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صــــدرت لــــلـــــقــــاص والــــروائي
ـــتــــرجم يـــحـــيى والـــشـــاعـــر وا
صاحب مـجمـوعة من الـقصص
الــــقــــصــــيــــرة جــــدا بــــعــــنـــوان
(شـبابـيك) وهي تـضم مـجمـوعة
من الـــــقــــصـص اخملــــتـــــارة من
خــمس مــجـمــوعــات قـصــصــيـة
لــلـقــاص نــفــسه وهي: اوشــكت
الـــــســـــاعـــــة ان تـــــدق صـــــفــــرا
وضـــحك اسـود واسئـلة ذبـابة
غـــراب ابـــيض الـــريـش ويـــقــول
ــؤلف في مـقـدمــتـهـا (لم اصـر ا
وانـــــــا اجلـــــــأ في قـــــــصـــــــصي
ــتـأخـــــرة الى حــجم يــخــتـلف ا
مـسـاحـة عن قصـصي الـسـالـفة
عـلى ان ابـتـكر لـهـا اسـمـا حيث
وجـدته جــاهـزا ولم اكن الخـتـار
وانــــا اصــــحــــو عــــلـى تــــقــــلص
قـصـصي وانــكـمـاشـهــا حـجـمـا
ـــا بـــوســـعي الـــزعم ان هي طـــا
ذاتـهـا من اخـتــارت لـنـفـســـــهـا
ذلك وحــ اردت ان اضع يـدي
عـلى االسـبــاب احلـقـيــقـيـة الـتي
قــادتــهـــا الى ان تـــظــهـــر بــهــذا
ـظهـر استـوقـفتـني وهي تدور ا
هـــذه الــــدورة وتـــنــــعــــطف هـــذا
نعطف الوقفة التي استرجعت ا
مـن خاللــــــــــهـــــــــا قـــــــــبـل اعالن
اخـتالفــهــا في مـا ســتـكــون لـيه
فـــــــعـال وحـــــــ اوقـــــــنـت بـــــــان
امــــتـــيـــــــازهــــا ولـــد انــــحـــدرت
مــــبــــاشـــرة مـن رحم الــــقــــصـــة
الـقـصـيـرة لم يــكن لـيـسـمح لـهـا
بــان تـكــون غــيـر قــصــة لم يـكن
كـبـيرا اذ لم يـغـير في طـبـيعـتـها
الـى حـــد احـــتـــيـــاجـــهـــا الســـم

جديد. 

اإلنـسان في هـذه احلـيـاة كـكائن
حيّ ال يــــكــــفي لــــتـــبــــريــــر هـــذا
الـوجــود! فـاحلــيـاة أكــبـر من أن
ـخـر عــبـابـهــا بـقـارب خـال من
ـا تـمتـلكه من النـجـاحات إنَك 
إمكـانات ذاتـيّة وقـوى كامـنة في
ـكـنك أن تـرتـقي سـلّم اعـمـاقك 
النجاح. وبينت ايضاً إنّ احلياة
أكبـر من مجّرد انتـظار فرصة ما
إن تأتي إلـيك ويـنبـغي أن تـكون
ـــراوحــة في أكــبــر مـن مــجّــرد ا
ـــراقـــبـــة ـــكـــان واالكـــتـــفـــاء  ا
األخــــــرين وهـم يــــــحــــــقّــــــقـــــون
جنــاحـاتــهم. إنّ الـكــلـمــات الـتي
ســـطّــــرتـــهـــا  فـي كـــتــــابي هـــذا
ستحفّزك على أن تسعى لتطوير
ـوهــبـة ذاتك وحتــفّــزالـطــاقــة وا
ـــوجــودة فـي اعــمـــاقك. ولـــقــد ا
أردتُ من هـذا الــكـتـاب أن يـثُـري
كـتـبـة الـعـراقـيـة بـشـكل خاص ا
كتـبة الـعربـيّة بـشكل عام في وا
مــجــال الــتـــنــمــيــة الـــبــشــريّــة 
بأسـلـوب جـديـد وغـيـر تـقـلـيدي
هـــذا األســلــوب أردتـه أن يــكــون
ــتـعــاّ ومــبــتــعـداّ عن شــيّــقــاَ و
ـــلل والــــطـــريـــقـــة الـــرتــــابـــة وا
التقليـدية في تأليف الكتب التي

ـوضوع  فـعـملت تنـاولت هـذا ا
عـلى مدى شهـور طويـلةٍ على أن
أدلّ الــقــار الـــعــزيـــز عــلى أهم
أســرار الــذات الـــبــشـــريّــة وأهمّ

قواعد النجاح على حدٍّ سواء.
هـــذه الــقــواعـــد واالســرار الــتي
ســار عــلـى اثــرهــا الــنــاجــحــون
والـعـظـمـاء عـلى مـدى صـفـحـات

والـتي تكـشّفت لـي بعد الـتاريخ 
طــول بـحـث واطّالع عـلى مــئـات
ـصنـفات الـكـتب واإلصدارات وا
ــوضـوع . الــتي تــنــاولت هــذا ا
ن ولــقـــد ســطّـــرت في كـــتــابي (
يـــــــريـــــــد الـــــــنـــــــجـــــــاح فـــــــقط)
صـــــوروجتــــارب الـــــعـــــديــــد من
الـشخـصـيـات الـتي جنـحت على

مــرّ الــتــاريخ في شــتّى اجملـاالت
ــضي والــتي حـــفّــزتـــني عـــلى ا
بـــالــبــحـث في أســرار الـــنــجــاح
والتـفـوّق. وخلـصت في الـنهـاية
من تــــألـــيف كــــتـــابـي هـــذا بـــأن
يـضـيف نـقـلـة نـوعـيّـة في الـكتب
الـــتي بــحــثـت في عــلم تـــنــمــيــة

هارات البشرية . ا
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صدر عن دار امل اجلـديدة
في سـوريـا كـتـاب بـعـنـوان
فـقـود - قراءات (االجتـاه ا
نقدية للـناقد العراقي ناظم
نـاصـر الـقـريـشي وقـد كـتب
مقدمـته الناقـد احمد فاضل
يـقــول فــيـهــا: (النه ابن تـلك
االرض راح يــبــحث عن قــلم
ـفـقـود لـيـدون من الـقـصب ا
جــديــد مــا خـــطه الــشــعــراء
لــيس في بـالده فــحــسب بل
في امــاكن عـديـدة من الـوطن
الـعـربي الـكـبـيـر والنه يـؤمن
ــدارس الـنـقـديـة كـذلك بـكل ا
اسلـوبيـة كانت ام بنـيوية او
تـفـكـيـكـيـة او مـحـورا شـعـريا
عموديا او محورا افقيا حتى
نـاهج النفـسية الـداخلة في ا
عمـلية النـقد االجتمـاعي منها

ـرأة من والـتـكـامـلي ومـا خـطـته ا
شـعر وكتـابة ونظـريات الـفن للفن
والــفن لـلــحـيــاة فـقــد راح يـبــتـكـر
طـريقـة جديـدة في النـقد وكل هذه
ـــنــاهـج وجـــدت طـــريــقـــهـــا الى ا
قــراءات نــاظم نـــاصــر الــقــريــشي
الــنـقــديــة حـيث يــقــدم في كــتـابه
فـقـود) اكثـر من ثالث (االجتـاه ا
مــقـالــة تــتـنــاول دواوين شــعــريـة
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ـرور الزمن سـتـكـون مـصدرا و
نــبــيال يــعــوض الى حــد بــعــيـد
ضــيـاع االالف مـن اعـمــال ارثـنـا
التـشكيـلي الذي سرق  ان تاتي
مــتـــاخــرا افــضـل من ان التــاتي
والـبـحث عن الـرقي اليـفـسـد في

الود قضية مع االحترام).
…—uB  Àu×Ð

وضم الـــعـــدد اجلــديـــد الـــثــالث
موضـوعات وبحوثـا وحتقيقات
مصورة تـشكيليـة تسلط الضوء
ــشــهــد الــتــشــكــيــلي في عـــلى ا
الــــعـــراق ومــــتـــابــــعـــة جــــهـــود
ومـنجزات الـفنان الـتشكـيلي
العـراقـيـ في الـداخل واخلارج
كـتــبـهـا وســلط الـضــوء عـلــيـهـا
كتاب اجمللة فكتب مؤيد البصام
حتت عـنــوان جـعــفـر كــاكي بـ
خوان مـيرو وكانـدنسكي  سلط
الــضــوء عــلى جتــربــة واعــمــال
ــــا حتـــــمــــلـه اعــــمـــــاله كــــاكـي 
الـكرافـيـكيـة من سـمات ابـداعـية
تــنــطــوي عــلى حس مــرهف في
الـــتالعـب بـــشـــفـــافـــيـــة الـــلـــون
ومــوســيــقــيــة احلــركــة . وكــتب
الـــبـــاحـث طالل قـــســـومي حتت
عـــــنـــــوان اجلـــــســـــد اخلـــــامـــــة
الـــتـــكــنـــلـــوجـــيـــا االداة ابـــعــاد
التداخل بـ البث والتلقي وفي
الـعــدد حـوار مع الــنـحـاتــة مـهـا
مصـطفى لـقحـطان جـاسم جواد
حتـت عــنـــوان مــهـــا مــصـــطــفى
مــــــوضــــــوعــــــاتـي عن احلــــــرب
والـتـدمـيــر الـبـيـئي  والـنـحـاتـة
مهـا  فنـانة عـراقيـة شابـة لكـنها
كــمــا وصــفــهــا الــكــاتب مــهــمــة
بــافـــكــارهــا وطــريــقــة نــحــتــهــا
ونحـتت اسمـهـا في الصـخر من
خالل جتــربــة فــرديــة عــمــدتــهـا
يـة في بـغداد بالـدراسـة االكـاد
والسـويد. وكتب محـمد الكناني
حتت عنوان رومانسية التجريد
 قراءة في اعـمـال الفـنـان حسن
ابــراهـيـم مـســتـعــرضـا جتــربـته
مدعـمة بالصور .وعـنون الكاتب
عـلي ابـراهيم مـوضـوعه  الـبـعد
ـعـماري في اعـمال الهـندسي وا

اخلـــــــزاف رعــــــد الــــــدلـــــــيــــــمي
مـــســتــعــرضــا جتـــربــته وســلط
الـــضـــوء عـــلى اعــــمـــاله وعـــلى
مــعـرضه االخــيـر الــذي اقـيم في
قــاعـة مـجـلس االعـمـال الـعـراقي
لــلـفــنـون في عــمـان والــذي جـاء
حتت عــــــنـــــوان حـــــروف وذهب
.وكــتب ســهــيل سـامـي نـادر عن
الفن التشكيلي العراقي في زمن
احلصار التـحديات واالستجابة
واهــداه الى صـــديــقه الـــشــاعــر
الراحل رعـد عـبد الـقـادر  ذكرى
تــدخـ ثالث عـلب ســيـكـايـر بن
في الــيــوم .وعن اعـمــال شـوكت
الــربـيــعي عـنــون مــاضي حـسن
موضوعه مابـ النقد وتنوعات
الــفن الــتــشــكـــيــلي اســتــعــرض
بــالــصــور واعــمــال ومــنــجـزات
الربـيعي الفـنان والكاتب بالسم
مــحـمــد عـنــون مـوضــوعه الـذي
اسـتـعــرض الـفن الـعـراقي خالل
اربـعـ عــامـا بـكل تــفـاصـيــلـهـا
حتت عـنـوان عــام عـلى مــذبـحـة
الـــكـــرادة .. الـــفن الـــعـــراقي في

أساة .  عمق ا
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واجـرت رواق الـتــشـكـيل حـوارا
فـنـيـا مع الـنـحـات رضـا فـرحـان
ـيزان حتت عنـوان فـرحـان في ا
مــسـتــعـرضه اعــمـاله وجتــربـته
الـنـحـتـيـة .وكـتب جـواد الـزيـدي
مـوضــوعـا حتت عـنـوان تـنـاص
اخلــفـــاء والــتــجــلـي في اعــمــال
الـفـنـانــ الـسـريـان  . امـا داود
ســـلــــمــــان شـــويــــلي فــــعــــنـــون
موضـوعه الـكتل الـلـونيـة والفن
الـبـصري  اخلـطـاب التـشـكـيلي
وذجا للـفنـان محـمد سـوادي ا
ومـــدعـــمـــا بــلـــوحـــات واعـــمــال
سـوادي .وجاء مـوضـوع جـاسم
عـــاصي حتـت عـــنـــوان الـــرمـــاد
غيب . وكتبت ..سيرة التامل وا
نــدى مـهـدي شــكـر حتت عـنـوان
فـنـان الـشـعب دراسـة نـقـدية عن
الــفـــنــان االرجــنــتــيـــني بــابــلــو
ســـــوالري . وتــــضــــمـن الــــعــــدد
عرض الفنانات عرض  متابعة 
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ــــتـــتــــبـــعـــ ال يــــخـــفـى عـــلى ا
ــهـــتـــمّــ فـي عــلـم تــنـــمـــيــة وا
هارات البشرية ما لألثرالكبير ا
الــذي تـــركــتـه كــتب الـــتـــنــمـــيــة
ــكـتـبـات الــبـشـريــة الـتي غـزت ا
واحملــــافـل األدبــــيـــــة في شـــــتى
مـــجــاالتــهـــا في الــعـــراق وعــلى
الـرغم من حداثة دخـولها الـبيئة
األدبـيّــة الـعـراقــيّـة بــعـد تـغــيـيـر
الــنـظــام الـســيـاسي في الــعـراق

عام 2003م. 
حــيث انــتــشــرت بـــشــكل كــبــيــر
وواسع حـتـى فُـتـحت الـكـثـيـرمن
ـؤسـسـات في مـجال ـعـاهـد وا ا
ـــهــارات الــبـــشــريّــة. تــنــمـــيــة ا
ولـــشـــغـــفي بـــهـــذا الـــعـــلم ومـــا
يــتــضــمــنه مـن تــطــويــر لــلــذات
ن يريد البشريـة ورسم الطريق 
الــنـجـاح والـتـفـوق في احلـيـاة 
عـملتُ جـاهداً عـلى إصدار كـتاب
في الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة وكـان
ن يـريد باكـورة أعـمـالي كتـاب (
الـنجـاح فقط) الـذي وضّحت فيه
أنهُ كتـاب يسـعى لتـطويـر الذات
ـضي باألنسـان نحو بـوصلة و
الـــنــــجـــاح. وبـــيّــــنت أن وجـــود
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فــاخــذنـي الــشــوق لـــلــبــحث عن
مـــصـــادره وتـــاريخ حـــيـــاة هــذا
الـعمالق شاعـر الفلـسفة الـذاتية
واالسـالم واالنــــــــســـــــان الـــــــذي
بـشـجـاعـتـه والـهـامه كـان يـفـوق
عمالقة الـشعر وفالسفته وقراءة
شـعـر محـمـد اقـبـال الـفـيـلـسوف
واالنـــســــان فـــبـــدأت اقــــرأ عـــنه
واســتــقــصي حــكــايـاتـه وتـاريخ

حياته الذي استولى على العالم
االسـالمي وطـــابت له الـــقـــلـــوب
وهـــــــــامـت فـي طـــــــــلــــــــــبه اال
والـشعـوب) ويـضـع اجلزء االول
في  546صــفــحــة فــيـمــا بــلــغت
صـــفــحــات اجلـــزء الــثــاني 600
ثل جـمـله  صـفحـة والكـتـاب 
موسوعـة كبيرة عن حـياة محمد

اقبال في اللغة العربية.

عـلومـات عن حيـاة وشخـصية ا
هذا الـشاعر والفـيلسوف الـكبير
مـــقـــتـــرنــــة بـــاثـــارة الـــنـــثـــريـــة
ؤلف: (كنت والشعريـة. ويقول ا
اســمع ومــنــذ اكــثــر من ســبــعــة
عـقـود من الـقـرن الـعـشـرين وانـا
في ريـعـان الصـبـا والـشـباب عن
الــشـاعــر احلـكـيـم مـحـمــد اقـبـال
واعــمـــاله وفـــلــســـفــته وشـــعــره
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صـــــدر عن دار اجلـــــواهــــري في
بــغــداد اجلــزءان االول والــثـاني
من االعــمـال الــكــامـلــة لــلـشــاعـر
والـــفــيــلـــســوف مــحـــمــد اقــبــال
ــــصـــلح وشــــاعـــر االنــــســـان وا
الفلسفـة الذاتية وقد قدم مؤلف
اجلـــزءين مـــحـــمـــد جـــواد اوفــر
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ناسـبة صدور أعـماله الـشعريـة الكامـلة وادار اجلـلسة الـشاعر احتفى أدبـاء وكتـاب بغداد بالشـاعر احلـلي موفق محـمد  في مـلتقى قـهوة وكتـاب في بغـداد 
ا يجـري من األحداث التي طرأت على تـاريخ العراق السابق عارف الساعدي الـذي قدم الشاعر مـتحدثا عن جتربتـه العميقة فـي كتابة احلزن العـراقي ونبوءته 

واحلاضر فضال عن تفرده بكتابة قصيدة الكوميديا السوداء.
وأضاف ان احلديث عن ابو خمرة يحتاج الى جلسات ووقت طويل النه اكثر من شاعر او انه راوٍ لشاعرة اسمها احللة كما يحب ان يقال عنه.

ـثابـة صفـعة كبـيرة بـوجه كل احلكـام الذين عـاثوا بالـسلـطة وتسـببـوا بسـحق االف األبرياء نـتيـجة بـطشهم ـنصـة للـشاعر لـيقـرأ قصـائده التي هي  وترك الـساعدي ا
شـهورة (غـزل حلي) فـضال عن قصيـدته (كم انت قاسٍ أيـها الـرئيس) والعـديد من الـقصـائد التي دونـها خالل مـسيرته وتشبـثهم بـاحلكم. وقـرأ ابو خمـرة قصـيدته ا

ضيف قراءاته بقصيدته التي يرثي بها ابنه الذي فقده إبان احلكم البائد. الشعرية.  واختتم الشاعر ا
جملـها عن جتربـة محمد فـضال عن تقد باقـة ورد من االحتاد العـام لالدباء والكتـاب في العراق ولوح الـتميز داخالت التي حتـدثت  وشهدت اجللـسة العديـد من ا

من دار سطور للطباعة والنشر. وفِي ختام اجللسة وقع الشاعر مجموعته األدبية الكاملة وسط حضور ادبي وثقافي .
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بـرغم مرور اكـثر من اربـع سـنة عـلى زيارة صـديق لبـيتي
ما زلت اطالبه بالكتب واجملالت التي استعارها من مكتبتي
الشخصية وما زلت اطالبه بها وهو مصر على االنكار وانه
لم يستعر اي كتـاب مني وانني واهم وال يوجد لدي شهود
يــؤيــدون قــولـي ولم اكن الــوحــيــد فـي مــواجــهــة مــثل هــذه
احلـــالــة فـــمــا زال االصـــدقــاء يـــغــيـــرون  عــلى مـــكــتـــبــات
اصدقـائـهم ويأخـذون من مـكـتبـاتـهم ما يـريـدون ويشـتـهون
من كـتب ومجالت بـذريعـة الـبحث عن مـصادر ولـكن بعض
هــؤالء االصــدقــاء يــحــاولــون نــكــران حــصــوله عــلى بــعض

كتبة الشخصية. صادر من ا ا
ان بـعض االستعـارات تسـبب حرجا مـؤسفـا خاصة عـندما
ـكـتـبـة صـديـقـا له في اسـتـعارة يـتـكـفل احـد الـعـاملـ في ا
كتـاب مـع ويـتمـادى هـذا الصـديق في الـتصـرف بـالكـتاب
ـا يـشـبه هـذا وعـدم ارجـاعه لـلــمـكـتـبـة الــتي اخـذ مـنـهــا و
التـصرف ان صديقـا يضطـر حتت احلاح صديـقه ان يعيره
ـنـحه الـكـتـاب على ان يـعـيـده عـند كـتـابا اشـتـراه لـيـقرأه و
االنــتــهــاء من قـراءتـه مـثـل هـذه احلــاالت كــانت تــمـارس في
ـثقـفون ظروف مـختـلفـة وبـالذات ظـروف التي يـعانـي فيـها ا
الضـائقة واحلرمـان ولكن بجـانب االمور اجليـدة لالستعارة
هنـالك الكـثيـر من الـقراء يـستـعيـر كتـابا من مـكتـبة عـامة او
ا من جتارية ال يستعير حلاجة مادية في اغلب االحيان وا
اجل قـــــراءته والنـه يــــحـــــتــــاج الـــــيه مـــــصــــدر كـــــبــــحث او

دراســـــــــــــة.
ان االستعارة ارتبطت بالقراءة الـيومية فالذي تدفعه القراءة
ـا هـو قـار جـاد وهـو من الـذين يـحـرصـون لالسـتـعـارة ا
ـراجع ومن الـذين ـصـادر وا عـلى مـطـالـعـة اكـبـر عـدد من ا

راجع. صادر وا يحرصون على التهام هذه ا
ان الـغــرض الـذي كـانـت فـيه االسـتــعـارة قـائــمـة من افـضل
ــادي الــصــعب وبــرغم ان ازمــنــة الــقــراءة بــرغم الــوضـع ا
االستـعارة نـاجمـة عن عـدم القـدرة على تـوفـير نـقود لـشراء

الكتب.
ان اهمية اسـتعارة الكتب تـكمن في اهمية الـكتاب الذي يتم
كتبات التجارية والعامة استعارته ولكونه غير موجـود في ا
او انه مـرتــبط بـبــحث او دراسـة مــعـيــنـة. وهــذا يـجــعل مـنه
حاجة اساسية للمثقف والكتاب والقراء. ان من الضروري
ـؤسـسات ـسـتـعـارة من خالل قـيـام ا اعـادة تـقـلـيد الـكـتب ا
بــاقـامــة فـعــالـيــات يـتـم فـيــهـا اعــارة كـتب مــعـيــنـة
لالشــخـاص الـذين تــشـمــلـهم االســتـعـارات
كــتــابـة تــقــاريــر عن الــكـتــابــات او كــتــابـة
مـلــخــصــات عـنــهــا ويــفــضل ان يــتم هـذا
الــــــطـــــقس ضــــــمن اطـــــار تــــــطـــــرح فـــــيه

اجلوائــــــز.

اهية التشكيليات والبحث عن ا
ومـــعــرض عـــشـــتــار لـــلــشـــبــاب
تـابـعـهـمـا جـواد الـزيـدي وحتت
عـنــوان يـنــابـيع الــفـنـون االولى
كــــتـب مــــؤيــــدجـــــواد الــــطالل .
ووتـــضـــمن الــــعـــدد مـــتـــابـــعـــة
لــلــمــهــرجــان الــدولي لــلــفــنــون
ــديــنـة بــالـشــمـال والـشــبـاب وا
الغـربي بـتونس لـدالل صـماري.
عـلـقات وكتب زيـاد جـاسم عن ا
الـثالثـون لـلـفنـان مـحـمـد شوقي
وذيــله بـعـنـوان بـ الـتـنـوع في
االنـــــشــــاء والـــــلـــــعـب في االفق
ـفتـوح . وتضـمن العـدد رسالة ا
عــمــان لــضـيــاء الــعــزاوي الـذي
كــــتـب عن مــــعـــــرض الــــفــــنــــان
والـــنــحـــات عــلــوان الـــعــلــواني
بعـنـوان من جتربـتي الـذي اقيم
بــعــمـان . وكــتب الــنــاقــد مــؤيـد
الــــبـــصــــام عـن لـــغــــة اجلــــســـد
وحـركاتهـا التعـبيريـة في اعمال

الفنان حس مطشر . وهناك
مـتـابـعـة لـغـالـيـري ارت تودي
في باريس الذي ضيف اعمال
الـفـنـانـة مـنى مـرعي وتـضمن
الـعدد ايـضـا لـقطـات مـصورة
عن مـــهــرجـــان يــوم الـــنــصــر
والــــــسـالم الــــــذي اقــــــامــــــته
اجلــمــعــيــة في مــنـتــصف اب
وصل 2018 ناسبة حترير ا
من عــصـابـات داعـش . يـشـار
الى ان رواق التشـكيل يشرف
عـلــيـهـا الـفـنــان قـاسم سـبـتي
ويـــرأس حتــــريـــرهــــا مـــؤيـــد
الــبــصــام وهــيـئــة الــتــحــريـر
تتالف من عادل كامل  بالسم
محمد  جواد الزيدي ومحمد
ــشـرف الـلـغـوي الـكـنـاني  وا
عـيـسى الـصـبـاغ والـتـصـويـر
الـفـوتــغـرافي حـســ مـطـشـر
والـتـصـمـيم واالخـراج الـفـني
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حتت عـنــوان تـاخــرنـا ومــازلـنـا
بـ ايــديـكم ومــازلـنـا عــلى قـيـد
االبــداع  كـتب رئــيس جــمـعــيـة
الفنـان التـشكيـلي الـعراقي
ـــشـــرف الـــعـــام عـــلى اجملـــلـــة ا
الـفصلـية رواق التـشكيل الـفنان
قـاسم سـبـتي االفـتـتـاحـيـة الـتي
جــاء فـيـهــا (ويـسـتـمــر الـنـقـاش
ـرة سـاخـنا  ولـكن وكـان هـذه ا
هـاهو العـدد اجلديد بـ ايديكم
ومـــازلــنـــا عـــلى قـــيــد احلـــيــاة)
ويـضـيف ( نـعم تـاخـرنـا بـسبب
بـعض االمــور الـفــنـيــة والضـيـر
كـــمــا اســلــفـــنــا من ان االهــمــال
يـــصــدر الـــعــدد بـــكـــامل حـــلــته
وانـاقـته بـجــهـود ثالثـة فـرسـان
فــقـط يــعـــمــلـــون ويــتـــحــاورون
ويتجادلون طـوال الشهر ليظهر

ــطـــبـــوع اجلـــمــيل رواق هـــذا ا
التـشـكيل الى قـرائه انـها رحـلة
طــويـلــة وغــيـر يــســيـرة بال شك
ــهــمــة في صــوب اجنــاز هــذه ا
ا مـواعـيد قـد تـتبـاعـد احيـانـا 
اليـصح ان نــسـمـيـهــا فـصـلـيـة 
وهـــــنــــــا اكـــــاد اجـــــزم ان هـــــذا
وضـوع اليعد حـيويا بـيد اننا ا
نــحــاول بــجــهــد مـضـن ان جنـد
طبوع ناسـبة  ادة والـصور ا ا
يــــعـــتـــمـــد بـــاالصـل عـــلى ثـــراء
موضوعاته وجودة صوره التي
البـد ان تـكـون مـطـابـقـة لـشـروط
الـعـمل الـفـنـي ) ويخـتـتـم ( انـها
مـسؤولـية اخالقيـة ايهـا السادة
فـمـا ينـشـر قي رواقنـا سـيعـتـمد
من الدارس والباحث وطالب
ــــزورون الـــــفن ومن بـــــعــــدهم ا
ايـــضــا  رواقـــنــا الــتـــشــكـــيــلي

وروايـــات ومــــجـــمـــوعـــات
طـلوب ان قـصصـية وكـان من ا
فـقـود في يـتم بـلـورة االجتـاه ا
دراســة نــظــريــة مــســتــمــدة من
مـحـتـويات الـكـتـاب لـكن الـنـاقد
نـــاظم نـــاصــر الـــقــريـــشي تــرك
مقـاالت التـطبـيقـية دون تـنظـير
وهـي مـقــاالت تـعــكس مــتـابــعـة
الـقـريـشي لالصـدارات اجلـديدة

ودوره في الكتابة عنها.
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ـفـيدة اذ ـشـوقـة وا ـغـرية وا ـوضـوعـات ا تـعـد اشـعـار النـسـاء من ا
الـفت عنهـا الكثـير من الكـتب وكتـبت العديـد من الدراسات والـبحوث
ـعاضـيـدي كتـاب بـعنـوان (نـزهة وقـد صدر لـلـكاتب نـاصـر محـسن ا
اجلـلـســاء في اشـعـار الـنــسـاء) وهـو ال يــتـطـرق الى اشـعــار الـنـسـاء
ـا يـقدم احلديـثـة الـتي تـعـتمـد قـصـيـدة النـثـر وقـصـيدة الـتـفـعـيلـة وا
اذج كثيرة النساء اللواتي يكـت القصيدة العموديـة ويضم الكتاب 
ـرأة ومـكـانـتهـا في ـاذج تـعـكس واقع ا من الـشـعـر الـعـمـودي وهي 

العهود السابقة. 


