
رئيس مجلس االدارة

صادق جاسم الربيعي

العدد  ) الثالث (    آب  / 2019 8 صفحات صحيفة ثقافية نصف شهرية تصدر عن رابطة المجالس البغدادية الثقافية

رئيس التحرير   

عادل العرداوي

اول الكالم

رئيس التحرير   

نظمت رابطة املجالس البغدادية الثقافية زيارة ميدانية 

لوفد من اعضائها اىل اثار املدينة صباح السبت ١٣ متوز 

 .٢٠١٩

وانطلق��ت قافلة وف��د املجالس البغدادي��ة املكونة من 

مجموعة من الس��يارات م��ن مقر الرابط��ة يف الكرادة/ 

داخل يف الثامن��ة صباحا باتجاه مدين��ة بابل التاريخية 

وبعد الوصول واس��تقبال الوفد من قبل منتسبي املدينة 

االثاريني ب��دات الجولة امليدانية مبرافق��ة االثاري صباح 

ال��ذي قدم العضاء الوف��د رشحا وافيا عن من��وذج بوابة 

عش��تار ومتحف نبوخذنرص االثاري الذي يضم يف اروقته 

من��اذج فنية لزق��ورة الجنائ��ن املعلقة وماكيت لش��كل 

املدين��ة الت��ي كانت تقع ع��ى ضفاف املج��رى القديم 

لنهر الفرات اضافة اىل من��اذج عديدة من اللقى االثارية 

املكتشفة فيها..

وشملت الجولة شارع املوكب ومعبد ننامخ وقاعة العرش 

وقاعات ومعابد املدينة واسد بابل االثري وغريها. 

بعدها توجه الوفد اىل مضيف الش��يخ س��ليم السيالوي 

الواق��ع يف قرية) بني س��اله( ضمن منطق��ة الطهامزية 

الريفي��ة يف اط��راف الحلة مرك��ز محافظ��ة بابل حيث 

استقبل الوفد بحفاوة بالغة وبعد اسرتاحة وتناول مادبة 

غداء الظه��ر عقدت الرابطة ن��دوة مفتوحة يف املضيف 

املذك��ور اداره��ا نائب رئي��س الرابطة ع��ادل العرداوي 

القيت فيها كلامت وقصائد ش��عرية حييت قرار منظمة 

اليونسكو يف ادراج مدينة بابل التاريخية اىل قامئة االرث 

االنس��اين واجب الحامية الدولية واس��تعرض املشاركون 

يف الندوة مكانة حض��ارة وادي الرافدين العريقة كاقدم 

حض��ارة برشية بني الحضارات االخرى وش��واهد التاريخ 

واملكتشفات االثارية شاهد دامغ عى ذلك. 

وش��ارك يف الن��دوة من املتحدثني كل م��ن: رئيس رابطة 

املجال��س البغدادي��ة الثقافي��ة صادق جاس��م الربيعي 

والش��يخ س��ليم الس��يالوي والدكت��ور جاس��م العزاوي 

والش��اعر الدكتور حي��در حميد الده��وي وكاظم هالل 

الب��دري وعدنان القرييش وحمدية جرب والش��اعر حيدر 

املعتوك والدكت��ور ماهر جبار الخلييل واحمد الس��امي 

وصدام علي��وي وغريهم. بعدها قفل وفد الرابطة راجعا 

اىل بغ��داد عرص نف��س اليوم مودعا من قبل بني س��الة 

االكارم بحفاوة بالغة.

لمناسبة قبول منظمة )اليونسكو( التابعة لألمم المتحدة مؤخرا

مجالس بغداد.. تصافح بوابة عشتار
كثيرا ما تثار قضية ش��ارع الرش��يد 

الش��ارع البغدادي العريق..وما وصلت 

إليه احلالة املزرية التي يعيش��ها هذا 

الشريان احليوي النابض..

الش��ك ان االلتف��ات إل��ى واق��ع هذا 

الش��ارع يعد امرا حيويا بل هو حتقيق 

مطلب وطن��ي يتفق عليه الش��عب 

العراقي برمته وليس ابناء بغداد وهم 

اولى به من غيرهم النهم يتعايشون 

مع شارعهم العتيد صباح مساء..و

ولك��ي نض��ع االصب��ع عل��ى اجل��رح 

الرش��يد  ش��ارع  عل��ة  لنش��خص 

املتفاقمة..علين��ا ان نعترف ان بدايات 

تده��وره بدات م��ع بداية تس��عينات 

القرن املاضي وتوالت النكسات املريعة 

له حتى وصلنا إلى ماهو عليه..

ولكن نبتعد عن لغة العواطف وكيل 

االتهامات واالس��تفزازات لهذه اجلهة 

اوتلك..علين��ا ان نس��لم ان مش��روع 

اعادة الرش��يد الى وضعه املعهود امنا 

هو مش��روع دولة باعلى مس��توياتها 

وليس مسؤولية جهة حكومية واحدة 

محدودة الصالحيات واالمكانيات..!

وحس��بنا هن��ا ان نتذك��ر مش��روع) 

السولدير( الذي قاده رئيس وزراء لبنان 

الراح��ل رفي��ق احلريري قبل س��نوات 

العادة احلياة لوسط بيروت املدمر جراء 

اح��داث احلرب االهلي��ة التي عصفت 

بلبنان ان��ذاك وكانت نتائجها كارثية 

على ارض الواقع..

اك��رر الق��ول هنا ان ش��ارع الرش��يد 

وعاجل��ة ملش��روع)  بحاج��ة ماس��ة 

س��ولدير ( عراقي ح��ازم وعاجل فمن 

س��يكون حريري بغداد ه��ذه املرة من 

قادتنا الخذ زم��ام املبادرة لنفخ الروح 

في جسد اقدم ش��ريان بغدادي..وهو 

يستحق ذلك متام االستحقاق..؟!

ضيفت رابطة املجالس البغدادية الثقافية ومجلس الربيعي االديب الس��فري االيراين 

يف العراق ايرج مسجدي. 

واس��تعرض الس��فري يف الندوة الش��هرية للمجل��س التي عقدت يف مق��ره الكائن 

بالك��رادة/ داخل مس��اء الثالثاء ١٦ متوز ٢٠١٩ وادارها ع��ادل العرداوي فيام توىل 

مهم��ة الحوار مع الس��فري الدكتور عدنان ال��راج رئيس املرك��ز العراقي للتنمية 

االعالمية..تط��رق اىل عم��ق العالق��ات األخوي��ة الوثيق��ة بني الش��عبني الجاريني 

الصديقيني العراق وايران وهو يتطلع قدما ويس��عى بشكل فاعل للنهوض مبستوى 

تلك العالقات بخطوات متقدمة يف املجاالت السياس��ية واالقتصادية والثقافية النه 

مؤمن اميانا تاما ان اس��تقرار العراق ينعكس ايجابيا عى ايران بال ش��ك والعكس 

صحيح. واوضح مس��جدي ان البلدين الجارين امنا هام يس��ريان يف س��فينة واحدة 

فان تعرضت تلك الس��فينة اىل ازمة معينة فان الش��عبني سيصابان باالزمة خاصة 

اذا ماعرفنا ان هناك قواس��م مش��رتكة وعميقة تربط بني الش��عبني والبلدين منذ 

الق��دم وان طول الحدود بينه��ام يبلغ بح��دود) ١٤٠٠( كيلومرتاج..وبني ان ايران 

التزم��ت كامل االلتزام ببنود االتفاق الن��ووي الذي ابرمته يف عام ٢٠١٥ مع الدول 

الغربية ومن بينها الواليات املتحدة اال ان الرئيس االمرييك هو الذي خرق االتفاق 

وانس��حب منه ووجه التهديدات الوقحة بالحرب وفرض العقوبات عى بالدنا التي 

س��تنترص عى هذه الهجمة الظاملة الغاش��مة يف نهاية االمر. وبني ان خطوة رفع 

رس��وم الفيزة بني البلدين س��تييح الفرصة كاملة ملواطني البلدين من زيادة زخم 

وتبادل الزيارات الدينية والس��ياحية التي من ش��انها دعم اقتصاد البلدين وتعزيز 

العالق��ات األخوية الوثيقة بينهام. وكان رئيس رابط��ة املجالس البغدادية الثقافية 

صادق جاسم الربيعي قد القى كلمة ترحيبية بالسفري االيراين وهو يحل ضيفا عزيزا 

يف مق��ر الرابطة متطلعا اىل فتح افاق تعاون ثقايف مش��رتك مع املنظامت الثقافية 

املش��ابهة يف اي��ران. بعدها فتح باب النقاش واملداخالت للحارضين املش��اركني يف 

الندوة الذين كان منهم كل من:

املحام��ي كام��ل زنكنه والدكتورة ش��ذى القييس واحمد حس��ن حبيب والش��اعر 

عدنان لطيف الحيل وناجي يوسف وكاظم هالل البدري والدكتور مزهر الخفاجي 

والدكتور عيل عبد الرزاق محي الدين واملهندس عبد الكريم الدباغ ومحسن جبار 

العاريض وعبد الجبار الخزاعي وعبد الوهاب الحامدي وصباح زنكنه والشيخ عقيل 

الكاظم��ي وصدام عليوي والدكتور مصطفى االمارة وغريهم.ويف نهاية الندوة قدم 

رئيس رابطة املجالس البغدادية الثقافية درع الرابطة اىل الس��فري مسجدي تقديرا 

لدوره ىف تعزيز التعاون والعالقات بني البلدين الجارين العراق وايران.

شارع الرشيد..
مشروع دولة..!

استضافة للسفير اإليراني في العراق..
في منتدى الربيعي الثقافي:



احتفل مجلس الجواهرية الثقايف بالكاظمية بايقاد ش��معته 

السنوية العارشة وسط احتفالية ثقافية واسعة..

فقد ش��هدت الندوة الش��هرية للمجلس التي عقدت مساء 

الس��بت/ ٢٧مت��وز/ ٢٠١٩ وادارها عادل الع��رداوي حضورا 

متمي��زا من قب��ل رواد املجالس الثقافية فضال عن مش��اركة 

وفد من املستش��ارية الثقافية يف الس��فارة االيرانية يف بغداد 

ضم كل من الس��ادة عيل الكتب��ي ومحمود بور بور ومحمد 

تقي شعباين. 

وابتدات الندوة بقراءة س��ورة الفاتح��ة عى روح املرحومني 

الحاج عبود الجواهري والدكتور حسني عيل محفوظ مؤسيس 

املجلس. 

بعدها ابتدات الكلامت واملش��اركات من قبل املش��اركني يف 

الندوة الذين حيوا مس��رية املجلس الثقافي��ة املتواصلة منذ 

ع��ام/ ٢٠٠٩ حتى الوق��ت الحارض واش��ادوا مبوقعه املتميز 

مابني مجال��س ومنتديات رابطة املجالس البغدادية الثقافية 

وكان م��ن بني تحدثوا بهذه املناس��بة كل م��ن: رسور عبود 

الجواه��ري عميدة املجل��س وعيل الكتبي من املستش��ارية 

الثقافية يف الس��فارة االيرانية ببغداد وصادق الحاج جاس��م 

الربيعي رئي��س رابطة املجالس البغدادي��ة الثقافية والخبري 

االقتص��ادي عامر عيىس الجواهري ومحس��ن جبار العاريض 

والدكت��ور ضي��اء زلزلة وملياء اب��و العي��س والفريق نجيب 

الصالحي واحمد حسن حبيب والدكتور عبد الحسني رزوقي 

وهات��ف عزيز صال��ح وصالح الدين س��لامن ونجاة عبدالله 

واملهندس عبد الكريم الدباغ والش��يخ فوزي عراك التميمي 

وحسني عبد الكريم والشيخ حسني خميس السهيل التميمي 

وجميل الحاج عبود وصباح السعدي وعبد الوهاب الحامدي 

وكاظم هالل البدري وحيدر الكفييش وعبد الصاحب شطيط 

وغريهم..

فيام تى الش��اعر عبد الرزاق الزيدي قصيدة تحية للمجلس 

منها:

ذكرى متر وفيها الجمع يحتفل..

ذكرى تاسس فيها املجلس الجلل 

حفل اقيم بهيج يف مناسبة ذكرى لها مائة الجلسات تكتمل 

صيت تعاىل ويامن مجلس وقر 

فيه الرتاث اصيل خطه االول

يانعم من مجلس اسم عى علم 

) جواهري( ومن اجداده نحل

فيه الثقافة واالميان رفعته 

يعلومجالس ذكر االل تبتهل

) جواهرية( ترقى الدار منزلة 

كنز مصاغ ويف مكنونه الحلل

فيها ومن متحف تغني مدارجها 

دار الحفاظ وفيها املتحف االزل..

وقد تجى عى الجدران من صور 

يرقم السفر من اعالمها النجل 

فكان ذا مجلس ترقى مكانته 

والحارضون شموس وهجها شعل

ويف نهاي��ة الندوة قدمت ادارة املجل��س العديد من الدروع 

التذكاري��ة والش��هادات التقديرية ونس��خ م��ن كتاب) نهج 

البالغة ( العضاء الوفد االيراين ولعدد من رواد املجلس..

شهدت قاعة الجواهري يف مقر االتحاد العام لالدباء والكتاب بساحة االندلس ببغداد اقامة احتفالية استذكارية يف اليوبيل الذهبي 

ملجلة) الرتاث الشعبي( التي تصدر عن وزارة الثقافةنظمتها رابطة دراسات االدب الشعبي يف االتحاد. 

واقيمت االحتفالية يف الحادية عرشة من قبل ظهر االربعاء ٢٤متوز ٢٠١٩وادارها الدكتور عيل حداد الذي اعطى ملحة موجزة عن 

بداي��ات صدور اول مجلة عراقية تعنى باملوروث والرتاث الش��عبي وذلك يف أيلول/ ١٩٦٣ ي��وم اقدم اربعة من املثقفني العراقيني 

عى اصدار اول مجلة حملت اسم الرتاث الشعبي وهم خالدي الذكر كل من االساتذة شاكر صابر الضابط وعبد الحميد العلوجي 

ولطفي الخوري وابراهيم الداقوقي..

بعدها دعا ثالثة من رؤس��اء تحرير املجلة من االحياء الذين تعاقبوا عى رئاس��ة تحرير الرتاث الش��عبي من مثانينات القرن املايض 

حتى الوقت الحارض وهم كل من االساتذة: باسم عبد الحميد حمودي وكاظم سعد الدين وقاسم خضري عباس الذين استعرضوا يف 

حديثهم ملحات من ذكرياتهم العذبة التي قضوها يف رحاب املجلة التي تعد اليوم واحدة من اعرق املجالت الثقافية العراقية التي 

حافظت عى استمرار صدورها من دون توقف منذ عام / ١٩٦٩حيث صدر عددها االول يف ايلول من تلك السنة بعد أن اصبحت 

مجلة ثقافية تصدر برعاية وارشاف حكومي لرعاية وحفظ وعرض فنون املوروث الش��عبي العراقي والعريب والعاملي ولتس��تقطب 

جمهرة واس��عة من الكتاب املرموقني س��واء من العراق او خارجه وجلهم من املستويات العلمية واالكادميية واملتخصصة املحرتمة 

الذين اغنوا صفحات املجلة بفيض افكارهم النرية التي تدور يف اكتش��اف كنوز وارسار موروثنا الش��عبي العريق الذي ميثل هويتنا 

الوطنية الناصعة. 

واستذكروا يف احاديثهم ايضا اسهامات اعالم ورموز عراقيون سبق لهم ان نرشوا يف الرتاث الشعبي من امثال الدكتور مصطفى جواد 

والدكتور حس��ني عيل محفوظ واخيه ناجي محفوظ والش��يخ جالل الحنفي والشيخ عيل الخاقاين وسعدي يوسف وجورج حبيب 

وس��امل االلويس وعبد الصاحب العقايب والدكتور محس��ن جامل الدين والدكتور داود س��لوم والدكتور اكرم فاضل ورفعت مرهون 

الصفار وابتس��ام الصفار وشاكر هادي غضب وناجح املعموري وتقي مطرش وفخري حميد القصاب وهادي الرشبتي وقيس كاظم 

الجنايب وسعيد الدوهجي وعبد الحميد الكنني وغريهم من الذين اليتسع املجال لذكر اسامئهم الكرمية..

بعدها فتح باب النقاش واملداخالت للحارضين املش��اركني يف االحتفالية الذين كان منهم كل من: عادل العرداوي واخالص الطايئ 

والدكتور خليل محمد ابراهيم وفاضل ثامر وشوقي كريم حسن والدكتورة نادية هناوي والدكتور نجاح هادي كبه وغريهم الذين 

اجمعوا يف مداخالتهم عى مناش��دة وزير الثقافة والس��ياحة واالثار ان يويل مجلة الرتاث الشعبي عنايته ورعايته وان يفك اسارها 

واعادة اصدارها الشهري كام كانت من قبل بدال من صدورها نصف السنوي الذي رمبا يفيض اىل خنق انفاسها وتالشيها من الساحة 

الثقافية العراقية املوجودة فيها منذ اكرث من) ٥٠( عاما متواصلة مع متابعيها وقرائها الذين يشكلون مختلف الفئات العمرية. 

ويف نهاية االحتفالية وزع ممثل االتحاد العام لالدباء والكتاب يف االحتفالية درع الجواهري عى السادة رؤساء تحرير املجلة الثالثة 

تثمينا لجهوده ودورهم املشهود يف ادامة وبقاء الرتاث الشعبي بني ايدي محبيها.

وش��هدت االحتفالية ايضا تقديم نقابة الصحفيني العراقيني س��لة زهور عطره اىل رئيس تحرير الرتاث الشعبي الزميل قاسم خضري 

عباس باملناسبة قدمها له نيابة عن الهيئة االدارية للنقابة كل من الزميلني كاظم تكليف وفراس الحمداين

2

ايقاد الشمعة العاشرة للمجلس.. وسط مشاعرالمحبة والعرفان...

احتفالية باليوبيل الذهبي لمجلة)التراث الشعبي (..

في مجلس الجواهرية الثقافي بالكاظمية:

في قاعة االتحاد العام لالدباء والكتاب



هو حسني بن عيل بن الحاج حسني بن اسطة عيل بن 

مرتىض بن مهدي بن رضا بن الحاج عيل الشعرباف

ولد س��نة ١888م يف محل��ة الدهانة ببغ��داد , انتقل 

مع والده اىل مدينة الش��طرة فتعلم مب��ادئ القراءة 

والكتاب��ة عى يد امل��اليل والكتاتيب وكذلك عى ايدي 

بعض الش��يوخ واملتعلم��ني يف املدين��ة , وكان يحرض 

ديوان والده ويس��تمع اىل مايدور فيه من احاديث يف 

مختلف األمور واملواضيع منها األدبية والثقافية اضافة 

اىل التجاري��ة , وكان حضار الديوان يش��كلون مجتمعا 

صغريا م��ن مختلف الفئات واألتجاه��ات , وكانوا من 

اهايل الشطرة او من ضيوفه من املدن األخرى القريبة 

الذين جعلوا ديوان الش��عرباف محطة اس��رتاحة لهم 

من عناء السفر او ليتبضعوا ما يحتاجونه لتجارتهم .

تويف والده وهو يف الخامس��ة عرش من العمر ليتحمل 

منذ تل��ك الس��ن املبكرة املس��ؤولية ورعاي��ة اخويه 

الصغريين ) حسن ورشيد ( وأمه .

حاول الناظر عى امالك الشعرباف والقيم عى األوالد 

اغالق الديوان بحجة صغر س��ن الفتى حس��ني ولكنه 

ارص عى ان يس��تمر الديوان وان يك��ون هذا الرصح 

الس��امق مفتوحاً وان يسري عى النهج الذي سار عليه 

اب��وه وس��اندته وايدته عى ذلك ام��ه رحمها الله اذ 

كان��ت تق��ول ان الدي��وان يجب ان يس��تمر كام كان 

يف عه��د املرح��وم الحاج ع��يل وانا مس��تعدة للتكفل 

مبصاريف الديوان ) والكالم لوالدة الش��اب حس��ني ( 

فكان له ذلك .

كان الش��عرباف يت��زي بالزي العريب فق��د كان يعتمر 

العقال العلوي واملسمى ) بأيب الضبات ( 

وسع الشعرباف من دراسته الشخصية وطور امكانياته 

الذاتية بالتق��رب تدريجيا اىل منابع ومصادر املعرفة ) 

الكتب والعلامء واملثقفني ( ونهل من مدرس��ة الحياة 

واخذ يقتني الكتب ويكرث م��ن مطالعتها مؤمنا بقول 

املتنب��ي ) وخ��ري جليس يف الزم��ان كتاب ( . اش��رتك 

بالعدي��د م��ن الكتب واملج��الت والصح��ف العربية 

والعراقي��ة واصبحت لدي��ه مكتبة كب��رية عامرة بكل 

ان��واع الكتب األدبي��ة والعلمية والثقافي��ة وكذلك مل 

تخل��وا مكتبته من الكتب الدينية واألرش��ادية . مارس 

دوره كش��خصية بارزة يف الشطرة يف الحياة السياسية 

واألجتامعية , فقد التحق بركب الجهاد بقيادة املجاهد 

الكبري املرحوم العالمة السيد محمد سعيد الحبويب  من 

بداية األحتالل الربيطاين للبرصة يف ) معركة الشعيبة ( 

ومساهمته فيها باملال واملؤن.

كان رحمه الله يقيم يف كل يوم من ايام ش��هر رمضان 

مأدبة افطار يطعم فيها كل يوم فئة معينة من العامل 

او الحرفيني او املهنيني ,

كام وساهم يف اشعال األنتفاضة يف مدينة الشطرة ضد 

املحتل��ني ) ثورة العراق الكربى س��نة ١٩٢٠ ( وكان له 

الدور الجهادي فيها 

تزوج س��نة ١٩١٦ من س��يدة كرمية هي كرمية السيد 

هادي الس��يد مه��دي الخنيل وانجبت له س��تة اوالد 

واربع بن��ات واألوالد هم : عيل صائ��ب ١٩٢١ وفائق 

١٩٢٤ واحم��د ١٩٢8 وس��ليم ١٩٣٠ وبهج��ت ١٩٣٢ 

وحكمت ١٩٣٧ .

ع��اش األوالد برعاية والدهم ال��ذي اغدق عليهم حبه 

وحنانه وأحس��ن رعايتهم وتربيتهم وادخلهم املدارس 

وس��مح لهم بأكامل دراس��تهم األبتدائية واملتوس��طة 

والثانوي��ة وحت��ى الجامعي��ة , وكان يس��اعدهم يف 

دراس��تهم بقدر ما يس��تطيع من عل��م وثقافة , فكرب 

األوالد وتخرج��وا من الكليات واتخ��ذوا لهم مناصب 

مرموقة يف الدولة واملجتمع .

ترك الش��عرباف مدينة الش��طرة عام ١٩٥٥ ليعود اىل 

مس��قط رأس��ه يف محلة الدهانة من بغ��داد وبعدها 

انتق��ل اىل األعظمي��ة ثم اش��رتى ل��ه داراً يف الكرادة 

الرشقية ليسكن فيه هو وعائلته وابناءه واحفاده اىل 

يومنا هذا ,

اس��تطاع الحاج حس��ني الش��عرباف ان ينقل نش��اط 

مجلس��ه وديوانه اىل بغداد حيث كان يؤم داره الكثري 

من رج��ال العلم والثقافة واملعرفة ومن الش��خصيات 

املرموقة يف ذلك الوقت من اكادمييني وش��عراء وادباء 

من مختلف املدن القريبة والبعيدة .

       واتس��عت حلق��ة رواده لتش��مل باقي طبقات 

املجتمع من التجار والحرفيني والكس��بة وحتى الطلبة 

تويف رحمه الله ظهر يوم الرابع من عيد األضحى س��نة 

١٤٠٣ ه����� املص��ادف الخامس عرش من متوز س��نة 

  . ١٩8٣

) املصدر كتاب حس��ني الشعرباف س��رية وذكريات / 

رياض الجعفري (. 

يا عيل اوصيك يف  نفسك بخصال فاحفظها عني 

, ثم قال : اللهم اعنه .

أما األوىل اًالص��دق وال تخرجن من فيك كذبة 

ابداً .

والثانية الورع وال تجرتء عى خيانة ابدا

والثالثة  كرثة ألخ��وف من الله عز ذكره كأنك 

تراه .

 والرابعة البكاء من خشية الله يبنى لك يف كل 

دمعة الف بيت يف الجنة .

والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك .

والسادس��ة األخذ بس��نتي يف ص��اليت وصومي 

وصدقتي , أما الصالة فالخمس��ون ركعة , وأما 

الصيام فثالثة ايام يف الش��هر  الخميس يف اوله 

واألربعاء يف وس��طه والخميس يف آخره , وأما 

الصدق��ة فجه��دك حتى يقول ق��د ارسفت ومل 

ترف وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الزوال 

وعلي��ك بصالة ال��زوال وعليك بص��الة الزوال , 

وعليك بتالوة القرآن عى كل حال وعليك برفع 

يدي��ك يف صالت��ك وتقليبهام وعليك بالس��واك 

عند كل وضوء وعليك مبحاسن األخالق فاركبها 

ومس��اوىء األخالق فاجتنبها ف��ان مل تفعل فال 

تلومن اال نفسك .

) من كتاب وصايا الرس��ول ل��زوج البتول لعيل 

الحسيني الصدر (

حسين الشعرباف... مؤسس المجلس االدربي العريق في الكرادة  
بقلم   د. ضياء زلزلة 
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من اعالم المجالس البغدادية 

من وصايا 
الرسول  لزوج البتول 

َحَملتَك فـــي َدمـــي أنَّا رحلــــُت

وكـــم طفـــُت العوامَل يف حيايت

واذ أهــدي اليــَك الشعــَر عذبــاً 

وكـــم خاطبُت دجلة يف قصيدي   

عشقتُك  تـربًة طابـــت  مقامـــاً

فيـــا كأيس ويــا نشوان عمري

َش يف ضمريي  فأنت الطرُي عشَّ

وانت النــور يسكــُن يف عيوين

وأنت الشعـــُر يزخـــُر بالقوايف

ومنــك الحبُّ فـي غزٍل ووصٍف

فان طالـــت ليالــــي الهـمِّ دهراً  

تالشـــي فالصبـــاح هنـــا تجل

فيـــا وطـــن املحبـــِة والتآخـي

اذا مـــا زغُت يومــاً عن طريٍق 

 كأنـــي قـــد أقمُت ومــا ابتعدُت

ولكـــن غرُي ارضـَك ما َعشقُت

فمـــن َعذٍب فـــراٍت قــد َنهلـُت 

وفــي َحرِّ الظمـى فيها أرتويُت

 وفـــي أهــٍل كراٍم قـــد ُشغفــُت 

بحبِّـــَك قد سكـــرُت وقـد َثلُت

ومنـــك مبادئـــي فيمـا اعتنقُت

وانــت الظــلُّ لـــي اّنـا مشيــُت

ومنـــك قرائـــحي فيمــا نظمُت

فهـــّن خواطـــري فيمـــا َكتبُت

فإنـي قــد َصخُت بها وصحُت

فال ُعــذُر يرّبُر فيـــه  َصمـــــُت

سلمــَت لنــا وباسمَك كم هتفُت

فنجمـــَك ساطـــٌع وبـه إهتديُت 

الشاعر المحامي جليل شعبانالوطن                                     

نعيد نش��ر قصيدة الوطن للشاعر جليل ش��عبان التي سبق 
ان نش��رناها في الع��دد االول من المجال��س البغدادية وذلك 
تالفي��ا لالخطاء الفنية التي وردت في النش��رة االولى لها لذا 

اقتضى التنويه واالعتذار. 

ال تخايف آقرتيب مّني كثريا

فأنا دوَنِك ال أبـــــــــــدو ُمثريا

وسوى ُهدبيــــِك ال ُيعجُبـني

أن أرى شيئاً ولو كان نضيـرا

ِك ذا من يشمُّ املسَك من خـــــدِّ

يلعِن األوراَد طّراً ، والعبيــــرا٤ 

ِلَم تخشـــــنَي إذن ُملهمتــــي 

َمِلكاً باَت بعينيِك أسيـــــــــرا ؟!

ال تخافي ..!!

شعر : الدكتور حيدر حميد الدهوي 
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يف حش��د من العل��امء واملفكرين واألدب��اء ورواد املجالس 
الثقافية ، عقد مجلس الص��در كعادته يف الثالثاء االخري من 
كل ش��هر ، جلسته مس��اء الثالثاء ٣٠ متوز ٢٠١٩ وتضمنت 

الجلسة :
بحثاً لالستاذ االقتصادي االديب عبد الهادي صادق بعنوان ) 

ثورة ١٤ متوز أسبابها اهدافها نتائجها ( 
قصيدة مبناس��بة ذكرى استش��هاد االمام محمد الجواد عليه 

السالم للشاعر املوهوب ابو يقني الصالحي 
بحثاً لس��يادة الفريق الركن نجيب الصالحي بعنوان ) قراءة 

يف احداث انقالب ١٧-٣٠ متوز ١٩٦8 وتداعياتها 
قصيدة للشاعر االستاذ السيد محسن املوسوي يف حب أهل 

البيت عليهم السالم 
كلمة لراعي املجلس س��امحة العالمة الس��يد حسني الصدر 

مبناسبة ذكرى استشهاد االمام الجواد عليه السالم 
وتخللت الجلس��ة بعض املداخالت املهمة لعدد من السادة 
الحضور ويف ختام الجلس��ة قدم س��امحة العالمة الصدر اىل 

السادة الحضور كتابه الجديد )أقالم وأحالم(

مجلس الصدر  في الاكظمية 

منتدى العلماء والمفكرين ومجمع األدباء والباحثين
المجالس / كاظم هالل البدري

حمدية جبر 

وِلم ال وهي التي تدفعه نحو اإلبداع واالبتكار 
والوصول إىل القمة واإلصار نحو العمل املثمر 
الجــاد، وتدفعــه إىل األمــام والقوة يف ســبيل 
خدمــة دينه ووطنه ونهضة أمتــه، املرأة ذلك 
الجنس اللطيف الذي يســعى إىل إبراز الرجل 
ســواء كان أباً أو أخاً أو زوجــاً خصوصاً الرجل 
صاحــب الطموحــات والهمــم العاليــة التي 
تقــوده إىل املجد والرقي، ولذلك قالوا )ما بلغ 
رجل قمة املجد إال وبجانبــه امرأة تغذيه من 
نفثاتهــا( تغذيــه بإبداعاتها وأفكارهــا البناءة 
وأيضاً بروحها وكل ما متلك تجاه الرجل القوي 
فقــط ال غري، وأعني ُهنا بالقــوة قوة الوقوف 
بجانبها ودعمها نحو القمــة، واعلموا أنه كلام 
رأيتم رجاًل صعد الجبال الوعرة وشــق الطرق 
الصعبة فذلــك جانبه امرأة ُتحبه ويحبها، فهم 
يتعاونــون ويخلصــون يف ُرقــي أمتهم ومجد 

حضارتهم حتى يصلوا إىل العاملية..
أيها الرجال، املرأة تنظر إليكم بأنكم سند وعون 
لهــا يف املواقف التي ُتعيــق حركتها نحو املجد 
والتألق يف ســامء اإلبداع، تنظــر إليكم بأنكم 
رجال ُعظــامء وأقوياء، رجــال يحملون معنى 
الرجولة بــكل املقاييس، ولذلك ُيقال )املرأة ال 

ُيكرمها إال كريم، وال يهينها إال الئيم(.
فاملرأة تقدر الرجل الــذي يحرتم كيانها وُيكرم 
شــخصها، وتحب الرجل الذي ُيطلق لها العنان 
حتى يف مجــال عملها الذي يخــدم مجتمعها، 

ولكن يف حدود الدين والرشع...
املــرأة بحاجة إىل الرجل القــوي، قوي اإلرادة، 
قوي العزمية. رجل لديه اإلصار يف تقدم املرأة، 
يف خطواتها وجميع مناحــي الحياة ومجاالتها 
الكثرية، إن قــوة الرجل تكمن يف رجاحة عقله 
عندما يســاند املرأة ويقف بجانبها يف تحقيق 
آمالهــا، يقف يف زمــن قل فيه الُنبــالء وغاب 
فيه األوفياء، املرأة ال تريد رجاًل قوي الســلطة 
عليها، وأعني )قوة فرد العضالت( ُيعيق تحركها 
يف ســبيل نجــاح أمتهــا، ولذلك فــإن املقياس 
الواضح للحضارات والشــعوب هو املرأة التي 
تتســم باإليجابية وبالطيبة، فإن التأثري الفاعل 
يف مجتمعها، ويقول الشاعر الفرنيس )المارتني( 
)إذا أردت أن تعــرف ُرقــي األمــة فانظــر إىل 

نسائها(.
وأخرياً ليس آخراً، اعلم عزيزي الرجل أن نجاح 
املرأة مــن نجاحــك، فكام تكون أنــت تكون 

هي.

»املرأة أجمل هدية ُقدمت إىل الرجل

المرآة سر 
نجاح الرجل 

ش��هد ليل ش��ارع املتنبي البغدادي مساء السبت 

٢٠متوز ٢٠١٩ احتفالية ثقافية ش��عبية الضاءة ليل 

الشارع واعادة الحياة اليه يف اوقات املساء. 

واقيم��ت االحتفالي��ة يف الس��ابعة مس��اءا بع��د 

أضيئت املصابيح والنرشات الضوئية يف سامئه من 

مدخله يف شارع الرش��يد حتى نهايته عند ضفاف 

دجل��ة فيام قام��ت دائ��رة بلدية مرك��ز الرصافة 

بجهود خدمية متميزة ترك��زت عى رفع النفايات 

واملخلف��ات بكميات كبرية ومن ثم غس��ل ارضية 

الشارع وارصفته فيام بقيت مجموعة من مكتبات 

ومحالت الش��ارع مفتوحة حتى انتهاء االحتفالية 

بحدود التاس��عة مساءا وشارك يف االحتفالية حشد 

كبري م��ن املثقفني ومجاميع ش��بابية والعاملني يف 

الشارع وجمهور غفري من املواطنني الذين ابتهجوا 

كثريا بهذه الخطوة العملي��ة العادة الحياة وطرد 

الظالم عن هذا الرشيان النابض.. 

بعدها بدا الحفل الفني الذي اقيم وس��ط الشارع 

واداره عادل العرداوي وبدأ مبعزوفات موس��يقية 

وغنائية بصوت الفنان جاسم حيدر اعقبته قراءات 

ش��عرية لثالثة ش��اعرات هن فراقد السعد واميان 

الوائيل وغرام الربيعي بعدها بارشت فرقة املتحف 

البغ��دادي بتقدي��م وص��الت من املق��ام العراقي 

واالغاين العراقية والبغدادية الشائعة التي انسجم 

مع الجمهور غاية االنسجام..

ويف الجانب االخر من الشارع وتحديدا امام مدخل 

مقهى الش��ابندر ال��رتايث فقد قدم املايس��رتو عيل 

خصاف وفرقته املوس��يقية فواص��ل غنائية جميلة 

باملناسبة. 

وح��رض االحتفالي��ة املديرين العامي��ني للعالقات 

واالع��الم وبلدي��ة الرصافة يف االمان��ة حكيم عبد 

الزه��رة واملهن��دس احمد خ��وام ورئي��س رابطة 

املجالس البغدادية الثقافية صادق جاسم الربيعي 

ورئي��س اتحاد النارشي��ن العراقي��ني الدكتور عبد 

الوهاب ص واعضاء اللجن��ة العليا ملرشوع بغداد 

مدينة لالبداع االديب/ اليونس��كو وحش��د كبري من 

االعالميني.

ويف ذات الس��ياق فق��د ش��ارك فريق م��ن راكبي 

الدراجات الهوائية من شباب بغداد للتغيري شاركوا 

يف الفعالية عرب اس��تعراض ريايض يف شارع الرشيد 

ومدخل شارع املتنبي وتجمعوا ايضا حول النصب 

التذكاري للشاعر معروف الرصايف.

بمبادرة من بغداد مدينة االبداع االدبي:

احتفالية ثقافية شعبية الضاءة ليل شارع المتنبي..
وقفة 
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ذكرى متر وفيها الجمع يحتفل 
ذكرى تاسس فيها املجلس الجلل 

حفل اقيم بهيج يف مناسبة 
ذكرى لها مائة الجلسات تكتمل 
مضت ومن اشهر يف عدها مائة 
فكان منها شعاع الفكر يستهل 

انست حفال به األفذاذ قد حرضوا 
احياء ذكرى ويف تكرميها احتفلوا 

ياذا الحضور فال وزن يعادله
فالعلم ليس له وزن وال بدل
حفل ليحي تراثا يف نفائسه 

له صدى من سنني البعد يتصل 
صيت تعاىل ويامن مجلس وقر 
فيه الرتاث اصيل خطه االول 

يانعم من مجلس اسم عى علم 
) جواهري( ومن اجداده نحلوا

فيه الثقافة واالميان رفعته 
يعلو مجالس ذكر االل تبتهل 
) جواهرية( ترقى الدار منزلة 
كنز مصاغ ويف مكنونه الحلل

فيها ومن متحف تغني مدارجها 
دار الحفاظ وفيها املتحف االزل 

وقد تجى عى الجدران من صور يرقم 
السفر من اعالمها النجل 

فكان ذا مجلس ترقى مكانته 
والحارضون شموس وهجها شعل 

يا مجلس الرفد لالجيال يرفدها
يروي الحياة ومنها الجيل ينتهل 
يامجلسا ووميض الفكر يربقه 
يرعى الثقافة منه الوعي واملثل
فالدار تجني ثقافات مميزة 
ويف املنافذ نور الفكر يشتعل 

ارسيت فينا كنوز الفكر تتحفنا 
فرائد اللفظ قد صيغت بها الجمل 

رصح الثقافة يعلو يف منصته 
يسمو به قمم االعالم ترتفل 

كم من خبري ويف أبحاثهم سلكوا 
نهجا قوميا تعاىل الله مابذلوا 
يوثق القول واالضواء يكشفها 
يشع منه خيوط الترب تنفصل

ويفصح النهج منه تنجيل عرب
فيه االدلة والربهان والعلل 

كم من جديد من االحداث وثقها 
يجود فيها يراع الفكر ينشغل 
هم املثال ملن يلقي محارضة 

هم مبدعون وفيهم يرضب املثل
كم من مقدم للجلسات مقتدر 
وجيد السبك يف التقديم يرتجل 
فمنهم) عادل( ترقى فصاحته 
ونربة الجرس لالسامع تبتهل 

ف) عادل ( مبدع بانت فراسته 
فيه الحذاقة يف إلقائه رسل 
دار محطة انظار ملجتمع 

يرون فيها شيوخ الفكر يقتبل 
فشيخ بغداد يبدي النصح مقرتحا 
ليجعل الدار منها العقل ميتثل 
رأي مصيب و) محفوظ( ليعلنه 

دار الثقافة لالجيال تنتخب
وقد يكنى ومن يف الدار ابنته 

كانت) رسور ( ويرج��ى عنده��ا االم��ل 
يرى)رسور ( وقد ترقى كفائتها 

شخصية قد عالها الجهد والعمل 

تازرت معها من كان معتمدا 
ويف االخاء وفاء العهد متصل 
فكان مجلسهم فخرا له سمة 
لهم يشار بنان الحق مافعلوا 
فتحتم الدار للتثقيف تفتحه 
والدار يف سعة يف  رحبها نزلوا 

تعد ذكرى المجاد لها قدر 
هم املكانة يف االوساط تنتقل 

دار) الحواهري( كنز يف جواهرها 
وجوهر النفس يف االفضال تش��تمل

ارض)الجوادين ( فيها الدار نشاتها 
اعزز واكرم بطيب االرض ماحملوا 
و) الكاظميون ( مااراقى مكانتهم 

هم الروايس وكل منهم جبل 
هم كالرثيا نجوم الفة جمعت 
هم االصالة يف ابنائها االصل 

نبارك الدار من فيها ومجلسها 
دار الكرامة فيها العز والجلل 
مشكور سعيكم والله باركه 
كذا) االمئة والزهراء والرسل (
لكم قصيدي باوراد مؤطرة

تضوع منها شذى يف عطرها نفل..

راعي الثقافة..

من اعالم المجالس البغدادية الثقافية 

القصيدة التي القاها الشــاعر عبد الرزاق الزيدي يف ندوة 

مجلس الجواهرية الثقايف بالكاظمية مساء  السبت ٢٩متوز 

٢٠١٩ ملناسبة الذكرى السنوية العارشة لتأسيس املجلس:

اجللوس  .....  لالنسان
اجلثوم    .....  للطير 
البروك    ......  لإلبل

الربوض  .....   للغنم 

املعدة   ......   لإلنسان 
الكرش   .....    للدابة 
احلوصلة ....   للطير 

الظافر    .....   لإلنسان 
اخمللب  ...    للطير 

السنبك  .....   للدابة 

الثدي   .....   للمرأة 
الضرع .....   للبقرة 
 اخللت .....  للناقة 

املوت  .....  لإلنسان 
النفوق  .....  للدابة 

املصدر  :  لسان العرب
 ماذا تعني كلمة عرب ؟؟؟

 ذكر أن كلمة ) عربي ( 
والتي وصف اهلل تعالى بها القران تعني

التمام والكمال واخللو من النقص والعيب
وليس لها عالقة بالعرب كقومية .

فعبارة ) قرآنا عربيا ( تعني
قرآنا تاما خاليا من النقص والعيب .

و تفسير
كلمة ) عربا ( بضم العني و الراء وفتح الباء 

والتي وردت كصفة للحور العني في قوله 
تعالى

) فجعلناهن  ابكارا ،  عربا  اترابا  الصحاب  
اليمني ( 

فوصفت احلور بالتمام واخللو من العيب 
والنقص .

أما ) األعراب ( الذين ورد ذكرهم في القرآن
على سبيل الذم ليسوا هم سكان البادية

ألن القرآن أرفع وأسمى من أن يذم الناس
من منطلق عرقي أو عنصري

ولو كان املقصود باألعراب سكان البادية
لوصفهم اهلل تعالى بالبدو كما جاء

على لسان يوسف
 )وجاء  بكم  من  البدو  من  بعد 

أن  نزغ  الشيطان  بيني  وبني  أخوتي ( 
 

أضف إلى ثروتك اللغوية 

ضيف مجلس الرايض الثقايف الكائن يف حي العدل ببغداد مساء الجمعة 7/١٢جلسة 
ادبية بعنوان ..خفايا وارسار من ثورة ١٤متوز للفريق الركن املتقاعد نجيب الصالحي  
..والذي تعرفنا عل بعض من سريته من خالل مدير الجلسة عميد املجلس الدكتور 
عبدالوهاب الرايض.ثم اســتمعنا من املحارض اىل مواقف وذكريات مهمة جدا عن 
ارسار ثورة ١٤ / متوز /١٩58 عكســت اهميتها املداخالت وتفاعل الحضور املميز 

لكل ماورد يف املحارضة...

مجلس الراضي الثقافي.. نجيب الصالحي يكشف اسرار ثورة تموز



محاضرة عن )االنسان بين الوصمة والعدالة االجتماعية(
في مجلس ال مطر الثقافي:
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ضي��ف مجلس ال مطر الثقايف يف الحارثية الباحث حس��ن هادي زبون يف ندوته الش��هرية التي 

عقدها مساء الجمعة ١٩متوز ٢٠١٩.

والقى زبون يف الندوة التي ادارها عادل العرداوي محارضة بعنوان)االنسان بني الوصمة والعدالة 

االجتامعي��ة ( تط��رق فيها اىل مفهوم الوصمة التي عبارة عن صفة ذميمة تلصق بش��خص معني 

لعاه��ة والدية او جراء اصابة معينة تع��رض لها رغام عنه واصبح 

من جرائها اعرجا اواعورا او ثقيل السمع الخ حاالت العوق التي 

الصقت به وظل��ت تالزمه طيلة حياته وبقيت معه حتى مامته 

والصقت من بع��ده بابنائه وذويه او مبجموعة من البرش جراء 

ل��ون برشتهم مثال او جراء ترصف مش��ني لواح��د منهم او جراء 

طريق��ة عيش ارتضوها النفس��هم منذ س��نوات طيلة كام حال 

رشيحة)الغجر( او ماشابه ذلك. 

وبني الباحث الذي س��بق له ان القى محارضات مامثلة يف مجال 

علم النفس واالجتامع والسلوك البرشي سواء يف املجتمع العراقي 

وسواه من املجتمعات البرشية االخرى التي تختلف يف تعاملها 

مع موضوعة الوصمة االجتامعية حسب وعيها وثقافتها..

ورضب امثلة كثرية عى اطالق صفة الوصمة كامنا يقال املعاقنب او 

ذي االحتياجات الخاصة او املصابني مبرض التوحد ) املنغوليني( او 

دار العجزة او سوق الحرامية او العميان او العرجان وغريها من 

التوصيفات الثقيلة التي نطلقها يف مسار حياتنا اليومية والنحس 

بثقله��ا او وقعها النفيس عى االش��خاص والجامعات املبتلني بها 

والتي عى املجتم��ع والنخب الفكرية والعلمية املتنورة ملعالحة 

هذه القضية االجتامعية الحساسة جدا..

وبعد ان انهى املحارض محارضته انهالت عليه املداخالت واالستفسارات من املشاركني يف الندوة 

الذين كان منهم كل من: الدكتورة برشى والدكتور ابراهيم العبيدي وكفاح مجيد وفوزي الربيعي 

وبكر عبد الحق وفارس القييس وحس��ن فش��اخ وعامر الياسني واحمد حس��ن حبيب وابراهيم 

فهمي وعبد الوهاب الحامدي ومحمود املياحي وغريهم.

ضيف منت��دى بغ��داد الثقايف / التاب��ع المانة 

بغ��داد الباحث الرتايث رفعت مرهون الصفار يف 

ندوته الشهرية التي عقدها عرص الخميس ١8 

متوز ٢٠١٩. 

والقى الصفار يف الندوة التي عقدت قاعة املتحف 

البغدادي الكائن يف مدخل جر الش��هداء من 

جه��ة الرصافة وادارها عادل العرداوي محارضة 

بعنوان) لنحافظ عى بغداد وامجادها ( اطلق 

من خاللها اىل الجهات الرس��مية املعنية باالمر 

اىل االلتف��ات الج��دي والري��ع لحامية تراث 

بغ��داد من االندثار والضي��اع والتجاوز الصارخ 

الذي يتع��رض له بحكم عدم تطبي��ق القانون 

بحزم ورصامة..واستذكر الصفار وهو ابن بغداد 

املول��ود فيها اع��رق محالتها القدمي��ة) صبابيغ 

االل( وسط الرصافة عام/ ١٩٢٩..محالت وازقة 

الفضل وقنرب عيل وابو دودو وسوق حنون والبو 

مفرج والبو ش��بل والت��وراة والدهانة والعوينة 

والشورجة والخالين وباب الشيخ وعكد الصخر 

وعكد الجام وعكد النصارى والعبخانة والعوينة 

وباب املعظم والبارودية وشارع الرشيد وشارع 

املتنب��ي والبقجة والصابونجي��ة والحيدر خانة 

وباب االغا وتحت التكية وكنيسة الالتني وجامع 

الخلفاء وس��وق الغزل واملهدية والست نفيسة 

وخان وجام��ع مرجان..ودع��ا اىل الحفاظ عى 

البقية الباقية من مقاهي بغداد العريقة ومنها 

مقاهي الش��ابندر وحس��ن عجم��ي والزهاوي 

بعد ان زال��ت مقاهي بغدادي��ة عريقة كانت 

تعد من معاام العاصم��ة منها: الربملان وعارف 

اغ��ا والح��اج خلي��ل وكازينو اله��الل واملقهى 

الربازيلي��ة واملربعة والب��ريويت وغريها ومطاعم 

ابن س��مينة وتاجران وباحة ابن طوبان وطريش 

حنانش وكبة فتاح والباسطرمة والكيك والكعك 

ودور الس��ينام الش��توية والصيفية املكش��وفة 

اضاف��ة اىل اس��تعراضه المكن��ة بغدادية اخرى 

منه��ا ماازيل ومنها ماه��و مندثر ومنيس ومنها 

مازال مقاوما لعادي��ات الزمن..وختم املحارض 

محارضته بقصيدة ش��عبية رقيقة تتغنى مبعامل 

وامجاد ومكان��ة بغداد عرباالجي��ال.. وبعد ان 

انهى املحارض محارضته انهالت عليه املداخالت 

واالستفسارات من املش��اركني يف الندوة الذين 

كان منه��م كل من: كاظم هالل البدري واحمد 

حسن حبيب والدكتور فاروق العنبيك والدكتور 

سعد محمد التميمي والدكتور معتز عناد غزوان 

وحس��ني البيايت ومحسن جبار العاريض وصادق 

الربيع��ي واملهن��دس عبد الس��الم الجش��عمي 

ورفعت عبد ال��رزاق محمد واملهندس هريمت 

ارش��اك ومحمود الربيعي واحمد حسن حبيب 

وغريهم.

في منتدى بغداد الثقافي :

الصفار يطلق استغاثة النقاذ وحماية تراث بغداد..



7

كش��فت محارضة ثقافية عمق العالق��ات الثقافية 

القامئة بني مدينتي النجف االرشف وسوق الشيوخ. 

جاء ذلك يف املحارضة التي قدمها الباحث املهندس 

عكاب س��امل الطاهر يف الندوة االس��بوعية ملجلس 

االثنني الثقايف النجفي التي عقدت مساء االثنني ٥/

اب/ ٢٠١٩ وحمل��ت عنوان) العالقات الثقافية بني 

النجف وس��وق الشيوخ/ رحلة الشيخ جميل حيدر 

منوذجا ( وادارها االديب عقيل غالب. 

ويف بداية محارضته قدم عكاب س��امل الطاهر ملحة 

تاريخي��ة موجزة ع��ن تاريخ وتراث ه��ذه املدينة 

العريق��ة التي تعد اداريا من اهم اقضية محافظة) 

ذي ق��ار ( النارصية باعتب��ار أن موقعها الحايل هو 

موقع مدينة او مس��توطنة برشية كانت قامئة ايام 

الحضارتني الس��ومرية والبابلية وكان من اس��امئها 

القدمية س��ويج الن��وايش وتل الس��باع وغريها من 

التسميات املحلية والشعبية. 

واوضح ان بيئة سوق الشيوخ بيئة ادبية واجتامعية 

فقد انتجت العرشات من العوائل واالس��امء االدبية 

ولش��عرية والعلمية والدينية التي درست يف حوزة 

النحف العلمية وتخرجت منها واصبح لها شان كبري 

ومؤثر يف س��احة الثقافة العراقي��ة لعل من ابرزها 

ش��خصية ابنها البار جميل جيدر سليل تلك العائلة 

الكرمية) 

خ��رج   ) حي��در  ال 

من تح��ت خيمتها ع��رشات املبدعني والرموز 

والشيخ جميل حيدر واحد من ابرز اولئك االعالم .

واش��ار ان الش��يخ حيدر هو مواليد قصبة السوق 

ع��ام/ ١٩٣٥ وت��رىب يف مجلس ارست��ه العامر الذي 

يحم��ل اس��م االرسة وال��ذي م��ازال قامئ��ا مواصال 

فعالياته الثقافية بادارة نجل الشيخ جميل االديب) 

وميض (.

واستطرد الطاهر ان الشيخ جميل حيدر توجه وهو 

مقتل 

عم��ره اىل النجف 

ىف ليس��تقر فيها ردحا من الزم��ن طالب علم 

مدارسها الدينية وعمل طيلة تلك الفرتة عى تنمية 

وتقوية العالقات الثقافية بني املدينتني الش��اعرتني 

حت��ى أن عريف احتفالية ذك��رى اربعينية العالمة 

الس��يد عناية الله مرزه جد الش��اعر الكبري السيد 

مصطف��ى ج��امل الدي��ن الت��ي اقيمت يف س��وق 

الش��يوخ عام/ ١٩٥٢ قد قدم الشيخ حيدر لتقديم 

م��ادة رثائية اس��تذكاريا بحق الفقي��د املحتفى به 

قدم��ه بالصيغة امللفتة لالنتب��اه االتية:) واالن مع 

كلمة القائم باعامل سفارة سوق الشيوخ االدبية يف 

النجف االرشف الشيخ جميل حيدر...!(..

وبع��د أن انهى املح��ارض محارضت��ه انهالت عليه 

املداخالت واالستفس��ارات من املشاركني يف الندوة 

الذين كان منهم كل من:

الدكت��ور زهري الزي��دي وعادل الع��رداوي وصادق 

جاس��م الربيعي وناجح ابو صيبع ووس��ام اليارسي 

والدكتور حس��ن عيىس الحكي��م) عميد املجلس ( 

وحس��ني الرشيفي وجعفر الرشقي والدكتور ضياء 

زلزل��ة واملهندس تحس��ني ع��امرة والدكت��ور مهند 

مصطف��ى جامل الدين ومحمد ع��يل امللحة ووفاء 

الشمري وغريهم. 

وكان وفد من رابطة املجالس البغدادية الثقافية قد 

ش��ارك يف الندوة يضم رئيس الرابطة صادق الحاج 

جاس��م الربيعي ونائبيه عادل الع��رداوي والدكتور 

ضي��اء زلزل��ة والدكت��ور زه��ري لس��امعيل الزيدي 

واملحارض عكاب س��امل الطاهر الذي��ن احتفى بهم 

رواد املجلس. فيام راف��ق الوفد يف جوالته االديبني 

كريم مكطوف الظاملي وفالح السيد هادي.

عاود مجلس الغبان الثقايف نشاطه الثقايف املعهود من خالل 

عقد ندوته الشهرية مساء االحد ٤ متوز ٢٠١٩.

وضيف��ت الندوة التي عق��دت يف مقر املجل��س الكائن يف 

ح��ي/ ١٤ مت��وز الباحث محس��ن جب��ار الع��اريض وادارها 

توفيق التميمي وحرضها حشد من املثقفني ورواد املجالس 

البغدادية الثقافية. 

والق��ى العاريض يف الندوة محارضة بعنوان) نوري الس��عيد 

يف امليزان ( اش��ار فيها اىل ان شخصية السعيد تعد شخصية 

محورية واساس��ية يف مجم��ل الحياة السياس��ية يف العراق 

الحديث منذ تاس��يس اململك��ة العراقية يف بداية عرشينات 

القرن املايض حتى مقتله يف احداث ثورة ١٤متوز ١٩٥8 التي 

غريت النظام املليك اىل نظام جمهوري. 

وب��ني ان نوري الس��عيد م��ن مواليد بغداد ع��ام/١888 يف 

منطقة القراغول بالرصافة وكان والده خطيبا واماميا لجامع 

االحمدي الكائن يف امليدان.. 

واوضح املحارض ان السعيد يعد من أوائل الضباط العراقيني 

الذين تخرجوا من الكلية الحربية ىف اس��طنبول وش��ارك يف 

بداية حيات��ه مبعارك البلقان ضمن الجي��ش الرتيك وانخرط 

بعدها يف الثورة العربية التي انطلقت يف الحجاز عام/١٩١٦ 

بقيادة رشيف مكة امللك الحسني بن عيل وكان معجبا باراء 

واف��كار القائد عزيز عيل املرصي وايضا بش��خصيتي الزعيم 

الوطن��ي املرصي س��عد زغلول والقائد ال��رتيك املجدد كامل 

اتاتورك..

وبني ان نوري السعيد كان من اوائل السياسني الذين ساهموا 

بتاس��يس كيان العراق الحديث ودولته الفتيةوكان منحازة 

للسياسة الربيطانية بالرغم من شدة املعارضة الوطنية التي 

كانت تواجهه طيلة خمسة عقود قضاها يف حكم البالد وكيال 

لرئي��س اركان الجيش واول مدير للرشط��ة العراقية ووزيرا 

لوزارات مهمة جدا مثل الدفاع والداخلية والخارجية وتوليه 

منصب رئيس الوزراء لخمس��ة عرش حكومة تراس��ها وكان 

السياس��يون املعارصين له يحسبون له الف 

حس��اب نظرا ملا ميتلكه من ده��اء وحنكة 

وتعام��ل واقع��ي م��ع االحداث..اضافة اىل 

حرصه الكبري ع��ى مصلحة العراق ونزاهته 

ونظافة يده واعتداده بنفس��ه جعلت منه 

متميزا محنكا مخلصا للمشاكل والعقبات..

وبع��د أن انهى املح��ارض محارضته انهالت 

عليه املداخالت واالستفسارات من املشاركني 

يف الندوة الذين كان منهم كل من: الس��يد 

حس��ني هادي الصدر وكاظ��م هالل البدري 

وحس��ني الج��اف والدكتور عباس االس��دي 

وعبداله��ادي ص��ادق ونبيل عب��د الكريم 

وغريهم. 

الندوة  هام��ش  وع��يل 

فق��د تم توزيع نس��خ 

م��ن الكت��اب الجديد 

للسيد  حديثا  الصادر 

يحمل  ال��ذي  الصدر 

عنوان) اقالم واحالم ( 

عى املشاركني يف الندوة.

في مجلس االثنين االسبوعي النجفي:

محاضرة تكشف عمق العالقات الثقافية بين النجف وسوق الشيوخ..

في مجلس الغبان الثقافي:

) نوري السعيد..في الميزان..( محاضرة لمحسن العارضي..
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االخراج الفني 

رباح البياتي
تصوير 

كريم الدفاعي

Majals Baghdad          رابطة المجالس البغدادية  الثقافية 

خاص / املجالس:

ســبق لالديب الراحل ناجي جواد الســاعايت ان اقام حفال ادبيا يف شباط/ ١٩8٢ بقاعة وحديقة نادي العلوية 

ببغداد، جمع فيه حشــدا واســعا مــن اعالم ورموز العراق يف شــتى املجاالت االكادمييــة والعلمية والثقافية 

والتاريخية ومن رواد املجالس البغدادية الثقافية، والصورة التي التقطت لذلك الجمع تبني االيت:

- الواقفــون يف الصــف األول مــن اليمني: الدكتور كامل مصطفى الشــيبي والعميد خليــل ابراهيم الزوبعي 

والشــاعر محمد جواد الغبان والشــاعر شــفيق القره غويل والباحث طارق الخاليص والدكتور توما شــامين 

واالديب حســني شعبان واالديب خالص عزمي والشاعر عيل عبد االمري الحيدري واالديب طالب الحاج فليح 

واالكادميي ماجد العزي. 

- الواقفون يف الصف الثاين من اليمني: املحقق ميك الســيد جاســم والباحث عبد الحميد الرشــودي والباحث 

احمد شــبيب وعــامل االجتامع العراقي الدكتور عيل الوردي واالديب طعمة عباس الســعدي والباحث ســامل 

االلويس والدكتور خالد العزي والدكتور عيل البلداوي واملؤرخ الدكتور حسني امني واملحامي باقر امني الورد و) 

......؟( والباحث عبد الحميد املحاري والطبيب الدكتور خالد ناجي واملحامي شــاكر الغرباوي ونجل املحامي 

الغرباوي والتاجر فخري جواد الساعايت وعزيز جاسم الحجية والصحفي صادق االزدي صاحب مجلة) قرندل( 

واالديب الرتكامين وحيد الدين بهاء الدين واالديب صالح كبة والدكتور محمد احمد الشــحاذ.- الجالســون يف 

الصــف الثالــث من اليمني: القاص الكردي عبد املجيد لطفي واملحامي محمود العبطة والدكتور حســني عيل 

محفوظ والوزير الســابق يف العهد املليك صادق كمونة واملؤرخ الدكتور جواد عيل والوزير الســابق يف العهد 

املليك عبــد املجيد القصاب واملحقق كوركيس عواد والعميد عبد الرحمــن التكريتي والباحث ميخائيل عواد 

والصحفي الباحث ابراهيم القييس والشيخ العالمة محمد بهجت االثري واالديب عبد الرزاق الجزار والشاعر 

نعــامن ماهر الكنعاين. - الجالســون عل االرض من اليمــني: اديب الرحالت ناجي جواد الســاعايت) صاحب 

الدعوة ( والصحفي عادل العرداوي وخليل حسني والدكتور سعد ناجي جواد والدكتور شوقي ناجي جواد. 

من ذاكرة المجالس البغدادية:
احتفالية يف نادي العلوية..تحتضن ابرز اعالم وادباء العراق..في عام/ ١٩٨٢ اقامها االديب ناجي جواد الساعاتي:

# تصوير: لفته عباس

الصفات:-متابعة لعامل الرســوم املتحركة وباألخص  محبــة لنتاج مركز الزهرة للدوبالج 

وقناة سبيس تون.

املواهب:- مؤلفة قصص ومصممة لشــخصياتها،  وتســمى هذه امليزة لدى الكتاب يف 

اليابان ) مانغاكا(.

دخلت عامل األمني املرتجم:-يف العام*٢٠١١*

أول بداية لها يف قراءة املانغا) مجلة الرسوم املتحركة( اليابانية كانت يف العام)٢٠١٤(.

بــدأت تأليف املانغا قبل ثــالث ســنوات،وهي مواظبة عل إنجــاح موهبتها+وصقل 

مهاراتها.بشكل مستمر.

طموحها:-أن تكون أول مانغاكا عربية، تتفوق عل قدراتها-وتصل ملســتوى مل يصل له 

شــخص من قبل، حتى ترتك يشء أوتطبعه بقلوب الناس ال ينىس~ ويبقى الكل يتذكر 

ذلك .

أسم قصتها املصورة ألتي تعمل عليها هو:-

Death or Live -

** الخالصة:-هــذه الفتــاة تحتــاج لدعم كبــري، فهي إضافــة ملوهبتهــا يف التصميم 

والكتابة،تبذل جهدها لتحولها ألمني ) مسلســل رسوم متحركة( كامل)وهذا يعد الجزء 

األصعــب( وهي ليســت األوتاكــو الوحيــدة املوهوبة،لكنها فعاًل مميــزة رغم حداثة 

ســنها،،،لذا أرجو وأمتنى لو يتم إنشــاء رشكة خاصة باملانغاكا العرب)وخاصة العراقيني( 

فمواهبهم محزن أن ال تعرف.

األسم:-علياء احلجامي.
ألبلد واحملافظة:- العراق- بابل.

حتايا اليوم واألمِسالتحصيل الدراسي:- طالبة في املرحلة األعدادية.

بأحلى اجلهر والهمِس

إلى َمن قْد غَدْت مّني

أعّز علّي من نفسي

فإنِك في الدجى قمري

وإنِك في الضحى شمسي

ذكرتُِك فانتشْت روحي

فذكرِك خمرُة الكأِس

سكنِت بخافقي أمالً

لتهجرَُه رؤى اليأِس

فُدمِت معانياً جّلْت

عن الكلماِت واحلِّس

- كتابة التقرير:- رنا سلامن خلف

ذكرى  !طفلة من بابل.. تطمح  ان تكون اول )مانغاكا ( عربية..  علياء الحجامي
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