھام ابي بكر محمد بن الحسن ب

كاًال من       مباحث اصوات العربیة في مخارجھا وغیر قلیل من صفاتھا العامة والخاصة ، الى جانب استكناھھ اش
و    . تأثر االصوات بعضھا ببعض من جراء التجاوز      یین العرب  لقد افاد ابن درید من دراسات من سبقھ من اللغ

كالفراھیدي وسیبویھ ، ومع انھ لم یضف الى ما استقرؤه كثیرًا ، فانا نشھد لھ بنجاح محاولتھ في الخروج من   
ھ ، ووصفھ        صوت والھمس فی ي ال اھرة الجھر ف ف ظ ي وص ة ف نھم ، بخاص ارھم ، واستقاللھ ع رة اس " دائ

كتفوا بتكرار مااورد سیبویھ من غیر اضافة تذكر مما لم یفعلھ كثیر ممن تاله من اللغویین العرب الذین ا" العین
  . ، غیر جزئیات یسیرة 

ة      ذه محاول عة ھ تنا المتواض ة    –أن دراس ي       – نرجو ان تكون موفق ا العرب ف د علمائن ھ اح ا قدم شراق م  الست
ا          الي دعوة لزمالئن الدرس الصوتي في عصر لم تتوفر فیھ للمعاصرین من وسائل تقنیة وتشریحیة ، وھي بالت

ھ بانصع صور لھؤالء               ا صوتي وتقدیم ة لفكر العرب ال ات الواعی لمعلنین بھذا العلم الى التوجھ صوب الدراس
  ...الذین یتجاھلونھ عن قصد ، او غیر قصد 

  یتبع
  الھوامش 

   ١/٧٤سر صناعة االعراب ) ٣٩(
٢٠  



  
  ١/١٩٩لطائف االشارات : ابن جمھرة العسقالني )٤٠(
  ١/٧الجمھرة ) ٤١(
   ١/٥٨العین ) ٤٢(
   ٦٤: االصوات اللغویة ) ٤٣(
  ٢٤٢ ، واللھجات العربیة في التراث العربي ٢٠٣االصوات اللغویة ) ٤٤(
   ٣٤٢الصوت اللغوي ) ٤٥(
  ) باستخدام الكومبیوتر( دراسة احصائیة لجذور معجم الصحاح ) ٤٦(

   للدكتور علي حلمي موسى ١٩٧٣جامعة الكویت 
  ١/١١الجمھرة ) ٤٧(
   ١/٧٥عراب سر صناعة اال) ٤٨(
   ٢/٤٠٦الكتاب ) ٤٩(
   ٣٦: كانتیلو ) ٥٠(
   ٩٦مناھج البحث اللغوي ) ٥١(
   ٢٩٥الصوت اللغوي ) ٥٢(
   ٣٨ :  كانتیلو) ٥٣(
   ١/٦الجمھرة ) ٥٤(
   ١٢٤/ ٣ ، ٢/٢٨٠نفسھ ) ٥٥(
   ، ومابعدھا ٢٥اللغة والتطور : عبد الرحمن ایوب . د: انظر ذلك ) ٥٦(
شق مج    انظر في ذلك بحث الدك    ) ٥٧( ص ) ١ (٥/ تور لرمضان عبد التواب في مجلة مجمع اللغة العربیة بدم

   ، ومابعدھا ٣١٧ ، ومابعدھا ، والفصل الثالث من كتاب الصوت اللغوي للدكتور احمد مختار عمر ص ١٤٣
   ٥٣: الصاحبي ) ٥٨(
   ١٤٩-١٢٤ص " الخلیل بن احمد الفراھیدي " مھدي المخزمي في . انظر د) ٥٩(
   ٢٥٩ / ٢كتاب ال) ٦٠(
   ٤٢٦/ ٢نفسھ ) ٦١(
   وعزاھا الى بكر ١/١٥٣الجمھرة ) ٦٢(
  ٣١/ ١العین ) ٦٣(
   ٢٣٠/ ٢ابدال الى الطیب ) ٦٤(
   ١٢٣االصوات العربیة ) ٦٥(
   ٣٦١جات العربیة ھالل) ٦٦(
   ٣٧: ابدال ابن السكیت ) ٦٧(

  لھجة على المنشور في مجلة الخلیج العربي : ینظر بحثنا ) ٦٨( 
  في تخریج نسبة ظاھرة العجعجة الى القبائل المذكورة " ١٩٧٦ " ٥
   ١٥/٤٨٣لسان العرب ) ٦٩( 
   ١٩٤٨جامعة القاھرة / بحثھ في مجلھ االداب ) ٧٠(

   ٣/٧٦ ومابعدھا وتكرر في ١/٢٣٧الجمھرة ) ٧١( 
   ٢٩٥/ ١٣اللسان عن ) ٧٢(
)٧٣ (DJAnoutline of English phone tics Cambridge   
   ١٣/٢٩٥ن عن اللسا) ٧٣(
   ١٨١االصوات اللغویة :  وانظر ١٩-١٨التطور النحوي للغة العربیة ) ٧٤(
  ١/١٣الجمھرة ) ٧٥(
  ٢/١٢١نفسھ ) ٧٦(
   ٧/٢٦٠نفسھ ) ٧٧(
   وباقي االصوات تدعى المستعلة ١/٢٠٣النشر ) ٧٨(
  ٤٢٣ ، ٢/٤٢الكتاب ) ٧٩(

  ١/٨٦ واصدار ابي الطیب ٦٤سر صناعة ابن االنباري ) ٨٠( 
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 تحقیق  

  المحطة االولى لالبحار في عوالم خیر جلیس.. مكتبة الطفل 
   بغداد– صحفیة عراقیة –آمال عدنان الزبیدي 

رادًا        ع اف سب المجتم ة یك ن الطفول یس م ر جل والم خی ي ع ار ف دأ االبح ین یب ح
  .یقدسون الكتاب ویجعلون المطالعة طقسًا من طقوس حیاتھم

م الصروح الثقافیة والتعلیمیة والتربویة ، ذلك ان لھا وتعد مكتبات االطفال من اھ
تأثیرًا بعید المدى على شخصیة االنسان الذي اذا ما بدأ منھا خطوتھ االولى نحو      
ي              ار، وف ات الكب ى مكتب ا ال زمن یغادرھ ھ وبمرورال ب، فان التقرب الى عوالم الكت

لخطى الى مكتبة الطفل ونظرًا لمكانتھا، حثثنا ا. قلبھ ذكرى محبتھ للمكتبة االولى 
  :التابعة الى دار ثقافة االطفال وفي اذھاننا بضعة اسئلة من بینھا

  العراق باالھتمام؟  ھل تحظى مكتبة الطفل في
  ھل ھي بالحجم الذي یتالءم واھمیتھا في حیاة الطفل ؟

  ھل تحقق الغایة من وجودھا، وھي تحمل عنوانًا ألنقى المخلوقات على وجھ االرض؟
  

   على طاولة المدیر العاماسئلة
  

دأ              ذي ب اء ال ذا اللق ان ھ ال ، فك ة االطف دار ثقاتف ام ل وضعنا اسئلتنا على طاولة الدكتور جمال العتابي المدیر الع
  :بحدیث الدكتور العتابي عن بدایات المكتبة ، قائًال 

نة   ل س ة الطف ست مكتب ة ١٩٧٠ او ١٩٦٩ـ تأس ت تابع  وكان
ت ب ة، والحق الدارة المحلی ة ل ال(وزارة الثقاف ة االطف ) دار ثقاف

  .١٩٩٩سنة 
ة من نھب وخراب         ل مؤسسات الدول ثم حصل لھا ما حصل لك

املین     ٢٠٠٣في سنة    المین وبجھود الع ، وبتوفیق من رب الع
في الدار وفي مقدمتھم المدیر العام السابق للدار الدكتور شفیق 

ل  المھدي الذي كان یتابع ویباشر كل صغیرة وكبیرة جرى تأ    ھی
دداً  ت مج د افتتح د ، وق ن جدی ة م ي  المكتب  ١٤/٣/٢٠٠٧ف

ین     ابعین والمعنی اس والمت ن الن شد م ضرھا ح ة ح باحتفالی
  .بشؤون الطفولة 

  كم یبلغ عدد محتویات المكتبة من مصنفات ثقافیة ؟* 
عنوانًا في مختلف العلوم منھا ) ٢٤٧٣(تحتوي المكتبة على  ـ 

  .ھذا بالنسبة للكتب العراقیة والعربیة. ویننسخة من ھذه العنا) ٤٦٧٧(مجموعة 
  .نسخة باللغات االنكلیزیة وااللمانیة والفرنسیة واالسبانیة والروسیة) ١٤٧١(اما الكتب االجنبیة فعددھا 

  ھل تالحظون اقباًال على ارتیاد المكتبة ؟* 
ود     ـ على الرغم من مفاتحة مدیریات التربیة العالم المدارس بافتتاح مكتبة الطفل    ن بجھ تم ولك م ی اال ان ذلك ل

دد من        ارة ع شخصیة من قبل العاملین في المكتبة جرت زی
الواقعة من المنطقة الجغرافیة القریبة، فضال عن       المدارس  

ا          دعوتھا لزیارة المكتبة واالطالع على الكتب الموجودة فیھ
تقبال    أة الس ة ومھی عة ومرتب ة واس اك حدیق ا ان ھن علم

مسرح تعرض فیھ افالم  ل الى جانب  الطالب وریاض االطفا  
  .تتناسب واعمار الطالب

  ھل ثمة مشكالت تعیق مسیرة المكتبة واھدافھا ؟*  
عة    ـ  ات واس د طموح ن توج ا، ولك شاكل بمعناھ د م ال توج

لالرتقاء بمستوى المكتبة الى مكتبة حدیثة عصریة تواكب          
  .التطور، ولكن االمكانیات الحالیة المادیة والفنیة محدودة

  
  في مكتبة الطفل

  
٢٢  



  
دثتنا               ة ، فح سؤولة المكتب ال فوزي م سیدة فری ا ال ث التقین ا حی ولالطالع على یومیات مكتبة الطفل زرنا مبناھ

  :قائلة 
وتخص مكتبة الدار المعنیین بالطفولة من محررین، مترجمین، . ومكتبة الطفل  ـ تتكون المكتبة من مكتبة الدار

خ اي  ... باحثین، دارسین    ة     ال شؤون الطفول ین ب ت تحمل         .  المعنی ا كان أتمنى ان تعود مثلم ل ف ة الطف ا مكتب ام
  .مرسم، غرفة موسیقى، قاعة مطالعة  : التفاصیل اكثر

  ھل تعانون مشكالت معینة تؤثر على عمل المكتبة وغایاتھا ؟* 
ر            ـ   دار للمدارس اذ كیف تع اح ال لناھا الفتت ل    وزارة التربیة لم تعمم الكتب التي ارس ة الطف رة ان مكتب ف االخی

  .المدارس  ان نتصرف ذاتیًا وبشكل شخصي فحملنا التعمیم ووزعناه بانفسنا بینالى فاضطررنا  مفتوحة ، 
  ماذا عن مؤلفات المكتبة وموجوداتھا؟*
ام      سابق ع ام ال قوط النظ د س دار     ٢٠٠٣بع دارات ال یما اص ات الس ن المطبوع ر م سرنا الكثی ود   . خ وبجھ

شفیق مھدي والسید جمال العتابي المدیر الحالي اشترینا مجلدات .  السید المدیر العام دمكافة بما فیھالمنتسبین 
ھذه االصدارات ممن یھتم بشؤون الطفل ومنھم السید باالطفال وحتى اصداراتنا من السوق وھناك من تبرع لنا 

  ........ كتاب ) ٥٠٠(جبار یاسین الذي تبرع بـ 
  التوثیق؟  في عملیة وھل حققتم تطویرًا* 
طورنا التوثیق عن طریق شعبة التدقیق والمعلومات حتى نحفظ المطبوعات لتكون مطبوعات الدار والمكتبة  ـ 

  .في متناول الجمیع 
  رواد مكتبة الطفل ھل ھم من التالمیذ فقط ؟* 

من ھم في الروضة  ور المكتبة تالمیذ المرحلة االبتدائیة وطلبة المرحلتین المتوسطة واالعدادیة یز ـ فضًال عن
ى الم       د عل ى المطبوعات یعتم ال عل ل الرسمیة واالقب ام العط زداد ای ال ی ة ال صنایضا واالقب ال الروض ف فاطف

ارتون   .. اعطیھم مجلة المزمار مثال بل كتبًا خاصة بھم ومجسمات معنیة باالطفال ودفاتر تلوین      الم ك الخ مع اف
ائیة فلدینا مطبوعات باالنكلیزیة والعربیة نقدمھا لھم ویعتمد االمر على الرغبة یطلعون علیھا، اما لتالمیذ االبتد

  . وذوق الطفل
  ھل تتبنون المواھب من خالل من تجدون فیھ االمكانات ؟*
  .وان شاء اهللا یكونون كّتاب المستقبل  لقاءات معھم وتھتم بھم ، "مجلتي "تجري  ـ 

  طموحاتكم؟ ما ھي * 
ت بفضل                باستقرار الوضع    ـ   ا كان دھا افضل مم دین لنعی ل جاھ ة ونحن نعم ى المكتب ال عل یزداد االقب االمني س

  الخیرین في الدار وجھود السید المدیر العام
  

  ولرواد المكتبة الصغار وقفة
  

ا عددًا من          ا الصغار ، اجرین ن احبابن ة م ى آراء رواد المكتب سلیط الضوء عل اور الموضوع ولت تكماًال لمح اس
  :اطفال وجدناھم یتوزعون بین قاعات المكتبة ، فكانت حصیلتنا اآلتي اللقاءات ب

 الصف الرابع االبتدائي ، اھتماماتھ قصص االطفال – التاجي –احمد باسم تلمیذ في مدرسة االحرار االبتدائیة *
ق  وھو یراف  توم أند جیري كرندایزرMBC3 ,(SPACE TOON)             المستوحاة من افالم الكارتون

  .والدتھ
ي * ة عل نتین(فاطم سمع ) س ا ت ردد م ھ ،  ت ة یقولون ا    الطلب ي فیھ اول ان انم ول اح سن تق دة ح دتھا ماج وال

  .القراءات فھي تأخذ الكتاب وتردد ما اقول
ة ـ    * ت االبتدائی دائي         زھراء علي اكرم تلمیذة في مدرسة الكوی اني االبت ى الصف الث ة ال سطین ناجح ارع فل ش

  .وقصص االطفالتحب قراءة مجلتي 
دات ـ     * ي مدرسة زبی ة بقراءة المطبوعات         مروة علي تلمیذة ف دائي ، معجب امس االبت ة ، الصف الخ  الكاظمی

  . المدعومة بقصص التلوین وتحب قراءة مجلتي وكل ما ُیعنى بأناقة الطفل كونھا تتمرن على الخیاطة والحیاكة
  

  كلمة اخیرة
  

ى        بعد ان الحظنا اھتمام الدار بمكتبة ا      ة االخرى ال ات المعنی ة والجھ دعو وزارة التربی سعنا اال ان ن لطفل ، ال ی
وف          ى رف ذھا عل ا وتالمی الع طلبتھ دعم المكتبة من خالل التواصل معھا وتنظیم زیارات دوریة الیھا لغرض اط

د م     . خیر جلیس مما یدعم مسیرة التلمیذ والطالب العلمیة الدراسیة      واطن المزی ى الم ى عل دعم  مثلما نتمن ن ال
   .وكل ذلك یحقق الغایة المرجوة من وجود مكتبة للطفل . النھ بذلك یدعم ابناءه بالتأكید 
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  شخصیات عراقیة

 مدرسة في التأصیل والوحدة.. الدكتور حسین علي محفوظ 
  ابراھیم خلیل العالف. د . أ 

   جامعة الموصل-مركز الدراسات االقلیمیة
ا       عرفتھ شخصیا منذ سنوات ، وحضر  ھ أوقات ارج العراق ،وقضیت برفقت ت معھ بعض الندوات والمؤتمرات خ

يء       ل ش ي ك زة ف ة متمی و مدرس ر ، فھ ھ الكثی ت من ة تعلم راث ،   .. ممتع ة ، والت م ، والثقاف ي العل ة ف مدرس
ك سعود          .. واالخالق   ة المل اه في جامع ذي ألق ھ ال ان بحث ذكر ب ط        وأت ي اواس سعودیة ف ة ال ة العربی ي المملك  ف

ا     )مكانة االستاذ في التراث  ( انینیات من القرن الماضي حول      الثم عا لم ا واس ار نقاش ، وكنت حاضرا آنذاك ، أث
تضمنھ من نصوص أصیلة تتعلق بالدور الذي یقوم بھ المعلم ، سواء اكان في المدرسة او الجامعة ، والرسالة 

دخل عامھ الثالث والثمانین ، ندعو لھ بالعمر واالستاذ الدكتور حسین علي محفوظ ، وقد .. النبیلة التي یحملھا 
نة      الكاظمیة بلدة المدید والصحة والعافیة ، من موالید  داد س ي بغ دارس    )ھـ ١٣٤٤ ـ ١٩٢٦( ف ي م م ف ، وتعل

آداب ) لیسانس( حامال ١٩٤٨وتخرج فیھا صیف سنة ) كلیة التربیة( ھذه المنطقة ،ودخل دار المعلمین العالیة 
نة        .في اللغة العربیة     شرقیة س ي االداب ال دكتوراه ف ى ال ولم یقف عند ھذا الحد بل ذھب الى ایران ، وحصل عل

  .  في جامعة طھران ١٩٥٥
ة  ) مشرفا(  ، وبعدھا صار مفتشا ١٩٥٦عاد الى الوطن وعین مدرسا في دار المعلمین العالیة سنة      تربویا للغ

 في جامعة بغداد ، وكان لھ دور كبیر  ى كلیة اآلداب ، لكنھ نقل خدماتھ ال١٩٥٩العربیة في وزارة التربیة سنة 
نة          ذه س ة ھ ي الكلی نة         ١٩٦١في انشاء قسم الدراسات الشرقیة ف ى س ھ حت سا ل سم رئی شاء الق د ان  ،وعین بع

١٩٦٣..   
االت       ات والمق وث والدراس ن البح ات م ن مئ ضال ع دة ، ف ات عدی وظ مؤلف ي محف سین عل دكتور ح تاذ ال لالس

  : ت العراقیة والعربیة واالجنبیة ومن مؤلفاتھ المنشورة في المجال
   ١٩٥٢أمھات النبي البن حبیب ، . ١
  ١٩٥٤رسالة الفراشة البن الخوام البغدادي  . ٢
  ١٩٥٤ شرح عینیة ابن سینا للسید نعمة الجزائري  . ٣
  ١٩٥٤المنتخب من أدب البحرین  . ٤
  ١٩٥٥سیرة الكلیني  . ٥
   ١٩٥٥بن عباد رسالة في الھدایة والضاللة ال . ٦
  ١٩٥٦رسالة في تحقیق لفظة الزندیق البن كمال باشا  . ٧
  ١٩٥٧المتنبي وسعدي ،  . ٨
  ١٩٥٧اربعون حدیثا لشیخ حسین عبد الصمد الحارثي . ٩

  ١٩٥٧صحیفة الرضا علیھ السالم في االحادیث النبویة . ١٠
  ١٩٥٧دیوان ابن سینا  . ١١
  ١٩٥٨فتیا فقیھ العرب البن فارس  . ١٢
  ١٩٥٩فضولي البغدادي  . ١٣
  ١٩٦٠عراقیات الكاظمي  . ١٤
  ١٩٦١ابن الكوفي  . ١٥
  ١٩٦١كتاب االدوار في معرفة النغم واالدوار لصفي الدین االرموي  . ١٦

  ١٩٦٢سیرتھ وآثاره : حمزة بن الحسن االصفھاني  . ١٧ 
  ١٩٦٣سعدي خریج بغداد في العصر العباسي االخیر  . ١٨
  ١٩٦٤لحسن االصفھاني في اللغة والتاریخ والبلدان أراء حمزة بن ا . ١٩
  ١٩٦٤معجم الموسیقى العربیة  . ٢٠
  ١٩٦٤العالقات والرموز عند المؤلفین العرب قدیما وحدیثا  . ٢١
  ١٩٦٤الشیخ محمد عیاد الطنطاوي  . ٢٢
  ١٩٦٤ اثر اللغة العربیة في اللغة التاجیكیة  . ٢٣
  ١٩٧٠حرمین الجویني الورقات في اصول الفقھ المام ال . ٢٤
  ١٩٧٠الحدود والحقائق للبریدي االبي  . ٢٥
  ١٩٧٠مختار دیوان ابن الخیمي  . ٢٦
  ١٩٧٢قواعد اللغة الفارسیة باالشتراك مع الدكتور زھتابي  . ٢٧
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  ١٩٧٢شعر جالل الدین الدواني  . ٢٨
  ١٩٧٢/ نظرة في تراث البحرین ٢٩
  ١٩٧٣معجم االضداد  . ٣٠
  ١٩٧٣ االضداد مختصر معجم . ٣١
  ١٩٧٤الصنعاني  . ٣٢
  ١٩٧٤اثر اللغة العربیة في اللغة الفارسیة  . ٣٣
  ١٩٧٥آثار حبشي التفلسیس  . ٣٤
  ١٩٧٥تأثیر اللغة العربیة في اللغة التركیة  . ٣٥
  ١٩٧٥الفارابي في المراجع العربیة  . ٣٦
  ١٩٧٥مؤلفات الفارابي باالشتراك مع الدكتور جعفر آل یاسین  . ٣٧
  ١٩٧٥العناصر العربیة في حیاة الفارابي وثقافتھ ونتاجھ  . ٣٨
  ١٩٧٦علم المخطوطات  . ٣٩
  ١٩٧٦مصادقة االخوان البن بابویھ  . ٤٠
  ١٩٧٧اثر اللغة العربیة في اللغة االوردیة . ٤١
  ١٩٧٧عات العربیة ودوائر المعارف والموس . ٤٢
  ١٩٧٧قاموس الموسیقى العربیة  . ٤٣
  ١٩٧٧اقبال نظرة في تراث  . ٤٤
  ١٩٧٧فھرس مخطوطات كلیة االداب باالشتراك مع الدكتورة نبیلة عبد المنعم داود  . ٤٥
  ١٩٧٧مصادر دراسة تراث البحرین  . ٤٦
  ١٩٧٨تقریب العامیة من الفصحى  . ٤٧
  ١٩٧٨نظرة في تاریخ البحث والتألیف واالستشراق  . ٤٨
  ١٩٧٨تأثیر المتنبي في االدب الفارسي  . ٤٩
  )النجفي(الصافي ) أحمد( ظرات متفرقة في حیاة ن . ٥٠
  ١٩٧٨الحبوبي وادبھ ) محمد سعید( طرائف من سیرة  . ٥١
  ١٩٧٨االصطرالب العربي  . ٥٢
  ١٩٧٩سعة اللغة العربیة وغناھا واصالتھا  . ٥٣
  ١٩٧٩ذكرى الزیتونة  . ٥٤
  ١٩٨٠نثر الفارابي  . ٥٥
  ١٩٨٠التخریج في التحقیق  . ٥٦
  ١٩٨٠لم المخطوطات فصول في ع . ٥٧
  ١٩٨٠المصطلحات المعماریة في التراث العربي  . ٥٨
  ١٩٨٠المصطلحات الموسیقیة في التراث العربي  . ٥٩
  ١٩٨٠مشروع أسس تحقیق التراث العربي ومناھجھ . ٦٠
   ١٩٨١اثر اللغة العربیة في الشعوب الشرقیة  . ٦١
   ١٩٨٢ابناء االثیر في المراجع العربیة  . ٦٢
  ١٩٨٢سة مظاھر تأثیر اللغة العربیة في الفارسیة درا. ٦٣
  ١٩٨٢الطفل في التراث العربي  . ٦٤
  ١٩٨٣قواعد التحقیق واصولھ وضوابطھ  . ٦٥
  ١٩٨٣مشروع تحقیق ذخائر التراث  . ٦٦
   ١٩٨٣صورة االستاذ في التراث  . ٦٧
   ١٩٨٣خمسة عشر قرنا من تاریخ التراث العربي في البحرین  . ٦٨

تا یم االس وان     ق ھ بعن ال ل ي مق ال ف وظ، فق ي محف سین عل دكتور ح تاذ ال ي، االس د المطبع وعي حمی : ذ الموس
ي ، لغوي ،    ) سادن الروضة التراثیة : الدكتور حسین علي محفوظ     (( ، ان حسین علي محفوظ مؤرخ ، جغراف

ة       ا   ... فقیھ ، أدیب ، شاعر ، كتب في االختصاصات كاف دم لن ة     ) ٤٠٠(ق اب ودراس ین كت ر ب ل   أث ة وتحلی ومقال
وم واالداب   صاء العل ي اح داول ف ع .. وج ھ الجمی نة  )) . احب صیدة س ب اول ق شعر وكت ال ال عره ١٩٣٩ق  وش

) عاشق بغداد(و) استاذ المستشرقین(  ، لقب بـ ١٩٤١تعلیمي، وتعود بدایات اشتغالھ بالتألیف الى مطلع سنة 
نة   كان اال.. ، الف وحقق في مجال التراث العربي واالسالمي      داد س تاذ  ١٩٩٣ستاذ االول في جامعة بغ ، واالس

  وكان دیدنھ في كل ما كتب خدمة .. ،وعلى یدیھ تخرجت أجیال وأجیال ١٩٩٥العراقي المتمرس الرائد سنة 
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  .فالوطن عنده فوق أي اعتبار .. وطنھ العراق العظیم 

كتور حسین علي محفوظ في مجال التقریب اما االستاذ الدكتور جودت القزویني فكتب بحثا اضافیا عن جھود الد
شر للفكر      )٢٠٠٤(بین المذاھب االسالمیة     سادس ع ، وقال أنھ قدم ورقة مفصلة في ھذا المجال الى الملتقى ال

% ٦ اكد فیھا ان االختالف بین المذاھب الیزید عن ١٩٨٢االسالمي في مدینة تلمسان في الجزائر صیف سنة 
ى        ق یصل ال ین ان التواف اء العراق المعاصرین ، فھو           % ٩٤في ح وظ من أشھر علم دكتور محف ال ان ال وق

ات في         ھ نظری دیث ول م الح مؤلف موسوعي ، كتب في التأریخ واالدب واللغة واالنسان والفلك والعروض وعل
  .قضایا االصول ومصادر الحدیث والتجوید وعلوم القرآن والفلسفة والریاضیات والطب 

ین سنتي     ـ جامعة بطرسبورغ  في الكلیة الشرقیة وقد عمل استاذا زائرا    ا  . ١٩٦٣ و١٩٦١ في روسیا ب كم
ة        ا رة االھل ر دائ المي وابتك ي واالس راث العرب یل الت ة لتأص ع نظری ات ووض م المخطوط وابط عل ع ض ھ جم ن

ة             اجم اللغ ددا من مع شرقیة وانجز ع ات ال ي اللغ ة ف ة العربی والتقویم وقام بدور مھم في مجال معرفة اثار اللغ
دان و   ..واالضداد وااللوان والنقود والرموز واالالت       واریخ البل تم بت صدد         واھ ذا ال ي ھ ا انجز ف رز م لعل من أب

ثار في میدان التراجم وسیر الرجال آولھ ) .. ١٩٦٧ ـ  ١٩٦٥(المجلدات السبع من موسوعة العتبات المقدسة 
دة      .والمشاھیر   ارك في     . وقد حظى بالتكریم داخل العراق وخارجھ وھو عضو في مجامع عربیة عدی ھ ش ا ان كم

  . ودولیة ندوات ومؤتمرات كثیرة عراقیة وعربیة
دة                 ا آمن بوحدة العراق ووح ي واالسالمي ،كم راث العرب كان االستاذ الدكتور حسین علي محفوظ ، عاشقا للت

ذھبھا      ألا مة، وكثیرا ما كان یؤكد في كل كتاباتھ على ان منھاج االمة واحد، وطریقھا واحد ،وسنتھا واحدة، وم
ة    وقد ابتنى كل دراساتھ وبحوثھ على قواعد عقلی     .. واحد   ة موضوعیة تقدمی ھ    .. ة، ومنطقی ت علی ا الحظ ومم

. حینما یتحدث في مجتمع أو ندوة انھ كان یسحر سامعیھ، ویأخذھم بدقتھ، وعلمیتھ، وتواضعھ ، ودماثة خلقھ 
 عام وجزاه ویجزیھ اهللا خیرا على ما قدم لبلده ووطنھ ١٠٠تحیة الستاذنا الدكتور حسین علي محفوظ وعقبال 

        . ة جمعاء وامتھ ولالنسانی
 
  
   العالم العراقي حمزة خضیر الدجیلي ثروة علمیةـ
  ما صحة نظریتھ في ایجاد وزنٍ للظل ؟ ـ  
  صباح محسن جاسم ـ كاتب عراقي 

  اضاءة
دجیلي        اء    ) ١٩٩٩-١٩٣٧( حمزة خضیر عباس محمد ال د العلم أح

  .العراقیین المتمیزین في علم الفیزیاء والطاقة الذریة
سیب     ولد وترعرع  ة الم ي مدین ة      /  ف در من عائل ل ، ینح ة باب محافظ

ده       متوسطة لھا الدور   الكبیر والمشرف في الوقوف معھ بعد وفاة وال
  .المبكرة وتحمل شظف العیش الكمالھ دراستھ

ل   ا واص سھا كم ة نف ي المدین طة ف ة والمتوس تھ االبتدائی ى دراس أنھ
داد       ة بغ ي مدین ة ف ة والجامعی تھ اإلعدادی زوج .دراس ان  مت ھ بنت  ل

  .وولدان
ة       دارس الثانوی ي الم یات ف اء والریاض دریس الفیزی ة ت ارس مھن م
ستیر       ى شھادتي الماج ث حصل عل ة حی ة العلمی ق بالبعث دھا التح بع

ة    ة النووی ي الھندس دكتوراه ف ة (وال اعالت النووی اء المف ي ) فیزی ف
ة        دة األمریكی دكتوراه     . جامعات الوالیات المتح ھ لل وان اطروحت ( عن

یا  ة التاسعة   ص ة للمرحل ة النھائی ل المقارب طوانیة    غة وتحلی ي الھندسة األس تالف ف ة األخ د  ).  لمعادل ّین بع ع
  .عودتھ إلى العراق في منظمة الطاقة الذریة

كما اھتم بقراءة القرآن بطریقة علمیة فكانت .  أذیع من لندن خبر حول نظریتھ في ایجاد وزن للظل١٩٧٥عام  
  . مثل نشأة األرض وایجاد سرعة الضوءلھ أكثر من انتباھة من

  .كما كان باألمكان األستفادة من ذكائھ في المساعدة بتفسیر نظریة آینشتاین النسبیة للضوء
شعر واالدب  وى ال ان یھ غوف ك عراء المھجر  اوش الء المعري وش ي الع ام ، اب ات الخی راءة رباعی ا درس   بق كم

  .بتعمق نھج البالغة 
ان ایضا من     لقرآن الكریم والخط العربي وسماع موسیقى بتھوفن وباخ وموزارتمن ھوایاتھ أیضا قراءة ا     وك

  .وفیروز محبي ام كلثوم
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  ھوفات
ر     ! أصیب بسرطان المثانة النادر والمفاجيء   شفى الھالل األحم ي مست ام أجریت لھ عملیة جراحیة ف  ١٩٩٨ع

وفي  وزرع لھ بعد استئصال المثانة وملحقاتھا حالبان باالمعاء الدق    یقة وربطت االمعاء الدقیقة بالجلد غیر أنھ ت
  ! أن السرطان داھمھ فجأةالكان یتمتع بصحة ممتازه وقوة كبیرة ا. بعد فتره قصیرة ال تتجاوز الشھرین 

 الف دینار ال غیر ١٣٠یخصص لھ راتب تقاعدي یلیق بمركزه العلمي عدا  لم.  رحل العاِلم الحزین ١٩٩٩عام 
أما مكرمة رعایة العلماء فقد غادرت ھي األخرى !  وھو ما یزال في أوج نشاطھ الوظیفيبالرغم من انھ اصیب

ى   لم تحض عائلتھ بعدھا. حال انقضاء فترة الثالث سنوات على الوفاة  ا    بایة رعایة كما تعرضت ال ر مم التھجی
ة    اضطرھا الى ترك الدار واألثاث في بغداد بعد ان بناه األب بعرق جبینھ بكل ما یعنیھ       دت العائل ر ففق ھذا التعبی

سلط والجھل والظالم دون     . ممتلكاتھا الشخصیة وما یتعلق بوثائق األب والمذكرات      كل ذلك انھار بید قوى الت
  .أبسط حمایة لمالك علمي متقدم من خیرة علماء العراق 

اء   وما زال اجتثاث العقول ساري المفعول حتى الیوم فُغیب الصحفیون ورجال القضاء وھّمش ا      ون واألدب لمثقف
ال   اولتنزل الصاعقة على العلماء واساتذة الجامعات واألطباء ونزوال على الحالقین والحالقات وصعودا       ى رج ل

ال      ى تمث دارس وحت الشرطة وشخصیات من عشائر عربیة معروفة كما لم یسلم من األعصار النساء وطلبة الم
ل الم    ل وتماثی د باب ؤاس وأس ي ن صور واب ة والمن ى    كھرمان ت ال اآلالف ھّرب ى ب ات ولق ي وآثاری ف العراق تح

  !الخارج
  :البدایات

ال            : ثمة سؤال ربما یثار بشأن مدخلنا      ة مج نوات ؟ ان طبیع اني س ذ ثم وفى من ي مت الم عراق ارة ذكرى ع َم إث ل
ك               یما أولئ دث عن بحوثھم الس م والتح اءات معھ اجراء اللق سمح ب ن لت م تك تخصص معظم العلماء العراقیین ل

ة       . مین والمشتغلین في أبحاث وشؤون الطاقة الذریة       المھت دت حرك ث قی ة بحی سریة تام كان كل شيء یجري ب
  .  بالحدود التي یقررھا النظام ووفقا لشروطھالالعالم العراقي ومنع من السفر ا

 یطّور ومنذ إن ُحبست أنفاس الشعب العراقي مطلع ستینیات القرن الماضي لم یكن بمقدور العاِلم ان یمارس او
فال غرابة . خبراتھ ، فمثال حّرم علیھ صنع طائرة وإن كان بصفة نموذج       

ن   الرغم م الھجرة ب ة ب اطرالعقول وتغامراألدمغ ال  أن تخ ابوس األغتی ك
  .والموت الذي یتھددھم ویالحقھم وإن استقروا في بالد المھجر

 نال الدجیلي الطالب شھادة ١٩٦٢في مثل تلك الظروف وبالذات في عام 
رف   ا ة ش اء بدرج ي الفیزی الوریوس ف ام  . لبك ا ع ھادة ١٩٧٢ومثلھ  ش

ة   دة األمریكی ات المتح ن الوالی ستیر م اتن / الماج ة –مانھ ة والی  جامع
  . قسم الھندسة النوویة– كلیة الھندسة -كنساس

  أیمز ستیت ،/  من جامعة والیة أیوا ١٩٧٥أما الدكتوراه فقد نالھا عام 
  .STATE Univ. U.S.A   IOWAقسم الھندسة النوویة

  شھادات ما تزال تنبض بالحیاة
  :في شھادة من أھلھ تذكر أبنتھ المھندسة غیداء في ورقة من مذكراتھا

ر ظل         " ... واه األخی ى مث ھ إل كان نعم األب ، دائم العطاء حتى عند رحیل
ھ          مع عن ھ   .  علمھ وذكره الطیب على لسان كل من عرفھ أو س نح حیات م

 صادقًا كل الصدق وفیًا للعلم اقسم  فیھ قویًا أمینا سالحھ القلم ورایتھ المعرفة المستفیضة،للعلم ومضى متبحرا 
  . على أن یحمي شرف المھنة 

ھ            ل تعلیم یش ویكم اة بكل شرف      .. اعتمد على نفسھ منذ الصغر، عمل كي یوفر لقمة الع ارع مصاعب الحی ص
تم القرآن الكریم        ت" . لقد عملت نفسي من الالشئ " وبسالة ،ً  كان یقول   اد ، خ ذكاء ح ذ صغره ب في   میز من

اھتم بدراسة العلوم مبكرا كما . سن السادسة عند الملة والدة األدیب الشھید قاسم عبد األمیر عجام في المسیب
ھ       . تمیز بمواھب علمیة في الفیزیاء السیما موضوعة الكھرباء      شھادة طلبت یات ب ادة الریاض ي م ا ف كان عبقری

ان یقول   .  مدرسًا لمادة الفیزیاء والریاضیات عمل في بدایة حیاتھ العملیة  . ادة  ومدرسي الم  دّرست  "  دائما ك
راق            ي الع ة ف اك من            " .أكثر من ثالثة أرباع الطلب ان ھن ة ك دن العراقی ة من الم ي مدین ب أو تجول ف ا ذھ أینم

  :یتوقف لیلقي التحیة علیھ
  ) . ال ینسى أستاذه   ال ننسى أستاذنا الفاضل ، الطالبكیف حالك أستاذ أكید ال تتذكرنا لكننا أبدا(

ة                   دروس ذات االختصاص لطلب ر من ال ة وكثی ة والعددی یات التحلیلی ة والریاض اء النووی اختص بدراسة الفیزی
دمت الی          .الھندسة النوویة والماجستیر والدكتوراه    ي ق ة الت ر من كل العروض المغری ان اكب  ھ ان حبھ لوطنھ ك

  كان معطاًء حتى عندما كان على فراش الموت حین زاره احد طلبتھ لتوقیع   .تواصال لخدمة وطنھفقرر العودة 
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  ."أطروحة الدكتوراه ، فكان ذلك أخر توقیع لھ 

  :سرعة الضوء وإشارة في القرآن
ي كل              ساب سرعة الضوء ف ى ح ھ ال ك انتباھت ًا من ذل  من  كما اھتم بمتعة كبیرة في تفسیر القرآن الكریم علمی

ام    .في القران الكریم  " السجدة"وسورة  " الملك" سورة   ي ع ة       ١٩٨١فف ل حاسبتھ الیدوی ان أول من حم ك
-لیضرب ویقسم االعداد محاوال استخالص مالحظتھ من قولھ تعالى في سورة الملك ، بسم اهللا الرحمن الرحیم 

وٍر   الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي خَ  ... ﴿ ْن ُفُط مَّ  * ْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْل َتَرى ِم ُث
شتاین        ة آین ل نظری ا یقاب اْرِجْع اْلَبَصَر َكرََّتْیِن َینَقِلْب ِإَلْیَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُھَو َحِسیٌر﴾ ، صدق اهللا العظیم ، وھو م

  :كذلك في سورة السجدة یقول تعالى. }  مربع سرعة الضوء xالسرعة = المسافة  {  في قیاس سرعة الضوء
ا     ﴿ ُیَدّبُر األْمَر ِمَن الّسَمآِء ِإَلى األْرِض ُثّم َیْعُرُج ِإَلْیِھ ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ّمّما َتُعّدوَن ﴾    ت علمی ث ثب حی

اریس عام       واعلن عنھ الحقا في الموتمر الدولي ١٩٨١ما توصل الیھ عام    د في ب اییر المنعق  عن  ١٩٨٣للمع
  :وكما یأتي  التوصل لقیاس سرعة الضوء في القرآن الكریم 

  .الزمن / المسافة = لما كانت سرعة جسم 
   ثانیة٨٦١٦٤٫٠٩٩٦٦= زمن یوم ارضي

   دورة قمریة١٢٠٠٠=مقدار الف سنة من مسیرة القمر=    - الحساب باعتماد القمر–ألف سنة مما تعدون 
  . ي المسافة التي یقطعھا القمر في أوربتل منعزلوھ
  شھر قمري × متوسط سرعة القمر المداریة  × ١٢٠٠٠= 
 =٧١٩٨٣٩٥. ٦٥٥×٨٩١٥٧. ٠× ٣٦٨٢٠٧ ×١٢٠٠٠  

   بلیون كم ٢٥٫٨٣١٣٤٧٢٣= أذن المسافة 
سافة     سم الم زمن  ٢٥٫٨٣١٣٤٧٢٣تق ى ال م عل ضوء     ٨٦١٦٤٫٠٩٩٦٦ ك رعة ال ون س ة فتك = ثانی

  ثانیة / كم٢٩٩٧٩٢٫٤٥٨
  ثا نفسھ الذي توصل الیھ العلماء /  كم٣٠٠٠٠٠الرقم  وھو 

كما توفر لدیھ كثیر من البحوث العلمیة المنجزة المنشورة وغیر المنشورة على ان بعضھا ولألسف سرقت بعد 
  ." وفاتھ ونشرت لغیر اھلھا 

ھ إح      " ...  ا أعلنت ك م ام    كما یشاع عن نظریتھ الشھیرة بوجود وزن للظل ، ذل دن ع ات لن م  ١٩٧٥دى إذاع  ول
أما موضوع أطروحة الدكتوراه فقد حل بواسطتھا إشكالیة .. یزل سر تلك النظریة مفقودا لربما یعثر علیھ یوما 

را        ازا كبی ھ انج د ذات ذا بح ان ھ ي   كانت عالقة منذ األربعینیات وك ف

  ."ذلك الوقت 
  -:وظائف شغلھا 

   ١٩٦٩-١٩٦٢مدرس على مالك التعلیم الثانوي للفترة 
   ١٩٩٩-١٩٧٥للفترة    معھد البحوث النوویھ / باحث علمي في الطاقة الذریة العراقیة 

   رئیس مھندسین  :الدرجة الوظیفیة
  الدرجة العلمیة رئیس باحثین علمیین ، خبیر ، بروفسور 

  -:الفعالیات الجانبیة 
  تنصریة مواضیع علمیة في مجال تدریس طلبة الماجستیر والدكتوراه في جامعة بغداد والجامعة المس
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  مادة نظریة المفاعل والھندسة النوویة والفیزیاء والریاضیات التطبیقیة ، التحلیالت  تكنولوجیا المفاعالت ـ 

                                                                                      ١٩٩٩٠- ١٩٧٦ وللفترة ةیالعدد
راف دد   اإلش ن ع ر م ریج أكث ة      ١٥/  وتخ ة النووی اعالت والھندس ا المف ل تكنولوجی ي حق ستیر ف ب ماج  طال

  . وفیزیاء المفاعالت
  .  طالب دكتوراه في الفیزیاء الذریة٥/  عدد اإلشراف وتخریج أكثر من 
  .المشاركة في لجان كثیرة تخدم مجاالت علمیة متعددة  

  -:البحوث المنجزة والمشاریع العلمیة 
ین           أ اوز الثالث اعالت تج ا المف ة وتكنولوجی نجز عددا كثیرا من البحوث والدراسات في مجاالت الھندسة النووی

  . نشر في مجالت علمیة عراقیة وعربیة وعالمیة  بحثًا موثقًا بشكل تقاریر علمیة وبعضھا
د من المؤتمرات    المشاركة في العدید من الحلقات الدراسیة والندوات العلمیة على النطاق العالمي وك   ذلك العدی

  .العلمیة محلیا وعالمیا
ة   المساھمة في نشاط الھیئة العربیة للطاقة الذریة خبیرًا في مجال المفاعالت النوویة كمصدر للطاقة    في تحلی

  .میاه البحر
  .للسید قصي رشید " الوقایة من اإلشعاع "تكلیف رسمي بتقییم كتاب 

  .ریاض.سعد القریشي ، د.موسى الجنابي ، د. للسادة د" الذرة"تدقیق كتاب مسابقة رئاسة الدیوان 
  .ترجمة العدید من المقاالت وتقییم العدید من التقاریر ورسائل الماجستیر 

ة                ة الذری ة الطاق ة لصالح منظم ة النووی االت الطاق ي مج دھا    ترجمة ثالثة كتب ف شر اح اعالت   " ، ن ل المف دلی
  ".طاقة االندماج " لطاقة الذریة العراقیة تم طبع ونشر الكتاب اآلخروبعد وفاتھ وبجھود موظفي ا" النوویة

  ) .الماجستیر والدكتوراه(المشاركة في العدید من اللجان االمتحانیھ لطلبة الدراسات العلیا
  . تأسیس شعبة الحسابات في فیزیاء المفاعالت واستكمال بناء شعبة الدراسات الجامعیة في قسم التدریب

  -:لمھام تتلخص تلك ا
الل    ن خ ة م ة والنیوترونی ات الفیزیاوی ل العملی ة وتحلی اعالت النووی ة المف ة لدراس ة متنوع وط بحثی تح خط ف
ب       زاء القل ي أج وتروني ف ع النی ذلك التوزی ھ وك ووي ومرفقات ود الن ا الوق سابات خالی ي ح ددة ف ات متع دراس

ا   د كمی ة لتحدی دروع الواقی ة بال سابات المتعلق ذلك الح اكس وك عاعیةوالع ة  ت الجرع اإلش عاعات المؤین  لإلش
ات          ا من العملی سیة وغیرھ ة العك ق التغذی المختلفة وكذلك الحسابات المتعلقة بدراسة حركیة المفاعل عن طری

  .الفیزیاویة والنیوترونیة والتي تؤثر على اشتغال المفاعل في الحالة الطبیعیة والحاالت الطارئة
  .لتتناسب واإلمكانیات المطلوبة في تنفیذ البرامج المشار إلیھا وتطویرھا إعداد وتھیئة المالكات المتقدمة 

  .اإلشراف على إعداد برامج حسابیة وإعدادھا وتوزیعھا بین دوائر المنظمة من خالل قسم التدریب 
  .المساھمة في رسم سیاسة الدراسات العلیا في المنظمة وتنفیذھا في جامعات العراق

  .تلفة إلمكانیة فتح صفوف دراسیة لحساب المنظمة في االختصاصات المتنوعة المساھمة في دراسات مخ
سیة في       ٧ ترأس اللجنة المركزیة للسالمة المھنیة لمدة     - ال الرئی ات وتلخصت األعم د الثمانین  سنوات في عق

  -:ھذا المجال 
  . وأقسام المنظمة وضع الھیكل اإلداري للجنة المركزیة للسالمة المھنیة في المنظمة وفروعھ في دوائر

سالمة      ل ال ي عم ة تصب ف االت مختلف ي مج نھم ف سم م دریب ق ي وت سي والفرع ل الرئی ضاء الھیك اب أع انتخ
  .المھنیة 

  .وضع جدول التقییس لعموم المنظمة 
ذلك                الھم ك ق بإعم ي مواضیع تتعل دریبھم ف ة وت المساھمة في إقامة دورات مركزیة للعدید من منتسبي المنظم

  .یة اإلسعافات األولیة والحرائق وغیرھا معززا تلك الدورات بفعالیات میدانیة حقیقیة التوعیة بأھم
  .المساھمة في وضع اإلطار الجدید لقسم السالمة المھنیة 

ة     دس وماجستیر   " بناء خط خاص بفھم العملیات المفاعلیة الستغاللھا في تھیئة وإعداد المالكات المتقدم مھن
د      كذلك في الدراسات األكا   "  ال، وق ذا المج دیمیة المختلفة واإلشراف على البحوث والمشاریع التي نّفذت في ھ

اعالت     ا المف استخدم ھذا الخط في مجاالت مختلفة منھا تدریب مالكات المفاعالت النوویة وماجستیر تكنولوجی
سالمة النوو        دورة ال ة ك ي المنظم ذ ف ا من    إضافة إلى الدورات التخصصیة األخرى المختلفة التي تنف ة وغیرھ ی

عبة         ة ش ي رئاس ذلك ف دریب وك سم الت الدورات المتقدمة واستخدامھا أیضا في المھام المختلفة التي نفذھا في ق
  .الدراسات الجامعیة

  وفاء
ھ                 ا غفل عن ة م شف عن أھمی اج والك ھ واألحتج م التنبی ار من المھ وإن سنحت فسحة من حریة بالضرورة ص

  بسیط لشریحة ھي في قمة المسؤولیة في المشاركة في توجیھ المجتمع المسؤولون قبل المواطن العراقي ال
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  .الوجھة السلیمة وتقدمھ وحتى الدفاع عنھ ونجدتھ

ا             ة م اذ ورعای ة ألنق ط الكفیل ع الخط ار بوض كما یغدو من األھمیة بمكان أن یصار إلى معالجة ما یجري من دم
ة     تبقى فالعلماء والباحثون والتدریسیون وعوائلھم   ي األھمی ا خصوصیتھا ف . ودورھم وتراثھم وموجوداتھم لھ

ـَمون         رد لمن یْعل ھل یعقل أن تّسیر عائلة عالم عراقي مھجرة أمورھا المعیشیة بمثل ذلك الراتب التقاعدي ؟ لن
  فھل نقدر؟ .. بعضا مما منحوه لبلدنا وشعبنا 

  
   

 
 أدب الرحالت

  عرب الھور ، لولفرید ثیسیغر
  عبد الواحد كیوشسلمان . د: ترجمة 

  
  

ین  اأب دینا ، ھن ة   ی ضى للطباع ن دار المرت ادر ع وجي، ص اب انثربول  ، كت
داد ـ       ي بغ ع ف شر والتوزی اب ٢٠٠٨والن و كت ور( ، ھ رب الھ ھ ) ع لمؤلف

ھ   .ولفرید ثیسیغر الذي ترجمھ الزمیل د      سلمان عبد الواحد كیوش، ووضع ل
اب، حت           تن الكت ا    مقدمة شیقة جاءت منسجمة تماما مع م أن كاتبھ دت ك ى ب

ي            ة الت یس الدق اب النف ذا الكت ة ھ ي ترجم وخى ف ھ ت سھ، الن ف نف المؤل
استدعت جھدًا میدانیًا ال یخفي نزعة وجدانیة باح بھا بین ثنایا مقدمتھ حین 

دي               “: قال ا توقف ل ًا لھ اب مترجم ى للكت ي الصفحات االول ین خضت ف وح
يء عن     ة ش ي   ھاجس قدیم ارقني لسنین طوال، ھاجس كتاب  الجنوب العراق

ذّكر        الزاخر بالسحر، ولكي نتأكد ونؤكد موضوعیة المترجم البد لنا من أن ن
ت                 ًا، وان فارق ا روحی ین الیھ ة او من المنتم ك البیئ ن تل بان المترجم ھو اب
بینھ وبینھا صروف حیاة االھل، كالكثیر من أبناء الجنوب الذین ھاجروا الى 

ومن ھذه الثنائیة المتناشزة )! الحلوة المرة(ھا االھل في خوالي السنین العاصمة تحت ضغط الظروف التي عانا
تأتي اھمیة ھذا الكتاب الذي یعد وثیقة نادرة خرج غناؤھم كالبكاء اللذیذ، ووالممتزجة في وجدان أھل الجنوب، 

ي مرحل        ة  لیس على مستوى الموضوع بحد ذاتھ، اي حیاة سكان الھور، بل لما یوثقھ من حیاة ھؤالء ف ة زمنی
ذھب       ا ت ة فیھ ة الحیاتی ل الفعالی ن جع تقرار وأم ازت باس ھ       امت ى حقیقت ع عل ورة الواق ي ص دیاتھا، ولتعط م

ًا            ا الحق اتھا علیھ سیاسي وانعكاس المزاج ال أثر ب كال الت كل من أش اش   .وبشمولیتھ ایضًا بعیدًا عن أي ش د ع لق
راق ابت           وب الع وار جن ي اھ اب ف ھ للكت ي مقدمت ول ف ا یق سیغر كم ام    ثی ة الع ن نھای ى ) ١٩٥١(داًء م وحت

ھ        ) ١٩٥٨(حزیران اء كتاب ذا ج وھي مدة كافیة الن یسلط الضوء فیھا على ادق تفاصیل الحیاة في الھور، وھك
ثم توغل شیئًا فشیئًا في ذلك العالم المدھش یقلب خفایاه ویشیر ) لمحة عن االھوار(فصًال عن ما بدأه بـ) ٢٤(بـ

  "الموروث "                !.. نلتفت الیھ او الى اھمیتھ في حیاتنا ھناكالى ما كنا نراه من دون أن
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  المؤلف في سطور

ام      ران ع امن من حزی ان    1910ولد ولفرید ثیسیغر في دار المفوضیة البریطانیة في أدیس أبابا في الث ث ك حی
كان منذ صغره ھاویا للتجوال فجاب عدة  .مھ في مدارسھاأبوه المندوب السامي البریطاني في الحبشة لیبدأ تعلی

  .درس في كلیة ماكدالین في جامعة اوكسفورد 1933الى عام 1929 نائیة في إفریقیا وابتداء من عام  مناطق
ام      1948دخل العراق أول مرة في شھر مایس عام شرین األول ع ي شھر ت ستمر    1950  ووصل االھوار ف لت

ى حزی ا إل ھ فیھ امإقامت دان   1958  ران ع ض البل ستان وبع ى أفغان دد قصیرة إل ة لم ارات متقطع ا زی تخللتھ
  .العام الوحید الذي لم یزر فیھ العراق 1957عام  .اآلسیویة والى بلده بریطانیا

ا                 د أمضى فیھ ة فق رة العربی ھ الجزی د تلی ذت حصة األس ي العراق أخ ھ ف زار معظم األقطار العربیة إال أن إقامت
  .1950إلى عام 1945ھور الممتدة من عام معظم الش

  :ابرز مؤلفاتھ
  .1959  منشورات لونجمانز ,رمال عربیة ـ١
  .1964ـ عرب الھور، منشورات لونجمانز 2
  .1979منشورات كولینز ,ـ صحراء ھور جبل عالم البدائیة٣
رحالتھ الى العدید من مناطق ـ كثیر من المقاالت في المجالت السیما المجلة الجغرافیة البریطانیة واصفا فیھا ٤

  .العالم النائیة السیما العربیة واآلسیویة واألفریقیة
  .ـ آخر البدائیین٥
  .ـ عبور الرمال٦
  .ـ بین الجبال٧
  .ـ أیامي في كینیا٨
  .ـ حیاة في صور٩

  .ـ عالم زائل١٠
ا في شقتھ في بعد عزلة فرضھا علیھ المرض دامت قرابة خمسة أعوام قضاھ 2003 -8-24توفي ثیسیغر في 

  .لندن
فإلى  .2003-8-25ھكذا نعتھ ھیأة اإلذاعة البریطانیة صباح یوم ....مات صدیق االھوار.....مات صدیق العراق 

  .رحمة اهللا
  مقدمة المترجم
ة ُأم الھوش    1986في بواكیر عام  ارة لقری ى نھر       (دعاني احد أقاربي ألصحبھ في زی شارف الھور عل ى م عل

   .لى مضض بسبب طبیعة المھمة الثقیلة المحتم علّي اداؤھا ، وافقت ع) الوادّیة
  .انطلقنا من المعھد الذي كنت ادّرس فیھ في مدینة العمارة مركز محافظة میسان وانطلق بعدھا شغفي

كانت بدلتي النیلیة وقمیصي األبیض وربطة عنقي اللماعة نقاطًا ناشزة في فضاء المضیف الذي حللنا فیھ، زاد 
ت    .شاربي الحلیق، فكان الرجال والشباب ینظرون في وجھي ویطرقونفي نشوزھا  ي بقی تمنیت ساعتھا لو أن

   .على إصراري في رفض تلك الدعوة التي كانت مھمتھا فوق طاقتي وخارج قناعاتي
  وحین انفض الجمع تمامًا ولم یبق سوى  .لم أكن ألزید على رّد السالم شیئًا مكتفیًا بصمتي مراقبًا لما حولي
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سؤال    ي ال ادرت ف د       :مضّیفنا، الذي لم یتورع عن تنبیھي إلى ضرورة إطالق شاربي، ب ي الھور؟ فق ھل نحن ف

ال   .كانت طبیعة المنطقة غریبة ال یمكن تصنیفھا اك  " :ضحك مضیفنا وق ة      "ال، الھور ھن ى جھ ده إل ار بی وأش
ة ف    .عرفت انھ قریب (ھناك)ومن وقع كلمة  .الجنوب ة مّلح ل،      أبدیت رغب ساط الجمی ذا االنب ة ھ ھ، رؤی ي رؤیت

دارت في رأسي أخیلة ذلك المارد الذي سمعت  ..صباح الغد الباكر  (بالشختورة)فتعّھد مضیفنا بأخذنا في جولة 
  .عنھ الكثیر حین جفاني النوم بسبب تغیر فراشي وبسب أصوات الكائنات التي ال أستطیع تمییزھا بسھولة

صباح ي ال ارت  وف شختور(  س ي ت ) ةال اه الوادیّ الت اقة می دوء ش طتھا، بھ ي  ھ اوس صلة تنتھ واج مت ى أم ل
وحین  .علني ألمح فیھما بریق دنونا من الھور (السّكاني)كنت انظر في عیني   .بارتطامات البطة على الضفتین

ي ت                   اء وشفافیتھ الت ة الم ي رق ت ف ي تمعن ك أن ذلك، ذل د ب صّرح أح اكي  توقف أخیرًا عرفت أننا فیھ دون أن ی ح
ي قاعھ     .شفافیة البلور الم المتحرك ف بیانیة      .كم أدھشني اتساع الع دت ص ي ب م توسالتي الت تمرار   ورغ  باالس

ألتھ       .والتوغل أكثر غیر أن مضیفّي رفضوا المكوث ألكثر من ساعة ین س اربي، وح ذي من أق غمزني الرجل ال
ساءلت بلوعة   .*(مطلوبین)احدة عن داللة غمزتھ فیما بعد، أوضح لي تفاصیل كثیرة أوجزھا بكلمة و كیف   :ت

رة            ت وف ا كان ة، فربم ث عن إجاب اء البح سي عن ف نف یمكن لھذا الجمال أّال یفعم قلوب ساكنیھ بالمحبة ؟ لم أكل
    .!الجمال واتساعھ وعمومیة الخیر وسھولة منالھ ھي أسباب خشونة قلوبھم وقسوتھا أحیانا، ربما 

صة أخرى، فرصة أطول وأكثر ھدوًءا وبال مھمات یكلفني بھا غیري، فرصة منذ ذلك التاریخ وأنا ابحث عن فر  
  .أتھیأ فیھا وأطلق لھا شاربي الغوص في أعماق االمتداد الالمحدود للجمال والسحر

لم تسنح لي تلك الفرصة وضاعت أحالمي سدًى، لذا وجدتني حریصًا كل الحرص على زیادة درایتي بالھور من 
ات العراقیة ومؤلفات أجنبیة صدمتني دقة إخراجھا وبراعة المصورات التي توثق لھذه خالل كثیر من المطبوع

وا محالت                   ابرة ممن بن وام الغ سومریین وغیرھم من األق اة ال ط حی الحیاة البدائیة التي ال تختلف كثیرًا عن نم
ل   والذي صدمني أكثر خلو المؤلفات العراقیة من الصور، ولو حصل واحت .سكناھم فوق الماء وت على عدد قلی

  .منھا فھي بعدسات مصورین أجانب زاروا المنطقة عرضًا أو جاءوا لغرض اإلیغال في المعرفة
اً                 رغم من أن كتب د،على ال ھ أح م یترجم ارئ ل زي الق دیك عزی ین ی ذي ب اب ال درت    فوجئت أن ھذا الكت ھ ص  قبل

ان  )باالنَكلیزیة قد ترجمت كما ھو الحال مع كتاب  اج ریك ی  (الح اب  لفالن ریح    )ن، وكت ب ال ي مھ افن   (قصبة ف لغ
  .لغافن یونغ (كالعودة إلى األھوار)ماكسویل، وكتبًا أخرى صدرت بعده 

 لعاشقي ھذا األفق  أسعدني جدًا، قدر ما كّدرني، أن ھذا الكتاب لم یترجم من قبل، فقد أتاح لي فرصة تقدیم شئ
ین خضت في     .فیھ من عراقیین وعرب وغیرھمالمائي الممتد لیعانق بخضرتھ السماء، ولمحبي االستزادة  وح

يء عن                 ة ش اجس كتاب سنین طوال، ھ دیم أّرقني ل اجس ق دّي ھ ا، توقف ل ًا لھ الصفحات األولى للكتاب مترجم
ة         .الجنوب العراقي الزاخر بالسحر ا حیّوی اتي وأكثرھ ي أجمل أوق ات ترجمت ت أوق ذا كان ا      .ل ك م ت أف ین كن وح

   . في ثنایا روحي  ذات التراكیب المعقدة أشعر بدبیب السعادة والغبطةیستعصي علّي من الجمل الغامضة
لن أضیف شیئا إن قلت أن الكتاب مھم، وتأتي أھمیتھ بتقدیري من سالستھ وعفویتھ، فھو یتناول عموم منطقة 

ورة             ت بث ي ُتوج سیاسیة الت شدة التحوالت ال ازت ب ّدة امت ي م ا ف وز   14الجنوب العراقي تقریبًا واصفًا إیاھ تم
نة   دة س ف   1958المجی ف المؤل ة وص ة وثقافی صادیة واجتماعی یة واقت ن تغیرات سیاس ا م ب علیھ ا ترت ، وم

ي مراكز     انعكاساتھا المتمثلة بالسلوك الشعبي العام وان كانت المنطقة التي عاش فیھا بطیئة التأثر بما یدور ف
  .المدن العراقیة المھمة

اءھم           یمكن َعّد الكتاب سجًال توثیقیًا لشع      حكھم، رقصھم وغن اءھم وض ئ، بك بنا في األھوار، فھو یصف كل ش
ف     راه المؤل ئ ی ل ش صار یصف ك ھ باخت اءھم، ان وفھم ورج صف خ وتھم، وی امھم وبی شربھم ومن أكلھم وم م
ة            ي توضح طبیع ویعتقده مھمًا بأسلوبھ البسیط الشّیق، مكمًال تلك التسجیلیة الدقیقة بعدد وافر من الصور الت

  .فھو لذلك صورة ناطقة لكل مفردات حیاة امتازت بالبساطة والتلقائیة والجمال .ةتلك الحیا
ى اإلطالق    بید أن ما حیحًا عل وان  . یجب االشارة إلیھ أن لیس كل ما كتب عن سكان األھوار في ھذا الكتاب ص

ف   كانت ثمة ھّنات ھنا وھناك متمثلة ببعض اآلراء الجاھزة غیر المتأنیة واألفكار المسبقة         ف المؤل التي لم یكل
   .نفسھ عناء البحث فیھا في مظانھا، إال أنھا ال توھن من عزم الكتاب في نیاتھ الكشفیة شیئًا

ب                     ة كت اك ثالث ي ھن ى حد علم ى اإلطالق، فعل ة عل ب عن االھوار العراقی اعتقد أن ھذا الكتاب ھو أفضل ما كت
ة    مھمة أجنبیة حدیثة نسبیًا كتبت باالنكلیزیة لمؤلفین بر      ى أھمی ى إل یطانیین عن ھذا الموضوع، إال أنھا ال ترق

 .ھذا الكتاب وذلك لعدة أسباب یقف على رأسھا شمولیتھ واتساعھ ولتناولھ مدة طویلة جدًا بمقاییس الرحالین
ام تفصیالت           ة أم شدیدة الرھاف ف ال ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ال تقل عن األولى أھمیة ھي حساسیة المؤل

  .یة من الدقة التوثیقیة ال یعرفھا إال سكنة تلك المنطقة اشبع فیھا مؤلََّفھ حد التخمةعلى درجة عال
ي                   ي الھوامش الت ادة ف تثنینا الزی ادة وال نقصان إذا اس ال زی ا ھو ب نص كم ام ال ھ أم ارئ ان  استطیع طمأنة الق

ي        ب الت اب من أدق الكت ة وأن الكت ا عن ھذا الموضوع     ابتغیت من ورائھا إثراء الترجمة وإغنائھا خاص قرأتھ
  ورغم ادعاء المؤلف في مقدمتھ انھ لیس انثربولوجیًا إال أن قراءة  .وأكثرھا شموًال وإحاطة بموضوعة الھور
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یة       .الكتاب تفضح أنھ انثربولوجي مھم ل شھادات دراس وجیتین لنی فقد اطلعت على دراستین عراقیتین انثربول

م أَر فارق  سھ، فل ي الموضوع نف ا ف اس   علی ي قی رقم ف ة ال ى لغ راقیین عل احثین الع اد الب ا سوى اعتم ا ظاھری
ة     ذه اللغ اب لھ ذا الكت ي نفس الخطوط         .الظواھر قید البحث یقابلھا افتقار ھ ھ ف ا یسجل للمؤلف خوض إال أن م

ر من           ب كبی ى جان ت عل العریضة والمبادئ األساسیة ألیة دراسة من ھذا النوع وتوصلھ إلى نتائج وصفیة كان
دًا طول           األ ف زائ ھمیة إذا عرفنا شمولیة الكتاب لكل ما یحیط ببیئة االھوار وھي نقطة جوھریة أحاط بھا المؤل

د            .مدة إقامتھ فیھا ط المجتمع قی ث اإلقامة وس ى الباح تم عل ة تح فالمعروف أن ضوابط الدراسة االنثربولوجی
 من ست سنین تقطع أحیانا بزیارات طارئة الدرس مدة یجب أّال تقل عن سنة، بینما امتدت إقامة المؤلف ألكثر     

  .مدة أشھر لبلده بریطانیا أو لمنطقة آسیویة أو افریقیة
ثمة نقطة جوھریة أخرى تمیز الكتاب عن أیة دراسة انثربولوجیة متخصصة أكادیمیة ھي األسلوب، فقد اختار 

ة  المؤلف لغة قصصیة شیقة یضمنھا توصیفاتھ لكل ما یرى مھما ضؤل بینما تنحو       الدراسات األكادیمیة إلى لغ
ي                ان حرًا ف ف ك ى أن المؤل ذا الموضوع بمعن ي ھ ة ف ضیات أصول الدراس ا من مقت ا لعلھ د عنھ جامدة ال تحی

ھ  ت لبحث ا كثواب ق منھ ي ینطل اط الت ھ للنق ة   .اختیارات ك البراع اب تل سبت الكت ي أك ي الت ذه ھ ھ ھ ل حریت ولع
فھو رجل یختلف  .غایة في األھمیة، حبھ واستمتاعھ بما یفعلوالتشویق في الوصف، مضافا لذلك، وھذه نقطة 

ا              ین یعود إلیھ ھ ح ر من موطن ان ي أكث اختالفًا جذریًا عن مكونات البیئة التي عاش فیھا إال انھ یقول عنھا وف
 كأنما یعود إلى وطنھ، فكیف استطاع التوصل إلى مثل ھذا اإلحساس إن لم یكن فعًال یحب تلك البیئة؟ فھو الحب

ك صراحة             أعلن عن ذل ده لقوم عراقیین آخرین ف م یج ھ، ول سھ فأفصح عن إن  .الحقیقي إذًا الذي أحسھ في نف
ائل الغرض            ھ من وس ا أنتجت المؤلف رومانسي حالم، ھذا صحیح، فقد تبّین ذلك في مقتھ لحضارتھ المادّیة وم

تسلبھ شیئًا أثمن آخر ھو التصاقھ منھا خدمة اإلنسان وجعلھ اقدر على مواجھة مشاكلھ على األرض غیر أنھا     
ة في                      دو غای ذي یب ى األھوار األمر ال نظم إل یم الم شدید من دخول التعل ھ ال ا، ومن قلق ساسھ بھ بالطبیعة وإح

  .الغرابة والتطرف، غیر أن تلك الغرابة تتبّدد حین نتعرف على أسباب المؤلف
ستطیع      لن نستطیع فھم غرابة موقف المؤلف إن لم نضع الحب شعارًا وت        ھ، فكیف ن تویجًا لكل سعي وجھد بذل

رارة       ات الح ذباب ودرج وض وال اء البع ل عن ة یتحم ة معروف ة نبیل ن عائل دًا م ضر ج ي متح لوك أورب م س فھ
الالمعقولة في بیئة تنعدم فیھا وسائل االتصال مختارًا، متنقًال بصنادیقھ من قریة إلى أخرى معالجًا لطوابیر من 

ق        المرضى والمتمارضین حتى     نم عن ضیق األف ة ت اب إجاب بعض وأج ساعات متأخرة من اللیل؟ شطح عقل ال
ول   ول       ."جاسوس "وربما عن حسد لنجاحات المؤلف وشھرتھ وسط المعدان لیق ى ھذا الق ق عل د التعلی ال أری

ل اترك                 ق الحضاریة، ب وان وكل العوائ ات واألل اوز اللغ بیًال لتج ب س ھ بالح ان قائل الھش الذي یفضح عدم إیم
ة                ا دم تبرئ ى ع ذین یصّرون عل ھ وضد ال لوكھ ودوافع م س ستطیعون فھ ذین ال ی د ال سھ ض لمؤلف یدافع عن نف

  .نوایاه
ین عجز         لقد حرص المؤلف غایة الحرص على أن یظھر متوازنًا واقعیًا رافضًا لسلوك غیره من أبناء جلدتھ ح

، لذا نجده یرفض أن یصیح بصوت عن العثور على مسّوغ لشكل من سلوكھم المحابي الذي ال یخلو من غرض   
في العزاءات التي كان یحرص على الذھاب إلیھا معزیًا أصدقاءه، لكي ال یبدو متناقضًا رغم انھ  "الفاتحة"عال 

نام على الجبایش بعد ساعات طوال  .قرأھا مرات في قرارة نفسھ وھو یخیط جراح المعدان ویوقف برح آالمھم
سار  .ًا بطانیاتھ مع عائلة ال قاسم مشترك بینھ وبینھم غیر اإلنسانیة والحبمن العمل في ختن الصبیة، مقتسم

اً    سیر حافی ود ال  .حافیًا وراء فالح بن مجید المصاب بطلق ناري في قلبھ، وقلبھ مع ابنھ عبد الواحد ألنھ ما تع
ل محبو فالح، أمرًا فوق كان بإمكانھ أن ینتعل، إال أنھ آثر التحفي مواساة بعد أن وجد البكاء بصوت عال كما فع

شدوه  .قدرتھ، فاكتفى ببكاء صامت نبیل على شخص أحبھ  سحرتھ طقوس الماء وأسراره ومخلوقاتھ، فھا ھو م
ارت     أمام خفق األجنحة آلالف الطیور الملونة التي أفزعھا مردي عماره بن ثَكب ومجذاف حسن بن مناتي، فط

د    تو (الدھلة)وھاھي  .من بین القصب الیانع الخضرة ھ یری شوكوال، كأن قف قدرتھ على الوصف فیقول عنھا كال
ا         ة، وبحب أھلھ ِھ المغدق القول أن لونھا امتزاج رضا الرب العظیم عن ھذه األرض بذرات تراب حباھا اهللا بنعم

  .للحیاة وامتالئھم بنبضھا حتى ابتعدت عنھم عقد التصّحر التي عانى منھا غیرھم
اب جھرًا   ال یفوتني ھنا أن أتقدم بموّدة إ   لى كل من لدیھ معلومة عن أي من الشخوص الذین وردوا في ھذا الكت

سعفني      أو ضمنًا، مھما كانت ضئیلة أو أیة معلومة یرى أنھا تسلط ضوًءا على أیة زاویة من زوایا الكتاب أن ی
  .بھا، فیكون بذلك قد أسدى للمعرفة فضال

  .اق العظیم، وھو ولي التوفیقاهللا أسأل أن أكون قد أسدیت خدمة ألبناء بلدي، العر
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  ، وتستمر اقامتي 1958وحتى حزیران من عام  1951عشت في اھوار جنوب العراق ابتداًء من نھایة عام 
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وعلى الرغم من كوني   .ى ھناكھو العام الوحید الذي لم أذھب فیھ إل 1957عام  .َأحیانا لسبعة أشھر متواصلة

وال  .دائم الترحال تقریبًا، غیر أن ھذا الكتاب ال ُیّعُد كتاب رحالت بالمعنى الدقیق للكلمة بسبب محدودیة المنطقة
ا،             ست انثربولوجی ي ل ینوي الكتاب تقدیم نفسھ على انھ دراسة تفصیلیة لسكان األھوار الذین عشت معھم ألنن

 .لقد أمضیت تلك السنین في االھوار ألني أجد متعة في ذلك . في شئ من أي نوعوفي الحقیقة لست متخصصًا
ا  وخالل ھذه السنین عشت بین سكان األھوار واحدًا د م ومن   . منھم، واصبحت بشكل محتوم آلفًا طرقھم إلى ح

ذین یع            اس ال یشون  خالل مذكراتي التي كنت أدّونھا بشكل یومي حاولت أن أعطي صورة عن االھوار وعن الن
اك  ة    .ھن سیاسیة الحالی طرابات ال ة        إن االض ك المنطق ارة تل ت دون زی د حال ي العراق ق ا ستجفف     .ف ًا ربم قریب

تغطي االھوار نحو ستة  .األھوار، وعندما یحدث ھذا، فان نمطًا في الحیاة، استمر آلالف السنین، سوف یختفي
اء دج        ث التق ة حی یط بالقرن ي تح اطق الت ن المن ع م ل مرب ط      آالف می شكال ش صرة لی مال الب رات ش ة والف ل

ا القصب، ومن الھور الموسمي              .العرب ب علیھ ي یغل ة الت اة النباتی ث الحی تتألف االھوار من الھور الدائم، حی
اه خالل                   ره المی ذي تغم ت، ال شتاء، ومن الھور المؤق ذي یجف في الخریف وال ھ البردي ال الذي یغطي معظم

ع    . في النمو فیھالفیضانات، الذي أفرط البردي اخیراً  ي تق شرقیة الت یمكن تقسیم االھوار بسھولة إلى االھوار ال
ي          ة الت رات، واالھوار الجنوبی شرق دجلة، واالھوار الوسطى أو مركز االھوار التي تقع غرب دجلة وشمال الف

ّراف       .تقع جنوب الفرات وغرب شط العرب ط الغ ى ش شطرة عل ى ال م أدن ذي یتفرع م    وھناك أیضا ھور دائ ن ال
وھناك ھور آخر في السھول الواقعة شمال شرق  .دجلة عند الكوت ویتجھ إلى الجنوب الغربي باتجاه الناصرّیة

ب     ي مصدرھا الطْی ضانات الت ریج  العمارة حیث الفی ك         (2) و دوی ي تل شتت ف ة لتت تالل اإلیرانی المنحدرة من ال
و دّراج  ى نحو     السھول، وھور موسمي آخر في أراضي الب ة عل ارة غرب       الواقع یًال شمال العم شر م سة ع خم

ة      .دجلة وحین تبلغ الفیضانات العظیمة أوجھا فان أصقاعًا واسعة من الصحارى المجاورة لألھوار ُتغمر بطبق
ل          ي می ى المئت و عل سافة ترب من المیاه المكشوفة الواسعة تتباین مساحاتھا من سنة ألخرى ولكنھا تمتد إلى م

اه    .ریبًامن ضواحي البصرة حتى الكوت تق ومع تراجع الفیضانات فان معظم األراضي التي كانت مغمورة بالمی
ة           .تعود إلى صحارى   ضان دجل ي فی سبب ف ة تت ة والتركی ال اإلیرانی وفي الربیع، حین تذوب الثلوج في قمم الجب

ذین النھرین            .والفرات  اه ھ شتت می ة من الفیضانات وت اج لقرون قدیم ي نت و    .واالھوار ھ ز الھ ر یتزود مرك
ا    %80والھور الشرقي بمیاھھما من دجلة، وأن  شتت فیھم داد تت اه    .من تصریف المیاه المارة ببغ وتتوزع می

سناف     ي ھور ال ى ف  الفرات نفسھ أدنى الناصریة من خالل عدد كبیر من القنوات تتبدد میاھھا تدریجیا وتتالش
ي       اة َكرمة عل ط العرب أسفل قن د بضعة أ      ومن ثم في ش ى بع ي تقع عل ال شمال البصرة    الت اة   .می ت القن مازال

 .والقرنة تعرف بالفرات، ولكن الحقیقة أن الماء فیھا یأتي من الضفة الیمنى لدجلة القدیمة بین سوق الشیوخ
ي،           یج العرب ي الخل ذلك ف صّبان ك ان منفصلین وی وحتى وقت قریب كان االعتقاد أن دجلة والفرات اعتادا الجری

إن النظریة الحدیثة التي ُقدمت من قبل  .د دفع ساحل الخلیج تدریجیا إلى الجنوبوان ما یجلبانھ من غرینھما ق
الكون .و ن لیز.م.الدكتور ج ام   ل ف طح            1952ع ي س شابھا ف با مت ّبب ترس د س راكم ق ل الغرین المت د أن ثق تؤك

فیضان السنوي وفیما یخص دجلة، فان ال .األرض بحیث بقي خط الساحل ثابتا بشكل كبیر منذ األزمنة التوراتیة
رات           ران ھو ذروة فیضان الف ایس، وشھر حزی ي شھر م ھ ف ال        .یصل ذروت دأ ك ران یب داًء من شھر حزی وابت

وفي شھر تشرین الثاني تطرأ  .النھرین باالنخفاض ویصالن أدنى مستوى لھما في شھري أیلول وتشرین األول
ا        شتاء       زیادة طفیفة على مستوى میاه النھرین تزداد طوال الشتاء، ربم ة خالل ال ضانات مفاجئ ي فی اھمت ف س

حقیقة، لقد شعرت كما لو أني  .وألن مسیرتي بدأت في االھوار الوسطى فھي المنطقة التي أعرفھا جیدًا.والربیع
ررت            .في بیتي ووطني غیرة، وك ت ص ا كان ًا مھم ارة كل القرى الصغیرة تقریب ّي زی وعلى مّر سنوات، كان عل

وعندما حزت على مشحوف كان مساعدّي، الذین یتولون الدفع والتجذیف ،  . منھازیاراتي مرات ومرات للكثیر
راھم ھي     .وحین تقبّلوني فقد تقّبلني أفراد عشائرھم .من ھذه المنطقة ت ق لقد بقوا معي طوال مدة إقامتي وكان

ا    لقد كانت رحالتي شاملة لكل االھوار الغربیة لكني  .األماكن التي أعود إلیھا بعد كل رحلة ى أھلھ لم أتعرف عل
ا  م أَر      .جیدًا، فقد بقیت غریبًا رغم المعونات الطبّیة التي قدمتھا لھم وكانوا یرحبون بھ ة فل ا االھوار الجنوبی أم

ي  .فیھا إال القلیل ساعدة والنصیحة     حرّي بي تقدیم امتناني للَدین العظیم الذي أسداه لي جون فیرن ل بالم المتمث
اھم      .ر التي كنت معھ في فلورنساإلخراج ھذا الكتاب في الشھو ھ وس صبر ال حدود ل لقد قرأ مخطوطة الكتاب ب

ي تطویره     ر ف شكل كبی ى      .ب ل إل شكر الجزی دم بال ا أتق ب      كم الك وجورج وی ال فرینج ب ة    ف ا القیم القتراحاتھم
وشجعني الذي حفزني لكتابة ھذا الكتاب  ولفضلھما في قراءة وتصحیح التجارب الطباعیة، والى َكراھام واتسن

یمس سنكلیر أوف        جوردن.س.وشكري أیضا إلى ك .وأسدى لي النصیحة ولى رسم الخرائط وشركة ج الذي ت
ق العمل في       وایت ھول ى فری اب، وال التي أولت عنایة بتطویر وطباعة صوري والتي قدمت الطبعات لھذا الكت

  .متحف التاریخ الطبیعي والكثیر من اآلخرین الذین ساعدوني في المعلومات
  ولفرید ثیسیغر    
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  احتفالیة دار الكتب والوثائق بیوم الدار السنوي
 مجلة الموروث

سنوي    دار ال وم ال بة ی رة لمناس ة كبی ائق احتفالی ب والوث ت دار الكت اقام
  .وافق الثامن من تموز من كل عام الذي ی

ب  تضمنت االحتفالیة فقرات منوعة تلیق بالمناسبة ، تقدمتھا كلم   ة ترحی
اھر           سید ط ة ، وھم ال ارزة والمھم ة الب بالضیوف من الشخصیات الثقافی
ي    افي ف شار الثق یاع المست ل ش ة وكام ل وزارة الثقاف ود وكی ناصر الحم
ة       شر الكردی ة والن ام دار الثقاف دیر ع ید م ھ خورش ؤاد حم وزارة وف ال

ي  وسلطان الربیعي مدیر عام ھیئة السیاحة ویونس صالح         حمد الخبیر ف
  .زارة الداخلیة و

ا اھم                  ة ذكر فیھ دار كلم ام لل شیر اسكندر المدیر الع دكتور سعد ب ألقى ال
 تعرضت لھا الدار   خالل مرحلة اعمارالدار وھي مرحلة تلت مرحلة الحرق والتخریب التي المنجزات المتحققة

زات ك المنج ن تل ر ، وم شاء مختب سم  ص ان ائق وق رمیم الوث یانة وت
ا  ا المعلوم ى    تكنولوجی دار عل ع لل تحداث موق ة واس ة الوثائقی ت والمكتب

 الموروث الثقافیة  واصدار مجلتین الكترونیتین ھما مجلةت شبكة االنترن
ي        یف العراق راث واالرش ات والت ب والمكتب الم الكت ي ع صة ف   المتخص

ضًال   ومجلة الفردوس النسویة المعنیة بشؤون المرأة العاملة في الدار         ف
د ثقا   دار ،       عن نشرة رواف ى ال واردة ال دارات ال ة باحدث االص ة المعنی   فی

كما استعرض المدیر العام في كلمتھ ما وضعتھ الدار من خطط ومشاریع   
ي     یف الرقم رواد واالرش ة ال ة ومكتب ة الرقمی شاء المكتب ستقبلیة كأن   .م

ى           ا ال ار فیھ ة اش ة كلم ألقى السید طاھر ناصر الحمود وكیل وزارة الثقاف
  . في مسیرتھا   من نجاح واضحلدارما حققتھ ا

. ألقى السید كامل شیاع المستشار الثقافي في وزارة الثقافة كلمة تضمنت اشادتھ بما حققتھ الدار من منجزات   
ي تفعی                 ة ف دف الجمعی ى ھ ا عل سویة اكدت فیھ ردوس الن ة الف ة جمعی ھ كلم د االل ان عب ل دور ألقت الزمیلة ایم

  .المرأة العاملة في الدار 
م    لدكتور علي النشمي كلمة المطالعین والباحثین مشیرًا الى عالقة الدار بروادھا م ألقى ا  اب والعل ي الكت ن محب

  .والمعرفة 
دار           ل شھداء ال زین وعوائ شعریة     . قامت الدار في اثناء الحفل بتكریم الموظفین المتمی ب القصائد ال ى جان وال

  ٠ اطرب الحضور باالغاني العراقیة التراثیة الجمیلة  فاروق االعظمي الذي احیا الحفل مطرب المقام العراقي
 

 ٢٠٠٧عالمي لدار الكتب والوثائق التقریر اإل
  :بغداد ـ العالقات واالعالم 

ام          سنوي للع ي ال ر االعالم د االول من   ٢٠٠٧أصدر قسم العالقات واالعالم في دار الكتب والوثائق التقری ، ویع
  .نھ جاء تتویجا كبیرا وتوثیقا نوعیًا لكل نشط الدار خالل العام الفائت نوعھ لقسم العالقات واالعالم من حیث ا

  .في الصحف من نشط الدار صفحة من الحجم الكبیر ، وتضمن مانشر) ١٤٣(جاء االصداربواقع 
املین     یعد االصدار بمثابة وثیقة جدیدة ستضاف الى خزائن الدارودلیًال منظمًا للجھد الكبیر الذي انیط بعموم الع

  .ي دار الكتب والوثائق لتكون النشط الموثقة في ھذا االصدار ثمرة جھودھم ف
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 دورات مكثفة في تنظیم عمل االرشیف الوطني ونظام الفھرسة

  :بغداد ـ سندس الدھاس 
وانین     تي اقامت دار الكتب والوثائق دورات مكثفة لعدد من موظفي وزار     التربیة والھجرة والمھجرین حول الق

  .م عمل االرشیف الوطني ونظام الفھرسة وتصنیف الكتبالتي تنظ
دورة              ي ال شاركین ف ب بالم ھ بالترحی ائق كلمت ب والوث دار الكت ام ل دیر الع استھل الدكتور سعد بشیر اسكندر الم
العین              احثین والمط دیم الخدمات للب ا من خالل تق ام المناطة بھ دار والمھ شأة ال وقدم شرحا وافیا ومكثفا عن ن

  .لدارومرتادي ا
ا         وطني فیم یف ال والقى السید حمودي عواد رئیس قسم التفتیش محاضرة حول القوانین التي تنظم عمل االرش
ا              ة ، ام ة العربی ي اللغ ب ف صنیف الكت قدمت الموظفتان مجاھدة صالح وسناء حسن محاضرة عن الفھرسة وت

  . دوي العالميالفھرسة والتصنیف باللغة االنكلیزیة فقد قدمت الشروحات على وفق نظام
ا             شارك فیھ جدیر بالذكر ان ھذه الدورات مستمرة اسبوعیا ولعدة اشھر، كما تقوم الدار باعداد دورات اخرى ی

  .موظفون من دیوان الرئاسة ووزارة الخارجیة العراقیة
  
  

 ترمیم وثائق العھدین الملكي والعثماني
  :بغداد ـ الموروث 

ي دا   ائق ف رمیم الوث یانة وت ر ص ز مختب ائقانج ب والوث رمیم  ر الكت ف وت د  ١٩٠تنظی ى العھ دة ال ة عائ  وثیق
 وثیقة عائدة الى العھد الملكي الى جانب فھرسة وتصنیف السجالت العثمانیة ومعالجة وفصل   ١٨٧العثماني و 

  .االفالم المتضررة للوثائق 
  

  خالل شھر استقبال كتب واطاریح ودوریات
  :بغداد ـ الموروث 

داع   ز االی تقبل مرك ت   اس شھر الفائ الل ال ائق خ ب والوث ي دار الكت انوني ف ران ( الق ة ١٠٠) حزی اب باللغ  كت
ة و ضا و ٧٦العربی ة ای ة العربی ة باللغ الة جامعی ة  ٢٣ رس ة االنكلیزی ة باللغ الة جامعی ة ٣و  رس ائل باللغ  رس

  .الكردیة 
  . دوریة ارقام ایداع ٢٣ كتابا و٨٦ اطروحة جامعیة و١٠٣ومنح المركز 

  
 ن في شھرالمطالعو

  :بغداد ـ الموروث 
صرم   شھر المن الل ال ة خ ة الوطنی تقبلت المكتب ارت ٥٢٦اس ًا ، واع ًا و١١٣٠ مطالع ًا ٣٥٦ كتاب دًا خاص  مجل

  . عددا من مجلة الوقائع العراقیة  ٤٧ رسالة جامعیة و١١٩ مجلدًا خاصًا بمجلة و٢٦٥بالصحف و
شھر  ٥٣٠٠م خدمات استنساخ دمات الباحثین في المكتبة قد  وخیذكر ان قسم االعارة       ورقة للمطالعین خالل ال

  .المذكور 
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 شریعة حمورابي
  ترجمة النص المسماري مع الشروحات اللغویة

   )١٠٠ – ١( انونیة  المواد الق– مقدمة الشریعة –القواعد اللغویة 
  نائل حنون. د

   بیت الحكمة–بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر٤٧٢

اعد ھذا الكتاب بجزئیھ على وفق منھج جدید الیقتصر على تقدیم ترجمة شریعة         
دة      حمورابي االكدیة والخط المسماري ، وانما یمھد لدراسات لغویة وقانونیة جدی
نص            ة والخط المسماري ویعرض ال ة االكدی یم اللغ ى تعل نھج ال ، ویھدف ھذا الم

ا مع    الحرفي لشریعة حمورابي مع ترجمتھ العربیة ویؤ  ي مفرداتھ شر المشترك ف
دیم          ابلي الق اللغة العربیة ، وقد اورد النص المسماري االصلي للشریعة بالخط الب
وكذلك بالخط المسماري القیاسي ، وھو خط طور واستعمل بعد نحو الف سنة من 
عھد حمورابي أي في اوائل االلف االول قبل المیالد ، وھو یمثل ذروة تطور الخط  

  .تھ ویمثل مدخال لتعلم اساس الكتابة المسماریة ئلم قراالمسماري وتع
  :قسم الكتاب الى جزئین 

  :ویتضمن ثالثة فصول : االول 
  . البابلیة القدیمة –ـ قواعد اللغة االكدیة ٣.ظام تعریب الدراسات المسماریة ـ ن٢.قدمة عن مسلة حمورابي وشریعتھ ـ م١

ات الم      ة بالعالم ذه الفصول اورد قائم د ھ شریعة      وبع نص االصلي لل ي ال ة القدیمة االساسیة المستعملة ف سماریة البابلی
م            ة ایضا رق ي القائم رد ف ة ، وی ة والالتینی الحروف العربی وشكل العالمات نفسھا بالخط القیاسي وااللفاظ التي تقرأ بھا ب

ي             سماریة االخرى تل اجم الم ي المعجم المسماري والمع ة ف درج بھ كل عالم ذي ت سل ال ة ترجمة نص    التسل ذه القائم ھ
  .الشریعة ابتداًء من مقدمتھا ثم موادھا القانونیة 

یتضمن ترجمة المواد المتبقیة من الشریعة من المادة االولى بعد المائة الى المادة الثانیة والثمانین بعد المائتین : الثاني 
ق بال      اني الح ام الجزء الث ي خت شریعة ، وف ة ال ة خاتم دھا ترجم أتي بع م ت ي   ، ث واردة ف ة ال ات االكدی م بالكلم اب معج كت

  .الشریعة ومعانیھا ومواضیع ورودھا في النص 
   

  ١٩٧٠ – ١٩٤٥صحافة العراق مابین عامي 
  )كتاب عراقي مطبوع في الخارج (

  فیصل حسون
   دراسات–القاھرة 

   صفحة ؛ حجم كبیر٥١٩
ي المجتم            ة ودور الصحافة ف ى اھمی ھ ال ي مستھل كتاب ا    یشیر الكاتب ف ات واصفا ایاھ ع

ي        ة الت اق المعادل ى انطب دا عل بانھا المرآة التي تعكس صورة المجتمع على حقیقتھ مؤك
صحافة            ي ال صح ف ى لی دم حت ع المتق وان المجتم ي عن ة ھ صحافة المتقدم ول ان ال تق

  " تكن صحافتكم .. كیفما تكونوا " والمجتمع القول 
ب  ستطرد الكات صحافة      .. وی ع ال ن بوس م یك ھ ل ع ان أتي    وم زات او ت رح المعج  ان تجت

ة     مازال باالعاجیب في مجتمع   سیاسیة واالجتماعی ة وال  یعاني االمیة بكل اشكالھا الثقافی
ال     ا واالھم فان المحاوالت التي اقدم علیھا رواد الصحافة لم تلق اكثر من االعراض عنھ

ارخة م         ة ص الل ادل ن خ ة وم ي النھای ح ف ضحیاتھا لیوض دیر لت دم التق شأنھا وع دى ل
  .ماتعانیھ الصحافة في العراق من اضطھاد وعدم احتفال 

ولم یعِف الكاتب اصحاب الصحف من انزال الحیف بالصحافة العراقیة بل حمل قسما كبیرا منھم جانبا من المسؤولیة في  
  .قدیس ذلك موضحا الى ان القلیل فقط ھم من جعل العمل الصحفي غایتھ ومبتغاه واعتبره رسالة سامیة جدیرة بالت
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وقسم الكاتب كتابھ الى اربعة فصول تقدمھا استھالل ثم تبع ذلك لمحات وذكریات تاریخیة لعدد من الصحف والصحفیین     

  :البارزین ، وھذه الفصول ھي كاالتي 
  .ـ الصحافة العراقیة في مائة عام ١
  .ـ الصحافة وحدیث التاریخ ٢
  .ـ مراحل التطور العربي ٣
  .التاریخ ـ صحافة العراق في ٤
 

 قبل القرن العشرین  )٤ ـ ج١ج( موسوعة التاریخ 
  )حدث في مثل ھذا الیوم(  
  زینب عبد الرحمن: جمة علي النشمي ـ تر. د

   مكتب علي النشمي لالستشارات العلمیة والثقافیة –بغداد 
رن العشرین              ة وقعت قبل الق ھذه الموسوعة ھي خالصة احداث كثیرة وشخصیات مھم

ا ف الب رة   اختل ي فك ا ان یعط اول مؤلفھ شأنھا فح ساراتھم ب د م ي تحدی ان ف حثون والزم
سیاسییة      واضحة ومبسطة عن كل حدث وشخصیة فیھا بعیدا عن التناقضات الفكریة وال

  والدینیة والطائفیة واالجتماعیة وتقدم الموسوعة التاریخ بشكل مختصـر في كتاب
ة بحیث من یطلع علیھ یعرف الھیكل واحد یقدم ارضیة واسعة ومتشعبة للتاریــخ ومركز

  . العام لكل االحداث المھمة في التاریخ ماقبل القرن العشرین 
  : جاءت الموسوعة باربعة اجزاء

اني ،         : الجزء االول    انون الث ویضم اھم الشخصیات واالحداث التي وقعت خالل اشھر ك
  . شباط ، آذار من سني ماقبل القرن العشرین

ار ،    ویضم: الجزء الثاني   سان ، آی  اھم الشخصیات واالحداث التي وقعت خالل اشھر نی
  . حزیران للمدة نفسھا 

  ویضم اھم الشخصیات واالحداث التي وقعت خالل اشھر تموز ، آب ، ایلول: الجزء الثالث 
  .نفسھاللمدة 

ان    : الجزء الرابع   انون االول للمدة   ویضم اھم الشخصیات واالحداث التي وقعت خالل اشھر تشرین اول ، تشرین ث ي ، ك
    .نفسھا

 المكتبات في المانیا... وابات الى الماضي والمستقبل ب
  جمال عبد المجید العلوجي ـ مدیر المكتبة الوطنیة: عرض 

اب                 ة من كت ة الثانی درت الطبع ة ص ات االلمانی اد المكتب ى الماضي    (بتكلیف من الرابطة العامة التح ات ال بواب
شر جورج اولمز ـ       . لیورجن زیفیلد ولودجر سیریھ ) في المانیاالمكتبات ...والمستقبل  اب عن دار ن صدر الكت

  . صفحة ١٢٠ھیلدسام ـ زیورنخ ـ نیویورك ، وبـ 
ة                  ذ نھای ا من ت المانی ادىء االمر كیف تمكن ي ب ة ف ة واالنكلیزی اللغتین االلمانی در ب ذي ص ویصف ھذا الكتاب ال

 ٢٠٠٣ففي العام .كتبات المركزیة ومنظمة وقادرة على تقدیم الخدمات الحرب العالمیة الثانیة من بناء شبكة م
ة          سات المكتبی ات والمؤس ة للجمعی رة من     ) IFLA(اتخذ مؤتمر المنظمة العالمی د في الفت  اب في  ٩-١المنعق

 مشارك ٤٦٠٠حضره اكثر من "  الثقافة – المعلومات –الوسائط : المكتبة بوصفھا بوابة " برلین شعارا لھا 
ات        IFLA ا جعلھ اكبر المؤتمرات المكتبیة الدولیة لمنظمةمم اع المكتب اریخ قط ي ت دث ف م ح بل انھ اصبح اھ

ى                 املة عل ي نظرة عامة وش ث یلق اد المؤتمر حی بة انعق اب لمناس ى من الكت االلماني وقد صدرت الطبعة االول
سھ ط    ة    تاریخ المكتبات االلمانیة وحاضرھا ومستقبلھا كما صدرت في الوقت نف ة االنكلیزی ة اخرى باللغ دم  .بع ق

دم       ئمؤلفا الكتاب یورجن زیفیلد والدكتور لودجر سیریھ عرضا ممتعا في قرا      ة من شأنھا ان تق ھ وصورا غنی ت
االیمكن ان           یح م ضا توض ي ای للمھتمین من غیر االلمان نظرة شاملة عن طبیعة المكتبات في المانیا ولكن ینبغ

  . االوضاع االلمانیة بال ثغرات وبالتفصیل یقدمھ الكتاب فھو لیس مرجعا یعدد
ان        وع كی داء تن صور الب ن ال د م سوق العدی ذلك ی وذجي ك شكل نم شاریع ب ات والم اب المكتب ستعرض الكت وی

  .المكتبات االلمانیة للعیان 
الیة كانت صیاغة الكتاب واختیار الصور الصائبة لھ من المھام الصعبة التي تدین رابطة اتحاد المكتبات الفیدر 

  .االلمانیة بالعرفان في تنفیذه واخراجھ الناجح لكال المؤلفین 
صینیة      یة وال ة والروس سیة والبرتغالی بانیة والفرن ات االس ذلك باللغ اب ك ذا الكت ص ھ ى ن الع عل ن االط ویمك

ة  والعربیة والتركیة وذلك على موقع االنترنیت الخاص بمعھد غوتھ الذي یعد واحدًا من اعضاء الرابطة الع       ام
التحاد المكتبات االلمانیة ، ولعل ھذا الكتاب یحظى باعجاب الكثیرین من القراء والمسؤولین في المجتمع وفي     
ن                      د الیمك ال فوائ ى رأس الم در عل ي ت ا الت ي مكتباتھ ل ف اج فكري یتمث ا من نت مجال السیاسة بما تملكھ المانی

  . ان تجنیھاحصرھا من شأن االجیال القادمة ان تجنیھا بل یتحتم علیھا
٣٨  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصوص مسماریة غیر منشورة من العصر البابلي القدیم المتأخرمن سبار
  رسالة ماجستیر
  یاسر جابر خلیل

   كلیة االداب – جامعة بغداد –بغداد 
  صفحة ؛ حجم كبیر٣٦٢

اریخ العراق           كانت سبار الواقعة بالقرب من بلدة الیوسفیة واحدة من المدن المشھورة في ت
ة       دن التاریخی ن الم دد م ب ع ي تنقی ا ف شاطا اجنبی شر ن ع ع رن التاس ھد الق د ش دیم وق الق

سمار          واح الم یة المشھورة بالعراق ومنھا ھذه المدینة ، ویوجد في المتحف العراقي في بغداد مجموعة من االل
  .التي اكتشفت في ھذه المدینة 

ى     تشمل ھذه الدراسة ستة وعشرین لوحا مسماریا یعود تاریخھ   دا ال أخر وتحدی دیم المت ا الى العصر البابلي الق
الملك العاشر في ساللة بابل االولى باستثناء لوح ) م .  ق١٦٢٦ – ١٦٤٦) ( آمي صدوقا ( زمن حكم الملكین 

ك             م المل ى زمن حك ا   ( واحد یعود ال ي دیتان ا ذات مضمامین اقتصادیة    ) م .  ق١٦٤٧ – ١٦٨٣) ( آم جمیعھ
  .مختلفة 

  :اسة من ثالثة فصول تتألف الدر
شمل مبحثین ، االول منھما تناول مدینة سبار وتاریخ التنقیبات فیھا وااللواح الطینیة المكتشفة : الفصل االول 

أخر في          ٢٠٠٢فیھا منذ القرن التاسع عشر حتى عام       دیم المت ابلي الق اول العصر الب اني فتن ا المبحث الث  ، ام
  .جانبیھ التاریخي واالقتصادي 

ث ، االول خصص لعرض المضامین                :  الثاني   الفصل ة مباح ألف من ثالث ة وت واح الطینی خصص لدراسة االل
ث قرا       ن حی سماریة م صوص الم ة الن صص لدراس اني فخ ا الث ة للنصوص ، ام ا  ئالعام ا وتحلیلھ ا وترجمتھ تھ

ن حی     صوص م ي الن واردة ف خاص ال ماء االش ة اس صص لدراس ث فخ ث الثال ا المبح ا ، ام ث وشرح مفرداتھ
  .تركیبتھا القواعدیة ومعانیھا 

ضم االستنتاجات التي توصل الیھا الباحث ، كما احتوى على عدد من الجداول الخاصة بااللواح : الفصل الثالث 
الطینیة واسماء االعالم منھا اسماء االشخاص واآللھة وعناوین الوظائف والمھن واالشھر والمدن الواردة في 

سماریة وصور     النصوص فضال عن الجداول وا  تنتاجات النصوص الم لقوائم ، كما شمل عددا من الخرائط واس
   .االلواح الطینیة 

       
 المباني التراثیة في مدینة النجف 

   دراسة في تخطیطھا وعمارتھا
  رسالة ماجستیر

  مؤمل سلیم عزیز مرزة
   كلیة االداب– جامعة بغداد –بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر٢٨٤

ث  ذا البح اول ھ ة    یح د الخالف ي عھ دة ف ة واح رة زمنی ضع لفت ة تخ ارة النجفی ن العم ة م اذج مختلف ة نم دراس
  ) م ١٩١٧ – ١٥٣٤/  ھـ ١٣٣٦ – ٩٤١(  العثمانیة وھي الفترة 

داني                   ى العمل المی ة النجف معتمدا عل ي مدین ة ف اني التراثی ن المب ابقي م صویر م عمل الباحث على توثیق وت
دار ومدخل من اجل        واخـــــذ القیاسات واالبعاد لكل جـزء  بمسح ھذه المباني بشكل تفصیلي   ا وج ة منھ وزاوی

اص         م الخ اس الرس اد مقی االحاطة بھا بشكل كامل ومن ثم عمل المخططات الدقیقة والعملیة لھا من خالل اعتم
  .بھا 

  :قسم البحث الى خمسة فصول 
٣٩  

                                                                
  

نــــــور 
العـــــلم 

     



  
دلو   : االول  مائھا وم ف واس ة النج ن مدین ة ع ة تاریخی شمل مقدم ذور  ی شوئھا والج ى لن دایات االول التھا والب

  .التاریخیة لموقعھا ونبذة عن الحركة العمرانیة فیھا 
خصص للعمارة الدینیة وقد قسم الى مبحثین یشمل االول دراسة عمارة المدارس الدینیة في النجف ،      : الثاني  

  .صاغة اما المبحث الثاني فقد درس عمارة المساجد ومنھا المسجد الھندي ومسجد ال
شیالن      : الثالث    خصص لدراسة العمارة الخدمیة ، وقسم الى مبحثین شمل االول عمارة الخانات ومنھا خان ال

  وخان المصلى ، اما المبحث الثاني فقـــد شمــل دراسة حمام ریمة التراثي ونشأة الحمامات وتاریخھا وتطورھا 
اري     خصص االول لدراسة العن  ویتكون من مبحثین ،     : الرابع   تخدمھا العم ي اس ة الت ي في    اصر العماری النجف

د درس اھم      االبنیة السابقة الذكر وكذلك فوائدھا العماریة وجذورھا ومراحل         اني فق ا الث ا ، ام تطورھا ومواقعھ
  .العناصر الزخرفیة المنجزة على المباني النجفیة 

ة     : الخامس   ارة النجفی ت العم زات   خصص لدراسة المواد البنائیة التي كون وخصائص ومی
  .كل مادة 

  
  )مصر والعراق ( نظریة المعرفة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر 

  اطروحة دكتوراه 
  صباح حمودي نصیف المعیني 

   كلیة االداب – جامعة بغداد –بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر٢٥٣

امة والفلسفي بشكل خاص نشطت في مطلع ثمانینیات القرن العشرین الجھود الدؤوب لدراسة النتاج الفكري ع
السیما للمفكرین العرب المعاصرین بعد ان نال المفكرون القدامى قدرًا الباس بھ من البحث والدراسة في ضوء 
احثین    ض الب صیص بع ام تخ ذا االھتم اھر ھ ن مظ اتھم ، وم وثھم ودراس اتھم وبح ن مؤلف ین م اتوفر للدارس م

ي ظھرت       لرصد ومراجعة التیارات الفكریة و     دراساتھـــم یما الت ا العصریة والس االتجاھات الفلسفیة في حیاتن
  .بعد عصر الیقظة وماتالھا من سعي نحو النھضة والتقدم 

مصر ( اختیار الباحث على  وقد وقع.. من ھنا جاءت ھذه االطروحة عسى ان تشكل رافدا تصب في ھذا االتجاه 
ھ بموضوع       ) والعراق   ا من قناعت ة   ( انطالق ة المعرف ا        )نظری ا علم ة كونھ ده من الموضوعات المھم ذي ع  ال

  .فلسفیا خالصا ولیست مبحثا جزئیا 
ل           ط ، ب لقد توصل الباحث الى ان نظریة المعرفة التبحث في وسائل معرفتنا للعالم الخارجي من حس وعقل فق

  .تبحث ایضا في االتجاھات الشكیة والصوفیة والحدسیة ایضا 
ة المعرفة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر قد ورثت التراث واستوعبت ان نظری" وخلص الباحث الى القول 

سیة   ث الرئی ات والمباح ة االتجاھ وم    " عام ذا المفھ ي ھ ل ف ھ ان یحل الل اطروحت ن خ اول م سبب ح ذا ال ولھ
  :الفلسفي ویضعھ امام الدارسین من خالل فصول االطروحة الخمس التالیة 

  .ریة المعرفة  التأسیس الفلسفي لنظ–مدخل تمھیدي 
  .ـ االتجاه الوضعي في المعرفة عند زكي نجیب محمود ١
  .ـ االتجاه التجریبي الطبیعي في نظریة المعرفة من منظور فؤاد زكریا ٢
  .ـ االتجاه الجدلي التكاملي في المعرفة من وجھة نظر حسام االلوسي ٣
  .ـ االتجاه العلمي في نظریة المعرفة من منظور یاسین خلیل ٤
   

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 كتاب قرأتھ وتأثرت بھ
ة               ب العراقی سألھم عن اخر الكت اب ، لن الم الكت ة وع تحت ھذا العنوان نلتقي باستمرار مھتمین بالشؤون الثقاف

  .التي قرأوھا وتأثروا بھا ، وبذلك نوفر للقارئ معلومة مفیدة 
  :قال فسألناه عن آخر كتاب قرأه وتأثر بھ ،  و االدیب والصحفي العراقي عبد االمیر المجرفي ھذا العدد ، التقینا

ھ ،            ھ ، بالضرورة ، او باالصح یضیف الی ؤثر بقارئ ـ كل كتاب ینطوي على قیمة معرفیة او فكریة او ادبیة ، ی
  ..واّال كیف تتشكل الثقافة الموسوعیة عند المثقف او المبدع 

رأت ك  ؤخرًا ، ق اون  م ًا بعن صطلح  ( تاب ي الم راءات ف ة    ) ق صطلحات االدبی ن الم ر م دد كبی ة لع ضمن ترجم ت
ة لمصطلحات                  ات مختصرة ومكثف د تضمن تعریف ي ، وق اطق خلوص ب ن د واالدی ھ الناق ام بترجمت والفكریة ، ق

  .نتداولھا دائمًا ، وربما الیعرف دالالتھا البعض 
اف   اءة واض ة اض ة بمثاب ذه الترجم اءت ھ د ج ئھا  وق ذورھا ومناش ن ج اب م ا الكت دث عنھ ة لمصطلحات ، تح

  ان ھذا الكتاب جھد طیب تحتاجھ مكتبتنا دائمًا .ومقوالتھا النھائیة 
  :ل ازامی

   مع النحات العراقي ایاد حامد
   

  

     
  

مال نقول م لتأمل االعك ، وقبل ان نترك ایاد حامد العراقينقدم ھنا بعض اعمال النحات " ازامیل "تحت عنوان  
رع النحت ،      ١٩٧٠لكم ان أیاد حامد نحات شاب ـ من موالید  داد ـ ف  ـ خریج كلیة الفنون الجمیلة في جامعة بغ

ة داخل العراق        . وعضو نقابة الفنانین العراقیین وجمعیة التشكیلیین العراقیین   شاركات الفنی د من الم ھ العدی ل
 في مركز ٢٠٠٠ز الفنون ، المعرض القطري عام  في مرك١٩٩٢معرض تموز عام   : من معارضھ   . وخارجھ  

ام  ١٩٩٨  الفنون ، مھرجان النحت العراقي المعاصر عام    في قاعة حوار، مھرجان النحت العراقي المعاصر ع
 .وقد حصل بمشاركتھ في ھذا المھرجان على الجائزة الثانیة .  في قاعة حوار ٢٠٠٠
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 دباء والكتابالى األ)  عیون ثقافیة(دعوة من مجلة 
    .دعوة الكّتاب العراقیین والعرب لرفدھا بمنجزاتھم الثقافیة) عیون ثقافیة(یسّر مجلة 

ة   المجلة تعنى متطورة في    بشؤون الفكر واألدب والفن والعلوم االنسانیة والطب النفسي ، بمواصفات اخراجی
دان األ  ١٢٠ ط   صفحة ، توزع في البلدان العربیة وعدد من البل ة ، ومخط ول     إل وربی ددھا األول في ایل دار ع ص

 . المقبل-سبتمبر
دود     نتطلع الى سلم موضوعاتكم بح وعي       ١٥ت شیط ال ى تن ة تھدف ال ار أن المجل ذین باالعتب افي   آب ، آخ   الثق

وستدفع مكافأة مالیة مناسبة ..والجمال االنساني ورفده بما یثري المعرفة وینّمي االبداع الفكري ویشیع المحبة
   .لكّتاب والمراسلینل

  التحریر رئیس 
  حسین صالح قاسم.د.أ

 
 أین اختفت دور العرض السینمائیة الصیفیة؟

  لیالي الصفار اول دار عرض صیفیة 
  كاتب عراقي كمال لطیف ـ 

د       ات ق ذه القاع ل ھ حینما طرأت في ذھني فكرة البحث عن مصیر دور السینما في بغداد فوجدت العدید من ھیاك
  .مست معالمھا االصلیة فتحول بعضھا الى مخازن لالخشاب ومراكز لحفظ النفایاتاختفت او ط

صفا عام   -والحق ان صورة الماضي المتمثلة بفتح اول دار عرض صیفیة في العراق ھي    د  ١٩١٣ لیالي ال  وق
ینما االحرار     وقفت امام اسماء عدیدة منھا  ال س سي   سینما الرافدین سینما تاج الرشید الشرق غازي روی روك

ي االخرى     د  . االوبرا الحمراء شریط من االسماء التي لم یعد قائما منھا سوى سینما الفردوس وقد اھملت ھ وق
ت  ي             احتل ات العرض الت ستوى قاع ى م یما عل ة الس سینما العراقی اریخ ال ي ت ا ف ا مھم سینما الصیفیة موقع  ال

ان یواجھ            ي ك شكالت الت د من الم ذلل العدی ارا       استطاعت في حینھا ان ت ا یصبح الجو ح سینما حینم ا رواد ال ھ
سي       ة واالحساس الرومان وخانقا وھذا یعني ان السینما الصیفیة كانت تمنح ذلك االنسجام بین المشاھدة الفلمی

ومما یذكر عن السینما الصیفیة ان یوم افتتاحھا مھرجان فني السیما لدى العوائل التي كانت    .بمناخ تلك الدور    
  .  یضاف الى ما یجلبوه من طعام وشراب حیث یبسط على ساحات العشب الباردة تاتي بكامل افرادھا

ام    ان ع ان              ١٩٤٠وك ي مك ساء ف ك یقضي بجلوس الن ل ذل ان االمر قب سینما اذ ك ى ال ل ال دخول العوائ ة ل  بدای
سی          ي دور ال دأ یع ذي ب دى الجمھور ال دثھا ل ذي اح . نماوالرجال في مكان الى ان الغي ذلك بسبب ردود الفعل ال

  . فلسا٤٠ فلسا الى ٢٥ویذكر ان اجرة البطاقة كانت بین 
  .ومن اشھر مشغلي السینما آنذاك یونان حمدي كرویت الوب زیدان خلف سمادة علي

غ     ٣٨یبلغ عدد دور العرض الصیفیة من الدرجة الثالثة نحو      ة فتبل  دار عرض اما دور العرض الصیفیة المغلق
داد توج    دار عرض  ١٧نحو   دد مقاعدھا        ، وفي بغ غ ع ة االن یبل ي مغلق دین وھ ینما الراف ا   ٩٧٠د س دا ام  مقع

  ..  مقعد ٨٠٠ وسینما الرشید ٨٦٢ وسینما روكسي ١٠٠٠مقعدا وسینما النصر ١٦٠سینما االحرار ففیھا 
  ترى این اختفت كل تلك الدور؟ وأ ین السینما؟ : سؤال  
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  متعة الوجود واتساعھ ..خالصنا كتاب
  المعموري لي احمد رشیدع

شر      اذن القراءة! اھتّم االنسان بالقراءة منذ ابتكر االبجدیة، ھكذا یقال اریخ الب ي ت ة ف ة حدیث ا ھو    . متع ن م ولك
ا   وفر لن ى           مصدر المتعة في القراءة؟ ھل النھا ت اة للتواصل والتعرف عل ا قن ة او النھ ا الحقیق شف لن م وتك العل

  .أخرى  كما عبر عنھا ویتغنشتاین او ھناك دالئل ة قدیمة، اللعبة اللغویةحدیث للعب اآلخر او النھا اسلوب
ارئ    یقال ان الكتابة. عادة تربط الكتابة بالتعلیم والقراءة بالتعلم ائق والق قنطرة العلم، فالكاتب یكتب لیبین الحق

ا  رة واحدة ال تتكان العلم ھو حضور صورة الشئ في العقل، فالحقیق: ارسطو ھكذا قال! یقرأ لكي یكتشفھا ر كم
ة   . المنطق االرسطي فرضھا ة الحقیق ة تصدر  . اذن متعة القراءة تصدر من انھا قنطرة لمعرف من خارج    فالمتع

اة    لو. الوجود االنساني و لیس لالنسان اال ان ینفعل منھا و یتاثر بھا و ال غیر     ة المتلق ت المعرف كن كیف لو كان
المركب فصاحب ھذا الجھل یتصور بان ما لدیھ ھو العلم  سطو بالجھلزائفة و كاذبة؟ ھذا ما یسمیھ اصحاب ار

 اذن المتعة ال محالة تصدر من الحقیقة والحقیقة ثابتة خارج. الحقیقي فالمتعة افتراضیة وزائفة یتخیلھا الجاھل
ة     صـور الذھنی ر ال ا عب ن انتقالھ ساني و یمك ن  . الوجود االن ـر ع ا یعب ل من اذا ك ن لم ة ھ و لك ة ذه الحقیق  الثابت

  !بطریقتـھ المختلفة؟
الخطأ ھو افتراض ارتباط . االبجدیة بل انھ قام باختراعھا لیطّور القراءة ان االنسان كان یقرأ من قبل ان یخترع

ا   . االنسان یقرأ و لكن لیست الكتابة وحدھا تقرأ. بالكتابة القراءة رة حولن ا لنقرأھا    بل ھناك نصوص كثی ننتجھ
ن   كثیرا ما،  راءة ال دي   ق ر االبج ا انھ      تص غی ا كم ر فین ة اكب ق متع ر  ت  اخل ا اكث سان    . ستغرق وقت ان االن اذا ك لم

ھ    البدائي یرسم فتوحاتھ في الصید و آالمھ في الحیاة على جدران الكھوف؟ و لماذا كان یتفنن في صناعة آلیات
نصا   ھ ولآلخر ویقدم لھالبدائیة من الفخار والخناجر والكؤوس وغیر ذلك؟ الیس كان یرید ان یبرز نفسھ لنفس

سھ؟      اء جن ا      ! لیقرأه ھو واآلخرون من ابن ا طویال لقراءة م ذه النصوص      ونحن اآلن نصرف زمن ى من ھ تبق
را  ا  لنتعرف على معتقدات وطقوس واسلوب حیاة اجدادنا، وكثی ذه النصوص        م ر من ھ ات اكث ستخرج معلوم ن

  متعة في القراءة؟مصدر ال فلنتساءل ثانیة ما ھو مقارنة بالنصوص المكتوبة، 
سھ    ! الوجود االنساني ھناك شيء آخر یحدث حین عملیة القراءة، شيء من داخل ق نف االنسان حین یقرأ، یخل

ي  الفھم شئ احساسي. من جدید ویتسع ع،        . اكثر مما ھو واقع یش الواق ا یع ر مم ساس اكث یش االح سان یع االن
  ."نقد العقل الخالص" في  كانط حسب ما فصلھ لنا

ى        ني ارید ان اشعر باني موجود واحب ان اتصرفاقرأ ال تح عل سط وانف د ان انب في ما املكھ من الوجود، اری
اد    كل ھذا. آفاق جدیدة من الوجود ة ذات ابع یحصل في داخل كیاني واثر عملیة معقدة تعمل فیھا عناصر مختلف

  ٠وابیستمولوجیة وسوسیولوجیة  سایكولوجیة
ھ بمجرد    . باالحساس نفسھ  كتبھ یشعرالكاتب نفسھ ایضا عندما یقرأ ما النص لیس ملكا لكاتبھ فھو یتحرر عن

الكاتب یموت قبل ان یشاھد ما كتبھ؛ ! نعم". موت المؤلف " عنھ الھرمنیوطیقیون ب وھذا ما یعبر. ما خرج منھ
یربط "  بارتروالن" فال عجب ان. ال یتحملھ فیغیره قارئا؛ بل الكاتب نفسھ ینتحر لیستمتع بلذة القراءة النص
  ."موت المؤلف"و " متعة النص"بین 

ا ان وجود كل    . القراءة تجربة غیر متكررة على االطالق . انتھى من القراءة یموت القارئ ایضا بمجرد ان فكم
ین   "ال یتكرر حسب ما فسره لنا الفالسفة في قاعدة   منا واحد اع المثل اع اجتم رفض    ، فمظاھر "امتن الوجود ت

صا واحدا آالف    فلكل قراءة، ظھور واتساع جدید في عالمك. اال واحدةالتكرار و ال تحدث  الداخلي؛ ولو قرأت ن
 !مراتال

م        .القراءة لیست استماعًا، بل ھي حوار دلي دائ ي حوار ج ارئ ف نص تجعل الق ة   . ثنائیة االنا وال القراءة عملی
  .تقرأ وتقرأ وتقرأ الى ان تموت. ما دام االنسان حي ابدیة و تستمر

  )دة الصباح العراقیةجری(
٤٣ 

                                                                
  

قــالــــت 
الصحافة 

     



  
 الكتاب مصدر عصري من مصادر ترفیع النفس

  المحرر الثقافي
ھ الصدیق       المتابع لما قیل عن وصف الكتاب یطالع العدید من التعریفات لھ ولعل أھم تعریف لھ أن وصف بكون

  المخلص أبدًا لإلنسان فكیف ذلك؟
ات ) نتاج ثقافي(لو احتسب الكتاب كـ   ى شكل دون آخر        لتم التیقن أن نتاج ست مقصورة عل ة ولی ة منوع  الثقاف

ومع ما یبدو أن الھیئات المحلیة والدولیة لم تنتبھ بعد لتحدد یومًا عالمیًا للكتاب تمییزًا وامتیازًا وتقدیرًا لھ على 
رع اإلذاعة أو      اعتباره من اقدم المصادر الذي لعب دوره في نشر المعرفة قبل أن یبت في نشر الصحف أو تخت

أو ھشة ) حجر(لسینما أو التلفزیون إذ ظھر الكتاب ألول مرة حین كان النتاج الفكري ینشر على مواد صلبة كـا
احبت   )... على جلود الحیوانات أیضاً  (و  ) القصب(كـ د ص الخ حتى إذا ما وصل اإلنسان إلى اكتشاف الطباعة فق

 وجھ التخصیص حین اكتشف اإلنسان الورق توصیل الكتاب إلى مرحلة الثورة في سعة النشر كمًا ونوعًا وعلى
ل أن       األبیض المعاصر بصفتھ المادة األساسیة التي كانت الركن األساسي في انتشار ظاھرة الطبع والطباعة قب
ار                  ھ واختی ھ وتصمیم غالف كل طباعت ي ش ق الراقي ف اب الرون تصل إلى ھذه المرحلة المتقدمة التي جعلت للكت

كثر للعین القارئة حتى كاد إعجاب اإلنسان بالكتاب أنھ لم یكتِف باقتناء كتاب واحد شكل حرفھ المناسب المریح أ
ـ                    ا ك ي یرونھ ب الت ب الكت اء أغل ى اقتن اب إل ة الكت وا قیم ذین عرف سورون ال اس المی أو عشرة كتب بل تابع الن

وصلت إلى اآلالف ولدى في المكتبات التجاریة لدرجة أن أعداد الكتب التي اقتنوھا شراًء قد  ) إصدارات جدیدة (
  .ھ الشخصیة في بیت سكنھتبعض األشخاص إلى عشرات اآلالف مما كان ذلك مناسبة لتأسیس كل منھم لمكتب

د                  انوا ق ین ك اب مع ة وجود كت دى أھمی اتھم الشخصیة عن م سوا مكتب ذین أس ولو تم سؤال واحد من ھؤالء ال
ة ال       طالعوه وإبقائھ في مكتباتھم ألجابوك على الفور أنھ ذو   نھم ثروة روحی سبة ألي م شكل بالن ة وی  قیمة عالی

ارات    . تعادلھا أي ثروة من المال  ى ملی أما عن أعداد الكتب في المكتبات الحكومیة العالمیة فتصل في بعضھا إل
  . كثیرة من قاعاتھااالنسخ وتأخذ حجمًا تمأل رفوف

ذ        ب فھ شر الكت افي       وبقدر ما دفعت الضرورة وما تزال تدفع لالھتمام بن اج ثق اب عن أي نت زة الكت ي أن می ا یعن
اھرًا من                 تآخر   ك ظ دو ذل ھ ویب دده عنوان ھ یح دد فی ان موضوع مح ي تبی ب ف ختلف لكونھ متخصص على الغال

عشرات آالف دور النشر التي تنشر الكتب بمختلف لغات العالم ولیس األمر یقف عند ھذا الحد فقد صاحب ذلك     
ألساسیة التي ألفت فیھا إلى لغات أخرى وھذا ما ساعد في تقارب األفكار وفھم نشر الكتب المترجمة في لغاتھا ا

ى        اآلخرین الذین ال یجیدون لغات أقوام أخرى ،         شیر إل اب أو ی ذي یحدد موضوع الكت وعنوان أي كتاب ھو ال
  .محتواه على أغلب األحوال

ان        ا بتبی ا مواقف      ولخطورة ما یطرحھ نوع محدد من الكتب وبالذات ما یتعلق منھ سس منھ ي تتح ائق الت  الحق
ذلك        دھا، ل ي مقاص حة ف بعض الدول ألنھا تخشى أن تمسھا نصوص من الكتب بصورة غیر مباشرة لكنھا واض
ى         ي الظل إل یش ف برزت ظاھرة ذات حیلة اعتمدتھا بعض الجھات والمؤسسات الحكومیة أو السیاسیة التي تع

ھم لكن ئ لم یقولوا ما تنشره كتب مدونة علیھا طباعة أسماتحریف بعض الكتب بھدف اإلساءة لكتاب محترمین 
 وكل ذلك على خلفیة اإلساءة المتعمدة للمؤلفین المعنیین سبعض محتویاتھا متعرضة لتحریف معاكس ومشاك     

  .ولتتفیھ مواقفھم اإلنسانیة واإلیجابیة
ا      وبھذا الصدد یمكن اإلشارة الى أن المناوءات في النشر المعاكس تتبناھا أحی     یس لھ ة أي ل شر وھمی ًا دور ن ان

ي بعض             ة ف ب المحرف شروا الكت ھ أن ین ستطیعون من ا ی وذ م وجود في أرض الواقع لكن أصحابھا لھم من النف
نصوصھا بیسر تام مستغلین حالة الخلل المستشریة في بعض أوساط توزیع الكتاب وضعف الرقابات الرسمیة        

  .ھتمام ما یمكن بتسمیتھ متابعة حریصة على بناء اإلنسان ثقافیًابعدد من الدول التي تعاني شبھ توجھ فیھ لال
دادًا                    ة اعت اكن العام ي األم د ف ة بالی شكل حمل ة وی وازم الشخصیة المتفق م ل حى أحد أھ والكتاب الجید الذي أض
ى      لشخصیة حاملھ فیھ من الفوائد ما یمكن أن یغني معلومات الشخص ویفتح لھ كل األبواب المغلقة المطلة عل

  .عوالم المعرفة بكل ما فیھا من نتاجات إبداعیة
ھ          الع ل واقتناء الكتاب كما ال یخفى على أحد ھو مقدمة للدخول إلى عالم خاص یؤدي إلى أن یحمل المرء المط
رؤى حضاریة خاصة تسند توجھاتھ الشخصیة وتنمي اھتماماتھ الروحیة وتجمل سلوكھ وتدفع بأخالقیاتھ دومًا 

ر        أن یراجع نفسھ فیم  ھ القناعة أكث وفرت لدی ارئ ت دى المرء الق ا یفعلھ وفیما فعلھ وكلما كبرت درجة الثقافة ل
ول ألي         دیم أفضل الحل ا تق ستطیع من خاللھ بالرضى بالقدر وما تأتي بھ الحیاة من محاسن أو مساوئ بحیث ی

وفر          ات ال ی ب بإحاط ذي تمده الكت اب    مشكلة تعترضھ إذ أن تلك ھي میزة المثقف الحقیقي ال اة إال الكت ي الحی  ف
  .والتجارب الشخصیة

اب      لقد بات احترام الكتاب في العالم المتحضر سمة ممیزة یحرص علیھا الناس الواعون من أجل أن تكون للكت
  )ة تیشبكة النبأ المعلوما(                              .دومًا منزلة خاصة في النفس غیر قابلة للتضاھي

٤٤ 



  
 فن القراءة

   عبد السادةاحمد
  !!. تھ مرة ثانیةئفي حوار اجري معھ یؤكد ماركیز بقوة بأنھ ال یقرأ اّال الكتاب الذي ال بد ان یعود لقرا

ي            ى النحو االت ھ عل رد أجنحت ي أن یستحضر سؤاًال یف ا ال  : ھذا الھاجس القرائي عند ماركیز من الطبیع اذا كن
رة         نعرف قیمة كتاب ما اّال عندما نقرأه، كیف بامكا     ا ، م یقن من عودتن ًا من دون ان نت رأ كتاب ا إذن ان ال نق نن

  أخرى، للسباحة والسیاحة في سطوره؟
سمیھ     ن ان ن ا یمك ى م دخول ال ستدرجنا لل ذا ی ؤال كھ ن س واب ع راءة(الج ن الق ستند  ) ف ذي ی ن ال ك الف ، ذل

ة     القر (بالضرورة الى منھجیة قرائیة مجدیة تحاول ان تؤسس لكتابة ما مستقبال فـ       ون اشد قوة وفاعلی اءة تك
  . كما یقول روالن بارت) عندما تصبح كتابة

رة                  ى خارطة فك ود ال ائعًا وبوصلة ال تق راءة من اجل ان ال تكون فعال ض یطمح فن القراءة إذن الى حمایة الق
ة ال   - اي ذلك الفن –وسلوك وتأمل واستنطاق محبرة ما ، وھو ال یرتبط         رتبط بنوعی ل ی راءة   بكمیة القراءة ب ق

ا         أّم اعینن نحن نرى ب ا، ف ا وجّدتھا   –وكیفیة الغوص فیھا الستخراج الآللىء الكامنة في اعماقھ ى بأبیھ  -! وحت
ذي              نعكس مالمح ال ا من دون ان ت ي قرأوھ ب الت دة للكت الكثیر من القراء الذین یحتفظون بفھارس ثقیلة وعدی

اتھم  ن كتاب ك ع لوكھم ناھی اتھم وس ادیثھم ونقاش ى اح رأوه عل ؤالء  ق ن ھ ة م ثال مجموع رى م ن ان ن  ،اذ یمك
راء كوك        -الق ذابات وش ن ع ھ م وا علی ا اطلع تعراض م ون باس راءة یقوم ن الق دیث ع تم الح دما ی اب عن  الكّت

دیستویفسكي ومن وجودیات سارتر العمیقة ومن غموض كافكا وعدمیة بیكیت وتداعیات فرجینیا وولف الحرة 
ؤاس ،     ي ن ات أب و واباحی صعلكات رامب ذور        وت س الج ري یم اش فك ضمار نق ي م دخلون ف دما ی نھم عن  لك

ھ    واالنتماءات نراھم یتمترسون داخل خنادق ھویاتھم الطائفیة والقبلیة الموروثة الخانقة ویتدرعون بما تختزن
ادات              ط واعتق ة و قح ھ من رثاث ا انتجت اطقین باسم م خافات ویصبحون ن تلك الھویات من خرافات وأوھام وس

ادت طاقاتھا السلبیة النھمة الى ما نراه الیوم من عنف یرفع قبضاتھ وسیوفھ وبنادقھ باصرار   عصابیة سامة ق  
  .الحضارة والحریة والجمال) مقاومة(ھمجي لـ 

التي یمارسھا ھؤالء ) الضائعة(أو ) القراءة المفقودة( تخون تلك القراءة غیر المجدیة أو ما أحب ان اسمیھا بـ 
نفَس         -ذكر سالفو وسلفیو ال–القراء   راءة من أجل أن تت ذي وجدْت الق دف األول ال راءة الھ  أقول تخون تلك الق

ار           یس وافك ي خرائط احاس ھواءه ، الھدف الذي یتمثل في انفتاح خارطة الذات االنسانیة وامتدادھا وتشعبھا ف
تخلص من   ورؤى ذوات اخرى من اجل بلورة وصقل وتلمیع المشتركات االیجابیة بین تلك الخرائط المختلف  ة لل

كل عوالق وعوائق الھویات الفرعیة الضیقة التي ال ترى ابعد من كرش نرجسیتھا وانانیتھا واعتدادھا الساذج 
ھ          ر عن ا یعب شور، أو كم بنفسھا الذي یرى بأن اللّب من حقھ وحده وأن اآلخر المختلف لیس من حقھ سوى الق

  ).ویشرُب غیرنا كدرًا وطینا / ونشرُب ان وردنا الماَء صفوًا :(عمرو بن كلثوم بقولھ
ان ذلك التدفق الھادر والغزیر والمتنوع من الكتابات المعروضة أمام اعیننا یحتم علینا اللجوء الى انتھاج سبیل 
سي الطفولي                 ك الفعل الرومان ارس ذل ى نم دًا ان نبق دي أب ر المج ھ من غی رأ ألن االنتخاب الدقیق والنافذ لما نق

ضیاع         المتمثل بقراءة كل ما      ث والتخبط وال ذا اال ضربا من ضروب العب یقع تحت انظارنا وایدینا اذ ال یعتبر ھ
  . القرائي

ك                 اركیز لجدوى القراءة ، نقول أّن ذل ة م د من رؤی ال والمتول ذا المق ة ھ ي بدای ق ف سؤال المعل ى ال العودة ال ب
دما ت            ًا ، أي عن دما تكون فن ھ القراءة نفسھا عن ة عن ل باالجاب ي       السؤال تتكف رة الت ك الخب ى تل كون قابضة عل

  .تھ مرة أخرىئبامكانھا أن تعرف من السطر األول فائدة قراءة كتاب ما وامكانیة العودة لقرا
  )المجلس العراقي للثقافة ( 

  
 بدایات الصحافة العراقیة في لوائي البصرة والموصل توثیق

  نصرت مردان
اني مرور    یم د الباحثون في تاریخ الصحافة العراقیة، أناعتا د العثم روا علي بدایات تاریخنا الصحفي في العھ

 ما یحملھ العدید منھم لھذه الحقبة التاریخیة من مشاعر غیر ودیة، في الوقت من   الكرام، ألسباب شتى، منھا
اریخ   .المفروض فیھ أن ینظر أي باحث إلي موضوع البحث بحیادیة وتجرد ضا،أن الت ي أی اني بغض    ویبق العثم

ذلك ان العراقیین انفسھم . وسیئاتھ مشاعر الشخصیة، ھو جزء من تاریخ وطننا ومنطقتنا بحسناتھالنظر عن ال
 . الصحافة العراقیة تحتاج من الباحثین إلي وقفة طویلة بجمیع انتماءاتھم القومیة اسھموا في صنعھ وموضوع

ي العراق ب    (الكتاب التوثیقي المھم  أود بدایة اإلشارة إلي صحافة ف اریخ ال ة   ت ة التركمانی  ١٩٧٩ ـ  ١٨٦٩اللغ
  الثقافة واإلعالم  للباحثین القدیرین صالح الدین ساقي ولي ومحمد خورشید داقوقلي،و الصادر من قبل وزارة

٤٥  



  
  لكل الصحف التي صدرت في العراق خالل  ، والذي یتضمن مسحا شامال١٩٨١مدیریة الثقافة التركمانیة عام 

وكانت الخاصیة المشتركة لتلك الصحف،أن جمیعھا كانت تصدر .العراقیة فظاتالحكم العثماني، في جمیع المحا
  .والتركیة وبأربع صفحات باللغتین العربیة

   الصحف الصادرة في والیة البصرة
   البصرة

حیفتي  ١٨٩٩صدرت عام  زوراء (، وھي الصحیفة الثالثة بعد ص ت  ) الموصل (و ) ال ي طبع ل     الت ي العراق قب ف
رة اإلصالحیة    از   ). مشروطیت (الفت احب االمتی ة،رئیس  :ص ة العثمانی ي      الدول دي جلب ي أفن ر محمد عل التحری

ي   ، وعددھا١٨٩٩أغسطس / آب ٩صدر عددھا األول في .زادة اني   ٢٢األخیر ف شرین الث تراك  . ١٩١٤ ت االش
داخل و   ٧٠السنوي  ي ال ان  ا قرش ٨٥ ف ا ك ارة     ، بینم ستین ب سخة ب زمن      .سعر الن رة من ال ت الصحیفة فت توقف

ا     .بیروت بسبب نقل رئیس التحریر إلي شر نھائی ا عن الن ي توقفھ ار    .ثم عاودت الصدور حت شر األخب ت بن اھتم
ال  البوالیة البصرة، و المتعلقة ات القت افة .فرمانات والقرارات الرسمیة، وأخبار المعارك في جبھ ار    إض ي أخب إل

ي    ر بعدتوقفت عن الصدو.النقل والتعیینات لموظفي الدولة ونشاطات البلدیة  ٢٢االحتالل البریطاني للبصرة ف
  .١٩١٤) تشرین الثاني(نوفمبر 

   اآلتي
در  ددھا األول في    ص رة           ١٩١٠ع د فت ة، بع ي المدن العراقی درت ف ي ص ط الصحف الت ي نم ي عل إعالن   ، وھ

رة    ١٩٠٨في ) مشروطیت(اإلصالحات  ك الفت ي تل صادرة ف من أربع صفحات     ، كانت تتألف كمعظم الصحف ال
اللغتی ة وب ة والتركی وزي   .ن العربی ر ف ر عم یس التحری از ورئ احب االمتی وكلي زص سؤولیة  .اده الكرك ولي م ت

أن الھدف من إصدار (أشارت الصحیفة في افتتاحیتھا  .اإلشراف علي القسم العربي المحرر عبدالقادر البغدادي
وطن    االصحیفة ھو  ب ال ي غرس ح ي سبیلھ    لعمل عل ي ترویس ال    )..والتضحیة ف د ورد ف حیفة  (صحیفة وق ص

، )السیف(كانت إدارة الجریدة تقع في محلة ). الوطن، تصدر مؤقتا كل اسبوع عثمانیة مستقلة تھدف إلي خدمة
عر النسخة   سنوي    ) ٤٠(الواحدة   س تراك ال ارة واالش ا ) ٤٠(ب ي    .قرش شرین األول ١٠صدر عددھا األول ف   ت

  .١٩١١ تموز ٢٩عددھا األخیر ١٩٠٨
  اإلیقاظ

اللغتین ا  حیفة ب ضي        ة ولعربیص لیمان فی ي س سم العرب ي الق شرف عل دیر اإلدارة والم بوعیة، م التركیة،اس
ایس   ٢صدر عددھا األول في .بینما تولي اإلشراف علي القسم التركي عمر فوزي زادة الكركوكلي الموصلي، م

سیاسة  صدورھا نھجا منحا اتبعت في بدایة. ١٩١٠ بینما صدر عددھا األخیر في كانون األول ١٩٠٩أیار / زا ل
النھج، ولجأت بتوجیھ انتقادات الذعة ضد الحزب   حزب االتحاد والترقي الحاكم، إال أنھا سرعان ما غیرت ھذا

وز  الم ر ف سحاب عم ي ان ا أدي إل اي زذكور مم ام  ..ادة منھ صف الع ام ون رة ع صدور فت تمرت بال ع  .اس م طب ت
سبب  .الصحیفة في مطبعة الوالیة یة الحج    وقد توقفت الجریدة عن الصدور ب احبھا ألداء فرض ت  .  توجھ ص الق

  .مبیعاتھا األلف نسخة قبوال كبیرا من قبل القراء، بسبب اسلوبھا االنتقادي الساخر، لذلك تجاوز عدد الصحیفة
  التھذیب

ي البصرة خالل     . كل اسبوع كانت تصدر مؤقتا.صحیفة سیاسیة،علمیة، أدبیة وھي الصحیفة الثالثة الصادرة ف
وقد اختار .صاحب االمتیاز محمد أمین عالي باش أعیان.١٩٠٩) یونیو(حزیران  ١صدرت في .الحكم العثماني

، )الوالیة(كانت تطبع في مطبعة. التي بناھا بمالھ الخاص) التھذیب(أسم الصحیفة علي اسم مدرسة  باش أعیان
رة  تولي مسؤولیة القسم العربي عمر فوزي زادة إال أنھ ترك الصحیفة د فت ش   ، بع دأ بن ة في    وب االت انتقادی ر مق

سنوي     .١٩١٠) مایو(ایار  ٠عن الصدور في ) التھذیب(توقفت . الصحف األخري ضدھا عر االشتراك ال ان س ك
  . فرنكًا١٢الممالك األجنبیة   قرشا وفي٤٥في الممالك العثمانیة 

   إظھار الحق
ي،  قاسم جلمیران الموصلي، بینما تولى رئاسة التح ، صاحب االمتیاز١٩٠٩صدرت في  ریر داود نیازي أربیلل

ددھا   در ع ي   ص ران  ١األول ف و ( حزی ار      ١٩٠٩) یونی صدور في ای ت عن ال ایو (، توقف د مرور  ١٩١٠) م   بع
شروطیة          .عشرة أشھر علي صدورھا  رة الم د فت ي البصرة بع درت ف ي ص ة الت دة الرابع ي الجری اإلصالحیة   وھ

  .العثمانیة
   مرقعة الھندي

اخرة     ة مصورة س حیفة أدبی احبھا .ص د ص دي   أحم دي    .حم د حم سؤول محم دیرھا الم ي   . وم درت ف انون  ٧ص  ك
ار   ٢٣ وتوقفت في ١٩٠٩) ینایر(الثاني  ایو (ای ر        ٢٦ صدر  ١٩١٢) م ذي تغی ذا االسم ال ا، تحت ھ ددا منھ  ع

وصدر منھا ) مرقعة الھندي( استعادت اسمھا السابق ١٩١١) ینایر( كانون الثاني ٢وفي  )البصرة الفیحاء(إلي
ددا ٤٤ دیر.ع ابرم د ص د  . ھا محم ي النق ائم عل ساخر الق لوبھا ال عة الس ھرة واس ذت. أحرزت ش ف  اتخ موق

  .وتطبع في مطبعتھا المعارضة من حزب االتحاد والترقي برغم أن إدارتھا كانت تقع في مبني الوالیة،
٤٦  



  
   الفیض الجدید

ل    ١٩١٠)مایو( ایار ٢٧صدر عددھا األول في      ة من ك وم الجمع بوع ، وكانت تصدر في ی احبھا المحامي   . اس ص
وكلي    داود نیازي ت     . أربیللي، ورئیس التحریر عمر فوزي زادة الكرك ي البی سم العرب ان یتصدر الق الي  وك  :الت

   إال من غیث العدل قد عم صوابھ
  فبشراك یا روض التمدن بالفیض

ولى  دادي       ت داهللا البغ ا عب ي فیھ سم العرب عر النسخة   . مسؤولیة الق تراك ا  ٢٠س ارة واالش سنوي  ب ة    ل في والی
صرة  ا ا قرش٤٠الب ا٤٥ ولخارجھ ي   . قرش سني ف دالرزاق الح تاذ عب ر األس د ذك ھ  وق صحافة  (كتاب اریخ ال ت
ر     ) العراقیة ستعار لعم ازي ھو اسم م دلیل أن       الطبعة الثالثة،بأن داود نی ائب، ب فوزي زادة، وھو رأي غیر ص

ار صاحبھا،     د انتح و    الصحیفة توقفت عن الصدور بع ي ف ا بق حف      بینم ي ص ھ الصحفي ف زي زادة یواصل عمل
ذین  . أخري  ل ال سھ ك أ نف ي الخط ع ف د وق سني   وق ن الح ال ع صریة نق صحافة الب ن ال وا ع حیفة .كتب ت ص اھتم

  ..الوالیة إضافة إلي األخبار العالمیة والمحلیة بمتابعة أخبار) الفیض الجدید(
  التاج

اد و     زب االتح ة لح ة موالی ت سیاس اخرة، أتبع یة س حیفة سیاس يص شرة    .الترق دة ع صدور لم تمرت بال اس
 تموز ٢٢صدر عددھا األول في .حبیب حلمي صاحب االمتیاز محمد نجیب المشراقي، ومدیرھا المسؤول.أشھر

  .كانت تطبع في مطبعة الوالیة  )١٩١٢ مایو( وعددھا األخیر في ایار ١٩١١) یولیو(
   البصرة الفیحاء

اني   ٤ھا األول في دصدر عد و (تشرین الث ت عن الصدور في     ١٩١٠) براكت اني   ١١، توقف شرین الث ایر ( ت ) ین
حیفة     . واصلت الصدور فترة تقارب من ثالث سنوات   ،١٩١١ دیل عن ص دي  (صدرت كب ة الھن  اھتمت ).مرقع

دھم بصحیفة    باألخبار األدبیة، أشارت في عددھا األخیر إلي المشتركین، أنھا ستتوقف عن النشر، وسیتم تزوی
) الرشاد(النشر لتھجمھ علي محرر صحیفة  تحریر بالسجن لمدة شھرین قبل توقفھا عنحوكم رئیس ال). آتي(

  .طلعت أفندي
  الرشاد
 .صائب اسبوعیة،سیاسیة، فنیة، صاحب االمتیاز یوسف السامرائي ومدیرھا المسؤول المحامي محمد صحیفة

ي   درت ف سطس( آب ٢٩ص ي   ١٩١٠) اغ شر ف ن الن ت ع انون األول ١٥، وتوقف سمب( ك ت .١٩١٣)ردی اتبع
  .االتحاد والترقي الحاكم ،متبعة بذلك نھجا معارضا لحزب)الحریة واالئتالف(سیاسة تأیید لحزب 

   الدستور
ر  .إصالحیة صحیفة سیاسیة،أدبیة، اقتصادیة، داهللا الزھی ول ..صاحبھا ومدیرھا المسؤول عب د   ىت سؤولیتھا بع  م

 ١٩١١)نوفمبر( عددا في تشرین األول ١٩دور بعد توقفت عن الص. نائبھ عبدالوھاب الطباطبائي نقل الزھیر،
اھتمت .الوالیة ومطبعة المحمودیة طبعت بمطبعة.لفترة مؤقتة ثم عاودت الصدور بعد عودة عبداهللا الزھیر إلیھا

  .الصدور بعد عددھا الثالث والستین توقفت عن.بنشر المقاالت السیاسیة واألدبیة والنقدیة
  رصدى الدستو

صاحب االمتیاز عبدالوھاب الطباطبائي، والمدیر المسؤول .في مطبعة المحمودیة نت تطبعصحیفة اسبوعیة،كا
شرف  وزي زادة كركوكلي       والم ي عمر ف سم الترك ي الق ددھا األول في    .عل در ع ارس ( آذار ١٥ص  ،١٩١٣) م

ددا ٧١صدر منھا .١٩١٣) ینایر( كانون الثاني ١٢توقفت عن النشر في  ت عن الصدور   . ع د االحتال   توقف ل بع
  .البریطاني لمدینة البصرة

   الصحافة في لواء الموصل
  الموصل

ة معلومات    . بغداد في) الزوراء(تعد الصحیفة الثانیة الصادرة في العراق بعد جریدة  لم یحدد معظم المصادر أی
ي     دورھا ف الف ص دورھا بخ وم ص ا ١٨٨٥حول ی ي      ، مم وا ف م ینجح ا ل وا عنھ ذین كتب م ال ي أن معظ دل عل ی

صول عل  احثین الح الف الب دادھا، بخ را       ي أع ذین ذك ي الل اقي ول دین س الح ال داقوقي وص ید ال د خورش محم
ي الموصل    عددا منھا،٤٧اطالعھما علي  واردة     . في مكتبة الدكتور صدیق الجلیلي ف ات ال ي ضوء المعلوم وف

ا  ي كتابھم ام   ف وثیقي الھ ة       (الت صحافة العراقی اریخ ال اریخي ـ ت ین ت داد  ) باص صادر بغ ة١٩٨٠ال   باللغ
ي         ي مبن ت تقع ف دة كان أن إدارة الجری ة، ب ة التركمانی ة الثقاف ة،من مدیری ي     التركمانی رد ف ة الموصل، وی والی

ا  ستھا إنھ بوع (تروی ل اس صدر ك میة ت دة رس ض)جری ي بع ا  ، وورد ف دادھا أنھ دم  (أع ا یخ ل م شر ك ل ن تقب
ة،على العكس مما ذكره كل من عبدالرزاق الموصل باللغة التركی صدرت جریدة).المصلحة العامة مع الممنونیة

ة   وزاھدة إبراھیم، في كتبھم عن تاریخ الصحافة العراقیة، من أنھا صدرت باللغتین الحسني وفائق بطي العربی
مطبوعات (محمود في كتابھ  والتركیة، وذلك لعدم إطالعھم علي أیة نسخة من الجریدة، باستثناء عصام محمد

  ) . الموصل
٤٧  



  
ذكر ا  م ی دة     ل ر جری یس تحری م رئ ل (س دد     ، إال)الموص ن الع ارا م صیرة     ٧٧٥اعتب صة ق شرت ق ث ن ، حی

  ).الجریدة رئیس تحریر(وتحت اسمھ عبارة ) صفوت.م(لـ
ارة    الموجود في مكتبة األستاذ محمد خورشید الداقوقي١٠٢٤ وفي نسخة من العدد  یراجع  (بكركوك، ترد عب

ة الموصل،     ) األخري یر والقضایامطبعة الوالیة في األمور الخاصة بالتحر ة والی ي أن مطبع األمر الذي یدل عل
  .الصحیفة كانت تشرف علي مھام اإلشراف علي

ا      ھ من المعروف توقفھ دة، إال ان ي     ورغم عدم إمكانیة تحدید تاریخ یوم صدور الجری شر ف شرین  ٣٠عن الن  ت
  . ، بعد االحتالل البریطاني للمدینة١٩١٨) اكتوبر(االول 

دة    أنھ أي صدور لم تمرت بال اب      ٣٣ا اس ف كت ا أورده مؤل ا، عكس م محمد   عصام ) مطبوعات الموصل  ( عام
  . ١٩١٤محمود،في أنھا توقفت عن النشر في 

دة   وقد ارتكبت السیدة زاھدة إبراھیم خطأین د       )الموصل (فیما یتعلق بجری ت بع ا تحول رت أنھ دما ذك ك عن ، وذل
  !  في مكتبة المتحف١٩٢٨ و١٩١٨ا منھا تعود إلي مجلة، وان ھناك نسخ العدد الرابع عشر إلي

ون  ل(لك وانین    ) الموص صوص الق اكم القضاء،ون ة بمح اء المتعلق شر األنب ت بن ا اھتم میة، فإنھ دة رس  جری
  .والفرمانات،وأخبار نقل وتعیین الموظفین

ات طابع صفوت، إضافة إلي مقاالت ذ.للشاعرین علي حكمت و م كما نشرت في بعض أعدادھا نصوصا شعریة
  .الطبیعیة اجتماعي وأخبار اآلفات

باألحداث المھمة والیومیة واألخبار  مصدرا مھمًا للباحثین ، من زاویة تزویدھم) الموصل(یمكن اعتبار جریدة 
رة،   ك الفت ة          الجنائیة عن الجرائم التي وقعت في تل ة وتربی شؤون الزراعی ات مفصلة عن ال ي معلوم افة إل إض

  .لموظفین،وتقاریر األنواء الجویة وأخبار األمطار والسیولا الحیوانات، وتنقالت
رسمیة موثقة عن الموصل عامة وكركوك خاصة والتي كانت متصرفیة لواء كركوك تزود  إضافة إلي معلومات

   .الوالیة بھا إدارة
  نینوى

ا أعضاء   )اإلصالح تخدم الوطن والمشروطیت ـ (جریدة اسبوعیة، سیاسیة،أدبیة   من حزب   ، وقد أشرف علیھ
دة    اب         ٣االتحاد والترقي، استمرت بالصدور لم احب كت ا ذكره ص ى عكس م ات الموصل  (أعوام، عل ) مطبوع

ذكر،   ف ال ود االن د محم صیرة  عصام محم رة ق صدور لفت تمرت بال ا اس ي أنھ ي  . ف صدر ف دة ت اني جری ي ث وھ
   .الموصل

دد   در الع حیفة    ص اللغتین العرب   ) نینوى (األول من ص ت تصدر ب ي كان ي    الت ة، ف ة والتركی وی(  تموز ١٥ی ) ولی
علي حكمت اإلشراف   كان صاحب امتیازھا فتح اهللا سرسم، ورئیس التحریر محمد أمین فخري، وتولي١٩٠٩

  . علي القسم التركي للجریدة
 ٢٠كان یبلغ سعر النسخة ).سرسم(طبعت بمطبعة .تصدر في الموصل  أول صحیفة غیر رسمیة) نینوي(تعتبر 

   .قرشا ٣٠ السنويبارة واالشتراك
  النجاح

دي،        صدرت باللغتین العربیة والتركیة، صاحب االمتیاز محمد دحت أفن د م ر أحم یس التحری دي، ورئ توفیق أفن
  .وفائي وقد تولي مسؤولیة القسم التركي آصف

ي  درت ف شرین ١٢ ص ي  ١٩١٠ ت ر ف ددھا األخی دور ع د ص شر بع ن الن ت ع انون٢، توقف اني   ك ایر(الث ) ین
١٩١١.  

ام       أي  ام ونصف الع دة تتجاوز الع ي الصدور لم تمرت ف ا اس ولي . أنھ اروقي     ت دین ف سادس خیرال دد ال د الع بع
  . فاروقي ،وتولي رئاسة التحریر عبداهللا رفعت)العمري(
د   ٧٨صدر منھا . الوالیة ھي الجریدة الثالثة التي صدرت في الموصل، وطبعت في مطبعة) النجاح(و ددا، وق  ع

 .إشارتھما في أنھا صدرت باللغة العربیة فقط لرزاق الحسني وفائق بطي فيأخطأ األستاذان عبدا
  الثرثار جنھ باز

ة         . فكاھیة، ساخرة صحیفة اسبوعیة اللغتین العربی درت ب ع صفحات ص ألف من أرب ت تت صغیر، كان  بالحجم ال
ھ   أ صاحبھا ومدیرھا المسؤول عبدالمجید الضیائي أفندي، تألفت ھیئة التحریر من. والتركیة ق و ناطق حمد رفی

 .سرسم  ، طبعت بمطبعة١٩١١) یونیو( حزیران ٢٧صدرت في . برداز
  عثمانلي أجانسي

اھتمت بنشر أخبار . انطالق الحرب العالمیة األولي ، بدأت حیاتھا الصحفیة مع١٩١٤نشرة رسمیة صدرت في 
توقفت عن النشر في . عة أعواماستمرت بالصدور لمدة أرب. باللغة التركیة فقط طبعت. الحرب في جبھات القتال

  . بعد انسحاب القوات التركیة من الموصل١٩١٨) اكتوبر(األول   تشرین٣٠
  الزمان جریدة 

٤٨  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

٤٩  

  
  عناوین عریضة

  
اخترنا لكم ھذه الباقة من العناوین المنشورة في الصحف والمجالت العراقیة   

:  
  

د قامت         ـ دار الكتب والوثائق صرح كبیر یمثل الموروث الثقافي والفكري لبل
  .اربع حضارات في العالم فیھ اول 

  )مجلة الحل ( 
ة       ات الثقافی تحقاقات العالق ر اس اب اكث سویق الكت ة ت ب وحری ة الكات ـ حری

  .المعاصرة 
  )مجلة االقالم ( 

ف               ب تتوق دون التجری ن واالدب ، وب ي الف ـ التجریب احد اساسیات االبداع ف
  العملیة االبداعیة 

  .وتتحجر ألن االبداع تمرد على القوالب 
  )ملحق القصة ـ تصدره مجلة االدیب العراقي (

  .ـ بغداد أمنا التي تشمخ مثل نخلة وتنحني علینا مثل صفصافة 
  )جریدة الزمان ( 

  .ـ نصب الحریة خالصة ماكان یرید ان یقولھ جواد سلیم ویعبر عنھ 
  )جریدة صوت االھالي ( 

   
س          واجس یج روح والھ ن ال الم م ة ع ارة العراقی ي العم اب ف راء  ـ الب ده ث

  .الزخرف
  )جریدة الصباح ـ ملحق ثقافة شعبیة ( 

  .ـ جماعة السینما العراقیة تسعى إلحیاء الفن السابع في العراق 
 )جریدة الزوراء ( 



  
  الموروث على االنترنت
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  الصورة تحكي
   ریخى صفحات التأحضارتنا تزھو عل

  

                      

                      
            

  



  


