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الــــبـــــغــــدادي بــــشـــــكل فــــنـي بــــديع
وتداخالت ذكـية ومـاهـرة تتـناغم مع
ـفـردات الـبـناء. وعـلى االطـار الـعـام 
ـرتـفـعــة يـوجـد في بـوابــة الـقـصــر ا
إعالها قسم تمت إزالـته  ولعله كان
يــضم كــتــابــة تـتــحــدث عن الــقــصـر
واسم بانـيه وسـنة تـشيـيده  كـعادة
ـــــدارس واجلــــوامع الـــــقــــصــــور وا

العباسية. 
يـقـع الـقـصــر الـعـبــاسي في الـزاويـة
اجلنوبية من مبنى وزارة الدفاع في
ــعـظم وبــجـوار بـيت مــنـطـقــة بـاب ا
احلـكـمــة احلـالي. يـقع الــقـصـر عـلى
ضفة نهر دجلـة لكنه ال يطل مباشرة
على الـنهر بـل توجد حـديقـة واسعة
تبعده عن النهر بأكثر من 30 متراً .
وهـي مــربـــعــة  مــرصـــوفــة حـــالــيــاً
بـالــطـابـوق  تـنـمــو احلـشـائش بـ
الـطــابـوقـات. وتـوجـد فــيـهـا بـضـعـة
أشجار بـينـها نخالت. ولـعلـها كانت
جـنـة جـميـلـة يـقـضي فـيهـا اخلـلـيـفة
أوقــاته مــتــمــتـــعــاً بــجــمــال الــنــهــر

نساب حتته.   ا
بنى من في العهد الـعثمـاني عانى ا
االهــمــال وســوء االســتــخـدام  مــثل
ـستنـصرية التـي نتحولت درسة ا ا
البس إلى دائـــرة كــمــارك ومـــخــزن 
. ولم تـصـله يد اجلـنـود العـثـمـانـيـ
االعــمــال والـصــيــانـة إال في الــعــهـد
ـــلــكـي الــعـــراقي. فـــفي عــام 1934 ا
ة والتراث قامت مديرية اآلثار القد
الـعـراقـيـة عـنـدمـا بـدأت حـمـلـة لـرفع
األنـقـاض واألوسـاخ واألتـربـة . كـمـا
ــســتــحــدثـة الــتي أزيــلت األبــنــيــة ا
أضـــيـــفت إلـى الــبـــنـــاء األصـــلي في

فترات مختلفة. 
وأجريت حـفـريات في بـعض أجزائه
ـتـهـدمة  وأظـهـرت أسس األقـسـام ا
مـنه . وتـوصـلت إلى مـعـرفـة مخـطط
كـامل لــلـبـنـاء  وعـلــيه جـرت أعـمـال
الــصــيــانــة الــتي أظــهــرته بــالـشــكل
احلـالي عـام 1980) بـحــسب أسـتـاذ

اآلثار ضياء نعمة).
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قـط يـــعـــانـي من وجـــود فــــأر مـــزعج
يــشـاركـه مـنــزله ويــحـيـك خـطــطـاً ال

تنتهي للتخلص منه. 
لـكن ح يـضع الـقط مـصيـدة فـئران
مـفـخـخــة بـقـطـعـة شـهـيـة من اجلـ

ــــاكـــر من خـــداع يـــتـــمـــكـن الـــفـــأر ا
ـتــلـئــة يـهـرب ـعــدة  ــصـيــدة و ا
منتصراً ليلوذ بوكره اآلمن.البد أنكم
عـرفـتم بـطــلي الـقـصـة بل وتـكـهـنـتم
بالشكل الـذي تنتـهي به دائماً: القط
تــوم يــصــرخ بــغــضب أمــا مــصــيــر
خطته اجلديدة لـلتخلص من خصمه
الـلـدود الفـأر جـيـري فـلن تـنـتهي إال
بنتائج عكسية تماماً مثل سابقتها.
قـــد تــكــون قـــصص مــغـــامــرات تــوم
وجــيــري مــعـروفــة لــلــجــمـيـع ولـكن
احلكاية احلقيقية لكواليس إنتاجها
ليست كذلك ولعلها ال تقل إثارة: من
الفـوز بجوائـز األوسكـار إلى اإلنتاج
الــســري خـلف الــســتـارة احلــديــديـة
خالل فــتــرة احلــرب الــبــاردة. هــكـذا
أصبح تـوم وجيـري اللـذان أتمّـا هذا
ـــطــاردات األســبــوع 80 عـــامــاً من ا
ـتـواصلـة أحـد الـثـنائـيـات األشـهر ا
ـــا لـــيس في عـــالم فـي الــعـــالـم ور
ـتــحـركـة فــقط.كـان فــنـانـا الــرسـوم ا
تحركة الشريكان بيل هانا الرسوم ا
وجوزيف بـاربيـرا يعـانيـان من حالة
تحركة في إحباط في قسم الرسوم ا
اســتـــديـــو مــيـــتـــرو غــولـــدن مـــايــر
ويــشـعــران بـحــاجـة مــلـحــة البـتــكـار
شــخــصــيــات قــادرة عــلـى مــنــافــسـة
الـشـخصـيـات الـكـارتـونيـة الـنـاجـحة
مـــثل مـــيـــكي مـــاوس وبــوركـي بــيغ
والـــتي تـــنـــتــجـــهـــا اســـتـــديـــوهــات
أخـرى.وحـاول الـشــريـكـان الـشـابـان
الــلـذان لم يــكـونــا حـيــنـهــا قـد بــلـغـا
الثالث من العمر تطوير أفكارهما.
يل إلى فـكرة بسيطة وكان باربيرا 
لــعــمل كــارتــون عن قـط وفــأر جتـري
بـــيـــنـــهـــمـــا صـــراعـــات ومـــطــاردات
مسـتمـرة برغم كـون الفـكرة مـعروفة

وسبق استخدامها.
Puss Gets the) وكــــان فــــيــــلم

نزل)  Bootقط يُطرد من ا
قـد عــرض في عـام

1940 وحقق
جنــاحـا
كــبــيـراً
وفــــــــــاز

بـــجـــائـــزة األوســـكـــار
ألفـــــضـل فــــــيـــــلـم رســـــوم

متـحركـة قـصيـر. ولكن بـالرغم
من جهـدهما في صـنعه فـإن هانا

وبــاربـيــرا لم يـذكــر اسـمـيــهـمــا عـنـد
إعالن الـــفــوز.كـــان ذلك الــفـــيــلم هــو
النـواة التي تـطورت مـنهـا فكـرة توم
وجيري.Iفي البداية لم يكن مدراء
اسـتديـو مـيـترو غـولـدن مـاير
مــتـــحــمـــســ لـــفــكـــرة الــقط
والفـأر وحذروهـما من مـغبة
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احلــلـقــات األصــلـيــة األولى.وكــحـال
ـتحركة في بقيـة انتاجـات الرسوم ا
ذلك الــزمن تــعــرضـت حــلــقــات تـوم
وجــيـــري لــكــثــيــر من االنــتــقــادات
واتــهـمت بـالــعـنــصـريـة خــصـوصـا
بـوجـود شخـصـيـة "مـامي تـو شوز"
نزل السـوداء السمينة التي مدبرة ا
ال يظـهر مـنهـا سوى الـقسم الـسفلي
وســاقــيـهــا الــغـلــيـظــتــ وحـذائــهـا
األسود الكبـير. إضافة إلى تـضمنها
نكاتاً تسخـر أحيانا من آسيوي أو
.عـنـدما من سـكـان أمـريكـا األصـلـيـ
عــرضت احلــلـقــات األصــلــيـة األولى
عـــلى الـــتـــلـــفـــزيـــون األمـــريـــكي في
ـاضي  تـعـديل سـتـيـنـات الـقـرن ا
شاهد واستبدلت شخصية بعض ا
ـنــزل مــامي بــشـخــصــيـات مــدبــرة ا
أخرى من إبـداع فـريق تـشاك جـونز.
أما الـيوم فـقـد أزيلت احلـلقـات التي
اعتـبـرت مسـيئـة من اجملـموعـة التي
يـعـاد بـثــهـا. و تـدارك ذلك بـعـد أن
وجـــهت "أمــازون بـــرا إنــســـتــانت
فـــيــديــو" حتـــذيــرات من عـــنــصــريــة
ظهـرت في احلـلـقات.لـكن رسـوم توم
ا تـتضـمنه من تـحركـة  وجيـري ا
عـنف هــزلي وكـومـيــديـا سـوداء في
بعض األحيـان ال تزال اليـوم تتمتع
بــشــعــبــيــة هــائــلــة في كــافــة أرجـاء
الـــــــعــــــالـم وهي تـــــــعــــــرض عـــــــلى
الـتـلفـزيـونـات ضـمن بـرامج األطـفال
في كـل مــــكـــــان مـن الــــيـــــابـــــان إلى
بـاكـسـتــان. وفي الـصـ اسـتـقـطـبت
لــعـبــة "تــوم وجـيــري" عـلـى تـطــبـيق
خاص بـالهـواتف احملمـولة أكـثر من
100 مـــلــيــون مــســـتــخــدم.وفي عــام
2016 ظهـر اسم توم وجـيري بـشكل
مـفــاجئ ضـمـن عـنـاويـن األخـبـار في
مــصــر بـعــد أن حــمل مــســؤول بـارز
سؤولية في تحركة ا هذه الرسوم ا
تـصاعـد الـعـنف في الـشرق األوسط
ـــــرشـــــد األعـــــلى في حـــــ قـــــارن ا
اإليــراني عـالقــات بالده بــالــواليــات
تـحـدة بعـالقة تـوم وجـيري مـرت ا

وضع كل الــبـيض في ســلـة واحـدة.
ــوقـف حــ وصـــلت لـــكن تـــغـــيـــر ا
رسالة من شـخصيـة مؤثرة في عالم
ـــتــحـــركــة في صــنـــاعــة الـــرســوم ا
تـكــسـاس تـطـالب بــقـصـة أخـرى من
تـحركـة الرائعـة عن القط "الرسـوم ا
والـفـأر".ومع تــبـلـور الـفـكـرة حتـول
جـاسـبـار الــقط إلى تـوم وجـيـنـكس
الفأر إلى جيري.ووفـقا لباربيرا لم
يكن هـناك نـقاش حـقيـقي حول كون
الشخصيات صامتة وبوجود أفالم
تــشــارلـي شـابــلـن الــصــامــتــة تــأكـد
بدعـان من قدرة الـشخصـيات على ا
ــشـاهــدين في غــيـاب أي إضــحـاك ا
ـوسيقى الـتي ألفها حوار ولعبت ا
ســــكـــوت بــــرادلي دوراً مـــهــــمـــاً في
واقف في حـ أدى هانا تصعـيد ا
بنفسه صرخات تـوم الشهيرة التي
أصـبـحت بشـبـهـهـا بصـراخ الـبـشر
ـــيــزة لـــشــخـــصــيـــة الــقط عالمــة 

األحمق الغاضب.
وخالل عقـدين من الزمن أنـتج هانا
وبـاربــيـرا أكــثـر من 100 حـلــقـة من
غامرات. وكان العمل على كل هذه ا
منها يسـتغرق عدة أسابـيع وبكلفة
تصل إلى 50 ألف دوالر أمريكي. ما
ــكن أن يــعــني أن ســنــة كــامــلـة ال 
ينتج فيها سوى بضع حلقات فقط.
ـتــحـركــة تـوم واعــتـبــرت الـرســوم ا
جـــــيـــــري مـن األجنح فـي الـــــعـــــالم
وبـــفــضـل الــرسم الـــيــدوي الـــدقــيق
لـشـخـصـياتـهـا وخـلـفـياتـهـا الـغـنـية
بــالــتــفــاصــيل نــالت ســبـع جــوائـز
أوســــكـــار كــــمـــا ظـــهــــرت في أفالم

هوليوودية عديدة.
ويـــقـــول جــيـــري بــيـك اخلــبـــيــر
بـتـاريخ أفالم الـكـارتـون "أراهن
أنك حـ شـاهـدت حـلـقـات تـوم
وجيري سواء عـندما كنت طفالً

أو اآلن فسـتشـعر بـرغبة
كـــــــبــــــيــــــرة
ــعــرفـة

احلــلـقــات مع احلـكـم الـشــيـوعي في
تـشـيـكوسـلـوفـاكـيـا.كـان ديـتش يـعلم
أنه باعتباره أول فنـان يحاول تقليد
األصل سـيـكـون في مـرمى الـنار من
ا قـبل مـعـجـبي تـوم وجـيـري. ولـطـا
اعــــتـــبـــرت احلـــلـــقـــات الـ 13 الـــتي
انـــــتــــجت في بـــــراغ بــــإشــــرافه هي
األســــــوأ عـــــلـى اإلطالق فـي تـــــاريخ
الـشـخصـيـتـ الـشـهـيرتـ بل وفي
مـقــابـلــة مـعه كـشـف ديـتش أن األمـر
وصل إلى تلـقيه تـهديداً بـالقـتل.بعد
ـهـمة لـلـفنـان تـشاك ديـتش أوكلت ا
جــونــز الـذي اشــتــهـر بــعــمـلـه عـلى
ـتـحـركـة "لونـي تيـون" مع الـرسـوم ا
اســتـديــوهــات وورنــر بـراذارز. وفي
عهده أصـبح حاجـبا توم أثـخن كما
تـــغــــيــــر شـــكل وجــــهه.لــــكن هــــانـــا
وبـــاربــيــرا لم يــلـــبــثــا أن عــادا إلى
الواجـهة في متـروغولـدن ماير. ومع
حلـقـات أطول ومـيـزانيـات أقل قـاما
بـتـكيـيف أسـلـوبـهـما في
ـتـحـركـة الـرسـوم ا
واستـخدمـا حيالً
ذكـــيـــة لــتـــوفـــيــر
الـــــــــــــــــــــــــــــــوقـــت
ــــال.وســــيــــطـــرت وا
تحركة التي الرسوم ا
صـنـعـاهـا عـلى حـصـة
األطــــفــــال من الــــبــــرامج
الـتــلـفـزيـونــيـة طـوال عـقـود.
وحققا النجاح في ستينات القرن
اضي مع مـسـلسالت وشـخصـيات ا
كــارتـــونـــيـــة شــهـــيـــرة من بــيـــنـــهــا

تحجرون" و"سكوبي دوو". "ا
في السبعينات عاد الثنائي إلى توم
وجـــــيـــــري. وفي ذلـك الــــوقـت كــــان
ـبـكـرة تعـتـبر الـعديـد من احلـلـقات ا
ـوجب توجـيـهات "عـنيـفـة لـلغـايـة" 
جديدة خاصة بالبث التلفزيوني. إال
أن احلـلـقـات اجلـديـدة الـتي أنـتـجت
حــيــنــهــا عن الــثــنــائي الــلــدود تـوم
وجيـري وصـورتهـمـا كصـديـق لم
تــــرق أبــــداً إلى مــــســــتــــوى جنــــاح

تاريخ صنعها".
ـيـز ويـضــيف "هـنـاك شـيء خـاص 
ــتــحـركــة. إنــهـا مــزدهـرة الــرسـوم ا
دائـمــاً ال تـتـالشى أبـداً الــرسم هـو
رسم. األمــر يــشـبه شــعــورك عـنــدمـا
تشاهـد لوحـة في متـحف. نعم نحن
نعرف أنـها تـعود إلى القـرن التاسع
عشـر أو الـقرن الـثـامن عشـر. لكن ال
يـهم إنـهـا ال تـزال مـوجـودة وتـؤثر
بك حـتى اليـوم".ويـضـيف بـيك قائالً
تـحركة "فن رائع. وهي إن الرسوم ا
لـيـست تـسـلـيـة مـؤقتـة عـلى اإلطالق

كن رميها الحقاً". بحيث 
في عام 1957 أسس باربـيـرا وهـانا
شركتـهما اخلاصـة عقب إغالق قسم
ـتـحركـة في شـركة مـيـترو الـرسوم ا
غـــولـــدن مــايـــر وذلك بـــعــد صـــعــود
شـعــبـيـة الـتــلـفـزيـون وإدراك مـدراء
ـة الـشــركـة أن بـيـع احلـلـقــات الـقـد
اثلة كنه أن يحـقق لهم مكـاسب 

للحلقات اجلديدة.
إال أن ميترو غولدن ماير قررت عقب
ذلك بـــعــــدة ســـنـــوات إحــــيـــاء تـــوم
وجيـري ولـكن من دون الـتـعاون مع
. وفي مبدعيّ الشـخصيـات األصلي
عام 1961 أسـست الشـركـة اسـتـديو
في مـديـنـة بـراغ لـتـوفـيـر الـتـكالـيف
وكُــلف جــ ديــتش فــنــان الــرسـوم
ــولــود فـي شــيــكــاغـو ــتــحــركــة ا ا
بـــاإلشــراف عـــلـى إنـــتـــاج حـــلـــقــات
جـــديــــدة لــــكــــنـه عـــانـى من ضــــيق
يزانية إضافة إلى أن فريق العمل ا
لم تكن لديه أي معرفة بالشخصيات
األصــلـيــة.وبـسـبـب وجـود الــسـتـارة
احلديديـة الشيوعـية في ذلك الوقت
فــإن أيـاً مـن رسـامي
الـــكــــارتـــون

في اســتـديــو بــراغ لم يــسـبق له أن
شــاهــد حــلـقــات تــوم وجــيــري عـلى
اإلطالق بــحـسـب ديـتش.كــمــا أنـتج
االستـديو الـذي يشـرف علـيه ديتش
وبـشــكل سـري حـلــقـات من رسـوم

مـــتـــحــركـــة أخـــرى ولــكن 
حتــويل أســمــاء الــرســامـ
وفــريق الــعــمل لــتــبــدو
أمــــريـــكــــيـــة بـــدل
أصلهـا التـشيكي
لــــــــكـي ال يــــــــربط
ــشـــاهــدون هــذه ا

(حـظـائـر) جلـمـيع الـوحـوش). وقال
ؤرخ : إن تاج الـدين ابن الـسـاعي ا
أمـون وكان هذا الـقصـر صـار إلى ا
من أكـمل القـصـور وأبـهـاها وأحب
ـــواضع إلــيـه وأشــهـــاهــا الطالله ا
عـــلى دجـــلـــة وكــمـــاله فـي الــنـــظــر
واشـتـمـالـه عـلى الـروض والـشـجـر
ـشـرق الـنـائـر واكـتـسـائه بـالـنـور ا
ـــونق الــــزاهـــر فــــنـــزل والـــزهــــر ا
بــســاحــته  وحلّ به حــبى راحــته 
وجرّر على رياض ذيوله وطارد في
مـــيـــدان ســـروره خــيـــوله  مـــلـــتــذاً
بسكناه معتداً بهواه  وصار منزل
صــــيـــده وقــــنــــصـه ومــــحل نــــزهه
وفـرصه واقـتطع جـمـلـة من الـبـرية
فـعــمـلت مـيــدانـاً لـركض الــغـلـمـان 
والـــلــعـب بــالـــكــرة والـــصــوجلــان).
أمـونـية الـيوم مـحـلة عـقد ومحـلـة ا
الـــقــشل والــدهــانــة والــهــيــتــاويــ
وصـبـابـيغ اآلل. ثم أقـام فـيه الـوزير

احلسن بن سهل فسمي احلسني.
ــعـتـضــد وسّع الــقـصـر ويــقـال أن ا
احلسني وأضاف اليه دوراً عديدة 
ثـم ابــتــنى بــ الـــقــصــر احلــســني
وقصر الـثريـا لتمـشي جواريه فـيها
وحرمه وسراريه. وكان قصر الثريا
يل عـلى مـسـافة مـيـلـ عـربـيـ (ا
الـعـربي يـسـاوي 2 كـيـلــومـتـر) من

القصر احلسني.  
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أمـون ببنائـه في شرقي نهر أمر ا
دجلة عام 151 هـ وهو أول مبنى
أنـشئ فـي هـذا اجلــانب وبـنى له
نـصور سـوراً وخنـدقاً فـاتخذه ا
ــهـدي مـقــامـاً له عـام اخلـلــيـفـة ا
151هـ وجعل ما حوله معسكراً
جلنده وبنى كبـار القواد منازل
لـهـم حـول الـقــصـر. ثم تــكـاثـرت
ـبانـي وتألـفت من مـجـمـوعـها ا
مـحـلـة الــرصـافـة جـوار مـشـهـد

اإلمام أبي حنيفة.
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هدي وقد بـني للـخليـفة الـعبـاسي ا

قرب رصافـة بغداد وقـد تولى النـفقة
رجل من أهل األنـبار يـقـال له وضاح
فـــنـــسـب إلـــيه وقـــيل الـــوضـــاح من
نـصور. موالـي اخللـيفـة أبـوجعـفـر ا
وذكــر اخلـطــيب الـبــغـدادي انه عــنـد
ـنـصـور بـنـاء بـغــداد أمـر اخلـلـيـفـة ا
ـــديــنــة إلى بــاخـــراج االســواق من ا
الكرخ وان يبنى ما ب نهر الصراة
إلى نـــهـــر عــيـــسى وان يــبـــنى ألهل
األسواق مسجـداً يجتمـعون فيه يوم
ــديــنـة اجلــمــعــة لــكي ال يــدخــلــون ا
ويـفـرد لـهم ذلك وقـلـد لـهم ذلك رجالً
يـــقــال له الــوضـــاح بن شــبـــا فــبــنى
القصـر الذي يـقال له قصـر الوضاح.
ـــنــطـــقـــة الــتـي ســمـــيت ويــقـع في ا
بـالـشـرقـيـة ألنـهـا تـقع شـرق الـصراة

فهذا يدل على ان القصر بالكرخ.
ـصادر الـتـاريخـية إلى وقد أشـارت ا
قصـر الـوضاح في الـكـرخ في الـفتـنة
ـــأمــون والــتي بــ األمـــ وأخــيه ا
حدثت قـرب سوق الكـرخ في اجلانب
أمون الغـربي حيث ان قـائد جـيش ا
طـــاهــر بن احلــســـ حــاصــر قــصــر
الـوضــاح وطـارد األمــ حـتى أسـره
وأمـــر حـــرسه مـن األعــاجـم بـــقــتـــله
فــــذبـــحـــوه مـن اخلـــلف وذلـك ســـنـــة

ؤرخ اليعقوبي :( 198ه .وذكر ا
والــكـرخ الــسـوق الــعـظــمى مـادة من
قصر وضاح إلى سوق الثالثاء طوالً
قدار فرسخ ومن قـطيعة الربيع

إلى دجلة عرضاً مقدار فرسخ).
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وهو الـقصر الـعبـاسي الوحـيد الذي
بـقي من الـعـهد الـعـبـاسي. وقـد بـناه
اخللـيفـة النـاصر لديـن الله عام 576
هج/ 1181 م . ويذكـر ابن جـبـير في
رحـلــته  بـأنه عـنــدمـا زار بـغـداد عـام
580 هج /    شاهد اخلليفة الناصر
لـدين الـله وهــو يـصـعـد من مـنـظـرته
في الـشاطئ الـغـربي لـنهـر دجـلة إلى

قصره في أعلى اجلانب الشرقي.
ــبــنى في األصل وهــنــاك رأي بـــأن ا
بــنـاه قــائــد اجلـيــوش شــريف الـدين

إقـــبــــال الـــشـــرابي ســـنـــة 628 هج/
لــيــكــون مــدرسـة حتــمل اســمه لــكن
األدلة التاريخيـة ال تساند هذا الرأي
درسة الـشرابيـة ليست في هذا ألن ا

كان.  ا
ـسنـاة لـيـكون وسـمي الـقصـر بـدار ا
ـتـعة  ولـذلك وضـعت فيه للـتـنزه وا
نـقــوش وزخـارف بــديـعـة نــحـتت من
ـصـادر بأنـها اآلجر . وتـذكـر بعض ا
ــلـون. أول دار فــرشت بــالـطــابــوق ا

وكـان اخلــلـيـفـة مالزمــاً لـهـا. وقـد 
تـأثــيـثـهــا بـاألثـاث الـفــاخـر والـفـرش
والــــســــجـــاد واألوانـي الــــذهــــبــــيـــة
والــفــضــيــة. وعــ لــهــا جــيــشــاً من
احلــــراس واخلــــدم والــــطــــبــــاخــــ

وغيرهم. 
يتـكـون القـصر من طـابـق  الـطابق
األرضي أكــثــر ارتـفــاعــاً من الــطـابق
العلـوي  وكل منهـما يضم مـجموعة
من الـغرف الـصـغيـرة نـوعاً مـا  عدا
أربع قــاعــات كـبــيــرة. ويــوجـد رواق
أمـــام أبــــواب الــــغــــرف مـن جــــهـــة 
ويـــشــرف عــلى الــبـــاحــة من اجلــهــة
األخــرى. ويـســتـخــدم عــادة لـلــمـشي
واالنــتــقــال بــ الــغــرف بــعــيــداً عن
ـطر. يـستنـد الرواق على الشمس وا
ثـمــان دعـامــات في كل طــــــــــابق إال
في الــقــسم الــشــرقي حــيـث  بــنـاء
إيـوان كـبـيـر بـارتـفـاع الـطـابـــــــــقـ

معاً . 
والسقوف معقـودة بالطابوق  حيث
لم يـسـتـخـدم روافـد من أي نـوع  بل
جـرى تـوزيع أحـمـال الـسـقف لـتـصل

إلى اجلدران ثم إلى األسس. 
 توجـد بـاحة وسـطـية مـفـتوحـة على
الــهــواء الــطــلق بــأبــعـاد 21. 5×20 
مـــتـــراً. وتــوجـــد في وسـط الــبـــاحــة

نافورة دائرية ترتفع عن األرض. 
هندس الذي شيد القصر ولم ينس ا
تفـاصيـل كثـير مـثل فتـحات الـتهـوية

واالنارة.  
وفـيه من الـزخـرفـة الـبـديـعـة وجـمـال
ـنـحـوتـة من الـطـابوق ـقـرنـصـات ا ا
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في الـوقت الـذي كـان األمـراء األتراك
يـــحــكــمــون بــغـــداد  كــان اخلــلــفــاء
غـلـوبـون عـلى أمرهم الـعبـاسـيـون ا
يقضون أوقـاتهم في إنشـاء القصور
والتف في تـنظيم البـسات والبرك
والــنـــافـــورات وغـــيـــرهـــا لـــلــهـــوهم
ـــقــتــدر دار وأنـــســهـم. فــفي عـــهــد ا
الـــشـــجـــرة نـــســـبـــة إلى الـــشـــجـــرة
ـصـنوعـة من الـفـضـة كـانت فـيـها . ا
وقـــد وضـــعت الـــشـــجـــرة (في وسط
بركة كبـيرة مدورة فيـها ماء صاف .
وللشـجرة ثمـانية عـشر غصـناً  لكل
غـصن مـنـهـا شاخـات كـثـيـرة عـلـيـها
ـعـدنـية) من الـطـيور والـعـصـافيـر (ا
كل نـوع مـذهـبـة ومـفـضـضـة. وأكـثـر
قـضــبـان الـشــجـرة فـضـة وبــعـضـهـا
ــ ذهب. وفي جـــانب الــدار عــلى 
الـبركـة تـماثـيل خـمسـة عـشر فـارساً
علـى خمـسة عـشـر فرسـاً قـد ألبـسوا
الــــديـــبـــاج وغـــيــــره  وفي اجلـــانب

األيسر مثل ذلك). 
وقد أنشيء بالقرب

دهوك
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بالـتأكـيد لـكـنهم لم يـكتـبوا بـالـلغـة الكـردية آنـذاك نـيوتن نـشر ثالثـة كتب
باللـغة الالتـينيـة (األصول الـرياضيـة للـفلسـفة الـطبيـعية/ 1687) حتتوي
ـيكـانيك لـكـنكم لن جتـدوا إنـكلـيزيـاً واحداً على قـوان نـيـوتن للـحركـة وا
يقول إنَّ نيوتن ليس إنكليزيـاً ألنَّهُ نشرَ باللغة الالتينيـة بينما جند الكثير

. يقولون عن الكرد الذين ينشرون باللغة العربية ليسوا كرداً
هكـذا أجـاب د. لـزكـ جالي في مـحـاضـرته (سـلطـة الـكـلـمة ولـغـة احلـياة
اليـومـية) في قـاعـة احتاد األدبـاء بـعد جتـديـدها يـوم اخلـميس 27 شباط
. بعد نبذةٍ مختصرة ورائعة عن تاريخ الفلسفة وجتربته في ترجمة2020

كتاب ول ديورانت (قصة احلضارة).
لفـظة الفـلسـفة دخـيلـة أخذهـا العرب من الـيونـان وانتـشرت بـعد انـتشار
كتب أرسـطو وأفالطـون صـارت للـكلـمة أهـمـية وشـهرة وصـار كل واحد
يـرغب في بـلوغ مـرتـبـة الـفـيـلسـوف بـاعـتـبـارهـا أعلـى مرتـبـة فـكـريـة وقد
يـجـتـهـد الـكـثـيـر ألنْ يـلـحقَ الـصـفـَة بـنـفـسهِ أو بـغـيـرهِ ألسـبـاب قـومـيـة أو
سياسية أو دعـائية وهايدغر حـتى آخر حلظة رفضَ بِـشدَّة أنْ يقولوا عنه

فيلسوف كذلك ميشيل فوكو
هم بها وما زال فقد كانت من قـبل سُبَّةً أو عاراً قـد يتعرَّض لـلقتل من يُتـَّ
الـبعـض يقـول (مَنْ تَـمـنـطقَ فـقـد تـزنـدق) حـتى أنَّ عـمـر اخلـيـام في الـقرن
َّا اتهموه بـالفلسفة تبرأ مـنها (يتظنَّى الشانئُ الواهم اخلامس الهجري 
أني فيـلـسـوف/ علـم اللهُ بـأني لـيس كـما قـال الـسـخيـف). وما زال عـلـماء
تعـلقة بأصل اخللق األديان السماويـة يحذرون من قراءة كتب الـفالسفة ا

واإللهيات والغيبيات. 
راسل يُعـرف الـفلـسـفة فـي لقـاء عـلى اليـوتـيوب بـعـنوان مـا هي الـفلـسـفة?
كن ألحـدٍ احلسـم فيـها بـطريـقة (هي إطالق الفـرضيـات أمـام مسـائل ال 

عرفية).   نهائية من الناحية ا
د. حـمّـادي بن جـاب الـله أسـتـاذ الـفـلـسـفـة احلـديـثـة وفـلـسـفـة الـعـلـوم في
جامعة تونس يقول (ال وجـود لفيلسوف عـربي أو مسلم اآلن إلّا على جهة
االدعاء وال وجود لفيلسوف بعد إدمونـد هوسرل هايدغر ليس فيلسوفاً
هو أستاذ كبير لكنّه لـيس فيلسوفاً سارتر مُجـتهد ال تستطيع أن تضعه
في الطبقة نفسـها مع هيغل أو ديكارت أو اليـبنتز أو أفالطون أو أرسطو.
حــتى في فــرنــســا ال يــوجــد فــيــلــســوف بــعــد أوغــست كــونت 1857 وال

فيلسوف إنكليزي بعد برتراند راسل). 
عري أو غيره عري فيلسوفاً فما هي الفرضيات التي أطلقها ا إذا كان ا

من الفالسفة العرب? 
عري? ويتفـقان خليل اجلـر وزميله حنَّـا الفاخوري (ليس أينَ هي فلسفـة ا
ـا هـو كـمـا قـيل " ـذهب الـفـلـسـفي الــقـائم وإ ـعـري بـالـفـيـلــسـوف ذي ا ا
فيلـسوف بال فـلسفـة" ويحـللون ذلك بـأنَّهُ لم يُعنَ بـتحـليل الكـائنـات حتليًال
فلسفياً بل نظر إليها نظرة احلكيم الذي عاش في جو اختبطت فيه اآلراء
نقـولة عن اليـونان والـفرس والهـنود وغيـرهم). خليل الفلـسفيـة والعلـميـة ا

اجلر وحنا الفاخوري تاريخ الفلسفة العربية بيروت ج1 ص221.
عري جملـتمعه عـري: هل أسهمَ نقـد ا نعيـد صياغـة األسئلـة فيمـا يخص ا

وعصره في تطور الفكر? 
ــعــري لـم يــأتِ بــاألمـــثــال واحلِـــكَم كــمـــا فــعلَ أبــو ا
ـعري ـتـنبي وإنَـمـا نظـرَ ا العـتـاهيـة وأبـو الطـيب ا
إلى األشـيــاء من حـوله وإلى حــيـاة الـنــاس نـظـرة
فلسفية نقـدية. وأشعاره توضح الفعـاليات العقلية
ـر وتـتــلـون بــ الــشك والـيــقـ من أصــغـر تـتــغـيـَّ

وت. مفردات حياتنا اليومية إلى أكبرها ا
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رّ اآلن في كل الـدالئل تشـيـر إلى أن الـنـظـام اإلقلـيـمي الـقـومي الـعـربي 
مـحـنـة وأن األنـظـمـة اإلقـلـيـمـيـة الـعـربـيـة الـفـرعـيـة مـثل مـجـلس الـتـعـاون
حنها اخلاصة غاربي هي األخـرى تمرّ  اخلليجي أو مجلس االحتاد ا

بها. 
وكل الدالئل تـشـيـر إلى أدوار ظاهـرة وبـاطنـة تـخطـطـها قـوى صـهيـونـية
ـيــة وتـنـفــذهـا قـوى اســتـعـمــاريـة وبـاألخـص نـظـام احلــكم األمـريـكي عـا
الي احلالي. وتتـمثل تلك األدوار فـي أشكال من االبـتزاز االقتـصادي وا
ـتـنـامي لـنـيران ـسـتمـر وا ومن اخـتراقـات أمـنـيـة ومن خالل اإلشـعـال ا
اجلنـون اجلـهادي الـتـكفـيـري داخل وخارج األرض الـعـربيـة ومن إيـقاظ
ألحالم وهمـية وادعادءات نـرجسـية في بـعض دوائر احلـكم العـربية ومن
خلط لألوراق وحبك صـراعات مذهـبية وقـبليـة وقطريـة عبثـية عبـر شبكات

التواصل االجتماعي العربية. 
نعم  فـأن ذلك كله مـا كـان ليـنجح ويـحقق أهـدافه الـشيـطانـية لـوال وجود
دنـية من جـهة وفي أنـظمة نقـاط ضعف شديـدة في اجملتـمعـات العـربيـة ا
وجه احلكـم العـربـيـة من جـهـة أخـرى. ما يـؤلم ويـحـيـر لـيس وجـود تلـك ا
ا وحـديـثا ـؤامرات إذ أن الـتـاريخ العـربي قـد ـتـعاظـمـة من ا الهـائـلة ا
وعلى األخص بعد زرع الكيـان الصهيوني في قـلب الوطن العربي وبعد
قيام شتى مـحاوالت التـمرد على الوجـود االستعـماري الغربي في الـكثير
من األقطار الـعربـية يـؤكد بـأن مؤامرات اخلـارج لتـمزيق هـذه األمة وهذا
الوطن وإدخـالهـما في حـاالت العجـز والتـخلف احلـضاري لن تـتوقف بل
ــريب الـذي تـمـارسه كل لن تـتـراجع. مــا يـؤلم ومـا يـحـيــر هـو الـصـمت ا
ناطـقيـة جتاه ما يـجري. فاجلـامعة ؤسسـات العربـية الـقوميـة منهـا وا ا
ـناطـقيـة العـربيـة ومعـهما العـربيـة ومؤسـسة الـقمـة العـربيـة واجملالس ا
مـنـظـمــة الـتـعـاون اإلسـالمي تـرى الـتـدخـالت الـفـاضـحــة أمـامـهـا وتـرى
عيـبة في االلتـزامات القـومية ولكـنها تـقف عاجزة أو مـهملة التراجعـات ا

أو حتى راضية. 
ـوضـوع العـربي الـسوري هل يعـقل أن تـقبل كل تـلك اجلـهـات بأن تـدير ا
روسيـا وإيـران وأن يـدخل الـعـسـاكـر األتراك األرض الـعـربـيـة الـسـورية
لـكون ويحكـمون الشمـال الغربي السوري? ويتصرفوا وكـأنهم هم الذن 
وأن تصل الصراعات اجلنونية في ليبيا إلى قرب مرحلة تفتت ذلك القطر
العربي ونهب ثرواته والـتدخل في شؤونه من قبل كل من هب ودب وأن
ــرض والـدمـار يـواجه عــشـرون مــلـيــونـا من اإلخــوة الـيـمــنـيــ اجلـوع وا
الـشـامل لـكل مـا بـني عـبـر عـشـرات الـقـرون وأن يـواجه الـقـطـر الـعـربي
اللبـناني إمكـانية اإلفالس واالنـهيار االقـتصادي وأن يـشاهدوا االحـتقار
األمريكي لكل حقوق وآمال وأهـداف الشعب العربي الفلـسطيني وتسليم
كل فـلـســطـ الـعـربــيـة إلى كـيــان صـهـيـونـي اسـتـعـمــاري اجـتـثـاثي وأن
يسمعـوا يوميا عن شـتى فضائح الـتطبيع اجملـنون اخملزي ب هـذا البلد
العـربي أو ذاك والـكـيان الـصـهـيونـي وألسبـاب انـتـهازيـة ضـيـقة مـؤقـتة
ومن أجل اسـتــدرار الـرضـى األمـريـكـي الـذي يــقـهـقـه سـاخــرا وهـو يـرى
التخبط العربي والـتسابق البلـيد للحصول عـلى كلمة مبـاركة أو ابتسامة
سـاخـرة مـن رئـيس نــرجـسي جـاهـل حتـركه وتــسـيـطــر عـلى عــقـله أوهـام

توراتية أسطورية? هل يعقل أن تقبل كل تلك اجلهات بكل ذلك? 
ــشـتـركـة تـعـرف ـؤســسـات الـعـربـيـة ا إذا كـانت هـنـاك جــهـات في تـلك ا
ـوجع فـلـم ال تـشـيـر إلى مــسـبـبـيه اجلـواب عـلى هــذا الـتـسـاؤل احملــيـر ا
ؤسسـات وتطـالب بالـعمل اجلـمعي احلقـيقـي في إحـدى جلـسات تلـك ا

صير هذه األمة?  أليقاف من يعبثون 
بجانب كل العـلل التي أصيـبت بها أمـتنا عبـر العصـور هناك اآلن مرض
ـؤكـد. كـمـا ـوت ا ـيت يـعـيش في اجلـسم الـعـربي ويـهـدده بـا سـرطـاني 
رض ألنهـا تقتـات على وجوده. لن توجد أيـاد عربيـة تمنع مـعاجلـة ذلك ا
ــدني ــؤســســات اجملـتــمع ا نــدخل الــيــوم في مــوضـوع الــنــوم الــعــمــيق 

السياسية خارج احلكم وهي تشاهد كل ذلك. 
كن ألحد أن يـقنعـنا بأنـها حترك سـاكنا مـفيدا وال 
ـمــلـة. نـعــلم أنـنـا ــعـادة ا غـيـر إصــدار الـبـيــانـات ا
ارس الصراخ في وادٍ ال يسمع وال يشعر لكننا
ـقفر قوة نعلم يـقينـا بوجود قـوة في هذا الوادي ا

ستسجيب لنداء التاريخ وستبهر العالم كله. 

مـن قــــصــــر الـــفــــردوس (اجلــــوسق
احملـدث) وهــو دار بـ بــسـاتـ في
وسطـها بركـة رصاص قـلعي أحسن

من الفضة اجمللوة. 
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الذي بناه جعفر بن يحيى البرمكي
وكان يعرف باسم القصر اجلعفري
وقـــصـــر الــــفـــردوس الــــذي شـــيـــده
عتضد في جوار القصر احلسني. ا
وقد بناه لـيكون موضع لـهوه بعيداً
عن مــقـر اخلــلـيـفــة وعـيــون الـنـاس.
وكـان يـعرف بـالـقـصـر اجلـعـفري ثم
ــأمــون فــســمي بــقــصــر أقــام فـــيه ا
ــأمـــوني . كـــمـــا ســـمـــيت احملـــلــة ا
ـأمـونـية نـسـبة الـواقعـة بـجـواره با

إلى هذا القصر.
قـال يــاقـوت (ثم انــتـقل الــقـصـر إلى
ــواضع ــأمــون  فــكــان من أحب ا ا
إليـه وأشهـاها لـديه. واقـتطـع جمـلة
من الــبـريـة عــمـلــهـا مـيــدانـاً لـركض
اخلـيل والـلـعب بـالـصـواجلـة وحـيـر

طاردات العنيفة في توم وجيري جذبت جمهوراً واسعاً من البالغ أيضاً كائد وا .ا عدوان غالبا صديقان نادراً

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6600 Tuesday 3/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6600  الثالثاء   8 من رجب 1441 هـ  3 من  آذار (مارس) 2020 م

ـتـحـدة ـمـلـكـة ا عـلى األقل.أمـا في ا
فأظهـرت نتائج اسـتطالع عام 2015
أن تـــــوم وجـــــيـــــري هـي الـــــرســـــوم
تحركة األكثر شعبية في بريطانيا ا

. ب البالغ
وخالل الثمان عاماً التي مرت على
ابــتـــكــار تــوم وجــيــري ظــهــر الــقط
والـــفـــأر في كل أنـــواع االنـــتـــاجــات
تــقــريــبــاً من احلــلــقــات الــصــامــتـة
اخملصصة لألطفـال إلى فيلم غنائي
أنتج عام 1992 يتحدث فيه الثنائي
اللـدود بل ويـغـني أيضـاً.تـوفي بيل
هــانــا عــام 2001  وتــبـــعه جــوزيف
بــاربــيــرا عـام 2006. وقـبـل عـام من
وفـاته ظـهـر اسم بـاربـيـرا علـى آخر
حــلـقــة له مـن تـوم وجــيــري وكـانت
ــــــــرة األولـى من دون شـــــــــريــــــــكه ا
الــســابق.وقــد قــال عن شــراكــتــهــمـا
"فهـمـنا بـعض بـشـكل رائع وكان كل
مــنــا يــكن احــتــرامـا عــمــيــقــا لــعـمل

اآلخر".
وفي نــهــايـة هــذه الـســنــة سـتــصـدر
اســتـديــوهـات وورنــر بــراذرز الـتي
تــمــتــلك حــقــوق تــوم وجــيــري اآلن
فيلماً جديداً منفذا بتقنية التصوير
شروع احلي وال يعرف الكثير عن ا
حــتى اآلن بـاســتــثـنــاء أنه ســيـضم
ثل مـعروف منـهم كلويه غراس
مـــورتـــيــــز وكـــ جـــيــــون.أمـــا ســـر
استـمـرار جاذبـية تـوم وجـيري كـما
يعـتقـد جـيري بـيك فيـكمن جـزء منه
كن في أن الناس في أنحاء العالم 
أن يـــروا شـــيـــئـــاً من أنـــفـــســـهم في

. الشخصيت
ويـضــيف "أعـتــقـد أن مـعــظم الـنـاس
كـنهم الـتعـاطف مع جيـري صغـير
احلــجم فـنــحن جـمــيـعـاً نــعـاني من
وجــود شـخص يــضــطـهــدنـا. هــنـاك
دائــمــاً شــخـص مــا رئــيس الــعــمل
صاحب البـيت سياسي أو أي كان.
نــحـاول أن نــعــــــــيش حـيــاتــنـا في
حــــ أن شـــــخــــصــــاً مـــــا يــــحــــاول

تعكيرها".

طل على نهر دجلة واجهة وحديقة القصر ا

داخل رواق القصر العباسي

سك جيري توم 


