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بغداد

وسـيـقى واالحلان الـعراقـية الـطربـيـة التي كـانت سائـدة في مرحـلة دعا عـضو الـفرقـة الـسمـفونـية الـعراقـية جـعـفر خـصاف الى الـعودة الى نـبع ا
وسيقية صاحبة االختصاص مع اناطة مهام االمور الفنية الى اصحاب االختصاص .وقال خصاف ؤسسات ا السبعينات من خالل تفعيل دور ا
ـوسيقي والغـنائي في العراق كـان جيل السبعـينات التي افـرزت عمالقة شهد ا في حوار مع (الزمان )امس ان (من ارقى االجـيال التي شهـدها ا
ـستوى احمللي بل الـعربي ايضا ),واضاف ان (اللحن الـعراقي له ميزة في طرب وشـعراء االغنيـة ظل صداها يـتردد ليس على ا لحنـ وا من ا
عـقدة السـهلـة وهو امتـداد للعـمالـقة منـهم ناظم الـغزالي وعفـيفة الدول العـربيـة يرجع الى ان  الفن الـعراقي يـتلون مع كل اغـنيـة يتمـيز بـاالحلان ا

سكندر وغيرهما من الفناني الكبار).

ـوذجي الـفـرقـة الـسـيـمـفـونـية 
ولـلفـرقة  خصـوصية ونـشاطات
حيث  االشـتـراك في مـهـرجان
ي دار االبــرا ــوســيــقـى الــعــا ا
ـصـري ومـهــرجـان قـرطـاج في ا
تونس  ومهرجان جرش وكندي
ســنـتــر في امــريــكـا ومــهــرجـان
عـــــــويـس في دولـــــــة االمــــــارات
هرجانات االخرى والكثيـر من ا
لــــــــكـن مـع االسـف  الــــــــدعـم من
اجلـهـات الـرســمـيـة في الـوزارة
ستـوى الطموح والدليل ليس 
ان الــفــرقــة سـافــرت الـى مــصـر
لتقـد فعاليات مـوسيقية ولكن
نـحن من دفع  تـكـالـيف الـطـائرة
في وقت يـتم دفـعـهـا من كل بـلـد

مضيف). 
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ستقـبلية على { ماهي مشاريعـكم ا
ستوى احمللي والعربي ?  ا

- خـصاف  (نـحن بصـدد السـفر
ــغـــرب الـــعـــربي بـــعــد ان الـى ا
تلـقينـا اشعـارا من هنـاك ودعما
قـدم من مؤسسـة لوزارة الثـقافة
الــتـــونــســـيــة وهـــو بــلـــد يــضم
عــازفــ كــبـار واالتــهـم  وتــريـة
ـــوضــــوع مع وبـــعــــد دراســــة ا
زمــيــلي  عــازف الــعــود مــحــمــد
حـسن  قـررنـا ان  نـفـتح مـعـهـدا
وسـيقـية للـتدريب عـلى االالت ا
الـهــوائـيــة في تـونس تــدعـمــهـا
ـطرب  الـكبـير وزارة الثـقـافة وا
لـطـفي بوشـناق  وحـتى االن هو
مــتــعــاون مع الــبــلــد وعــبــر عن
تـرحـيــبه وسـتـكـون الـفـكـرة بـ
هم ـغرب واجلـزائـر ا تـونس وا
شروع هو ان بالنسبة  لنا من ا
الـــتــدريب ســيــكــون عــلى االالت

وسيقية الهوائية).  ا
ـوســيـقى { كـيـف تـرى مــسـتــقـبـل ا
والـغـنــاء في الـعــراق في خـضم هـذه
ـتـالطـمـة من اخلــلـيط غـيـر االمـواج ا
تـجانس من احلـــان تـركيـة وهنـدية ا
واجــنــبـيــة جــعــلت الــتــراث الــعـراقي

االصيل يعيش الغربة في وطنه ?
ــربع - خــصـــاف (نـــعــود الـى ا
االول وذلك التاكيد على ضرورة
وجـــود رقــابــة عــلـى كل اغــنــيــة
وعـــلى كـل مـــنــــتج مـــوســــيـــقي
ويــرجع ســبب ذلك الى تــغــيــيـر
طـريـقة الـعـزف لـكن نـحـن نـعود
الى الــفــنـانــ احلــقـيــقــيـ من
مــــدرســـة الـــفــــنـــانـــ  مــــنـــيـــر
بشـيروغا حداد وجـميل بشير
جتــــدهم بـــــاقــــون عــــلـى نــــفس
الــطـرازواالسـلـوب وحـتى عـنـدم
نــلـقـي مـحــاضــرات عـلى طــلــبـة
مــعــهــدي الـدراســات الــنـغــمــيـة
والـفـنـون اجلـمـيـلـة نـعـطي هـذه
االسس واود الـــقـــول ان الـــدول
االخـــــرى هـي الـــــتـي تـــــتـــــاثـــــر
وسيقى الـعراقية اكـثرالدليل بـا
انــــهم اي غــــيــــر الــــعــــراقــــيـــ
اليـسـتـطـيـعـون عـزف التـي نحن
ـثال مـقام نـعزفـها عـلى سـبيل ا
احملـــمــداوي هـــو مــقـــام عــراقي
ئة ومقام الالمي خالص مئة بـا
كـذلك الن طريـقة التـكنـيك كعزف

للـمـقامـات الـعراقـيـة اجلنـوبـية
حتـديدا من الصـعب ان يعـزفها
وسيقي التركي او خليجي ). ا
{ نـعم فــعال ان االحلــان الـعــراقـيـة
مــتـمــيــزة فــفي الـثــمــانـيــنــات شـارك
الفـنـانون مـنيـر بشـيـر ومائـدة نزهت
وصالح عـبــد الـغـفـور فـي مـهـرجـان
وسيقى ي اقيم في اليـابان عن ا عا
ـشــاركـة فـرق فــنـيـة من الـشــرقـيـة 
الـــهــنـــد والــصـــ وتــركـــيــا وايــران
ــضـيـفـة الـيـابـان والـصـ والـدولـة ا
ـرتـبـة فـيــهـا حـقق الــوفـد الـعـراقـي ا
ــــوســـيـــقى ــــا يـــؤكـــد ان ا االولى 
الـعــراقـيــة نـبع صــافي في مـقــامـاته

وانغامه .
- خـصـاف (هـذه االسـمـاء الـتي
ذكرتهـا كبيـرة بتـاريخهـا الفني
اود الــقــول انه قـــدمت الــفــرقــة
الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة حـــفالت في
الــقــاهــرة من خالل دار االوبــرا
ـصريـة وسط اعجـاب جمـهور ا
غفـيـر كـانـوا كمـا عـزفت الـفـرقة
مقـطوعـات كالسيـكيـة لبـتهوفن
وسيـقي  العا كما وكبار ا
 عــــزف بـــيـــانــــومن الـــتـــراث
والــشـطـر الــثـاني عـزت الــفـرقـة
موسيـقى شرقيةعـراقية  بحيث
قدمت الفرقة نوع من االحلان
ـــصــــري بـــ لــــلــــجـــمــــهــــور ا

الكالسيك  والعزف العراقي ).
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{ مــا يـــعــنـي  البــد من الـــعــود الى
وسـيـقى العـراقـية االصل الى نبـع ا
قامـات وعدم االبـتعـاد خارج هذا وا
االطــار الـثــر الى مــايــســمى احلــانـا
..السؤال اين يـذهب خريجـو معاهد
الـــفــــنـــون اجلـــمـــيـــلـــة والـــدراســـات
ــيـة الــيس من ــوسـيــقــيـة واالكــاد ا
ــــفــــتــــرض االســـتــــفــــادة من تــــلك ا

الطاقات?
- خــــصــــاف (ان كـل االقــــســــام
ــوســيــقـيــة حــالــيـا مــتــوقــفـة ا

ومــــعـــظـم هـــؤالء اخلــــريـــجـــ
يـهـاجـرون الى اخلـارج لـلـبحث
عـن فــــــــــرص عــــــــــمـل ضــــــــــمن
اخـتـصـاصـهـم النه لـيس لـديـنـا
مـجـاالت عـمل لـهم مـثـال سـابـقا
ــؤســســة الــعــســكــريـة كــانت ا
تخـرج عازفـ لالالت الـهوائـية
االن غير موجـودة لدينا مدرسة
ـوسيـقى والـبالـيه نـلقـي فيـها ا
مـحاضـرات فقط االالت الـوترية
من الكـمان والعـود والقانون ام
االالت الـــهـــوائـــيـــة فــانـــهـــا في
طـريقهـا الى الزوال تقـريبا النه
لــــيـــــست هـــــنــــاك مـــــؤســــســــة
الحـــتــضـــانـــهم خـــاصـــة انـــهــا
مــــســــيـــرة جــــيـل عن جــــيل من
ـهـنة ـوسـيـقـيـ يـتـوارثـون ا ا
كــانت لــنـا جتــارب العــداد فـرق
مـنــهـا فــرقـة بــغـداد مـؤلــفـة من
الــشــبــاب كـان يــضـم نــحـو 25
عازفـا كنـا نعـدهم رديفـا للـفرقة
الـسيـمـفـونـية ونـحـاول تـطـوير
قــابـلــيـاتــهم بـالــتـدريج الكــمـال
وسـيقـية في الـعراق سـيـرة ا ا
فـطــلـبــنـا مـن الـوزارة ان هـؤالء
االسمـاء من الطلبـة سوف نقوم
بــتـدريـســهم ولـديـنــا مـكـان هي
وسـيقى وفـقط طلـبنا مدرسـة ا
صـــرف رواتب لـــهـــذه الـــفـــرقــة
الـفـتـيـة من الـشـبـاب نـحو 300
االف ديــــنــــاركــــنـــفــــقــــات نــــقل
ومستلزات اخرى االان اجلهات
ـــعــنـــيـــة في الـــوزارة رفــضت ا
الـفكـرة جـملـة وتفـصـيال ..طيب
الى اين نــــتـــجه هــــذه خـــطـــوة
اعـــدهـــا دمـــارا لـــلـــمـــوســـيـــقى

العراقية ).
{ ماهي اكثر فترة ايـجابية تتصور
ان الــفـرقــة الــسـمــفـونــيــة مـرت بــهـا

خاصة بعد 2003 ?
 -خـــصــاف (احــسن فــتــرة عــام
 2004عــنــدمـا تــســلم مــنــصب

وزيـر الثقـافة مفـيد اجلزائري
فقـد كـان دعـمه لـلـفـرقـة رائـعا
ومـشجـعا لنـا للـعمل واالبداع
لــــذلك البــــد من الــــعـــودة الى
ـتد االصل هـذا الـبـلـد الـذي 
حــضـارتـه الالف الــسـنــ من
ـوسـيقـى زرياب كـبـار اعالم ا
ـــــوصـــــلي ومـال عـــــثــــمـــــان ا
والــقـبــاجني والــغـزالـي  نـعم
ــوسـيــقى الــعــراقــيــة كـانت ا
محط اعـجـاب حتى الـشـعوب
ـست ذلك من االجـنــبـيـة فـقـد 
خـالل عــــــزف الـــــفــــــرقــــــة في
سـويـســرا كـان احلــضـور من
االجــانب اي سـمـاعــهم غـربي
وكـنـت عـنــدمـا اعــزف احلـانـا
ـقــامـات عــراقـيــة من انـغــام ا
كـانوا يـنـبـهرون بـتـلك اجلمل

وسيقية ). ا
{  ماذا تـوجه الـطاقـات الـغنـائـية
الشابـة االن وكيف يـجب ان يكون

اختيارتهم ?
- خــصــاف (ادعــو الــطــاقــات
الــــشــــابــــة الى الــــعــــودة الى
الــتـراث الـعــراقي االصـيل مع
التجديـد خاصة االن هناك كم
كـبـيـر من االسـتـديـوهات وكل
يـغــني من جـانـبه لـذا البـد ان
ـطــرب الـشـاب الى يــسـتـنــد ا
كالم جمـيل وموسيـقى طربية
خاصـة ان من بـينـهم  طـاقات
شـبـابـيــة مـبـدعـة حتـتـاج الى
تـــوجــيـه في دقـــة االخـــتـــيــار
لــلــكـالم والــلــحن اي البــد من
دعـم مــــعــــــــنــــوي وارضــــيـــة
ـكن ان يـصل الى الـعربـية و
ــيــة في مــجــال وحــتى الـــعــا
ـوسيـقى والـغنـاء ولـيس ما ا
نـــــســـــمـــــعه مـن الـــــدبـــــكــــات
والــــهـــــوســــات ووعـــــبــــارات
مــضــكــحــة احـيــانــا عــلى انه

غناء  ليس غير ).
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دينة التي يطلق عـليها اسم بوابة الصحراء منافسته.وتستـضيف ا
كل شتـاء مـهرجـانـا دوليـا السـتقـبال فـنـان وشـعـراء وأدباء إضـافة
ـهـرجـان الـذي افـتـتح يـوم 28 إلى آالف الـسـيـاح حلـضـور أنـشـطـة ا

كانون األول واستمر أربعة أيام.
هاري ثم أصبح هرجان الذي تأسس عام  1910محليا يهتم بسبق ا وبدأ ا
ي يـجــذب آالف الـسـيـاح وطـنــيـا عـام  1967قـبل أن يــتـحـول إلى حــدث عـا

والزائرين عام 1981 .
ـعـتـادة قدمـت الـدورة اجلـديـدة مـلـحـمة تـابع إضـافـة لـلـعـروض الـتـراثـيـة ا
شاركـة عدد جنوم التـمثيل مـثل محمد فـرجوية ضخـمة من إخراج حـافظ خليفـة و
ـفتـاحي ووحـيـدة الـدريـدي ونادرة كـوكـة وصالـح اجلدي وصالح مـصـدق ودلـيـلـة ا

لوم.
وافـتـتح الـعـرض الـفرجـوي بـعـنـوان ( خـضـراء) ويروي الـسـيـرة الـهاللـيـة ووصول

القبائل العربية من احلجاز ومصر إلى تونالدورة اجلديدة للمهرجان.
ـهرجـان  تـكر رور  50عـاما عـلى ا ـنـاسبـة االحـتفـال  وكـشف بن مـحمـد أنه 
ـهـرجـان الـذي ذاع صـيته ـا بـذلوه مـن جهـد سـخي من أجل ا ـؤسـسـيـناعـتـرافـا  ا

دوليا.�
هـرجـان اجلـزائر ولـيـبـيا ومـصـر والـكويت وشـاركت في االحـتـفاالت بـخـمـسيـنـيـة ا

وفرنسا وبلجيكا بعروض للفنون الشعبية.
وتـعـد دوز مــتـحـفـا صـحـراويـا حملـافـظـتـهـا عـلـى الـعـادات والـتـقـالـيـد الـصـحـراويـة
الـراسـخـة. وتسـعى تـون-الـتي تـمـثل فـيـهـا صـنـاعـة الـسيـاحـة أول مـصـدر لـلـعـمـلة
الـصعبـة وثاني أكـبر قطـاع مشغل بـعد القـطاع الـزراعي- إلى مزيد من دعم سـياحة

الصحراء واستقطاب السياح.
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االصوات لـكي يعبـر الى  مجال
الـغناء وان الـعديد من الـفنان
ــراحل من بـيـنـهم مـروا بـتـلك ا
حـســ نــعــمـة وريــاض احــمـد
ويــــاس خـــضــــر وغــــيــــرهم من
الفنانـ في تلك احلقبة اما في
الــوقت احلــالي فــعــلى الــدنــيــا
السالم النعدام الرقابة ب ليلة
وضـحاهـا جند في الـفضـائيات
اصـواتـا بـائـسـة مـوسـيقـيـا مع
تالق طرب الصاعد وا وصف ا
و..و..غــيـرهـا من االلــقـاب الـتي
كـــــانت التــــطــــلـق عــــلى كــــبــــار
الــفـــنــانــ في عـــصــر الــغــنــاء
الــذهــبي  في الــعــراق والــوطن

العربي ).
{ هل ان الـــفــرقــة الـــســيــمـــفــونــيــة
مــســتـمــرة في نــشــاطــهــا ام شـحت

االمور ايضا?
- خـصاف ( حالـيا مديـر الفرقة
وسيقي  عبد الرزاق العزاوي ا
ـايـسـتـرو مـحـمـد امـ عزت وا
ـــايـــســـتـــرو عــلـي خـــصــاف وا
يـقـودون الـفـرقـة حـالـيـا كـما ان
الـفرقـة تـعـرضت الى االجـحاف
ؤسـسات الفـنية والوزارة من ا
وحـتى االن بـرغم انـهـا من اقدم
الفـرق الـعربـيـة منـذ عام 1958
وتــــضم ابــــرز الـــــعــــازفــــ من
الـعراق لـكن لالسف ليس هـناك
دعـم حـتـى االن وتــفــتـقــر حــتى
ـكـن ان تـقــيم فـيه الى  مـكــان 
الفـرقة تـدريبـاتهـا فنـعتـمد على
ــوســيــقى والــبــالــيه مــدرســة ا
وتعـد جهة غيـر رسمية بـالنسة
لـنا النها غـير تابـعة للوزارة بل
لــوزارة الــتـربــيــة الــفــرقــة لــهـا
خــصــوصــيــة نــظـرا الن كـل الـة
مـوسـيـقـيـة يـجب ان تـكـون لـها
غـرفـة خـاصة فـفي الـسـابق كـنا
نــعــتــمـد عــلى قــاعــتي  الــربـاط
واخللد  فضال عن قاعة الشعب
لـكن شـهدت نـزاعـات في وقـتـها
لــلـفـرقــة الـقـومـيــة دفع بـنـا الى
تـركها خـاصة حالـيا التـدريبات
تقام في  مدرسـة الباليه ولدينا
نـــشــاطـــات شــهـــريــة تـــقــام في
سرح الوطـني كما ان جمهور ا

هم واوضح خصاف ان (من ا
والـضروري ان تـعيـد اجلهات
ذات العالقة في وزارة الثقافة
ـتــخــصــصــة الـتي الــلــجــان ا
كـــانت تـــفــحـص الــنـــصــوص
واالحلـــان واالصـــوات الى ان
يتمكن اي هاو او محترف من
الـعـبـور الى مـرحـلـة (مـطـرب)
بـ قـوس طـبـعـا !!عـكس ما
ســاد من فـوضى بـعـد مـرحـلـة
الــــتـــســـعــــيـــنــــات من دخـــول
اصـــوات نــشـــاز ومــوســـيــقى
هـجـيـنـة الى الـتـراث الـعراقي
ــــلك امــــواال فــــقط لــــكـل من 
بــامــكــانه ان يــســجـل اغــنــيـة
وحــتى الــبـعـض مـنــهم انــشـأ
فـضـائـيـات فـنـيـة لـبـعض تـلك
االصــــوات الـــهـــابــــطـــة الـــتي
تـصــلح لـكـل شـيئ اال الــغـنـاء

!!).فيما يلي نص احلوار ..
{ كــــونك عــــضــــوا فـي الــــفــــرقـــة
السيمفونية ومن الفنان البارزين
ـــوســـيـــقـى مـــا هــو في مـــجـــال  ا
ـســيـرة الـغـنـاء واالحلـان ك  تـقـو
حاليا والسيما بعد عام 2003 ?
ــ خـــصــاف (ارى وكـــمــا يــرى
ايضـا مـراقبـون ونقـاد فنـيون
لـلـمـشـهـد الـفـني الـعـراقي انه
تــغــيــر جــذريـــا وبــشــكل عــام
تختلف عن مفردة السبعينات
حـيــنـمــا كـنـا نــسـتــمع الــيـهـا
فــــــضـال عـن اخــــــتـالف اسس
الـــلـــحـن واالوتـــار وكـــلـــمـــات
الـشـعراء فـاصبـحت جـمـيعـها
ن هب ودب اصبـحنا نـشاهد
اغـاني مــتـشـابــهـة هي مـجـرد
ايـقــاع يــســيـر و يــؤخــذ عـلى

قالب موسيقي جديد ).
{ االغــــاني واالحلــــان احلـــالــــيـــة
الــسـائــدة تــخــاطب االقــدام ولـيس
الــوجــدان فــهل هــنــاك مــعــاجلــات
وسـيقى واالحلان لرفع مـستـوى ا

ولو بقدر قليل ?
ــ خـصـاف ( تـخـاطب الـعـقـول
الــتي لــيس لــهــا عالقــة حــتى
بــــــاالقـــــدام فــــــاذا رغـــــبــــــنـــــا
عـاجلات فهـناك مـؤسسات بـا
فـنـيـة داعمـة لـهذه الـتـفـاصيل

عن طريق رقـابـة كل اغنـيـة يتم
تسجـيلهـا للجـمهور كـما كانت
نقـابة الفنانـ مسؤولة عن كل
نص وحلن وغـيـرهـا من االمور
فـاصـبح بـامــكـان كل مـغـني ان
يدخل مـجال الـفن فـقد مـر الفن
ـوسـيـقى في الـعـراق بارقى وا
جيل هـو جيل سبعـينات القرن
ـــــــــاضـي الـى مــــــــــتــــــــــوسط ا
الـتــسـعـيـنــات فـابـرز مــلـحـنـ
البالد جنحوا بـإيصال االغنية
من احملـليـة الى العـربيـة  حتى
لـهذه اللحـظة االغنـية موجودة
ويـطـرب لهـا مـن بـينـهـا اغـاني
الـــراحل نــاظم الـــغــزالي حــتى
االن يتم استعراض اغانيه كما
الـلـحـن الـعـراقي له تــمـيـزه في
الدول العربية لسبب واحد هو
ان الـفن العـراقي يتـلون مع كل
اغــنــيــة فــالــعــراقي عــبــارة عن
خـــلــــيط بــــ تـــركـي وايـــراني
وخـلـيـجي ولـبـنـاني او سـوري
لحن لكنه يحمل خصوصية كا
او الـعـازف فـهذه اخلـلـطـة غـير
مــتـــوفــرة لـــدى الــفـــنــان غـــيــر
لحـن من الدول العـراقي او ا
االخرى فاللـحن العراقي يتميز
عـقدة الـسهـلة وهو باالحلـان ا
امتـداد لـلعـمـالقـة مـنهم مـحـمد
الــقـــبـــاجني ونـــاظـم الــغـــزالي
وعـفيـفة سـكنـدر وسلـيمـة مراد
وغيرهم من الفنان الكبار ).
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{ كيف نـستـطـيع ان نصل بـالذوق
ـوســيـقي لــلـمـتــلـقي الى مــسـتـوى ا
ينسى ما وصلت اليه من وصف ما

يسمى احلانا وشعرا هابطا  ?
- خــصــاف (ان لــتــحــقــيق ذلك
البـــد ان  تــكــون هـــنــاك رقــابــة
خــــاصـــة ان دائــــرة الــــفــــنـــون
ــوسـيــقـيــة عـبـارة عـن مـائـدة ا
مــسـتـديـرة تـضم مــقـاعـد تـقـدم
نشاطـا ليس لهم شيء اخر مع
ان في الــســـابق كــانـت نــقــابــة
الفنان مسؤولة عن كل نشاط
 فـني  وحتــاسب كل من يـرغب
بـــالـــفن الـــدلـــيل كـــانت هـــنــاك
مـــــقـــــابـالت ودقـــــة لــــــفـــــحص

واستعرض الباحث ايضا  مواقع تـلك احملالت واسباب تسمياتها التي رسخت في
اذهـان وذاكـرة الـنـاس عـبـر االجـيـال واورد حـكايـة اسم كـل مـحلـة واهـم الشـواخص
عمـارية واالثـرية واحلكـوميـة القـائمة فـيهـا وتشكـل عالمات بارزة لـها  وتـضمنت ا

احملاضرة معلومات تفصيلية كثيرة عن تلك احملالت العريقة . 
وبـعد أن انـهى احملـاضـر محـاضـرته  انهـالت عـليـه االستـفـسارات والـتـعقـيـبات من
ـشـاركـ في الـنـدوة الـذين كان مـن بيـنـهم كل من الـدكـتـور رائـد الـعـامـلي وفـيصل ا
عبـداجملـيد مـحمـود القـرغولـي عمـيد مـركز اوج بـغداد الـثـقافي وتـمارا الـداغسـتاني
والـصحـفي الـريـاضي علي ريـاح والـصـحفي مـحـمد اسـمـاعـيل   ومديـرة مـركز أوج
هدي مدير عام دائرة الفنون في بغداد الثقافي ميـنا امير احللو  والدكتور شفـيق ا

وزارة الثقافة واالثار والسياحة وحسن العبادي.
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ضـيف مـركـز اوج بـغداد الـثـقـافي خالل نـدوة ثـقـافـيـة الـبـاحث عادل
علومات العرداوي  في محاضرة مشوقـة أمتعت احلضور وأغنت 
عـاصر حتدث فيـها عن محالت بغداد من التاريخ الـقد احلديث وا
ـهـتـمـ ـثـقــفـ وا ـة خالل 100 عـام مــضى  بـحـضـور حــشـد من ا الـقــد
بـالشـان الـتـراثي والتـاريـخي .وتـطرق الـبـاحث الـعرداوي لـتـعـريف تسـمـية
صادر تـشير إلى انها تسمية فارسية واخرى بغداد احلالية  حيث بعض ا
تؤكد انها ارامية واكدية وبابلية وتـعني فيما تعنيه بستان الرب او بستان
اآللهـة وبـستـان الـشيـطـان  وايضـا بغ تـعـني بسـتـان وداد اسم شخص اي

صاحب البستان وهكذا ترد تفسيرات اخري المجال لذكرها. 
ة الـواقـعة في اجلـانب الـشرقي من وحدد احملـاضـر تلك احملالت  الـبـغـدادية الـقـد
نـهر دجـلة  في قـلب الـرصافـة الـتي كانت مـسـورة بسـور محـكم مـشيـد بـاالجر يـبدا
مـساره من الـبـاب الشـرقي وحتـديـدا من بدايـة كـورنـيش ابو نـواس مـرورا بحـديـقة
االمة ومدخل شارع الـشيخ عمر وكمب االرمن وبـاب الطلسم ومسار الـسدة الترابية
الـشرقـيـة  التي كـانت قـائمـة الى مـاقبل نـصف قـرن وازيلت بـعـدها لـتـصبح مـسارا
لشارع مـحمد بن القاسم لـلمرور السريع مـرورا بالباب الوسـطاني اخر ابوب بغداد
العـباسـية  الـذي مازال قـائمـا حتى االن مـقابل مـقبـرة الشـيخ عمـر ومن ثم ينـحرف
ة والسير يسارا بـاجتاه بناية دائـرة جتارة احلبوب وبنـاية مطبعـة احلكومة القـد
ـعظم ومن ثم الى سـياج بنـاية وزارة الـدفاع حيث بـاجتاه مـحلة الـسور في الـباب ا
مـازالت قـطـعــة صـغـيـرة من ذلك الـســور ظـاهـرة لـلـعـيـان خــلف جـدار قـاعـة الـشـعب

ومجاور جلدار جامع االوزبك .
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رسالة بغداد 

ايسترو جعفر خصاف يعزف على السيكسفون ا

ايسترو جعفر خصاف خالل لقائه مع (الزمان) ا

1

احتفلت مدينة دوز الواقعة في جنوب تونبمرور  50 عاما على تأسييس مهرجانها
الـدولي للـصـحـراء الـذي يحـتـفي بـالـتراث الـبـدوي ويـقـدم لآلالف من زواره كل دورة

حملة عن العادات والتقاليد الصحراوية.
رور هرجان في مؤتمـر صحفي ان مدينة دوز حتتل  وقال شريف بن محمد مـدير ا
خمـسـ عامـا على تـأسـيس الذي بـدا فريـدا وحـافظ على سـحره اخلـاص بـاحتـفائه
بـــالـــتــراث الـــصــحـــراوي واإلرث الـــبــدوي رغم بـــروز مـــهــرجـــانــات أخـــرى حتــاول


