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فـردات والتوجهـات التي ورثنـاها من التراث ولم لم تـكن النموذجـية من ا
تـكن منهجاً لدراسة الشعر الـعربي القد او االدب العربي القد بشكل
ؤلـفات والـدراسات من يدرس عـام ولكـننا رغم ذلـك نصادف في بـعض ا
ـاذج مـتـفردة في تـنـاول مـضـام الـشـعراء الـعـرب الـقـدامى علـى انهـا 

وافكار معينة.
ولم تـطـرح النـمـوذجـية عـلى انـهـا تيـار فـكـري او سيـاسي او ايـديـولوجي
ولـكننـا جند من يتـصدى لـتيارات فـكرية وسـياسيـة وايديـوجلية عـلى انها
ــوذجـيـة في الــتـعـبـيــر عن نـفـسـهــا وعن عالقـتـهــا بـافـكـارهــا وتـنـاولـهـا

مشكالت عن الواقع العربي في ظروف معينة.
قاالت والدراسات السـياسية ذات الطابع الصحفي وقـد جند في بعض ا
وذجـية  وانها علـى اساس ذلك متفردة من يـعد جهات مـعينة عـلى انها 
في افـكـارهـا وحـلـولـهـا رغـم عـجـز وفـضل هـذه االفـكـار واحلـلـول ويـكـثـر
ؤلفات والدراسات الـنقدية دون ان يقترن ذلك اسـتخدام النموذجيـة في ا
ـنهج مـع او تيـار فكـري وادبي وثقـافي يجـمع ب عـموم او بعض من
يـولعون بهذا االسـتخدام اذ تصادف رؤيـة واقعية او وجوديـة ونفسية في
ـقـاالت الــتي يـرد فـيــهـا هـذا االســتـخـدام ويالحظ ان اغــلب الـدراسـات ا
ـؤلفات التي تـميل لهـذا االستخـدام مكتوبـة من قبل نقـاد وادباء شباب وا
فـهل جاءت النموذجية تعويضا عن فشل وعـجز التيارات النقدية السابقة
.? وهل جـاءت معبرة عن انتفاض االدباء الشباب على ما هو سابق وقد
ا   من الـواضح ان النمـوذجيـة ليست مـنهـجا وتيـارا فكـريا او نقـديا وا
هي مـعيـار يـقف مع كل تـفرد وتـمـيز وجتـاوز وتـغيـيـر واستـيـعاب مـتـطور
ناهج وتـوجه حر وجديـد وذلك يستـخدم في دراسـات ومؤلفـات متعـددة ا
واالجتـاهات وذلك يـستخـدم في منـاهج واجتاهـات موغلـة في رفضـها ما

يتعارض مع حرية الفرد وحرية الرأي والتعبير.
كن ان يـسهم هـذا ان لـلنـموذجـية في جـعلـها مـفتـوحة واالمـر في ذلك و
لـكل ما هو مـتميـز ومتفـرد وجديد ولـكن الذي ياخـذ على هذا االسـتخدام
ـؤلفـات التي تـضعه في صـدارة عنـاوينـها ال ان الـكثـير من الـدراسات وا
تـقدم مـا يكـفي من افكـار وجلـعله حـاضرا ومـتجـذرا في ا اذ تـقتـصر
ـ لـلـقـار وهـو حـاجـة عـلى الـعـنـوان تـاركــة حـضـور الـنـمـوذجـيـة فـي ا

شديدة للتعرف على النموذجية.
كـما ان الـنمـوذجـية تـطـرح نفـسـها عـلى انهـا مـيدان فـسـيح للـمـقارنـة ب
الـنصوص الـنمـوذجية وايـهما افـضل من االخر ولـكن ذلك لم يحصل في
ؤلـفات التي تـتناول الـنموذجـية في نصـوص معيـنة اذ تبدو الـدراسات وا
هذه الـنصوص وكانها مـكتفية بنـفسها غير مـتصلة بغيـرها وتبدو وكانها
اخـذت النمـوذجية بـالوراثة او بالـوالدة ولم حتصل علـيها في الـتفاعل مع

النصوص االخرى واحلوار معها.
واحلقـيقـة ان النـموذجـية مـعيـار للـتفـضيل ولـيست مـعيـارا للـصنعـة فقط
وهي تـاخذ وتغـير في محـاورته وهي قراءة واعيـة وحوارية مع الـنصوص
الـتي تقف على مـقربة وحـتى بعيـدة منهـا واليظهـر ذلك دون مقارنـة جدية

للنصوص النموذجية على هذا النصوص .
ـكن ان تكون قراءة كن ان تكـون قراءة مقتـرنة ولالخر  ان الـنموذجيـة 
جـديـدة لـلـثـقـافـة اذا اصـبـحت مـفـتـوحـة لـلـمـقـارنـة وجتـاوزت عـدد الـنص

اضي. الواحد الى العالقة مع النصوص سواء في احلاضر وا
ـوذجـيـة مـعـزولة عن ـطـروحـة عـلى انهـا  وبـدون ذلك تـكـون النـصـوص ا
بـعضهـا بعـضا وتكـون فيهـا النـموذجيـة حالـة طارئة ولـيست مـتجذرة في

النصوص والتحليل.
ـســتـقـلـة واضـافـة الى ذلك فــان اقـتـصــار الـنـمــذجـيـة عــلى الـنــصـوص ا
ـوذجـيـات وقـد ــقـارنـات يـؤدي الى  وزابـعـادهـا عن ا
تـكون جـزيئات مـدعيـة وان تلك ?????? وقـد تكون
ـوذجـيــات مـتـفـقــا عـلـيــهـا بـ الــنـاقـد وكـاتب
الـنص.وقـد تـكـون الـنـمـذجـة في هـذا الـنـمط من
الـكــتــابــات مــفــرضـة والــعالقــات الــشــخــصــيـة

واالتفاقات الكاذبة. 
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يـة مجلة فـصلية مجلة االداب الـعا
يصدرها احتاد الـكتاب العرب في
ـهمـة العدد سوريا ومن اعـدادها ا
اذ جــاء الــعـدد 168 لــســنـة 2016
ــواد ــواده ومن ا نــوعــا وغــنـــيــا 
ــنــشـــورة فــيه لــوريـن هــانــزبــري ا
مـســرحــيـتــة (زيــنب في الــشـمس)
االمريكية ودراسة عن الترجمة عن
لــغـة وســيــطــة د. ســامي الــدروبي
وذجـا ودراسـة عن االسـلوب في

(اسلوبية العالمة).
 واحـتــوى الــعــدد عـلـى مـســاهــمـة
للناقد العـراقي مؤيد جواد الطالل
تـتــمــثل في تــنــاول روايــة جـنــكــيـز
ايتماتـوف وداعا يا غـولساري وقد
اعـــقـــبت هـــذه الـــدراســـة دراســة
مترجمـة عن (ما بعـد احلداثة من
استرجـاع احلكـاية الى الـتجارب

واحلكاية) . 
وتضم العدد قـصائد مـترجمة عن
االنكـلـيزيـة والـفـارسيـة وقـصة عن
الروسـيـة كـمـا ضم الـعـدد حوارا
مع الــــشــــاعــــر االمـــريــــكي (إ. ر.
امـــونس) وتـــرجــــمـــة لالســـاطـــيـــر
عاني اضافة الى ترجمة لغونتر وا
غـراس وضــجــيج الـطــبل الــفـارغ)
واحـتــوى الـعــدد عـلـى تـقــاريـر عن
ــــانــــيــــة وجــــهـــود مــــســــرحــــيــــة ا
ـان فـي تـرجــمـة ـســتــشـرقــ اال ا
( االدب والـــــتـــــراث الــــــعـــــربـــــيـــــ
و(اضاءات في مئـة عام من الـعزلة
واختتم العـدد بتقاريـر صغيرة عن

فعاليات ثقافية مختلفة. 

ـــوضـــوعي)  (مـــابـــ الـــديـــني وا
(جــدلـــيــات احلــوزة والـــســيـــاسي)
الــــــــــديـــــــــــنــــــــــيـــــــــــة) ( حتــــــــــر
(مـــدارات احلــســني الـــشــيــوعـــيــة)
الـبغـدادي) (عن فكـرة اجلـهاد).كـما
يـضم الكـتاب في خـاتمـته مجـموعة
من الـصـور ومــقـتـطــفـات من كـتـاب
(وجــوب الــنــهــضــة)لالمــام مــحــمـد
احلسني البغدادي.وقال شعبان في
اهـداء الـكـتاب (أهـدي هـذا الـكـتاب
الى عـمي الـدكتـور عبـداالمـير جـابر
شــعــبـــان والى صــديــقي الــدكــتــور
الـطـبـيـبـان الـلذان نـاهض شـعـبـان 
اهتما بصحة سـماحة السيد محمد

احلـسـني ورعــيـاه). كـمــا يـقـول في
الـــتــمــهـــيــد(واذا كــنـت قــد وضــعت
الـسـيـد احلسـني الـبـغدادي كـنـقـطة
انـطالق أســاســيـة ومــرتـكــز رئـيس
ــقـاربــة سـســيـولــوجـيــة عن الـدين
والـتدين فـذلك النـهمـامي بـالظـاهرة
االجـتـمـاعـيـة بـجـوانـبـهـا اخملـتـلـفـة
فــكــريـــا وثــقــافــيــا عـــلى مــســتــوى
ـمارسـة (الـبراكـسيس) الـتنـظـير وا
ومـا له عالقـة بالـسيـاسـة والقـانون
والـتـربــيـة واالقـتـصــاد واالجـتـمـاع
والعـمران واجلـمال).مـضيـفا(وح
احتــــدث عـن الــــســــيــــد احلــــســــني
ا اقـصد االطالل على فا البغـدادي

مـرحــلـة من تــاريخ الـعــراق كـان قـد
ـا تخـللته عاصـرها بـكل جوانحه 
من تـــنــاحــرات ونـــزاعــات وثــورات
وانــــقـالبــــات وحـــــروب وهــــو مــــا
حـــاولت الـــتــوقف عـــنـــده في اطــار
ســرديـة اسـتــعـاديــة تـشــتـبك فــيـهـا
الـــتــفـــاصــيل اخلـــاصــة بـــالــعـــامــة
وضوعـية وذلك بهدف والذاتيـة با
اســـتـــكــمـــال الـــصـــورة االقــرب الى
الــــواقع  لـــيـس كـــمـــا رســــمـــتـــهـــا
االيـديولـوجيـات والـعقـائد واالفـكار
ـــاضي ـــكـــررة عن ا ـــنـــقـــولـــة وا ا
ـا هـو مـرئي ومـعـيش بل  فـحــسب 

ومحسوس).
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تـواصل مكـتـبة الـقـانون والـقـضاء في
تنبي  –بغداد اصدار سلسلة شارع ا
من الكتب القانونـية تأليف مختصون
في الـقـوانـ العـراقـيـة حـيث اصدرت
كـتـابـا بـعـنـوان شـرح قـانـون حتصـيل
لـسـنـة الـديــون احلـكـومـيـة رقم ( 56) 
وتـعديالته تـألـيف جبـار وحـيد 1977
حـسن مـديـر عــام الـدائـرة الـقــانـونـيـة
ــالــيـــة االســبق وصــدر عن بــوزارة ا
وجز كـتبة نـفسـها كتـاب بعنـوان (ا ا
في تسويق التـأم في العراق) ويرى
مــؤلــفه عـــبــد الــســادة الــســاعــدي ان
الكتاب يعد االول من نوعه في العراق
كـتبة العـراقية اي كتاب اذ لم تعرف ا
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يـعـد كـتـاب (االيـروسـيـة حـضوراً
رأة الـعربـية - في شعـر ا وغـيابـاً
ـعـاصـرة) لـلـنـاقـد "وجـدان عـبـد ا
الــــعـــــزيــــز" وهــــو من اصــــدارات
وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة ـ دار
الشؤون الثقـافية العامة  دراسة
اســتـقـرائـيــة اخـتـلــفت بـاخـتالف
الـنـصـوص اخملــتـارة لـلـشـاعـرات
مع تـوحد رؤى الـناقد الـعربـيات 
ــــهــــمـــة لــــلـــســــتــــراتـــيــــجــــيـــة ا
لـــلـــشــــعـــراالنـــثــــوي االيـــروسي
كمـنـطق شـعـري متـقـدم بـحـداثته
العـابرة لـلتابـوات الصـارمة التي
وكـما وضـعـهـا القـانـون الذكـوري
في تـــبـــيـــان الــدراســـة وخـــطــاب

نصوصها اخملتارة.
هـو ان مـنــتج الـشــعـر االيــروسي
طبـيعة انـسانية لـغواية مـفتوحة
و فـــتـــنـــة  دائـــمــة فـي صـــيــرورة
ـرأة  وكتـبتـها االنـسان ومـنـها ا
ـثـول ناشط الـشاعـرة الـعـربـيـة 
وعـابــر لـلــخـشـيــة والـتـوجس من
ــــــراقــــــبــــــات الــــــســــــلــــــفــــــيـــــة ا
وكما وصفـها الناقد وحتذيراتـها
"وجـدان عــبـد الــعـزيــز"(هي ثـورة
ـرأة الـعــربـيـة شــعـريــة قـادتـهــا ا
لــلــتــعــبــيــر عن خــلــجــات االنــثى
ـــواجـــهـــة الـــكــبـت واحلـــرمــان
والـســلـطـة الــذكـوريـة)ص ?8و
اعـداد الــنـصـوص اخملــتـارة وفق
رؤيـة الـكـاتب فـي تـمـيـز ابـداعـيـة
وهي نــصـوص هــذه الـنــصــوص

مـخـتلـفـة في بـصـمـتهـا الـشـعـرية
حيث الـلغـة والسرد لـكل شاعـرة 
الشـعري والبنـاء الفني الـعام لها
وهذا من بديهـي اخللق الشعري
وابـــداعه.خـــاصـــة وقـــد جـــمـــعت
الـدراسة اكـثر من اربـع شـاعرة
ومــــنه  كــــانـت الـــدراســــة الــــتي
نـــهــجــهــا الــنـــاقــد "وجــدان عــبــد
الـعـزيز" تـقع ضـمن مفـهـوم اللـغة
Metalanguage االتـــــبــــاعـــــيــــة
لــلــنـاقــد "روالن بــارت"في تــنـاوله
الدراسي النقـدي في مقالته ”نقد
وحـقيـقة  “الـتي يوضح فـيـها (ال
تـتـعلق مـوضوعـيـة النـاقد األدبي
باخـتـيـار الشـيـفـرة ولكن بـالـدقة
في اخــــتـــيــــار الـــنــــمـــوذج الـــذي
سيطبـقه على العمل األدبي)وهي
ـعـنـاهــا اتـبـاعـيـة الـنـقـد الـلـغـة 
ويــرى "بـارت" أن لـلــعــمل األدبي 
تــكــون هــذه الــلــغــة لــغــة فــاعــلــة
ــدروس ( وتـــتــغــيــر مـع الــنص ا
ــلك والـــذي   ــنــتـــقــد) الــنـص ا
استبانه مـنه ليحدد منـهاج النقد
ـــــــــلـى من بـــــــــدون ارغــــــــــام  لـه
خصـوصيات خـارج النص وهذا
مــا وعــاه الــنـــاقــد "وجــدان عــبــد
العـزيز" وعـرفه في ذكره(احلقـيقة
اجلـدلـية الـنـقديـة التـي تتـخذ من
الــنص مــســاحـة بــحث وانــطالق
جنـدهـا ذات جـذر مـتـغـير في لهـا
وعــــدم اســــتــــقــــرارهــــا ـــــوهــــا
ـا يــوحي ان الــنـقــديـة الــثـابـت
تنـبع من النص وتـنمو في ارضه

وجتــتـرح آلــيـاتــهـا واجــرائـاتــهـا
ـــنــهـــجــيـــة من خالل خـــلــجــات ا

النص ...)ص.110
وااليــروســيــة الــشــعــريــة هي من
الـنـتـاجات األدبـيـة احلديـثـة التي
ظـهــرت بـعـد حـصــار ثـقـافي طـال
وتـسـعى هـذه الـظـاهـرة الى أمـده
رفض الـنـظـرة الــدونـيـة لـلـجـنس
ــهــيــمــنـات والــتي تــشــيــعــهـا  ا
الـتــاريـخــيـة لــلـثـقــافـة الــذكـوريـة
االجـتــمــاعـيــة والــرسـمــيــة لـذلك
ـرأة الشـاعرة كـانت سالحاً بـيد ا
وهـي حتـــــــــــارب بـالدة الــــــــــرؤى
للـجسد االنـثوي وحصـره بالفعل

اجلنسي الرخيص.
وكان النـاقد "وجدان عبـد العزيز"
في  قـــراءته لـــلــنـــصـــوص قــراءة
بـاحـثـة عن الـدالالت الـلـغـويـة في
انــفــتــاحــهــا اإليـروسـي كـمــا في
نص "فضـاءات الغـياب" للـشاعرة
ــوذجـاً في "اســمـاء الــقـاســمي" 
قـولـه ((وبعـد جـديـة  فـي الـدخول
الى مسلمات النص وجدت ( اهم
ـتقـابالت :مـوقع االنـسان/ هـذه ا
الـشــاعـر بــالـنــسـبــة الى فـعــالـيـة
لــذا كــانت الــكــتــابــة الــشــعــريــة)
قد دخلت حالة الشاعرة القاسمي
الــتــوتــر بـــ طــرفي ايــقــونــتــ
وهي داخـلــيـتــ غـيــر مــرئـيــتـ
ايــقـــونــة الـــســمـــو في الــفـــضــاء
كقولـها(سأسرج النجمة) فتوح ا
والـنـكـوص نـحـو االرتـداد الذاتي
بـــــــقـــــــولــــــــهـــــــا( الزالت االفـــــــاق

وان هــذين الــصــرعــ مــوصــدة)
هما سبب تكوين ايقونة العنونة
(فـضــائـيـات الـغــيـاب) اي اسـنـاد
كــــلــــمــــة فـــضــــاءات الى كــــلــــمـــة
لوضع صـورة مبالغ فيها الغياب
ـــــــبـــــــدعـــــــة إلضــــــــاءة الـــــــذات ا
ــــر بـــــاجتــــاه))ص 129ومــــنـه 

الناقد  لنص القصيدة.
ونالحظ حوار الناقد ايضاً لنص
الـشـاعـرة "سـمـرقـنـد" ((وقـنـديـل
في عــيــني /أغــسل بــضــوئــهــمــا
عـتمـة مـسـاربك /فـبـشـر اصـابعك
بـــازمــيــلي / ســـاعــلــمك درس في
الــنـــحت /لـــتـــنــجـــز تـــمـــثــاالً من
عــطـري)) 106 فـيــرى الــنــاقـد ان
((أي تــمــثــال واي عــبــيــر هــنـاك?
احــتــيــاج مــاس جــداً تــدنــو مــنه
اشــكــالــيــة الــشــاعــرة لـلــدنــو من
حـــضــور االخــر...)) لــكن الــنــاقــد
يــذهـب لــقــراءة شـــرط الــنص في
هـذا االقـتـراب فـي الـدنـو مـنـيـهـاً
الحــــتـــمــــالـــيــــته فـي الحق ذكـــره
ا هو ((...لكـن ليس بـالضـرورة 
ــا احـتـيـاج لـنـشـدان ا مـتـعـارف
الـــســـمــو –فـــأنـــا أريـــد أن أتــوج
انـوثتي/بشـمعـدان رجولـتك) هنا
نــزلت الــشـاعــرة الى عــر الــنـفس
لتكون سوية االنسانية ورغباتها

غير شاذة))ص106
ان طـبـيـعـة الـشـعـريـة اإليـروسـية
لـــلـــمــرأة الـــشـــاعـــرة تــقـع ضــمن
ــشـيــعـة اإلتــســامـات الــهـادءة وا
ـالئم حلـوار لــلــمــنـاخ الــلــغـوي ا

نـصــهـا االيـروسي
وحتــقـــيق اقــنــاع
االخـــر وتــــقــــبــــله
وهي اقـــــنـــــاعـــــات
بــــــــــعـــــــــيــــــــــدة عن
الــــــــتـــــــســـــــجــــــــيل
ــذل الــشــهــرزادي ا

اهية االنثى.
وكــانت الــنــصـوص
اخملــــــــــــتـــــــــــارة فـي
هـي الــــــــــدراســــــــــة 
نـــصـــوص  ثـــقـــافـــة
االحتجاج الناعم في
تـــرســــيخ بــــنـــائـــات
حتــــــديـــــــثــــــيـــــــة في
الـشـعـرية الـيـروسـية
ــــا ــــعــــاصــــرة و ا
حتــــــــرك اجلــــــــســـــــد
وتمنحه الكالم ليعبر
عن شـــعـــورة كـــكـــائن
انــســاني حــر وعـاقل
كـــــــــــائـن لـه احلـق فـي

احلضور داخـل النص و التـعبير
والـــكــشف عن مــا اســكــنه خــلــقه
الــبــيـــلــوجي احلــسـي و مــيــزاته
وهذا اخلـفـية الـغيـر قابـلة لـلقـمع
مــا حــاوره الـنــاقــد "وجـدان عــبـد
الــعــزيـز" لــنــصـوص االيــروســيـة
اخملــتــارة بـــوعي عــالـي وثــقــافــة
استقرائية متـقدمة وبعيدة كثيراً
لــتــعــد دراســته ــمــنـــوعــات عن ا
دراســة كـاشــفـة وعــابـرة لــثـقــافـة
االيـــروس الــــرخـــيص و االخـــرى

انـعة لـها وأوامرهـا على حد ا
خــاصــة وهي نــصـوص سـواء
ذات بــنــاءات نـــاعــمـــة التــقــبل
نع واتهامـاته الغير خشونـة ا
ــرأة كـــرمــز ــكـــانـــة ا الئـــقـــة 
وه.وكـما لـلعـطـاء احليـاتي و
اكدته الدراسة وفق كـشوفاتها
الــــطــــاردة خلــــشـــــيــــة الــــنص
االنــثـــوي والــعـــبــور به لـــتــلك
ــصــدات وحتــقــيق جــمــالــيـة ا
مـوضوعـة االيـروس في النص

الشعري للمرأة.
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ـرأة الـعـراقيـة تـسـجيل تـواصل ا
االنــــــــتـــــــصـــــــارات وحتـــــــطــــــــيم
ـسـتـحـيالت مـؤكـدة انـهـا قادرة ا
عــلـى إثــبـــات ذاتــهـــا مـــتــحـــديــة
الـــــصــــعــــاب وظـــــروف الــــقــــهــــر
واالحـبـاط الـتي فــشـلت في احلـد
مـن طـمــوحــاتـهــا عــلى كل صــعـد
احلــــيـــــاة.فـــــهــــا هـي الــــشـــــابــــة
ـيــة اســراء راشـد مــهـدي االكــاد
الـطيف الـكبـيسي احلـاصلـة على
ــاجــســتـيــر في الــلــغـة شــهـادة ا
اإلنكـليزية تـسجل بصـمة جديدة
عــلى صــعــيــد االجنـاز الــعــلــمي
تـميـز بـتألـيفـهـا أول موسـوعة ا
لــغــويـــة بــالــلــغــتـــ الــعــربــيــة
واالنكليزيـة الصادرة حديثاً عن

دار دجلة للنشر في بغداد
اســراء لم تـســتـســلم لـصــعـوبـة

الـظـروف الـقـاهـرة الـتي تـعرضت
لها بل حتدتها وكان اول مشروع
عــلـــمي لــهـــا بــعـــد نــيـل شــهــادة
ـوسوعة ـاجسـتيـر هو تـأليف ا ا
اللغوية: البحر وااليقاع والقافية
الشـعرية في القـصائد االنكـليزية
ــعــلــقـات الــعــربــيـة ,وهي بـلك وا
تكون العراقية االولى التي تدخل
ــوســوعـات حــقل الــتــألــيف في ا
العلمية وهـذا اجناز كبير يسجل

رأة العراقية. لها  ,وا
ـوسـوعـة الــضـوء عـلى  تـسـلـط ا
الــبــحــر وااليــقــاع والـقــافــيــة في
ـعـلـقات الـقـصـائـد االنكـلـيـزيـة وا
الـعـربـيـة (قـصـائـد كـيت ومـعـلـقـة
امــــرؤ الـــــقــــيـس) وتــــهـــــدف الى
مـنــاقـشــة تـأثــيـرهــا عـلى الــشـكل
ضمون الصوتي واالجتماعي وا
ـــوســوعــة واالســـلــوبـي. وهــذه ا

حتـــاول الـــتــــحـــقق مـن أهـــمـــيـــة
الـظــواهــر االدبــيـة مـن الـنــاحــيـة
اللغوية. وتفرض ان هناك تشابه
واخـتـالف بـ الـبــحـر والـقــافـيـة

 . ب اللغت
و تـتناول أهـميـة البحـر والقـافية
ــتــعـــلــقــة بـــالــشــعــر واإليــقـــاع ا
االنـــكــلــيــزي والـــعــربي من خالل
قــصــيــدتــ مــخــتــارتـ ,وتـــبــدأ
ـقدمـة تـوضح اجلانـب النـظري
ـفـاهـيم ـتـمـثل بـعـرض بـعض ا ا
هـمة ثم حتليل الـبيانات لـلبحر ا
والـقـافــيـة الـشـعــريـة لـقــصـيـدتي

جون كيت وأمرؤ القيس. 
كـمـا تـلـقي هـذه الـدراسـة الـضوء
عـلى دور اخلــصـائص الـشــعـريـة
في تــفــعــيل الــتــحــلــيـل الــلــغـوي
لــلــحـصــول عــلى أوجه الــتــشـابه
واالخــتـالف والــتي  الـــتــوصل

اليهـا في النهاية. كـانت القصائد
واحــدة من األشــكـــال الــشــعــريــة
الرائدة في الفترات األدبية سواء
اإلنكـليـزية والعـربية والـعديد من
الـقصـائد األكثـر شهـرة خالل تلك
ا في ذلك علقات  الفترات هي ا
قصـيدة كيتس " مـعلقة الـعندليب
" وأمــرؤ الـــقـــيس "قـــفــا نـــبك عن

ذكرى حبيب ومنزل". 
ــوسـوعــة في كـيــفـيـة وأخــتـمت ا
تـعـبـيـر الـلـغـة عـن ثـقـافـة مـعـيـنـة
وتــوجـــد الـــتـــرابط بـــ جــوانب
الـــلـــغـــة ومـــقــــومـــات الـــثـــقـــافـــة

واحلضارة.
ـوسـوعـة عـلى سـبـعة وحتتـوي ا
فــصــول. الـــفــصل األول يـــتــعــلق
بطـبيعة عـلم اللغويـات وفروعها.
اما الفصل الثاني فهو يركز على
ــفــاهــيم األدبــيــة. امـا طــبــيـعــة ا

الـفـصل الـثالث هـو عن الـشـعر
والــــقـــصـــائـــد اخملـــتـــارة. أمـــا
الـــفــصـل الـــرابع هـــو حتــلـــيل
الــبـيــانـات مـن مـعـلــقـة كــيـتس
الــعـنــدلــيب من وجـهــة الـنــظـر
الـلـغويـة واألدبـية. امـا الـفصل
اخلـــامس فـــيـــظــــهـــر حتـــلـــيل
الــبــيــانــات في قــصــيــدة أمـرؤ
الــقــيـس " قــفــا نــبك عن ذكــرى
حــبـيب ومــنــزل" من الــنـواحي
الـلـغويـة واألدبـية. امـا الـفصل
الــســادس فــيـــتــعــلق بــدراســة
تـبــايـنــيـة بــ مـعــلـقـة كــيـتس
ومعلـقة أمرؤ الـقيس اخملتارة.
 أمـا الـفـصل الـسـابع اخلـاتـمة
واألســتــنــتــاج. وأخــر الــنــقـاط
ــؤلــفــة هي الــتي عــرضــتــهـا ا
الحق  قــــامــــوس ــــراجـع وا ا

صطلحات و الفهارس. ا
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صــدر كــتــاب تــراتـيـل عـلـى هـامش
الـذاكرة للـكاتب واالعالمي (حس
عــبــاس الــذكـر) وقــد  االحــتــفـال
بـــــإصــــــداره في نـــــادي احلـــــريـــــة
الـريـاضي وحـضـر عـدد كـبـيـر من
ـثقـفـ والـكتـاب ورئـيس اجمللس ا
احملــــــلـي واالســــــتــــــاذ (عــــــدنـــــان
الـقـريــشي) ومـديـر نــادي احلـريـة
االسـتـاذ (عــلي صـاحب) والـقـيت
ـؤلف الــكــلـمــات الــتي تــشــيــد بــا
وجــديـــر بـــالــذكـــر عـــلق الـــكــاتب
الـكبير الـدكتور (صالح القصب)
عـــلى هــذا الـــكـــتــاب وقـــد اشــاد
احلـــــاضـــــــــــــرون بـــــالـــــكـــــاتب
الـــذكـــر...  وتـــطــرقـه بـــاألفـــكــار
ـبــدعـة  الــرائـعــة بــأســــــطــره ا
عــلــمـــا ان الــكــاتب لـه مــؤلــفــات
اخــرى ... نــبــارك لــكــاتــبــــــــنـا
ــــزيـــد من ونــــنــــتـــــــظــــر مــــنه ا

االبداع.
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 رسـائل غـيـر مرسـلـة ابـدا تـمارين
فـي الكـتـابـة  تـخـطـيـطـات لـقصص
الى غــيــر ذلك.واشـارت جــون كـاري
ـز) انه (مـنـذ ان فـي (الـسـانـدي تــا
اخـتـارت مـوتـهـا طـوعـا عام 1963
كــتب وقــيل الــكــثــيــر عن الــشــاعـرة
االمريكية اآلسرة سيلفيا بالث  في
االخص زواجـــــهــــا مـن الــــشـــــاعــــر
الـبـريـطـاني تـد هـيـوز وعـن االشـهر
االخـيرة من حـيـاتهـا بـعد فـشل هذا
الــزواج عــام  1962 وارتـــكــابـــهــا
االنتحـار.تعرض يـومياتـها بصورة
مؤثـرة وحميمـية عن الشـاعرة التي
نـظـمت قـصـائـد استـثـنـائـيـة كرست
سـمـعـتـهـا واحـدة من اعـظم شـعراء
الــقــرن الــعــشـريـن لــكــنــهــا ايــضـا
يـومـيات مـتايـزة بـنثـر مـباشـر قوي
جــعــلــهــا الى جــانب  –الــنــاقــوس
الزجاجي  –عمال بـاهرا من اعـمال

االدب).
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قيم في صدر للمتـرجم العراقي ا
ــفـرجي كــتـاب هـولــنـدا عــبـاس ا
جديد بعـنوان ( يوميات  سـيلفيا
ــــدة 1962- بالث) ويـــــغــــطي ا
ومـيــزة هـذه الــتـرجــمـة. 1950
وهـي الـــثـــامـــنـــة له انه مـــحـــقق
ــ ومــزود بــهــوامش تــضيء ا
ويــــقع في  581 صـــفــــحـــة من
القـطع الكـبيـر فيـما صمم غالف
ـدى الــكــتـاب الــصــادر عن دار ا
ـاجـدي. وجـاء ـصــمم مـاجـد ا ا
في تـمهـيد الـكتـاب ان: سيـلفـيا
بالث بدأت كتـابة يومـياتها في
مـــــجــــمــــوعـــــة دفــــاتــــرواوراق
مـنـفـصلـة في بـدايـة مراهـقـتـها
ولم تنـقطع عـنهـا حتى وفـاتها
في شباط  .1963هي احيـانا
يومـيات حقيـقية  ثم مـا تلبث
ان تصـبح مالحظـات منفـصلة
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نعم داود اقيمت ضـمن فعاليات افتتاح تمرسـة الدكتورة نبيلـة عبد ا ا للمـؤرخة االستاذة ا نظمـت دار الكتب والوثائق الوطنـية احتفالية موسـعة تكر
عـرض السنـوي للدار . واعـطت مؤرخة الـعراق االولى وسيـدة التاريخ نـبذة عن مسـيرتهـا الذاتيـة وما قدمـته خالل سنوات عـملهـا التي امتـدت اربع ا
بذولة من  جانب . واشاد وكيل وزارة الثقافة لشؤون الـسياحة واالثار قيس حس رشيد في كلمته التي الـقاها خالل حضوره اجللسة بـ(اجلهود ا عاماً
سيدة الـتاريخ وما قـدمته من اجل رفع اسم الـعراق عاليـاً من خالل تدوينـها مخـطوطات لـشخصـيات معروفـة واحداث تاريـخية مـهمة) . وعـلى هامش احتـفالية
كرمـة فضالً عن عرض لوحات ورسـوم فنية واخرى الـتكر اقيم معـرضان قسمـا على قاعت هـما قاعة الدكـتور علي الوردي الـذي عرض فيه ارشيف السـيدة ا

لتماثيل خزفية وخشبية .
سجلـة في الشبكة ـواهب ا  وضمت قاعة النـحات جواد سلـيم معرض شبـكة احلياة وشمل مـعرض الطفـلة سما االميـر بعنوان (اعـيد ترديد نـفسي )ونتاجات ا
ـوهوب (انـيس عامر) وغـادة باسل ومـاريا عبـد السالم وايـة نشوان ابـراهيم الـعالف ورسائل االطفـال الى العـالم وهي تمثل طـاقات بث االمل وكـتابات صور ا منـهم ا
شترك بدورة الفنان فائق حسن الثانية ولوحات اخرى للفنان الشباب ثقف .كما ضمت القاعة ايضا مرسم مكتبة االجيال للوحـات االطفال والفتيان ا لنخبة من ا

ي واالعمال اليدوية االكاد

رسالة بغداد
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نـهجي للـبحث والفـصل الثاني ا
يــشـتـمل عـلـى ثالثـة مـحـاور هي:
الـــهـــجـــرة الـــعــربـــيـــة لـــلـــخــارج
والـقـنــوات الـفـضـائـيــة الـعـربـيـة
ونظـرية الغرس الـثقافـي ونظرية
مــــــــدخـل االســـــــتــــــــخـــــــدامـــــــات
واالشــتــبــاكــات وكـرس الــفــصل
الـــــثـــــالث الجــــــراءات الـــــبـــــحث
والــفــصل الــرابع لــعــادات تـلــقي
ـهــاجـريـن الـعــرب في الـســويـد ا
للفضائيات العربية و تكريس
الـفـصل اخلــامس السـتــنـتـاجـات
الـبــحث وحتــلـيل الــنـتــائج وقـد
احــتـوى الــكـتــاب عـلى مــلـحــقـ
احــدهــمــا عـن مــصــادر ومــراجع
الـــبــــحـث والــــثـــانـي عن بــــرامج

هاجرين العرب.  ا
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صــدرت الـطــبــعــة االولى من كــتـاب
بـــعـــنـــوان (عـــادات الـــتـــلـــقي لـــدى
ــــهـــاجـــرين الـــعــــرب لـــلـــقـــنـــوات ا
ــهـاجـرون الــفـضــائـيـة الــعـربــيـة: ا
ــوذجــا - الـــعــرب في الـــســويـــد ا
دراسـة مــيـدانـيــة) تـألـيف الــدكـتـور
محمد كحط عبيد الربيعي والكتاب

بـــاالســـاس اطــروحـــة دكـــتــوراه 
االشـراف عــلـيــهــا من قـبل االســتـاذ
ـسـاعد الـدكـتور حـسن الـسوداني ا
ارك ية العربية في الد من االكاد
والدكتـورة منى احلديـدي من معهد
الـدراسـات والـبـحــوث الـعـربـيـة في
الـقـاهرة واالسـتـاذ في كـلـية االعالم
في جامعة القاهرة) ويتوزع الكتاب
على خمسة فصول االول عن االطار
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يبحث في موضوع تسويق التأم
في الــعــراق رغـم اهــمــيــة شــركــات
ؤلف الـتـأم والـتـسـويق ويـذكـر ا
ان الــكـتـاب نـتـاج اربــعـ سـنـة من
التـخصص في الـتسـويق والـتأم
واضــافـة الى هـذيـن الـكـتــابـ فـقـد
صـدر عن مكـتبـة الـقانـون والقـضاء
وكــتـاب بـعــنـوان (شــرح مـوجـز عن
قــانـون هـيــئـة الـرأي رقم ( 9لـسـنـة
تــألـــيف مــؤيـــد عــلـي عــبــد 2011)
احلـسـ ويـتـناول الـكـتـاب تـشـكيل
اجملــالس وتـــعــريف هـــيــئــة الــرأي
وسريـان القـانون وسكـرتيـر الهـيئة
ومـهـامـهـا واجـتـمـاعـهـا ومـكـانـتـها

وتقاريرها.  
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عـن دار احـــــــيـــــــاء تـــــــراث االمـــــــام
ـحافـظـة الـنـجف صدر الـبـغـدادي 
لــلــمــفــكـر والــبــاحث عــبــداحلــسـ
شــعـــبــان كــتـــاب بــعـــنــوان (االمــام
احلـســني الــبـغــدادي مـقــاربـات في
ســســـيــولـــوجــيـــا الــدين والـــتــدين
(التـاريخ والسـياسـة) ويقع الـكتاب
الــــذي ســـبـق نــــشـــره فـي فــــصـــول
مـتــتـالــيـة في جــريـدة (الــزمـان) في
ــتـوسط 333 صـفــحـة من الــقـطع ا
.ويــضم الـكـتـاب سـبـعـة اقـسـام هي
:(ديـن الـــــــعــــــقـل وعـــــــقل الـــــــدين)
(الــــظــــاهــــرة الــــديـــــنــــيــــة:الــــذاتي


