
 
يعود  البغدادي  البناء  من  الكثري  زوال  �سبب  كان 
مما  اجلوفية  املياه  ارتفاع  او  الفي�سانات  كرثة  اىل 
لتبقى  ا�ستمر  الذي  القليل  ماعدا  اندثارها  اىل  يوؤدي 
�سواهد تتحدث عن جمد بغداد ومن هذه االبنية الق�رص 
العبا�سي واملدر�سة امل�ستن�رصية وخان مرجان ومنارة 
�سوق الغزل التي �ساعد على بقائها بناوؤها اجليد تعد 
زيارته  اثناء  ما�سينيون  الفرن�سي  امل�ست�رصق  ا�سارة 
العبا�سي  للق�رص  ا�سارة  اول   ١٩٠٨ لبغداد  االوىل 
ذلك  يف  واعقبه  وزخارفه  البناء  مزايا  اأبهرته  الذي 
املهند�س الفرن�سي م�سيو فيوليه الذي وجه االنظار اىل 
الدقيق  الطرز املعمارية اال�سالمية يف بغداد بو�سفه 
ولكن  العبا�سي  للق�رص  والزخرفية  البنائية  للبقايا 
اجزاء هذا الق�رص بعيدة عن اأعني الرحالة والباحثني 
كونها منزوية يف احد اركان القلعة والتي ت�سكل االن 
القلعة  ان  ذلك  الق�سلة  �سمال  القدمية  الدفاع  وزارة 
ثكنة  العثمانيون  اعتمدها  الق�رص  مبنى  ت�سم  التي 
للجند ودارا للمدفعية واذا كان فيوليه ومديرية االثار 
اعتربت بقايا الق�رص العبا�سي يف قلعة بغداد واذا كان 
البع�س يرى ان ذلك هو دار امل�سناة التي مت بناوؤها 
زمن اخلليفة امل�ستن�رص عام ٥٧٦ هج واملبنى ين�سبه 
هو  الق�رص  مبنى  وان  ال�رصابية  املدر�سة  اىل  البع�س 
املدر�سة ال�رصابية ومييل الكثريون اىل ان هذا املبنى 
باالبنية  ا�ستهر  الذي  ال�سابق  اخلليفة  الق�سور  من 
انها  املوؤرخون  يذكر  حيث  اقامها  التي  وامل�سيدات 
اول دار �رصع اخلليفة املذكور ببنائها للتنزه والفرجة 
وهي من الدور امل�ستح�سنة بنيت على طرف ال�سور ما 
اليها فر�سا كثرية واآنية من  التي نقل  يلي نهر دجلة 
هج   ٥٧٨ عام  بنائها  من  الفراغ  وكان  وف�سة  ذهب 
اال�سا�س  قوي  اجلدران  حمكم  بناء  العبا�سي  والق�رص 
وا�سعة  و�سطني  �ساحة  من  ويتاألف  باالآجر  �سيد 
ال�ساحة  بني  ما  يف�سل  طابقني  من  رواق  يحيطها 
طابق  كل  يف  الرواق  وي�ستند  الغرف  من  وجمموعة 
من البناء على ثماين دعامات اال الق�سم ال�رصقي حيث 
يقوم اإيوان مهيب يرتفع عقده مل�ستوى طابقني وينثل 
اجمل اق�سام الق�رص من الناحيتني البنائية والزخرفية 
�سقفه  بجمال زخارف  االر�سي  الطابق  رواق  ويتميز 
جماال  وتزيده  الق�رص  متيز  والتي  املقرن�سات  من 
من  اجلنوبي  اجلانب  يف  الغرف  جمموعة  ويلي 
الق�رص ممر عايل ال�سقف قليل االت�ساع وينفذ من هذا 
تتميز  التي  اربع قاعات كبرية  اىل  املمر عرب مداخل 
اجلانب  من  املمر  ونهاية  ال�ساهق  �سقفها  بارتفاع 
ال�سقف  عالية  ال�سكل  مربعة  قاعة  اىل  يوؤدي  االخر 
لال�ساءة  فتحة  تتو�سطها  قبة  هيئة  على  معقودة 
للتهوية  فتحات  على  ال�سقف  احتواء  اىل  باال�سافة 

ومن اق�سام هذا الق�رص املدخل وعندما ازيلت االبنية 
الرئي�سية  املدخل  فتحة  معامل  ظهرت  امل�ستحدثة 
الق�رص  به  ميتاز  ما  اروع  ومن  دجلة  نهر  جهة  على 
اال�سالمية  العربية  الزخرفة  ا�سكال  ببغداد  العبا�سي 
الكبري  ايوانه  يف  ترتكز  والتي  البغدادي  الطابع  ذات 
الرئي�سي وهي  اروقته وممر مدخله  و�سقوف  ال�رصقي 

حتمل  خمتلفة  وا�سكال  بحجوم  االجر  من  ت�سكيالت 
ومهارة  بعناية  ترتب  زخريف  مو�سوع  من  ق�سما 
الزخارف  وت�ستقي  متكامل  فني  ت�سكيل  يف  فائقة 
تبلورت  عريق  ا�سالمي  عربي  تراث  من  مو�سوعاتها 
وبنائية  هند�سية  ا�سكاال  وحتاكي  بغداد  يف  مالحمه 
�سانعيها  مهارة  على  تدلل  فنية  اأطر  عن  للتعبري 

يف  ظهر  كما  مو�سوعاتها  وتعدد  ا�سكالها  وجمال 
زخارف مقرن�ساتها وحتلية فتحات االروقة وااليوان 
مداخل  واجهات  يف  تتكرر  املدببة  بالعقود  الكبري 
للغرف والقاعات واخريا فان �سك جدران الق�رص التي 
تزيد على املرت منح الق�رص العبا�سي يف بغداد متانة 

وقدرة على ال�سمود بوجه الزمن وعوادي الطبية . 

 
عن  كلمات  لدينا  كانت  بغدادي  تراث  �سل�سلة  يف 
البغدادي  الغناء  النوع من  البغدادية ذلك  املربعات 
ت�ستخدم  �سعبية بغدادية ومل  ال�سعبي كونه بكلمات 
ببغداد  منت�رصا  كان  وان  وهو  به  الف�سيحة  اللغة 
وخا�سة الر�سافة اأفل جنمه وانطفاأ �رصاجه فاإذا كنا 
ن�سمعه با�ستمرار وبكرثة يف اوا�سط القرن الع�رصين 
فنحن االن بالكاد ن�سمعه فاإذا كان الغناء البغدادي 
يتوزع على املقامات والپ�ستة البغدادية كاأعلى انواع 
الغناء ال�سائدة يف بغداد فاإن الغناء يف بغداد �ساهد 
واملنولوج  املربعات  منها  الغناء  من  اخرى  انواع 
البدوي واملربعات لون من  الريفي والغناء  والغناء 
يف  ميار�س  مل  الذي  البغدادي  ال�سعبي  الغناء  الوان 
العامية  باللهجة  املغني  ويغنني  اخرى  مدينة  اية 
الطبلة  مب�ساحبة  يرددون  وهم  جوقته  امام  من 
لالو�ساع  انعكا�سا  كاملنولوجات  املربعات  وكان 
بها  التي مير  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
املجتمع البغدادي فلقد عربت املربعات عن م�ساعر 
ابحر  على  وهو  النف�سية  وخلجاتهم  بغداد  اهل 
ا�سطر  اربعة  من  ويتكون  ال�سعر  بحور  من  خمتلفة 
بقافية  الرابع  وال�سطر  واحدة  بقافية  منها  ثالثة 
ومن  )رباط(  ا�سم  امل�ستهل  على  ويطلقون  اخرى 

نوع غناء املربعات نوع يقال له )چلمة ون�س( اي 
مقام  بنغم  العموم  وجه  على  ويغنى  ون�سف  كلمة 
البيات ومنه- مالوم كلبي من يون- دوم بودادك 
على  فهو  اأنينه  عند  قلبي  على  لوم  ال  اي  ممتحن- 
من  اخر  نوع  وهنالك  احلبيب  بوداد  ممتحن  الدوام 
اي  اإمذيل  البغدادية هي ما ي�سمى مبربع  املربعات 
حروف  على  مرتب  لكنه  كاالول  وقاعدته  ذيل  له 
الهجاء ومنه مربع )�سبكها( وهنالك وزن التچليبة 
ومن  والق�سري  والهجري  واملو�سح  والعكيلية 
بقافية  �سطرين  من  م�ستهله  يتاألف  من  املربعات 
واحده تليها ابيات متجان�سة يف قوافيها اما ال�سطر 

الرابع فرتتبط قافيته بامل�ستهل منه :-
اإبيا �سبب زعالن مني يا ترف

وبيه ياملحبوب �سيعت العرف
ويعني ماهو �سبب الزعل وملاذ ا�سعت املعروف يا 
الرتف وهنا املرددون مع مقرء املربع عبارة  ايها 
�سيعت العرف ومن املربعات من يتاألف م�ستهله من 
�سطر واحد طويل ي�ستعيده املرددون كامال كل بيت 

من ابياته كما يرددون جزءا من امل�ستهل مثل.-
وهنا  بهواها  خلوها  تلوموها-  ال  بهواها  خلوها 
خلوها  املطرب  ويعيد  تلوموها  ال  عبارة  يرددون 

بهواها ويقول املرددون ال تلوموها
ا�سطر  اربعة  من  م�ستهله  ينظم  ما  املربعات  ومن 

بقافيتني
�سطر  يكون م�ستهلها من  ان  اما  واملربعات عموما 
االوزان  اختالف  مع  ا�سطر  اربعة  او  �سطرين  او 
ال�سعرية ولقد تناولت املربعات البغدادية االغرا�س 
واالعياد  واالعرا�س  املنربية  ومنها  االجتماعية 
اخلفيفة  ايقاعاتها  ب�سبب  �ساكلها  وما  واخلتان 
الراق�سة ويقول البع�س ان املربع �سمي بهذا اال�سم 
النه يتاألف من اربعة ا�سطر وكان املربع البغدادي 
مزدهرا يف حمالت بغداد نحو باب ال�سيخ والف�سل 
من  ذلك  وغري  والكاظمية  وامل�ساهدة  وال�سدرية 
الطقو�س  املربعات  رافقت  ولقد  بغداد  حمالت 
االعياد  وايام  باالحتفاالت  وخا�سة  االحتفايل 
جوقته  مع  منهم  وكل  املربعات  قراء  جتد  حيث 
بها حيث ال  يتمنطق  التي  وطبلته  بعده  تردد  التي 
ال�رصقي  والباب  وال�سعدون  بارك  ك�سالت  نن�سى 
و�سلمان باك وكرادة مرمي وك�سلة رابعة باالعظمية 
وغريها حيث الفرح واملربعات البغدادية ومن اجاد 
املحممچية  بن  حممود  البغداديني  من  املربعات 
ويا�سني  احلداد  وحممد  احلمام  يف  العاملة  بن  اي 
وكامل  ال�سعبي  وحممد  الوزد  ابو  وح�سني  القي�سي 
حيدر وابراهيم �سعنون وفي�سل اال�سود وعلي الدبو 
الذي كان يجيد املونولوجات اي�سا و�سلمان ال�سايق 

وغريهم كثري .

تعلمت  حيث  فني  بيت  يف  ن�ساأت  بغداد،  يف  ولدت  عراقية.  ممثله 
الفن على يد والدها الفنان العراقي الكبري طه �سامل وهي ال�سقيقة 
لهما  كانا  الذين  �سامل  فائز  والفنان  �سامل  �سهى  للفنانة  الكربى 
وا�ستطاعت   . الثمانينات  عقد  خالل  العراقية  الدراما  يف  ب�سمة 
ال�سغرية  ال�سا�سة  على  عقود  ثالثة  من  الأكرث  ح�سورها  تاأكيد 
وخ�سبة امل�رصح ، و�سا�سة ال�سينما ، لي�س يف العراق فح�سب بل يف 
العامل العربي كذلك من خالل جتربتها امل�سرتكة مع كبار الفنانني 
يف  و�ساركت  وال�سهادات،  اجلوائز  من  العديد  ح�سدت  كما  العرب، 
من  متكنت  والدولية،  واالقليمية  املحلية  املهرجانات  من  الكثري 
درا�ستها  وا�سلت  حيث   . العلم  وحب  الراقي  االداء  بني  املوازنة 
اجلامعية ومن ثم نالت �سهادة املاج�ستري بدرجة امتياز ومن ثم 
االأدب امل�رصحي يف  اأ�ستاذة  الدكتوراه وهي حاليا ً ت�سغل من�سب 
اأي�سا ًمن�سب  كلية الفنون اجلميلة - ق�سم الرتبية الفنية . وت�سغل 

ع�سوا ملجل�س امناء �سبكة االإعالم العراقي.
دخلت عامل الفن عندما كانت طالبة يف معهد الفنون اجلميلة عام 
والذي كان م�سل�سل بعنوانا  الفنية  اعمالها  اأول  1975 من خالل 
)النعمان االأخري( ومن ثم م�سل�سل ) فتاة يف الع�رصين ( الذي ح�سل 
بداية  �سامل وكذلك  �سذى  انطالق  نقطة  �سهر كبرية وكان هو  على 
ارتقاءها �سلم النجومية يف عام الفن. ا�سرتكت يف بطولة اول فيلم 
الراحل �ساحب  ال�سينمائي  املخرج  اختارها  لها عندما  �سينمائي 
حداد يف فيلم )يوم اخر( ، و�ساركت عام 1982 يف بطولة ” فيلم 
القاد�سية “ وهو من اإخراج �سالح اأبو �سيف واإىل جانب نخبة من 
و  ح�سني"  "�سعاد  و  العاليلي"  "عزت  مثل  الكبار  العرب  الفناين 
"كنعان و�سفي" وكان  اجلندي" و  "حممد ح�سن  "ليلى طاهر" و 
مثل  العاملية  املهرجانات  من  العديد  يف  �سارك  قد  الفيلم  ذلك 
، وقد  مهرجان مو�سكو ومهرجان كان و مهرجان كارلو بيفاريو 
ا�ساد الكثريون باداءها العديد من الفنانني العراقيني العرب . ومن 
ثم توالت اعمالها ال�سينمائية يف افالم : حمد وحمود  �سخب البحر .
ومن اعمالها امل�رصحية نذكر منها  مائة عام من املحبة للمخرج 
: فا�سل خليل وح�سلت فيه على جائزة اأف�سل ممثلة يف امل�رصحية 
 ، العلي  حم�سن   : للمخرج  متاأخرة  ابوابها  تفتح  واجلنة   ، ذاتها 
قبل  من   2012 عام  تكرميها  مت  وقد   . امل�رصحيات  من  وغريها 
اللجنة امل�رصفة على فعاليات الدورة ال�ساد�سة للمهرجان الوطني 
للم�رصح املحرتف يف اجلزائروذلك خالل حفل االإفتتاح الذي جرى 

على خ�سبة امل�رصح الوطني بالعا�سمة اجلزائرية ..

القصر العباسي في بغداد.. لؤلؤة تأريخ الحضارة البغدادية
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

ُه َقاَل:” َعَلَماُت  �َسِن �لَْع�ْسَكِريِّ عليه �ل�سلم؛ �أَنَّ ُرِوَي َعْن �لإمام �ْلَ
َخُتُم ِف  نَي، َو ِزَياَرُة �ْلأَْرَبِعنَي، َو �لتَّ ْم�سِ َلُة �ْلَ �ْلُ�ؤِْمِن َخْم�ٌس، �سَ
ِحيِم”،  ْحَمِن �لرَّ �للَِّه �لرَّ ِبِب�ْسِم  ْهُر  َو �ْلَ ِبنِي،  َتْعِفرُي �ْلَ َو  �لَْيِمنِي، 
عاد  �لذي  �لي�م  وه�  20�سفر،  ي�م  على  �لأربعني  زيارة  ُتطلق 
�سبايا �لطف، من �ل�سام لكربلء لزيارة قب�ر �ل�سهد�ء، بعد �أن �أَمَر 
ليجدو�  لديارهم فعرج�� على كربلء،  باإرجاعهم  يزيد،  �لفا�سق 
�ساَحَب  �لذي  �لرجل  ذلك  �لأن�ساري؛  �لله  عبد  بن  جابر  هناك 
�إ�سافة  بدر،  ف  وحارب  و�ل�سلم،  �ل�سلة  و�آله  عليه  �لر�س�ل، 
للإمام  �لإ�سلم، و�سارك ب�سفني م�ساحبا  لـ)18(غزوة ف �سدر 
و�ل�سجاد  و�ل�سني،  �ل�سن  �لأئمة  َحب  �سَ كما  �ل�سلم،  عليه 
عليهم �ل�سلم، و�أدرك �لإمام �لباقر عليه �ل�سلم، ولكنه ت�ف قبل 
ت�ليه �لإمامة. مبا �نَّ زيارة �لأربعني من علمات �ل�ؤمن؛ فاإنها 
�ل�سلم،  عليه  �ل�سادق  �لإمام  �أنَّ  ورد  وقد  �ل�ج�ب،  َحدَّ  ُل  َت�سِ
�أنه قال لأم �سعيد:” يا �أم �سعيد، زوريه فاإن زيارة �ل�سني عليه 
�قت�سا�س  ُن�ساهُد  ِلذ�  و�لن�ساء”،  �لرجال  على  و�جبة  �ل�سلم، 
وط�ل  �ل�سري،  مبتاعب  �آِبهنَي  غري  و�لن�ساء،  بالرجال  �لطرقات 
�ل�سافة �لتي ت�سل، عند بع�س �ل�ؤمنني لآلف �لأميال، �َسعيًا لنيل 
ِر�سا �لالق، ببيعة �لإمام �ل�سني عليه �ل�سلم، على �لث�رة �سد 
�إيجابًا، مقتدين  �أو  �لُظلم و�لطغيان، مهما كانت �لظروف، �سلبًا 
ب�سرخة هيهات منا �لِذلة، �لتي �أطلقها �ل�سني عليه �ل�سلم، ف 

كربلء �لإباء و�ل�سهادة.
�َس �لُطغاة عرب �لزمن، لحاربة زو�ر �ل�سني عليه �ل�سلم،  َتَعرَّ
�ل�سرخة  تلك  ��ستمر�ر  من  ل�فهم  �لزيارة،  تلك  منع  �جل  من 
�لمار�سات  تلك  �أبرز  ومن  �لفا�سقني،  �ُلكام  �سد  �ل�سينية 
�لعد�ئية، ما روي ف �لع�سر �لعبا�سي، فقد تعر�س للتهدمي عدة 
مر�ت، حيث قام �لاكم هارون �لعبا�سي، بهدم قرب �ل�سني عليه 
�ل�سلم، وقلع �سجرة �ل�سدرة، �لقريبة من �لقرب �ل�سريف لي�سيع 
علمة �لدللة؛ وكرب �أر�س كربلء عام 193هـ، وكذ� َفعل �لت�كل 

�لعبا�سي، و��ستمر م�سل�سل �لتهدمي بعد كل تعمري.
َوجد �ل�سيعة ًمتنف�سًا و��سعًا، بعد2003 ، فهب�� باأول زيارة بعد 
بال�سري  �لأمريكي،  �لإحتلل  ق��ت  وج�د  من  بالرغم  �ل�سق�ط، 
�ل�ؤمنني،  لقبلة  �ل�سري  لي�ستمر  �لعام،  �لنفري  ي�سبه  مبا  لكربلء 
ليقارب عدد زو�ر كربلء �لإ�سلح، 20ملي�نًا مرددين ند�ء لبيك 

يا ح�سني، وهيهات منا �لذلة.
قال �لإمام �ل�سادق “عليه �ل�سلم” :وّكل �لله بقرب �ل�سني عليه 
 ، �لقيامة  ي�م  �إىل  َيبك�َنه  ُغـرٌب،  �ُسعٌث  ملك  �آلف  �أربعة  �ل�سلم، 
فَمن ز�ره عارفا ً ِبحقه، �َسّيعـ�ه حتى ُيبلغـ�ه َماأَمنه، و�إن َمِر�س 
عاُدوه ُغـدوًة وَعـ�سّية، و�إْن مات �سهدو� جنازته، و��ستغـفـرو� له 

�إىل ي�م �لقيامة”.
زيارة �لأربعني َقَب�ٌس من ن�ر �لإ�سلح، وجذوة �أ�سعلها �ل�سني 
عليه �ل�سلم، بدمائه �لطاهرة ودماء �ل�ست�سهدين معه، وما دفعه 
بذلك  يهتدو�  �أن  �ل�سا�سة  دماء زكية، ي�ِجب على  �لعر�قي�ن من 

�لن�ر؛ فالإ�سلح يقع على �لطرفني �سا�سة وم��طنني.

مبدعون
من العراق المربعات البغدادية .. نمط غنائي شعبي أحبه البغداديون قديمًا  

شذى سالم

زيارة األربعين 
لمن فاتته النصرة 

بقلم / سالم محمد العامري

أقالم حرة

وهي  املبكر  الزواج  �سحايا  من  اأخرى  �سحية  "رواء"   
مل  �سنها  اأن  رغم  اأح�سائها  يف  الزواج  ذلك  ثمرة  حتمل 
ب�سبب  مرغمة  "تزوجته  وتقول  عامًا(   14( يتجاوز 
نت�ساجر  لذلك  �سيء  اأي  به  يربطني  وال  عائلتي  �سغط 

يوميًا ولوال الطفل الذي يف اأح�سائي لرتكته".
وال تبدو رواء حامال ب�سبب �ساآلة عودها، وهي واحدة 
كنف  يف  فجاأة  اأنف�سهن  وجدن  اللواتي  القا�رصات  من 
طفلة  اأن  يتخيل  اأن  العاقل  على  ي�سق  وم�سوؤولية  زوج 
الذي  يف �سنها تتحملها مثلما تتحمل م�سوؤولية اجلنني 
يف اأح�سائها.  يقدم الكثري من االآباء على تزويج بناتهن 
القا�رصات دون ح�سورهن اأو موافقتهن، اإذ ميكن اأن يتم 
االأخ  اأو  االأب  اأمورهن  اأولياء  وح�سور  بغيابهن  الزواج 

دون وجود اأي قانون مينع هذا االأمر.
اأُجربت الفتاة على الزواج يف �سن التمُيّز  "اإذا   وي�سيف 
وهو من �سبع اإىل ت�سع �سنوات من قبل اأبيها يكون العقد 
ال  العقد  فاإن  عمها  اأو  اأخوها  اأجربها  اإذا  اأما  �سحيحا، 
يكون �سحيحًا وميكنها اأن تطلب التفريق حني تبلغ �سن 
االنتظار  على  ال�سغرية  الفتاة  الروؤيا جترب  الر�سد" هذه 
�سنوات طويلة يف كنف زوجها قبل ان تتمكن من طلب 
القا�سي  في�سري  القانونية  الناحية  من  اأما  التفريق.  
قانون  ح�سب  الفتاة  بلوغ  �سن  اأن  اإىل  العبودي  حممد 
 1959 ل�سنة   188 رقم  العراق  يف  ال�سخ�سية  االأحوال 

واملعدل ينح�رص بني )15 و18 �سنة(.
عن  امل�سوؤول  االأمر  ويل  مبوافقة  الزواج  "يتم  وي�سيف   
االأطراف  املحكمة  متهل  حيث  املراأة  وموافقة  الفتاة 
مبثابة  املحكمة  وتكون  الزواج،  بعدها  يتم  اأيام  �سبعة 
ويل الفتاة يف �سن البلوغ اإذا كانت راغبة بالزواج دون 
حاالت  وجود  العبودي  ينفي  وال  اأمرها".  ويل  ح�سور 
"احتيال من النا�س على القانون" اإذ يتم الزواج خارج 
�سيوخ  يتواله  الذي  العريف  الزواج  ي�سمى  مبا  املحكمة 
الثانية  بعمر  الفتاة  تزويج  يتم  "لذلك  وي�سيف  الدين. 
من  �سحيح  زواج  ال�رصعي  املاأذون  عند  وهو  ع�رص 
الناحية ال�رصعية، ولكنه يفتقد اإىل ال�سكلية اأي الت�سديق 
التزامات  اأي  عليه  ترتتب  ال  وبالتايل  املحكمة  من 

قانونية االأمر الذي ي�سبب اأ�رصاراً بالفتيات".
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