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لرقمیة ة تدریبیة الستخدام المكتبة ادورـ 
  العالمیة في مكتبة الكونغرس

   الفنان رضا علي أول سفیر لألغنیة العراقیةـ 
 عبرالفھم خرىألفكري من لغة  الترجمة عبورـ 
  .التأویلو
  

البیوت التراثیة حكایات 
 أصالة
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 یداع النتاجات الفكریةدعوة إل
ة والكُ  میة والخاص شر الرس ائق دور الن ب والوث دعو دار الكت اب ت ت

راق     واأل ي الع دباء والمؤلفین ورؤساء تحریر الصحف والمجالت  ف
 لسنة ٣٧اماتھم المقررة بموجب قانون االیداع رقم الى االیفاء بالتز 

دوریات   ١٩٧٠ ب وال ع الكت ى جمی سري عل ي ت دل ، والت  المع
د المجالت  ( ة األ   ) والجرائ صنفات العراقی صدرونھا    والم ي ی رى الت خ

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

انون اإل زم ق داع وُیل ع أی اله جمی ة واإلع سات الثقافی ة المؤس عالمی
رین وا  ة والناش میة والخاص ة   الرس ة كاف ة واالھلی ابع الحكومی لمط

 والوثائق قبل االذن یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكتبإب
  ) .مرحلة مابعد الطبع ( نشرھا بتسویقھا او

ى  دعوة ال أتي ال ى   إوت ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك سخ م س ن داع خم ی
افي  ري الاالرث الثق اج الفك ى   والنت دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم عراق

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

ن   سخ م اتھم ، لیج  إبن داراتھم ومؤلف ا وص ى  إري حفظھ ا ال دخالھ
ة الیالببل ة العراقی ا الوطنی العی وغرافی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ن ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

دار    صل یسر ال عید مت ى ص ضاً أ،  وعل دعو أ، ی ع  أن ت حاب المواق ص
صحف األ بكة األ   وال ى ش ة عل ة العراقی ى ت  لكترونی ت ال سجیل نترن

ى    صول عل دیھا والح واقعھم ل ام أم اً إرق داع ، حفاظ وقھم ی ى حق  عل

         

  



  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  مختارات من عناوین ھذا العدد
  
  

ة الرقمیة العالمیة دورة تدریبیة الستخدام المكتب
  في مكتبة الكونغرس

  
  بغداد تأریخ وحضارة

  
  رؤیة لشارع المتنبي

  
  ف مجلس الشعر با

  
المعوقات التي تواجھ الكتاب العراقي ، والبحث 

  عن حل
  

الكتاب االلكتروني لم یستطع التأثیر على موقع 
  الكتاب المطبوع

  
  الفنان رضا علي أول سفراء األغنیة العراقیة

  
خرى أالى فكري من لغة   عبورالترجمة

  التأویل وعبرالفھم
  

  سمیرامیس الملكة األسطورة
  

  الى أین ؟.. أدب الطفل 
  

صفحات من تأریخ المكتبات والكتبیین في سوق 
  السراي

  
  یقاوم ضیاع الذاكرةالمتحف البغدادي 

 
  محاور في المقام العراقي

  
  الكرادة: ذاكرة المكان 

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

اث واالرشیف وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ،    والتر
ساسیات    ن الح دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ى ان تك عل

ج    سیاسیة ، ألن نھ ة وال وروث  " الدینی افي  " الم ثق
ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور 

  .المختلفة

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

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

  وزارة الثقافة
org.iraqnla.www  

  
  ٢٠٠٨السابع أیلول العدد 

  
  :سرة المجلةأ

  
  المشرف العام

  سعد بشیر اسكندر. د
  

  مدیر التحریر
  سماء محمد مصطفىأ

  
  التصمیم االلكتروني
  نادیة حاتم جاسم
  ایمان عبد الحمید

  
  التنضید االلكتروني

  اساور علي
  نضال حسن
  زینب طالب

    جاسمكوثر
  

  التصمیم الفني 
   محمدسماءأ

  
  التصحیح اللغوي 

  عادل محمد
  :الطباعة 

  قسم تكنولوجیا المعلومات
  

 :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org    

یداع في دار الكتب والوثائق ببغداد رقم اإل
 ٢٠٠٨  لسنة١٠١٤



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المصنف ینشئ للمؤلف حقًا یستحق الحمایةبتكار فياال
 كاتب عراقي ـ مجید الالمي

یعد مؤلفًا كل من نشر مصنفًا منسوبًا الیھ سواء كان ذلك بذكر اسمھ على المصنف او بأیة طریقة اخرى اال اذا قام الدلیل 
 ذلك فالمؤلف یشمل كل  على عكس ذلك وتثبت صفة المؤلف لمن نشر او اذیع او عرف المصنف باسمھ مالم یثبت خالف 

ى المؤلف                 انون حمایتھ عل سبغ الق ھ ولكن یشترط لكي ی من انتج نتاجًا ذھنیًا وفكریًا ایا كان نوعھ او طریقة التعبیر عن
 .ومن ثم على مصنفھ ان یكون المصنف مبتكرًا وان یخرج من ذھن المؤلف الى عالم الواقع الملموس

ة      ..االبتكار   ع المؤلف بالحمای ًا           لكي یتمت شئ للمؤلف حق ذي ین ار ھوال القانونیة یشترط ان یكون مصنفة مبتكرًا فاالبتك
رز شخصیتھ    ،  یستحق الحمایة   واالبتكار معناه ان یخلع المؤلف على مصنفھ شیئًا من شخصیتھ وطابعھ الخاص وان تب

ر ذا قیمة جدیة فالمھم ان في مقومات الفكرة التي قدمھا وفي االسلوب الذي عرضھ ولیس من الضروري ان یكون االبتكا
یكون ھناك ابتكار دون النظر في قیمتھ العلمیة او الفنیة او اھمیتھ او الغرض منھ فلیس من الضروري ان یكون المصنف 

شترط الجد في االبتكار ی وال١٩٧١ لسنة ٣جدیرًا في كل شيء وھذا ما نصت علیھ المادة االولى من القانون العراقي رقم 
یتضمن المصنف افكارًا جدیدة لم یسبق المؤلف الیھا احد قبًال ویكفي ان یضفي المؤلف على فكرة ما ولو اذ الیشترط ان    

وقد یكون االبتكار في الشكل او االسلوب ، كانت قدیمة شخصیتھ وان تتمیز بطابعھ حتى یكون ھناك ابتكار یحمیھ القانون 
ریعات العربیة واالتفاقیات العربیة والدولیة على حمایة الترجمة او الفكرة أي في التكوین او في العرض لذلك اجمعت التش

والتجمیع والتصنیف فمن یقوم بتحویل قصة او روایة الى فلم سینمائي او مسرحیة او تمثیلیة او یقوم بتلخیص مصنف    
ز بالطابع الشخصي         ة ال تتمی د سواء من    او ترجمتھ او تعریبھ یتمتع بحمایة القانون مع ان ھذه االعمال الفكری او الجدی

 .حیث االسلوب او طریقة التعبیر فالمجھود الفكري جدیر لوحده بحمایة القانون
ن تكون ھذه االضافة وردت على فیكفي لتوافر االبتكار ان یكون المؤلف قد اضاف من جھده وعبقریتھ جدیدًا وال اھمیة أل

ھ         فكرة سابقة او قدیمة فلكل مؤلف اصالتھ الشخصیة في التعبیر ع   رة ولكل ادیب طریقت ن مصنفھ بغض النظر عن الفك
اب االخرین      ة الكت ن طریق ف ع ي تختل ة الت ي الكتاب دتھا   ، الخاصة ف صة وعق وع الق ي موض ان ف ثًال مؤلف شترك م د ی فق

وكون المصنف مبتكرًا او غیر مبتكر ، وطریقة حلھا ولكنھما یختلفان في اسلوب الحوار والبناء المادي وترتیب الحوادث 
ة    ، عود تقدیره الى القضاء ولھ االستعانة بالخبراء في ھذا المجال   ی ة او الفكری ولیس للقاضي ان یبحث في القیمة العلمی

 ویرى اتجاه ان المصنف یحتوي على ثالثة عناصر ، تقدیره توفر االبتكار في المصنف من عدمھ حبن او االدبیة للمصنف 
واخیرًا ، والتصمیم وھو التمھید للفكرة لتخرج الى عالم الوجود ، لیھا المصنف  الفكرة وھي المادة االولیة التي یبنى ع:

 .التعبیر عن الفكرة أي اظھارھا بالشكل النھائي وبذلك تكتمل الحمایة للمصنف
ار وتلك                ذه االفك م تخرج ھ ا ل ة م ة القانونی ع بالحمای ا التتمت تدور افكار في ذھن المؤلف وتدور خواطر في صدره ولكنھ

ى              الخ ا ال رز فیھ ة ب ا في صورة مادی د افرغھ واطر الى الحیاة أي یكون لھا واقع مادي محسوس بعد ان یكون المؤلف ق
ري قابل للتحویر والتعدیل                      د تحول المصنف من مجرد مشروع فك شترط ان یكون ق ذلك ی دًا للنشر ل الوجود ویكون مع

اما الفكرة  ..نھائیة ولبس الثوب الذي یظھر فیھ الجمھور والتعبیر الى وضع مادي مستقر بعد ان یكون قد بلغ مرحلتھ ال      
التي لم تلبس ثوبھا النھائي فھذه تبقى مجرد فكرة ال یتولى القانون حمایتھا ولكل شخص ان یتناولھا مؤیدًا او مفندًا على 

لمحمیة ان تكون ذات یشترط في المصنفات ا(ج من االتفاقیة العربیة على انھ /ان ینسبھا لصاحبھا ونصت المادة االولى     
ھ         ) دعامة مادیة  ى ان انون النموذجي عل ة باستثناء        ( وكذلك نص الق ة والعلمی ة والفنی ة للمصنفات االدبی ل الحمای ال تكف

ة      ة            ،الفولكلور اال اذا كانت مثبتة على دعامة مادی ي المصنفات االدبی ا ف ة كم د یكون بالكتاب ر للمصنف ق  ومظھر التعبی
ي المصنفات الموسیقیة والمحاضرات والخطب      او بالصوت ك ،  والفنیة ي المصنفات      ،ما ف ا ف م او بالتصویر كم او بالرس

ات     الداخلة في فنون الرسم والتصویر بالخطوط او االلوان او الحفر او النحت او العمارة  ر بالحرك ر التعبی وقد یكون مظھ
 .ابكما في المصنفات التي تؤدى بحركات او خطوات كالتمثیل والرقص وااللع

  
 

٤  
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  منبر ثقافي یختفي .. باف مجلس الشعر

  
   عراقيادیب وصحفي ـعبداألمیر المجر

  
  بقلـــب وفم.. بحسٍ  َوروح

              بفكر شـــــــرود ووجھ َوَجْم
   والذكریات..بعطر المجالس

              أؤبن شیخًا جلیـــــــــًال وَعْم
  خلوت بنفسي أســــــــألھا

  عن سأم) صائب(          ھل اختارھا 
  أكان یعیش ألجل الخمیس

             ولیل الخمیس األنیس ادلھــم 
ھذه األبیات، ھي مطلع قصیدة طویلة كتبھا الشاعر داود الرحماني لیلقیھا في   

وم   أربعینی وفي ی ذي ت اف ال شعر ب ائب ال ي ص اج عل امي الح / ١/ ١٠ة المح
ي        ٢٠٠٧ تح ف ا تتف ان یراھ ي ك  بعد ان غدت الحیاة مجدبة وذبلت أزھارھا الت

ي          ) مجلس الشعر باف  (مجلسھ   ة ف شاق الكلم ع ع ث یجتم یس حی وم خم كل ی
  .مجلس ھو واحد من أھم معالم بغداد الثقافیة منذ بدایات القرن العشرین

وقف أخیرًا مجلس الشعرباف، وتعطل نبض الحیاة فیھ، بسبب الظروف اذن، ت
الراھنة، بعد ان ظل یرفد القلب العراقي بدفق حار من نقاشات مستفیضة كانت 
واد    ي ج دكتور عل ال ال ة واألدب أمث اطین المعرف واه أس ن أف ا م وح بعطرھ تف

دالرزاق عب         د  الطاھر والدكتور أحمد الوائلي ومصطفى جمال الدین وعب دالواح
وا       ذین ظل ن ال رھم م زاوي وغی ة الع دكتور نعم وري وال دالغني الجب وعب
ة،         ھ التراجیدی ع رحلت دأ م ذي ب یتواصلون مع المجلس لغایة احتالل العراق ال

  ..!العد التنازلي لتلك المجالس التي كانت عامرة بأھلھا وروادھا، وأي رواد
ة         داد الثقافی دائمین،  الشاعر الرحماني أحد رواد مجالس بغ ار ال ى    اث ي مقھ  ف

دما ذكر ان المجلس توقف         احبھ المرحوم     بحوار،  شجونًا  إذ عن اة ص د وف ع
سھ           بالد ولمجل ا جرى لل ى م علي صائب الشعرباف ال عن مرض، بل كمدًا عل

دایات  ا منھ ان یعطینناالذي أخذ التصحر یدب فیھ شیئًا فشیئًا، طلب    فكرة عن ب
ان المجلس تأسس في العشرینیات من : فقال. ھذا المشعل الثقافي الذي انطفأ 

شرین             ورة الع ال ث د رج القرن الماضي، وقد أقامھ الحاج حسین الشعرباف أح
م   ) ملتقى ثوار ثورة العشرین(في الكرخ ثم انتقل الى مدینة الشطرة      ذاك ث وقت

ي          شعرباف ف سین ال اج ح اة الح ى وف ات حت ة االربعینی داد نھای ى بغ اد ال ع
اصل ولده الحاج علي صائب الذي اصبح عمیدًا للمجلس خلفًا السبعینیات، لیو 

ة،            م والمعرف ًا جمع من أھل العل ھ یومی لوالده، المھمة النبیلة، حیث یلتقي فی
م     ب    ! توقف .. وبعد االحتالل، صار اللقاء اسبوعیًا ثم شھریًا ث ھ قل لیتوقف مع

س ثق       ٢٠٠٧/ ١/ ١٠صاحبھ یوم    ف مجل ي توق اذا یعن افي  كما ذكرنا، ترى م
ذي     ر ال ة والفك ابع الثقاف ف من ا تجفی ا لن ة یحملھ روف وأي دالل ذه الظ ي ھ ف

  یتخصب ویسمو من خالل ھذه المنابر الرصینة؟
ات      ن االجاب ئلة أخرى، لك ھ أس ا تتبع ا  سؤال، ربم وال   ربم ي كل األح تبقى ف

 .مبھمة، تمامًا 



  
   ؟ن یذھب المثقفیأ

   ـ شاعر عراقيامین جیاد
 نقطة واحدة، الىالمھتمین بالوضع الثقافي لالدباء والكتاب، وھي بال شك تتجھ و تدور في اذھان المثقفین،    یدةئلةٌ عد اس

ن المثقف ھو االقرب من ھذه االحداث فانھ لزاما علیھ  مجتمعنا وإلوھي ماذا یفعل المثقف ازاء ھذه االحداث التي یمر بھا
  .ان یوثقھا في كتاباتھ التي باتت عصیة على التقبل 

ان جل االفكار التي ینادي بھا االدباء والكتاب وغیرھم تصب في نقطة واحدة، وھي كیفیة الحفاظ على المسیرة الثقافیة،     
ا المؤسسات         اقافتنا ومثقفینوالن التاریخ یعلمنا كیف نحافظ على ث     ا، م ساءل ھن ا ان نت ا، فحري بن ام بھ  من خالل االھتم

نھم           بعض م ین نجدھا مضطربة، ونجد ان ال اء والمثقف التي تساعد المثقفین وتتولى نتاجاتھم؟ واذا نظرنا الى حیاة االدب
  .اكثر الكتابة، متواصًال مع مشروعھ وتاریخھ الشخصي وابداعاتھ المعروفة

سد        ان مطا  ي ایجاد عمل ی ي     لیب االدباء والكتاب ھي في ایجاد من یتقبل نتاجاتھم، ویساعدھم كذلك ف نھم ف م ویعی  رمقھ
 الى الخارج بحثا عن  ت وھاجرالوطنھذه المحنة الصعبة فاغلب االدباء و المثقفین عاطلون عن العمل، واالغلبیة تركت     

اء ره االما ینشإن ، ومن جانب اخر ف  االعمل ونشر نتاجاتھ   ا مكاف      دب انھم یتقاضون عنھ ى    آ من نتاجات ف ة قیاسا ال ت قلیل
داعاتھم  ت  .اب اب               وظل ان من ب ذا ف ست مؤخرًا، لھ ي تأس ات الصحف المعروفة او الت ي كبری ى ف ة ساریة حت ذه الحال ھ

اییر        دة وضع مع ى الجری ان عل الي ف ي   االحترام، تقییم ھذا الجھد الذي یبذلھ الكاتب في كتابة مواضیعھ، وبالت  صحیحة ف
ل المؤسسات               . تقییم الكّتاب واالدباء  ا من قب ام بنشر المخطوطات وتفعیلھ ب االخر، فھو االھتم ا الجان ب ام ذا من جان ھ

ت قیمة تتناسب مع المنجز آاجورھم عن تلك الكتب برصد مكافھم الثقافیة التي تختص باالدباء والكّتاب والمفكرین، وتعطی
  .االبداعي

ام باال لو رض االھتم ع      غ ب م ائف تتناس ي وظ نھم ف وم بتعیی ة ان تق ى الدول ان عل ا ف ین عموم اب والمثقف اء والكت دب
  .ن عن العمل في بغداد والمحافظات واختصاصاتھم لغرض ابقائھم على ارض الوطن، الن اغلبھم عاطل

ي مجاالتھم    وضع اسس جدیدة ترتقي باالدباء والمثقفین اللذانا صاغیة آمل ان یجد المعنیون بھذا الموضوع   أن دعین ف مب
  .المعروفة

ا             ھمن ھنا نستطیع ان نعطي        ي وطنن ة ف ي رفع مستوى الثقاف داع وان یسھموا ف اة واالب ي الحی م ف دعین دورھ ؤالء المب
  .حضاریا وانسانیا

  
  

  الى أین؟؟.. ب الطفلاد
  ـ شاعر عراقيجابر محمد جابر

اءه، اع      ی ل وانتم ة الطف د ھوی ة وذلك           مثُل أدب الطفل قیمة حضاریة تؤك ابع من تلك الھوی اه من أدب ن ا یتلق ى م ادًا عل تم
  .االنتماء یجسده حبًا بعد ان یستمد من جذوره أسباب نموه وازدھاره

ا      أدب الطفل في بلد مثل العراق لم یترجم تلك المعاني التي یتمثلھا الطفل على المستوى الوطني أو القومي فما یصلھ وم
ى مجتمع شرقي              من أدوات تثقیف ال تراع  ق لھ یسّو ھ ال ًا لحقیقة انتمائ ل وفق ا الطف شأ علیھ ي یفترض ان ین یم الت ي الق

ا ینتجھ الغرب من       محافظ محكوم بعادات وتقالید عربیة ـ اسالمیة اصیلة وراسخة في عمق المجتمع تتعارض كلیًا مع م
العراقیة غرسھ في عقول أطفالھا ثقافة محاطة بسلوكیات خاطئة تسبب تشویھ وتشویش أفكار الطفل بینما تحاول األسرة 

  .بمساعدة المؤسسات التربویة وبعض المؤسسات الثقافیة الوطنیة
ان ما ینتج من أدب الطفل في العراق ال یرتقي الى مستوى حجم التحدیات التي یتعرض لھا أطفال ھذا البلد وللوقوف على 

ي        حقیقة الوضع الثقافي الراھن یصاب المرء بخیبة أمل خصوصًا اذام     ال ف ي بوضع األطف ارن وضع الطفل العراق د ا ق  بل
ي        .. عربي فال توجد في العراق دار نشر خاصة بالطفل  ا موجود ف ي حقل أدب الطفل وكل م والدولة ال تدعم المشتغلین ف

  . لدیھاةرغم وفرة المالكات المتخصصالالعراق دار ثقافة األطفال وھي ذات امكانیات محدودة ب
ي اصدار     ان انتاج ھذه الدار م   ي (ن أدب الطفل محصور ف ار (و) مجلت ة    ) المزم ب االبداعی ال،   (وبعض الكت قصص لألطف

 ان تبادر ھذه الدار الجراء مسابقة ألنتاج نصوص ابداعیة ترتقي بثقافة الطفل وتسھم ، ومن الضروري) مجامیع شعریة
  .معیةفي بناء جیل یعي ھویتھ العربیة واالسالمیة وموروثھ الثقافي وقیمتھ المجت

اب       م الكّت ا زال معظ ینبغي ان ترافق المسابقة تخصیص جوائز تحفز المنتجین ألدب الطفل للمزید من األنتاج في میدان م
اج     یترددون في ولوج أبوابھ  ة ألي انت ، خوفًا من الفشل وھو ال یتیسر لكل من أراد لما یفرضھ من شروط تربویة وعلمی

  .ع یناسب كل مرحلة عمریة مستھدفة من ذلك االنتاج األدبيأدبي موجھ للطفل مع ما یفرضھ من تنّو
 نحن ال نرید وزارة مختصة بالطفل وان كّنا بحاجة ماسة الیھا، فمن أبسط مھمات الدولة ان تھیئ وسائل التعلیم لألطفال 

ة رخیصة وان تجمع         د عامل ال كأی ة استخدام األطف ام   وان تعالج تسّربھم من المدارس وتكافح بقوانین فاعل ال األیت  األطف
والمشردین في دور رعایة خاصة تؤمن لھم حیاة كریمة وبعیدة عن االنحراف والتشّرد وبالتالي تدعم بشكل غیر محدود     

ھ  أال یستحق أطفال العراق ھذه االلتفاتة وھم شھود أحیاء على ما .. المؤسسات الثقافیة المعنیة بشأن الطفل العراقي    مَرب
 !؟؟..البلد من ظروف واوضاع

  
٦  

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  كتاب في حلقات

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

  المجمع العلمي ـ العراق: جھة االصدار 
  الحلقة الرابعة

  لقصر العباسيا
 االجریة والبناء على بناء فخم وجمیل من ابنیة العصر العباسي مكانھ جنوب مبنى وزارة الدفاع فیھ ایوان بدیع الزخارف

م وللقصر        مانعتقد ھو من ابنیة الخلیفة العباسي الناصر لدین اهللا والمعروف في التاریخ بدار المسناة وھو اشبھ بدار عل
ام                       ي العصر المغولي واصبح مھجورا ای ة اتخذ رباطا للصوفیة ف احوال مختلف اء ب ذا البن ة ومر ھ ى نھر دجل مسناة عل

م القصر           ١٩٢١كومة في العراق سنة  العثمانیین ولما قامت ح    ھ اس وا علی راث واطلق ي الت ین ف ھ بعض المعنی ت الی  التف
ـ  ٥٨٠العباسي ویبدو ان ھذا البناء كان قائما بحدود سنة    ھ راى الخلیفة        ١١٨٤/ ھ ھ ان ي رحلت ر حدثنا ف م الن ابن جبی

ن قوي االساس شید باالجر وغلفت بعض  والقصر العباسي بناء محكم الجدرا) ١٥٨(الناصر لدین اهللا مصعدا الى القصر    
ا رواق  ٢٠×م٣١،٥اقسام المبنى بواجھات زخرفیة نحتت على االجر ویتالف من ساحة وسطیة واسعة ابعادھا      م یحیطھ

دة              ة الواح ات الغرف غ قیاس ث تبل سبیا حی م ن صغیرة الحج رف ال ن الغ ة م ساحة ومجموع ابین ال صل م ابقین یف ن ط م
اني     م مع بعض الفروقا   ٣،٨٠×م٢،٣٠ ى ثم ت في مساحة الغرف عند االركان ویستند الرواق في كل طابق من البناء عل

ل اجمل             ا ویمث دعامات اال في القسم الشرقي من البناء حیث یقوم بناء ایوان مھیب یرتفع عقده لمستوى الطابقین تقریب
  ل زخارف سقفھ من المقرنصات والتي اقسام المبنى من الناحیتین البنائیة والزخرفیة ویتمیز رواق الطابق االرضي بجما
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تمیز بنایة القصر العباسي وتزیدھا جماال ویلي مجموعة الغرف في الجانب الجنوبي 

م ویصل ارتفاع ١،٢٨من القصر ممر عالي السقف قلیل االتساع فال یتجاوز عرضھ 
م وینفذ من ھذا الممر عبر مداخل ٢٦،٧٠م وطولھ ٩،٢٠مبنى القصر بطابقیھ نحو 

ذه القاعات        ال ز ھ ى اربع قاعات نسبیا بالقیاس الى حجم غالبیة غرف القصر وتتمی
ا   بارتفاع سقفھا الشاھق ایضا وینتھي ھذا الممر       للغرفة التي تواجھ ممر المدخل ام

اني       ائي عثم ى استحداث بن نھایة الممر من الجانب االخر أي الشرقي فانھ یفضي ال
ة    ة تتوسطھا       وھو عبارة عن قاعة مربعة الشكل عالی ة قب ى ھیئ السقف معقودة عل

ون       رى تك رف االخ ي الغ اءة ف ات االض ین فتح ي ح شكل ف ة ال اءة مثمن ة لالض فتح
مربعة او مستطیلة الشكل وتتمیز ھذه الغرف بوجود فتحات ضیقة الى الخارج بینما 
د       ي العھ دافع ف ع الم ح مواض ى االرج ي عل داخل وھ ن ال دار م مك الج ع س سع م تت

اط للمراقبة النھا تشبھ المزاغل في ابنیة القالع االسالمیة ویشاھد في العثماني او نق
ر صلت     سقف المم ا ح ة بینم اءة والتھوی ات لالض ھ فتح ة علی ات المطل ذا والقاع ھ

ي یتقدمھا             رواق الت ى ال ا عل غرف الطابقین للقسم الجنوبي من القصر من اطاللتھ
ى     على النور والھواء الالزمین كما یالحظ وجود فتحات         ي اعل للتھویة واالضاءة ف

ا القسمان                 ر المدخل وھم ابین مم ة الم ى المھمة وحنی الجدران الشمالیة للغرف الشمالیة من الطابقین ومن اقسام المبن
ا ازیلت                  اخر فلم اء مت اب محاطة ببن ت الب د كان رة وق ا اكتشفت الول م الوحیدان اللذان بقیا من ھذا القسم من القصر كم

ى       االبنیة المستحدثة    ظھرت معالم فتحة المدخل الرئیسیة ھي على جھة نھر دجلة فالداخل الى القصر من بوابتھ یصل ال
مجاز عریض نسبیا تقوم في واجھتھ حنیة واسعة احیطت بعنایة بنائیة وزخرفیة بالغة وتحتضن ھذه الحنیة ثالث كوات    

ذین احدھما       على شكل دكاك وكانھا مواضع جلوس حراس بوابة القصر ویفضي ممر المدخل          ذا من خالل منف ابین ھ  الم
شكل       نحو الساحة واالخر یتصل بالمرر الطویل الذي یفضي الى القاعات الكبیرة اقتضت ضرورة اعمال الصیانة العادة ال

ي        أ تستند المرادفات في التخطیط ومبدالتام لمبنى القصر ان  ذي نجدھا ف شكل ال ة بال التناظر فاعادت بناء االقسام الغربی
  ٠ة القصر الحالیة بنای

  میزات القصر الزخرفیة والمعماریة 
من اروع مایمتاز بھ القصر العباسي مجموعة الترابین من اشكال الزخرفة العربیة االسالمیة التي تتركز في ایوانھ الكبیر 

ارة ع      ا عب ن تشكیالت  الشرقي وسقوف اروقتھ وممر مدخلھ الرئیس وجدیر باالشارة الى ابرز مالمح ھذه الزخرفة فكلھ
ة     من االجر بحجوم واشكال مختلفة تحمل قسما من موضوع زخرفي ترتب بعنایة ومھارة فائقتین في تشكیلة فنیة متكامل
وتستقي الزخارف موضوعاتھا من تراث عربي اسالمي عریق تطور خالل االف السنین في مراكز الحضارات القدیمة في 

محھ وسماتھ في العھد العربي االسالمي وتحاكي ھذه الموضوعات اشكاال الوطن العربي ومن ابرزھا العراق وتبلورت مال
ھندسیة وبنائیة او انھا تنزع للتجرید لتلبیة طموحات الفنان العربي فتكون وسیلة للتعبیر من خالل اطر فنیة نجھد انفسنا 

وح        ك بوض صدق ذل یة وی كال الھندس ات واالش الل النب ي ظ شكلیة ف ولھا ال شف اص ة ك ي محاول ق  ف ة التوری ي زخرف ف
ا                ر محدودة من المك ي مساحات غی ة ف ة الحرك ھ الخالقة حری ي لقدرات ان العرب نح الفن ذا م شكل   ناالرابسك وھك ان ال  فك

ا من الزخارف                زة عن غیرھ ى زخارف القصر العباسي متمی رة وتبق ة كبی الزخرفي الطار خشبي صغیر او واجھة بنائی
ي تولیفة    العربیة الى قمة االبداع وقد التقت اال       اء ف بداعات الجمالیة في جانب الزخرفة بروعة االقسام المعماریة في البن

ة فتحات                    ة تحلی ذه العناصر المعماری رز ھ ذا القصر ومن اب ي بنایة ھ داع ف فنیة متناسقة تھدف الى تحقیق مستوى االب
ى العقود وتحش               اال تغضین مبن دھا جم ة ویزی العقود المدبب ر ب د       االروقة واالیوان الكبی د یبرز عن مستوى العق یشھا بعق

یسمى بالعقد المنفوخ وتتكرر العقود المدببة في واجھات مداخل الغرف والقاعات ولكن امعن في تفنن بناء عقود المداخل 
د نقطة             د شبھ دائري یستطیل عن داخل ذو عق مستفیدا من سمك الجدران فواجھة المدخل ذات عقد مدبب بینما سقف الم

ل العقد شبھ الدائري الذي یسطیل عند المركز في عقادة جمیع غرف القصر اشرنا الى ان بناء القصر المركز ویتكرر شك 
اجر منجور مصقول               ا ب ت واجھاتھ د بنی ا االقسام االخرى فق االجر المزخرف ام االخر كما ان اقساما واسعة منھ مغلفة ب

ى          الوجھ زاد من ھیبة البناء وجمالھ واخیرا فان سمك جدران القصر ال       نح القصر متانة وقدرة عل ر م د عن المت ي تزی ت
الصمود بوجھ الزمن وعوادي الطبیعة باالضافة الى ان سمك الجدران یشكل عازال جیدا بین مرافق القصر الداخلیة وبین   

  ) ١٥٩(تبدالت المناخ والطقس الخارجیة ولذلك تبقى درجات الحرارة متمیزة داخل القصر العباسي صیفا وشتاءا 
  فیات في بغداد المستش

ل بن     ٨٠٩/ھـ ١٩٣یفیدنا التاریخ ان ھارون الرشید ت     امر طبیبھ جبرائی م ھو اول من فكر في انشاء مستشفى ببغداد ف
ر        ولى ام سابور فت اء جندی ن اطب ان م ویھ وك ى ماس ھ عل ذر فدل داد فاعت ى ببغ تان دار المرض شاء المارس شوع بان بختی

وانشا بدر المعتضدي الذي كان ) ١٦٠( ماسویھ تولى امر المارستان ولده یوحناالمارستان الذي انشاه الرشید ولما توفي
صاحب جیش الخلیفة المعتضد العباسي مارستانا ببغداد عرف بالمعتضدي ومن الجدیر بالذكر ان بدر المعتضدي قتل سنة 

ب االسالمي الكبی     ) ١٦١(م ٩٠١/ ھـ ٢٨٩ رازي الطبی دون ان ال احثین یعتق ر من الب تان  وان الكثی دبیر المارس ولى ت ر ت
م والصحیح ٩٨٧-٩٧٧/ ھـ٣٧٣-٣٦٧العضدي الذي انشاه االمیر عضد الدولة البویھي اثناء تولیھ السلطة ببغداد سنة     

نة        وفي س رازي ت ك ان ال اله ذل ذكور اع ضدي الم در المعت شاه ب ذي ان ضدي ال شفى المعت دبیر المست ولى ت رازي ت ان ال
تح المارستان      ٩٣٦/ھـ٣٢٤ولة المولود سنة م أي قبل والدة عضد الد   ٩٢٣/ھـ٣١١ ة البویھي افت م علما ان عضد الدول

ي العصر      ) ١٦٢(م٩٨٢/ھـ٣٧٢الذي انشاه سنة    داد ف ي انشئت ببغ ویعد المارستان العضدي من اشھر المستشفیات الت
  قتذاك متھدما وقد العباسي وقد انشيء ھذا المستشفى في الجانب الغربي من بغداد بالقرب من قصر الخلد الذي كان و
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م واوقف ٩٨١/ھـ٣٧١م وتمت عمارتھ سنة ٩٧٨/ھـ٣٦٨استغرق بناء المارستان ثالث سنوات وقد شرع في بنائھ سنة 

رة   نیة كثی ا س ة اوقاف ھ عضد الدول ة   ) ١٦٣(علی د الخلیف ر عھ ي اواخ شفى ف ذا المست ي ھ امین التطیل ة بنی وزار الرحال
داد وھو   : م وقال ١١٧٠-١١٦٠/ھـ٥٦٦-٥٥٥العباسي المستنجد باهللا سنة      ویقوم المارستان في الجانب الغربي من بغ

اء     مجموعة من البنایات الواسعة یاوى الیھا المعوزون من المرضى رغبة في الشفاء ولھذا المارستان قوامون من االطب
  ) ١٦٤(جون من بیت المال یبلغ عددھم الستین طبیبا یعالجون المرضى ویطبخون لھم االدویة والخلیفة یجھزھم بما یحتا

نة      دود س تان بح ذا المرس ي زار ھ ة العرب ر الرحال ن جبی ـ٥٨٠واب ال   ١١٨٤/ھ ي وق امین التطیل د بنی ا : م أي بع وفیھ
ون       ھ ویرتب المارستان الشھیر ببغداد وھو على درجة وتتفقده االطباء كل یوم اثنین وخمیس ویطالعون احوال المرضى ب

د    ین ای ھ وب اجون الی م مایحت ة       لھ ھ من دجل اء یدخل الی ة والم اولون طبخ الملوكی ي  ) ١٦٥(یھم قومة یتن ذا واشتغل ف ھ
وفي سنة               دادي المت ل ابن بطالن البغ اء مث ة    ) ١٦٦(م ١٠٥٢/ھـ ٤٤٤المارستان العضدي كبار االطب ب ابن جزل والطبی

م وكان ھذا معاصرا ١٠٤٣/ھـ٤٣٥وابو الفرج بن الطبیب المتوفي سنة ) ١٦٧(م ١٠٧٩/ھـ٤٧٣البغدادي المتوفي سنة 
وقد اندرس ھذا المارستان بفعل ماتعرض لفیضانات ) ١٦٨(للشیخ الرئیس ابن سینا وكان الرئیس یحمد كالمھ في الطب 

نة        داد س ول بغ ول المغ د دخ رى عن ھ الكب ت نكبت ة وكان ر دجل ـ ٦٥٦نھ ة    ١٢٥٨/ھ و محل واد ھوالك ض ق ذ بع م اذ اتخ
  ٠ى الى تدمیر المعلم الحضاري الجلیل المارستان العضدي قاعدة لھجومھ مما اد

  سور بغداد وابوابھا
  

اهللا       ة المستظھر ب م الخلیف ي مستھل حك یم    ١١١٨-١٠٩٤/ھـ ٥١٢-٤٨٧ف م بوشر بانشاء سور عظ
ش     ذي ان ران ال ع العم ة وجمی ا دار الخالف ضمان داخلھم ة وی ان بالمدین ع یحیط دق واس ھ ئوخن ت حول

م وقد جعل للسور اربع     ١١٣٥-١١١٨/ھـ ٥٢٩-٥١٢شد  واكمل بناء السور الخلیفة المستر    ) ١٦٩(
باب السلطان وباب الظفریة وباب الحلبة وباب كلواذي ویعرف بباب البصلیة وكان ھذا السور : ابواب 

اب    یحیط ببغداد على شكل نصف دائرة من باب المعظم الى دجلة بباب كلواذي الذي تسمیھ العامة بالب
ذا  الشرقي وعمل ھذا السور لحمایة بغد       اد من ھجمات االعداء والمور امنیة واداریة وقد ازیل معظم ھ

اب               ة من السور وب ة وقطع اب الظفری اریخ بب ي الت السور واالبواب ولم یبق منھ اال الباب المعروف ف
اب بصالبتھ       الظفریة والذي تسمیھ العامة بالباب الوسطاني ھو بالقرب من مرقد الشیخ عمر السھروردي ویمتاز ھذا الب

د ح         وب ح عن م یفل ذلك  ١٢٥٨/ھـ ٦٥٦ بغداد سنة   هارصجمال زخارفھ العربیة االسالمیة وقد حاول ھوالكو اختراقھ فل م ك
عة من قبل        ١٧٣٣/ھـ ١١٤٦استعصى على تیمورلنك وعلى محاوالت نادر شاه سنة       ة واس ة تعمیری وم حمل م وتقوم الی

  درانھ لیبقى خالدا یذكرنا بتراث االمة العمراني الجھات الرسمیة في بغداد الصالح ماتلف من البناء وترمیم بعض ج
  اھم الصناعات ببغداد

شطت      داد ن یس بغ د تاس بع
رت   صناعة وظھ ارة وال التج
صناعات في مدینة بغداد تمیزت 
داد   تھرت بغ الجودة واش ب
ان النجارون       بصناعة النجارة ك
یصنعون كل مایحتاجھ البغدادي    
واب   شبابیك واالب ن ال م

ي  انوا والمناضد والكراس ا ك  كم
ض االالت   صنعون بع ی
ى  شب وعل ن الخ یقیة م الموس
صنع     ود ی ان الع ال ك بیل المث س
اج     م بالع وس ویطع ن االبن م

دادیون  ) ١٧٠( ان البغ ا ك كم
وارب   صنعون الق ) ١٧١(ی

ناعة     ي ص دادیون ف نن البغ وتف
م   و القاس دث اب زف ویتح الخ
داد    ضائر بغ ن غ دادي ع البغ
ة    وان الزاھی ة ذات االل الجمیل

ر ف وذك ون ال داد ثالث  ان ببغ
زف   صناعة الخ ل ل ) ١٧٢(معم

ي     ھ غلو ف دو فی ى مایب ذا عل وھ
داد     تھرت بغ دیر واش التق

ى          بصناعة االجر وھو اللبن المشوي وابرز شاھد على ذلك االبنیة الفخمة التي شیدھا البغدادیون والتي الزالت قائمة حت
م وضرب العباسیون نقودھم   ١٢٣٤-١١٨٠/ھـ٦٢٢-٥٧٥هللا الیوم بناء القصر العباسي ببغداد من عصر الناصر لدین ا      

دور الضرب ببغداد وھي مؤسسات         ببغداد بدور عرفت الضرب وكان الدرھم والدینار یصنع بھذه المصانع التي سمیت ب
  حكومیة تحت اشراف الخالفة العباسیة واشتھرت محلة العتابیین بالجانب الغربي بصناعة الثیاب التي عرفت بالثیاب 
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م فوصف ھذه الثیاب بانھا حریر وقطن مختلفات االلوان ١١٨٤/ھـ٥٨٠العتابیة وقد زارھا الرحالة العربي ابن جبیر سنة 

اب البصرة                ) ١٧٣( ة وب ین دجل داد ب ي من بغ ب الغرب ي الجان وكانت تصنع ایضا الثیاب التستریة في محلة التستریین ف
ر    ) ١٧٤( ة النظی ة منقطع ا القطنی ت ثیابھ القالطون      )١٧٥(وكان اش عرف ب داد بصناعة نوع من القم تھرت بغ ا اش  كم
وتصنع في بغداد ایضا ) ١٧٧(وھو القماش الذي یغزل بخیوط الذھب وردي اللون ویصنع بالدرجة االولى ببغداد ) ١٧٦(

رزن للجمھور          راالز دما یب داد واشتھرت بغ  ) ١٧٨( جمع ازار وھي قطعة من النسیج تلتف بھا النساء العربیات عادة عن
راط       د وخالل    بصناعة الصیاغة أي صیاغة الذھب والفضة حیث یعمل الصائغ الحلي للنساء من خواتم واساور واق  وقالئ

سیدات              ت تصنع لل ي كان ة الت ة االعتیادی ) ١٧٩(وسالسل وقد اشتھر اھل الذمة بھذه الصنعة وباالضافة الى ادوات الزین
ة       فقد كانت تصنع بعض االدوات من الفضة والذھب ل   زین بالكتابة بصورة فنی ت ت اء وكان داد   ) ١٨٠(الغنی واشتھرت بغ

ي حاجة السوق واشھر المحالت           ذه الصناعة تلب بصناعة الورق بعد ظھور تلك الصناعة ونجاحھا في سمرقند وكانت ھ
طة والدباغة التي یصنع فیھا الورق محلة دار القز بالجانب الغربي من بغداد كما اشتھرت بغداد بصناعة الصابون والخیا

والحدادة ولشھرة بغداد ومكانتھا الكبیرة في العالم كان بعض التجار یقوم بصناعة بعض الثیاب في بلدان اخرى ویكتب         
وفي بغداد مصانع للزجاج فقد صنعوا االقداح والكؤوس والقنادیل من ) ١٨١(علیھا اسم بغداد على سبیل التدلیس الغش 

قیت حیة في العراق منذ العھد العباسي وحتى العصر الحدیث وخاصة عمل القواریر وان صناعة الزجاج ب) ١٨٢(الزجاج 
وكان الحدادون یصنعون شبابیك الحدید والسیوف الكبیرة والخوذ الحدیدیة والكراسي ) ١٨٣(الكبیرة والقناني والقنادیل 

ا  یة    ) ١٨٤(وغیرھ صنعون االدوات الھندس انوا ی صنعون ا   ) ١٨٥(ك صفارون ی ان ال ا ك ة     كم وم مختلف ن حج دور م لق
  ) ١٨٦(ویصنعون االواني والجرار واالبواب النحاسیة والقنادیل وغیرھا 

  الھوامش
  ١٨٢-١٨١ ابن جبیر ص-١٥٨
  ٢٥القصر العباسي في بغداد ص/ سلیمة عبد الرسول .  د-١٥٩
  ٢٤٦ و ٢٤٢عیون االنباء ص-١٦٠
  ٨٩ ص١ تاریخ الطبري ج-١٦١
  ١١٢ ص١ ابن الجوزي ج-١٦٢
   طبعة مصر٦٩ ص١ل تاریخ مسكویھ ج ذی-١٦٣
  ١٩٤٥/ھـ١٣٦٤ ترجمة عزرا حداد بغداد ١٣٤ التطیلي بنیامین بن بونھ التطیلي االندلسي رحلة بنیامین ص-١٦٤
  ١٧٩ رحلة ابن جبیر ص-١٦٥
  ٢٩٤ تاریخ الحكماء ص-١٦٦
  ٣٦٥المصدر السابق ص-١٦٧
  ٣٢٣ طبقات االطباءص-١٦٨
  ٨٥ ص٩ المنتظم ج-١٦٩
  ١٩٠٢ طبعة كرل ونتر ھیدلبرج ٥٥سم البغدادي حكایة ابي القاسم البغدادي ص ابو القا-١٧٠
  ١٠٧ المرجع السابق ص-١٧١
   ٥٠ نقال عن امین زكي كتاب عمران بغداد ص٣٠٤ ص٢ حسن ابراھیم حسن ج-١٧٢
  ١٨٠رحلة ابن جبیر ص-١٧٣
  ٨٥٠ ص١معجم البلدان ج-١٧٤
  ٢٥٤ ابن الفقھ مختصر كتاب البلدان ص-١٧٥
 نسخة مصورة عن ٣٦٩ ص١م نھایة االرب ج١٣٣٢/ھـ٧٣٣ویري شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب ت  الن-١٧٦

  طبعة دار الكتب مصر
م صناعات العراق في عھد العباسیین مجلة غرفة تجارة بغداد عدد ١٩٥٠/ھـ ١٣٧٠ غنیمة یوسف رزق اهللا ت -١٧٧

  ٥٦٧-٥٦٦ ص٨
  م١٩٠٤دن ن طبعة ل١٢٨التقاسیم في معرفة االقالیم صم احسن ٩٩٧/ھـ ٣٨٧ المقدسي محمد بن احمد ت -١٧٨
 القاھرة ١٧٥ ص٢رف جظم المستطرف في كل فن مست١٤٤٦/ھـ٨٥٠ االبشیھي شھاب الدین محمد بن احمد ت -١٧٩

  ھـ١٣٠٨
 دار صادر بیروت ٢٨٤ الموشي او الظرف والظرفاء ص٩٣٦/ھـ٣٢٥ الوشاء محمد بن اسحق بن یحیى ت -١٨٠

  م ١٩٦٥/ھـ١٣٨٥
   ٥٢٢ ص٢ معجم البلدان ج-١٨١
 مصر ٩٣ الصطخري ابراھیم بن محمد الفارسي توفي منتصف القرن الرابع الھجري المسالك والممالك ص-١٨٢

  م ١٩٦١ -ھـ ١٣٨١
  ١٩٣٨ نشرة المجمع العلمي بدمشق ٣٧م البخالء ص٨٦٩/ھـ٢٢٥ الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ت -١٨٣
  ١٩٤١ سنة ٥٧٣، ٥٧٢ غنیمة ص-١٨٤
  ٥٧٣المصدر السابق ص -١٨٥
  ١٩٢٥  زھر االداب القاھرة١٠٦-١٠٥ ص٢م ج١٠٦١/ ھـ ٤٥٣ الحصري ابراھیم بن علي القیرواني ت -١٨٦
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  كتاب  في حلقات

  رؤیة لشارع المتنبي
  رزاق ابراھیم الحسن ـ ناقد عراقي: المؤلف 

  دار الشؤون الثقافیة في وزارة الثقافة ـ العراق: جھة االصدار 
  لرابعةالحلقة ا

  تفجیر شارع المتنبي الواقعة واالبعاد
( تذكر بعض المصادر ان شارع المتنبي ینتمي الى اواخر العصر العباسي ، وكان یعرف بإسم    

وراقین             ) درب زاخا  ھ سوق ال ذكر مصادر اخرى ان ا ت ا ، فیم ھ وازدھارھ واشتھر بكثرة مكتبات
ع المخطوطات ، وعرف خطوا       اء والفالسفة    نفسھ الذي عرف باستنساخ وبی ارات االدب ت وزی

ت         ي الوق ة واالسالمیة ، وف ي الحضارة العربی والعلماء الذین مارسوا الدور االول واالساسي ف
 فان مصادر اخرى تشیر الى ١٩٣٢الذي تؤرخ فیھ المصادر تسمیة الشارع بالمتنبي الى عام   

، اذ كان مزدھرًا بھا قبل  قد احرقوا ھذا الشارع ومكتباتھ ١٢٥٦المغول عند غزوھم بغداد عام 
ذلك كما انھا تشیر الى اختراق ھذا الشارع اكثر من مرة وتشیر الى ان المتنبي قد زار الشارع    

ة       . ھـ ٣١٦في صباه عام     ان من الواضح ان عظم م تصح ف وسواء صحت ھذه المعلومات او ل
ة العراقیة والعربیة واھمیة ھذا الشارع في حاضره ، وموقعھ المتمیز في بغداد العاصمة الثقافی

زامن مع        ھ ، مت اریخ ل من العوامل التي دفعت الكثیرین من المؤرخین الى محاولة البحث عن ت
ة ،            د قائم م تع ي العصر العباسي ل تاریخ بغداد ومواكب في مختلف المرحل ، السیما ان الكثیر من معالم بغداد الثقافیة ف

الساس لصناعة المخطوطات التي طبعت ونشرت منھا االالف في العصر وبالذات سوق الوراقین الذي كان یشكل الموقع ا
الحدیث، وتعرض االالف منھا للضیاع ومازالت المكتبات في الشرق والغرب وخزائن المخطوطات تتوفر على االالف من    

   .غیر المطبوع منھا 
 ھ الشعراء العرب ، كما ان الشارع نفسویساعد في اعطاء شارع المتنبي ھذه المكانة التاریخیة انھ یحمل اسم ابرز واھم

ة              یة والمدرس صور العباس ل الق سیاسیة مث ة وال ة الثقافی شواخص االثاری ن ال ر م ل الكثی اتزال تحم ة م ي منطق ع ف یق
والشارع نفسھ اذ  . الخ ، ویجاور نھر دجلة النھر العراقي العریق والمناطق ذات الطابع القدیم ... المستنصریة والقشلة   

ى ق  دل عل ى عراق   ی سھ عل ت نف ي الوق دل ف ھ ی ة ، فان راقیین بالثقاف ام الع عة اھتم د ةوة وس ام ، ویؤك ذا االھتم ق ھ  وعم
ستذكروا من                 ع المراحل ، وان ی ي جمی ة ف ر عن تواصلھم مع الثقاف حرصھم على ان یرمز الشارع الى كل ذلك وان یعب

دور      خاللھ ماكانت علیھ بغداد من دور ثقافي بارز في الثقافة العربیة   ذا ال ى استعادة ھ .  والثقافة العالمیة ، وطموحھم ال
ة ، وشاخصًا حضاریًا                 ة العراقی ًا للثقاف ایزال یشكل معلم شارع وم ذا ال ان ھ ارات ك اني واالعتب وانطالقًا من كل ھذه المع

اكن             شوارع واالم ان من الممكن ان تحصل لل ة للعراق ، وان ك ذاكرة الثقافی ى   عظیمًا ، وصورة معبرة عن ال االخرى عل
ذا            ي وظائف وخصائص ھ ر ف ان اي تغیی د ك تغیرات تناقض طابعھا السابق ، وماكانت علیھ من خصائص ووظائف ، فق

  .وكان للدفاع عن ھذا الشارع یطرح على انھ دفاع عن العراق وتاریخھ وثقافتھ 
لتعامل كان یتم معھم على انھم فئة ذات وانما ا. ولم یتم التعامل مع اصحاب المكتبات والباعة كغیرھم من التجار والكسبة 

ة ، خاصة وان                  م جزء من مسیرة الثقافة العراقی ات ، اذ انھ ب والمكتب ي والكت ي شارع المتنب امتیاز بسبب اشتغالھم ف
ات             ذین امتلكوا عالق ات لالخرین ، ومن ال بعضھم من اصحاب المؤلفات ، ومن الذین اصدروا المجالت والصحف ومؤلف

  .مع االدباء والكتاب والصحفیین والعلماء من االكادیمیین وغیر االكادیمیین ثقافیة حمیمة 
ایبحثون             ھ یجدون م ة االخرى ، فقی وشارع المتنبي اضافة الى ذلك یقصده المثقفون من بغداد والمدن والقصبات العراقی

ھ من مصاد         ایبحثون عن ھ م دون فی ف النتاجات ، ویج ات ، ومختل ف الثقاف ب لمختل م كت ھ ك ب  عن ى الكت ع ، حت ر ومراج
المدرسیة والكتب الجامعیة لمختلف المراحل موجودة في ھذا الشارع ، ونجد فیھ الكتب المطبوعة قبل عشرات السنین ،    
والكتب التي نفدت من االسواق ، وعندما تمنع وتحجب كتب واصدارات معینة بضغط من نظام سیاسي یلجأ بعض الباعة 

سابق    الى المغامرة بجلبھا او استن  ام ال ساخھا ، وتوفیرھا لمن یریدون االطالع علیھا، وعندما قامت الدولة في زمن النظ
ا من خالل             ر من عناوینھ وفرون الكثی ي ی بایقاف استیراد الكتب والمجالت بذریعھ الحصار، كان الباعة في شارع المتنب

ة ، وشارع     االستنساخ، وذلك ما یحدث في التعامل مع الكتب الجامعیة ، ومصادر ومراج     ع البحوث والدراسات االكادیمی
المتنبي اضافة الى ذلك یجمع بین مختلف المثقفین كل یوم جمعة في مقاھیھ او التجوال في مكتباتھ، ویعطي نكھة خاصة 
للحوار والنقاش ، ومتعة رائعة للعالقات بین المثقفین، ویعطي میزة خاصة للذین یمتلك بعضھم مكانة مرموقة في منظور 

ي نفوس    وذا كرة العراقیین ، ولكل ذلك اصبح لشارع المتنبي  موقعھ الثقافي والتاریجي والفكري والعاطفي والوجداني ف
وحیاة العراقیین، وانغرس في وعیھم وعالقتھم  بالحرف والكلمة والكتاب، وانتشر في الكثیر من الذكریات واالنطباعات       

  . ھ ومشاھده، عن شارع المتنبي والمشاھده، واصبح  لكل مثقف ذكریاتھ وانطباعات
ذه المخاطر، فقبل     ٩/٤/٢٠٠٣وعندما تصاعدت عملیات االرھاب والقتل والعنف بعد       لم یكن شارع المتنبي بعیدا عن ھ

اكثر من ثالث سنوات كانت اعمال النھب والسلب والتخریب قد أتت على الكثیر من محتویات المتحف العراقي والمتاحف 
ب ھذه      االخرى،واحرقت واخر  ان اغل جت الكثیر من المخطوطات ومن محتویات المكتبة الوطنیة ومكتبة بیت الحكمة، وك

اطق                   ي استھدقت من رات الت ًا من بعض التفجی ان قریب شارع ك ذا ال ا ان ھ المواقع المنھویة قریبة من شارع المتنبي ،كم
   بالذات الى تفجیر استھدف احدى الشورجة والمیدان وباب المعظم وساحة الرصافي والصدریة وغیرھا،وتعرض ھو
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ك مات      ة ، وذل اثیرًا وفاجع د ت ع واش ر اوس ال تعرضھ لتفجی ى احتم شیر ال ذه الحوادث ت ل ھ ت ك ات، وكان ي أالمكتب د ف ك

شابندر بعد   ق ، وقد زرت  السوق ولم یكن قصدي من ھذه الزیارة ان الت    ٨/٣/٢٠٠٨ ي االصدقاء وان اجلس في مقھى ال
  ردت من ھذه الزیارة ان اواسي نفسي واصدقائي وجمیع المثقفین ، وان اواسي واعزي  ھذا الشارع التفجیر ، وانما ا

بمأساتھ وشھدائھ ، وان اشاھد عیانًا ماحدث فیھ ، وما حدث لھ ، وان اكون بین انقاضھ وطلولھ ، ولم اھرع لھذا الشارع 
ي ا      ھ ف ف مع ّي ان اق ھ وازدھاره وعل ام عافیت ي ای ي ف ان مع ھ ك ذه العواطف    الن ر من ھ شارع اكب ذا ال ضراء ، اذ ان ھ ل

والمشاعر ، بل انھ روح بغداد ، واالروع واالسمى فیھا وعنوان ثقافتھا وتراثھا وعنفوان وعیھا ، وھو رمز من رموزھا 
ب مسافات                   ك مع الكت د بعینی اول یدك دون حواجز ، ویمت ي متن ب ف ذي یضع الكت ادر ال شارع الن الحیة والمستمرة ، وال
طویلة ویمنحك االحساس بتواضع الثقافة والعلم رغم ماقدما من حضارات ، وابدعا من منجزات ، ولیس من االنصاف ان 
ھ من                 اینبغي التعامل ب دادك ، وھذا م ا احد ان ا مساویة لك ، وانھ تتعامل مع االشیاء العظیمة والسخیة بالعطاء على انھ

اء ، والموقع االكثر صدقًا وجدارة         شارع المتنبي وریث سوق الوراقین ورواده من ال        اب والعلم شعراء والكت فالسفة وال
یس      شاعر واحاس ھ بم ي واسیر فی ارع المتنب ل ش ت ادخ ة ، وكن ي المعرف ذرھا ف ة ، وتج ي الثقاف داد ف راس بغ ى انغ عل

ھ والمجروح الم   اذا   لمرالمفجوع بفاجعت شارع ولم ذا ال ذا یجاز ھ ى ا  ....  بجراحھ ، اھك دعو ال ھ مای ل فی اب ھذه وھ رتك
تمدت          ن اس ت ، ومن ای اءت واین كان ة ، ومن این ج ذه الجریم ف وراء ھ ة وحشیة تق رة الكبرى ، وای المجزرة الخطی
ب الرائع        استعدادھا لمثل ھذا الفعل، وھل نغلب الشك على الیقین والظن على المعایشة ، ونصدق ان في ھذا العراق الطی

یبین النبالء االمناء من یرتكب مثـل ھذه الھمجیة المقیتة، وھل في بغداد بقایا الجمیـل الناصع المضيء، وفي ابنائــھ الط      
ة        !!من مغول وسالالت من وحوش وشیاطین؟؟       اه دجل ي می ب ف ار الكت اس واحب اء الن واذا كان المغول قد مزجــوا بین دم

ر ھائل   التي جعلوھــا ذات لون دموي، فان المغول الجدد قد مزجوا بین رماد االجســـاد ورما  د الكتب بما حدثوه من تفجی
ـوى        ات ، لتھــ ال والبنای ى المح ل عل دویھا الھائ ضت ب ا ، وانق ة بھ یاء المحیط ل االش ى ك دت ال ران امت ھ نی دلعت من ان
د عن االسمنت ، ویتلون كل                ا عن القسم االخر ، والحدی زل قسم منھ السقــوف على الجدران ،على بعضھا بعضًا، وینع

ـا ھذه المحرقة،وإلن كل المحال                شيء بلون شدید ال    ـن بقایــ ا مـ ة ، وانھ سواد،وكــأن كل االشیاء قد خرجت من محرق
ي كست             ة الت ـاد الكتب المحترق والشقق كانت مملوءة بالكتب قبل التفجیر فان ھذا اللون الشدید السواد ھو دون شك رمـ

ذا الرعب   ا.باللون نفســـھ انقـــاض واطالل المحال والبنایات والمكتبات      لتي تلتھب في ذھنــك واحساسك وانت تشاھد ھ
  . القائم 

ذاكرة الن              ي یضطر ال ي شارع المتنب ویتوق االنسان الن یحمل في ذاكرتھ المشاھد الجمیلة والسعیدة ولكن الذي حدث ف
ین ،ونبعده                ز وثم اب كشيء عزی دنا ان نتعامل مع الكت د اعت سواد فق اتم وشدید ال اھو ق اطر  تترسخ وتتجذر بم عن مخ

ذي          سواد ال اد شدید ال ان من الرم التمزق والتلوث واالحتراق والفقدان ، ولكنھ في تفجیر شارع المتنبي استحال الى اطن
فجار ونفذ في دواخلھا ومساماتھا وامتد مع شظایاھا وانكساراتھا  ، ولعل الذین شا ن في موقع االةكسى كل االشیاء القائم

ق المحیط       ھلھائل بعد حدوثھ وجدوا انفسھدوا تاثیرات ھذا االنفجار ا  ھ ، ووجدوا االف سواد ذات ــم مكبلین ومصبوغین بال
اد االسود            ھ ان الرم بالشارع قد انفصل عن الوانھ االخرى واتشح بالسواد شدید القتامة وشدید العتمة ، والذي الشك فی

ا تنتھي            د احتراقھ ا عن ات المحترقة ، فكلھ ذي احاط       وھو مصیر كل االشیاء والكائن سواد ال ى المصیر نفسھ ،  لكن ال   ال
موقع االنفجار في شارع المتنبي اكثر قتامة وعتمة ، وذلك لیس بعیدًا عن المواد المستخدمة في االنفجار ، وماحملت من 

ساس طاقة ناریة وتدمیریة ، ومایرید المخطط والمنفذ لالنفجار احداثھ من قتل وتدمیر واضرار، بید انني ارجع السبب اال
م ،              عاع دائ ة باش دمت نفسھا من عصور مختلف عاع وق ي مارست اروع االش ب الت الى طبیعة المواد المحترقة ،فھذه الكت
وھذه الكتب التي حملت اكثر االلوان عالقة بالضوء والشمس ، وھذه الكتب التي الیمكن التعرض علیھا ، وعلى اسرارھا 

ل العصور المظلمة الموحشة          دون ضوء انما تتحول عند االحتراق الى النقی    سواد ھولی ون شدید ال ى ل ض الصارخ ، وال
یعلن   لالتي شح فیھا الكتاب ، وألتف حو     ة ، ول  نفسھ مھجورًا لیصبح ھذا العمالق الفاتح الكبیر طعمًا للقوارض والرطوب

دم مع االحب         یس من المصادفة ان یمتزج ال د     للقوم الذین احرقوه سوء افعالھم وجھلھم المقیت ، فل ة عن اه دجل ي می ار ف
ارع      ر ش ي تفجی یاء ف سافات االش ل وم طوح ودواخ ى س ود ال ون االس ذ الل صادفة ان ینف یس م داد ، ول غزو المغول لبغ
د ان یستھدف كل            الحرق الب اب ب ذي یستھدف الكت ب ، وان ال المتنبي ، فذلك ھو شأن االشیاء في حالة حرق ونھب الكت

ائم ، ومع انغراس اللون االسود او           شيء نابض بالحیاة والعطاء ، وان یصب    اللون االسود الق دم، او ب غ االشیاء بلون ال
ات           دت الالفت ذین امت لون الدم في الذاكرة ان یلتھب في ذاكرة واحساس زائر شارع المتنبي بعد تفجیره عذاب الضحایا ال

للحظة التي رفعتھم عن االرض ، وألقت فایة لحظة مدویة بالنار والصواعق تلك ا... السود باسمائھم على امتداد الشارع 
ن     یطانیة نزعت االرواح م فة ش ة عاص ة ، وای ب المحترق سیارات والكت منتیة وال دران االس د والج ظایا الحدی ي ش م ف بھ

وھل یمكن لھذا الوحش الذي ارتكب ھذه المجزرة ان یحس بھذا العذاب ، ... اجسادھم ، وفرقت بین اعضاء الجسد الواحد
اترك من ثكل    ارًا ؟؟؟؟؟    وم ب ن ام ومفجوعین ، ومن دموع تلتھ ى مزق      !! ى وایت د تحول ال سلح ق ت الم ذلك ان الكونكری

واشالء ، واندفعت الكتب بالسنة اللھب رمادًا خارج المحال ، وانفتحت خالل التفجیر حفرة كبیرة في االرض ، وألقت بكل 
غطھ         تحمل من تبلیط صلب ، وما تخزن داخلھا من تراب واحجار الى ام ھ وض ى ثقل ك الق ا ، وكل ذل  المنطقة المحیطة بھ

ھ یستحق             سان ، ولكن اره اي ان م یعد نفسھ الختی ھ ول أ ل ودویھ على انسان شارع المتنبي ، فما اصعبھ من موت لم یتھی
ش           ة ، وھوالء ال ي االنسان واستحقاقاتھ العادل ان االنسان ف رم كی ھداء جالل وھیبة الشھداء ، فالشھداء ضحایا من الیحت

ضحایا اكثر القتلة امتھانًا لالنسان ، واكثر القتلة استھانة باعلى درجات الجھد االنساني وھو العلم والثقافة ولعل فاجعة      
ھ،      املین فی دد من اصحابھ والع شھد ع رارة ومصابًا ، اذ است ي م ارع المتنب ر ش ع تفجی ر فواج شابندر من اكث ى ال مقھ

  ة والعماریة واالجتماعیة والسیاسیة المعبرة عن بغداد الماضي والحاضر ، واحترقت محتویاتھ من الصور التاریخی
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  واندفعت بعض جدرانھ بانحناءات متقاطعة ، واصطبغ باللون الشدید السواد كما ھي حال المحال والمكتبات والبنایات ، 

 من مرة ، وحدث االنفجار بالقرب منھ لقتل ویؤكد احد االدباء ان المقھى ھو المستھدف االول في االنفجار ، فقد ُھِدد اكثر
  . اكبر عدد من المثقفین الذین اتخذوا منھ مكانًا للراحة واللقاء والحوار 

  التفجیر والنشاطات الثقافیة 
قبل ان یحدث التفجیر ومع حدوثھ كانت االستعدادت تتوالى   
لعقد مھرجان المتنبي السادس في الخامس والعشرین من        

ة  ، حی ٢٠٠٧اذار  ة وزارة الثقاف ان برعای د المھرج ث یعق
اب      وبالتعاون بین محافظ واسط واالتحاد العام لالدباء والكت
عریة              سات ش ین جل ھ ب وع فعالیات في العراق ، وقرر ان تتن
ون          ارض للفن ونقدیة وعروض مسرحیة وسینمائیة ، ومع

  .التشكیلیة 
شارع        شاطات اخرى عن ال ة ن ى اقام ع ال ر دف ولكن التفجی

عر المتنبي ، فعندما ذھبت الى شارع المتنبي كانت قد والشا
د             ت ق ھ  ، وكان ذي حدث فی ى االنفجار ال ام عل مرت عدة ای
ل مأساویة            ھ بعض االنقاض ، واصبح منظره اق رفعت عن
معت ان    ك س ي مع ذل ار ولكنن ة االنفج ھ لحظ ان علی ا ك مم
ث تحت االنقاض صباح       عمال االطفاء عثروا على اربع جث

یس  وم الخم صادف ی واء        ٨/٣/٢٠٠٧ الم ذه االج ار ھ ي اط ار ، وف ع االنفج ي موق ة ف اء واقف یارة اطف اھدت س ا ش  كم
ألوف  " وقفة شعریة" الماساویة المدماة وجدت دون موعد مسبق مجموعة من االدباء قد نظموا     ولیس جلسة كما ھو م

 من الواقفین ،وادار ھذه الوقفة الصحفي ، اذ كان الشعراء یصعدون على احد تالل االنقاض اللقاء قصائدھم على جمھور      
واالدیب توفیق التمیمي ، وشارك فیھا من الشعراء عبدالزھرة زكي وكریم شغیدل وحسن عبد راضي واحمد عبد الحسین 
ویوسف المحمداوي واحمد عبد السادة وماجد موجد واحمد المظفر ، كما القى السید فاروق خضر الدلیمي مدیر عام دار  

قافیة كلمة مرتجلة خالل ذلك  ، عبر فیھا بمشاعر طافحة بالحزن وااللم تجاه ھذا الحدث الماساوي وقدم ایضًا الشؤون الث
م تكن معدة          عرائھا ل ل ش الفنان جبار محیبس مشاھد مسرحیة ذات صلة بالحدث ، ولعل اغلب القصائد التي قدمت من قب

ى      للمناسبة ، ولكن فیھا من الحزن وااللم والمرارة مایجعل    ھا صالحة لاللقاء في ھذه المناسبة ، اذ التقت كل القصائد عل
ى القتل واالقصاء ،       ًا عل تقدیم صور مستقاة من معاناة واحزان العراقیین الذین یواجھون حقدًا متوحشًا ، واصرارًا غریب

ة ال      ذه الوقف دجاءت ھ سان ، وق ل لالن دان المتواص سفوح والفق دم الم ن ال ضًا م ًا فی شون یومی ت  ویعی ي التوقی شعریة ف
المناسب لھا ، والمكان المناسب ایضَا وكانت من المبادرات الجریئة الدالة على اصرار االدیب العراقي ألن یقف مع شعبھ 
وقیم ومبادىء ثقافتھ ، وان یتحدى القتلة وارھابھم ، وان یكون محرضًا على التحدي ، وقد ختمت ھذه الوقفة ببیان من     

ا        شعراء بغداد الى الشع    ان من الع ي مك شعراء ف اني العراقیون من        لراء العرب وال ا یع دركوا م ـھ أن ی م ، یناشدونھم فیـ
ا ،                  م ُیعرف بغیرھ ب ول رف بالكت ذي ُع ي ال ة شارع المتنب دركوا فاجع ارھاب، وما دفعوا ویدفعون من تضحیات، وألن ی

شعراء ان یقدروا   والذي كان ومایزال عنوانًا للثقافة بمختلف اطیافھا ومصادرھا ومراجعھا        ، وطلب البیــان من ھؤالء ال
راق         ب الع ى جان ة ال واتھم عالی وا اص سانیة ، وان یرفع ة واالن ضارات العربی ي الح ا ف داد ودورھ شارع بغ الل ال ن خ م

شعر     ، وشعرائھ ومثقفیھ ، وان یعلنوا تضامنھم معنا ، ومع ان ماخلفھ االنفجار كان اكثر استقطابًا وجذبًا للجمھور من ال
وكان اكثر جرحًا والمًا ومرارة من الجراح والمرارات التي تبوح بھا القصائد ، اال ان ھذه المبادرة كانت جیدة ومطلوبة ، 
اریخي                شارع الت ذا ال ل والخوانھم شھداء ھ الي الجمی شارعھم االحتف راقیین ل شعراء والع وھي اقل مایمكن تقدیمھ من ال

  .لدالحضاري المعلم والمربي والشاخص الخا
وقد اعقب ھذه الوقفة الشعریة قیام قنوات فضائیة مثل العراقیة وبغداد وبالدي بتقدیم ندوات عن تفجیر شارع المتنبي ،     
شھداء    اذ طالب المشاركون في ندوة العراقیة بتعویض المتضررین من االنفجار ، وتخصیص رواتب وامتیازات خاصة لل

ي  ، واشراك عدد من اصحاب المكتبات في االعما    ان     . ل المكرسة بخطط وتنفیذ اعمار المتنب ا خصصت صحف الزم وفیم
راق                 ي الع اب ف اء والكت ام لالدب ان االتحاد الع ي ف والمدى والصباح وصحف اخرى عدة صفحات عن كارثة شارع المتنب

ائالً   ا  : خصص جلسة استھلھا الشاعر والناقد على الفواز بالدعوة الى االحتجاج على جریمة التفجیر ق د ان وقعت   انن وبع
اھرة          : الكارثة النملك اال ان نمارس االحتجاج ، وتحدث متسائًال        ي الق ت كارثة من ھذا النوع ف ماذا كان سیحدث لو حل

شارع جزءا من الموروث                   ذا ال م یكن ھ ة ؟ ال ة العربی ن الجامع ة اخرى؟ این الیونسكو ؟ ای ة عاصمة عربی ودمشق وای
رون و  شعراء والمفك ن ال ساني ؟ ای اه   االن ي مقھ اجلونا ف ي وس ات المتنب ى مكتب روا عل ذین م ة ال رب وبخاص اء الع االدب

  این ھم مما جرى ؟... الثقافي الشابندر 
ي            داع العراق ة واالب ة العراقی دًا ان الثقاف ي العراق مؤك اب ف  ثم تحدث الناقد فاضل ثامر رئیس االتحاد العام لالدباء والكت

ادي المعروف لكننا في الوقت نفسھ نطالب    یماد الحرائق لكي یمارسا دورھما الرسینھضان بكل تاكید من بین الركام ور    
المؤسسات العالمیة للوقوف معنا في محاربة اعداء الفكر والمعرفة ، كما ندعو ھذه المؤسسات ومعھا المحلیة لالسراع     

د القیت في الجلسة كلمات  قریمة ، وبتحویل ھذا المكان بمكتباتھ ومقھاه التاریخي الى مركز ثقافي یضم متحفًا یوثق الج   
وقصائد للشعراء محمود النمر وھادي الناصر ومروان عادل، وكان عدد من االدباء  قد اعتصموأ في االتحاد لمدة ساعة      
  بھدف مطالبة الجھات الحكومیة لالسراع باعادة اعمار شارع المتنبي بصورة تلیق بمكانــة الثقافة ، والعمل على تأھیل 

  
١٣  



  
د شھد       مك ات  فق  تتباتھ التاریخیة ، واالسراع باعادة اعمار مقھى الشابندر الثقافي والتاریخي ، واضافة الى ھذه الفعالی

اتعرض        ي الثقافة العراقیة وم بعض المحافظات قیام فروع االتحاد بعقد ندوات وجلسات مكرسة لشارع المتنبي ودوره ف
  .الیھ من اضرار بسبب كارثة التفجیر

  یتبع  
  
  

 كتاب في حلقات
  الفكر الصوتي عند ابن درید والكوفیین

  الدكتور خلیل ابراھیم العطیة:المؤلف 
  دار الشؤون الثقافیة في وزارة الثقافة ـ العراق: جھة االصدار 

  الحلقة الرابعة
  صفات الحروف

ا ، او            یراد بصفات الحروف الحاالت التي تصاحبھا عند نطقھا ، وتكون عامة لمجموعة منھ
ا     خا د البصریین       . صة تشكل ظاھرة ثانویة وسمة واضحة فیھ راث الصوتي عن د عالج الت وق

داره ، وصفة         : جملة من صفات الحروف        اء اعضاء النطق ومق ًا اللتق الھمس والجھر تبع ك
ا ، وصفة الحروف الطلیقة     ) الصامتة( الحروف الصحیحة    العتراض العقبات في اثناء نطقھ

ی  د والل روف الم ة بح راء ،   المعروف ي صوت ال التكرار ف ة ك الجتھم الخاص ضآل عن مع ن ، ف
اب ،     ي الكت وث ف و مبث ا ھ ك مم ى ذل ا ال ف ، وم اوي لالل الم ، والھ وت ال ي ص واالنحراف ف

ارھم     ذا ، وھل  اختلفت مصطلحاتھم          . وسواه من اث وا كل ھ ان الكوفیون عرف دري ان ك والت
ي سعید         وال رسالة اب دھم ؟ ول د عن اذكره الكوفیون من االدغام      فیھا ، وما الجدی سیرافي م ال

اوة       شدة والرخ ة للحروف    ( الذي نقل عن الفراء مصطلحین لل اعزاه  ) وھي الصفات العام وم
ذا    ) وھو من الصفات الخاصة( اھل التجوید والمتاخرون في الحرف المنحرف     ي ھ ماعرفنا شیئًا مذكورًا عن الكوفیین  ف

  . الجانب 
ھ الصاد والضاد ، وسمى بعضھا       ( بعض الحروف وجلیة االمر أن الفراء سمى     ھ   ) اخرس ( مصوتًا وذكر من : وذكر من
زاي   : ماجرى فیھ الصوت نحو : راد بالمصوت ا – عنى الفراء –واظنھ : التاء والباء ، قال السیرافي   الصاد والضاد وال

اللسان فیھ مكانھ ، وھو الثمانیة االحرف الحروف الشدیدة التي  یلزم : والظاء والذال والثاء ونحوذلك  ، واراد باالخرس 
ا قولك      ي یجمعھ شدیدة الت ال        : ال اء ق ر الب ا ذك ھ لم ت ، الن شفتان ینضمان انضم   : اجدك قطب ھ ،   اال م االخرس الصوت ل

ي موضع آخر            سیرافي ف ل ال شفتین ونق وضعف االنضمام بالمیم ، الن الصوت من الخیشوم یبقى في المیم مع انضمام ال
ي حرف آخرس       : لمذكورة قول الفراء   في رسالتھ ا   راء والمصطلحین     ) ١٣١(فكرھوا ادغام مصوت ف م أجد رأي الف ول

شدید   . الصوتین في كتبھ المطبوعة      راء    ( وكان سیبویھ سبق الفراء في تحدید الحرف ال د الف ال  ) االخرس عن وھو  : فق
ت   وھو الھمزة والقاف والكاف والجیم وا: الذي یمنع الصوت ان یجري معھ    : لطاء والتاء والدال والباء ، وذلك انك لوقل

اء والخاء    : بقولھ ) المصوت عند الفراء ( الج ثم مددت صوتك لم یجر وحد الحرف الرخو      اجریت فیھ ان شئت وھو الھ
  ) .١٣٢(والغین والشین والصاد والزاي والسین والظاء والثاء والذال والفاء 

ي     عالفراء ، الن  سیبویھ اعتمد حد سیبوبھ ، وحد : والفرق بین الحدین    نفس ف ان ال شدید ، وجری لى منع الجریان في ال
شفتان ینضمان            اء ال ھ عن الب الرخو ، واعتمد الفراء على منع الھواء الجاري النضمام عضوي النطق المستفاد من قول

دفع من     انضمام االخرس والعملیة ھذه من مراحل ماسمي عند المحدثین باالصوات االنفجاریة ، حین    یحبس الھواء المن
م یطلق سبیل المجرى فجأة                  ذا الحبس ان یضغط الھواء ، ث تج عن ھ الرئتین حبسًا تامًا في موضع من المواضع ، وین

اما المصوت فضد االخرس وھو مستفاد من سیاق الكالم    ) ١٣٣(فیندفع الھواء محدثًا ذلك الصوت االنفجاري المسموع     
  .كما مر في النص المقتبس

ة     وتسم  ي اللغ الخرس ف االخرس سدیدة ف شدید ب راء لل ت العرب    : یة الف اثر  : ذھاب الكالم وقال بن الخ اء  : لل ة خرس لبن
  ) ١٣٤(الیسمع لھا صوت اذا اریقت 

ادة      Momentaryعند المحدثین ) االنفجاریة( والحروف الشدیدة  ي تظل متم  تنتھي بانتھاء نطقھا وضدھا الرخوة الت
Continuant ١٣٥(ریان النفس معھا  المتداد ج (  

رة ایضًا            راء آت من المالحظة االخی د الف ان       وولعل وصف الرخو بالمصوت عن شدید وان ك ا ینتھي ال ینتھي بسرعة كم
ة            ) المصوت( اطالقھ   ة الللین ي الحروف الثالث رد وابن جن اس المب و العب ف والواو   ( على الرخو موھمًا ، اذ سمى اب االل
الحروف     )  ١٣٦( ارتضاه بعض الدارسین المحدثین        وھو امر  ةبالمصوت) والیاء ) االنحراف  ( ومن الصفات الخاصة ب

د البصریین    الكالم عن اص ب موه كذلك  ) ١٣٧(وھو خ ى الصوت    ( وس م یعترض عل صوت ، ول سان مع ال االنحراف الل
  ) .ان فویق ذلكولیس یخرج الصوت من موضع الالم ، ولكن من ناحیتي مستدق اللس.... كاعتراض الحروف الشدیدة 

بھم المطبوعة      أالالم والراء صوتي انحراف ولم اطلع على ر: وعزي الى أھل الكوفة عدھم     ي كت ذكور ف م الم ) ١٣٨.(یھ
ا    : حرفا االنحراف وھما : وقد ذھب فریق من اھل التجوید ھذا المذھب ، قال ابن الجرزي     ذلك النھم الراء والالم سمیتا ب

  ) ١٣٩.( بمخرج غیرھما وعن صفتھما الى صفة غیرھماانحرفا عن مخرجھما حتى اتصال
١٤  



  
 عقبة في أووصف الراء باالنحراف غیر دقیق ، الن التكرار اھم صفاتھ ، والیلتقى في اثناء نطقھ مایلقاه الالم بحیث تنًش

ذ          الھواءعن طریق   وسط الفم مع ترك منفذ للھواء عند احدى حافتي اللسان او عن حافتیھ ، ویرفع الحنك االعلى فال ینف
 ن على اللثة تكرارًا سریعًا ، والیلتقى العقبة التي نجدھااعلى حین ان الراء تتكرر فیھ ضربات طرف اللس   ) ١٤٠(االنف  

كما یستبان من كالم ابن الجرزي   ) ١٤١(اي نوع من انواع االنحراف ) االنحراف( عن النطق بالالم لذلك صار مصطلح     
  .المذكور 
  الحركات 
ات  ( ات اللغویون   عالج النح  ة       ) الحرك اني مختلف ى مع ى عل ات االعراب تبن الرغم من كونھ   ) ١٤٢(الن حرك د  نوب  زوائ

ھ   تكلم  ب ى ال ل ال رف لیوص م    ) ١٤٣(وھن یلحقن الح ذا الفھ دى ھ ي ھ سیرًا ف ة وتف ا دراس اقبلوا علیھ ل ،ف ا الجم وثنای
ات   وأل) ١٤٤(حویة مالحظین بیان ما للكلمة اوالجملة من وظیفة لغویة  ، او قیمة ن     ة  للحرك ھل البصرة معالجات محتلف

ي  ثبوتمن حیث مراتبھا ، وتاثرھا وتاثیرھا وجوانب مطلھا واستثقال توالیھا ، النرید الخوض فیھ ، النھ م   اب  (  ف ) الكت
  . وغیره من كتبھم ، ویھمنا من ذلك الفكر الصوتي الھل الكوفة التزامًا بعنوان البحث ومنھجھ 

  : فاقول 
ة      -١ سائي الرفع د الك ضمة عن ات ، فال صطلحات للحرك وفیین م ذلك   ) ١٤٥( للك راء ك سمیھا الف ب  ) ١٤٦(وی ى جان ال

ون الفتحة النصبة ،    )  ١٤٧(تسمیتھا بالضمة احیانًا ، ولذلك شبیھ عند       دھم   )  ١٤٨(سیبویھ وسمي الكوفی والكسرة عن
ال    ونقل ابو قاسم الزجاجي على لسانھم اسباب تسمی    ) ١٤٩(الخفضة   ا كذلك ، فق د     : تھم لھ النخفاض الحنك االسفل عن

  ) .١٥٢(وھو مصطلح الخلیل ) ١٥١(والخفض مصطلح البصري القدیم ) ١٥٠(نطق بھ ، ومیلھ الى احدى الجھتین 
ال         -٢ ا ، ووصف الفتحة ، فق ة       :  عالج الفراء المراتب الحركات واوضاع نطقھ ال كلف م ب ، ) ١٥٣( تخرج من خرق الف

نھ     وھذا الوصف    ھ       مقریب من وصف سیبویھ ولك یھم ، او قول ا أخف عل الن االلف والفتحة   :  ینصبون ، الن الفتحة فیھ
ل             ) ١٥٤(معھما اخف    اطع المفتوحة ، وھو مؤدى قول الخلی ى المق ة ال ل العربی ا لمی ة   : ولھذا الخفة داللتھ نصب خزان

  .النھ معولھم في سائر كالمھم ) ١٥٥(االعراب 
یستثقل الضم والكسر ، الن لمخرجیھما مؤؤنة على : لى دور الشفتین في نطق الضمة والكسرة فقال  واشارة الفراء ا-٣

اس    ) ١٤٦. (اللسان والشفتین تنضم بھما الرفعة ، وایمال احدى الشدقین الى كسرة فترى ذلك ثقیًال        ة االقتب دو اھمی وتب
ند المحدثین ، والكسرة اضیق الحركات واكثرھا  عClose vowelsفي عد الضمة والكسرة من االصوات اللین الضیقي  

ا یج       ) ١٥٧(تقدمًا ، والضمة اضیق الحركات واكثرھا تراجعًا        اطق بھم راء ، الن الن ة تجيء    دوھو مؤدي قول الف  موؤن
ا ر      ة كم ى أمن حدوث الفراغ بین اقصى اللسان واقصى الحنك ، ووجود ذلك الفراغ بقدر اقل في حالة الكسر والیاء المدی

  ) ١٥٨. (لمحدثون ا
  وانتبھ الفراء ایضا الى استثقال العرب توالي الحركات كما یتسبان في قولھ ومن القراء من یسكن العین من عشر في -٤

استثقلوا  ان تتولى  كسرتان في : وقولھ) ١٥٩(،وذاك  انھم استثقلوا كثرة الحركات ،) كذا(ھذا النوع كلھ ،اال اثنا عشر 
م  ار) ١٦٠(كالمھ والیتین     واش سرتین مت سرة ،او ك دھا ك مة ،او ضمة بع دھا  ض سرة بع رب ك تثقال الع ى اس راء ال  الف

  ) .١٦١(،اوضمتین متوالیتین 
ي نحو           اء ف سكون الت راء ال ي الضوء ھذا المذھب عدا الف ع        : وف ئال تتجمع ارب ا حصل ل دت الجمل انم د ، وقع قامت ھن

قعدت فتجد القاف  متحركة ، والعین : لكثرة الحركات ، ولذلك انك تقول  – عنى التاء –انما سكنت : حركات ، قال الفراء 
بمنزلة العین في ) قامت ( متحركة والدال متحركة ، فكرھوا ان یحركوا التاء فیجمعوا بین اربع حركات ، وااللف التي في 

دت (  رف متحرك         ) قع ھ ح ھ منزل ت ، او قمت فی ي قوم ا منقلبھ من الواو ف م  )  ١٦٢( النھ ت ذلك سیبویھ خاصة   ول یف
ي     سبان ف ا ینت ة ، كم اب (البصریین عام ھ  ) الكت و قول دھا  : نح وا الكسرة بع ولھم  ) ١٦٣(فكرھ ات : وق رى ان البن اال ت

دة ،       االخمسة وما كانت عدتھم خمسة اال تتو  ذه الع ات مع ھ ة استثقاًال للمتحرك وھي حقیقة   ) ١٦٤(لى حروفھما متحرك
الن المظاھر العربیة میلھا التي تخص من توالي المقاطع المتماثلة ، او متقاربة في النطق  ایدھا الباحثون المعاصرون ،  

  ) ١٦٥. (سواء كانت حركات ام اصوات صامتة 
) ١٦٦(الواو والیاء وااللف ، :  وذھب الكوفیون الى ان اشباع الحركات التي ھي الضمة والكسرة والفتحة ینشأ عنھا -٥

  .  ضرورة الشعر ، والیھ ذھب ابو الحسن االخفش في البصریین ، وانكر سائر البصریین وذلك اجاز قصر الممدود في
ة ب           سالم المعرب ذكر ال ى وجمع الم حروف المشبعة من   الویلوح لي ان رأي الكوفیین في اعراب األسماء الخمسة والمثن

ا  عضھا وھي الضمھ والكسرة والفتحة مبني على ھذا األساس ،الن  االعراب یكؤن  حر     ب ام      ،"كة وحرف ا ق ان حرف اذا ك ف
ي حرف    ھبنفس  م یوجد األ ف ة ل ان حرك و ،واذا ك ذ) ١٦٧(ي الكوفیین، أ روھ ا   هالن ھ ة ،المدلول علیھ اني االعرابی  المع

ة       بالضمة والكسرة والفتحة انما تكون في اال سماء وحدھا ،والحركات اصوات مد     د طویل قصیرة  ،واالحرف اصوات م
).١٦٨    (  
س ال-٦ ي  ةن باھمیوكوفی واح سجام الحرك الوا باالن ات فق ر  VoweI Harmony  الحرك وتي اق انون ص و ق  ه ،وھ

تھم ان الكلم)  ١٦٩(المحدثون ؛  ش ةلمالحظ ي ت ات متباین ت الت ى حرك ذ   ةمل عل ین ھ ى االنسجام ب ا ال ي تطورھ ل ف  ه تمی
                                                                                       .                توفیرآ للجھد العضلي الذي یبذلھ المتكلم ) ١٧٠(الحركات ؛

  : ه في جھود الكوفیین الصوتیھ االتي ذكرهواھم مظاھر) ١٧١(سم االتباع ،إ الظاھرة بهف سیبویھ والفراء ھذعّرو
الشعر والشعر ،والبحر والبحر وعدوھما من :و المفتوح حلقیاً ساكنًا جاز تحریكھ بالفتح نح ) فعل( عد البصریون عین     -أ

معھم ،والحق  وما ارى القول بعد اال:واید ابن جني مذھب الكوفیین ،فقال )١٧٣(وجعلھ الكوفیون قیاسیًا )١٧٢(اللغات ،
ھ اال یال   فی معت عق ي س ك ان دیھم ،وذل ي ای سمینع     ف ن ال رحمن ب د ال ن عب د ب داهللا محم ي عب راءة اب اق ق ول ذاك وس  تق

  ) ب١٧٥(
١٥  



  
رح  ( ال   ) ١٧٤) (ان یمسسكم قرح فقد مس القوم ق تح الراء،وق ا ارى ر :بف دادیین  أوان ي الكوفیین     –ي البغ ي ان  ـ یعن  ف

ن الحركة التي إل)   ١٧٦(تؤید الدراسات الحدیثة مذھب الكوفیین و) ١٧٥..(حرف الحلق یوثر ھنا من الفتح اثرًا معتمدًا 
  .  التي تسبقھ فیتم التماثل الصوتي ، او االنسجام الحركي حرف الحلقي تؤثر في الحركةالتلي 

د هللا الفاتحة     -ب ة تفسیرات ،   ٢/ ساق الفراء تفسیرًا لقراءة الحم ي جمل ي عزیت       ) ١٧٧( ف ذه الفراءة الت د ھ ووقف عن
م واحد من كالمھم ضمة بعدھا كسرة ، او       : للحسن البصري ، وزید بن علي ، فقال      كسرة  ثقل علیھم أن یجتمع في اس

  . بعدھا ضمة ووجدوا الكسرتین قد تجتمعان في االسم الواحد مثل أبل ؛ فكسروا الدال لیكون على المثال من اسمائھم 
ي نحو        -ج اضراب ، كسرت   :  ومن مظاھر مذھب الكوفیین في االنسجام الحركي ؛ ذھابھم الى أن حركة ھمزة الوصل ف

و   ي نح مت ف ین ، وض سرة الع ًا لك ل ؛ : اتباع ث   ادخ ذا البح ي ھ ك ف ى ذل سرة ال رنا لك د أش ین، وق م . لضمة الع ك اھ تل
  .عند الكوفیین في البحوث الصوتیة الحدیثة ) الحركات(  لنا ذكرھا في كانالمالحظات التي 

  الوقــف 
د آخر الكلمة     : الوقف   و الحسن االخفش ،     ) ١٧٨(قطع النطق عن راء  ) ١٧٩(وسماه اب السكت ، وضده   ) : ١٨٠(والف
ًا     الوصل ام ، واالش   :  ، وتلزم تغییراتھ وجوھ ادة      مالسكون الت ل، والحذف، والزی روم والتضعیف ، والنق )  ١٨١. (ام وال

ام ، وھو قول مالنصب والجر ال یوافقان الرفع في االش وخلص الى القول ان) ١٨٢(ه االربعة االولى ووذكر سیبویھ الوج
ذین راموا الح  ) ١٨٣(العرب ویونس والخلیل    ى حال           وان ال كان عل ھ اس ى أن یخرجوھا من حال مالزم ة حرصوا عل رك

  .،وھم اشد توكیدًا من الجمیع ) ١٨٤(اما الذین ضاعفوا فھم اشد توكیدًا لتجنبھم مجيء حرفین ساكنین..
ي الرف  مواش: قال سیبویھ . الثالث في الروم ة الحاالت االعرابیةام على الضم ،واباحمویفھم مما قدمنا قصر االش    ع امك ف

  ) ١٨٥(ھذا معن فاشممت كانت عند االعمى بمنزلتھا اذا لم  تشمم :  ولیس بصوت االذن ، االترى انك لوقلت ؤیةللر
ي الضمھ       سان          استدارة : وھذا حق ، الن العناصر النطقیھ ف ازاء الطبق ، واذا ظل وضع الل سان ب شفتین ، ووضع الل ال

ضمة   شات ال الجھر ن سابق مصحوبًا ب شكل ال ق ،   ) ١٨٦(بال ة زمن النط ذا كل ع ھ اء الوض م بق ف  ) ١٨٧(، ث الن الوق
ع البصریون وسیبویھ خاصة الوقف      م الشفتین باالسكان ، والن االشةام استدار مباالش ام تصویر لحركھ الضمھ ، فقد من
سر مباالش  تح والك التي الف ي ح ًا من االش   . ام ف عف ،واقصر زمن وت أض روم ص ازوموالن ال ذلك اج اهام ، ل ي الح الت  ف

ثالث   ة ال وفیین . االعرابی ي آوللك نجعل      ماالش: راء ف ة س ل بالحرك صور ، واذن ، والنق ى المق ف عل روم ،والوق ام ، ال
    : هالحدیث عنھا في االتي ذكر

ف      انھ یشم اخر: ندلسي الى الكسائي  عزا ابو حیان اال    -١ ي الوق یش    ) ١٨٨(الحرف الرفع والخفض ف ، ونسب ابن یع
ال       ھذا المذھب )١٨٩( ًا ، فق ى الكوفیین مطلق الوا          :  ال ي المجرور ، ق ى جواز االشمام ف الن الكسرة  :ذھب الكوفیون ال

اء      ـ لوصح صدورة عن الكوفیین     ـوھو امر  . تكسر الشفتیین ،كما ان الضمھ تضمھما  ر سدید ،الن الكسرة جزء الی  غی
والتمس اھل التجوید للكوفیین العذر انھم ) ١٩٠ (فال یمكن المخاطب ادراك تھیئة مخرجھا.. التي مخرجھا وسط اللسان    

ھ، واالش    ) ١٩١(سموا الروم اشمامًا واالشمام روما ،   م تفعل ت ل ام من شممت   مفكان الروم عندھم من رمت فعل كذا وان
  .    كذا اذا وجدت ریحھ ، واالمشاحة في التسمیھ اذا عرفت الحقائق كما  افاد ابن الجزري 

   مذاھب ، اثنان الھل الكوفھ  للوقف على المقصور-٢
ي نحو    -أ ف              أر:  ان الوقف ف ثالث ،الن االل ة ال ي الحاالت االعرابی دل من التنوین ف ا ب ى االلف وانھ ى ،عل ت فت فیفھ  خی

  .التفضي الى الثقل واللبس 
راء من الكوفیین            ازلي من البصریین ، والف ان الم ي عثم م ا  ) ١٩٢(وھو مذھب ابي الحسن الخفش ، واب ـ ول ي أجد ر ــ

الفراء في كتبھ ــ وھو تعلیل لغوي بحت ، النھ لما كان ما قبل الحرف االخیر في المقصور مفتوحًا دائمًا ابدلوا من التنوین 
  ) . ١٩٣(بسًا ل الفًا ، وذلك اسلم ، النھ الیجلب ثقًال والةالحاصل في العل

ف منقلب  ـ ان االل ا حذف الت  ةب ــ ثالث ، فلم ة ال ي االحوال عرابی ف ، وھور  ف ادت االل وین ع یبویأن ل وس  من ھي  الخلی
م اجد  ) ١٩٤(البصریین ، والكسائي والكوفیین ،    بھم والحج   هول ي كت ي      ة  ف وین ف ي ذلك ان حذف التن ى (ف   ؛ھوشبھ ) فت

  ..       ي على اجراء المعتل مجرى الصحیح أوامثالھ في الحاالت الثالث ،ویعتمد ھذا الر) زید"(مشبھة حذف التنوین 
وین     ) اذن(ـ االختیار عند الكوفیین في   ــ٣ ة ولیست بتن ي الحقیق وعن  )١٩٥.(ان تكتب بالنون ،النھا ــــ عندھم ــ نون ف

النون للفرق بین     : الفراء   ت ب ین اذا،  ھ ان علمت كتبت بااللف ، واالكتب ي الوقف    ) ١٩٦(ا وب ذا ف ان    . وھ و عثم وذھب اب
ا مثل         :" مذھبھ حتى قال المازني الى الوقف علیھا بالنون ،وذھب المبرد  االلف النھ ب اذن ب د من یكت أشتھي ان اكوي ی

  "                                                          ،والیدخل التنوین الحروف )لن(و) أن(
  ) ١٩٧ (كقول أبي زبید الطائي. یدخل علیھا ویحولھا أسماء ھأما ان التنوین الیدخل الحروف ،فما احسبھ صوابًا، الن
  لیت شعري واین مني لیت        ان لیتًا وان لوًا عناء  

ا اذا  )١٩٨(لوًا ، فصار اسمًا ،والوقف على اذن بااللف عند عملھا یوضحھ سیاق الكالم النھا جواب وجزاء ،    :"فقال   ام
  .ھھا في الكتابھ مثل ،اذن واذان ولن فلیس لھذین ما یشبإباذا ،اما شبھھا ب كانت ملغاة فكتابتھا  بالنون اولى ،لئال تختلط

ثالث ،سواء       )٢٠٠(وثعلب ) ١٩٩(الكسائي والفراء :ــ ومذھب الكوفیین    ٤ ة ال ي الحاالت االعرابی جواز الوقف بالنقل ف
  ٠ھذا البكر ،ورایت البكر ،ومررت بالبكر ،في الوقف:كان االخیر مھموزًا ،ام غیر مھموز،فتقول 

  : یت الردء ومررت بالردء ؛واشار ابن مالك الى ذلك فقال أردء ،ورھذا ال:وتقول في المھموز في الوقف 
  ) ٢٠١( نقًال ي بصري ،وكوفهونقل فتح من سوى المھموز الیرا

والن )٢٠٢(ویعتمد مذھبھم على السماع ،فان بني تمیم ، یذھبون في المھموز الى القاء الحركھ على الساكن الذي قبلة ،
   الھمزة الى ما قبلھا وحذفوا الھمزة ،ولم ینظروا ةز ،فانھم نقلوا حركتسھیل الھمز من خصائص لغة الحجا

  
١٦  



  
  )٢٠٣.(الخبء،ھذا الخب ،ورایت الخب ،ومررت بالخبيء:الى ماكان قبلھا من حیث سكونھ ، او حركتة ،فقالوا في 

م  وذلك لخفاء الھمزة اذا سكت علیھ:" ، فقال )دفء (وعلل الفراء الوقف فیما جاء مھموزًا في   ا ،فلما سكن ما قبلھا ،ول
ال   ھنإیقدروا على ھمزھا في السكت ،كان سكوتھم ك     م ق اء ،ث ت  :"  على الف دفء  (وان كتب ي الرفع       )ال ي الكالم بواو ف ف

ا ،من        ،ویاء في الخفض،والف في النصب كان صوابًا ،وذلك على ترك الھمز ،ونقل اعراب الھمزة الى الحرف الذي قبلھ
الوا       ھوالء   :ذلك قول العرب     زة ق اذا طرحوا الھم شا صدق ،ومررت بنشي      أھوالء نشو صدق ،ور   :نشى صدق ،ف ت ن ی

  ) ٢٠٤) (قالھ(اكثر من  )وقلھ(،)یسال (اكثر من) یسل(صدق ،واجود من ذلك حذف الواو وااللف والیاء ؛ الن قولھم 
ر المھموز نحو     ة فتحةكون الحركة النقل في حال :والبصریون الیجوزون    ي غی ت ا أر:  ف ردء   أر :ویجزون   لبكر، ی ت ال ی

) اسرار العربیة( ، وأنكر وجھ النصب في ) االنصاف ( ید ابن االنباري مذھب الكوفیین في غیر المھموز في     أو) ٢٠٥.(
  )٢٠٧( عن العرب هومذھب الكوفیین اولى ،النھم نقلو)٢٠٦(،

  االمالة 
اح          ل االجن االلف عن استو     )٢٠٨(االمالة ـــ سماھا الخلی ـ عدول ب وح ب  ھائـ ین مخرج االلف       ھ ،وجن اء فیصیر ب ى الی  ال

الفتح وھي ضرب من :،وضدھا )٢٠٩"(وبحسب قرب ذلك الموضع من الیاء تكون شدة االمالة . المفخمة و مخرج الیاء 
ل         رة وشرقیھا مث یس واسد    :المماثلة ،وصفھ لھیجة لقبائل وسط الجزی یم وق یمن یمیلیون ،الن     )٢١٠.(تم ر اھل ال واكث

تح     )٢١١( في السنتھم في اكثر الكالم ،  ة غالب االمالة ى الف ـ ال نھم ــ م تكن ھذة    ) ٢١٢(ومالت لغھ الحجاز ــــ االقلة م ول
ما جاء على ثالثة احرف من بنات الواو ونحو قفا وعصا  من   :  ،فلم تمل بنو تمیم مثًال ةالقبائل بمستوى واحد في االمال 

ماء اربعة احرف ، او     واو ،  االسماء ،او بلغت االس ات ال اوزت من بن دیث     )٢١٣( ج ي البحث الصوتي الح ي ف وھذا یعن
ي        ال  بمرحلھ اضطرابات ادى الى التطورDiphthongمرورالصوت المركب   اء ،والت ي ھي اصل ی ین االلف الت صوتي ب

  )   ٢١٤"(جاءت زائدة ابتداء ، والتي ھي منقلبة عن الواو 
ى     نھا فيطحث االمالة ومواوفي كتب البصریین ،واھل التجوید تراث غني لمبا       ا امیل عل حروف االستعالء واالطباق ،وم

مما الداعي لبسطھ وایضاحة  لئال ) ٢١٥(قیاس ،وما تمتنع من االمالة من االلفات ،ومانع امالة الراء وما الى ذلك ، غیر
ا      ھیخرجنا عن خطة البحث ومنھج    دھا، وموقعھ ـھؤد الكوفیین،والوقوف عن ـتقراء جــ ي اســــــ ي البحث الصوتي     ف .   ف

ي     هتمیم وقیس واسد والیمن والشك ان ھذ: سبق القول ان االمالة من خصائص لھجات عدة     ا ف  القبائل اقامت اقوام منھ
ة وبادی  اب ل  تالكوف اتحین ،وط ق الف وب ممن راف ان عرب الجن صحراء ،وك ى ال شرفة عل ا الم تح ھھ د الف ا بع ام فیھ  المق

االمالھ لغة اھل : وقال الحافظ الداني )    ٢١٦(ھذا طباع العربیة ،:مالة شھر بھا ،فقال والتمصیر ،فال مراء ان تسمع اال
ًا        ) ھـ٤٤٤(وكانت وفاة الداني ) ٢١٧(ن آلالكوفة ،وھي باقیة فیھم الى ا     راء الكوفة جمیع م یكن ق ك ،فل ،وبالرغم من ذل

انما الكسر ـــ اراداالمالة ـــ بقیة من لغة :"لقائل یفرط في الفتح ،وھو ا)ھـــ١٢٧(اولي امالة ، فعاصم بن ابي النجود ت   
  )                                                                                     ٢١٨"(اھل الحیرة ، النھم كانوا معلمین الھل الكوفة حین خطت 

 ؛علي بن هوعلى ذلك تلمیذا)٢١٩(لمكثرین فیھا ،الذي رسم طریق القراء في الكوفة من ا)ھــ١٥٦ت(وكان حمزة الزیات 
ـ ٢٢٩(،وخلف بن ھشام    ) ھـ١٨٩(حمزة الكسائي    ي حروف القران          ) ھـ رة ف ًا كثی ال حمزة والكسائي وخلف حروف وام

  ) ٢٢٠:(الكریم منھا 
  . اع مفرط شباــ ومالوا كل الف منقلبة عن یاء تحقیقًا وقعت في اسم او فعل امالة كبیرة من غیر قل بخالص ، وال١
  . ادنى ،واربى ،وازكى ؛ الن لفظ الماضي من ذلك تظھر فیھ الیاء  :ــ امالوا في اسماء افعل نحو٢
طوبى ،وبشرى :نیث ،   وھي كل الف زائدة رابعة فصاعدًا ،دالة على مو نث حقیقي ، اومجازي نحو أـ امالوا الفات الت٣

  .موسى وعیسى : والحقوا بذلك ما كان اعجمي االصل مثل .،وقصوى 
  . سكارى ، وكسالى ، وأسارى : مثل ) فعالى( ــ أمالوا ماكان على زنة ٤
  .القوي ، والعلى :  ماكان واوي االصل نحو -٥
ال  فة تحقیقًا أو تقدیرًا واویة ، أو یانیة ، أصلیة ، أو زائدة ف وامالوا فواصل االي المتطر  -٦ ذا   . ي االسماء واالفع وجل ھ

وتي ،   د ص بھھ جھ ة روو وش راء الكوف ك أن ق ذة ھ    االش ا ، وان تالم ى عللھ شیرین ال یوخھم م ن ش اة  ؤ ع ن النح الء م
ودل االستقراء على اھتمام النحـــــــــاة واللغویین والكوفیین  . واللغویین سمعوھا منھم ، وكانت االمالة موضع عنایتھم   

  . تي ذكره آلبھا مما سنشیر الیھ في ا
  ) .٢٢١.(بیھا بالف فاعل ولم اجده في كتبھ ، ومنعھ جمھور النحاة تش) لكن (  أمال الفراء -١
وھي امالة حمزة والكسائي  ) ٢٢٢(، ) حتى( عن بعض أھل نجد واكثر الیمن امالة ) ٣٨٠(  حكى ابن مقسم الكوفي     -٢
  ) .٢٢٤(،ومذھب سیبویھ منع امالتھا ھي واما ، وال فرقًا بینھا وبین االلف المقصورة في عطشى وحبلى ) ٢٢٣(،

  )  .٢٢٦(, النھا مقصورة ، وھي خمسة في سبع عشرة سورة ) ٢٢٥( الفوائح،– وتبعھم الزجاج – اما الكوفیون -٣
م  -٤ ھ حروف المعج راء امالت ر    :  عزي للف ى آخ ماء اللمعن ائر االس ل س ا مث از امالتھ ذي أج یبویھ ال بقھ س ا ، وس باتاث
).٢٢٧. (  
 في   ، ولم اجدھ  ، ومالیھ وحسابیھكتابی: امالة ھاء السكت في نحو ) ٢٢٨(ب  وعزي لعلي بن حمزة الكسائي  وثعل -٥

  .كتب الكوفیین المطبوعة 
ا   ) ٢٢٩(كما افاد ابن االنباري ،  ) كلتا(  واجاز الكوفیون امال     -٦ ف فیھ ولھم رأي خالفوا فیھ البصریین الذین یرون االل

؛ لذلك عدوا تثنیتھا ) كلت( وتثنیة معنویة ، ورأي الكوفیون أن مفردھا ؛ لذلك فھي مفردة افرادًا لفظیًا، ) عصا( مثل الف 
  .لفظیة ومعنویة 

  والمعنى ، والزیادة ) ٢٣٠(رحمة ، ونعمة، النھ شبھ ھاء التأنیث بألفھ ؛ التفاقھما في المخرج :  أمال الكسائي أمثال -٧
  
١٧  



  
 في موضوع االمالة  ثرنا االلمام بھاآلك أھم المسائل التي   ت,وعزاھا سیبویھ لبنى عدي) ٢٣١(واالختصاص باالسماء ، 

ي                  ان ألھل الكوفة مذھب خاص ف اب كوفي ، فھل ك ي كت رد ف م ی ا ل مما عزي الى اعالم الكوفیین ، والمالحظ أن أیا منھ
  االمالة بعد أن تبینت بھا لشیوعھا في دیارھم ؟

ن الجرزي  ھ  )  ٢٣٣(اورد اب ال فی د ق زه ألح م یع ًا ل م  :رأی روف ، ول ع الح د جمی ة عن الق االمال ى اط رون ال ب آخ  وذھ
ف     وى االل ستثنوا شیئًا س وا بین      ... ی م یفرق اقي الحروف ول ك مجرى ب ق واالستعالء والحن روا حروف الحل ا، وال ھواج

ابي الفتح اشترطوا فیھا شرطًا ، وھذا مذھب ابي بكر بن االنباري ، وابن شنبوذ ، وابن مقسم ، وابي مزاحم الخاقاني ، و
  .    وبھ قال السیرافي وثعلب والفراء .... فارس بن احمد 

لرغم من انني لم اجد نصًا صریحًا في كتب الكوفیین یعززه ولو تلمیحًا ، اوانمــا اوردت ھذا الراي بتمامھ لكبیر اھمیتھ ،ب
ق    ومصدر اھمیتھ اشارتھ الى اھم اعالم الكوفھ كالفراء وثعلب وابي بكر االنباري ، و     الھم حروف الحل ابن مقسم في اغف

  .واالستعالء والحنك في ضوابط االمالة 
 من هفان كان المقصود بالحروف الكلمات ، وكل كلمة تقرًا على وجو" عند جمیع الحروف  "ھومفتاح الراي المذكور قول

فما احسبھ صحیحًا )٢٣٤(؛ ھذا في حرف عبد اهللا بن مسعود اي في فراء ابن مسعود :ن الكریم تسمى حرفًا ،تقول آالقر
،واذا ارید بھ حروف المعاني ؛ فقد اوردنا طائفة منھا دلت على صواب الراي الذي اورده ابن الجرزي السابق ، والبد أن 

راءة سنة متبعة        ا والق ى الحفظ   ) ٢٣٥(یكون الكوفیون سمعوا االمالة فیھا ، وقرأ ائمتھم بھ د عل  ومن حفظ حجة     تعتم
  ) .٢٣٦(. على من لم یحفظ 

  الھوامش 
  ) ١٩٨٣ ھـ ١٤٠٣ (٢ ع ٢ماذكره الكوفیون من االدغام مجلة المورد مج ) ١٣١(

   ١٣٢ص
   ، ومابعدھا ٤/٤٣٤الكتاب ) ١٣٢(
   ١٢٧علم اللغة العام : كمال بشر . د) ١٣٣(
   ٦/٦٢) خرس ( لسان العرب ) ١٣٤(
الدراسات اللھجیة والصوتیة : حسام  النعیمي  .  ود ،١٦٦علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران . د) ١٣٥(

   ٣١٥عند ابن جني 
 ٣٣ والعربیة الفصحى لھنري فلیش ٢١ ودروس في علم العربیة لكانتینو ٣/١٢٤ والخصائص ١/٦١المقتضب ) ١٣٦(

   ١٩٧٩- ھـ ١٣٩٩ /٥المصوتات عند علماء العربیة ، مجلة كلیة الشریعة ع : غانم قدوري . ود
   ٤/٤٣٥اب الكت) ١٣٧(
   ٢/٢٣٠ وھمع الھوامع ١١٠التحدید في االتقان والتجوید ) ١٣٨(
   ١٠٧ وانظر الرعایة ١/٢٠٤ والنشر ١٠٦التمھید في علم التجوید ) ١٣٩(
   ١٨٥ مقدمة للقارئ العربي –علم اللغة ) ١٤٠(
  ٣٢٣الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ) ١٤١(
   ٦٩االیضاح في علل النحو ) ١٤٢(
   ٤/٢٤١الكتاب ) ١٤٣(
   مع بعض التصرف ٦٧ ، ٦٥ نقد وتوجیھ –في النحو العربي ) ١٤٤(
   ٩٠اصالح المنطق ) ١٤٥(
   ١٥١ ، ٢/١٣ ١/٣،٢معاني القران ) ١٤٦(
   ١٥٠ /٢/٢٠٤الكتاب ) ١٤٧(
   ١٦دقائق التصریف ) ١٤٨(
   ٢/٣٩ والكسرة احیانًا ٢/٣٢معاني القران ) ١٤٩(
   ٩٣علل النحو في االیضاح ) ١٥٠(
   ٦٠المدارس النحویة : الحدیثي .  ، وانظر د٢طبقات النحویین واللغویین ) ١٥١(
   ٣٠مفاتیح العلوم ) ١٥٢(
   ٣٠معاني العلوم ) ١٥٣(
   ٤/٣٨٢الكتاب ) ١٥٤(
  ٤/٢٧٣) خزن( العین ) ١٥٥(
   ٢/١٣معاني القران ) ١٥٦(
   ٥٣المنھج الصوتي للبنیة الصرفیة ) ١٥٧(
   ، ومابعدھا ٣٢االصوات اللغویة ) ١٥٨(
  ٢/٣٤معاني القران ) ١٥٩(
   ٢/٣٢٩نفسھ ) ١٦٠(
   ٢/١٣نفسھ ) ١٦١(
   المطبوعھ ھي الفراء في كتبأ ، ولم اجد ر١٨٥المذكر والمونث البي بكر االنباري ) ١٦٢(
   ٤/١٤٦الكتاب ) ١٦٣(
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   ٤/٤٣٧المتاب ) ١٦٤(
   ٧٩یة فقة اللغات السام: ، وانظر بروكمان ٢٧بحوث ومقاالت ) ١٦٥(
   ٣٣٢، ٧٨٢، وشرح القصائد السبع ) ٢/٧٤٩(١٠٩/االنصاف م) ١٦٦(
   ٧٢االیضاح في علل النحو ) ١٦٧(
   ٦٨ ھفي النحو العربي ــــ نقد وتوجی)١٦٨(
   وما بعدھا ١٨٣،وفي االصوات اللغویة ١٤٢علم االصوات ) ١٦٩(
   ٩٦في اللھجات العربیة )١٧٠(
   ... ١/٣/٤/٦ن  ،  ومعاني القرا٤/١٠٧الكتاب ) ١٧١(
   ٤/١٠٨الكتاب ) ١٧٢(
   ١/٤٧، وشرح الشاقیة ١/٢٧٨ن للنحاس آاعراب القر) ١٧٣أ(
  )  ١/٤٨٨اتحاف فضالء البشر / ، وانظر للقراء ة١/١٦١انظر في ترجمة غایة النھایة ) ب١٧٣(
     ١٤٠ل عمران آسورة ) ١٧٤(
   ٢/٩، وانظر الخصائص ٨٤، ١/١٦٧المحتسب )١٧٥(
   ١٢٢،ولغة تمیم ٤١نحوي التطور ال)١٧٦(
   ١/٣ن آمعاني القر) ١٧٧(
   ١/٣٩٢ارتشاف الضرب ) ١٧٨(
   ١/١١/٢٦/٥٢/١٦٤/٨٢/٢/٣٥٥/٣٦٨ن لالخفش آمعاني القر)١٧٩(
   ١٤٩ ،٢/٩٦ن للفراء آمعاني القر)١٨٠(
   ٤/٢٠٣شرح االشموني )١٨١(
   ١٧٢-٤/١٦٨الكتاب )١٨٢(
   ١٧٢ /٤الكتاب)١٨٣(
   ١٧٢ـــ ٤/١٦٨الكتاب )١٨٤(
   ٤/١٧١الكتاب )١٨٥(
   An OutIine of EngIish phonoetics p ١٩ -٢١كتاب دانیال ـــ ) ١٨٦(

  جونزو 
   ،وما بعدھا ٦٣٩اثر القراءات في االصوات والنحو العربي )١٨٧(
    ١/٣٩٧ارتشاف الضرب ) ١٨٨(
   ٩/٦٧شرح المفضل )١٨٩(
    ٢/٢٧٦شرح الشافیة ) ١٩٠(
   ١/١٢٢ والنشر ١/١٢٢الكشف  و١٠٥التبصرة في القراءات ) ١٩١(
   ٤/٢٠٤ وشرح االشموني ٢/٤٢٩ ، وشرح الجمل ١/٣٩٢ارتشاف الضرف ) ١٩٢(
   ١٤٣ابو عثمان المازني : رشید العبیدي . د) ١٩٣(
   ٤/٢٠٤شرح االشموني )١٩٤(
   ١/١٩٦ واالتقان ١١٧معاني الحروف للرماني ) ١٩٥(
   ١/١٦مغنى اللبیب ) ١٩٦(
   ٢٤بي زبید  وشھر ا١/٥العین ) ١٩٧(
   ٦معانب الحروف للزجاجي ) ١٩٨(
  ١/٣٣٩ارتشاف الضرب ) ١٩٩(
  ٢/٥٣٥مجالس ثعلب ) ٢٠٠(
   ٢/١٧٤شرح ابن عقیل ) ٢٠١(
  ٤/١٧٧الكتاب ) ٢٠٢(
  ٢/٢٠٨ وھمع الھوامع ٢/٣١٤ وشرح الشافیة ٩/٧٣شرح المفصل ) ٢٠٣(
  ٢/٩٦ن آمعاني القر) ٢٠٤(
   )٧٣٦-٢/٧١٣ (١٠٦/االنصاف م) ٢٠٥(
   ٤١٥اسرار العربیة ) ٢٠٦(
   ٢/١٧٥شرح ابن عقیل ) ٢٠٧(
  ٣/٢٧٨الكتاب ) ٢٠٨(
  ٩/٥٤شرح المفصل ) ٢٠٩(
ضرب ) ٢١٠( شاف ال ل ١/٢٣٨ارت رح الجم صل ٢/٦١٣ وش رح المف شافیة ٩/٥٤ وش رح ال صریح ٣/٤ وش ، والت

٢/٣٤٧  
   ٢/٢٠٤ھمع الھوامع ) ٢١١(
  ٩/٥٤شرح المفصل ) ٢١٢(
    ، ومابعدھا٤/١١٠الكتاب ) ٢١٣(

١٩  



  
 ودروس في علم اصوات العربیة ٣٨التطور النحوي :  ، وانظر ٢٠٤الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني ) ٢١٤(

١٦٥   
 ١٣٧-١١٨ ، والتبصرة  ١٠٤ والرعایة ١٦٦-٣/١٦٠ واالصول   ٤٤-٣/٤٢ والمقتضب   ١٣٤-٤/١١٧الكتاب  ) ٢١٥(

   ١/١١٤ واالتقان ٩٠-٢/٢٩ والنشر ٢٠٨-١/١٦٨والكشف 
  ٢/٨٢النشر ) ٢١٦( 
  المصدر نفسھ ) ٢١٧(
  ٢/٧٢٤شرح اللمع ) ٢١٨(
  ١/٢٤٨اتحاف فضالء البشر ) ٢١٩(
  ٢٥٣-٩/٢٤٨ واتحاف فضالء البشر ٩٠-٢/٣٥النشر ) ٢٢٠(
   ٢/٢٠٤ والھمع ١/٢٤٦ وارتشاف الضرب ٤/١٣٤الكتاب ) ٢٢١(
  ١/٢٤٦ارتشاف الضرب ) ٢٢٢(
  المصدر نفسھ ) ٢٢٣(
  ٤/١٣٥الكتاب ) ٢٢٤(
  ٤/٢٣٣االشموني ) ٢٢٥(
   ومابعدھا ٢/٦٦٢النشر ) ٢٢٦(
  ٤/١٣٥ والكتاب ٤/٢٣٣شرح االشموني ) ٢٢٧(
  ٢/٨٨ والنشر ٤/٣٦٠اوضح المسالك ) ٢٢٨(
  ) ٤٥٠-٢/٤٣٩ (٦٢/االنصاف م) ٢٢٩(
ین ، ولعل الكسائي     : ولیس ذلك بالصواب فال شبھ صوتیًا بین الھاء وااللف فالھاء صوت حلقي وااللف  ) ٢٣٠( صوت ل

  ٤/٤٣٣اثر براي سیبویھ في ذلك الذي عد االلف والھاء من اصوات الحلق ، وانظر الكتاب مت
   ٤/٣٥٩اوضح المسالك ) ٢٣١( 
   ٤/١٨٠الكتاب ) ٢٣٢(
   ٢/٨٦النشر ) ٢٣٣(
   ٩/٤١) حرف ( لسان العرب ) ٢٣٤(
  ١/١٠ والنشر ٥١السیعة ) ٢٣٥(
  ٢/٢٠٤ وھمع العوامع ١/٣٣٩ارتشاف الضرب ) ٢٣٦(
  ١٢/٢٠٣دغم ( ان العرب لس) ٢٣٧(
  س١٠/١٢١شرح المفصل ) ٢٣٨(

  
  شخصیات عراقیة

 !!الملكة االسطورة التي تناساھا احفادھا العراقیون.. سمیرامیس
  jasim@spray.se /مكي جاسم ـ ستوكھولم

  
  ٠سمیرامیس الھة شمسیة یتعبدھا العراقیون

اریخھم     )سمیرامیس(ان اسطورة  فھذه  .  ھي دلیل ساطع وفاجع على مدى تناسي العراقیین لت
ت    ي خلب طورة الت م و       أاالس اریخ والرس ي االدب والت ضورھا ف ت ح شریة، وفرض اب الب لب

 في العالم اجمع،  الموسیقى والسینما والمسرح والسحر والسیاحة، اي في كل مجاالت الحیاة
ذكرون      ن احفادھا فقد تناسوھا،  فھم   یإال العراقی  ر ممن یت ل بكثی ذكرونھا اق یس (یت ملكة  ) بلق

  !!!الیمن، على سبیل المثال؟؟؟
لباب الناس في العالم اجمع على مر القرون، منذ اكثر ألقد خلبت حكایة ھذه الملكة العراقیة،   

ام ي ع ة  .من الف ى ادارة الدول ة عل درتھا الفائق ة، وبق وة والحكم ال والق شتھر بالجم ي ت   فھ
ا ھي   .  والتوسع بالفتوحات وروح االصالح والتعمیر  وقیادة الحروب  تنسب لھا االساطیر بانھ

را من        التي شیدت بابل بحدائقھا المعلقة ، وانشأت العدید من المدن وغزت مصر وجزءا كبی
اد ی              د، ك ى الھن اجح عل ر ن ا غی ادت ھجوم را ق دیین ، واخی ت المی دي وآسیا والحبشة، وحارب

  . بحیاتھا
  ٠ البحث والروایات التي صدرت عن سمیرامیسما ال یحصى من كتب

  ، حیث انجزت عنھا العدید من الكتب والروایات واالوبرات العالمیة فاما في العصور الحدیثة فان صیتھا لم یتوق 
ات  ) سمیرامیس(ویحمل اسم . والمسرحیات، ولم تبخل علیھا ھولیود باكبر افالمھا     في جمیع انحاء العالم وفي جمیع اللغ

  في ثنایا روایتھ ) ویفي میلیفل(یصفھا الكاتب . یحصى من المراكز السیاحیة والفنادق ودور التجمیل واالنوثة والمتعةما ال
  كانت فائقة الجمال، ال شك في االمر، ذلك الجمال الذي تعجز الكلمات عن ): (( اسطورة الملكة العظیمة.. ساركادون(
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  )). من الجمال الذي  یذعن لھ اآلخرون رغما عن ارادتھمھ، انھ الجمال المنتصر، لیس باقل فوص

  :مدالیة اوربیة تمثل سمیرامیس
كانت تشتھر بإن لھا قوة خارقة كبطلة عراقیة إذ تكاد تكون الردیف االنثوي للبطل  

ذكوري   امش(ال ك عیون). كلك ت تمتل ھا و  اكان ة رموش ن كثاف الرغم م اطعة ب  س
شا و  نظراتھا الودود،  لكن یشع منھا و       ھج عبقریة القائد الذي یستطیع ان یأمر جی

ة   ة          . یؤسس امبرلطوری ا تكتسب شھرة ذائع ة المھیمنة جعلتھ ان شخصیتھا الخالب
و ) ١٤١٢-١٣٥٣(ملكة الدانمارك والسوید والنرویج   ) ماركریت(الصیت حتى ان    

ا     ) ١٧٩٦-١٧٢٩( قیصرة روسیا   ) كاترین الثانیة (كذلك   ى انھم ا عل صنفتا كلیھم
  . اوربا)) یرامیسسم((

 :انتشار االسطورة
، واطلق علیھا ھذا اإل سم )الحمامة(یعني )) سمیرامیس((حسب االسطورة ان اسم    

  ..ألن الحمائم احتضنتھا عند مولدھا ورعتھا واشرفت على غذائھا
دفقت میاھھ،                ر الفرات ففاض النھر، وت ابع نھ ى من سابت سیول عارمة ذات یوم عل ھ ان  وخرجت وتحكي االسطورة ان

 الى وسط النھر وبدأتا بدفع بیضة كبیرة ااالسماك تستلقي على الشاطئ، وكانت بین تلك االسماك سمكتان كبیرتان سبحت    
رات، واذ      ى ضفة الف دا عن مجرى            اطافیة على السطح ال سماء وتحتضن البیضة بعی بط من ال رة تھ  بحمامة بیضاء كبی

  .النھر
 ومن داخل البیضة خرجت طفلة رائعة الجمال من حولھا أسراب من الحمام حتى فقست،» البیضة«ورقدت الحمامة على    

  .ترف بعضھا علیھا بأجنحتھا لترد عنھا حر النھار وبرد اللیل
ھ                 ب، فتأخذ من ا یصنعون من جبن، وحلی ھ الرعاة م ثم بدأت الحمائم تبحث عن غذاء للطفلة، فاھتدت إلى مكان یضع فی

  . للطفلة التي عاشت مع حمائمھا سعیدة ال تعرف أبدًا طعم الشقاءبمقدار ما تحمل مناقیرھا، لتقدمھ
ائم وھي           ان وشھد الراعي الحم ب المك وقد تنبھ الرعاة إلى جبنھم المنقور وحلیبھم المنقوص، فقرروا ترك أحدھم لیراق

أ          د، ف یس ببعی ان ل ى مك ھ إل ر ب خبر الراعي رفاقھ   تحط حول الجبن وتلتقط قطعھ الصغیرة، وتمأل مناقیرھا بالحلیب وتطی
ا في سوق                امھم، واتفقواعلى أن یبیعوھ ى خی ع، فأخذوھا إل ال رائ ى حیث صبیة ذات جم فتبعوا الحمائم حتى وصلوا إل

  .العظیم» نینوى«
واتفق أن كان ذلك الیوم  . ، إلى سوق نینوى»))سمیرامیس((«وفي صبیحة ذات یوم حملوا الفتاة وقد اطلقوا علیھا اسم   

زواج   م لل واحي          یوم موس شابات قادمة من كل ن شبان وال سوق الكبیر جموع ال ي ال ع ف ث تجتم ام، حی ام كل ع ذي یق  ال
ا أو            زواج فیتزوجھ ى أن تبلغ سن ال ا إل ى داره فیربیھ المملكة، لینتقي كل شاب عروسًا شابة، أو ینتقي صبیة یحملھا إل

ھ  د ابنائ ًا ألح دمھا عروس وق  . یق احة س ت س وى«كان شیوخ » نین ص بال شبانال«تغ ول وال صبیة  . »كھ اة بال ل الرع دخ
ي أول الصف، فشاھدھم       . الصغیرة الحسناء إلى حیث یعرضونھا للبیع     اظر مرابط   » سیما «جلس الرعاة مع الصبیة ف ن

  .ورغب في تبنیھا» ))سمیرامیس((«خیول الملك، وكان عقیمًا ال ولد لھ فھفا قلبھ إلى 
ما أن رأت زوجتھ ھذه الصبیة ذات . ما تمت الصفقة، عاد بھا إلى منزلھالرعاة وساومھم على ثمنھا، وعند» سیما«ودعا 

ا      الجمال الرائع حتى فرحت فرحًا غامرًا واعتنت بھا عنایتھا بابنتھا، وظلت ترعاھا حتى كبرت واستدارت وبرزت أنوثتھ
  !كأجمل ما تكون النساء

شار         أمر     او في یوم ما كان اونس مست شد ب د الجمھور المحت  من  لملك، یتفق
ى   ع عل ھ تق ك واذا بعین میرامیس((المل ب  )) س ر مناس ي عم ي اآلن ف وھ

ى نینوى و    ف.تھائللزواج، فیصعق مذھوال من جمالھا وبرا     ھ ال قام باخذھا مع
ا توأم  تزوجھا ھناك، و صار لھما طفال    ا  ان ربم ة (ن ھم ).  ھیداسغة (و) ھیفات

ا    ذك   ) سمیرامیس (یبدوا انھما كانا سعیدین، ام ت فائقة ال ت     فكان ث كان اء حی
ل           ي ك ا ف رة فأصبح ناجح ور الخطی ي االم ا النصح والمشورة ف تقدم لزوجھ

ساعیھ ارة    . م سكریة ضد الج ة ع نظم حمل ك نینوى ی ان مل ك ك اء ذل ي اثن ف
عوبة االستیالء               ان یدرك  ص ھ ك ذا الغرض الن باكتریا، فأعد جیشا ضخما لھ

ا د ب  . علیھ ى البل سیطر عل تطاع ان ی وم االول اس د الھج دا  بع ا ع ھ م رمت
ي    . العاصمة باكترا التي صمدت    شعرالملك  بالحاجة الى اونس و لذا ارسل ف

ي          طلبھ، لكن اونس ال یرید مفارقة زوجتھ الحبیبة فسألھا ان كانت ترغب ف
  .مرافقتھ، ففعلت

عت       )) سمیرامیس ((ھناك بعد ان تابعت       ة وض ارك ودرستھا بعنای سیر المع
ان   . ة التي  یدار بھا الحصارالعدید من المالحظات عن الطریق    فبینما القتال ك

ة       الیجري في السھل فقط وان ك       روا القلع م یعی دافعین والمھاجمین ل  من الم
ارسال مجموعة من الجنود المدربین على القتال ) سمیرامیس(اھمیة، طلبت 

ع              ان یحمي الموق ذي ك شاھق ال ى المرتفع ال ین حول خاصرة     . في الجبال، ال ك ملتف ذا وجد      العدو ففعلوا ذل دافع وھك الم
  . االعداء انفسھم محاصرین وال خیار لھم سوى االستسالم

  . لما ابدتھ من شجاعة ومھارة لحسم المعركة) سمیرامیس(شدید االعجاب بـ ) نینوس(في ثنایا ھذه االحداث صار الملك 
  

٢١  



  
  

  ان قلبھ غیر قادر على مقاومة سحرھا، و لذا منذ اللحظة اخذ الملك یتمعن في وجھھا الساحر و جمالھا المدھش، فادرك 
ا، اال ان اونس رفض ذلك         . طلب منھا ان تكون زوجتھ وملكتھ       دال عنھ ھ ب ى اونس ان یأخذ ابنت ا حدا   .  ثم عرض عل مم

رة              د فت ھ بع ھ انھى حیات ر ان ب الملك، غی بالملك ان یھدده بقلع عینیھ ، وتحت وطأة الخوف والیأس استسلم اونس لمطل
بعد موت  ). نیناس( طفل اسمیاه او صار لھم) سمیرامیس(ھكذا افلح نینوس بالزواج من .  ن زواجھا من الملك وجیزة م 

  .عاصمة بالد النھرین الملك اعتلت العرش كملكة لنینوى
سنوات الخمس    ٤٢قد دام حكمھا   فحسب االسطورة الرائجة،      عاما، لكن الواقع انھا كانت تحكم مع زوجھا الملك، فقط ال

ا   اال اة زوجھ ا الملك           . خیرة حكمت بمفردھا بعد وف دا لزوجھ ي نینوى تمجی اء ضریح فخم ف ا ببن دأت حكمھ ). نینوس (وب
، حیث شرعت بعزیمة ال تنثني بحملة واسعة النطاق ببناء )بابل(وتنسب الیھا اسطورة الشعبیة بانھا ھي التي بنت مدینة 

وقد استخدمت لھذا الغرض اكثر من ملیوني عامل  ). بابل(دیدة ھي مدینة لنفسھا لیس بعیدا عن نینوى، ھذه المدینة الج    
ة االطراف     )دیودروس(طبقا لما یقولھ المؤرخ االغریقي        ة المترامی نجاز ھذه   أل، جالبة ایاھم من كل ارجاء االمبراطوری

ان حوالي       . المھمة الضخمة  ان        ٦٦ان محیط السور وحده ك ان بامك د ك ا عرضھ فق ومترا طوال، ام ا    ع٦ كیل ات تجرھ رب
شیید  .  متر١٠٠المرور فوقھ وھي تسیر جنبا الى جنب، وارتفاعھ حوالي  خیول یم    ا برج ٢٥٠تم ت ة،  واق ة المدین  لحمای

ة محصنة       و.  متر على نھر الفرات الذي كان یمر وسط المدینة٩٠٠كذلك جسر بطول    د نھایة كل جسر قلع قد اقیمت عن
ي ھذه   .  عبر ممرات سریة تحت النھر ضبعاللقالع كانت متصلة بعضھا كانت الملكة تستخدمھا كدار استراحة، ھذه ا     وف

  . لفترة نفسھا بنیت الحدائق المعلقة الشھیرةا
ل جبل              ا فسیحا مقاب ة متنزھ ثم اخذت جیوش العراقیین في السنوات الالحقة بالتوغل بعیدا في آسیا، وھناك شیدت الملك

ي تلك العصور   . د ایكافاتاناباجستان، وعددًا آخر من النوافیر المزخرفة عن   . وقد فاقت شھرتھا ایًا من النساء المقاتالت ف
كانت مسؤولة عن نشوء العدید من مدن العالم القدیم التي أقیمت على نھري دجلة والفرات، وكذلك ) سمیرامیس(یقال ان 

ى    . اعن اقامة العدید من اجمل واروع االضرحة الفریدة والمواقع النادرة االخرى في كل آسی   د استولت عل أما عسكریا فق
میدیا واخضعت مصر والجزء االكبر من الحبشة، وكذلك قامت بحملة الخضاع الھند، فانشأت جیشا جرارا لھذا الغرض و 

ة افزع       ة المدرب ة من الفیل د، وانسحب جیشھا     تنجحت في عبور نھر السند، لكن جیشھا جوبھ باعداد ھائل  الخیل والجن
 لطعنة كادت تودي بحیاتھا، وتمكنت بعد جھد شاق من عبور النھر، وھنا امرت بتدمیر الجسر  فارا وتعرضت ھي نفسھا  

  . الذي اشادتھ كي ال یستطیع العدو العبور علیھ لمالحقتھا
  
   

  االصل التاریخي لالسطورة
طورة        سبتھا االس ازات ن ذه االنج م ھ ح ان معظ ن الواض أ  م ى  خط ال

س)سمیرامیس ( ل  ت، فلی ت باب ي بن ي   ھي الت م ان الملك العراق نبوخذ (  ، ث
  .ھوالذي شید ھذه الحدائق تلبیة لرغبة زوجتھ المیدیة) نصر

دو م   یب میرامیس((ان اس ي   یھوالتحر)) س م العراق ي لالس ف االغریق
ك اآلشوري   ) سمورامات ( ي ام المل ة مقدسة، وھ ة حقیقی ي ملك  –اداد (وھ

ث  اري الثال ین  ) نین م ب ذي حك یال ٧٨٣ -٨١٠( ال ل الم ك )  د قب وزوجة المل
بدوره  ھوو، ) قبل المیالد٨١١ – ٨٢٣(  بین  اداد الخامس ، حكم–شمشي 

ین   م ب د حك ث وق ن شلمنصر الثال یالد٨٢٤ – ٨٥٩( اب ل الم ز )   قب ، وتمی
.                                                                  قبل المیالد٨٠٥ -٨١٠حكمھا بالغالظة خاصة بین 

بعد ذلك بقرون طویلة ). سمورات(ان ھذه الحكایة االسطوریة مقتبسة من شخصیة حقیقیة ھي الملكة العراقیةمن المؤكد 
ك     وھي ))). سمیرامیس(((حرف االغریق ھذا االسم الى   شمسو حدد  ()نینوى (اصلھا من منطقة بابل، وتزوجت من مل

د       بعد ان). م. ق ٨١١-٨٢٣) ( الخامس ي العھ ا ول غ ابنھ م یكن یبل ي  ( توفى زوجھا ل سن  ) ق م٧٨٣-٨١١) (حدد نیران
 .المملكة والحكم ) سمیر امات(فاستلمت زوجتھ الرشد،

  ٠)رسم حدیث(رامیس الھة السحر والغموض سمی
رة خمس        . سنوات حتى بلغ سن الرشد  ٥وأصبحت وصیة على عرش ولدھا لمدة  ا تسلمت الحكم رسمیا لفت صحیح انھ

ان شخصیتھا القویة وذكاءھا الحاد وجمالھا االخاذ . ات، اال انھا كانت تشارك بالحكم منذ ایام زوجھا وكذلك مع ابنھاسنو
و قد عثر على نقش حجري تذكاري في  . جعلھا تفرض سطوتھا وتمسك بتالبیب دولة بالد النھرین طوال عشرات السنین

ي   ) آشور (مدینة   الح (واخر ف ا    ) ك ى انھ ا المتوفى      تصور فیھ عل ا لزوجھ ي حكمت خلف ة الت رأة     .  الملك ذه الم ف ھ م تكت ل
سیاسیة   سلطة ال ة والفكریة واالجتماعی            العظیمة بال اة الدینی ي الحی أثیر ف ى الت دتھا إل ل تع بالد ب فھي  . ةوإدارة شؤون ال

ا بع                 ة المشتركة، اال ان اصلھا الجنوبي منحھ كان آشور بالحضارة العراقی ا تشارك س ض الخصوصیات  بالرغم من انھ
  یث تمكنت ان تشیع مثل ھذه المؤثرات البابلیة على طریقة الحكم وعلى الكھنوت اآلشوري وعلى ح المذھبیة والثقافیة

وع   .  عموم الحیاة في نینوى    ر بن فأضفت نوعا من الرقة والروحانیة الجنوبیة على المذھب اآلشوري الذي كان یتسم اكث
بل حتى انھا نجحت بابراز ادوار آلھة كانت  . آشور وكذلك المیل الى منطق قوة الحربمن تقدیس الفحولة المتمثل بااللھ  

   في  لتخلد ذكرھا كالملوك العظام، حیث أقامت مسلة) سمورامات( لقد ملكت ). نبو(ثانویة عند اآلشوریین مثل الھ الحكمة
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د سجل         ارة ال    تساحة المسالت في معبد آشور، وق ى ھذه المسلة العب ة  عل  –مسلة سمورامات ملكة سید القصر      : ((تالی
  ,))..الكون ملك آشور وكنة شلما نصر ملك الجھات االربع شمس حدد ملك الكون ملك آشور والد حدد نیراني ملك

د ان   ر مباشرة طوال        ) سمورامات ( یعتق ة واسعة ،       سنة، ٤٢حكمت بصورة مباشرة او غی وقامت بمشاریع عمرانی
ا ھذه   . واحاطتھا باالسوار العالیة ر بمعابدھا وقصورھا الضخمةاھمھا بناء مدینة آشو من االعمال الجبارة التي قامت بھ

ة        الملكة بناء نفق ي المدین ة لیوصل طرف د ذلك بفتوحات     .  مقبب من الحجر تحت مجرى نھر دجل رة   كذلك قامت بع كثی
  .ا بلغت الھنداستطاعت ان تسیطر على مصر وبالد الشام وبالد میدیا، ویعتقد انھا ربم

                )میزوبوتامیا ( 
 

  الفنان رضا علي اول سفراء االغنیة العراقیة
   كاتب عراقي ـ ستار جاسم ابراھیم

فناُن الراحل رضا علي من أوائل المطربین الذین ظھروا في الساحة الغنائیة یعد ال
ة الل أغ      . العراقی ن خ ك م د وذل رب معتم یتھ كمط ال ص ھ وع ع نجم د لم ھ وق نیت

ة    ي أغنی ة وھ ت المعروف ي، أال       ذاع شعبي العراق ط ال ي الوس  شھرتھا العریضة ف
ومن .. ھذه األغنیة تالقفتھا أفواه األطفال.. ١٩٥٢عام  )سمر.. سمر(وھي أغنیة 

سا .. ثم النساء تبعھم بعد ذلك الرجال     راح من    ئدةكانت ھذه األغنیة ھي ال ي األف  ف
رى   بات أخ ان ومناس ا .. زواج وخت ت وأینم ي     كن ة الت ذه األغنی سمع ھ ذھب ت ت

داد    .. سرعان ما حفظتھا أفواه المطربین اآلخرین   ات بغ ي قاع وراحوا یرددونھا ف
وازدادت شھرة رضا علي طوًال وعرضًا حین راحت تبثھا اذاعة   .. الكثیرة وقتذاك 

ا من خالل              ال علیھ ت تنھ ي كان ات الت رة الطلب ساء لكث بغداد للمستمعین صباح م
  .مكالمات الھاتفیةالرسائل وال

ا    ١٩٢٩ولد الفنان رضا علي في بغداد سنة         ة فیھ تھ االعدادی ي مدرسة العوی    ..  وأكمل دراس ًا ف ّین معلم ة ن وع
ا ( ي موقعھ اً اآلنالت اء حالی ارع الخلف ة أو ش ارع الجمھوری ي ش داد، ف ة بغ ة  ).  أمان ى المدرس ل ال ا انتق ومنھ

ي محاضراتھ عن      .. ي منطقة الوشاشالجعفریة ومنھا الى مدرسة الخلد االبتدائیة ف    ة، یلق رة طویل وظل بھا فت
كما كان یقوم بتحفیظ التالمیذ األغاني .. الفن الغنائي ودوره في مسیرة الفن العراقي األصیل، وآفاقھ المستقبلیة

عة مشاغلھ  ممارسة حقھ الغنائي على مستوى الحفالت في النوادي واالذامن رغم الوكان ال ینسى ب. ةیالبغداد
ى                ا ال د طریقھ ًا وتج ًا ولحن دخل كالم ذي ت سیط، ال شعبي الب لما كان یجده من تجاوب الجماھیر المعجبة بفنھ ال

ة     .. قلوب المستمعین ومن ثم آذانھم، ولذلك تابع ھذا الخط   ل أغنی شعبیة مث اني ال مر .. سمر (خط األغ ي  ) س الت
ا       على باب الحلو جینا وعلى ض: (أتبعھا بأغنیة جدیدة ھي أغنیة    ا ی اي لین یك یا كمر على ضیك وھال ھال بالج

  ).ھال
ا            ادة عن لزومھ ھ خجول وزی ي الشخصیة ان ا عل ان المرحوم رض ع     .. ومن صفات الفن سھ یتمت ت نف ي الوق وف

ساء       دة  من  رغم الب .. بروحیة مرحة، وحین تتملكھ الفرحة یرقص ویغني ویھلھل بالطریقة المعروفة عند الن ش
  .تدّینھ

ا  ن الع داًء م المطرب     ١٩٥٥م وابت اك ب وه ھن ان، ولقب ى لبن صیف، ال م ال ي موس یما ف نویًا، الس سافر س ان ی  ك
ام        ي       ١٩٥٩العراقي األول ثم منحوه لقب سفیر األغنیة العراقیة ع اظم الغزال ل ظھور المطرب الراحل ن  أي قب

  ..واتساع شھرتھ على الصعید العربي
طره       وفي بدایة مشوار رضا علي وجد معارضة شدیدة من أھل      ذي اض اء األمر ال ھ وصل الى حد منعھ من الغن

  .لتغییر اسمھ وتبدیلھ، فاسمھ الحقیقي علي رضا ولیس رضا علي
ھ ال   رة وألحان ھ الكثی ون بأغانی ة والتلفزی ة االذاع ل مكتب ان الراح ى الفن د أغن راقیین ى اي أعطتلق انین الع لفن

ة       مائدة نزھت، یاس خضر، زھور حسین،    : أمثالایاھا ،   والعرب   الح، لمیع ة ص ة، حمدی شاد العراقی ة االن  فرق
د منصور،          سعدون، حمی ادي ال اني، ھ كندر، داود الع ة اس توفیق، فاضل عواد، فؤاد فتحي، محمد رمزي، عفیف
سوریة، أحالم المصریة،                    ان ال ابري، حن ا الج د نجار، مھ ة، فھ ي، مصطفى كریدی صبیحة ابراھیم، أحالم وھب

از        ق، ن میرة توفی سیة،            فائزة أحمد، س ة التون ازي، زین ؤاد حج رجس شوقي، ف ة، ن د، راوی ك، شھرزاد، نھاون
ي یموت بصمت          .وغیرھم كثیر وكثیر   ي والعرب صعیدین العراق ى ال ر وعل راث الغزی ھ الت وفنان مثل رضا علي ل

  . تاركًا لألجیال مآثره وأعمالھ التي أعطاھا نصف قرن من حیاتھ٢٠٠٥وبین صمت الصامتین، وذلك سنة 
  !.. رضا علي أو علي رضا فقد أماتھ األھمال والحاجة والصمت العمیقرحم اهللا
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  حوار
  : رئیس تحریر مجلة الثقافة االجنبیة االدیب والمترجم كامل عوید

  .ـ الترجمة عبور فكري من لغة الى اخرى عبر الفھم والتأویل
ة لمؤسسات الرسمیة تشبھ مساھماـ ال تحقق الترجمة غایاتھا اال بمساھمة 

  .مون في عصره أالم
  .ـ ترجمة الشعر الیمكن ان تكون اال ترجمة ابداعیة

  عبد األمیر المجر ـ كاتب وقاص عراقي ـ بغداد/ حاوره
  

ساني            شھد االن ى الم اح عل ستدعي االنفت ة ت ى المعرف شعوب ال ة ال ت حاج اذا كان
ذي یقوم     ھ  وعطائھ في مختلف المجاالت، فان الترجمة تكون ھنا ھي االساس ال علی

يء         ل كل ش ة ھي قب د، والترجم ة بالتأكی اء والعزل ھ االنكف ذا، ومن دون مشروع كھ
ساسھ     سان واح ة االن ي رؤی ي تغن اة الت ون الحی ین فن ن ب ھ وف ًا بذات ات قائم م، ب عل

واألدیب المترجم كامل عوید الذي اھتم بالفرنسیة  !.. وقیمتھ ومعاناه ایضاً  . بالوجود
مار لیكتشف كنوز الثقافة الفرنسیة، التي نقل لنا منھا لغة وادبًا، توغل في ھذا المض

ة         ر مجل سًا لتحری د یعمل اآلن رئی الثقافة  (ما استطاع حتى اآلن وھوغیر قلیل، عوی
  .. العراقیة ونافذتھا الى العالمالتي تعد احد أھم روافد الثقافة) األجنبیة

  .عن الترجمة والمجلة وأمور اخرى، كان ھذا الحوار
  البدایات

د المترجم واأل            * دایات كامل عوی ى ب ي ال ب  قبل أن أبدأ االسئلة، ارجو ان تعود ب دی
  !اقصد قبل ان تصبح كذلك؟

ذلك           - ان ول ة والمك ا عالقة بالطفول ة لھ ى سیرة ذاتی ھذا سؤال یستدعي الوقوف عل
ي الجنوب             اة شائكة، ف ذكر حی فان ھذا االستدعاء یتمثل باستحضار ولو من باب الت

ى     العراقي، عانى   ما عاناه، وناضل مرارًا من أجل حریتھ، وكرامتھ، وھو یناضل حت
دي،      یومنا ھذا من أجل استرداد حقوقھ، والشعور بانسانیتھ، ھذا صراع، وصراع أب

  .كل جنوب في العالم مبدع.. ول لكاق.. وألنھ كان وما یزال یبقى المنجم الذي ال ینضب لالبداع ورموزه
ي صق   یكف ولتي ملت ضیت طف ي ام دن       ان دى الم ة اح ى حاف وار او عل ى ج ان ال سكن ك ى ال دین حت ضارة وادي الراف ًا بح

التي كانت ساحة مالعبنا بما تكتنزه من آثار ولقى وحجر یعود الى آالف السنین ) العاصمة(تلك المدینة ) لكش(السومریة 
  .ثم بغداد بجامعتھا المستنصریة فجامعة بغداد، كلیة اللغات، قسم اللغة الفرنسیة

ة؟               * ست اخالقی ة، ولی ة علمی ا مقول ة كونھ ن زاوی ة، م ذه المقول رى ھ ف ت نص، كی ة لل ة خیان ال ان الترجم   یق
ى شيء              - اني ال دعو الث ا ی نص األصل بینم دعني اقول لك ان ھناك اتجاھین، او محورین االول یرى ضرورة االخالص لل

ل ال         ر ان المی ا، غی رجم الیھ ة المت ي اللغ ر       من الحریة لمصلحة النص ف ر العصور، ویتغی ر عب ذا االتجاه او ذاك یتغی ى ھ
بحسب الظروف الثقافیة والسیاسیة ومثال ذلك دعوة شیشرون التي دعا فیھا الى ترجمة المعنى بمعنى ال الكلمة بالكلمة    

ان : ا یرىومعروف ان لھذه الدعوة اھدافھا السیاسیة والثقافیة الن شیشرون كان یدعو الى لیتنة اللغة االغریقیة النھ كم
  .اللغة الالتینیة لھا القدرة على التعبیر تفوق اللغة االغریقیة

  توجھات الترجمة
  فھوم شیشرون؟أعني موھل ظل ھذا المفھوم سائدًا *
ة كالعھد                  - ب الدینی ة الكت دور حول ترجم اش ی ان النق لنمر سریعًا على توجھات الترجمة، فقبل القرن الخامس عشر، ك

ى التوجھ نحو         الجدید مثًال، وكانت   دعوة ال ت ال شعر فكان ة ال ایخص ترجم الدعوة الى احترام قدسیة النص االصل، اما م
ا، اللغة                   رجم الیھ از للغة المت ى االنحی ي القرون الوسطى حیث ساد التوجھ ال ا حدث ف اللغة المترجم الیھا، وقد تكرر م

ال،        الھدف، ومن ھنا ترجمت العدید من االعمال العربیة الى اللغات االو  ذه األعم لیین لھ اب االص ر الكت ة من دون ذك روبی
  .مثل روایة حي بن یقضان ألبن طفیل، وروایة دون كیخوتة التي كتبھا كاتب اندلسي قبل ان ینقلھا ثربانتس الى االسبانیة

دة، عاد الم       ى   وبعد ان ظھرت الرومانتیكیة االلمانیة، التي كانت تدعو الى اغناء اللغات االخرى بمفردات جدی ترجمون ال
محور النص االصل، وفي القرن العشرین عاد الحوار مرة اخرى بین ھذین المحورین نتیجة ظھور نظریات لغویة عدیدة، 
ھ                رى ان ان ی ذي ك ة االبداعیة مثل بورخس ال دافع عن الترجم اك من ی ھ، وھن فھناك من ینحاز للنص األصل، ویدافع عن

ى ان    یجب ان یكون في الترجمة االبداعیة ھامش م  ًا للنص، اي بمعن ن الحركة تتیح للمترجم قدرًا اكبر مما یكون احترام
  . في الترجمة االدبیة في الشعر خاصة-لغة الھدف-بورخس كان یعتمد الترجمة التي تنحاز الى النص المترجم، 

  ال یكونولبورخس اراء عدیدة في الترجمة منھا ان ال یكون النص المترجم اقل مستوى من النص األصل، وان 
  الھدف عبثیًا او تزویرًا بل خلق نص قائم بذاتھ، ویجب ان یشترك المترجم والكاتب في ھدف واحد ھو االبداع وعلى 
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نص      ى ال المترجم ان یحرر نفسھ من القیود الحرفیة، وقد یكون النص المترجم، احیانًا اكثر قوة وابداعًا وربما یتفوق عل
  .األصل

  ترجمة الشعر
  ر الى ترجمة الشعر؟وكیف تنظ*
ا       - ترجمة الشعر لیست باألمر الھین، ألنھا تحتاج الى اتقان قواعد واصول كتابة الشعر في اللغة المترجم الیھا، ومن ھن

يء              ل ش ل ك شعراء قب اء وال أن االدب ي ش ة، وھ ة ابداعی ون اال ترجم ن ان تك شعر الیمك ة ال رى ان ترجم   .ن
   اما منحازة للغة األصل او اللغة المترجم الیھا؟اذن ھناك مشكالت تنبع من كون الترجمة*
ارئ        - ین الق را لتمك ھذا ما تعبر عنھ النظریات الحدیثة في الترجمة فاالنحیاز لألصل یتطلب من المترجم ان یبذل قدرًا كبی

ة    ة بالروسیة ت  ” الحرب والسالم  “من فھم ما یقولھ النص األصلي، وھذه قضیة معقدة، فمثًال ان روای دأ بحوار   المكتوب ب
ة                  ى اللغ نص ال ذا ال سؤال كیف یمكن ترجمة ھ ك اال ان ال ستوي من ذل طویل باللغة الفرنسیة، وبمعزل عن مقاصد تول
العربیة الیس من األفضل ان یبقى النص كما ھو باللغة الفرنسیة لتأكید ما أراده تولستوي نفسھ،لتصویر عادات المجتمع 

  . الوطنیةاالرستقراطي الروسي، البعید عن الحیاة
  الترجمة والمشھد الثقافي

  ؟ًامبدعبصفتك المشھد الثقافي العراقي كیف تراه *
القیمة لھذا المشھد من دون الترجمة، فھي التي تساعده على الحراك الثقافي، ولكن لألسف وساذھب الى التاریخ ایضًا، -

 من اسبانیا، لكن االسبان احترموا فئتین اثنتین  طرد االسبان العربالى ابي عبد اهللا الذي ترك غرناطة الى األبد، وكیف    
ي              ة ف ة الیابانی ن نحن من التجرب لم یمسسھما احد بأذى، وھما فئة المترجمین وفئة االطباء، فأین نحن من ھذا وذاك، ای

لى اللغة میدان الترجمة، التي اتفقت بعقود مع دور النشر العالمیة في الغرب لترجمة كل كتاب علمي یصدر بلغات الغرب ا
سیر            ة نحن ن ة ثقافی ى ایة ھاوی م ال دھا نفھ ھ وعن سانیة       .. الیابانیة في وقت صدوره بلغت ة االن ر التنمی ي تقری د جاء ف لق

ا تقوم          ٢٠٠٠لعام ادل م اب، اي مایع ذا ھو عشرة االف كت  ان ما ترجمھ العالم العربي منذ عصر المأمون وحتى یومنا ھ
ا        بترجمتھ دولة واحدة مثل اسبانیا في ع    دافھا م ا واھ ام واحد، ولذلك یمكنني القول ان الترجمة الیمكن ان تحقق غایاتھ

أمون نفسھ        ساھمة الم ان .دامت تعتمد على المبادرات الفردیة ومالم تسھم المؤسسات الرسمیة مساھمة حقیقیة تشبھ م
  .ل التقریب بین ضفتي البحروھي تحاول التقریب بین لغتین بعمل ھرقل وھو یحاو. عمل الترجمة یشبھھ موریس بالنشو

  اسماء مبدعة في الترجمة
  مترجمون عراقیون وعرب تجدھم ابدعوا في ھذا المجال الصعب؟*
الم تستطع        - ة م ینبغي ان نقف وقفة اجالل واكبار لعدد كبیر من المترجمین العراقیین والعرب الذین قدموا وبجھود فردی

را، وادوارد الخراط، ومحمد    مؤسسات مدعومة باالموال والجاه، واذكر ھنا،     سھیل ادریس، وادونیس وجبرا ابراھیم جب
اقر جاسم،                  د، وب نعم مجاھ د الم براده، وجورج طرابیشي، ومحسن الموسوي، وفؤاد كامل وجابر عصفور ومجاھد عب

اظم س    عد ومحمد درویش، ولویس عوض، وابتسام عبد اهللا، وعبد المسیح ثروت، ومالك شفیق، وعبد الواحد محمد، وك
ادیمیین، ال تتسع              ر االك ادیمیین وغی الدین، وسعید الغانمي،وعبد الغفار مكاوي، واكرم فاضل، فضال عن آخرین من األك

  .لھم ولجھدھم ھذه الصفحة
  الثقافة االجنبیة

  مجلة الثقافة األجنبیة بعد أن اصبحت رئیسًا لتحریرھا، كیف تنظر لمستقبلھا ودورھا في المشھد الثقافي،*
  ھذه الرؤیة؟ یھا انطالقًا منودورك ف

الثقافة األجنبیة كانت ومازالت المجلة الرائدة في بابھا بل ھي المتنفس في العراق الذي یطل علیھ القارئ في حواره مع -
اآلخر، ولذلك فان المثقف قد یستغني عن مطبوع ما ولكنھ ال یستغني عن مجلة الثقافة االجنبیة في مكتبتھ فھي مصدره      

عوض في ظروف مّر بھا العراق قاسیة ومریرة ومن ھنا فان مستقبل ھذه المجلة یرتبط بطموح ورؤیة العاملین الذي ال ی
ذا الوصف           فیھا، الذین ال یملكون من حطام الدنیا سوى رسالتھم الثقافیة ھذه، لتكون نافذة مفتوحة على العالم، وھي بھ

ي        الیمكن ان تكون حكرًا على نوع تعبیري من دون آخر، ال  ا المنشود، لك ساني افقھ الي واالن ا الجم نھا تتخذ من طموحھ
  .تكمل منجزھا الثقافي وتشكل صورة متوازنة لالبداع العربي

  التكامل واالختراق.. الترجمة 
ذي         * شعر ال ي حقول االدب وال راق، السیما ف الترجمة في العراق بین االكادیمیة والجھد الذاتي، این ترى التكامل واالخت

  الجتھاد والتالعب في المفردة؟یحتمل ا
ة                 - ة والثانی الرغم من وجود دارین للنشر واحدة للترجم ي، فب افي العراق یرتبط ھذا الطرح بالرؤیة الشاملة للمشھد الثق

ة،       ست معرفی ات لی وازع واتجاھ ا ن داران تتجاذبھم ذان ال ًا، فھ ح تمام صور واض ان الق راق، ف ي الع ة ف شر والترجم للن
ذا      وبالرغم من محاوال   ة اال ان ھ ت الشؤون الثقافیة في اواخر الثمانینیات باصدار المائة كتاب األولى والمائة كتاب الثانی

الجھد كان مرتبطًا بطموح المثقف العراقي الذي كان مسؤوًال عن ھذه االصدارات واعني بذلك الدكتور محسن الموسوي        
الي      ردي ارتج د ف و جھ ة، وھ شؤون الثقافی ى رأس ال ان عل ذي ك ة    ال ود االكادیمی ا الجھ ل فیھ ة تتكام ضع لبن  اراد ان ی

  .والفردیة االخرى، ولكن بمجرد ان خرج الرجل، حتى ابتعدت المسارات عن واقعھا المخطط لھ
اج المعرفة   ٢٠٠٣وھناك تقاریر عدیدة، لعل ابرزھا تقریر التنمیة االنسانیة لعام   ، الذي یؤكد على الركود في مجاالت انت

عربیة، والعراق جزء من ھذه المجتمعات فھنا فقر في االنتاج، وفقر في البحث العلمي، وغیاب تام لثقافة في مجتمعاتنا ال
  المعلومات والبیولوجیا الجزئیة وضعف االنفاق، وغیاب الدعم المؤسسي، فال سیاقات مدروسة وال مخططات حقیقیة، 
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  .عن الثقافةفالمعرفة ھنا یعدھا السیاسیون فعًال مكمًال او زائدًا 
  الترجمة عبور فكري

  كلمة أخیرة؟*
  
  
ل     - رى مراح ضارات االخ ى الح صر عل ا، فتخت ضارة م ا ح ل قطعتھ زمن وحرق لمراح صار لل ي اخت ة ھ ول ان الترجم اق

ھ، والنموذج                   ذي اشرت الی اني ال النموذج الیاب ى ان نأخذ ب ي اتمن وغ المستقبل بطریقة سلیمة انن رار لبل البدایات والتك
ذلك           االلماني رًا واتخذت ل ا نظی اریخ لھ م یعرف الت ا ل  في القرن التاسع عشر، حینما عرفت المانیا حركة واسعة جدًا ربم

شعارًا مضمونھ ال ثقافة وطنیة ممكنة اال عبر االنفتاح على ما ھو غریب، وقد تمخض عن ھذا االنفتاح والحركة ان اللغة 
رجمین بالخاطبین المتحمسین     االلمانیة اخذت اھمیتھا من ابتالع ھذا الغریب و  تملكھ على حد تعبیر غوتھ الذي شبھ المت

ان الترجمة عبور فكري . الذین یتمادون في االشادة بجمال المخطوبة فیثیرون في المتلقي رغبة ال تقھر في رؤیة االصل   
  .من لغة الى أخرى عبر الفھم والتأویل

  
 
  

  ذاكرة المكان
  یل تحاذي دجلةالجمیلة المزروعة بالنخ.. الكرادة 

   صحفي عراقي ـجاسم الشاماني
  

فھا    دیمًا بوص رادة ق ت الك عرف
ة      داد القدیم اطق بغ ن من دة م واح
ر   اذاة نھ د بمح ث تمت ة حی والعریق
ة    یما المنطق ھ الس ة وبجانبی دجل
ن   ة م سر الجمھوری ة لج المحاذی
ًا     ضراء حالی ة الخ ة المنطق جھ
اذي          ة لتح ة المقابل وتمتد من الجھ

واس  ي ن ارع أب ھ  ش ى نھایات  حت
سرى من       ضًا الجھة الی وتحاذي أی
وطني       سرح ال الشارع المحاذي للم
و        حالیًا ومما یمیز أھالي الكرادة ھ
ان أي       اعتزازھم بكرادیتھم ولھذا ف
ن     سألھ ع دما ت ا عن خص فیھ ش

  ).كرادي(منطقتھ، یقول لك أنا 
وتمتاز الكرادة بالكثیر من الشواھد 
وم     اء الق ن وجھ شخوص م وال

  .ن والسیاسیی
رادة  ة ان ك ات( والحقیق ) الكریع

دم   ن أق ي م رادات(ھ ت  ،)الك  وكان
ارة عن       ا عب رادة برمتھ اطق الك من
ل     جار النخی ة باش ساتین مزروع ب

والكروم وأنواع عدیدة من الحمضیات حتى ان بعض المناطق فیھا ولكثرة بساتینھا وارفة الظالل، ال تصل الیھا 
  .اشعة الشمس

  .بأحیائھا كافة لكثرة محاصیلھا الزراعیة) ة غذاء بغدادسل(وكانت الكرادة تمثل 
د،               ة الخال ى ضفاف دجل ع إذ تقع عل ل ورائ وھنالك كرادة أخرى في بغداد ھي كرادة األعظمیة، ذات موقع جمی

  .وتشتھر بزراعتھا
وي ع  ) الچرود(أما تسمیة الكرادة فقد جاءت بسبب      ب تحت ى  الموضوعة على النھر التي ھي عبارة عن دوالی ل

أما .. وتدار ھذه الدوالیب التي أشبھ بالنواعیر بوساطة الحیوانات) چرد(أواني اسطوانیة الشكل یسمى مفردھا 
  التي ) الچرود(وكانت مھمتھم ھو تشغیل ) چرادة(وجمع ھؤالء العاملین یسمى ) چراد(من یعمل علیھا فیسمى 
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ایصال الماء عبر سواقٍ  صغیرة الى األحیاء السكنیة یتم بوساطتھا غرف المیاه من نھر دجلة لسقي البساتین و
ت                 ساتین الكرادة كان اعیین وألن ب القریبة التي یقطنھا في الغالب الفالحون والمزارعون والمالكون من االقط

ین    ة (وارفة الظالل فقد كان یؤمھا لصوص بغداد في ذلك الوقت لالختباء فیھا عن أع ذه    ) الجندرم ان ھ ذا ف ولھ
  .تت غیر آمنة مساًء كطریق للمرور عبرھا المنطقة با
  كرادة (في ) المال شجر( األمور التي حدثت في عشرینیات القرن الماضي ھي حادثة مقتل فومن طرائ
ا         ) المال شجر (فقد كان   ) الكریعات ة فیھ ھ االجتماعی ھ مكانت ة ول ة الكاظمی .. یعد واحدًا من شیوخ وعلماء منطق

ار واقترح            وقد صادف ان دعي المال شجر ال  ن أحد التج ى اب ابر عل ة أحد األك ران ابن د ق ات لعق ى كرادة الكریع
دعوة       ى ال اح أھل   من  رغم الوب ، الطرفان من أھل العروسین ان یتم عقد القران على ید المال شجر الذي لب الح

ھ ولھذا   ) ت المال عندھم حتى یصبح الصباحییب(العروسین ان  ر   إال انھ رفض لوجود التزامات أخرى لدی د آث  فق
اء مروره   من رغم  الالعودة ب  خطورة الطریق بعد ان حمل بالعطایا والجزایا وركب دابتھ عائدًا الى بیتھ وفي أثن

اره                ى حم تحوذوا عل ى انھم اس ھ حت ا حصل علی بأحد تلك البساتین انبرى لھ عدد من اللصوص وسرقوا كل م
  .ولما حاول استعادتھ قاموا بقتلھ

والً     لم یعد المال شجر في تل      ة مقت الي المنطق ھ أھ ھ      .. ك اللیلة الى بیتھ وعثر علی ى عائلت ر ال ا ان وصل الخب وم
  :ھّبت منطقة الكاظمیة عن بكرة أبیھا وقد حمل سكانھا الھراوات والسیوف والسكاكین وھم یھتفون

   .)اویالخ كرادة كتلتوا المال شجر(( 
ومن یومھا اصبحت ، وال تدخل وجھاء كال المنطقتین   تحدث كارثة ال یحمد عقباھا ل كادتجراء ھذه الحادثةو 

سبب التطور        ت وب تلك البساتین ُتحرس من شباب المنطقة ولم تعد مالذًا للصوص وقطاع الطرق وبمرور الوق
ال                     ا أحدث األسواق والمح ي جنباتھ ضم ف ى شوارع ت ال ال ساتین لتح ك الب دثرت تل العمراني للعاصمة بغداد ان

ارع       (الف الدور ومئات األزقة والمحال الشعبیة مثل التجاریة اضافة الى آ   ارع أسود وش الم وش و ق ة وأب ارخیت
  .)أصفر وشارع الحّمام وبستان الخس والبولیس خانة وسید ادریس وغیرھا

ومما تجدر االشارة الیھ ان تسمیة الكرادة داخل والكرادة خارج والكرادة الشرقیة وكرادة مریم لم تكن موجودة    
ذي شھدتھ    .. لتي كانت الكرادة على ما ھي علیھ   في الفترة ا   ي ال ولكن ھذه التسمیات جاءت بعد التطور العمران

  .المنطقة
وتعد الكرادة من أجمل مناطق بغداد في الماضي والحاضر نظرًا لموقعھا الجغرافي الجمیل حیث تحاذي شواطئ 

ة  اكنو       .. دجل تم س ي یھ ة الت ة، الخالب دائقھا الجمیل ا بح از بیوتھ ددة من     وتمت أنواع متع ا ب ا وزراعتھ ھا بادامتھ
  .الزھور

  .وقد ذكرت الكرادة في الكثیر من األغاني الشعبیة والمربعات البغدادیة التي تغنى بھا قدامى المطربین العراقیین
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  تراث فني
  محاور في المقام العراقي

  يغناء وموسیقى المقام العراق دراسة بحثیة متسلسلة لمحاور تخص شأن
  یـكـتبھا في حلقات

  مطرب المقام العراقي
  عمـَّان/ حسین اسماعیل االعظمي  ـ االردن  

  
  الثالثـ الجزء ) ١(المحور رقم 

  فكرة مختصرة عن الغناسیقى العراقیة في القرن العشرین
ذ        ي الوقت نفسھ نف ي ، وف في القرن العشرین ، إتسع جمھور المقام العراق

یقي امي والموس یم المق ین   التعل ذا الح ى ھ ت حت ة بقی اط إجتماعی ى أوس  ال
ظ         زة الحف راع أجھ اح إخت د أت ي ، وق بعیدة عن الثقافة االدائیة للمقام العراق

أدى ذلك الى والتسجیل إستنساخ عدد كبیر من النسخ الغناسیقیة الصوتیة و
خفض ثمنھا ، كما أدى إنتشار الصحف الى نشوء الحدیث عن كل ما یتعلق 
ي بشكل واسع جدًا          ام العراق بالغناء العراقي والعربي ، وعلى األخص المق
شریط الصوتي أصحاب شركات       حتى أیامنا ھذه ، وصار كبار الموزعین لل

ة       سرعة الفائق صالھ بال اء إلی ون للغن ون ویروج رة یوزع ماع  كبی ى أس  ال
ریط      شر ش شرین ، إنت رن الع ن الق رة م ود األخی ي العق ًا ، وف اس جمیع الن

ثم ) .. البكرة(الكاسیت بشكل واسع ومذھل بمیزتھ العملیة عن شریط التیب 
ـ     طوانات ال تعمال اس زر واس تعمال اللی دأ اس ي   CDب ذا یعن ة .. وھ كنتیج

ستمع ال         ي ،   حتمیة انھ اذا كانت مجموعة قلیلة من الناس ت ام العراق ى المق
سریع لألجھزة الصوتیة     تأصبح  اآلن جماھیر غفیرة بفضل ھذا االنتشار ال

رت  .. وتیة وعب سجیالت ص م ت شرت لھ ذین إنت راقیین ال ین الع ن المغن م
ود            ذ العق انجي من د محمد القب ان الرائ شھرتھم اآلفاق حتى خارج الحدود ك

ذي     االولى للقرن العشرین ثم تبعھ آخرون في الشھرة م     ي ال اظم الغزال ثل ن
ة                    ى الطرق اإلدائی ذي حافظ عل ذلك إشتھر یوسف عمر ال ي وك ي الوطن العرب ى االطالق ف ي عل أمسى أشھر مغٍن عراق
ة ،         ة المقامی ساحة الغنائی التقلیدیة ، ونتیجھ أو إستمرارًا للتطور الذي یحصل ألجھزة االنتشار ، ظھر شباب جدد على ال

ل   رتھم من الجی نھم من عاص دث    م ون األح ر المغن ذلك ظھ ات ، وك اء المقام ي غن الي ، ف ل الح ن الجی ذي سبقني وم ال
انیني        د الثم د الرحمن خضر       . وأكثرھم من طالبي في معھد الدراسات الموسیقیة منذ بدایة العق ي الخمسینات عب ان ف فك

د         د المجی ادر النجار وعب د الق زاوي وعب رحمن الع د ال ستینات عب ي ال سعداوي وف زة ال ي   وحم ي وف ي ارزوق اني وعل  الع
 وفاروق االعظمي ١٩٧٧ وسعد االعظمي عام ١٩٧٣ وأنا عام ١٩٧٢السبعینات كنت مع زمالئي عبد الرحیم االعظمي 

د   ١٩٧٨عام   دراتھم وأصبحوا          ..  ، أربعة أعظمیین فقط في ھذا العق ورت ق ذین تبل د ال ي المعھ ا ف ات طلبتن ي الثمانین وف
اتي   مغنین جیدین ، ولعل المغنیة    فریدة تقف في المقدمة وكذلك عوني قدوري ومحمود حسین وصباح ھاشم وموفق البی

  .وآخرون غیرھم 
  تطورات فنیة وتقنیة

دیر ، من ألوان                  وز اخرى تفوق التق ة ، تراكمت كن دھا الفنی ا وتقالی ي حبكتھ ي ف ام العراق قبل أن تتبلور كنوز أداء المق
اء  غنائیة شفویة وعفویة ، التي قد ال یخلو    منھا أي بلد في العالم ، الغناء البدوي ، الغناء الریفي ، غناء الصحراء ، غن

ة        ة والجغرافی اء العفوي      … الجبال ، غناء السھول ، وغیرھا من البیئات والتضاریس المناخی آثر الغن وقصص تروي م
ا ال نجد أمامن            ًا فإنن ا زمنی اھرین ، واذا توغلن ھ المؤدین الب ي      الصادق من خالل أبطال ب الت ا سوى بعض المصادر والكت

افون (تؤرخ ھذه القصص دون سماعنا للغناء طبعًا ، إال ما سجل في مطلع القرن العشرین باالسطوانة      واالشرطة  ) كرام
الصوتیة ومن بعدھا المرئیة وذلك لظھور وتطور عصر التكنولوجیا وأجھزة الحفظ والنشر بشكلھا الواسع المعروف ،             

شكلھ           وفي أیامنا ھذه ھنا   راث ب شعبیة وتسجیل الت ات ال روة عن طریق تسجیل الحكای ذه الث لك من یحاول القیام بجرد لھ
  ..تحت لواء علم الفلكلور … العام بواسطة البحث العلمي المنھجي 

ذا               ین أن ھ د تب شكلھ الخاص ، فق ام والموسیقي ب شكلھ الع راث ب ومن خالل تتبعنا لھذه المحاوالت البحثیة في أعماق الت
لفن المتوارث شفھیًا في أشكالھ السردیة التي تھمنا ، یمتزج في أصلھ بالدین ویتضح ھذا المفھوم بشكل أكید في عالقة ا

ة      شعائر الدینی ا من ال ار وغیرھ سینیات واألذك ل والح ة والتھالی ب النبوی ي المناق دیني ف االداء ال ي ب ام العراق اء المق غن
ة          االخرى ، وحینما نقارن بین فصل من فصول  ات الدنیوی ین المقام ؤدى فیھ وب ي ت ھ الت  المولد النبوي الشریف ومقامات

د            ذكر ، وق ر ی ام نفسھ دون تغیی ـول ذلك المق المناظرة لھ ، ال نجد فرقًا سوى أن الكالم إختلف وبقي المسار اللحني ألص
  ة في المناقب النبویة لعدم جواز نعثر على بعض األلفاظ الممتزجة بمسار أو جملة لحنیة بھا في الغناء الدنیوي ومعدوم
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  .أو موائمة ذكرھا في اإللقاء الدیني كونھ ال یركز على التطریب بل على الخشوع واالبتھال الى اهللا سبحانھ وتعالى
ة التقلید     األحرى الثقاف ة  إن التراث الشفاھي السردي یزوِّد اإلنسان بذاكرة ھائلة االتساع فھو یجمع وینقل التقالید ، أو ب ی

ا        د أن یحورھ رى بع ال االخ ى االجی ولھا ال ضمن وص ة وی الیب الغنائی ذلك االس ًا ، وك ذاكرة عموم ة ال ى ثقاف دة عل المعتم
شار                    وره وإنت د تطور المجتمع وتبل زوًال عن ا ھو جمیل وخالب ن ي ویضع م ویبلورھا بصورة عمیقة ویثبت ما ھو حقیق

ة من         المعرفة واإلبداع فھو نتاج مشاعر وعواطف وأحاسیس  ي تفسیر االسالیب الجمالی ا تتساءل وترغب ف  ال حصر لھ
  ..خالل عملیة االبداع والتطور 

  :مكانة الفنان
ر                   سانًا غی ـُعد إن ًا ، ی زم خلقی ى الملت ى وجھ الخصوص حت ان الموسیقي عل ان الفن د ك أما مكانة الفنان في تلك الحقبة فق

نتیجة النظرة الضیقة األفق من قبل الناس الى الفن بشكل عام ، !!! مرغوب فیھ إجتماعیًا وعلى الُصعد والمستویات كافة 
ذین منحوا    !! ولنا أن نتصور كم كان فنانونا یتحملون الشيء الكثیر من التضحیة أمام قساوة المجتمع   انون ال ھؤالء الفن

ة توشك أن تھوي وتھدم حص     … مشاعرھم وأحاسیسھم لمتعة ھذا المجتمع        ون الفن الموسیقي   لذا فقد كانت ھذه الحال
ي ساھمت   .. خاصة  ، من الرأس الى االسفل      لوال وجود بعٍض من الفئات االجتماعیة المتمدنة ذات االفكار الحضاریة الت

  …في تشجیع الفنانین واحترامھم ودعمھم معنویًا 
ي شتى المجاالت ،          ة تحوالت ف ر بحق حقب ا إختلف الوضع    إن حقبة العقود الثالثة االولى من القرن العشرین تعتب  وفیھ

ا      اریخ غنائن دة لت اة جدی ة عن بعث حی ذه الحقب فرت ھ د أس ي ، وق رن الماض ي الق ا سبقھ ف ًا عم ًا كلی یقي اختالف الموس
ي كانت حصیلتھا ضیق                 ة الت أثیرات الخارجی زًال عن الت اد أن یكون منع وموسیقانا بعد أن كان وضع الفن الموسیقي یك

ن الناس كانوا ال یرسلون أوالدھم الى أي مركز تعلیمي لفنون الموسیقى ، ذلك ان المنظور حتى أ. االفق الثقافي المتأخر 
ى        ة ال ان عام رة األدی ًا ، فنظ لبًا أو إیجاب ؤثرًا س ان دوره م دیني فك ل ال ا العام ارًا ، أم ًا وع د عیب ـوع یع ذا الموض ي ھ ف

ا النظرة االجتماعیة بشكل        الموسیقى والغناء تتباین صعودًا أو ھبوطًا ، لذا فالعوامل عامة        أفرزت رواسب إصطبغت بھ
ا یتجرأ            أكثر حدة حینم بعض اآلخر ف ا ال كبیر ، ویحلو للبعض أن یقول أنھا زعزعت الثقة في نفوس بعض الفنانین ، أم

  ). تعتبر ھذه العوامل أسبابًا مباشرة في التأثر الثقافي والموسیقي( فیقول 
ي أداء المطرب            أما بالنسبة الى حال االداء في الق       ي القرن العشرین مجددًا ، ف ي ف ام العراق د المق د ول رة ، فق رون االخی

ي القرون          ة ف ذه المرحل ي سبقت ھ الكبیر محمد القبانجي ومن جاء بعده من المبدعین ، إعتمادًا على التجارب االولى الت
رون ، ح      ي تلك الق ي       االخیرة وعلى أنقاض الثقافات االدائیة البسیطة للمؤدین ف ًا ف ًا مھم وارث موقع یث إحتل االداء المت

  ..تفكیر مؤدي تلك الحقبة الزمنیة 
ت ،        لقد كان الشكل المؤدى للمقام العراقي منذ القرن الثامن عشر تقریبًا یعتبر المثل االعلى لالفكار السائدة في ذلك الوق

شكل    ة      أو طوال القرون الماضیة ، ولكن ما أن حلَّ القرن العشرین حتى غدا ال ًا یتحرك بدینامیكی ي للمقامات عموم  االدائ
ى    جدیدة كان مثلھا االعلى تلك البواعث االبداعیة الجدیدة في االداء المقامي التي أنجزھا محمد القبانجي ، مما أضفى عل

 في القرون شكل ومضمون االداء المقامي نكھة جدیدة وإطارًا جمالیًا ومعنًى حضاریًا جدیدًا إختلف كثیرًا عن ما كان علیھ
  . الماضیة ، حیث قطع المؤدون منذ القبانجي شوطًا كبیرًا في عملیة تطویر االداء المقامي 

وفي القرن العشرین إنحصرت أھمیة الدقة في االداء المقامي بالنظرة العلمیة والفنیة والجمالیة ، منذ بدایة العمل االدائي 
نن   .. لعمل ككل حتى نھایتھ ، في انھا تعبیر عن القیمة الفنیة ل    ي التف فالمؤدي یتملكھ شعور یسیطر على كیانھ ، فھو یبغ

ھ ئفالقبانجي یمنحنا متعة كبیرة في ھذا الشأن بأدا.. في كل ما ھو جمیل ، فنرى أن أداءه ینطوي على جوھر ھذا الشعور 
ذل     رن ، وك ذا الق ات ھ شرینیات وثالثینی ي ع ا ف ي أداھ ة خاصة الت ات العراقی دقیق للمقام ید  ال ات رش ي مقام شأن ف ك ال

زاوي وغیرھم ،            د الرحمن الع د موسى وعب شیخلي واحم ر ونجم ال القندرجي وحسن خیوكة وناظم الغزالي ویوسف عم
ي           ذوق المتلق ًا إستاتیكیًا مناسبًا ل ل أداًء فنی ذلك فقد أصبح أداء ھؤالء المؤدین      .. فاالداء عندھم لیس مجردًا أو جافًا ب ل

  … یكتنف أحاسیس ومشاعر الناس وجمالیاتھم في التذوق الغناسیقي تفسیرًا شعوریًا لما
  :القبانجي وطریقتھ

ذین أدوا                  ین ال ذ العشرینیات ، وب ھ للمقامات من ي أدائ داعات الزاخرة ف ثمة وشائج كثیرة بین أداء القبانجي صاحب االب
امي بشكل    ومن ھذه الوشائج یمكننا التحدید بأن القبانجي بطریقتھ… المقامات من بعده    اد االداء المق  االدائیة الجدیدة ق

ا          ي بھ ة ، الت ي تطور ھذه الناحی رة ف عام الى منحًى جدید في التعبیر عن الدینامیكیة االدائیة ، فكان ظھوره إنعطافة كبی
ي اال        ة ف راتھم الذاتی داع وظلوا   إستطاع أن یجبر المؤدین الالحقین لھ أن یمتثلوا لطریقتھ الفذة ، مبتعدین بذلك عن تعبی ب

  ..أسرى طریقتھ 
إن الثبات االدائي في طریقة القبانجي ھذه لفترة ال تزال قائمة منذ ظھورھا أوائل ھذا القرن التي إنطوت على تقلید الكثیر 

ًا  .. من مؤدي المقامات لھا     تعني إضافة الى ذلك ، إقرارا جماعیا من قبل الجماھیر المتلقیة بنجاح وقوة ھذه الطریقة فنی
ذین                وت شعور الل ى العقل وال ي تعتمد عل دة الت ة الجدی یم الفنی د والق ذا ھو شأن االعالن عن االستاتیك الجدی ًا ، وھ عبیری

فماذا یرید المتلقي إذن وما ھي المزایا التي … یمسیان عند جمعھما عضویًا ، الفكرة الرئیسة التي تسود االداء المقامي 
  ؟ ولماذا ال یزال یسمعھا ؟..ة بشكل عام یبحث عنھا عند سماعھ للمقامات العراقی

روا عنھ بصورة دقیقة ، ألن المستمع إبن عصره            أعتقد إن من واجب المغني ، أو المغنین أن یفھموا عصرھم وأن یعب
ر               ل المستمع مع اسلوب وتعبی یس من المعقول أن یتفاع ا ، فل ًا یالئمھم رًا فنی دان تعبی یط یری ة ومح شأ ضمن بیئ د ن وق

الجوا      یعودان ال  ؤدین أن یع انین الم ى الفن ذا فعل ي عصره ، ل ده ف ا یری ر عم روریة تعب ة سابقة كحاجة ض رة زمنی ى فت
  بوضوح قضایا المجتمع ، وبطبیعة الحال ان المستمع ال یولي إھتمامًا ملحوظًا بالتجارب الفنیة المعاصرة ، فھو یعتقد أن 
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  فة إجتماعیة ، ألن المقام العراقي الذي یصفونھ بأنھ ینتمي من حیثمن الضرورة أن یتخذ المقام أو الغناء عمومًا ص
ام أن یكون لوحة                     ا المستمـعون ، أن من الممكن للمق د فیھ رات إعتق ى فت ى قرون ماضیة ، أي ال  الشكل والمضمون ال

  .نھ لكن ھذا االمر یتعلق ببلوغ ھذا الواقع أو بالتعرف على أنفسنا فیھ أو الھروب م.. أمینة للواقع 
  :تجارة الفن وظھور ألوان غناسیقیة اخرى

ي                      سریع الذي حصل ف راد المجتمع ، نتیجة التطور ال ى أسماع كل أف اء والموسیقى یصالن ال على كل حال أصبح الغن
ة              .. وسائل االنتشار    روج بموجب الوسائل التجاری تج وت ذلك أیضًا أصبح الفن نوعًا من البضاعة تن ة ل ا  .. ونتیج حینھ

ف ا ل              إختل ین التأم ق ب ي توف ي الت ة ، ھ ال الفنی ت االعم د كان یة ، فق صور الماض ن الع راھن ع صرنا ال ي ع ع ف لوض
سوس          و مح ى نح ره عل تیعاب لیظھ تفھم واالس ى ال ستمع عل ة الم ین إمكانی ة وب ساس والعاطف صر   .. واالح ي ع ا ف أم

رة من      التكنولوجیا واالنجازات السریعة المذھلة ، فقد أصبح األمر عكس ذلك تماماً   ق الكث ي یتمل اج الفن  ، فقد أمسى النت
  ) .. الجماھیر ( المستمعین لیخلق منھم مجموعة كبیرة ال راد لقضائھا تسمى 

… من ناحیة أخرى ظھر بشكل جلي ، التنوع في ألوان الغناء نتیجة تعدد  البیئات ، إقلیمیة أو تركیبات إجتماعیة مختلفة 
جود ھذه األلوان األدائیة بعد أن ساعدت في ظھورھا على المستوى االعالمي شركات إذ كانت الحاجة ماسة للتعبیر عن و

ساحة ،               ي ال دًا ف ي وحی ام العراق ان المق د أن ك التسجیل االجنبیة التي تجولت حول العالم لتسجیل موسیقى الشعوب ، فبع
ذا     شاركھ الغناء الریفي والغناء البدوي األصیالن إضافة الى غناء وموسیقى إخوانن       ات االخرى ، ل ات والقومی ا من االقلی

ذه االلوان         ابیر أداء ھ ى  .. فقد توجب على الجمیع أن یكتشفوا الطریق الى الحقیقة العاطفیة والفكریة والجمالیة في تع ال
ز مشوه      دي أو تحی ي          .. حقیقة ال یعكرھا تفكیر عقائ ة جزء ال یتجزأ من المحیط الجغراف ذه االلوان االدائی  ألن كل من ھ

ام              … واالجتماعي للعراق الحضاري     ى إستعداد ت ة لكي نكون عل ة والجمالی ر من الجرأة الفنی سلح بكثی فالبد إذن أن نت
لمحاربة تجارة الفن ومحاربة الجنوح المادي البحت الموقظ للطباع السیئة ، الذي یحجب المثل االنسانیة والسمو الروحي 

ي      في التعبیر االدائي للفنون الموسیقیة ، وك       شعور البیئ ر وال ي أفق التفكی دعم أفق   .. ذلك محاربة القصور والضیق ف ون
ا لموسیقانا           سانیة من خالل صدقنا وحبن یم االن … الخیال وجمالیات التعبیر عن السمو الروحي لالداء الغنائي لتأكید الق

  ..التعبیر والتجاري الھدف خاصة ونحن نجابھ مع تقدم الزمن موجات من الكم الھائل في االنتاج الموسیقي البائس 
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  دورة تدریبیة الستخدام المكتبة الرقمیة العالمیة في مكتبة الكونغرس
   : الموروثبغداد ـ

ة   اشترك فریق من قسم تكنولوجیا المعلومات في دار الكتب والوثائق بدورة تدریبیة متخصصة باستخد    ة الرقمی ام المكتب
  .العالمیة ، اقامتھا مكتبة الكونغرس االمریكي ، واستمرت عشرة ایام 

راق س     ون الع ي ك دورة ف تراك بال ة االش أتي اھمی ـ     یت شتركة ب سة والم دول المؤس ن ال  World Digitalصبح م
Library.  

ر الت      ى آخ الع عل ونغرس لالط ة الك سام مكتب ى اق ارات ال دریب زی اج الت ضمن منھ ة   ت ى االنظم رأت عل ي ط ورات الت ط
ایكروفلم  ( المستخدمة في تلك االقسام ومنھا قسم التصویر  ائق ، وقسم     ) الم رمیم الوث ، ومناقشة آخر    ) I T( وقسم ت

ة المستخدمة         ات البرمجی اش حول اللغ البرامج المتطورة في المكتبات ، فضال عن مقابلة المبرمجین المتخصصین والنق
  .دریب على استخدام االجھزة الحدیثة المستخدمة في المكتبات الرقمیة تال ، وMetadataفي   

الم     ى الع دخل ال راق ی ة ، ألن الع ة العالمی ة الرقمی ل المكتب شات لالحاطة بعم ات ومناق د اجتماع اج عق ا تضمن المنھ كم
ـ          ى الموقع الخاص ب ي    WDLالرقمي اول مرة ، فضال عن االطالع عل زة الحاسوب ، وتلق ى اجھ  محاضرات بشأن    عل

ة         ة العالمی ة الرقمی ا         WDLكیفیة انجاح مشروع المكتب ي یمكن انجازھ ار المشاریع الناجحة الت ة اختی ، ومناقشة كیفی
  .وكیفیة  تالفي االخطاء 

  .اشتركت بالدورة التدریبیة فرق عمل من ثماني دول منھا مصر واالمارات 
ا ، وتفعیل سبل     یأتي اشتراك فریق عمل من دار الكتب والوثائق  في      املین فیھ اطار النھج الذي تعتمده الدار لتطویر الع

 .التعاون بینھا وبین المؤسسات النظیرة في العالم 
  

  دورة خاصة بقانون حفظ الوثائق
   :الموروثبغداد ـ 

  .یانتھا نظمت دار الكتب والوثائق دورة خاصة بالتوعیة بقانون حفظ الوثائق وطرق الحفاظ على الوثائق بترمیمھا وص
  .اشترك بالدورة عدد من موظفي مختلف دوائر الدولة 

ادارھا السید حمودي عواد مدیر قسم التفتیش في الدار ،  وحاضر فیھا السادة كامل جواد معاون المدیر العام وجمال عبد 
  .المجید العلوجي مدیر المكتبة الوطنیة ومازن ابراھیم مدیر مختبر صیانة وترمیم الوثائق 

ھذه الدورة ضمن منھج الدار القامة دورات تدریبیة وتطویریة وارشادیة خاصة بالعمل المكتبي واالرشیفي والحفاظ تأتي 
  .على المصنفات الثقافیة المختلفة من التلف 

سیاسیین التابعة     ةیذكر ان الدار اقامت مؤخرا سلسل     من الدورات لعدد من مؤسسات الدولة بضمنھا مؤسسة السجناء ال
 .لوزراء فضال عن دوائر امنیة اخرى لمجلس ا

  
  صدور العدد السادس والثالثین من مجلة روافد ثقافیة

   :الموروثبغداد ـ 
اصدرت دار الكتب والوثائق العدد السادس والثالثین من مجلة روافد ثقافیة التي تعنى بنشر خالصات بأحدث االصدارات    

  .رفیةالواردة الى الدار وبمختلف اللغات والتخصصات المع
  : عنوانا لكتاب واطروحة جامعیة ، منھا ٦٠ضم العدد 

الشباب ومشكلة االغتراب ، كتابة التاریخ في وادي الرافدین ، الشعر الحدیث في البصرة، صحف العراق مظفر النواب ، 
صیرة ، الخطاب  ،  الشعر الكردي المعاصر، امن االنترنیت، التجریب في القصة العراقیة الق٢٠٠٣بعد العاشر من نیسان 

  .النقدي حول السیاب ، النھضة الفكریة في الحلة ، االدب الفلسفي 
  .  یذكر ان المجلة تعدھا لجنة متخصصة في المكتبة الوطنیة 
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  ١ج)  طویریج(مدینة الھندیة 
  ١٩٢٠ ـ ١٧٩٩نشأتھا وتطورھا الحضاري 

  فالح محمود خضر البیاتي.د
  ٢٠٠٧رقم ـالحلة ـ مطبعة دار اال

  صفحة ؛ حجم كبیر١٦٨
اني         د العثم ي العھ ة ف اریخ المنطق ة ت اب دراس ذا الكت اول ھ یتن
داب ومعرفة احوال وعادات          م االنت االخیر واالحتالل البریطاني ث
شعراء    ات وال شائر والحكوم اء الع كانھا ورؤس ساب س وان
ومشاركة ابنائھا في الدفاع عن الوطن في االنتفاضات والثورات     

  . صلت في العراق فضال عن الصناعات القائمة فیھاالتي ح
  :قسم الكتاب الى اربعة فصول 

ي     :االول ا الطبیع ة بتكوینھ ة المنطق ة جغرافب صص لدراس خ
ر     ة لنھ ذور التاریخی ساحتھا والج عھا وم وجي وموض الجیول
رات وسدة       الھندیة والعملیات الجیمورفولوجیة ومشاریع نھر الف

ة   داول المتفرع ة والج ي  الھندی شاط الزراع م الن ا ث  عنھ
  .والمواصالت 

ة       :الثاني ة الھندی ة لمنطق تطرق الى تاریخ نزوح العشائر العراقی
ذ عام           ـاز االداري        ١٧٩٩وما نتج عنھ من ظواھر سیاسیة وعسكریة من م دراسة الجھـ ورة العشرین ث ة ث ى نھای  م وحت

  .المدني والعسكري خاللھا واعباء االدارة الحكومیة 
ث  ات         كرس :الثال رة وتوضیح خصائص الفئ ة المبك اة االجتماعی ار الحی ك بأظھ ة وذل ي المنطق سكان ونموھم ف ة ال  لدراس

  .ـ الدینیة ودورھا في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة ومظاھر األعراف والتقالید في المدینة  االجتماعیة
  .ة فیھاعرض النماذج الحضاریة وتطورھا في مركز المدینة ومراكز الثقاف: الرابع

 
  اعالم التركمان واالدب التركي في العراق الحدیث

  میر بصري
   دار الوراق –لندن 
   صفحة ؛ حجم متوسط ١٩٢

  یتناول الكتاب اعـــالم التركمان وانجازاتھــــم 
  واسھاماتھم فـي المجاالت السیاسیة والعسكریــة 
  واالدب والشعـر والثقافــة واالدارة اضافــة الــى 

  االدب التركمانــي فــي بناء صــرح الثقافــةاثــر 
  .العراقیة 

  :ینقسم الكتاب الى قسمین 
سیاسیین         یتناول القسم االول تاریخ التركمان والمخضرمین منھم من ال
الل       ا خ صلوا علیھ ي ح ة الت رة والتجرب وا الخب ذین نقل سكریین ال والع

انیة الى العراق الممارسة العملیة في الوظائف المختلفة في الدولة العثم
اتھم    ي نتاج اھموا ف ذین س شعراء ال اء وال اء والعلم ن االدب ضال ع ف

  .الفكریة واالدبیة والشعریة في بناء صرح الحضارة الحدیثة 
داد   ث ان بغ راق حی ي الع ي ف اول االدب الترك اني فیتن سم الث ا الق ام

د     اصبحت مركزا مھما لالدب والشعر التركي في اواخر العھد العثماني وكا     ي فق الم العرب ي الع نت لھا مكانتھا المرموقة ف
  برز العدید من االدباء والشعراء المولعین باالدب التركي 
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خیـــــــر 
جلیـــس 

    



 

  
  .من العرب وغیرھم فوضعوا دواوین شعریة باللغة التركیة الى جانب اللغة العربیة 

راقیی    ي      ویذكر ان الباحث اورد ضمن كتابھ نوادر لعدد من الشعراء االتراك والعرب الع ة من القصص ف ن ونوادر تاریخی
  .عھد الوالة العثمانیین ومجریات االمور في الحیاة الیومیة في بغداد 

 
  "باللغة الكردیة"في جمع الموسیقى الشعبیة 

  ترجمة طارق صالح/ ارنولد باكیھ / مود كاربلیس
  ھولیرـ معھد التراث الكردستاني ـ مطبعة روشنبیر 

  صفحة ؛ حجم متوسط٥٨
ق بجمع    بالرغم م  ن صدور الطبعة االولى االنكلیزیة من ھذا الكتاب المتعل

 اال ان ١٩٥١الرقصات والدبكات والترانیم الشعبیة الكردیة في لندن عام  
ا       ا طبعھ زت فین ال حف ذا المج راء ھ ى خب الة عل ذه الرس أثیر ھ ة وت اھمی
اظ      وجمعھا وتصنیفھا على وفق الرؤیة والقناعات الخاصة بھا وانما للحف

ـة            علی رات االجتماعیـ ام وفق المتغی ھا من الضیاع والتشویھ على مر االی
  .الحصار المغرض قصد التشویھ والمنع من ممارستھا فضـــــًال عن

ي          ھ ف سموح ب سموع والم ي والم االعالم المرئ ق ب باب تتعل اك اس  وھن
شوھة     ة الم ل الثقاف ي تجمی لیعة ف وت وض دخل البی ي ت ضائیات الت الف

ة وال یمكن تسمیتھا    وایصالھا للمتلق  ي والبعیدة عن جذور الثقافة الحقیقی
اال باالحتالل الثقافي او االستعمار الثقافي وغایة معھد التراث الكردستاني 

  .ھي وقایة وحفظ الفلكلور الكردي من السرقة والتشویھ والنسیان
تعدادات    ة واالس ة االنكلیزی ة للطبع اول مقدم اب یتن ذكر ان الكت دیر بال  ج

ة ة     لرحل ان اآللی اني وااللح دوین االغ ذلك ت ة وك صائح عام ع ون  الجم
  .الت التسجیلآوتدوین للرقصات و

ى االفالم        كما یتضمن بین الصفحات ارشادات لتسجیل الرقص الشعبي عل
  .لھواة التصویر في كیفیة عر ض الفیلم والصوت واالستمرار والزاویة واالفالم التوثیقیة والفیلم الخام

 
   والغناء في العراق والجزیــرة العربیــة الشعر الشعبي

  محمد عبد الرضا الذھبي . د
   الدار العربیة للموسوعات –بیروت 

   صفحة ؛ حجم كبیر٣١٩
ـع       ول مواضی ـدة ح ات عدیـ درت دراس رة ص ـرة االخی الل الفت خ

ـد       تتناول الشعــر الشعبي ، والغناء  ھ ، وق نظم فی وألوان ال
منھذا   اب ض ـذا الكت ـاء ھـ دج سیاق بھ ذا  فال ي ھ ـاء محب  ارضـ

ث         ـة حی رة العربیـ ـراق والجزی النوع مــناالدب الشعبــي فــي العـ
ي           ا ف ات واثرھ ـدد اللھج ـة وتعـ ـة العربیـ تناول موضوعــات اللغـ

  .الشعــر والغناء بخاصة فــي الشعر الشعبي 
شعبي        شعر ال وقد حرص المؤلف على ان یكون االختیار البیات ال

ام          التي تت  ا ق سھل مم ظ ال ة واللف وفر على الصور الشعریة الجمیل
  .بجمعھ من بعض كبار السن رجاال ونساء 

وتوسع في امثلة الشعر السیما في االنواع التي نزع الشعراء من   
د اهللا الفاضل          شاعر عب ت بال ي تمثل التألیف فیھا ، مثل العتابة الت

غناء الدارمي ، العنزي وشعره ، والنعي واالبوذیة ، والمیمر ، وال
ال    والشعر البدوي ، وھي مختارات من الشعر الشعبي وبقي المج

 .مفتوحا لكل من یرید البحث عن المزید 
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  الصورة الشعریة في نقد الشعر العربي القدیم 
  في ضوء الفكر الفلسفي

  اطروحة دكتوراه
  مؤید یونس امجد الزھاوي

   ٢٠٠٧/ االداب كلیة /  جامعة بغداد –بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر٣٨٣

یمكن تحدید المسار الرئیس لمعظم ماقیل في النقد في اتجاھین اساسیین ، 
ة     شعري اي ان المعالج ن ال ھ الف ع ل ا وض را بم ا مباش تم االول اھتمام یھ

  .النقدیة تكاد تقتصر على معیار الوظیفة 
رة     ویمیل االتجاه الثاني الى عزل الظاھرة الفنیة عن الح    ة والخب اة العام ی

ة رار  . االعتیادی ب االق ـھ یج ـى انـ ث الــ سلم الباح شكلة   وی اد الم ان ابع ب
النقدیة ستبقى مفتوحة للنقاش ، ومھما بلغت الفاعلیة النقدیة من النضج    
داع      ب االب ن جوان ا م ب م ین جان ین الحین والح ا ب سیفلت منھ والتكامل ف

د من الحاال        : ویضیف   ,الشعري ي العدی ع      نحن ف ي افضلھا النتوق ل ف ت ب
  .بلوغ الیقین بقدر مانتوقع دوما المزید مما ینیر لنا الطریق 
  :ویرمي ھذا البحث فیما یرمي الیھ تحقیق ھدفین اساسیین 

  .محاولة تأصیل منھج نقدي في دراسة الصورة الشعریة في ضوء الفكر الفلسفي : االول 
نھج الصورة واستقراؤه ف        : الثاني   ذا          ھو استقصاء م ي ھ ھ الخاصة وف ھ الرئیسة وتطبیقات ي اتجاھات دي ف ا النق ي تراثن

ة        االطار یجب توضیح جوانب ثالثة یجسدھا الكثیر من المزاعم التي قد توصف بانھا اساس ، مما قد یشكل اكثر من عقب
  :وھذه الجوانب ھي .. في الطریق 

 . غیر مقنع – من الناحیة العلمیة –بدو الیوم ـ ان معظم ماقدمھ التراث من انجاز في نقد الشعر على نحو عام ی
ھ         ـ الحكم على النقد القدیم حتى ان كان في حدود الماضي فقط     م ماقیل فی د وتجریح بحجة ان معظ ام ونق  الیخلو من اتھ

 .یفتقر الى اسس جمالیة واضحة ومنظور فلسفي ینظمھا على نحو متماسك 
رة الشعریة التي ھي من ابرز مآثر االدب الحدیث والغربي منھ على نحو ان الصو: ـوھو االكثر خطورة في مجال البحث    

 .خاص یكاد یفتقر الیھا النقد القدیم
  :وقد جاء البحث في بابین وخاتمة 

دَّة     : االول  دعي الِج ي ت شعریة الت ي حدیث الصورة ال ات والمقوالت ف م البیان شة اھ ا مناق اول اولھم ي فصلین تن جاء ف
ین  ي ح ة ، ف ة    والحداث ة متكامل ار نظری ي اط ده ف شعري ونق ي الفن ال ا ف صورة وتوظیفھ دیم ال اني تق د الفصل الث اعتم

  .ومتماسكة 
دي    : الثاني   راث النق اعتمد في فصولھ الثالثة تقدیم ثالثة مناھج نقدیة متكاملة ، بوصفھا من ابرز القوى المؤثرة في الت

  .التي اعتمدت فلسفة الصورة على نحو حیوي مباشر 
ي           واخ یرا جاءت الخاتمة مشخصھ القاسم المشترك الذي منھ وفیھ تباینت ھذه المناھج واختلفت ، متبنیة رأي الباحث ف

  .اطار الحوار المتبادل فیما بینھا 
  

  ) ھـ٨٩٨ - ھـ ٦٥٠(التناص في الشعر االندلسي في عھد دولة بني االحمر
  اطروحة دكتوراه

  اسراء عبد الرضا عبد الصاحب الغرباوي
   ٢٠٠٦/  كلیة التربیة للبنات – جامعة بغداد –اد بغد

   صفحة ؛ حجم كبیر١٩٥
  تلقي ھذه الدراسة الضوء على التناص بوصفھ

  ظاھرة نقدیة حدیثـة ذات جذور قدیمة حیث ارتأت
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نــــــور 
العـــــلم 

     



  
  الباحثة دراسة التناص في عصر بني االحمر وھو

  آخر عصور االدب االندلسي اذ اكتمل التواصل بین 
  شرقیــة والمغربیــة فالبحث یھدف الــى الثقافة الم

  رصد روافد النص الشعري التي اعتمدھا الشاعــر
  االندلسي فـي التعبیر عن تجربتھ الشعریــة ومدى

  االفادة واالضافــة الفنیــة التــي خــرج بھا النــص 
  .معبرا عن مھارة الشاعر وسعة خزینھ االدبي واطالعھ المعرفي 

ي ث  ة ف ع الدراس اول االول  تق صول یتن ة ف ة ( الث ة الدینی ي ) المرجعی الت
ت من         یمتلكھا الشاعر في خزینھ المعرفي من نصوص دینیة سواء اكان
ة           وم الباحث ث تق شریفة حی ة ال ث النبوی ریم ام االحادی رآن الك ص الق ن
بالكشف عن تعالق النصوص ، ونوع ذلك التعالق من خالل اعتماد آلیات    

ى اصل         ومن خالل تلك      . التناص   ھ ال ات یمكن تفكیك النص واعادت االلی
  .مرجعیاتھ 

اني     ا الفصل الث ة   ( ام ة االدبی ات      ) المرجعی ھ عن مرجعی تم الكشف فی فی
اج       الشاعر االدبیة اي كل النصوص االدبیة التي افاد منھا الشاعر في انت
نصھ الجدید والتي علقت في ذھنھ حتى ظھرت في نصھ الشعري سواء          

أثورة ،      اكانت نصوصا شعری  وال الم م واالق ال والحك ة ام نثریة مثل االمث
ین        ا آلیت ث علیھ اف البح د اض سھا وق ات نف اد االلی تم باعتم ك ی ل ذل وك

  .مستحدثتین اقتضتھما طبیعة النصوص االندلسیة وفنون الشعر فیھا وھما آلیتا المعارضة والتھجین 
ات نفسھا   فی) المرجعیة التاریخیة واالسطوریة (  اما الفصل الثالث   ا تبحث   – عدا المعارضة والتھجین    –ضم االلی  لكنھ

اریخي       فیھ عن االحالة التاریخیة واالسطوریة كاالشارة الى شخصیة تاریخیة او اسطوریة معینة او استحضار الحدث الت
ة او االستر                    ذه المرجعی ي ھ ز ف ان لھا حضور ممی ي ك ة التكثیف الت ي آلی ا بشكل اشاري موجز ف سال  واالسطوري ، ام

لیة التحویل فلم تشتغل فیھ اال بالنزر القلیل ، وھناك آلیة االجترار في آوالسرد في روایة االحداث بتشغیل الیة التمطیط اما 
   .اعتماد تكرار االسترجاع التاریخي واالسطوري سواء اكان للحدث ام للشخصیة

  
  بھاء الدین قراقوش 

  رسالة ماجستیر
  محمد نجیب مصطفى نعمان البدري

  ٢٠٠٥) / ابن رشد (  كلیة التربیة – جامعة بغداد –بغداد 
   صفحة ؛ حجم كبیر١٢٧

  شھد تاریخ وكیان الدولة العربیــة االسالمیـــة 
  فــي القــرن الرابـــع الھجـــري تحـــوالت كبیـــرة 
  فانفصلـــت عــن جسده كیانــات وتأسســت اخـرى 

  ــــذه الكیانـــاتفكانت الـــدولة الفاطمیــة احــدى ھ
  والتي اصبــح لھــا شأن كبیــر فــي تاریخ الدولــة

ة           االسالمیـــة ، وعلـــى انقاضھـــا نشــأ كیان جدیـد سمي بالدول
صر     شام وم الد ال شمل ب ـذه الدولــةلت ة ھ سعت رقع صالحیة ات ال
والجزیرة والیمن وبعضاراضي المشرق االسالمي وشمال العراق 

االسھام الكبیر في صیرورة ھذه الدولة ) بھاء الدین قراقوش ( كان للشخصیة موضوعة البحث ویقول الباحث .
سلطان صالح             ب ال ى نائ وتثبیت اسسھا وقواعدھا وتوسیع حدودھا بعد ان تسنم ارفع المناصب فیھا وصوال ال

شویھ   وتطرق الباحث بشكل رئیس الى. الدین االیوبي والوصي على عرش الخالفة للملك المنصور      م والت  الظل
ل االد   روالز ین ایة التي تعرض لھا قراقوش من قب سیوطي       ( یب دین ال اتي وجالل ال ن مم عد ب  افترجم لھم  ) االس

ذف   ح التي قد  اوعرض كتبھم  ھ من       ات بھ واوضح نوع السخریة والتھم التي ق ا الی ات مصداقیة ماذھب ا واثب ه بھ
وتوزعت الدراسة بین . واالدب الشعبي المصري اایاتھم وحكاعدمھا وتوضیح حالة العالقة للربط بین روایاتھم

  :اربعة فصول 
  .یتحدث عن السیرة الذاتیة لالمیر بھاء الدین قراقوش :  الفصل االول 

  .خصص لنشاطھ في شؤون الدولة :  الفصل الثاني 
  .تطرق الى صفات قراقوش في كتب المؤرخین :  الفصل الثالث 
  .ش بین منجزاتھ واراء المؤرخین تحدث عن قراقو:  الفصل الرابع 
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  بطاقات إبداع
ى            یس عل ي ل افي والعلم شھد الثق روا الم ذین أث دعین ،ال ع المب اة ،وھو منب ف مجاالت الحی ي مختل داع ف د األب العراق بل

  .مستوى العراق فقط ، بل وحتى على مستوى المشھدین العربي والعالمي  
ات            وألنھم یستحقون منا كل اعتزا    ر بطاق ا عب ي مجلتن اولھم ف ات من نتن ِرف بخلفی غیرة تعَّ ذة ص ا ناف ز وتقدیر ، نفتح ھن

  : البطاقتین  ھاتینددوقد اخترنا لھذا الع. ابداعیة مقتضبة 
  "الموروث"

  :عادل كامل ـ ادیب وناقد وفنان تشكیلي 
  .١٩٤٧ولد في ذي قار سنة 

   .١٩٧٧ ـ ١٩٦٦ ـ بغداد ـ سنة ـ اكما دراستھ في معھد واكادیمیة الفنون الجمیلة
  .ـ صدرت لھ مجموعة من الكتب في القصة والروایة والنقد التشكیلي 

  .ـ عضو جمعیة ونقابة الفنانین 
  .اء والكتاب في العراق بـ عضو االتحاد العام لالد

  .ـ عضو نقابة الصحفیین العراقیین 
  ) .االیكا ( ـ عضو رابطة نقاد الفن 

  : الشخصیة ھمعارض
    .١٩٦٨ قاعة معھد الفنون الجمیلة ـ

   .١٩٦٨ـ قاعة معھد الفنون ـ كرافیك 
   .١٩٦٩ـ المركز الثقافي السوفیتي 

   .١٩٧٠ـ مقھى في شارع ابي نؤاس ـ كرافیك ـ مع ناظم فرمان 
  .١٩٧١ـ المركز الثقافي السوفیتي ـ رسم 

  .١٩٧٢كرافیك ) ٣(ري یـ كال
  .١٩٧٦الجمیلة ـ قاعة فائق حسن ـ اكادیمیة الفنون 

  .١٩٩٢ـ قاعة عبلة للفنون ـ رسم ونحت 
  .١٩٩٤ـ قاعة عبلة للفنون 
  .١٩٩٥ـ قاعة عبلة للفنون 

  .١٩٩٥ـ قاعة حوار للفنون ـ الرسم بعیدا عن االسطورة 
  .١٩٩٧ـ قاعة حوار ـ مدن ونساء 

  .١٩٩٨ـ قاعة االناء ـ مسلة النساء وألواح اخرى 
  .٢٠٠٠لغوایة ـ قاعة شداد للفنون ـ ممرات ا

  .٢٠٠٤ـ معرض في دمشق ـ قاعة معھد الفنون الجمیلة 
******  

     :كاظم النصارـ مخرج مسرحي 
   .١٩٦٠ـ تولد 

  .ـ دبلوم اخراج مسرحي ـ معھد الفنون الجمیلة بغداد 
  .ـ بكالوریوس اخراج مسرحي  كلیة الفنون الجمیلة  بغداد 

  .ـ عضو نقابة الصحفیین العراقیین 
  .العراق في احتفاالت مسرحیة عربیة وحاز على شھادات تقدیریة ـ مثلَ  

  :ـ اخرج للمسرح اعماال عّدة ، اھمھا 
ة  ی ح اب   ١٩٩٣اة مدجن ام الب وت   ١٩٩٤، ام ة ت زرة ١٩٩٥ ، عائل  ، ج

 ، عرس  ١٩٩٧، السحب ترنو ألي ١٩٩٧ ، بستان الكرز ١٩٩٦ة  یوسط
  .٢٠٠٠ ، أرض جو ٢٠٠٠ـ ١٩٩٩الدم 

  : اكثر من جائزة ابداعیة في المجاالت المختلفة ، اھمھا ـ حازت اعمالھ على
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  .١٩٩٣جائزة افضل مخرج في احتفال منتدى المسرح التاسع 
  .١٩٩٤جائزة افضل مخرج في احتفال منتدى المسرح العاشر 

  . من لجنة نقاد المسرح في العراق ١٩٩٤جائزة افضل عمل مسرحي متكامل في منتدى المسرح العاشر 
   .١٩٩٧ة افضل عمل مسرحي متكامل في احتفال المسرح العراقي الرابع ـ جائز

   .١٩٩٨ ـ ١٩٩٧للموسم ) الجائزة التشجیعیة للشباب( جائزة افضل مخرج 
  .٢٠٠٠ ـ ١٩٩٩للموسم ) الجائزة التشجیعیة للشباب ( ـ جائزة افضل مخرج 

 
  
  

  مع لوحات الفنان التشكیلي العراقي مؤید البصام: ریشة وألوان 
  . مؤید البصام فنان تشكیلي وناقد عراقي 

  . أسس ملتقى الجماھیر االبداعي 
  .اقام معارض فنیة داخل العراق وخارجھ . صدرت لھ مجموعات قصصیة عدیدة 

  .اخترنا لكم مجموعة من لوحات  احد معارضھ الشخصیة ، لتتأملوا خطوطھا ومعانیھا والوانھا الصاخبة 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

٣٧  



  
  :ل ازامی

  مع منحوتات الفنان التشكیلي العراقي رضا فرحان
   :بغداد ـ الموروث 

  .١٩٥٥ـ رضا فرحان ولد في بغداد 
  .١٩٩٧ـ خریج كلیة الفنون الجمیلة ـ بغداد  

  ـ حائز على جائزة اسماعیل فتاح الترك الثالثة للنحت ـ قاعة حوار ـ بغداد
  :ـ معارضھ الجماعیة 

  .٢٠٠٠ ـ ١٩٩٧ي للفنون التشكیلیة ـ معارض مھرجان بابل الدول
  .٢٠٠٤ـ ١٩٩٦ـ معارض جمعیة التشكیلیین السنویة 

  .٢٠٠٠ـ معرض النحت العراقي المعاصر ـ مركز الفنون ـ 
  .٢٠٠٤ ـ ١٩٩٦ـ معارض قاعة اثر الجماعیة ـ بغداد  

   .٢٠٠٤ـ ١٩٩٦ـ معارض قاعة حوار الجماعیة ـ بغداد ـ 
  .١٩٩٩ـ ـ معرض یوم الفن ـ قاعة بغداد 

  .٢٠٠٣ـ معرض النحت الجماعي ـ قاعة حوار ـ 
ـ معرض جماعي تحیة الى شاكر حسن ال سعید ـ تحیة الى اسماعیل فتاح ـ قاعة 

  .٢٠٠٤اثر ـ بغداد ـ 
  .٢٠٠٤ـ معرض جماعي ـ  االمارات العربیة المتحدة ـ الشارقة ـ 

  .٢٠٠٥ـ معرض جماعي ـ قاعة فضاء وفن ـ بغداد ـ 
  .٢٠٠٥فنانین من العراق ـ تركیا  اسطنبول ـ  ةـ معرض ثالث

 .٢٠٠٥ـ معرض فنانون من العراق ـ متحف مونبرناس ـ باریس ـ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   اختفت شعبیةرف وصناعاتِح

  كاتب عراقي ـ كمال لطیف
ة ال          قب ستوى الحرف أو الباع ى م شعبیة سواء عل  أو جوالین ل نصف قرن وأكثر كانت تنتشر بعض المظاھر ال

  .صناعات التي تدخل في حیاة العامة من الناسبعض ال
 عبارة عن  )األوتي(و.. وھو الذي یقوم بكي وتنظیف المالبس) األوتچي(ففي المحلة البغدادیة كّنا نشاھد محل 

  .كتلة من الحدید یوضع في داخلھا الفحم بعد ان یتوقد وینفث دخانھ عبر فتحات تحیط المكواة
اء      وأمام األوتچي توجد مسطبة یغل   دح من الم اش وق ة قم ا قطع ة من    .. فھا قماش سمیك وبجوارھ ذه القطع وھ

ف من      .. القماش توضع على البنطال أو ما شابھ ذلك من المالبس    ي یخف اء ك ویقوم األوتچي ببخ كمیة من الم
  .ال فیكویھ بشكل حذر كي ال یحترقطحرارة األوتي الذي یمر على البن

  .. وجعلھا تختفي شیئَا فشیئًاال ظھر اللوندري الذي أثر على ھذه المحبعد ذلك حل ـ األوتي الكھربائي ـ ثم
وكان ھناك ـ حالق الطرف ـ الذي یحلق ألبناء المحلة أیام الخمیس أو في المناسبات ـ وھو حالق ومطھرچي        

ت الفالن       وحینومضمد  في آن واحد وعنده من أسرار المحلة الشيء الكثیر     سؤال عن البی ب لل أتي الغری ا ی ي م
ة كل زبون    .یدلھ الحالق بعد التأكد من غایتھ ة حالق ق ـ نمرة صفر ـ أو        .. والحالق یعرف طریق اك من یحل فھن

و                 وع ـ أب ق ن اك من یحل رأس وھن ة ال ي قم شعر ف ستطیلة من ال ة م بروص ـ أو نوع الجعجولة ـ أي ترك قطع
  .یدًا لنجوم السینما في الخمسینیاتالجاملغ ـ أي حفر الشعر من جانبي األذنین بعدھا ظھر ـ التوالیت ـ تقل

 .وھناك تسریحات عادت من جدید یستعملھا الشباب لشباب األمس
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  المعوقات التي تواجھ الكتاب العراقي ؛ البحث عن حل
  شمخي جبر

ي   قدمت ھذه الورقة الى ندوة الكتاب العراقي التي نظمتھا دار الشؤون الثقافیة التابعة لوزارة ال       ( ثقافة ؛ والتي اقیمت ف
الرتقاء بالكتاب العراقي تالیفا وطباعة ونشرا   اناقشت السبل الكفیلة ب( والتي ٩٢٠٠٥ ٢٧قاعة غائب طعمة فرمان في       

  )وتوزیعا وشارك فیھا مجموعة من الباحثین والمھتمین بھذا الشان 
من أھم الصناعات التي یقوم علیھا ( یھا على انھا لقد واجھت الصناعة الثقافیة في العراق الكثیر من االھمال ولم ینظر ال

ا      ا ودولی ا وعربی تقدم البلد وازدھاره باعتبارھا رافدا مھما باتجاھین األول مادي ؛ من خالل تسویق السلعة الثقافیة محلی
دولة التي ال تولي ؛ وال)والثاني معنوي حیث یتم نشر ثقافة البلد ؛حیث تعد الثقافة احد المعاییر األساسیة لتقدم الشعوب 

ا                 ر مم ا أكث ا ومثقفیھ دول المتحضرة بكتابھ اخر ال ذا تتف اھتماما بالشؤون الثقافیة ال یمكن وصفھا بالدولة المتحضرة ؛ ل
  ....إن أي تطور او نمو ثقافي یحتاج الى أجواء وظروف مالئمة تحتضنھ . تفتخر بالعناصر األخرى لتقدمھا الوطني 

داء         إننا ونحن ندرس آلیات تطو     ذ ابت ا یواجھھ من تحدیات من ي وم یر الصناعة الثقافیة وخصوصا صناعة الكتاب العراق
الیف         ) القارىء( المؤلف بتألیف كتابھ الى أن یصل الى المتلقي   م النشر وتك ة ث م الفحص والرقاب رأي ث ة ال مرورا بحری

ي من    . حلة الطباعة والورق الى اإلعالن والتسویق وما یصادفھ من عقبات أثناء ھذه الر   اب العراق ال تطور في حیاة الكت
شروع   ذا الم ا لھ دم دعم سات أخرى تق اب( دون تطور مؤس ي ؛  ) الكت اب عراق ي صناعة كت دونھا ال نستطیع ان نبن وب

ة إعادة بنا      ا  ئوتتمثل بالمكتبات الجامعیة والمدرسیة والعامة التي تعرضت للتدمیر والنھب خالل وبعد االحتالل ؛ وعملی ھ
ین ان تطور صناعة     تمثل ب  ناء ركن ركین للثقافة العراقیة ؛ ومدرسة لتنمیة عادة القراءة ؛ یرى األستاذ عبد الكریم األم

ھ ؛                 یالكتاب   م یوجد یجب صناعتھ وخلق ارىء المناسب وان ل ا ؛ وجود الق ام األول منھ ي المق ع ف ى مقومات یق اج ال حت
مستفیدین والمدرك لمستویاتھم والعارف رغباتھم ؛ ووجود الناشر ووجود المؤلف القادر على استیعاب حاجات القراء وال

ة ؛ ویجمل                 سلعة الثقافی ذي یستطیع تسویق ال اجح ؛ ووجود الموزع ال ذي یتحمل مسؤولیة النشر الن المدرك لمھنتھ ال
 العراقي للدول البعض المشاكل التي تواجھ الكتاب العراقي بثالث تتمثل بانعدام شركات التوزیع ؛ وعوائق خروج الكتاب      

ي ونشره وتوزیعھ            اب العراق ع الكت العربیة والعالم ؛ وكون تصدیر الكتاب كان من الممنوعات؛ فیما یقول آخرون ان طب
ام                   ذ ع د من ة توقفت عن التزوی ات العراقی ان المكتب م مشكلة تتمثل ب اك من یقول ان اھ ا ھن ة ؛ بینم ات الراھن م األزم اھ

  ...عراقیة تعاني فجوة في الكتلة الكتبیة ؛ وبھذا فان المكتبات ال.١٩٨١
  :التحدیات التي تواجھ الكتاب

ة         ا أوعی كلت بمجموعھ سینما وش ھناك الكثیر من التحدیات التي تواجھ الكتاب ؛ من أھمھا ظھور اإلذاعة والتلفزیون وال
ر من قرا        ذب الكثی ھ من وسائل ت     ئ معلومات من الممكن ان تكون بدیال عنھ او تجت ا تملك اب؛ إال أن   ھ لم دھا الكت أثیر یفتق

فأوعیة المعلومات ) المجالت والصحف( التحدي األكبر الذي واجھھ الكتاب وخصوصا الكتاب العلمي ھو ظھور الدوریات    
ھذه تصدر بسرعة وال تستغرق في النشر والطباعة ما یستغرقھ الكتاب؛ وبالتالي تتمیز بحداثة معلوماتھا قیاسا بالكتاب؛ 

باحثین وفي الكثیر من األحیان یفضلون الرجوع الى الدوریات عند كتابة بحوثھم ؛ ولیس صعبا إثبات ھذا وھنا نجد ان ال 
األمر فمن خالل إجراء دراسة إحصائیة لحاالت االستشھاد المرجعي نجد ان الدوریات كانت محط اھتمام الباحثین أكثر من 

  . الحقول المعرفیة سریعة التطورالكتب ؛ ان ھذا األمر یزداد سعة في البحوث العلمیة وفي
ارات البحث         ) االنترنیت ( أما التحدي المھم والكبیر الذي یواجھ الكتاب فھو     ل من المعلومات وخی م ھائ وفره من ك وما ی

  . الواسعة وسھولة الحصول على المعلومة ورخص الثمن بالقیاس الى ارتفاع أسعار الكتب وخصوصا العلمیة منھا
  :ـ حریة الرأي ١
الممنوع والمسموح الن            تب ر ب دأ یفك ھ لیب ة وحین یضع أوراقھ أمام دأ ھذه المشكلة منذ جلوس الكاتب الى منضدة الكتاب

ا                 ي صاغت إطارن ة الت ة والتربی شئة االجتماعی ا نتیجة للتن ر كل واحد من ة وذاكرة وتفكی ھناك شرطیا یجلس داخل مخیل
ة    ونح (المرجعي وقیدت مداركنا بالكثیر من الممنوعات ؛        ي أجواء الدیمقراطی یش ف بعض فیقول     ) ن نع د یتوھم ال مم  : ق

را         ة یصبح الدستور حب یخاف المؤلف وھناك حریة الرأي التي یكفلھا الدستور؟؛ وال یدري ان في ظل غیاب سلطة الدول
ات        ل ھیئ ة ب یس الدول م ل ة    ( على ورق ؛ الن من یحك ل الدول ا قب ي تق          ) م ل ھي الت ى كل شيء ب ي تسیطر عل ود ھي الت

  المجتمع وتوجھ سلوكھ بل تحاول ان تكون بدیال عن الدولة او تشكل دولة داخل الدولة ؛ وھي تملك قوة أكثر؛ وھنا یبرز 
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اك قوى             ة ؛ ان ھن ا تملكھ الدول ر مم ادق أكث الى الذاكرة تساؤل فیصل األول الذي یقول كیف نبني دولة والقبائل تملك بن

ا تملك             تستند الى بنى ثقافیة ترفض التط  ف ؛ بل ھي تعمل بكل م رم المختل رفض الحوار الفكري وال تحت دم وت ور والتق
  الستئصالھ 

  :ـ سلطة الرقیب٢
وتتمثل سلطة الرقیب بسلطة الدولة او المؤسسة الثقافیة وما یسیرھا من أیدیولوجیا وما تضعھ من معاییر للنشر؛ تتمثل 

ة وال            روح العلمی اب ال ي غی ان ف ر من األحی د تخضع           في الكثی ادة المقدمة او ق ام قبول الم ا أم ا یقف عائق موضوعیة مم
  .للعالقات الشخصیة او تأثیر ھالة المؤلف 

  : ـ عدم وجود تصور عن حاجات المستفیدین والقراء ٣
ین               ي یجب ان تنجز لتكون مؤشرا یاخذه الناشرون بع وتتمثل ھذه المشكلة في نقص الدراسات العلمیة واإلحصائیة الت

ر في نشر الكتب ؛ وقلة الدراسات التي تظھر اتجاھات الناس الثقافیة ومدى حاجتھم لكل حقل من حقول المعرفة ؛ االعتبا
تم         ة ی ولمعالجة ھذه المشكلة ؛ على دور النشر والمؤسسات الثقافیة وبالتعاون مع منافذ التسویق إجراء دراسات میدانی

ة او     من خاللھا تحدید حاجات المستفیدین ؛ ویتم أیضا ف     ات الجامعی اون مع المكتب ي أیام معارض الكتب او من خالل التع
ب اجراء استطالعات لتوجھات القراء؛ او إجراء دراسات إلحصاء االستشھاد               ات بیع الكت ة او مكتب المدرسیة او العام

ا تعطي صورة            ىالمرجعي الذي یحض   ات فإنھ ي المكتب ائع اإلعارة ف ذلك دراسة وق ف ؛ وك واضحة عن    بھ كتاب او مؤل
فمثال كم ھو عدد البحوث والدراسات التي استفادت من إصدارات دائرة الشؤون الثقافیة خالل .توجھات القراء وحاجاتھم 

  ....ن الذین حضوا باستشھاد مرجعي أكثر وومن ھم المؤلف.سنھ او خمس سنوات 
  :ـــ عدم دعم الناشرین العراقیین٤

ي وتسویقھ؛       ویتمثل ھذا في ترك الناشرین من دون مد       اب العراق م ونشر الكت ي دع  ید العون لھم باعتبارھم قناة مھمة ف
أخیر      ویواجھون التشریعات التي تحد من حركة تجارة الكتاب ؛ الن الناشرین العراقیین یواجھون تعقید قوانین النشر وت

ھ م       ا تمثل ى كاھل الناشر      الموافقات الرسمیة على نشر أي عنوان إضافة الى معاناة تكالیف الطباعة وم ع عل اء تق ن أعب
ا           ل عملھ ومن ثم تصل أثارھا الى القارىء ؛ وھنا لزاما علینا ان ننوه الى لجنة تعضید الكتاب العراقي التي البد من تفعی

التي یمكن لھا ان تدعم الناشر العراقي من خالل شراءھا لجزء من إنتاجھ او إجراء   .باتجاه دعم صناعة الكتاب العراقي     
  . مصرفیة لھ تسھیالت

ا من خالل وضع تشریعات تسھل حركة            رة یمكن معالجتھ ان عرقلة تصدیر الكتاب العراقي من خالل فرض ضرائب كبی
ى المطبوعات المصدرة             د عل ود المالیة وأجور البری ف القی الكتاب العراقي وإعفائھ مما یلحق ایة بضاعة تصدر؛ وتخفی

لتسھیالت التشریعیة لمن یرغب ببناء مطبعة او تأسیس دار نشر؛ وكذلك وإعطائھا سماحات واستثناءات خاصة وتقدیم ا
ات       د اتفاقی الدعم المادي للناشرین ؛ ودعم الموزعین للكتاب العراقي ؛ وإجراء اتصاالت مع الناشرین العرب من اجل عق

د عضویة      . یكون لھا دور فاعل لخدمة الكتاب العراقي ؛ والمعاملة بالمثل في حالة عدم دعم ھذا التوجھ    ى تأكی إضافة ال
  .العراق في اتحاد الناشرین العرب 

  :ـ إقامة معارض للكتاب العراقي٥
البد من إقامة معارض للكتاب العراقي في الجامعات والمكتبات الوطنیة والمكتبات العامة؛ والمشاركة في المعارض التي 

ا ؛ واال   تقام في الدول العربیة ؛ او المعارض العالمیة من اجل التعریف     راقیین فیھ  بالكتاب العراقي وإشراك الناشرین الع
ي نھایة عام      دار واحدة ھي دار المدى ؛    ) ٢٠٠٤(ماذا یعني ان تشترك في معرض الشارقة الدولي الثالث والعشرین ف

ھ          ذي شاركت فی ا ال ة   ) ١٥٠(وشارك اتحاد الناشرین العرب في معرض فرانكفورت في ألمانی ) ١٣٠ ( ودار نشر عربی
ة       .  وكاتبة من األدباء العرب للتعریف بأنفسھم وبإنتاجھم الفكري   اكاتب ر تظاھرة ثقافی ان معرض فرانكفورت یشكل اكب

ألیف                ع حقوق الت ب وبی ة لعرض الكت اره أھم سوق تجاری ا یمكن اعتب ات كم عالمیة لتبادل اآلراء واألفكار وحوار الثقاف
دولي الحادي      والملكیة الفكریة ولم یشارك العراق  في الص    اض ال ر؛ ومعرض الری الون الدولي التاسع للكتاب في الجزائ

ي األردن؛ ومعرض الكویت          عشر للكتاب؛ ومعرض صنعاء الدولي الحادي والعشرین ؛ ومعرض عمان الدولي العاشر ف
رابلس الدولي التاسع والعشرین؛ ومعرض الدوحة الدولي السادس عشر؛ ومعرض جدة للكتاب والمعلومات ؛ ومعرض ط

  .الدولي للكتاب في لبنان؛ ومعرض القاھرة الدولي للكتاب 
كذلك إقامة الندوات للتعریف بالكتب التي تصدر ؛ او االحتفال واالحتفاء بالمؤلفین وإقامة حفالت توقیع للكتب الصادرة؛    

ام بحمالت   وتعریف الجمھور وبشكل دائم بالمؤلفین واستعراض نتاجھم الفكري من خالل إصدار معاجم المؤل     فین ؛ والقی
ي             دیات والتواصل مع الصحف ف توعیة لزرع حب الكتاب والقراءة بین األطفال والشباب في المدارس والجامعات والمنت

  .؛ وتكلیف بعض الكتاب لكتابة عروض للتعریف بالكتب ) صدر حدیثا ( إدامة زاویة 
ة والجامعی     ٦ ة          ـ إعالم المكتبات وتجار الكتب ؛ والمكتبات العام ي تصدر حدیثا من خالل ادل ب الت ة والمدرسیة عن الكت

  .الن اإلعالن والترویج السلعي ھو اآللیة المضمونة للترویج للسلعة الثقافیة .تطبع لھذا الغرض
ا                  ٧ د ان تكون لھ ا صغرت الب ي الن كل مؤسسة مھم اب العراق ـ التعاون مع المؤسسات الحكومیة من اجل تسویق الكت

لمقام األول من ھذا؛ المكتبات العامة والمدرسیة ؛ ولنا ان نتصور مقدار االنتشار الذي سیحققھ الكتاب مكتبة ؛ ویقع في ا
  . من انتشار ولو على المستوى المحلي

  :ـ إصدار ببلیوغرافیات٨
ة راجعة             ا یصدر والثانی ة تواكب م ى تكون راھن ى انواع ؛ االول  إصدار ببلیوغرافیات تعرف بما صدر من كتب تكون عل

  تشیر لما صدر والثالثة مستقبلیة تبشر بما سیصدر ؛ ترسل الى منافذ التسویق او تطبع على شكل أقراص مضغوطة؛ 
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ة          أفضل من الصیغة الورقیة في مجال تقلیل كلفة النشر    ى غرار مجل ة عل ى إصدار مجل ل ؛ والعمل عل ذلك النق عالم  ( وك

ب ھ   ) الكت اب واستعراض ة بالكت دفھا العنای ون ھ ي    یك ة ف یلة مھم ي وس صادرة وھ ب ال ة الكت ده ؛ ومراجع ھ ونق وتقویم
وكذلك الحدیث عن الكتب في اإلذاعات والفضائیات لتوجیھ انتباه القراء الى ما یصدر حدیثا ومن خالل     .التعریف بالكتب   
   ٠البرامج الثقافیة

ین وأساتذة     ـ العمل بالتعاون مع المؤسسات التربویة من اجل ترسیخ عادة القراءة وتنمیتھ         ٩ ا ؛ وبالتنسیق مع المعلم
  ).الكتاب(وبھذا نكون قد عملنا على صنع وخلق المستھلك للسلعة الثقافیة .الجامعات

ـ المشكل الحقیقي الذي یواجھ الكتاب لیس اقتصادیا وال تقنیا لكنھ یتمثل في غیاب استراتیجیة واضحة المعالم ؛ وھذه ١٠
  .من مثقفین واجتماعیین والعاملین في مجال صناعة الكتاب  االختصاص واألخیرة لن یضعھا إال ذو

ذا              ـ االھتمام بصناعة الكتاب   ١١ اره سلعة ستدخل السوق وستجد من ینافسھا ؛ وبھ شكل والمضمون باعتب من خالل ال
ى   علینا ان نأخذ بعین االعتبار ان التاجر یستورد ویصدر الكتاب الذي یضمن تسویقھ وكذلك الناشر ؛ فالبد من ال    عمل عل

ى تسویق                  ي تسيء ال ة الت تخلص من األخطاء الطباعی ا وطباعة ؛ وال ارىء ؛ ورق دى الق اب بشكل مقبول ل إخراج الكت
  .الكتاب

  ٠ـ التأكید على قانون اإلیداع من اجل حمایة حقوق المؤلف والناشر ١٢
یس ش   ١٣ ات لتأس حاب المكتب راقیین وأص رین الع ض الناش ل بع روح من قب شروع مط اك م دعون ـ ھن ع وی ركة للتوزی

  .المھتمین بالحركة الثقافیة لتقدیم العون المادي والمعنوي لھم وخصوصا وزارة الثقافة 
ـ في مجال الترجمة نحن مقصرون كثیرا اذا صدقنا مقولة من قال ؛ ان ما یترجم في أسبانیا یعادل او أكثر مما ترجمھ ١٤

خذ بعین االعتبار عند ترجمة أي كتاب ؛ ان رواج كتاب في أمریكا مثال العرب منذ المأمون ؛ وفي ھذا المجال علینا ان نأ      
  .ال یعني رواجھ لدینا ألسباب كثیرة 

مجاراة والتنافس مع مخرجات المطابع العربیة ؛ ویزداد األمر سوء كلما اتجھنا الـ عدم إمكانیة المطابع المحلیة على ١٥
  . الى صور او وسائل إیضاحالى الكتب العلمیة والفنیة او الكتب التي تحتاج

  .. ـ البد لنا من ردم الھوة بین المجتمع والمؤسسة الثقافیة١٦
 )جزء من مقال منشور في موقع الحوار المتمدن ( 

 
تقوم دار الكتب والوثائق باصدار سلسلة ببلیوغرافیة خاصة بالنتاج الفكري والثقافي العراقي ، : الموروث * 

 .اقیة وكذلك سلسلة ببلیوغرافیا الرسائل الجامعیة والنتاج الفكري للمرأة العر
  

  
 صفحات من تأریخ المكتبات والكتبیین في سوق السراي

 الحیدري شمس الدین

 
  م نشاطھ وازدھار ١٢٥٨ھـ ـ ٦٦٥بغداد عام  عطلت المعاناة التي عاشھا العراق بعد انھیار الحكم العباسي اثر نكبة

ي   ا  حضارتھ التي كانت قد بلغت من الرق ا جعلھ ى مر             م ابین النھرین عل ا بالد م ي احتلتھ ادة الحضاریة الت ستعید الری ت
راق         التأریخ، بید ان ذا استعاد الع ا، وھك ة تحل بھ ي    االرض التي انتجت تلك الحضارة كانت تتجدد مع كل محن ھ ف ریادت

 العباقرة والمفكرین الذین مازال بجیل من التواصل الحضاري من نخب من العلماء والمبدعین الذین غذوا الفكر والمعرفة
 سبیل استمرار الثقافة   فيواالنسان ولم یقنطوا ولم ییأسوا وبما تیسر لھم  العالم یتحدث عن نبوغھم وفضلھم على العلم

  التي انتجت في تلك  فسجلت مراجع الكتب وومضات الفھرسة العدید من المؤلفات المتنوعة المواضیع والعلوم والتألیف
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وم الفت ل المرح زاوي ( رة، ولع اس الع ي ) عب جل ف ن س دا مم ان واح وعتھ  ك ین  ( موس ین احتالل راق ب اریخ الع ( و) ت

  .   وغیرھا الكثیر من تلك الكتب) العربي في العراق  تاریخ االدب( و) التعریف بالمؤرخین 
ر عدیدة اخرى من كتب الفقھ والتفسیر والكالم كما انھ لم وان كان قد فاتھ ذكر كتب مسلمة    یورد كتبا اخرى لطوائف غی

 . ظلت وفیرة
زال          وعلى الرغم من تلك الحروب والكوارث فقد احتل الكتاب العراقي الم بجدارة والت ات الع م مكتب ي معظ ارزة ف ة ب مكان

  . منتشرة في اصقاع االرض من نتاج الفكر العراقي وعلى مدى مئات السنین عراقیةالتب الكھناك المالیین من 
  في العراق اعةالطب

داد ب ١٨٣٣في عام  م إم وفي عھد الممالیك استوردت اول مطبعة في بغ د     ) مطبعة دار السالم    (س د داود باشا وق ي عھ ف
اه مع    ) كلشن خلفاء(طبعت عدة مطبوعات منھا  المسمى دوحة الوزراء باللغة التركیة وانشئت مطابع اخرى اوردھا ادن

  ـ:وجھة التاسیس  سنة تأسیسھا
  . االلوسي م طبعت كتبا فقھیة وادعیة مع مقامات١٨٥٦بعة كربالء سنة مط ـ
  . الصلیب م طبعت كتاب ریاضة درب١٨٥٦مطبعة االدباء الدومینكان في الموصل سنة  ـ
 ٠الحجریة مطبعة كامل التبریزي في بغداد طبعت كتاب تاریخ القرماني بالطباعة ـ
  .احبھا الشماس روفائیلم في بغداد ص١٨٦٣المطبعة الكلدانیة سنة  ـ
  . م في بغداد الوالي مدحت باشا طبعت جریدة الزوراء١٨٦٩مطبعة الوالیة  ـ
  . م في بغداد الوالي مدحت باشا ـ منشورات عسكریة١٨٦٩مطبعة الفیلق  ـ
 . صحیفة الموصل- تحسین باشا والي الموصل- الموصل١٨٧٥الوالیة  مطبعة ـ
اب    ١٨٨١المطبعة الحیدریة .  جریدة كركوك-ي باشا فیض-كركوك ١٨٨١مطبعة كركوك  ـ ب الب د الوھاب نائ الي    عب الع

  ٠العبریة  بغداد الحاخام یھودا بیخور الكتب١٨٨٤ مطبعة بیخور -. كتاب بحرالكالم
  . الموصل بعثة السریان الیعاقبة كتاب فاكھة الخلفاء١٨٨٩مطبعة السریان  ـ 
  .ه محمد علي جریدة البصرة البصرة جلبي زاد١٨٨٩مطبعة البصرة  ـ 
ي طبعت      ١٨٨٩السالم  مطبعة دار  ي الت رب لاللوسي وھ سلطاني     بغداد ابراھیم باشا بلوغ االرب في احوال الع الخط ال

  .والدستور العثماني
ور   ـ   ة دنك داد ١٩٠٢مطبع  بغ

  .دنكور الحاخام عزرو
شاھبندر    - ة ال  بغداد  ١٩٠٧مطبع

صل     د المف شاھبندر العق ود ال محم
  .الحلي لسید حیدرل

ف   - ة النج ف ١٩٠٩مطبع  النج
حیفة   سیني ص دین الح الل ال ج

  .الحبل المتین
ة االداب  - داد ١٩٠٩مطبع  بغ

  .مجالت وصحف
وظ   ة محف ل  ١٩١٠مطبع  الموص

 .صحیفة نینوى عیسى محفوظ
دخیل  - ة سلیمان ال  ١٩١٠مطبع

حیفة     دخیل ص لیمان ال داد س بغ
  .الدستور

صنائع   ة ال وك  كرك١٩١١مطبع
  .مدرسھ الصنائع نماذج حكومیة

د اهللا   ة عب ري صحیفة    مطبع الزھی
  .العرب

ي  رة تتجاوز           لقد ورد تسلسل ھذه المطابع في كتاب تاریخ الطباعة ف د وھي تغطي فت د الحمی العراق لمؤلفھ شھاب احم
ر     الثمانیة عقود تعرض فیھا ى اصبح   مالیین من العراقیین للفناء عن طریق الحروب والكوارث والتھجی  واالمراض حت

اني وسطوة االستعمار البریطاني      حینعدد سكان العراق  ملیوني نسمة ومع ذلك الیمكن       نحو انحسار االستعمار العثم
ا من مطابع     ي         تجاھل الكتب التي طبعت في الخارج ووصلت الین روت ودمشق ف اھرة وبی د والق االستانة وطھران والھن

ت        والف التاریخ والتراجم وسیر العلماء ي كان ة الت ة والخارجی ى تنوع اسالیب الطباعة المحلی  ھرسة والبد من االشارة ال
  .طباعة حجریة قبل ان تدخل االسالیب المتطورة نسبیا في صناعة وفن الطباعة

   الوراقون ومحترفو بیع الكتب
اع   یكون الوراقون القدماء من فضالء الناس ومث ترتبط الوراقة بالثقافة ولیس من المصادفة ان ھ ب قفیھم والبعض ممن ل

ا    والتألیف حیث ترك غیر قلیل منھم مراجع وموسوعات ومؤلفات بقیت شاخصة على مدى قرون في المعرفة ة ولم طویل
  ستطیع نالقرن العشرین من تاریخ العراق ف تزل وعن الفترة التي نتحدث عنھا وھي اواخر القرن التاسع عشر واوائل
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ب     ان ممارسي ا علىالتأكید ي الغال انوا ف ة وكانت            لوراقة ك ب وبمواضیع مختلف را من الكت وا كثی ذین الف من الفضالء ال

ي     مكاتبھم التي انتشرت حنیفة   في المساجد المعروفة وباحاتھا واواوینھا خاصة في بغداد كالحضرة الكیالنیة وجامع اب
ة كالمصاحف     لعدید منوالسید سلطان علي اضافة الى الصحن الكاظمي الشریف الذي ضمت اواوینھ ا ب الدینی باعة الكت

ب    ة         واالدعیة والمواعظ والفقھ والعبادات وبعضًا من مكات ة الحجری ب تلك الكتب مطبوعة بالطریق اریخ واالدب واغل الت
ي  السیماوالھند وایران وبیروت ودمشق اضافة الى مطبوعات بغداد والنجف  وھي مستوردة من االستانة رة الت   في الفت

العدید من المكتبات وخصوصا في  م وفي جوامع بغداد انتشر١٨٣٠ا المطابع الحدیثة التي بدأ استیرادھا عام توفرت فیھ
اء      ان لعلم ث ك وعظ حی ات الدرس وال ي ضمت حلق رة     الجوامع الت ل االس دریس مث ألیف والت دامى الفضل بالت داد الق بغ

دین  (ونجلھ . صاحب تفسیر روح المعاني) يابو الثناء االلوس(والمعرفة وشیخھا  االلوسیة العریقة بالعلم ر ال ان  خی ) نعم
ي الكتب     .ومطبوعاتھم  عن بعض تألیفھم) لغة العرب(وقد نوھت مجلة . مواوالدھ) محمود شكري(واالستاذ د وجدت ف وق

اد    .حسابھم في االستانة وبیروت ودمشق  مؤلفاتھم التي طبعت علىفضال عنالتي تركوھا  رة اك ات كبی كتبا اخرى وبكمی
ة جامع  من  ١٩٥٣ تصریفھا وبیعھا، فقد صادف ان اشتریت مجموعة كبیرة من الكتب عام  اجزم انھا كانت بقصد  مكتب

) االستدراكات على مقامات الحریري(و ،)ع(لالمام جعفر الصادق) كتاب التوحید(مرجان وجدت بضمنھا كتبا بالجملة مثل
ھ  ع(ي لفھ عبد الباسط الحنفي، والصحیفة العلویة لالمام عل لمؤ )غایة السؤال في سیرة الرسول(بن الخشاب، وكتابإل لی

ا ) السالم ران     ة ادعی  والجنة الوافیة وكالھم ي ای ة ف ل ھذه االسرة العریقة      ...مطبوعة بالطباعة الحجری د ان مث ا یؤك  مم
ا وانجالھ   ر من اعالمھ ان الكثی ألیف ك دریس والت اابالت ة وعالمھ ریبین من الوراق اآو  ق د اورد. دابھ اس وق  االستاذ عب

ي العراق  (العزاوي في كتابھ اذج للوراقین المؤلفین او المؤلفین الوراقین مثل          عن )تاریخ االدب العربي ف ذه النم مثل ھ
ة       الشیخ حسن القفطان وھو ب العربی د من الكت ا ان . وراق في احد اواوین الصحن في النجف االشرف ومؤلف العدی  كم

در   خاه السید عبد الكریم ابنا العالمة السید حسینجدي المرحوم السید كاظم الحیدري وا سید حی داد      ال اء بغ ا من علم كان
الخطیة وترك مخطوطة ابتدأ فیھا بتفسیر القران الكریم اال ان االجل  حیث كان لالول بعض المؤلفات والمجامیع. ووراقیھا

شیخ   . ١٨٨٥ سنة عام ٣٩مثل ھذا العمل الكبیر حیث توفي وھو ابن  لم یمھلھ النجاز ة ال ره العالم د حسین    وقد ذك محم
كما ان . مقام العلماء الذین ادركھم في بغداد ھو ووالده السید حسین في) المثل العلیا في االسالم(كاشف الغطاء في كتابھ

ي  .المرحوم السید حسین السید حیدر)دواخانھ(مقام ابیھ في  اخاه السید عبد الكریم كان قد احتل ة ف  وكان لھ مقام وزعام
ا من    .وانشأ على حسابھ الخاص حسینیة في محلة الدھانة.  دینیة ووطنیة مھمةطوشارك في نش بغداد كانت مركزا مھم

ي بغداد      وطنیین ف شاط ال ز ن ك فیصل     .مراك د اجتمع المرحوم المل راق ودعاه لیكون من          وق ى الع ھ ال د مجیئ ھ عن االول ب
ان الرجل رجاه ان یكتفي منھ بالدعاء والتأیید في حكمھ للشعب اال .حسني ھاشمي االعوان والخاصة لما بینھما من نسب

ھ سنة      . والمساواة بالعدل د وفات ب عن شییعھ المھی ذكرون ت ى    1944 ولعل الكثیر ممن عاشوا تلك االیام ی م حیث حمل عل
ة        ي حسینیة العائل دفن ف اس لی ل االف الن اك  الرؤوس الى الكاظمیة من قب ت ممارسة االخوین اآل    .ھن د كان ین لحرفة   لق نف

ي    د              الوراقة اواخر القرن التاسع عشر وف سید عب دي ال راث لوال ر می ت خی ا كان دم طویال اال انھ م ت سراي وان ل سوق ال
 .الحیدري عندما انصرف الى ھذه الحرفة فیما بعد والتي نعتز بھا االمیر

ي مسیر             وخالصة القول ان   م ف ھ دور مھ اب بل ل ائع ومشتر للكت م یكن مجرد ب وراق ل ھ  ال اب وانتقائ ین    ة الكت ونشره ب
دم وازدھار   أالدارسین الذین تنتظرھم االمة وت    ة   مل منھم كل تق م والمعرف ددت       وضمن  للعل م تع ھذا الفھم الحضاري للعل

والفضل في اكتساب العلم ونشره فباالضافة للعرب كان ھناك اكراد وترك  قومیات المدرسین والدارسین وتبادلوا االنتفاع
 لوا من العلم وافادوا واستفادوا في بغداد منارة العلم والحضارةنھ وفرس وھنود

     )جریدة المدى العراقیة (
 
  
  

  *جسر الصّرافیة شاھد على احداث تاریخیة مھمة
  عبدالجبار السامرائي

سان    ف  اني عشر من نی وم الخمیس الث سر       ٢٠٠٧ي ی دمیر ج و ت ًا؛ الحدث ھ داد حدثًا حزین رة بغ ي ذاك اریخ ف جل الت  س
  . غرقًات في نھر دجلة وماتا حتفھتاح بریئة لقوصرافیة، وإزھاق أرال

سًا للعشاق، ولھواة المشي         ) الجسر الحدیدي (لقد ظل    ان متنف ث ك ستین عامًا شامخًا، ویشكل معلمًا من معالم بغداد، حی
  .وطالب التمتع بالطبیعة بین العطیفیة والوزیریة

  .١٩٤٦ز عام تاریخ الجسر یقول انھ شّید من قبل االنكلی
ى خانقین، وال سیما قطارات          ١٩٥١في عام    داد ال سافر من بغ  تحّول الى جسرٍ  لعبور القطارات حیث كانت القطارات ت

  .الحمل عبر سكة ھذا الجسر
  .في السبعینیات من القرن الماضي ألغي الخط القدیم المتري للقطار، وبقیت السكة شاھدًا على ماضٍ  تولى

ان جسر       زوارق المضیئة             في الماضي، ك ة وال ة بمرور المسیرات النھری االت الوطنی ي الصرافیة یشھد االحتف د ف  الحدی
د                       ة الخال ي أحضان دجل ي القوارب ف م ف اء ورقص ھواة الطرب وھ ة وغن اب الناری بالنشرات الضوئیة، فضًال عن األلع

  .مبتھجین في الدنیا الزاھیة لھم
لمحبوبتھ التي شغفتھ ) المولیة(الذي غنى ) سعید عكار(ربعینیات اسمھ بالقرب من ھذا الجسر عاش مطرب بدوي في األ

  :حبًا فقال
٤٣  



  
  یا عین مولیتین
  یا عین مو لّیھ 

  جسر الحدید انكطع
  من دوس رجلیھ

  .٢٠٠٦المتوفى عام ) جبار ولد سعید عكار(وقد أحیا ھذا اللون من الغناء الشعبي ولده المرحوم المطرب البدوي 
 الصرافیة بالبطولة، حیث كان طالب الكلیة العسكریة، والقوات الخاصة یجرون التمارین العسكریة علیھ، لقد اقترن جسر

ى الجرأة ورباطة الجأش                 ده عل ة تعوی اء النھر، بغی ة م ى لّج ز   . حیث یقذف المتدرب بنفسھ من أعلى الجسر ال ان القف ك
ال    لطالب الكلیة العسكریة یتم في موسم الشتاء، تصاحبھ زغارید ا  شباب واألطف لنسوة الالئي كن یحضرن مع الرجال وال
فرح الجتیاز أوالدھن من طالب الكلیة العسكریة القفز من توحتى الشیوخ لمشاھدة تلك الفعالیة البطولیة، وكانت األمھات 

  ).كما العصفور بّللھ القطُر(على الجسر ویخرجون سالمین من النھر، 
ذي             والیوم، وبعد ان سقط الجسر في دجلة   ذي حّل بھذا الصرح ال دمار ال رارة لمشھد ال ، خرج أھل الصرافیة یبكون بم

  .كانت لھم معھ ذكریات ال تنسى
ھ            ى مقتربات ي مواسم الفرح عل وا ف ھ وغّن وا ب ى   . لقد كان جسر الصرافیة ملھمًا للشعراء واألدباء، ولطالما تغّن ان ملتق ك

  ..العشاق
  عیون المھا بین الرصافة والجسرِ 

  الھوى من حیث أدري وال أدريجلبَن 
اً        ي  . وفي منطقة الصرافیة، وقع حدث من أھم األحداث التي غّیرت وجھ العراق السیاسي مؤقت اني    ٢١فف  من تشرین الث

 ُعقَد بدار الوزیر جمیل عبدالوھاب، المطّل على نھر دجلة، االجتماع الرسمي األول للدول الخمس التي وقّعت على ١٩٥٥
  .العراق وتركیا والباكستان وایران وبریطانیا: وھي) حلف المعاھدة المركزیة/ لف بغداد ح(  میثاق بغداد 

اني    ٢٢ومن الصرافیة، أعلن یوم      ھ،       ١٩٥٥ من تشرین الث ة عن اق بغداد وتشكیل اللجان المنبثق ان الرسمي لمیث  البی
  .وتأسیس السكرتاریة الدائمة، التي كان مقرھا بغداد

  .١٩٥٨ من تموز ١٤، أي بعد انقالب ١٩٥٩نسحب من حلف بغداد في آذار نشیر الى ان العراق قد ا
مترًا، ویتكون من ) ٢١٦٦(تبقى االشارة الى ان جسر الصرافیة یعد أطول جسر في العالم، حیث یبلغ طولھ مع مقترباتھ 

متار، فضًال عن ممر  مترًا وعرضھ ستة أ٤٥٠فضاءات طولھا ثمانین مترًا لكل فضاء، ویبلغ طول الجسر فوق نھر دجلة 
) سدني(، ان جسر الصرافیة كان مقررًا لھ ان یزّین مدینة القائلویقال والعھدة على  . خاص بعبور المشاة بعرض مترین    

  .االسترالیة، ولكن تم تغییر محطة اقامتھ لتكون بغداد، وھو من تنفیذ شركة بریطانیة
  )جریدة المشرق العراقیة ( 

                        .ه وافتتح مؤخرًا جسر الصرافیة اعید اعمار* 
  
  

   یقاوم ضیاع الذاكرة)المتحف البغدادي  ( متحف الشمع العراقي
  فاضل مشعل ـ بغداد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اط                  ل تجسد أنم ا یضمھ من تماثی بالد من خالل م ا ال ي غرقت فیھ یقاوم متحف الشمع العراقي أجواء الحرب والدمار الت
ات    عند جسر الشھداء الذي یربط جانبي الكرخ والرصافة، وھي منطقة تشھد غالبا اشتباكات یقع المتحف  .الحیاة وھجم

  .متبادلة بین مسلحین ورجال الشرطة
 یترددون بانبھار على المتحف لكي یتعرفوا   كان منھم عرب وأجانب بل لم یكونوا عراقیین   متحف الشمع في بغداد    رواد

  .على تفاصیل حیاة أھل بغداد
٤٤  



  
اة    تجسید والفكرة التي یقوم علیھا المتحف، حسب ما یقول علي محمد عبودي المشرف علیھ، ھي     مشاھد منتقاة من حی

  .أھل مدینة بغداد
ومن بین المشاھد التي یضمھا المتحف الذي افتتح في نھایة السبعینیات من القرن الماضي، المھن التي یمارسھا الرجال 

  .سبات المختلفة، والعادات والتقالیدوالنساء، واالحتفاالت في المنا
شمع         ادة ال ا مواصفات    ویضیف عبودي أن التماثیل المعروضة مصنوعة من م ت فیھ ى األشكال      روعی خاصة تحافظ عل

  .بما یضمن عدم تغییرھا المنحوتة عند تعرضھا لدرجات الحرارة العالیة
  بین لندن وبغداد 

رة م   ن فك ستوحاة م داد م ي بغ شمع ف ف ال رة متح ي  فك شھیر ف شمع ال تحف ال
  .العاصمة البریطانیة لندن

راقیین المتحدرین            دعین الع ق من المب ودي فتواله فری أما التنفیذ كما یقول عب
  .من أصول بغدادیة عریقة

ي الفولكلور          ادیمیین المتخصصین ف یوضح عبودي أنھ إلى جانب الكتاب واألك
ات مع مادة الشمع   البغدادي، تعامل النحاتون المعروفون       برشاقة فكانت الحكای

  .المعروضة التي تجسدھا التماثیل تستھوي الناس من خارج وداخل العراق
  الزورخانھ

اة أھل      لم یعد المقھى الملحق بالمتحف یغص بكبار السن ألن المقھى أغلق أبوابھ، ولم نجد من ھؤالء من یحدثنا عن حی
  .بغداد غیر الحاج رجب

   تمارس على أنغام-ضیة لتنمیة عضالت الجسموھي لعبة ریا-كانت الزورخانھ 
ي   ام العراق دادي والمق ت البغ یقى التخ ب .موس اج رج ول الح ل   ویق ا زاد ثق كلم
ھ     ق ل ي المراف وت المغن ة زاد دوي ص ة    .اللعب ا المعروف داد مقاھیھ ا أن لبغ كم

ان،  ي األعراس والخت ا ف ة حیاتھ ة    وطریق ي حیاك رقھم ف داد ط ل بغ ضا ألھ وأی
اط تجسدھا    رقھم في الذھاب إلى الحمامات العامة المالبس ولھم ط   كل ھذه األنم

  .تماثیل من الشمع داخل المتحف البغدادي
 )الجزیرة ، وجریدة االخبار ( 

  
  
  
  

  كزار حنتوش شھادة بحق الشاعر الكبیر الراحل/ حنتوش العراقي العالمي 
   ـ قاص  وكاتب عراقين عبیدعلي حسی

الشعر حلیبھ البار والكلمة وسادتھ حین یغفو     .. ساللتھ الكون .. أمھ الدیوانیة وأبوه العراق .. ھو شاعر عراقي عالمي    
ودمھ ترّشح من دھلة الفرات .. قلبھ ُجِبل من بردي الشطرة .. جسده سوَِّي من طین اهللا .. في حضن الدغارة مھده الوثیر 

دي  َش..  ة ج ي وطیب ان أم ذكرني بحن ائي ی عره الحّن
ذوري       ى ج سرا ال سبني ق عره ین دتي وِش زل ج ومغ

مالمح وجھھ العراقیة تجعلني أنام مطمئنا .. السومریة 
ولي     دور ح ضباع ت ت ال راء وإن كان ي الع اه .. ف وعین

ان      ا ك ازال كم وب م ھیل الجن دان ان ص ان تؤك الودیعت
ا صادحًا    را    .. ھادئ شبھ كثی زقزقة العصافیر   ضحكتھ ت

ي أن الكالم      .. المطمئنة الفرحانة   فمھ المزموم یقول ل
ین شفتیك          وكفھ  .. اذا لم یكن شعرا فال تدعھ یفّر من ب
ا     ة لھ ة الناحل ط الرقیق وف القط شبھ كف ي ت سة  الت  لم

سالم    واء الم ة الم ال ولغ ل االطف ى  .. أنام ھ الیمن ذراع
 قصبة  وساقھ الیسرى.. فالة یاما فتكت بظھور الورق       

راق         ین الع خ بط ذرھا راس ور ج ردي الھ ن ب ة م یافع
.. یا إلھي .. أما كّلھ .. وفرعھا مشرئب نحو سماء اهللا     

ذي ال          رات ال ذي ال یتشظى والف العراق ال ذكرني ب انھ ی
  .فدمھ زالل دجلة وقلبھ بغداد الھوى والسالم وقلمھ نخلة ترعاھا روح العراق.. ینضب والنخیل الذي ال یموت 

 صورتھ التي یطل بھا  والّدعُة.. ة سماؤه التي كانت وما زالت تظلل رأسھ في الرمضاء وتحصنھ من قرصة الھجیر الكلم
رین  سھ واآلخ ى نف دة    .. عل شعریة الخال وم ال ار والنج ى باالقم سرمدي المحّل ھ ال ي لیل ال الروح راءة .. والجم رة الب خم

  .دستوره عندما یتسیَّد االرض قانون الغاب 
  عندما یفرح حنتوش سیفرح أطفال .. تبكي عیون العراق .. وعندما یبكي .. یضحك الشعر كلھ.. ضحك حنتوش عندما ی

  
٤٥  



  
شعراء          .. العالم وعندما یحزن تحزن مالئكة السماء      شعر ویحسده ال ھ ال عرا یخجل من دع حنتوش ش دما یب دما  .. عن وعن

نطفئ وجھھ كانطفاء الشمس وذبولھا وعندما یھدأ یشع عندما یغضب حنتوش ی.. یغني یتسامي في حضرة روحھ الغناء 
  ..ویقوى كأنھ قمر أوحد في لیل شتاء 

د اللطیف            ادر وعب د الق سید ورعد عب ینادمھ كّل مساء جان دمو وعقیل علي وحسن النواب ونصیف الناصري وھادي ال
ر وعالو      بس زای ز     الراشد وأحمد آدم وماجد عدام وماجد موجد وجاسم كماش ورسمیة محی اظم كشیش وفاضل عزی ي ك

  ..فرمان ونجاة عبداهللا وعلي حسین عبید وكل االدباء األشقیاء 
  .سندباد في حبیبتھ بغداد المال في حدیقة األمة ومقاعد سینماتسألني عنھ أرصفة الحب في ساحة األندلس وحشائش الج

صاد    رر والح وفي األب ر وال ر والصدیق األكب ي األفق عر والغن شاعر األش ھ ال ر  ان ال األخط ر والجم اء األكث  األخضر والنق
ي       ر والحقیق والیراع األبحر والبریق األوفر والدقیق األسمر والعقیق العنبر والسالم األجدر والبھاء األندر والسرور األحب

  ..األبھر والرفیق األحمر
ي شروق       راق ف ھ یأخذ    لِشعره تنحني بردیة الجبایش ورمانة دیالي وتینة ھولیر، ولھ تصفق شمس الع ا، ومن ھا وغروبھ

  .الحُب العراقي طعمھ ولونھ وعطره وصوتھ
ضحك حزن العراق    راق  .. لضحكتھ ی ل الع زن طف ھ یح ارا   .. لدمعت غارا كب اس ص ھ تصغي الن ي .. لكلمت ستھ تزدھ ولھم

  ..االشجار اخضرارا 
  ھو الذي في ضمیر الشعر باق

  وفي عیون الشعب باق
  .فمرحي والف مرحي بحنتوش العراق

  : ھامش  
ة            (-١• ي الدیوانی المي یعیش ف دكتور     ) كزار حنتوش شاعر ع ھ االستاذ ال ذا الوصف اطلق دیري   " ھ اظم الب صاحب  " ك

  ".علي الوردي " اضخم موسوعة في العراق والوطن العربي قد تنشر بعد وفاتھ ان شاء اهللا حسب وصف الدكتور
یة بالدیوانیة لزوجتھ الشاعرة رسمیة محیبس زایر ضحى  فاجأه طائر الموت فأسكت نبضات قلبھ في اصبوحة تكریم-٢•

   .٢٩/١٢/٢٠٠٦یوم 
  )موقع مركز النور لالنتاج الفني واالعالمي المستقل ـ السوید( 

se.alnoor.www  
  

  والغناء َحّمامات بغداد أّیام زمان منتجعات للترفیھ والطبابة  
 فالح زكي

 

 
ھ  ي مذكرات سعودی(ف ة ال ة العربی االمملك ا عرفتھ راق   ) ة كم ر الع صف وزی ز ، ی ین الممی اج المرحوم ام ا الح ي كتبھ الت

 ولحظة خروجھ من الطائرة بانھا ١٩٥٤المفوض في السعودیة لحظة وصولھ الى مطار جدة في العشرین من مایس عام 
  .، لحرارة جو الحجاز العالیة المشبعة بالرطوبة) حّمام حیدر(تشبھ الدخول الى 

ي من             )حّمام حیدر (و در جلب ى حی ة، وینسب إل ة رأس القری ي شارع المستنصر قرب محل  الذي یضرب بھ المثل، كان ف
أغنیاء بغداد وموسریھا، وھو احد بقایا عشرة آالف حّمام في بغداد وحدھا، كما قدرھا المؤرخ الیعقوبي في القرن الثالث 

  !جري الى الفي حّمام فقط، قبل ان یتناقص عددھا لیصل في القرن السادس الھ)م٩٥٥(الھجري 
ي  (باللغة العربیة وتعني الحرارة المفرطة وقد وردت بصیغة  ) حّمى(أصلھا  ) حّمام(وكلمة   ام ترك ى    ) حّم بعض عل دى ال ل

الرغم من أن األتراك لم یستخدموا الحّمامات حینما كانوا بدوًا في موطنھم االصلي بآسیا الوسطى، لكنھم استخدموھا بعد 
  .المدخولھم الى اإلس

تالل          ة االح اني وبدای د العثم ر العھ ي أواخ صور ، وف دم الع ذ اق ة من اة البغدادی زًءامن الحی داد ج ي بغ ام ف بح الحّم واص
الحافلة بالمعتقدات والعادات الشعبیة ) البغادة( فإن الحّمامات البغدادیة كانت جزًءا من حیاة ١٩١٦البریطاني لبغداد عام 

ل أن تصبح شیئا من            والحكایات، اذ لم یوجد بغدادي    اده قب ان یرت ذي ك ام ال ھ حّمامھ الع یس ل في بدایة القرن الماضي ل
وا القصور                       ذین بن نھم ال د الموسرین م ًا خاصًا اال عن ا حّمام ا تجد فیھ ادرًا م ان ن ام زم دادیین أی الماضي، ألن بیوت البغ

  .والمنازل الحدیثة
ًا یجمع    ویتذكر الحاج سبع عبود ، الذي مازال یتردد على احد     ى اجتماعی حمامات الكرادة ، ان الحّمام البغدادي كان ملتق

ة                  ھ والطباب ًا للترفی ان منتجع ا ك ة ، انم سال والنظاف ى االغت دة ال تقتصر عل د عدی ز بفوائ أبناء المحالت المتقاربة، ویتمی
ادات وأ        وس وع ھ طق ت ل ة ، وكان ة والھوای ًا للموھب اء اثبات ى الغن ترخاء وحت ارف واالس ة   والتع رة بالطراف واء زاخ ج

  او حوش الحّمام وھو الذي أول ما یدخل الیھ الزبون ) المنزع(یتكون اغلب الحّمامات من ثالثة اقسام ، األول  ,والفكاھة
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ام األخرى،      ) لوج(حیث یجلس على   مرتفع في مدخلھ وحولھ اشبھ بالرفوف فیھا المناشف والصابون ومستلزمات الحم
ان    ة (وتحیط بالمك نھم           )دك ائن ویضع كل واحد م ا الزب ا أغراضھ  ) بقجة ( مفروشة بالحصران والبسط یجلس علیھ فیھ

 كما  یلف جسده بھا) البشطمال(او ما یسمى ) الوزرة(ومالبسھ ویشرع في نزع مالبسھ ویتقدم منھ عامل الحمام لیعطیھ 
  .یعطیھ قبقابَا خشبیَا یضع قدمیھ فیھ

وھو قاعة ثانیة بدرجة حرارة مناسبة تفصلھ عن األولى ستارة من قماش سمیك  ) قسم التعرق (بعدھا یذھب الزبون الى     
  .فطلبھ موجود حتمًا) مدلكجیًا(یتمدد علیھا الزبون لكي یتعرق ، واذا أراد المستحم ) دكة(وفي وسطھا 

بخارھا ، وھي قاعة ثم یدخل المستحم الى قاعة االغتسال التي ھي قلب الحمام الساخن حیث تتصاعد الحرارة العالیة مع 
رى للم       ار واألخ اء الح دة للم ان ، واح وض حنفیت ل ح ي ك سل وف واض الغ ا أح ة حولھ ستطیلة أو دائری ع  م ارد م اء الب

ا یقوم                 .نحاسیتین) طاستین( ر من شخص في حوض واحد، وھن ا یشترك اكث دلكجي (وغالبا م ون    ) الم بغسل جسم الزب
ین ی  رات، وح الث م رتین أو ث صابون م ة وال ـ  باللیف رق ب سال یط ن االغت ون م ي الزب ة(نتھ ة  ) الطاس ى حاف اس عل النح

رق (الحوض لكي ینبھ عامل الحّمام بأنھ جاھز للخروج ویرید مناشف، ثم یخرج الى مدخل المنطقة الوسطى      لیجد  ) التع
سھ النظیفة ویلف یرتدي مالب) تنشیف(العامل بانتظاره حامال لھ المناشف النظیفة، ثم یقدم لھ شاي الدارسین، وبعد فترة 

  )الجایجي(وعامل الحّمام و) المدلكجي(التي معھ ویقوم بدفع أجرة الحمام وإكرامیات ) البقجة(مالبسھ الوسخة في 
ان         ر (وما یثیر الدھشة ان وقود تلك الحّمامات ك ام       ) ! روث الحمی ى جوار كل حّم ان یوجد ال لّ (اذ ك ر   ) ت من روث الحمی

إذا    وھم باع) النكاكیب(یشترونھ من   ر ف ت (ة الطابوق والجص والقصب والحصران، ولھؤالء الباعة عدد من الحمی ) روث
اد            ام نوع من الرم اء الحم حملوا الروث إلى الحمامات وباعوھا ألصحابھا ، وینشأ من ھذا الروث بعد إحراقھ لتسخین م

ھ بالنورة فینشأ منھ ما ھو اشد قوة من شدید الزرقة كان أصحاب الحّمامات یبیعونھ لبائعي المواد اإلنشائیة الذین یخلطون
  .السمنت

ث الصاخبة     ) حّمام النسوان(واذا ذكر حّمام الرجال فال بد ان یذكر      ان یضج باالحادی الذي اشتھر في االمثال الشعبیة كمك
  .للمستحمات وال یفھم منھ شيء

تحمام    ارًا الس رك نھ ام یت ك الحم ال إال أن ذل ام الرج سھ حم ساء ھو نف ام الن ال   وحّم ة الرج ي خدم یًال ف ل ل ساء ویعم  الن
  .المستحمین

ام یوم        ) : ام سمیة  (تقول الحاجة    ى الحم ذھاب ال وم ال ان ی ا     ) كسلة (ك رأة، تصحب معھ سبة للم ة (بالن اء   ) الركی وھي ان
كل  ى ش ري مضلع عل یاف(دائ صنوع من ) اش ي م زات  ) الصفر(الرق ظ التجھی ستخدمھ لحف اء وت ھ غط اس، ول أي النح

  .)الدیرم وسبداج الوجھ وكیس الحمام واللیفة والصابونة ومشط الخشب والحجارة السوداء(مثل الخاصة بھا 
ى  ) اذا ضاق خلكك اتذكر ایام عرسك(وعلى ذكر المثل   تستذكر الحاجة ام سمیة التي جاوزت عقدھا السابع من العمر احل

د     ایام عمرھا ، وتقول ان العروس كانت تأتي الى الحّمام برفقة صاحباتھا  ھ الزغاری الى فی ال تتع  فیتحول المكان الى احتف
سوة المستحمات   ! ، في مقدمة آالت العزف المصاحبة للغناء) طاسات الصفر(واالغاني حیث تكون    وتضیف ان بعض الن

ز العروك           اب والكبة وخب ام مثل الكب یقضین معظم النھار في الحّمام ، لذلك تراھن یستحضرن جمیع ما یلزمھن من الطع
ر ال           والف امًال او اكث ي بیوتھن شھرًا ك ائھن ف سًا لبق واكھ السیما النومي حلو والیرجعن الى بیوتھن اال عصرًا، وذلك تنفی

  !یخرجن منھ اال للجیران او االقرباء 
اتھم     وللبغدادیین قصص طریفة عن ایام طفولتھم وھم في سن الخامسة أو السادسة من العمر حین كانوا یذھبون مع امھ

وبعضھم الیسمح لھ بالدخول بالرغم من ان عمره كان دون السابعة العتقاد بعض النسوة ان ھؤالء  ) ام النسوانحّم(الى  
  !الن عیونھم ربما تزیغ ھنا او ھناك بقصد او بال قصد) النظر المحرم(االطفال قد یسترقون 

مراسمھ بالنسبة للعریس من ساعة أخذه   وللعرسان حكایات التنسى ، اذ كان العرس في بغداد یبدأ من الحّمام حیث تبدأ     
ور     دفعون اج ذین ی ربین ال دقائھ المق ن اص ام مع مجموعة م ام(للحّم تم  ) الحّم د ان ی ھ ، وبع ًا ل ھ(تكریم سلھ وتوظیب ) غ

  !یخرجون بھ الى الزفة في لیلة الدخلة 
  فق قول ویبدو ان نوري السعید كان من رواد احد حّمامات بغداد في منطقة الحیدرخانة ، على و

ھ   ) الباشا(الحاج رجب رشید الذي كان یسكن في بیت العائلة قرب الحّمام ، ویشیر الى ان    ) الشرطي (كان یصحب مرافق
  !!!مالبس اشھر رئیس وزراء عراقي وھما یدخالن الى الحّمام) بقجة(الذي یحمل 

سادس عشر     الذي یع) حّمام شامي(واذا تحدثنا عن اشھر حّمامات الكرخ ، فال بد ان نذكر        ى القرن ال ود تأریخ انشائھ ال
ع بجوار   ) حّمام الجسر(و) حّمام ایوب یتیم(المیالدي ویقع في عالوي الشیخ صندل و   ات الحسن   (ویق ام  (و) مشھد بن حّم

حّمام بنجھ (و) حّمام الشورجة(بقسمیھ الرجالي والنسائي و) حّمام حیدر(أما في الرصافة فأشھرھا     . في الكرخ ) الجعیفر
الح  (قرب سوق الھرج و) حّمام الباشا(في باب اآلغا و) حّمام كجو(مقابل سوق الصفافیر و ) علي ام الم ذي سمیت   ) حّم ال

ة  (المحلة بأسمھ و   ام الكھی ام یونس  (و) حّم م و      ) حّم اب المعظ رب ب دان ق ة المی ي محل ان  (ف ام عیف ام القاضي  (و) حّم ) حّم
ر رواده من تجار بغداد وی        ان وأناقة     بجانب المحكمة الشرعیة وأكث ز بنظافة المك سید  (و) المنزع (تمی ام ال ام  (و) حّم حّم

ارین، و ) حّمام السید یحیى(یقع في محلة باب الشیخ و      ) الراعي ر   (في محلة سوق الغزل في سوق العّط ام كیجھ جیل ) حّم
  .وغیرھا من الحّمامات التي اختفت من بغداد االن) حّمام بكتاش خان(و

ة أشخاص وھي     ألة لمستحمین ال یتردد غیرھم علیھا ومنھا التي ال تسع وبعض الحّمامات تكاد تكون خاص    كثر من أربع
أن ال أحد من        . تقع داخل البیوت   اد المؤرخ یجزم ب واخذت حّمامات بغداد حیزًا كبیرًا من الذاكرة الشعبیة البغدادیة ، ویك

ھ طقوس تختلف عن        وال یوجد حمّ  . كما یطلق علیھ الیوم ) حّمام السوق (البغدادیین من لم یدخل      داد ل ام من حّمامات بغ
  غیره، لكن طباع البغدادیین تكون مختلفة عمومًا ، فكل واحد یرید الحّمام على مزاجھ ومرامھ ، لذلك یختار البغدادي 
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ي         ى اآلخرین، وف حّمامھ الخاص ومقھاه الخاصة وصحیفتھ المفضلة وحزبھ وزعیمھ الخاص بھ وشیخھ الذي یفضلھ عل

  !ام البد للمستحم أن یختار مدلكھ وال یحید عنھ الحّم
أمًال               راھیم بجسده المتعب مت ل اب ة ، جلس الحاج خلی ة الحیدرخان ي محل وعلى اریكة متھالكة في مقھى حسن عجمي ف

ة         ال بلھجة بغدادی داد، ق أغاتي،  ( صخب الباعة والحمالین في شارع الرشید، وحین عرف ان الموضوع عن حّمامات بغ
ناس ایام زمان تدخل الحّمام لتنظف اجسامھا، اما الیوم فلن تستطیع حّمامات الدنیا تنظیف نفس توسخت بالحرام كانت ال

  .!وید تلطخت بالدماء 
  )مركز النورلالنتاج الفني واالعالمي المستقل ـ السوید(

   
  

  الكتاب االلكتروني لم یستطع التأثیر على موقع الكتاب المطبوع
  

ورت للكتاب ھذا العام اھتماما خاصا بالكتب االلكترونیة، إال یولي معرض فرانكف
ات          ر المكتب ن أكب دة م د، واح ة فیلتبیل دیر مكتب ر م الوس دریف دكتور ك أن ال
ي     ا ف ق نجاح م تحق ة ل ب االلكترونی ا أن الكت دیث لموقعن ي ح د ف ة، یؤك األلمانی

ت .األسواق  بكة االنترن ا ش ى بھ ي تحظ رة الت شعبیة الكبی الرغم من ال ، إال أن ب
ر        ان     . الكتاب المطبوع مازال ھو الملك في عالم الثقافة والفك ا ك ى عكس م وعل

بكة     ى ش شورة عل ات المن ي والمعلوم اب االلكترون ضعف الكت م ی ًا، ل متوقع
رض          ى مع ال عل د اإلقب ل تزای ة ب ب المطبوع ى الكت ال عل ن اإلقب ت م االنترن

رض خ  دیر المع وس م ورجن ب ول ی سب ق اب ح ورت للكت دوة فرانكف الل الن
ال       ث ق ي الشخصي             : "االفتتاحیة للمعرض، حی د اكتسب التالق الم الرقمي بشكل خاص، فق ة والع ا في عصر العولم ألنن

  ". وقد امتألت قاعات المعرض عن آخرھا بالعارضین. والتبادل على مستوى دولي أھمیة أكبر
الكتاب المطبوع مجرد وسیلة : "قة حملھاوأضاف بوس أن األھم في معرض فرانكفورت ھو محتوى الكتب، ولیست طری 

ي كل     ". من عدة وسائل لنقل المعلومات والمحتوى ھو البضاعة الحقیقیة التي نتاجر فیھا       وكعادة معرض فرانكفورت ف
ب         ام بالكت ذا الع ي ھ رض ف تم المع ذلك یھ اب، ول الم الكت ي ع دة ف ات الجدی ى االتجاھ سلیط الضوء عل تم بت و یھ عام، فھ

ة        االلكترونیة   ب رقمی ى كت ار الكتب            . وبتحویل الكتب إل یس رابطة تج در، رئ د ھونیفیل دكتور جوتفری د ال ھ أك ومن جانب
في النھایة الكتاب : "األلمانیة، على أھمیة الكتب الرقمیة وااللكترونیة مؤكدًا على أن ھذا ال یقلل من أھمیة الكتاب، قائالً   

ھ       ا نفعل ر ". ھو الشيء المركزي بالنسبة لكل م در عن سعادتھ    وعب  ھونیفیل
بالنمو الملحوظ في عدد العارضین في معرض فرانكفورت للكتاب مرجعًا ھذا 

ة     ة والمعلومات االلكترونی الم للرقمی ر لتحول الع در أیضا   . األم ر ھونیفیل عب
ًعن سعادتھ بزیادة اإلقبال على شراء الكتب في العام الماضي بشكل ملحوظ      

  .  بالمائة٤لكتب األلماني بنسبة ، إذ زاد حجم المبیعات في سوق ا
  الكتاب االلكتروني مازال بعیدًا عن احتیاج الجمھور 
ة      ب المادی ق المكاس م یحق ة ل ب رقمی ى كت ة إل ب المطبوع ل الكت لكن تحوی

، Weltbildالمتوقعة مثلما أكد الدكتور كالوس دریفر، مدیر مكتبة فیلتبیلد 
ات   ر المكتب ا  واحدة من أكب ي حدیث لموقعن ة، ف م  .  األلمانی ر ل ي رأي دریف ف

ة   : "تنجح أیة محاولة إلدخال الكتب االلكترونیة إلى األسواق، ویقول عن أسباب ھذا الفشل    ب االلكترونی الحدیث عن الكت
ب لھ عدة جوانب، لكن الكتاب االلكتروني حسب التعریف المتعارف علیھ ھو جھاز صغیر یمكن المستخدم من قراءة الكت       

ة یكمن    ". معظم الناس یزال بعیدا عن على شاشتھ، وھذا أمر ال  ب االلكترونی یرى دریفر أن أحد أسباب فشل انتشار الكت
ھل            د القراءة من صفحة مطبوعة أس ة أخرى تع ة ومن ناحی عوبة استعمالھ من ناحی ذا الجھاز وص عر ھ اع س ي ارتف ف

ویرى الخبیر في مجال تسویق الكتب أن القارئ یلجأ إلى الكتب   . بمراحل من القراءة من شاشة الكمبیوتر على حد قولھ 
ة یكون أسھل،              ك الحال ي تل ت ف ر شاشة االنترن ا عب ا، ألن البحث عنھ االلكترونیة فقط في حال البحث عن معلومة بعینھ

دیا   ومن أمثلة ھذا مثًال انتشار االعتماد عل . وعندئذ یمكن للقارئ أن یشتري مقاًال ما أو معلومة بعینھا   ى موسوعة ویكبی
الطبع غیرت      : "ویقول في ھذا اإلطار    حینما نفكر في ویكیبیدیا كمثال، تلك المكتبة الضخمة على شاشة االنترنت، فھي ب

ا              اك بعض التحفظات حول جودة المعلومات بھ ان ھن راءة وإن ك ت والكتب      . الكثیر في عالم الق إن االنترن وبشكل عام ف
ي مجاالت البحث العلمي    االلكترونیة قد أثرت بالفعل ع    اء        ". لى عادات القراءة ف ازال یفضل اقتن ھ م ي رأی ارئ ف لكن الق

  . الكتب المطبوعة حتى فیما یتعلق بالقوامیس والموسوعات، ألن استخدامھا أسھل وأسرع
  االنترنت ساھمت في زیادة مبیعات الكتب

 االنترنت جذبت الشباب، وألھتھم عن القراءة، یؤكد الدكتور دریفر أن وعلى عكس االعتقاد السائد لدى البعض أن شبكة 
ث یقول    د،          : "تأثیر االنترنت على سوق الكتب كان إیجابیًا جدا ، حی اب رقمي بشكل جی ى كت اب إل ل الكت تم تحوی ا ی حینم

وھذا األمر یسھل . ترنتفیمكن في تلك الحالة البحث عنھ وإیجاده بشكل أسرع في الكتالوجات المنشورة على صفحات االن
عطي یفاالنترنت . عملیة البحث عن الكتب وإیجادھا بالنسبة للمستخدم ، فھو أسھل كثیرًا من البحث في المكتبات المختلفة

   ملیون منتج جدید باإلضافة ٢٫٥لدینا في موقعنا على االنترنت . مجاًال مفتوحًا للمستخدم إلیجاد الكتب ومقارنة األسعار
٤٨  



  
ى م ا     إل د م ستخدم لیج ة للم تح الفرص ا یف و م ستخدمة، وھ ب الم ین الكت الی
  ". یریده

ى              ام الماضي وصلت إل ي الع ت ف ر شبكة االنترن د عب ة فیلتبیل ات مكتب مبیع
اه  ٣٠نحو   ملیون یورو بزیادة وصلت إلى     ٣٣٠  بالمائة، لكن الملفت لالنتب

ول       ر یق دكتور دریف ستخدمة، ال ب الم ن الكت ا م رًا منھ صدد أن كثی ذا ال : بھ
ًا،    " القراء یتجھون لشراء كتب مستخدمة لیس بحثًا عن الكتب األرخص ثمن

د اختفت من األسواق            دة ق ا أجد نصوصًا     . ولكن ألن النسخة الجدی رًا م وكثی
ت یمكن    ر االنترن اعت، لكن عب ا اختفت وض ة أظن أنھ سفیة وأدبی ًا فل وكتب

  ". إیجاد نسخ منھا
 )www.dw-world.de/dw/articleموقع ( 

  
  
  

  التدوین التاریخي بین المؤرخ واإلعالمي
  أحمد الناجي

بدأ التاریخ یظھر الى حیز الوجود في صورة بدائیة أولیة، وبدأ اإلحساس بھ یتكون في ذھن البشریة منذ أقدم العصور،        
ام التاریخ بعدما أصبحت  وتدرج التعبیر عنھ مختلطًا أوًال بعناصر من الفن، كالرسم والنقش على الحجر، فیما زاد االھتم    

 من ھموم اإلنسان وانشغاالتھ، وباتت معرفتھ في نظر البعض تحدیًا لجھل اإلنسان بنفسھ، وسیبقى اإلنسان ًءادراستھ جز
  .معنیًا باالشتغال في التاریخ مادامت الحقائق في نظره نسبیة غیر مطلقة، ومادام عقلھ یھوى الشك واالستزادة

ھ موضوع حي، ومتصل بصورة وثیقة             من الطبیعي اختالف اآلر     ھ وتفسیره، ألن اریخ وأسلوب كتابت اء حول مفھوم الت
واتسع نطاق تعریف التاریخ الى جملة تعریفات . باالتجاھات الفكریة وبالتطورات العامة، فیتأثر بھا وقد یؤثر في بعضھا 

 الدكتور عبد الواحد ذنون طھ، متداخًال مع  ومفاھیم ، حتى أصبح لدینا الكثیر مما یدعو الى الرفض أو التساؤل كما علق      
في حدیثھ ) م١٤٠٦/ ھـ٨٠٨ت (وسنكتفي باإلشارة الى ما ذھب الیھ ابن خلدون . الكثیر مما یتوفر فیھ الوضوح واإلقناع

د الیھ أما بعد فأن التاریخ فن من الفنون التي تتداولھ األمم واألجیال وتش: "عن التاریخ لكونھ قدم نظرة متمایزة حین قال
اء           ھ العلم ي فھم ساوى ف ال، وتت وك واالقی ھ المل افس فی ال وتتن سوقة واالغف ھ ال ى معرفت سمو ال ال وت ب والرح الركائ

ق     ... إذ ھو في ظاھرة ال یزید على أخبار عن األیام والدول والسوابق من القرون االول   . والجھال ھ نظر وتحقی ي باطن وف
أن       وتعلیل للكائنات ومبادئھا دقیق، وعلم بكی    ي الحكمة عریق، وجدیر ب فیات الوقائع وأسبابھا عمیق، فھو لذلك أصیل ف

ى    "علم التاریخ"ومن ذلك، یمكننا القول بأن نظرة ابن خلدون ومفھومھ لـ  ...". یعد في علومھا وخلیق    ، تقوم أساسًا عل
دو أ          ا، ویب ات وغیرھ ي     النظر العقلي والتحقیق في األسباب والتعلیل النظري والعلم بالكیفی المعنى المستتر ف اریخ ب ن الت

ق البحث واالستقصاء، وھكذا نستشف وجود عدة مستویات            رؤیة ابن خلدون، ھي المعرفة التي یتوصل الیھا عن طری
  .من النظر في كتابة التاریخ

ة اإلجا         ة  تلك ھي جملة من االعتبارات، وضحت دور المؤرخ في كتابة التاریخ، فھو في نظر الدكتور زكي صالح محاول ب
ل             ى التفسیر والتعلی ائق ویرمي الخامس ال ا بتحري الحق ي  . عن خمسة أسئلة، یتعلق أربعة منھ اذا   : واألسئلة ھ من وم

ومتى وأین ولماذا أو بتعبیر آخر من الفاعل وما ھو الفعل ومتى وأین حدث ولماذا؟ ویرى البعض بأن اإلجابة عن األخیر  
ا نحو        من ھذه األسئلة كانت وما تزال مصدر اختالف      ي تتجھ جمیعھ ى تلك األسئلة الت دائم بین المؤرخین، وباإلضافة ال

المؤرخ الموفق    ا سادسشؤون الماضي، فھناك من المؤرخین من یوجھ سؤاال     الى أین ؟ یتناول شؤون المستقبل أیضًا، ف
  .یضم المستقبل بین جوانحھ سواء فكر أم لم یفكر

ي      "إن التاریخ كلھ تاریخ معاصر : "شھتستوقفنا ھنا مقولة الفیلسوف اإلیطالي كروت   اریخ یتكون ف ذلك أن الت ي ب ، ویعن
األساس من رؤیة الماضي بمنظار الحاضر وفي ضوء مشاكلھ، ذلك مما یجعل عمل المؤرخ الرئیس لن یكون التسجیل بل 

  .التقدیر أیضًا، لذا ففھم أي تاریخ یتطلب فھم نظرة المؤرخ واتجاھاتھ الفكریة
ذي      أما مناھج كتابة   سفي ال  التاریخ، فإنھا تنحصر في نظر الفیلسوف األلماني ھیغل بثالثة أقسام عالوة على المنھج الفل

الي        و الت ى النح ر، وھي عل اریخ من خالل الفك ى بدراسة الت یش     : یعن ذي یع ھ المؤرخ ال اریخ األصل، یكتب األول ھو الت
المؤرخ وھو ال یعیش األحداث، بمعنى انھ یؤرخ لعصر آخر، تفاصیل األحداث، والثاني التاریخ النظري أو التأملي، یكتبھ 

ي أو      اریخ العمل ة، والت ار التاریخی رد األخب ى س ؤرخ عل رض الم صر غ ھ یقت شمولي وفی اریخ ال ى الت سم ال دوره ینق وب
اریخ    ي، والت ة من أحداث الماض دروس األخالقی یم وال ادئ والق ر والعظة والمب تخالص العب تم باس ذي یھ اتي ال  البراغم

النقدي الذي ال یعرض المؤرخ وقائع التاریخ نفسھ دائمًا، وإنما یقوم بعرض الروایات التاریخیة المختلفة لغرض فحصھا 
أما المنھج الثالث فھو الذي یحمل خاصتین متعارضتین ھما الجزئیة . ودراستھا ونقدھا، وبیان مدى حقیقتھا ومعقولیتھا      

  .خ الفن عبر العصوروالعمومیة، كأن یتعقب المؤرخ كتابة تاری
ة               ة العلمی ي باألمان د والتحل ة الشك والنق ة ومزی ا المؤرخ، مثل حب المعرفة والحیادی ى بھ ا یتوجب أن یتحل اك مزای ھن
ة من                  ة أنواع مختلف ى معرف اریخ بحاجة ال ي الت والشعور بالمسؤولیة، الخ، فضًال عن المؤھالت الشخصیة، فالباحث ف

  خ علم یتناول دراسة التجربة اإلنسانیة على األرض دراسة شاملة بحسب تعبیر الدكتور العلوم اإلنسانیة، ألن التاری
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  .حسین مؤنس

ي                 ب أو الصحفي ف ھ الكات ا یكتب ین م اریخ وب ي الت ھ الباحث ف ا یكتب ین م حاولت اإلفاضة في ما تقدم بغیة فك االشتباك ب
ذا         وسائل اإلعالم، وقد ال یدرك كل منھما أن ما یكتبھ عن الی       ة تمس ھ ة تفاصیل تاریخی ي كتاب ومي المعاش ھو إسھام ف

  .الجانب أو ذاك، ستكون في یوم ما مصدرًا مھمًا من مصادر التاریخ، ولكنھا تبقى في كل األحوال مادة صحفیة لیس أكثر
  الطبع فیؤرخھ، ذكر العالمة جواد علي بأن المفسرین ذھبوا الى أن الكاتب لھ طبع في التاریخ، بینما المؤرخ ینقل ذلك 

  لیصبح وثیقة، موضحًا أن كل إنسان ھو مؤرخ بطبعھ، وما یقوم بھ ویفعلھ ھو تاریخ، بالنسبة لھ وبالنسبة لغیره، في 
و    عوره ھ ة، وش ھ بالكتاب ائق، توحي الی شاعره كوث ستخدم م تھن، ی ب مم و كات ین أن الصحفي ھ ة"ح اریخ، " وثیق للت

 الكاتب یعبر عن نفسھ، أما المؤرخ فیعبر عن غیره، ویحكي ما صنعھ غیره من والفرق بینھ وبین المؤرخ، یتمثل في أن
تاریخ، باالستناد الى الوثیقة التي قد تكون كتابة أو أداة أو صورة، وقد تكون حدیثًا مسجًال، الى غیر ذلك مما یستعین بھ 

ھ         ب یوحي الی ا الكات دو ) شیطانھ (المؤرخ، ویستنطقھ لیصنع منھ تاریخھ، بینم ة من      بت ة، ویمكن أن تكون وثیق ین وثیق
  .وثائق التاریخ

في رفد كتابة التاریخ، فعلى سبیل ) المكتوبة والمرئیة والمسموعة(من غیر السلیم في اعتقادنا إغفال اثر وسائل اإلعالم 
ا، وسیجد فیھ                ة عنھ د الكتاب ي یری ة الت ة التاریخی ى صحف ومجالت المرحل ا تفاصیل  المثال، البد للباحث من الرجوع ال

ا بلغ                   ى مستوى الشخصیات، ومھم ى عل ة أو حت ة والثقافی سیاسیة واالقتصادیة واالجتماعی ف الصعد ال ي مختل حافلة ف
ة          ر ھامش الحری قدرھا فانھا ستغني دراستھ، ولكنھا لیست بالضرورة معلومات متكاملة أو تحمل صدقیة، ناھیك عن اث

موضوعیة الباحث في التاریخ وقدرتھ في مھمة التعامل مع تلك المعلومات المتاحة في أیام نشرھا، ومن ھذه النقطة تبرز 
  .وتنقیتھا من االلتباسات والتشوھات

أما تناول اإلحداث التأریخیة في وسائل اإلعالم من قبل كاتب أو صحفي، فھو أمر غرضھ ال یتعلق بكتابة التاریخ بقدر ما  
اءة الى حوادث تاریخیة معینة بصورة مختصرة أو استعادة بعض من ھو معني بمھمة صحفیة، فكل منھم یقوم بتقدیم إیم

تفاصیلھا بغیة تنشیط ذاكرة المتلقي، الى جانب ما یرمي الى نشره من العبر والتجارب والقیم والمبادئ، وعلینا أن نتذكر 
ا أو إ              ساوقًا مع أفكارھ ًا مت ة سیكون حتم تج تحت خیمة الوسیلة اإلعالمی ا ین أن كل م ًا ب رًا عن   دائم دیولوجیتھا، ومعب ی

ر                   ستغل المنب د ی دعایات، وق ة كترویج ال رة من مرامي نفعی ي أحایین كثی توجھاتھا في مختلف الجوانب، وھو ال یخلو ف
  .الصحفي في تلك الحالة لغرض تشویھ حقائق التاریخ

 )موقع الحوار المتمدن االلكتروني(
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  عناوین عریضة
  

  .ئةامعدل نشر الكتاب في العالم العربي أقل من واحد بالمـ 
  ) المعلوماتیةنبأشبكة ال(

  ..ى الرأسالكتابة مخزون عمیق والقراءة مغامرة فـ 
  .قاصر یحتاج إلى وصایة بیت ال تدخلھ الكتب.. و 

  )نالینوموقع العرب ا(
ذي عرف   .  .  من أكثر المؤلفین العراقیین شعبیًةعلي الورديـ  ھذا العالم االجتماعي والمؤرخ ال

وعیتھ، ھ وموض اة     باعتدال اھر الحی اریخ ومظ ائع الت سیر وق ي تف ة ف ى الحیادی ھ إل تند منھج اس
  .المعاصرة

  )جریدة الصباح الجدید العراقیة ( 
ث                 ـ   ا من حی ة وأثبتھ ث التكلف ا من حی ع الحدیث ، وأقلھ م أدوات المجتم الخدمة المكتبیة من أھ

  . الفائدة 
  )ي للمعلومات بموقع النادي العر( 

  .ـ لمیعة عباس عمارة شاعرة تقول كلمتھا كاالمیرة
  )الراصد الجدید العراقیةجریدة (

نع             فن النحت من     ـ   م طرق ص ذ ان تعل دائي من سان الب ي مارسھا االن ة الت شطة االبداعی دم االن أق
ھذا الفن كان قاسما مشتركا و . مواجھة صعوبات حیاتھ الیومیةفيادواتھ الشخصیة التي تساعده 

ا        قد للعدید من االبداعات االنسانیة كفن العمارة، و   ي تركت إرث ر الحضارات الت ت عب  تطور النح
  .نجزات النحتیة المعبرة عن الكثیر من مالمح الحیاة في عصرھاعظیما من الم

  )جریدة الوطن العربیة (
 
 



  
  
  
  
  
  

  ات من عمر بغداداحداث وسنو
  ـ بغدادعراقي عبد الحمید الجباري ـ كاتب وشاعر:اعداد 

  الحلقة الثانیة
محمد المنتصر باهللا " المنتصر باهللا وتولیة ابنھ "  العاشر، قتلھ ابنھ يالخلیفة العباس" مقتل المتوكل على اهللا -: م٨٦١

 "  
ة    : م ٨٦٢ اهللا   " وفاة الخلیف ي سامراء، وتو   " المنتصر ب د ابن المعتصم       ودفنھ ف ن محم د اب ة احم اهللا  " لی " المستعین ب

  .الخالفة بتاثیر القواد االتراك 
  .حدوث الفتنة في بغداد بین الجند والشاكریة بسبب استیالء االتراك على مقالید االمور : م٨٦٣
  .انشاء سور لكال جانبي بغداد الشرقي والغربي :م ٨٦٤
  ٠یلسوف العرب واالسالم یعقوب ابن اسحاق ف" الكندي " وفاة :م٨٦٦
  ٠)علیھ السالم(علي الھادي ابن محمد الجواد " ورود االخبار الى بغداد بوفاة االمام :م٨٦٨
ة        : م ٨٦٩ اهللا بالخالف اهللا ابن الواثق ب دي ب وبي      ـ  .خلع المعتز وقتلھ ، ومبایعة محمد المھت ي جن زنج ف ظھور صاحب ال

 .العراق
  ٠وفاة البخاري صاحب المسند الصحیحـ التراك ، فحاربھم واصیب ومات خلعھ ا" المھتدي باهللا " خلع : م٨٧٠
  ٠وفاة االمام الحسن العسكري ابن االمام علي الھادي علیھما السالم  ، ودفن في سامراء : م٨٧٤
  ٠من بغداد الى واسط لمحاربة الزنج " الموفق" مسیرة الخلیفة : م٨٨٠
  ٠"طبقات الشعراء" م اللغوي النحوي المشھور صاحب كتابعبد اهللا ابن مسل" ابن قتیبة" وفاة : م ٨٨٩
  یقال انھا صنعت الف صوت في الغناء " مغنیة ادیبة ... شاعرة " وفاة عریب المامونیة :م٨٩٠
عبد السالم ابن رغبان " وفاة دیك الجن  ـ بالخالفة " المتعھد على اهللا " مبایعة  ـ "الموفق باهللا" وفاة الخلیفة : م٨٩٢

مبایعة ابن ـ بغداد " المتعھد على اهللا " وفاة الخلیفة  ـ .وسمي دیك الجن إلن عینیھ كانتا خضراوین..  المشھور الشاعر
بالذري  " وفاة  ـ  بالخالفة " المتعھد باهللا " العباس  اب          " ال ي ، صاحب كت ن جابر، مؤرخ جغراف ى اب د ابن یحی " احم

 "فتوح البلدان وكتب اخرى
شھیر   ـ  . سامراء الى بغدادعودة الخالفة من:م ٨٣٩ وفاة ابن الرومي علي ابن العباس ابن جریح ابي الحسن الشاعر ال

  .المتطیر الھجاء عاشق الطبیعة ... المتشائم
  وفاة الجنید البغدادي امام الدنیا في زمانھ وشیخ مذھب التصوف : م٩١٠
  .اد من بیع وشراء كتبھ وحرق جثتھ قتل الحسین ابن المنصور الحالج ومنع الوراقین  في اسواق بغد: م٩٢٠
وفاة الطبري  محمد ابن جریر ابن یزید الطبري المفسر الكبیر من مؤلفاتھ اخبار الرسل والملوك ویعرف بتاریخ   :م٩٢٢

اب     " وفاة الرازي ـ الطبري   الم وصاحب كت ي   " ابن بكر محمد ابن زكریا الطبیب الفیلسوف والموسیقي والع الحاوي ف
 ".الطب 
  "وضرب اعناقھم" صدره والشعراني وابن منصور (( القبض على ثالثة من اصحاب الحالج وھم : م٩٢٤
  غالء االسعار وغلق بغداد على اثروصول فلول جیش الخالفة المنھزم امام القرامطة :  م٩٢٦
" مؤنس" بقیادة المقتدر باهللا بباب الشماسیة وھو یحارب العصاة والغلمان الذین خرجوا علیھ "  مقتل الخلیفة :م٩٣٢

  .القاھر باهللا " مبایعة محمد ابن المعتضد باهللا بالخالفة ولقبوه .ودفنھ ھناك 
  .المظفر وابنھ علي " مؤنس " قتل الخلیفة القاھر قائده التركي :م٩٣٣

ة       : ظھور البویھیین    ز الدول ي  عماد الدولة ابي الحسن علي وركن الدولة ابي علي وركن الدولة ابي علي الحسن ومع اب
  .الحسن احمد اوالد ابي شجاع ابن بؤیھ ابن فناخسرو 

  من الخالفة وسمل عینیھ ومبایعة الراضي بالھ احمد ابن المعتز " القاھر باهللا" خلع الخلیفة :م٩٣٤
  قطع ید الوزیر ابي علي محمد علي ابن مقلة بتحریض الوزیر ابن رائق للخلیفة الراضي باهللا:م٩٣٨
ي ابن الحسین واضع           " ابن مقلة " وفاة  :م٩٤٠ د ابن عل ي محم الكاتب الشھیر واالدیب الكبیر والوزیر الخطیر ابي عل

ى              ث والنسخ وعل ر المؤسس االول لقاعدتي الثل اعھ ویعتب اده واوض القواعد المھمة في تطویر الخط العربي وقیاس ابع
  .طریقتھ سار الخطاطون من بعده فھو المھندس االول للخط العربي

" توزن" الى الموصل بعد ان ترك بغداد واسواقھا تحت رحمة جند القائد التركي " المتقي باهللا" لخلیفة التجاء ا:م٩٤٤
  .فكثرت االعتداءات على االغنیاء والتجار وھاجر كثیرون منھم 

  .وتسلیم االمر للمستكفي باهللا" توزن تركي" من الخالفة من قبل امیر االمراء " المتقي هللا " خلع :م٩٤٥
٥١  

                                                                

 

  
الصفحة 
 الحــــرة

    



  
  یرید الموصل لمحاربة ناصر الدولة الحمداني " المستكفي باهللا " لخلیفة اوج خر

 .دخول احمد ابن بویھ مدینة بغداد وظھور اسمھ وكنیتھ واخویھ ایضا على الدنانیر والدراھم 
شوارع                        ى ال ساء یخرجن ال ت الن اس وكان رون من الن ھ من قبل فھرب كثی م یحصل مثل ي بغداد ل حصول قحط وغالء ف

وب الشوك وحصول امراض من ذلك   نثم تسقط الواحدة تلو االخرى میتة حتى اكل الناس خر   " الجوع الجوع " حن  ویص
 .في احشائھم وبیعت العقارات بالخبز 

 .وتولیة المطیع هللا بترتیب من البویھیین "المستكفي باهللا  " خلع الخلیفة 
 .ھ في الرصافة ومبایعة المطیع هللا بالخالفة بعد خلعھ وسمل عینیھ ودفن" المستكفي باهللا" وفاة الخلیفة 

اخر االدب              :م٩٦٥  یم وأحد مف شاعر الحك ب ال ي الطی ي الكندي اب مقتل المتنبي احمد ابن الحسین ابن عبد الصمد الجعف
  .العربي ، قتل ھو وولده محمد وخادمھ في دیر العاقول قرب بغداد 

ة االدب      علي ابن الحسین  " ابي الفرج االصفھاني  " وفاة :م٩٦٧ ي االموي القرشي من ائم ابن محمد ابن احمد المروان
  .ومقاتل الطالبین والبیان " االغاني" االعالم في معرفة التاریخ واالنساب والسیر واالثار لھ تصانیف منھا 

اء النحوي والفقی            :م٩٩٠ ھ وفاة ابي حیان التوحیدي علي ابن محمد ابن عباس البغدادي شیخ الصوفیة وفیلسوف االدب
  " .مثالب الوزیرین" الشاعر صاحب كتاب

القادر  " ةمن قبل بھاء الدولة البویھي ثم خلعھ واالستیالء على امالكھ وتولی" ع هللائالطا" القبض على الخلیفة :م٩٩١
  " .باهللا الخالفة 

  " ابو قریش الصیدالني" ظھور اول صیدلیة في بغداد واول من لقب بالصیدالني ھو :م٩٩٧
  ".المقامات" دیع الزمان احمد ابن الحسین صاحب كتاببالھمذاني ابي الفضل وفاة :م١٠٠٨
  .وفاة الشریف الرضي نقیب الطالبین في بغداد صاحب الدیوان وكتاب معاني القرآن ویعتبر اشعر قریش :م١٠١٥
ا لصاحبھ ان ی     " واخیھ  ) سلطان الدولة ( المصالحة بین االخوین    : م١٠٢٢ ة وحلف كل منھم راق   مشرف الدول كون الع

  عھ لشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة یجم
  "االمتاع والموانسة " وفاة التوحیدي علي ابن محمد ابي حیان من ادباء القرن الرابع الھجري وصاحب كتاب:م١٠٢٣
  .ثورة االتراك في بغداد على جالل الدولة البویھي وقد شغبوا علیھ ونھبوا داره ودور حاشیتھ:م١٠٢٨
ھ      :م١٠٣١ ذب طریق ذي ھ شھور ال اط الم دادي الخط ن ھالل البغ ي اب واب عل ن الب اة اب ة " وف ا " ابن مقل ساھا رونق وك

  .في القسطنطیة " اللھ لي " مرة بالخط الریحاني احداھا التزال محفوظة في مكتبة ) ٦٤(وبھجة نسخ القرآن بیده 
  ) .وظھور السالجقة( داد بغابتداء انحسار بني بویھ من :م١٠٤١
" السلجوقي الى بغداد والخطبة لھ فیھا على المنابر ونھایة الدور البویھي ، والقبض على " كبطغرل" وصول :م١٠٥٥

  ابي نصر البویھي" الملك الرحیم 
  عھد السلطان ارسالن بوالیة العھد البنھ ملكشاه من بعده :م١٠٦٦
تاریخ " محدث الشام والعراق لھ مؤلفات اشھرھا  وفاة الخطیب البغدادي احمد ابن علي ابن ثابت مؤرخ بغداد و:١٠٧٢

  .ومؤلفات غیرھا " البخالء" و " بغداد
  السلجوقي في بغداد والخطبة لھ في الجوامع " محمد ابن ملكشاه" ظھور السلطان :م ١٠٩٩

  ورود االخبار الى بغداد احتالل االفرنج بیت المقدس 
  لخط الجید والذي كتب خمسمائة ختمة صاحب ا" ابن الخازن" وفاة الخطاط المشھور :م١١٠٦
  وكان اھل بغداد یعملون ببنائھ تبرعًا " المسترشد باهللا " بناء سور بغداد بأمر الخلیفة :م١١٢٣
  وفاة السید سلطان علي ثقة الدولة ابي الحسن علي ابن االنباري الدریني:م١١٥٤
ي  " مدان وحدوث الحرب بینھ وبین الخلیفة محاصرة بغداد من قبل السلطان محمد السلجوقي قادمًا من ھ  :م١١٥٦ المتق
  .ولكنھ لم یتمكن من فتحھا فعاد من حیث جاءھا ودام ھذا الحصار ثالثة اشھر" المر اهللا
  وفاة الشیخ عبد القادر الكیالني :م١١٦٦
  "الناصر لدین اهللا" ھدم قصور البویھیین وقصور السالجقة في بغداد بأمر من الخلیفة : م ١١٩٠
ا                  :م١٢٠٠ ھ نحو ثالثمائة مصنف منھ دادي ل ي ابن محمد القرشي البغ ن عل یح  " وفاة ابن الجوزي عبد الرحمن اب تلق

  " االذكیاء واخبارھم" و"علوم اھل االثار في مختصر السیر واالخبار 
  ضر على ضفة نھر دجلة الشرقیة والشاخصة بنایتھا حتى الوقت الحا" المدرسة المستنصریة " البدء بانشاء :م١٢٢٧
ة    " بقیادة جرماغون   " المغول" ظھور طالئع التتر  :م١٢٣٧ ام الخلیف اهللا  " بالقرب من بغداد ای ذي  " المستنصریة ب وال

  الذي كسر جموعھم وھزمھم شر ھزیمة " اقبال الشرابي " ارسل الیھم الجیوش بقیادة 
  ي التاریخ العالم والمؤرخ شقیق عز الدین صاحب كتاب الكامل ف" ابن االثیر" وفاة :م١٢٣٩
  وصول االخبار الى بغداد باقتراب المغول ودخولھم بعض المدن في الجبل حتى وصلوا الى الدجیل : م١٢٤٥
  .وصول االخبار بإن المغول كسروا ایوان خانقین وما یجاورھا وقتلوا منھم كثیرا ونھبوا امواًال كثیرة :م١٢٤٩
  ولھا في الیوم التالي وصول ھوالكو قائد التتر الى ضواحي بغداد ودخ:م ١٢٥٨

  " المستعصم باهللا" احتالل جیش التتر بقیادة ھوالكو مدینة بغداد عاصمة الخالفة االسالمیة ومقتل الخلیفة 
  .اباقان السلطة في بغداد واالمر لعالء الدین الجویني بادارة البالد " وتولي ابنھ" ھوالكو" ورود االنباء بوفاة : م١٢٦٥
من سالطین المغول في العراق والذي تولى السلطنة بعد وفاة ابیھ ھوالكو وتولي تكودارخان ابن   قان ثا ابا وفاة:م١٢٨٢
رد جمیع       " السلطان احمد" سمى نفسھ   الذي  ھوالكو   ره ب دین االسالمي واصدر ام بعد ان جلس على العرش واعتنق ال

  یتبع.االوقاف التي للمدارس وغیرھا الى اصحابھا 
٥٢  
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  الصورة تحكي
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بیوت في .. البیوت التراثیة حكایات اصالة ، تعبر عن عمق الجمال العماري العراقي ودقتھ 

ة           بغداد وال  یلھا الدقیق تھا وتفاص ل ھندس وم بك ى الی ت قائمة حت ا زال ع   .. بصرة م رككم م نت
 ..الصور

  

  
  
  

  
              

  


