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 :امللخص
للكاتب ا١تبدع عبد الوىاب النعيمي يف مقاالتو اليت تناولت مدينة  يهدف ىذا البحث اىل قراءة اٞتهد الصحفي    

وطبيعة اٟتياة االجتماعية فيها ، ١تا  فيها من عادات وتقاليد وتراثها الشعيب وإبرز روادىا يف اجملاالت كافة، ا١توصل
 والفٍت يف ا١ترالل التارخيية ومورفولوجيتها القددية اليت تغوص يف عمقها التارخيي وصفحات من اترخيها اٟتضاري واالديب

 ا١تختلفة.
 عبد الوىاب النعيمي، الًتاث الشعيب، مورفولوجيا، ٖتقيقات صحفية، الطرولات الفكرية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
 This research paper aims to read the journalistic effort of the 

creative writer Abdul Wahab al-Nu'aimi throughout his articles that have 

taken the city of Mosul as its main topic, including customs, traditions and 

folklore, in addition to its most prominent pioneers in all fields. research 

paper also tackled the nature of its social life, its ancient morphological 

constructions and its historical depth plus pages of its cultural, literary and 

artistic history in different historical periods. 

Keywords:Abdul Wahab al-Nu'aimi, folklore, morphological, journalistic 

effort,Mosul. 

 املقدمة:
مرللة عطاء ٘تتد ألكثر من ٜتسة ، عبد الوىاب النعيمي ىذا االسم الالمع يف عامل الصحافة العراقية والعربية  ديثل      

أعوام يف تدبيج ا١تقاالت الصحفية ٔتوضوعاهتا ا١تتشعبة يراعو نز عناوين شىت يف ٣تاالت متعددة ١تعشوقتو )ا١توصل( اليت 
ا١تقاالت يف اٟتضارة والتاريخ والًتاث والتحقيقات الصحفية إذ كان مهووساً بعشقو للموصل و  ألبها وعرب عنها بعشرات
اذ رسم ٢تا يف مقاالتو اروع الصور ليعرب عن عطائهم ، كلها وشخصياهتا الفكرية واالدبية والفنية بتجلياهتا وقسماهتا الًتاثية

اختياراتو ا١توضوعية لغتو سلسة ٕتمع بُت اسلوب الكاتب الصحفي الثر ٔتداد الكاتب ا١تلتزم والصحفي احملًتم لكلماتو و 
وديكنٍت القول بال تردد ان ما سطره  عن ا١توصل يعد مرجعاً ، احملًتف مع امتزاجها بًتاكيب القاص واالديب والروائي ا١تبدع

تقدمي ا١توضوع مث التبسط يف إذ كتب أبسلوب ا١تنهج العلمي على صعيد ، للبالثُت وا١تهتمُت بًتاثيات ا١توصل ا١تعاصرة
يتملك القارئ يف ، متنو ليبُت غاايتو وىدفو ويتكأ على ا١تصادر وا١تراجع العلمية لينتهي يف موضوعو اىل ا٠تا٘تة وابرز النتائج

 دقة عناوينو وموضوعاتو ومضامينها  ويسيح من خالل كلماتو ا١تنتقاة النافذة اىل غاايهتا بكل لرفية  إذ ال جيد القارئ
ألب النعيمي  التنقيب يف كنوز اشور القددية ليبحث عن ا١توروث الشعيب ، مراءًا يف إعادة قراءة مقالتو مرة تلي االخرى

 البهي ويطرق ابواب اٟتضارة العربية االسالمية ويف فن العمارة ا١توصلية وأثر تلك اٟتضارة يف البنيان واالنسان.
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ولو نتاجو ، واٞترائد احمللية والعربية يف مصر ولبنان واآلردن وا٠تليج وا١تغرب العريب كتب النعيمي يف اُمات اجملالت           
سيقتصر ْتثي على بعض من ٣تهوداتو ، االديب يف القصة والرواية وقد ابدع يف  ذلك كلو و لغزارة نتاجو الصحفي واالديب

 1003لىت  2391بدأت انطالقتو سنة  الصحفية اليت اٗتذ من مدينة ا١توصل موضوعاً ٢تا فهو صالب فكر وقضية
فهو أيقونة الصحافة العراقية وقد اوجع قليب والزنٍت على فراقو عند موتو فهو قامة سامقة يف اجملتمع العراقي وا١توصلي و    

اابتو إذ كابد مهوم الناس وعرب عن مشاعرىم وتطلعاهتم يف  كت، من الشخصيات ا١تتزنة صالب الكلمة ا١تعربة والوجو البسام
يف إيراد ا٢توامش تبعاً لقواعد النشر  apaتفوح منها رائحة الوطن وبلدتو ا١توصل .وأود أن أشَت اىل إتباعي نظام  جلها اليت

 يف ىذه اجمللة. 
 نظرة يف سريتو الصحفية: -2
و يف مدارسها وترعرع يف ازقتها وتلقى علوم 2311ولد الرائد الصحفي عبد الوىاب النعيمي يف مدينة ا١توصل سنة       

وفتح عينيو على خصوصية ا١توصل يف تراثياهتا الشعبية وقسمات لضارهتا العربية االسالمية السامقة ، االبتدائية والثانوية
والتنوع االثٍت وٚتاليات جوامعها ومساجدىا وكنائسها واسواقها وأزقتها الضيقة وتشعب ، و٘تيزىا ببهاء فنون العمارة فيها

فضاًل عن ، يتها العتيقة وما لفلت بو اٟتياة االجتماعية من نسيج مًتابط بُت فئاهتا وطوائفها ا١تختلفةوقدم أبن، شوارعها
موشحة ، ٚتاليات فصو٢تا والسيما فصلي الربيع وا٠تريف وغنائها ابألعالم والرواد يف ضروب العلم وا١تعرفة والفنون

دينة ا١توصل ٛتلتها كما اٛتل اٟتقيبة وٛتلتها يف القلب كما أٛتل ويقول يف ذلك  "م، ابألعراف والتقاليد ا١توصلية العريقة
لقاء ، ألالمي الوردية ونسيجها العمراين مٌثل يل قصة عشق مع كل لجرة وزقاق عمل هبا ا١تعمار ا١توصلي" )ذنون الطائي

كست على تشكل رؤاه ( إذ ترك ذلك كلو أثرًا كبَتًا يف نفسو ونشاتو وتفكَته وعاطفتو و انع1002، ارشيفي فيديوي
فأمده ، وطبعت كتاابتو اللقًا بدأت موىبتو يف الكتابة منذ نعومة اظفاره وتوسم فيو استاذه سامل الصميدعي ذلك
اذ وجل ، ابلقصص الصغَتة وشجعو على القراءة فتنوعت قراءاتو وىو يف الصف الرابع االعدادي ومنى شغفو هبا ولبو ببلدتو

و سطر اوىل مقاالتو بعنوان )االلتزام االديب( واليت نشرت يف  جريدة  2391بواكَت شبابو سنة  عامل الكتابة والصحافة منذ
(لتكون بداية انطالقتو ٨تو عامل فسيح من الثقافات وا١توضوعات ا١تختلفة مث نشر يف جريدة 1003-2391فىت العراق )

أشرف على اصدار  جريدة االديب فقد ، (و لرباعتو وشغفو يف العمل الصحفي2392-2392ا٢تدف ا١توصلية )
انتمى اىل نقابة  2391ويف سنة ، (وٖتريرىا بعد مرض صالبها ٤تي الدين ابو ا٠تطاب2393-2391االسبوعية )

يف ا١تؤسسة العامة للصحافة يف بغداد واختَت  2391(  وعمل منذ سنة 1002، الصحفيُت العراقيُت.)اللقاء االرشيفي
ولو لضورًا فاعل فيها من خالل قلمو ومقاالتو و التحق كذلك  ، عند أتسيسها 2392عضوًا يف ٣تلة الف ابء سنة 

(مث ساح يف عمل الصحافة اليومية واألسبوعية ويف  919ص، 1002، ا١توسوعة، كمحرر يف جريدة الثورة. )عمر الطالب
ويف بران٣تو الثقايف االسبوعي  ،أروقة االذاعة فكتب التعليقات القصَتة على  االلداث ضمن برانمج اذاعة صوت اٞتماىَت

سنوات يف  9كما عمل مدرسًا ١تدة ،  إلذاعة بغداد قدم فيها اعالم يف الفكر والعلم والثقافة 2319منتدى الفكر سنة 
فضال عن  رائستو لتحرير ٣تلة التجارة اليت اصدرهتا ، وعمل يف ا١توصل  يف مدراس ٤تو االمية، ا١تدارس ا١تسائية يف بغداد
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ولصل على الدبلوم يف ، التحق يف ا١تعهد القومي للصحفيُت العرب يف القاىرة 2319ارة ا١توصل ويف سنة غرفة ٕت
وشغل عضوية عدد وافر من ا٢تيئات والنقاابت وا١تنظمات الصحفية والثقافية منها عضوية االٖتاد العام لألدابء ، الصحافة

وعضوية نقابة الصحفيُت العراقيُت وعضوية منظمة الصحفيُت  والكتاب يف العراق وعضوية االٖتاد العام ألدابء العرب
ولو عالقات واسعو مع االوساط االكادديية والثقافية والعلمية العراقية ولو صوالت ، العا١تيُت ومقرىا يف بلغاراي وغَتىا

 االنشطة الثقافية وقد ركز اىتمامو يف ا١تشاركة يف، وجوالت صحفية يف مدن العراق كافة وأسهم يف انشطتها الثقافية
وجل نشاطاتو كانت يف مركز دراسات ا١توصل و اختَت عضواً ، ٞتامعة ا١توصل يف كلية اآلداب ومركز الدراسات االقليمية

وقد أمدىا بعديد من ا١تقاالت ذات  1003ولىت سنة  1000استشاراًي يف ٣تلة موصليات منذ أتسيسها سنة 
ية اليت القت استحساان من لدن القراء  لشمولية ا١تعاٞتات وجدية التحليالت ودقة ا١توضوعات اٟتضارية والًتاثية والثقاف

ولصل على عدد من ، الطرولات ا١تعربة عن شغفو يف ا١توصل وموروثها الشعيب وأسهم يف عديد الندوات العلمية للمركز
شهادات تقديرية من عدد من  فضاًل عن لصولو على، قبل وفاتو 1003اىل جانب درع االبداع سنة ، شهادات التقدير

مؤ٘تر  22شهادات تقديرية من ا١تؤسسات العلمية والثقافية وشارك يف  2ولصل على ، الكليات وا١تراكز البحثية االخرى
، اصدارات أدبية بُت القصة والرواية.)النعيمي 3ىيئات نقابية وصحافية ولو  20ندوة وىو عضوًا يف  21ثقايف وعلمي و

 (19ص، 1021، مدينة ا١توصل
يقول االستاذ الدكتور ابراىيم خليل العالف عن صدى كتاابتو الصحفية" وقد لظيت كتاابتو وتوجهاتو الفكرية       

بقبول واسع من لدن االوساط االدبية والثقافية على مدى عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين".)ابراىيم 
 20ص ، 1022، بأ 1ع ، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، العالف

لقد أسهب زميلو الصحفي الكبَت سعد الدين خضر يف توصيف طرولاتو الفكرية واخالقياتو ا١تهنية ومدايتو الثقافية      
روائيًا وقاصاً وكاتبًا مل يغب عن ، بقولو "مدججًا بعصاميتو وخياراتو الفكرية واالخالقية اخًتق النعيمي مأزق النشر الثقايف

ففضل التواضع واختار الكربايء مل ، فية فكان يف الصميم منها مل يعجبو الضجيج الذي ألاط ابألخرينالتظاىرات الثقا
حياول استثمار عالقاتو الثقافية عراقيًا وعربيًا ومل حيسب لساب الربح وا٠تسارة قط "وديضي الصحفي سعد الدين خضر 

تنوعة  ، كما يفعل ا١تتباىون االقل شائنًا منو وتلك فضيلة  يف توصيفاتو فيقول" مل اشهد ىذا الرجل يتباىى يوميا ٔتا كتب
كتاابتو وابلتايل اساليبو اختلفت ففي العمود الصحفي اختص أبسلوب يصح ان نسميو )ا١تختصر ا١تفيد( ألنو لرص على 

و يقدم يعرض إيصال الفكرة اىل القارئ أبوضح وأقصر ما ديكن ولكنو يف التحقيق الصحفي )الريبوراتج( يًتك للقلم رالت
٣تلة ، يسأل يعلق يعقب ينصت مث يعود ليسأل كل ذلك والقارئ مشدود اليو واىل  ا١توضوع".)سعد الدين خضر

 (3-1ص ص ، 1001، 2ع ، موصليات
وعن مضامُت مقاالتو الصحفية وأسلوبو يف الكتابة الصحفية ٖتدث االستاذ الدكتور ذنون الطائي يف برانمج تلفزيوين    

ومل يكتب كلمة صفراء بل  ، نت مقاالتو الصحفية معربة عن مهوم الناس وتطلعاهتم ٤تًتمًا لكلمتو ومداد قلموقائاًل" كا
كتب ٔتهنية عالية وأسلوب صحفي إلًتايف ،  كلماتو بيضاء انصعة تشم فيها رائحة ا١توصل وعبق تراثها وعمقها اٟتضاري
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يتكئ دومًا على ا١تصادر العلمية يف التاريخ واٞتغرافية ، صف والسردراقي ديزج بُت الكلمة الصحفية والتعبَت االديب يف الو 
وا١تمتع يف مقاالتو انو يسيح مع القارئ يف جوالتو ، واالدب والفلسفة وبقية العلوم وا١تعارف وصواًل اىل غاايتو دون مواربة

متجواًل يف أروقتها و أزقتها ا١تلتوية ، موالسيما عندما يكتب عن مدينة ا١توصل وىي لبو الدائ، من العلم وا١تعرفة والثقافة
 (1003الفضائية ا١توصلية، وشوارعها الضيقة و٤تالهتا وأسواقها وقناطرىا ومعا١تها االثرية )ذنون الطائي

ويقول النعيمي عن عالقتو اب١توصل وما ٘تثلو يف ذاكرتو و شغاف قلبو  ابهبارىا ومعطياهتا اٟتضارية ا١تتعددة وإرثها     
ىذه الزىرة اليت ، ا وأىلها وعمقها التارخيي " إاها ا١تدينة ا١توسوعية ىذا أقل ما ديكن أن توصف بو مدينة ا١توصلولضارهت

، ٖتتل مسالة تليق أب٣تادىا على سارية العراق ماضيو ولاضره إذ تعد والدة من مدن قالئل يف العامل على إتساع خارطتو
 ولوال خشية الرجم اب١تبالغة لقلنا إاها أسهمت يف إ٧تاب التاريخ ".، دة التاريخوترامي أطرافو إاها إبنو التاريخ قبل وال

وديضي النعيمي يف كشف ٤تاسنها وإلتصاقو الصميمي يف مدينتو وفتونو هبا بقولو "اٌم الربيعُت وا٠تضرة والعيون       
ومصنع اٟتياكة ومنشأ ، دابء وٝتاء ا١تآذن واٟتدابءوالينابيع وملتقى السياح ومدن االنبياء واالولياء والصاٟتُت والعلماء واال

)ا١توسلُت( واٟترير وسيدة الطرز ا١تعمارية ولجر اٟتالن وا١ترمر ونكهة البيوت الًتاثية ووريثة علوم التجارة وفنون اٟتلوى 
ها التارخيي وىي ولاضنة أىل الفكر والشعر واالدب ومدينة اجملالس والكتب ٢تا ثقل، وعلوم االسواق يف البيع والشراء

 (3-9ص ص ، 1009، 29ع ، موصليات، والدة من مراكز اٗتاذ القرار السياسي عرب كل العصور")النعيمي
ورب سائل يسأل ١تاذا إلتلت ا١توصل مسالات واسعة من اىتمامات ومقاالت وكتاابت وٖتقيقات عبد الوىاب   

ذولة من لدنو؟ فتأيت إجابتو مسرعة  "مل تكن مدينة ا١توصل النعيمي؟ وىل ىي فعال ْتاجة اىل تلك اٞتهود الصحفية ا١تب
بل ىي ومنذ بدايتها اليت ترجع اىل ستة االف سنة أو تزيد كانت ، عرب اترخيها الطويل ٣ترد نقطة ضوئية على خارطة العامل

وصل شغلت الرلالة لذلك فان مدينة ا١ت، مدينة عامرة يسكنها اانس تنوعت مشارهبم وٗتتلف لاجاهتم وتتغاير اصواهتم
وانلت إىتمام ا١تستشرقُت والبالثُت وأاثرت مهم اآلاثريُت وا١تنقبُت ١تا ٖتتوي يف دواخلها من كنوز ا١تعرفة واالاثر وما تزخر 
بو من معامل وشواخص لضارية ظاىرة للعيان أو مطمورة "ويضيف النعيمي يف ٖتليالتو" من ىذا ا١تنطلق جاءت الكتاابت 

ى عن ىذه ا١تدينة ا١تليونية يف شىت اٟتياة والسيما الكتاابت التارخيية منها لكثرة ما شهدتو من ألداث قلما والتأليفات تًت 
 ( 29-2ص ص 1003، 19ع، موصليات، تصمد مدينة غَتىا أمام جسامتها".)النعيمي

 زىوه مبورفولوجيا مدينة املوصل -1
لوجيتها اٞتميلة العتيقة اليت نتنسم هبا عبق ا١تاضي ونقلب فيها تعد  مدينة ا١توصل من أٚتل ا١تدن العراقية ٔتورفو        

واٌفتنت النعيمي مزىوًا ابلًتكيب الداخلي ١تدينتو وقد عرب عن ذلك ٔتداد قلمو يف مقاالتو ، صفحات اترخيها القريب البعيد
شاخصة يف ا١تدينة كاألسواق والشوارع ويف تناولو لتلك ا١تفردات اٟتضارية ال، بعديد من اجملالت واٞترائد العراقية والعربية
ويقول يف لديثو عن أشهر شوارع ا١توصل وأعٍت بو شارع  نينوى وما ، وغَتىا، والقناطر والسور والقلعة واحملالت السكنية

شهده من ألداث وعن طبيعة اٟتياة " ما بُت البداية وٟتظة اٟتاضر أكثر من تسعُت سنة خلت شهد خال٢تا شارع نينوى 
،  ابلوان فصول العام الوالد شهد ألداث اينعة تزىوا ٠تضرة ربيع ا١توصل وأكثر سخونة من لرارة الصيف الالىبألدااثً 
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ولىت ىذه  2321شارع نينوى بدأ ْتدث كبَت تفاعل خاللو مع تفاعالت أىلو وساكنيو ورواده وسابلتو منذ نشأتو سنة 
وىي سنة  2293فكَت أبنشائو من قبل بلدية ا١توصل سنة " ويستعرض النعيمي شواىد اترخيية منذ الت1001السنة 

 2312أتسيسها وما مر بو من الداث سياسية ونشاط االلزاب واالنتفاضات وا١تظاىرات اليت مرت عليو يف سنوات 
 (29-2ص ص ، 1003، 19ع، موصليات، وغَتىا )النعيمي 2392و  2399و 2391و

نية ابلعلوم والثقافة يف ا١توصل وذاع صيتو يف ا١تدن العراقية لىت العربية وعرج كذلك على إلدى أىم الشوارع ا١تع      
وكثرة مطابعو وأثرىا على اٟتياة الثقافية والعلمية ، لعراقتو وطبيعة بضاعتو ومكتباتو ا١تكتنزة ابلكتب الثقافية وا١تراجع العلمية

يجًا وزلامًا واقل مسالة واقصر طواًل بُت شوارع وأعٍت بو شارع النجفي فيقول عنو "إنو أكثر الشوارع ضج، يف ا١توصل
ا١تدينة العريقة بثقافاهتا وٝتي بتسميتو نسبة اىل بيت) اٟتاج دمحم بك النجيفي( ا١تطل على الشارع وكان ٦تيزًا بطريقة بنائو 

نتجها فقد تغذى كل من وشناشيلو وواجهاتو اٞتميلة فهذا الشارع ىو أكثر الشوارع فاعلية يف بناء الثقافة ا١تعاصرة اليت ا
امتهن لرفة الكتابة على ما تضخو مكتبات شارع النجفي من مطبوعات عربية أو أجنبية مًتٚتة أو بلغاهتا االصلية وكان 

يبحثون معو ّتد وليوية لىت يتمكن معهم أو يتمكنون معو من العثور ، اصحاب ا١تكتبات يتعاونون مع طالب الكتاب
وكثَت من أصحاب ا١تكتبات يوفر الفرصة االضافية لألديب أو  ، ر زىيدة ال تكاد تذكرعلى الكتاب ا١تطلوب وأبسعا

ليث يقوم إبعارتو لألديب او الكاتب شريطة أن حيافظ على ، الكاتب بتحقيق رغبتو بقراءة كتاب ما ٙتُت ومرتفع السعر
 (20-9ص ص ، 1001، 9ع ، موصليات، الكتاب ويعيده اىل صالب ا١تكتبة نظيفا وكامالً ".)النعيمي

يلحظ ا١تتمعن يف كتاابت النعيمي الصحفية رغبتو ا١تتجددة يف الكشف عن ضالل اٟتضارة االشورية وعلى عموم       
طا١تا كان اٟتديث على الشارع النجفي والثقافة ، يف العلوم والثقافة يف التدوين واالعمال وغَتىا، ٥ترجات الفكر ا١توصلي

ق.م مل يكن ىو ا١تؤشر  921رىا التارخيية فيقول "يتوىم البعض ان سقوط نينوى سنة فهو قد ٘تسك بتالبيب جذو 
ففي زمن إلًتاق مدينة نينوى برزت ا١توصل كمعلم من معامل اٟتضارة ولكنها ليست ، اٟتقيقي لنهوض مدينة ا١توصل

وريون فمدينة ا١توصل البديل عن نينوى بل إلتضنت مكوانت اٟتضارة من خالل كل الصناعات اليت اكتشفها االش
واليت ضمت ا١تخطوطات والرسائل والتعليقات على الكتب ، جادت على امتداد اترخيها اٟتديث بعلومها ا١تختلفة

والتعليقات ودواوين الشعر والرسائل االخوانية وكتب الفقو والفلسفة وعلوم اللغة واالدب وتلك ٝتة ا١توصل البارزة 
 (291ص ، 1021، مدينة ا١توصل، ".)النعيمي

ال خيفى إن إلدى ٦تيزات الًتكيب الداخلي ١تدينة ا١توصل ىو كثرة خاانهتا اليت تعود اىل العهد العثماين فتمثل نقاطاً       
لذا فقد تناول كاتبنا إلدى ، دالة على ليوية ا١توصل وٕتارىا يف البيع والشراء و٦تارسة الفعاليات والنشاطات االقتصادية

رة وىو )خان ا١تفيت (الشهَت كنموذج للخاانت ا١تبثوثة يف أسواق ا١توصل وقال عنو " خان ا١تفيت لولده تلك ا٠تاانت العام
يتميز ٓتصوصية البناء اذا تفاعل االنسان مع بيئتو  من غرف ودكاكُت ىذا ا٠تان الذي يتميز ٔتشهد لضاري فريد ربط 

ٚتعتا ما بُت الشرق والغرب يف سلع يتعامل هبا التاجر ا١توصلي يف أروع مشاىد التجارة اليت ، االنسان مع جذوره التارخيية
وديضي النعيمي ابلقول "ففي ىذا ا٠تان جيد االنسان ضالتو يف البضاعة اليت يبحث عنها ، مع ا١تناشئ االقليمية والعا١تية
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مل ، ىت دخول االلفية الثالثةمن ليث التفرد وا٠تصوصية أو اٞتودة وا١تتانة فالتاجر يف ىذا ا٠تان عاش منذ نشوء ا٠تان ول
يتعامل ابلدون من البضاعة فهو يبحث عن االصل يف االستَتاد والتصدير ومن الدرجة االوىل" ويستشهد النعيمي أبراء 

للتدليل على االمهية والقيمة اٟتضارية واالقتصادية ٢تذا  2911الرلالة الفرنسي اتفرنيو الذي مر على مدينة ا١توصل سنة 
و" وقف اتفرنيو يف مدخل ا٠تان الذي كان  قد جددت عمارتو للمرة الثالثة ٤تتفظًا بسماتو ا١تعمارية القددية ا٠تان بقول

وعقوده اٞتميلة بطابقيو االرضي واالول وقال" إنٍت االن يف والد من االماكن اليت اطلت علٌي يف ، واروقتو واواوينو
أو دار الد سالطُت ذالك العصر الذي سحرتنا ، يلة وليلةااللالم كأطياف ا٠تيال انٍت يف بيت من بيوت الف ل

 (11-91ص ص  1001، 1ع ، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، لضارهتم وجذبنا بقوة ٨تو الشرق ")النعيمي
ُعرفت ا١توصل منذ القدم ّتودة تعاملها ابلذىب وفنون صياغتو وزخرفتو ونقائو وجودتو  خالل العاملُت بسوق      

ويقع عند رقبة شارع النجفي لذلك ، بيع والشراء ابلذىب وٝتي) بسوق الصياغ (عند أىايل ا١توصلمتخصص بعمليات ال
واٞتودة اليت إشتهر فيها مبيناً ، فقد أفرد كاتبنا مقااًل موسعًا لول أمهيتو االقتصادية وذاكرًا فنون النقش  على الذىب

الذىب من مادتو ا٠تام اىل مصوغات ٘تر بعدة مرالل  مكانتو لدى النساء فكتب يقول" الصايغ ىو الذي يقوم بتحويل
وىي مرالل اللحام واٞتلي وا١ترللة االخَتة )التلهيش( ومن مث عرض القطعة ا١تصاغة وراء ، وىي متعددة ْتسب اٟتاجة

اليت  الواجهات الزجاجية ابنتظار من يقتنيها" وديضي كاتبنا يف شرح موقع ذلك السوق بقولو "سوق الصياغ ألد االسواق
وان كثَتاً من الصاغة الشباب ٦تن أتقن فن الصياغة ، مت تطويرىا وتوسيعها ود٣تها أبسواق ٣تاورة لتحتل ٣تموعة من االزقة

لذا انتشر الصاغة يف أماكن ، واصبح لديو إمكانية فتح ورشة خاصة بو إٕتو اىل خارج أزقة السوق لعدم وجود ٤تال شاغرة
االدين وااليسر" ويستشهد صحفينا القدير اب١تثل ا١توصلي القائل )اٌم البنات ٘تشي بثبات وين ّتانبيها ، متفرقة من ا١تدينة

درب الصائغ اي مسعدات( إذ لوالة البنات ١تا وصلت االٌم اىل درب الصاغة وسوق الذىب وقيل أيضا )الذىب زينة 
 (3-9ص ص ، 1009، 29ع، وصلياتوخزينة( اىل جانب كون ا١تصوغات مدخرات اثبتة وعالية القيمة .)النعيمي م

وما يزال النعيمي يتجول يف أروقة ا١تدينة ليصف لنا مورفولوجيتها ا١تخضبة بعبق التاريخ واٟتضارة مكتنزة أبسواقها       
فيزور سوق االربعاء ويرسم لنا صورتو قدديًا ولديثًا فكتب قائاًل" سوق االربعاء الذي ابتدأ ، العامرة اليت تضج ابلناس

واكتسب ، َتاً يف زمن الدولة االموية ٔتسالات ٤تددة يف ا١تنطقة احملصورة بُت رقبة اٞتسر القدمي وشارع النيب جرجيسصغ
وضم معظم ا١تهن واٟترف مثل: الصفارين  واٟتدادين والنجارين ، تسميتو من منافذه االربعة ويصل اىل منطقة ابب الطوب

ة واٟتبالُت وا٠تفافُت والفحامُت والقهوجية والبزازين وغَتىم "وعن مراتدي ىذا والسراجُت والسمكرية والعطارين واليوزبكي
السوق وما يباع فيو من سلع ولاجيات  يصف لنا مشاىداتو بقولو "وٕتد فيو نساء عصرايت ٔتالبس لديثة يتقاطعن مع 

حة القمح واٟتقل الذي ينافس ريفيات ملفعات بعصاابت سود مقصبة ٓتيوط اٟترير وأفاريز الذىب والفضة معطرات برائ
ىو سوق يتداخل بسوق كالدىاليز تتداخل مع متاىات تقابلها على واجهات ، بفولو عطر النرجس البلدي وزىرة البيبون

تتدىل كنوز من ٖتف ونفائس وعطور وٓتور وألوان مبهرة من ، دكاكينها الصغَتة اليت ال تتسع ألكثر من شخص والد
 (1-1ص ص ، 1001، 3ع ، موصليات، واٟترير ا٠تالص".)النعيميأصناف االجواخ والزبرجد 
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ويف إستعراضو اٌلىم معامل مدينة ا١توصل الشاخصة كان البد من مروره على إلدى رموز ا١تشاىد البطولية يف اتريخ         
، اهر دجلة  ذلكم ىي قلعة ا١توصل )ابشطابيا( الشا٥تة وا١تطلة على 2119ويف صد ىجمات اندر شاه سنة ، ا١توصل

مل يلتفت اليها ا١تعنيون ، فذكرىا بقولو" ىذه القلعة اٟتصينة الرائعة التكوين والبناء ىجرهتا الذاكرة منذ أكثر من ثالثة قرون
مث بدأت ابالاهيار والسقوط البطيء ٦تا جعلها تتكئ على بعضها ، على اتريخ ا١تدينة ومعمارىا فأصاهبا االمهال والتصدع

خَت لتحتضن بُت ذراعيها برجها الرئيس الذي ىو من أعلى القلعة ليستقر يف ٤تيطها " ويعود كاتبنا ليفسر خالل العقد اال
أمهية قلعة ابشطابيا من النالية اٞتغرافية والسًتاتيجية والعسكرية ويوضح ان قلعة ابشطابيا اليت اكتمل بنائها سنة 

م ا١تباين الدفاعية على أكمل وجو يف اٟتروب واٟتصارات فذكرىا بقولو "تعد قلعة ا١توصل )ابشطابيا( من أى2119
إذ أن موقعها كان عمليًا يف أعلى نقطة من ا١توضع ، ا١تتعددة اليت شهدهتا مدينة ا١توصل عرب لقب متاللقة من التاريخ

 (91ص  ،1021، مدينة ا١توصل، م فوق مستوى سطح البحر".)النعيمي 110الذي ترقد عليو ا١توصل القددية والبالغة 
ويشَت كاتبنا يف ىذا اجملال اىل دور إلدى ا١تراكز البحثية يف التنبيو على ضرورة االلتفات اىل موروثنا وشواىدان      

التارخيية بقولو "مركز دراسات ا١توصل يف جامعة ا١توصل كان ىو الصوت ا١تدوي وا١تنبو لضرورة اٟتفاظ على موروثنا قبل أن 
والبد ، اليت ابتت رمزاً للمدينة، وقلعة ابشطابيا، من مثل: مئذنة اٟتدابء الفريدة، شواخص ا١تهمةوالسيما ال، أيكلو الضياع

مدينة ، ألبنائها أن حيافظوا على شواخص رموزىا اٟتضارية من االاهيار والضياع كما ضاعت شواخص كثَتة ".)النعيمي
 (21ص ، 1021، ا١توصل

واىد اليت تصل ابلقلعة وأدوارىا ا١تهمة والسور الذي دير ّتانبها فيقول "االسوار وال ينسى كاتبنا الًتكيز على بقية الش   
فقد ، وجذور الشرفات الدفاعية اليت تعلو االسوار وأمهية القالع الداخلية من مثل )ايج قلعة (اليت تقع ضمن سور ا١توصل

 ة وسجالتو ا١تهمة فضاًل عن وظائفها الدفاعية "وجدت يف العهد العثماين لتكون مقراً للوايل ومكاانً أميناً ٟتفظ ا٠تزين
 (21ص ، 1021، مدينة ا١توصل، )النعيمي

وإشتهرت ا١توصل بكثرة جوامعها ومساجدىا وعديد مزاراهتا الدينية اليت يؤمها الناس من كل لدب وصوب إذ     
النعيمي عديداًمن تلك ا١تزارات يف  فقد أٚتل، يعتقدون أبمهيتها لصالح سَتة من تضمهم تلك ا١تزارات يف تلك ا١تقامات

ا١توصل بقولو" لقد لظيت مزارات  مدينة ا١توصل يف ٤تافظة  نينوى على ٥تتلف ا١ترالل ابالىتمام الرٝتي والشعيب 
، السيدة نفيسة، االمام عون الدين بن اٟتسن، بوصفها من ا١تعامل االاثرية الدينية واٟتضارية ونذكر منها: الشيخ فتحي

االمام عبد الرٛتن بن ، ابن اٟتسن، االمام حيِت بن القاسم، احملمودين، االمام علي ا٢تادي، االمام ابراىيم، سناوالد اٟت
 االمام علي زين".، الطرح أو بنجو علي، عباس ا١تستعجل، االمام علي االصغر، الست زينب، اٟتسُت

 (29ص ، 1021، مدينة ا١توصل، ) النعيمي
 اري املوصليإطاللتو على الرتاث املعم -0

فقد سطر  كاتبنا عددًا وافرًا من ا١تقاالت ، ويف سياق يتصل ما بُت مورفولوجيا مدينة ا١توصل وتراثها ا١تعماري           
اليت تربز تفرد مدينة ا١توصل إبرثها ا١تعماري وإبداع معمارىا ا١توصلي يف البناء والتشكيل والتخطيط والزخرفة يف أمكنة 
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وقد بدأ بسحر البيت ، إذ تشكل جزءًا من التاريخ اٟتضاري للموصل عرب لقبها التارخيية ا١تختلفة، ةمبثوثة من ا١تدين
ا١توصلي من ليث التصميم وا١توقع فكتب يقول "عربت العمارة ا١توصلية يف العصور التارخيية عن التواصل اٟتضاري 

فمدينة ا١توصل تزخر ٔتبان ، أن تفقد اصالتها والتفاعل مع  مستجدات الزمن وملبية بذلك متطلبات االنسان من دون
ومنشأت معمارية ٗتتلف يف ما بينها من ليث ا١توقع والتصميم وا١تميزات تبعا لوظائفها ا١تختلفة ا١تؤثرة فيها والًتكيب 

وصلي السكاين يف مدينة ا١توصل ٥تتلف من ليث التصميم يف ا١تركز القدمي" وديضي كاتبنا يف إيضاح مواصفات البيت ا١ت
والفروقات فيما بينها من ليث طبيعة ا١تواد البنائية فيقول" ففي البيت ا١توصلي القدمي ٙتة فنون شرقية اقامها الذوق الفردي 

بطرق البناء ورص ا١ترمر االبيض أو االٝتر أو الرخام ليجيء كقالدة ٤تالت والسيما ، للمعمار وانفاسو وخصوصية تفكَته
وتبدو إختالفات وخصوصيات بُت البيوت ا١توصلية ومشلت ، ١تنحوتة بسحر فن )النقارة(يف ايوان الدار أو مدخلو ا

فمنها ما تتكون عادة من جناح والد ، ا١تسالة ونوعية وعدد االجنحة ابلبيت ومرافقو ألسباب إقتصادية وإجتماعية
لث من البيوت وىي خاصة اب١توسرين أما الطراز الثا، يتصدر البيت وىناك نوع اثين يضاف اليها ٣تنبات على ىيأة أروقة

تتكون من قسمُت رئيسيُت ألسباب إجتماعية إلدامها لالستقبال والضيوف واالخر داخلي للعائلة وتكون أكثر من طابق 
 (22-9ص ص 1020، 20ع، موصليات، والد اىل جانب تعدد االجنحة فيها".)النعيمي

صيل االبنية ا١توصلية وأىم ما دييزىا من النالية ا١تعمارية وىي وإنتقل النعيمي من وصف البيت ا١توصلي إىل تفا     
)الشناشيل(  اليت تسمى ايضاً )الكوشكات (من النالية البنائية  اٞتمالية قائاًل" عرفت أبنية ا١توصل الًتاثية ا١تشيدة أواسط 

ق. م بعد دمار مدينة  921سنة بعد  ، القرن ا١تاضي بكثرة شناشيلها أو كوشكاهتا ترجع اىل عهود مبكرة من التاريخ
نينوى ولرقها ليث التجئ إليها الكثَت من النحات وا١تعماريُت فالدثوا تغَتًا جذراًي يف طرق البناء وطرز ا١تعمار اٞتديد 

وبدأو بتطعيم البناء إبتداًء من مداخل االبواب اليت ٘تيزت ْتجومها ، فقد أفادوا من ا١ترمر االبيض واالٝتر )لجر اٟتالن(
ويف العصر االاتبكي ظهرت واجهات جديدة للمساكن تعتمد )الطارمات( ا١ترمرية  ، الكبَتة وا٨تناءاهتا الدورانية وزخارفها

وكذلك النحاس أوالصفيح ، افقيًا فوق اكثر من شباك من شبابيك الواجهة مث استخدم مادة ا٠تشب يف واجهة العمارة
لكن الشناشيل كانت تعتمد مادة ا٠تشب ألنو مطواع ، ب الدارا١تصقول و)احملجالت( اٟتديدية لسب رغبة صال

 (211-212ص ص ، 1001، 1ع، ا١توصل الًتاثية، وحيتمل الرسم والنحت أبشكال ىندسية".)النعيمي
يف وصفو ٢تا وإٗتذ  من منطقة قليعات منوذجاً للمحلة يف ، وينتقل  كذلك اىل الفضاء االكرب وىي ا١تنطقة السكنية       

تها ا١تًتاصة وأزقتها ا١تلتوية ورقعتها ا١ترتفعة وترابط نسيجها االجتماعي فيقول "إاها منطقة قليعات ىذه الضالية أبني
اليت ٘تتد ٔتوازاة اهر دجلة من رقبة اٞتسر القدمي لىت قلعة ا١توصل الرئيسة ، الشمالية الشرقية من مدينة ا١توصل القددية

إاها ٕتمع اىل جانب تراثها الثر ، تلتصق البيواتت بعضها ببعض  ليث تنهض سطوح بعضها ليناً )ابشطابيا( ليث 
العريق لياة لضرية تتمتع منها ٔتستوى عال من التنوع ابلنشاط االنساين  والًتكيبة االجتماعية ا١تتجانسة اللذين وفرا ٢تا 

وا١تتمثلة ابألزقة ا١تظلمة ، ماية ا١تناخية من انلية اٌخرىوٖتقيق القدر االكرب من اٟت، اٞتذب ا١تستمر للناس من انلية
وتعرجاهتا وكذلك يف االسواق ا١تسقفة "وعن مكوانهتا من احملالت السكنية وما تضمو من مشاىد أثرية كتب قائالً" 
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، ررأس الكو ، ابب النيب جرجيس، لوش ا٠تان، ىكتار  ضمن ٤تالت سكنية :ىي )ا١تيدان 19وتشمل ا١تنطقة مسالة 
إمام ابراىيم( وتتصف اٟتركة يف عموم ا١تنطقة بتباين ما بُت البطيئة الصاعدة والسريعة النازلة بفعل طبوغرافية ا١تكان وكثرة 

فيو مرقد االمام ، جامع شيخ الشط، وفيها ا١تشاىد االثرية ا١توزعة يف أرجاء ا١تكان مثل :شط اٞتومي، إرتفاعها وإ٨تداراهتا
 قلعة ابشطابيا اليت تظهر كنقطة دالة يف اهاية ا١تسار".مث ، حيِت ابن القاسم

وعن أمهيتها العمرانية أكد أن" منطقة قليعات تعد الصورة االوىل للمدينة القددية فهي بشكلها البانورامي تتميز أببرز      
، ا١تدن العربية. )النعيمي مظاىر التفرد العمراين اىل جانب ما تشع بو من تكوينات ٚتالية قد ال ٧تدىا اال يف القليل من

 (11-91ص ص ، 1001، 9ع ، ا١توصل الًتاثية
وقد إنتقل  كاتبنا اىل معلم  آخر مهم من النالية العمرانية والدينية واٟتضارية يف ا١توصل وىذا ا١تعلم ىو مئذنة اٞتامع      

انت مهددة دومًا ابالاهيار والسقوط وقد قال ألد اشهر ا١تعامل االثرية وا٢تندسية يف ا١توصل وك، النوري أو مئذنة اٟتدابء
عنها "ىذه ا١تئذنة تستغيث االن إاها آيلة للسقوط أبية ٟتظة قد تتعرض الاهيار جزئي أو كلي مامل تسرع اٞتهات ا١تعنية يف 

وصلي البلد بصيانتها وإيقاف إاهيارىا " مث يستشهد بدعوات وإىتمام )مركز دراسات ا١توصل ( ابلًتاث ا١تعماري ا١ت
ودعواتو ا١تتكررة إليالء مئذنة اٞتامع النوري العناية الكافية وانقاذىا من السقوط واالاهيار من خالل ندواتو ومؤ٘تراتو 
فيقول" مركز دراسات ا١توصل يعد ألد أبرز ا١تراكز البحثية يف اتريخ وتراث ا١توصل رفع صوتو مدواًي ونبو كثَتًا ومنذ زمن 

رورة أن يتبٌت ا١تسؤولون يف مؤسسات االوقاف والًتاث واالاثر واحملافظة وجامعة ا١توصل وبقية اىل ض، ما يزال لىت االن
إليقاف نزيف ىذا ا١تعلم اٟتضاري ا١تهم الذي أصبح جزءاً ، ا١تؤسسات الساندة االخرى للقيام ْتملة واسعة ٤تليًا وعا١تياً 

 (92ص، 1021، مدينة ا١توصل، )النعيميمن لضارة ا١توصل اليت ىي جزء مهم وليوي من لضارة العراق".
لقد نبو النعيمي يف سلسلة كتاابتو عن الًتاث ا١تعماري يف مدينة ا١توصل وإبراز ا٠تصائص ا١تميزة ٢تا على صعيد       

الىتمام على ضرورة االلتفات اىل مبٌت القشلة وا، التخطيط والتنفيذ والدعوات ا١تتكررة لصيانة تلك ا١تعامل العمرانية وإدامتها
بكل ما تولي بو ، بو قائاًل" ا١تبٌت القدمي لدار العدالة قشلة ا١توصل ابت معلماً لضارايً وجزءاً مكماًل لصورة ا١تدينة القددية

اىل اٟتفاظ ، مفردات موروثها اٟتضاري لذا ندعو وزارة العدل و٤تافظة نينوى وكل ا١تعنيُت أبمر ا١تبٌت القدمي لدار العدالة
ترميمو وٖتويره بعد قيام ٤تكمة استئناف نينوى إل٧تاز الصرح اٞتديد لدوائرىا واالنتقال اليو وجعل ا١تبٌت القدمي عليو وإعادة 

أما جنالاه االدين ، متحفاً للمورواثت الشعبية يف جزئو االساس ا١تتمثل بقاعتو الواسعة الرئيسة وأروقتو ا١تتداخلة مع القاعة
ن ٣تمعًا للثقافة واالعالم حيتضن االٖتادات والنقاابت االدبية والفنية والصحية وااليسر فيمكن االفادة منها ليكو 

 (200ص ، 1021، مدينة ا١توصل، ".)النعيمي
 رايدتو الصحفية يف جمال الرتاث الشعيب -4

ات الناصعة ما لدور النعيمي يف ابراز الصفح، ال خيفى لكل متتبع ومتمعن للكتاابت الصحفية العراقية ولىت العربية      
واليت عرب فيها عن إلتصاقو الصميمي ٔتورواثت مدينتو وأىلها واليت تنطلق ، لتالوين الًتاث الشعيب ا١توصلي يف جل مقاالتو

فهو ابلنسبة لو كما ىو يف ٚتيع شعوب االرض عنصر ضروري يف مواجهة ، من فهم عميق  لدقائق  ذلك الًتاث كلو
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ناء الذات ا١تعاصرة من جهة اخرى وجيد كاتبنا "إن الكثَت من الٌكتاب الكبار قد ويف إعادة ب، ٖتدايت االخر من جهة
عمد اىل التعامل مع ا١تفردة الًتاثية كتعامل ا١تنقب اآلاثري مع )اللقية( أو االثر ا١تدفون يف بواطن االرض وأغوارىا كواها 

ٔتا حيواينو من كنوز ا١تعرفة يف شىت منالي اٟتياة ٔتا يف  ،٘تثل لضارة االرث القدمي ا١تدفون يف تواريخ أزمنة ٣تهولة االنتماء
ذلك ا١توروث احملكي أو ا١تروي الواصل الينا عرب لقب متعاقبة" وديضي النعيمي يف التبسط يف إيضاح رؤاه عن اٟتكاية 

ظهرت إىل الوجود   الشعبية  وعالقتها ابألسطورة بقولو "و٦تا ال شك فيو إن اٟتكاية الشعبية عند االقوام ا١تختلفة قد
أما اٟتكاية الشعبية فقد ظهرت ، كمرللة اتلية لألسطورة إذ أن االسطورة تنتمي اىل ا١ترالل البدائية االوىل لإلنسان

وىذه اٟتكاية الشعبية يشًتط هبا أن ، أي مرللة االسطورة، وعاشت وسط بيئة ثقافية اكثر تقدما من ا١ترللة السابقة
إذ أاها نشأت لينها منذ دخول االنسان مرللة الرقي ْتيث أصبح ، ت انسانية ٣تهولةتكون متصلة أبلداث وشخصيا

 (29-9ص ص ، 1001، 23ع ، موصليات، قادراً على التخيل والسرد والتعبَت".)النعيمي
هبا عن ويف إطار إىتمام كاتبنا يف الًتاث اللهجي ا١توصلي توقف متمعنًا أببرز ما ٢تذه اللهجة من ٦تيزات تتفوق       

سائر اللهجات العربية فهو يرى أبن" يف اللهجة ا١توصلية كلمات كثَتة لصل فيها قلب يف بعض لروفها أو ابدال لرف 
تصَت صادًا وابلعكس واٟتاء تصَت عينًا والراء المًا وا١تيم ابءًا والطاء دااًل او اتًء ، ولرف يقرب من لفظة السُت مثالً 
أما يف اللهجة العراقية اليت تشمل وسط وجنوب العراق ، لرف القاف يف كل كلمة "ويضيف موضحًا أن ا١توصلي يلفظ

كلفظ اٞتيم ا١تصرية والسوريون واللبنانيون والفلسطينيون وا١تصريون يلفظواها ،  فالقاف تلفظ متوسطة بُت القاف والكاف
اللغوية بقولو "وما دييز اللهجة ا١توصلية كثرة )مهزة( وديضي كاتبنا يف إبداء رأيو أببرز مظاىر اللهجة ا١توصلية من النالية 

)اللثغة( يف لرف )الراء( واالكثار من إالمالة الشديدة وإمالة )ىاء(التأنيث ولركة ما قبلها ابلوقوف ومسألة التخلص من 
، السم الثالثيا٢تمزة واالبدال بُت اٟتركات وكسر اٟترف الساكن من االٝتاء الثالثية وكسر الم اٞتر وتسكُت ا١تتحرك يف ا

 (221-209ص ص، 1001، 2ع ، ا١توصل الًتاثية، وإستعمال ا١تشتقات والنسب واالٝتاء ا١توصلية ".)النعيمي
وإنتقل ٤تدثنا اىل جانب آخر من الوان الًتاث الشعيب اٟتكائي الذي يرتبط اب١تكان وىو)ا١تقهى( والراوي       

الذي انطلقت منو شرارة اٟتكاية والقصة والرواية والسَتة من خالل  و)القصخون ( ويرى أبن "ا١تقهى ىو ا١تنرب االول
)راوي ذلك الزمان (إذ شهدت ا١توصل لىت ا٠تمسينيات من القرن العشرين قمة إزدىار ىذا النوع ، شخصية القصخون

عنًت ، اليلأبو زيد ا٢ت، من خالل التأكيد على لكاايت الزير سامل، وشجع على خلق الوان االدب اٟتديث، اٟتكائي
٣تنون ليلى وغَتىا" أما أشهر من مارس ىذا اللون اٟتكائي الشعيب يف ا١توصل" فيحدثنا كاتبنا عنهم مع ذكر ، العبسي

واٟتاج لامد ، مناطقهم ولو الرايدة يف ذلك بقولو "السيد اٟتامد السيد اجمليد الذي عرف بقراءتو العنًتية وفتوح الشام
ومال يوسف يف ٤تلة النيب جرجيس ومال لامد يف مقهى صفو يف ابب ، هى السوق الصغَتالسيد علي ودمحم النجم يف مق

والشيخ فتحي ، واٞتسر العتيق وا١تيدان وعبو قديح وعبدو خوب، ومال جرجيس ومال صاحل يف مقاىي: الثوب، جديد
 (291ص ، 1021، مدينة ا١توصل، وا١تكاوي وابب جديد وابب لكش وخزرج وشيخ ابو العال".)النعيمي
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ويف لديث ذات صلة وخالل تناولو ١توضوعة )القناطر( يف ا١توصل اليت يكاد ال خيلو منها زقاق أو ٤تلة من ٤تالت       
وبعد إيضاح أسباب بناء تلك القناطر اليت تتعلق بتوسيع الدار الصغَت أو االفادة من السطح فوقها ينتقل بنا ، ا١توصل

وما أكثرىا فيقول "اٟتكاايت عن القناطر ال تنتهي إذ تغلفها اسرار ، رتبطة بتلك القناطرالنعيمي إىل اٟتكاايت الشفهية ا١ت
وٖتيطها ألداث غريبة عاشها لعدة قرون سكان ا١توصل ومنها مثاًل: إن ألد الرجال يروي أبنو كان عائد اىل البيت بعد 

ويقال ااها ، وأمر بقنطرة اٞتان، يق الزقاق الفرعيصالة العشاء وكان الزقاق يؤدي اىل الدار مردومًا ٦تا جعلٍت اسلك طر 
فتذكرت قواًل اليب وىو أن )أشخط( على ، ولكٍت مل اابيل ودخلت وفجأة وجدت القنطرة تنغلق عليٌ ، مسكونة ابٞتان

الضوء وىكذا فعلت فإذا ابلقنطرة تنفتح ويدخل اليها ، جدار القنطرة ابإلبرة فتموت الشياطُت أو تنهزم فتنفتح القنطرة
 (12-12ص ص ، 1002، ا١توسوعة الًتاثية، يف ازىر العبيدي، فواصلت سَتي".)النعيمي

 وقفتو مع مناذج من مبدعي املوصل -5
عبد الوىاب النعيمي صالب رسالة وفكر سخرمها إلضاءة إلدى أوجو مدينة ا١توصل اليت تتمثل بكم كبَت من       

وألغراض منهجية سأتناول ، آل على نفسو التعريف بٌسَت تلك النماذج ا١تبدعةف، مبدعيها يف شىت ضروب اٟتياة االبداعية
، 1000، (. )كراس صالون ا٠تريف1021_ 2310منتخبات منها :ففي مقالة عن الفنان التشكيلي راكان دبدوب )

١تا تركو من أثر كبَت ( تناول جوانب من مسَتتو االبداعية بقولو" راكان دبدوب يعد اليوم من أبرز فناين جيل الرواد 1ص 
 من اعمالو اليت ال تعد وال ٖتصى طول فًتة االربعُت سنة ا١تاضية .

وتلك البداية انطلقت بو  2392إبتدأ مع التشكيل ىاواًي وىو ذلك التلميذ يف الصف الثالث االبتدائي سنة         
أبكادديية )سان جاكومو( يف روما  2392سنة  ليحتل مقعده ا١تتميز طالبًا يف معهد الفنون اٞتميلة يف بغداد مث التحق

" ونقل النعيمي  2399وليتواصل بعدىا بدراسة عامة للفنون التشكيلية لىت سنة ، ليتخصص يف ٨تت ا٠تشب ١تدة سنة
إنطباعات دبدوب يف روما ومؤثراهتا على تطور أساليب فنو بقولو" إذ وجد االنفتاح كبَتًا يف روما من خالل ا١تتالف 

ة ابللولات ومن كل عصر وجيل صاالت العرض يف السالات العامة والزخارف اليت تزين واجهات االبنية الزاخر 
وقد شارك يف  معارض عديدة يف ايطاليا منها معرض )اٞتديدة االيطالية( وىو معرض عا١تي ولصل فيها على ، والكنائس

يف معارض عدة يف بغداد ومدينة ا١توصل انقاًل ٕتربتو ميدالية فضية ودبلوم شرف يف معرض )فيا ماركونة (وغَتىا و شارك 
 (3-9ص ، 1009، 21ع ، موصليات، االبداعية يف ايطاليا ومداها اىل مسقط راسو ".)النعيمي

وإستمر النعيمي التعريف بقامات الفن التشكيلي يف مدينة ا١توصل متناواًل فنان تشكيلياً آخر قد خيتلف إسلوبو عن       
( )انظر 1001-2390اىاتو الواقعية يف تنفيذ اعمالو الفنية وأعٍت بذلك الفنان التشكيلي ٧تيب يونس )االخرين ابٕت

 992(ص1002) ، عمرالطالب، ترٚتتو يف
الذي كتب عنو ٤تلاًل اساليبو الفنية وعالقتو ابأللوان والطبيعة اب١توصل بقولو" على إمتداد نصف قرن مضى ابلتحديد يف   

، انطلق ٧تيب يونس لرسم االشياء اٞتميلة لولو جاعاًل من فنو تسجياًل ١تا تراه العُت مند٣تًا ابلطبيعةمطلع ا٠تمسينيات 
فهو مع الناس ليث ما ٕتمعوا أبعداد كبَتة سوآءا للعمل أو الرقص أو ، ابرعاً ابأللوان مصوراً ٟتياة الناس بثراء ال مثيل لو
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وهتز إاللساس ابلزمن يستخرج إبمكاانت فذة قوى ، تناقض البيئة الساكنةيطلق شخوصو ْتركة تتمتع ْتيوية ، اللعب معاً 
إنو يرسم الشباب واالنوثة اليت ال ، ويف لولاتو النسائية خيتار االٚتل ٞتعلها شفافة كا٢تواء، أتملية خارقة يف رسوماتو للرجال

دينتو و١تفرداهتا اليومية بعد بلوغو سن السبعُت تشيخ" وديضي النعيمي يف ٖتليل مفردات ومشاركاتو الفنية وتعبَته عن لبو ١ت
بقولو "إنو ما يزال يعاجل مشاىد اٟتياة اليومية يف مدينتو ا١توصل اليت ألبها كثَتاً وسجل مفردات اٟتياة كما راءاىا او كما 

لعديد من ا١تعارض ا 1000-2391وقد اقام بُت السنوات ، خيا٢تا دائماً مبتهجة قددية ابداً ولديثة شابة لالبد ومتوىجة
من خالل 2391وىو أول من طرح موضوعة )التضاد( سنة ، وعرض مئات االعمال الفنية يف مدن عراقية وعربية وأجنبية

لولتو الشهَتة )مقربة وعيد( اليت أراد من خال٢تا إستفزاز ا١تشاعر االنسانية وٖتركيها كي تتحسس اللحظة السعيدة من بُت 
 (21-1ص ص، 1009، 21ع ، موصليات، ٟتظات اٟتزن ".)النعيمي

وعرفت السالة الصحفية يف ا١توصل العديد من الصحفيُت الكبار ٦تن قدموا خدمات صحفية وأثروا ا١تشهد الثقايف       
 (1003، نيسان 1، االستذكار التأبيٍت لو، () ترٚتتو يف1003-2391فيها ومنهم الصحفي الرائد اٛتد سامي اٞتليب )

النعيمي يف مقال ذاكرًا أبرز مناقبو و٤تطات من لياتو الصحفية ومنهج عملو بقولو "اٛتد سامي اٞتليب  وقد أبنو       
وال غرو يف ذلك فهو من ٤تًتفيها االوائل وروادىا على مدى اكثر من نصف قرن ، يعد ا١تبدع االول يف صنعة الصحافة

أتلق يف عملو كاتباً و٤ترراً ، امل ابلتجربة خطوة إثر االخرىمضى اكتسب رايدة الصحافة اب١تتابعة واالطالع واالنغماس الك
اليت ديتلكها والده ا١ترلوم ابراىيم اٞتليب مث برز وشع بريقو من خالل عملو كمراسل ، وسكرتَتاً للتحرير يف جريدة فىت العراق

حملافظات واثقلهم وزاًن ٔتعرفة أسرار وكان من أنشط االخباريُت بُت زمالئو يف ا، لوكالة االنباء العراقية يف مدينة ا١توصل
ويف شيخوختو برزكرئيس ٖترير مثايل ٞتريدتو العتيدة )فىت العراق( اليت إمتد ، الكتابة والتحرير وصياغة اٞتملة االخبارية

، نعيميتواصلها من ثالثينيات القرن ا١تنصرم لىت يومنا ىذا خيتار موضوعاتو بعناية فائقة ودقة متناىية ال مثيل ٢تا ")ال
 (99ص ، ، 1003، 19موصليات ع 

وعند اٟتديث عن الصحافة وشجواها ال ديكن أبية لال من االلوال ٕتاوز ذكر الصحفي ا١تبدع والناقد سعد الدين      
ابألسلوب ا١تتميز والكلمة البليغة وا٠تطاب الصحفي  22(ص1029، ذاكرة الورق، ىيثم النعمة، خضر. ) انظر ترٚتتو يف

إذ تناولو النعيمي بوصفو زمياًل لو ٤تلاًل وواصفًا طبيعة موضوعاتو ومسَتتو اٟتافلة بقولو "سعد ، بتوجهاتو ا١تختلفةالعقالين 
الدين خضر منذ ما يربو عن االربعُت سنة يبحث عن فرائد االشياء يف دروب اٟتقيقة اليت ٘تثلها الصحافة وخالل ْتثو 

، اال إنو بدء اب١تصاعب وإخًتق ا١تعوقات بقدرتو الفذة، خضر الدرب االصعب وجل سعد الدين، ا١تستفيض يف عامل اٟتقيقة
، ال ديتلكها اال ا١تثقف االصيل ا١ترتكز على أرضية فكرية راسخة اليت من شأاها أن ٘تنحو القدرة على فهم لركة التاريخ

 بنظرة جدلية متجددة تستوعب معطيات الزمن اٟتاضر وكل االزمنة"
كتاابتو الصحفية والثقافية يف اٞترائد العراقية والعربية يقول "قد أثرى مشهد اٟتقيقة بكثَت من ا١تقاالت وعن أمهية        

وشغلت ليزاً كبَتاً من إستطرادات ، والبحوث والنصوص النقدية ا١تتميزة مألت الكثَت من الدورايت الثقافية العراقية والعربية
بل يف عواصم وبلدان الثقافة العربية ، افية ا١تتابعة ليس يف العراق ولده فحسبالنقاش واٞتدل واالاثرة بُت االوساط الثق
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الواعية الناضجة يف سوراي ولبنان ومصر ودول ا٠تليج العريب واالردن وليبيا وعموم ا١تغرب العريب" َسعى سعد الدين خضر 
لو من تناقضات وتضادات ٔتحاولو لتنقيتها من خالل التنوع الكبَت يف قراءاتو اىل استثمار طبيعة العصر الراىن ٔتا حيم

وغربلة ما ٖتتويو من شوائب وإجياد إجاابت مقنعة ومنصفة ١تعظم ما طرح على سالة الفصل الثقايف من أسئلة". 
 ( 1-9ص ص ، 1001، 10ع ، موصليات، )النعيمي

(. 1002-2391 إلتلها أ.د عمر الطالب ال خيتلف اثنان على ا١تكانة العلمية واالدبية والفنية والنقدية السامقة اليت    
متمكناً ولو ادواتو البحثية ، بوصفو أكادديياً مثقفاً وانقداً ادبياً  (1002، لزيران13، االستذكار التأبيٍت لو، )انظر ترٚتتو يف

فهو مل يغب عن ، ورٔتا كان جدليًا يف طرولاتو العلمية واالدبية، يف ٣تال الكتابة والبحث والتأليف والنقد االديب والفٍت
ذاكرة النعيمي يف كتاابتو الصحفية والتعريف ٔتراللو ومكوانتو الفكرية ؤتنجزاتو وعطاءاتو على السالة االدبية والفكرية 

فهو موسوعة عصره يتواصل مع القلم ، فكتب عنو قائالً" الدكتور عمر الطالب يعد من القالئل بُت اقرانو يف غزارة العطاء
رولًا مطاولة فيو جعلتو يتبوأ ا١تكانة ا١تميزة على السالة الثقافية اليت عاش معاانهتا اٟتقيقة من ، ٢تا مثيل ْتيوية قلما ٧تد

 خالل ثالث لقب ادبية: 
 االوىل:إبتدأت يف مطلع اخلمسينيات وما زالت مع االدب العراقي بكل مضامينو وأشكالو 

ومن مث الدكتوراه يف جامعة عُت مشس خالل ، شهادة ا١تاجستَتوالثانية: مع االدب ا١تصري يف وجوده ابلقاىرة لنيل 
أما ا١ترللة الثالثة: وىي أالىم  ، وأتثره إبستاذه عبد القادر القط يف تكوين شخصيتو النقدية 2319-2399السنوات 

معة اٟتسن الثاين فقد كانت يف ا١تغرب العريب ليث اُوفد لتدريس مادة النقد االديب يف جا، كما يصفها يف ٕتاربو االدبية
وىناك تعرف على ا١تذاىب النقدية اٟتديثة فتأثر هبا ونقل أجزاءاً من مضامينها اىل طلبة  2323-2321خالل السنوات 

 (11-99ص ص، 19، 1002ع، موصليات، الدراسات العليا وعموم السالة الثقافية العراقية".)النعيمي
لذا ، ايتها اب٠تط العريب لىت كأاها تؤسس مدرسة خاصة هبا يف ىذا اجملاللقد ٘تيزت مدينة ا١توصل بكثرة مبدعيها وعن     

، )انظر عنو 1010-2392فقد وقع اختيار النعيمي على مبدع آخر يشار اليو ابلبنان ذلك ىو ا٠تطاط يوسف ذنون 
 (13-93ص ص ، 1022، خطاطو ا١توصل، عبد الرزاق اٟتمداين

 ٣تال ا٠تط العريب بقولو يوسف ذنون" ألد الرموز الثقافية الكبَتة  الالمعة يف سالة فأورد عنو ما دييزه عن غَته وأثره يف   
، ترسخ يف جذور اصيلة منذ مطلع الستينات مع خطواتو االوىل يف القلم واٟترف بدأ راسخًا اثبتًا متأنياً ، االبداع اٟتقيقي

وإطلع بنفسو على كل نقش أو زخرفة أو خط ذكره ، جاب أقطار الوطن العريب قطرًا قطراً ، يؤسس لنفسو ىويتو ا٠تاصة
وترك بصمات ، مث ادىل بدلوه يف كل موضوع وصحح مفاىيم كثَتة خاطئة يف ٣تال ا٠تط واٟترف والزخرفة والنقش، االولون

 و، وإستمر تالمذتو من بعده، وأقام دورات ال تعد وال ٖتصى من موقعو كمشرف للًتبية الفنية، واضحة يف كل قطر زاره
إنو ظاىره متميزة ، زار ا٠تطاطُت لامد ااَلمدي يف تركيا ووثق سَت رواد ا٠تط العريب يف مصر والشام واالردن وا١تغرب العريب

أفٌت زىرة شبابو يف البحث والتقصي والتتبع الدقيق من أجل أن أيخذ اٟترف العريب مكانتو ، قد ال يكررىا الزمن اال اندراً 
 (11-2ص ص ، 1001، 22ع ، تموصليا، الالئقة".)النعيمي
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وإنتقل كاتبنا اىل لقل آخر من االبداع والعطاء وتناول الشخصية الفنية ا١توسيقية رائدة يف ا١توصل ذلك ىو الفنان دمحم     
 (110ص، 1002، ا١توسوعة، الطالب، . )انظر عنو2321-2399لسُت مرعي 

فأٚتل مسَتتو الفنية ، و  لالبوذايت وا١تواويل ا١توصلية االصيلةوا١تكٌت ببلبل اٟتدابء الذي ٘تيز بصوت عذب وإجيادت     
٤تلاًل إايىا وسجاايه الكردية بقولو "كان ىادي الطبع صبور على ا١تلمات وفيًا ألصدقائو ومواقفو اثبتة ال تتغَت او تتبدل 

التو الغنائية على قاعة اتبعت لف، مرح النفس بشوشًا دمث أالخالق ٤تبواًب لدى اصدقائو ومعارفو  ومستمعي صوتو
وكان ، ومسرح مدرسة الفتوة ا١تختلطة٘تام النموذجية،  ومسرح أيب، ومسرح مدرسة االرمنالشرقية،  مسرح االعدادية

ولكنو شديد الولع إبداء ا١توال واالبوذية ، لريصاً يف كل لفلة على إداء وصلة جديدة )أغنية أو طقطوقة( كما يطلق عليها
بتفرده بلون ، لذلك برز من بُت ٣تموعة من ا١تطربُت الذين جايلوه وإمتاز دمحم لسُت مرعي، دوي االصيلوأنواع الغناء الب

لذلك فقد كانت االذاعة والتلفزيون تكثران من إعادة أغانيو ألاها ذات نكهة ، غنائي جديد مل أيلفو الوسط الفٍت من قبل
 (2-9ص ، 1001، 21ع ، موصليات، ي)النعيم عراقية طيبة ا١تذاق شفافة ا١تعٌت وإاليقاع".

 اخلامتة
يعد الصحفي واالديب عبد الوىاب النعيمي من جيل عمالقة السلطة الرابعة ولع هبا منذ بداايت شبابو وتسلح         

وإطالعو على ا١تناىج اٟتديثة يف االدب والعلوم االنسانية ا١تختلفة فدخل عامل ، بسالح الفكر والثقافة وإعمال فكره
ابلنظر ٞتدية كتاابتو ، حافة كمحًتف ٥تًتقًا كل الصعاب وسرعان ما تفتحت أمامو مكاتب الصحف احمللية والعربيةالص

، وواقعية طرولاتو كمتخصص نشيط خيدم كلمتو اليت يسطرىا بعد ٘تكنو من إمتالك مفاتيح وأسرار العمل الصحفي ا١تضٍت
م ٨تو غد أفضل ولياة أكرم ويف جل كتاابتو كانت مدينة ا١توصل فسخر كلمتو للتعبَت عن اَمال ومهوم الناس وتطلعاهت

لقد كتب مزىواً ابلتاريخ وعطاءاتو ، لاضرة هبية مكتنزة بتارخيها الوضاء ولضارهتا السامقة وتراثها الثر يف تالوينو ا١تتعددة
 ا١توضوعات كلها. ومعتزاً أبصالتو ومفاخراً ابرتباطو ْتضارة وطنو ٤تًتماً مداد كلمتو اليت سطرىا يف 

يتملكنا عندما نقرأ للنعيمي  الشعور ابإلعجاب بصدق طرولاتو ا١تكتنزة ابلتحليل والتشخيص الدقيق ١تا يعاٞتو من       
بل جنح ٨تو البالغة ا١توشحة ّتمالية اللغة ورشاقتها ، فهو مل يكتب مقاالت مضمخة ابلتعابَت االنشائية، موضوعات

فيحيل القارئ دومًا يف موضوعاتو اليت يِلجها واالقوال اليت يعتمدىا والنصوص اليت ، ية ا١تتنوعةوا١تعززة اب١تصادر العلم
ككتب الفقو والتاريخ واالدب والًتاث والفلسفة وغَتىا من ا١تصادر اليت يدعم هبا ،  يستشهد هبا اىل مضااها االصلية

واسلوبو  ، وتشبع ذائقتو الثقافية يف معاٞتاهتا وتعابَتىا البليغةفيحيلها اىل لولة تشكيلية  تعبَتية يتمتع هبا القارئ ، فكرتو
كان على الدوام تعبَتًا عن السهل ا١تمتنع فهو يتجنب غريب االلفاظ والعبارات ا١تلتوية اليت تبعد القارئ عن الفكرة 

فضاًل عن ، عمل هبااالساس من ا١توضوع وبذلك فقد لاز على إلًتام القارئ واٞتمهور وكل ا١تؤسسات الصحفية اليت 
وإن ما عارضناه  ىو شذرات من فيض ، ٣تايلتو للعلماء واالكاددييُت واالدابء والسياسيُت والوسط الثقايف واالديب عموماً 

 ىذا ا١تبدع الكبَت الذي قلما جيود ٔتثلو عامل الصحافة فهو عندي ْتق أبرع من عمل ٔتجال السلطة الرابعة .
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 قائمة املصادر واهلوامش
 12-23( مدينة ا١توصل، إضاءات تراثية وثقافية، ا١توصل، دارابن االثَت للطباعة والنشر، ص ص 1021(النعيمي، عبد الوىاب )2)
 )أرشيف مركز دراسات ا١توصل(    1002٘توز  19( لقاء أرشيفي فيديو، أجراه، د. ذنون الطائي مع عبد الوىاب النعيمي، يف 1)
 1002(اللقاء االرشيفي، 9)
 919(موسوعة أعالم ا١توصل يف القرن العشرين، دار ابن االثَت للطباعة والنشر، ص 1002الطالب، عمر )(1)
 19-3(، ص ص 1021(النعيمي، )9)
 20، ص 1022( اب، 1(، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، العدد )1003-2311(العالف، إبراىيم خليل، عبد الوىاب النعيمي)9)
 3-1(، ص ص 2، مبدع من مدينيت، عبد الوىاب النعيمي، ٣تلة موصليات العدد )(1001(خضر، سعد الدين، )لزيران1)
 1003( الفضائية ا١توصلية، برانمج رفوف عالية، كلمة أ.د. ذ نون الطائي عن الرالل عبد الوىاب النعيمي، 2)
 3-9(، ص ص 29يات العدد)(، رللة عبور اىل اٟتاضر وا١تاضي، ٣تلة موصل1009( النعيمي، عبد الوىاب، )تشرين الثاين، 3)
 29-2(، ص ص 19(، ا١توصل قبل اٟتكم الوطٍت يف العراق، ٣تلة موصليات، العدد )1003(النعيمي، عبد الوىاب، )شباط، 20)
(، ص ص 22، ٣تلة موصليات، العدد )2392-2321(، شارع نينوى، سيد شوارع ا١توصل، 1009(النعيمي، عبد الوىاب، )لزيران، 22)
1-2 
(، شارع النجفي، عكاظ ا١توصل، خصوصية لرفية وشناشيل متميزة، ٣تلة موصليات، 1001عيمي، عبد الوىاب)كانون الثاين، ( الن21)

 20-9(، ص ص 9العدد)
 291(النعيمي، مدينة ا١توصل إضاءات تراثية..، 29)
 11-91(، ص ص 1العدد ) (، خان ا١تفيت يف ا١توصل، ٣تلة ا١توصل الًتاثية،1001(النعيمي، عبد الوىاب، )نيسان، 21)
(، ص ص 29(، سوق الذىب يف ا١توصل، زينة للمرآة وخزينة للرجل، ٣تلة موصليات، العدد)1009(النعيمي، عبد الوىاب، ) لزيران، 29)
9-3 
(، ص 3العدد)(، أربعاء ا١توصل من أعظم اسواق الشرق العريب ٕتارايً، ٣تلة موصليات، 1001( النعيمي، عبد الوىاب، ) تشرين االول، 29)

 1-1ص 
 91(، مدينة ا١توصل إضاءات تراثية..، ص1021(النعيمي، )21)
 21(، ص 1021(النعيمي، )22)
 29-20(، ص ص 1021( النعيمي)23)
 22-9(، ص ص 20(، البيت ا١توصلي، سحر االبداع ا١تعماري، ٣تلة موصليات، العدد)1009( النعيمي، عبد الوىاب)شباط، 10)
-212(، ص ص 1(، الطرز ا١تعمارية ا١تتفردة يف شناشيل ا١توصل الًتاثية، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، العدد)1001لوىاب، )(النعيمي، عبد ا12)

211 
 11-91(، ص ص 9(، قليعات وجو ا١توصل االول، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، العدد)1001(النعيمي، عبد الوىاب، )تشرين الثاين، 11)
 92إضاءات تراثية..، ص  (، ٣تلة ا١توصل1021(النعيمي )19)
 200( مدينة ا١توصل إضاءات تراثية..، ص 1021( النعيمي، )11)
(، لغة السرد اٟتكائي يف لكاايت ا١توصل الشعبية للمؤرخ اٛتد الصويف، ٣تلة موصليات، 1001( النعيمي، عبد الوىاب، ) اب، 19)

 29-9(، ص ص 23العدد)
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(، 2اللهجة ا١توصلية ومعجم ما فيها من الكلمات الفصيحة، ٣تلة ا١توصل الًتاثية، العدد) (،1001(النعيمي، عبد الوىاب، ) نيسان، 19)
 221-209ص ص 

 292-291( مدينة ا١توصل، إضاءات تراثية ..، ص 1021( النعيمي، )11)
د وٚتع ازىر العبيدي، (، قناطر ا١توصل يف االساطَت الشعبية، يف موسوعة ا١توصل الًتاثية إعدا1002( النعيمي، عبد الوىاب، )12)

 12-12(، دار ابن االثَت للطباعة والنشر، ص ص 2اجمللد)
 290(، بيواتت موصلية، ص 1001(، ٣تموعة فنانُت، الربيعي، عماد )1000(كراس ا١تعرض االفتتالي لصالون ا٠تريف االول )13)
لبداايت..ٗتطيطات ابلقلم اٟترب، ٣تلة موصليات، .. ٤تطة اوىل، ا2399( راكان دبدوب1009( النعيمي، عبد الوىاب، ) ايلول، 90)

 3-9(، ص ص21العدد)
 992(ا١توصل، ص 1002(التفاصيل عن اعمالو الفنية انظر الطالب، عمر، موسوعة أعالم ا١توصل يف القرن العشرين،  )92)
 عن خلجات االنسان للون والريشة، ٣تلة (، مبدع من مدينيت، الفنان التشكيلي ٧تيب يونس ا١تعرب1009(النعيمي، عبد الوىاب) اذار، 91) 

 21-1(، ص ص 21موصليات، العدد)
 1003نيسان،  1(اعمال االستذكار التأبيٍت للرالل اٛتد سامي اٞتليب، اقامو مركز دراسات ا١توصل، 99) 
-99(، ص ص 19ت، العدد )(، اٛتد سامي اٞتليب، الصحافة ا١توصلية مؤرخها، ٣تلة موصليا1003( النعيمي، عبد الوىاب، )آاير، 91)

92 
(، ذاكرة الورق، دراسة يف كتاابت سعد الدين خضر وسَتتو 1029، انظر عنو، النعمة، ىيثم خَتي)2391(ولد سعد الدين خضر سنة 99)

 22)ا١توصل(، ص 
 1-9(، ص ص 10(، سعد الدين خضر، والصحافة ا١توصلية، ٣تلة موصليات، العدد)1001(النعيمي، عبد الوىاب)تشرين الثاين، 99)
 1002لزيران  13(االستذكار التأبيٍت الذي اقامو مركز دراسات ا١توصل لالستاذ الدكتور عمر الطالب يف 91)
(، 19(، د. عمر الطالب، الروئ النقدية يف العراق ومصر وا١تغرب العريب..، ٣تلة موصليات العدد)1002( النعيمي، عبد الوىاب) اب، 92)

 11-99ص ص
 13-93(، خطاطو ا١توصل ا١تعاصرون، ص ص 1022، عبد الرزاق جعفر) (اٟتمداين93) 
(، ا٠تطاط يوسف ذنون، تفرد ْتمل لواء االبداع برولية البالث ا١توسوعي، ٣تلة موصليات العدد 1001(النعيمي، عبد الوىاب ) ااير، 10)
 11-2(، ص ص 22)
 111-110(، ص ص 1002(عن الفنان دمحم لسُت مرعي، انظر، الطالب )12) 
 2-9(، ص ص 21(، دمحم لسُت مرعي، إبداع يف الطرب وا١توسيقى، ٣تلة موصليات، العدد)1001(النعيمي، عبد الوىاب)شباط، 11)
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