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تلك الكتب
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ي عربي عن فـيما كنت اتابع حوارا تبثه احدى الفضائيات العربية مع اكاد
دور الثـقافـة في التـنمـية وعن امـكانـية حتـقيق تنـميـة ثقـافيـة في اطار الـتنـمية
تابعـة واستيعاب احلوار اسئلة الـعامة وفيما كنت حريـصا على االصغاء وا
واجـوبة خطـر في ذاتي ان العـراق شهـد بعض الـتجارب الـهادفـة الى حتقيق
ذلك ولـكن السـياسـة الـتي كانت تـطرح مـثل هـذه التـوجهـات كمـا على وضع
الـثقافة وجعلها في خدمة السلطـة فاضطرت ان تكون بعيدة عن السياسة او
ان تـكون في خـدمـتهـا وجـاءت اغـلب النـمـاذج التي تـتـنـاول التـنـميـة الـثقـافـية
والـثقافة في خدمة التـنمية مغرية في الـشعارات واالدعاءات وغير قادرة على
ان تـكـون جـزءا حـقـيـقـيا مـن الـثقـافـة الـعـربـيـة وفـضال عـلى ذلـك فان مـنـاهج
التـربيـة والتعـليم لم تأخـذ باحلسـبان اهمـية الـعالقة ب الـثقافـة والتنـمية ولم
ـناسبـة لها ولـم تتواصل مـعها فـادى ذلك الى ضعف هذه فردات ا تـضع ا
ا هو حاصل في الـعالقة وانعزال الثقافة عن التنمية ولم يكن االمر محددا 
ـكن الـقـول ان الـتراث الـعـربي ال يـتـوفـر على ا  الـواقع الـعـربي الراهـن وا
ناسبة لها فردات ا ـاذج كثيرة من العالقة ب الثقافة والتـنمية ولم تضع ا
ولم تـتـواصل معـهـا فادى ذلك الى ضـعف هـذه الـعالقة وانـعـزال الثـقـافة عن
ـا هـو حـاصـل في الـواقع الـعـربي الـراهن الـتـنـمـيـة ولـم يـكن االمـر مـحـددا 
ـاذج كثيـرة من العالقة كن القـول ان التراث الـعربي ال يتـوفر على  ـا  وا
بـ الثقافة والتنمية وكانت العالقـة مع السلطة هي السائدة في هذه النماذج
ولـيس ذلك نـقصـا او ثـغـرة في الـتـراث العـربي الن الـتـنـميـة مـصـطـلح حديث
ولـيس من الصـحـيح تعـمـيمه عـلى مـراحل موغـلـة في القـدم وذات اهـتمـامات
غـير تـنـمـويـة. ويـطـول احلديث عـن الثـقـافـة في اطـار الـتـنمـيـة ولـكـنـهـا حسب
ـذكــورة اصـبح من الــضـرورات طـروحــات احلـوار الــذي بـثــته الـفــضــائـيــة ا
االسـاسـيـة في الـوطن الـعـربي فـلم يـعـد جـائـزا انـعـزال الـثـقـافـة عن الـتـنـمـية
ثـقـفـ الى عـد االدب والـنتـاجـات الـثـقـافيـة االخـرى فـائـضة وذهـاب بـعض ا
وزائـدة عن احلاجة وانها ثرثرة لغوية وان االستغناء عنها ضروري حلساب
الـعلم والـتنـميـة. ويبـدو لي ان من الصـعب حصـول انسـجام وبـناء وتـقدم من
الــعالقـة احلـالـيــة بـ الـثـقـافــة والـتـنـمـيــة اذ يـتـطـلب االمـر تــعـزيـز الـتـواصل
عبرة والـتفاعل بينهما باجتـاه ابداع يجسد ذلك ويقدم االمثـلة الدالة عليه وا
مـكن ان تـكون عـنه. وحتـضر في احلـديث عن هـذا االبـداع جتربـة كـان من ا
وذجـا جيـدا للـعالقة بـ الثـقافـة والتـنمـية وايـجاد ثـقافـة في اطار الـتنـمية.
ائيـة في العراق من احتـاد االدباء والكـتاب ترشيح فـقد طلب وزيـر للمـوارد ا
عـدد من االدبـاء لــلـقـاء به في ديـوان الـوزارة و تــرشـيح هـذا الـعـدد وكـنت
ـدعــوين لـلـقـاء حــيث جـرى احلـديث عن ضــرورة كـتـابـة روايـات واحـدا من ا
ـاء واهــمـيــته في الــعـراق ودوره في وقـصص وقــصــائـد ومــسـرحــيـات عـن ا
ـة ومـا جرى حـوله من نزاع ومـا عـاناه االنـسان الـعراقي احلـضارات الـقد

ياه. من بؤس وحرمان بسبب النقص في ا
ـنتـجة  و في هـذا اللـقاء االتـفاق عـلى تـخصـيص جوائـز الفضل االعـمال ا
في هـذا اجملال وتخصيص مكافآت مجزية وتعهد الوزير بتنفيذ ما يطرح من
طلوبة طابع والتقنـيات وتهيئة االمكانات ا اقـتراحات وطبع االعمال بافضل ا
ـوذجـا لـلوزارات ـؤمل ان يـكـون هـذا الـوزيـر  لـلـتـوزيع والـنـشر. وكـان من ا
اثلة او مـتقاربة معه ولكن االخـرى وان تبادر كل وزارة الى ايجاد صيـغة 
ـائيـة لم يأخـذ طريـقه الى التـنفـيذ ولم يـستـمر الـوزير وارد ا مـشروع وزيـر ا
ــسـؤولـ في مـوقـعـه طـويال. ولـعـل مـثل هـذا الــطـمــوح مـوجـود عــنـد اغـلب ا
الـشبـاب وعنـد الكـثـير من االدبـاء والكـتـاب ولكن الـسيـاسـة تأخـذه بعـيدا عن
ـشـروع لـو نـفـذ ان ـنـاسب وعن احلـاجـة الـيه وكـان من فـوائـد هـذا ا ظـرفه ا
يـعزز دور الثقافة في احلياة واجملـتمع وان يوسع افاق االبداع والتأليف وان
بدعـ كما يصـبح االنتاج الثـقافي عند يـقدم للسـاحة الثقـافية حشـودا من ا
ـستـقبل واكـثر تـنفـيذه اكـثر مـعرفـة بتـفاصـيل احلـياة والـتاريخ واحلـاضر وا
قــربـا مـن اجملـتــمع واالنــســان ومن احملــتــمل ان تــكـسب
الـثقافة حـشودا من القـراء الذين يعـيشون متـعة وفائدة
الــقـراءة عـن اوضــاعـهـم وتــطـلــعــاتــهم وعـن تـفــاصــيل
حـيـاتـهم كـمـا يـتـاح لـهـا ان تـكسـب اعـدادا جديـدة من
ـبــدعـ والــبــاحـثــ وان تـســهم في اغــنـاء وتــوسـيع ا

احلياة الثقافية.      
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يـتـضــح جـليـاً أن جـــذب األنـظــار
إلى بعــض الـتفــاسيـر في القــرآن
ـنــزلة والـرفعــة الكـــر وتناول ا
عــــنـــــد الــــقـــار وفـي الـــــركـــــون
والـــــرجـــــوع إلــيـــهـــــا أكــثـــــر من
غـيـــرهــا مــن الـتـفـــاســيـر يـكـمــن
في شــــدَّة رســـــوخ أصـــحــــابـــهــا
ـفـســـرين في عـدَّة عـلـوم وكـذلك ا
ضروب جذورهم بقــوَّة في علمــي
ــعـــــاني والــبـــيــــان فـــضــالً عن ا
ــــرهـف وذوقــه ـــفــــســـر ا حـــسّ ا
الــلـغــوي الـســـلــيم فـظــهـــر هـــذا
الـذي أحـبـبـنـاه في الـتـفســـيـر في
تــصـــويــر كــالم الــلــه عــــزَّ وجــلّ
عـــلى أحـــســن تــصـــــويــر وهــــذا
الـقــــول يـلـيـــق بـأن نـطــلـقــه عـلى
الـزمــخــشــــري صـاحـب تـفــســــيـر
(الـكشـــاف) حـيث أورثنـــا "رحمــه
الـــله" تــفـــســيـــراً رائــعـــــاً زاخــــراً
بـفـنـــون الـبــالغـة إذ كـان مـصدراً
ومــرجـعـاً اغـتــرف مـنه الــكـثـيـرون
ونـــهــلـت من مــعـــيـــنــه الــفـــيــاض
ـفـســـرين وغـيــرهم. أجـيـــال مـن ا
ومن جــــاء من بــــعـــــده لم يــــكـــمل
ـسيـر بل كانت بـعده مـحــاوالت ا

بـاهـتـة ولـكن قـد يدعي أحـدهم أنه
أضـــاف شــيـــئـــاً من الـــبالغـــة إلى
قدرات تفسير الـكشاف في إبراز ا
ــــضــــمــــرات وصــــرح وإظــــهــــار ا
الــــكـــــنــــايــــات وحـــــقق اجملــــازات

واالستعارات.
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 ومـن ادعـى ذلك نــــــظـــــــام الــــــدين
الـــنــيـــســـــابـــوري الــذي كـــتب في
مــقـــدمـــته أنه أضـــاف شــيـــئــاً من
الــبالغــة إلى تــفـســــيــر الــكــشـاف
للـزمخشـــري وقد وجدت أنَّ هــذا
االدعــاء هـو الــذي دفع الــبـاحــثـــة
والـكــاتـبـة زينــب فـخــري حـســ
لــلــتــحــري والــبــحث فــيــه فــكــان
ــــوضــــوع كــــتـــــابــــهــــا عن هــــذا ا
بـعنـــوان "النـيســـابوري إضـافاته
واخـتــالفـاته مع الـزمـخـشــري في

تفســير الكشاف". 
وقــد بــدأت من حــيث مــا يـتــوجب
التـعـريف بـكلـيـهمـا فـالزمـخـشري
ولد في رجب من عام  467هجرية
- 1075م وقَدِم إلى بغداد وسافر
إلى مـكــة فـجـاور بـهــا زمـنـاً فـلـقب
بـ"جـار الـله" وتنـقل في عـدَّة بـلدان

ثمَّ عاد إلى جـرجانيـة فتوفى فـيها
لــيـلـة عـرفــة بـعـد رجــوعه من مـكـة
ســـنــة  538هـــجـــريــة  1144 –م
وكـان بعـمر ناهـز ســت وسبـعيــن
ســـــنـــة. وهــو مـــفـــســر ومـــحــدث
مــتـكــلم نـحــــوي لـغـوي بــيـاني
أديب ناظم ناثـر مشارك في عدَّة
علوم ويعــدّ من أئـمة العلم بالدين
والــتــفـســيــر والـلــغــة واألدب. أمـا
الـنــيـســابـوري فــهــو نـظــام الـدين
احلـــسن بن مــحـــمــد بن احلــســ
الــقـمـــي الـنــيـســابـوري ويــقـال له
"األعـرج" تاريخ الدته غـير مـعروف
ولـــكن تـــاريخ إنـــهــاء مـــجـــلــــدات
تـفـسـيـره بـعد  850هـجـريـة وهو
عـالم مـلم بالـعلـوم الـعقـليـة جامع
لـفـنــون الـلــغـة الـعــربـيــة له الـقـدم
الــراســخ فـي صــنــاعــة اإلنــشـــاء
ــعـرفــة الـوافـرة بــعـلم الــتـأويل وا

والتفسير.
 لقــد شرعت الباحثة زينب فخري
بــشـرح األسـبــاب لـولـوجــهـا بـهـذا
الـبحث بـجـرد اإلضافـات البالغـية
التي أضافـها النيـسابوري فضالً
عن أن أهمية الـبحث تكمن في أنه
يــســـلط الـــضـــوء عــلـى تــفـــســـيــر
الــنـيــسـابــوري بـشــكل واسع جـداً
بخـالف ما سـبق وهي دراسات ال
تـتـجـاوز أصـابـع الـيـد عـلى الـرغم
من جــهـود مــؤلـفـه الـواضــحـة في
الــلــغــة والـبـالغـة والــعــرفـان وإن
ـــعـــرفــة دراســـته كـــانت بـالغــيـــة 
التطبـيقات البالغيـة التي أضافها
النيـسابوري إلى تفسـير الكشاف
لتصل الباحثة بالتالي إلى مقارنة
ب الـتـفـسيـرين وحتـاول مـعـرفة
األســـــــــبــــــــاب وراء عـــــــــدم ذكــــــــر

الــزمــخـشــري لــهـذه الــتــطـبــيــقـات
عـرفة علّة البالغيـة محاولة مـنها 
بعضـها مؤكدة أنَّ بحـثها يبدأ مع
بــدايــة األســطــر األولى لــتــفــســيــر
غــرائب الــقــرآن وغــرائب الــفــرقـان
لـــلـــنـــيـــســـابـــوري (أي مع بـــدايـــة
تفـسيـره لسورة الـفاحتة) ويـنتهي
بنهايـة السطر األخيـر من التفسير
(أي إلـى نـهــايـة تــفـســيـره لــسـورة
ــعـرفـة اإلضـافـات الـنـــاس); وذلك 
واالخـتالفـات الـبالغـيـة بيـنـه وب

الزمخشــري.
‰«e²Ž«Ë …dOÝ

الـكـتـاب ضـم أربـعـة فـصـول األول
ـبحثـ "أبو القـاسم محمود كان 
الــــزمــــخــــشـــري وفــــيه الــــســــيـــرة
واالعتزال وأهمية الكشاف ونظام
الــديـن الــنـــيـــســـابــوري الـــســـيــرة
والتصوف وأهمـية تفسير غرائب
الـــقـــرآن ورغـــائـب الـــفـــرقـــان أمــا
الـــفـــصل الـــثــانـي فــكـــان مـــبــاحث
الــنـيــســابــوري الــبالغــيـة فـي عـلم
ـبــحــثـ أيــضـا األول ــعــاني و ا
إضــافــات الــنــيــســابــوري في عــلم
ـــبــــحث الـــثــــاني في ــــعـــانـي وا ا
االخـــــتالفـــــات الــــــبالغـــــيـــــة بـــــ
النـيسابـوري والزمخـشري في علم
ـعاني أمـا الفـصل الثـالث والذي ا
حمل عـنوان "مبـاحث النيـسابوري
البالغـيـة في عـلم الـبيـان" فـقـد كان
ـــــبـــــحـــــثـــــ األول: إضـــــافـــــات
الــنـــيــســـابــوري في عـــلم الـــبــيــان
والـثانـي االختالفـات الـبالغيـة ب
النـيسابـوري والزمخـشري في علم
الـــبـــيـــان وكـــان الـــفــــصل الـــرابع
واألخـــــيــــر بــــعــــنـــــوان "مــــبــــاحث
الـنـيـسـابــوري الـبــالغـيـة في عـلــم

ــبـحـثـ الـبـديع"  و
أيضـاً األول إضافات
الـنـيسـابـوري في علم
الــــبــــديــع والــــثـــاني
االخـتالفـات الـبالغـيـة
بـــ الـــنـــيـــســـابــوري
والزمـخشـري في علــم
الـــــبــــــديـع. ثمَّ جــــاءت
البـاحثـة على اخلـاتمة
لـتؤكـد فيـها أنَّ الـكثـير
مـن الــــــبـالغــــــة الــــــتي
أضـافـهـا الـنـيـسـابوري
قـد اسـتـمــدهـا من كـتب
أخرى وقد سمتها وأن
إضــافــاته الــشـخــصــيـة
وتــطـبــيـقــاته الـبالغــيـة
كــــانت قـــلــــيـــله ال بل أن
بــــعض إضـــــافــــاته قــــد
اســتـــقــاهـــا من كـــشــاف
الـزمـخـشـري نـفسه وأن
معظم إضافاته كانت في

عاني. علم ا
 وأشـــارت الــــبـــاحـــثــــة زيـــنب في
دراســتــهــا إلى أنَّ بــعـض أســبـاب
عـــدم ذكــــر الـــزمـــخــــشـــري لـــهـــذه
ـنهج التـطبـيـقات الـبالغيـة يـعود 
الـزمـخـشــري االخـتـصـاري فـحـ
يـذكــر تــطــبـيــقــاً في مــوضع مـا ال
يــذكـــره ثـــانـــيــة وكـــأن مـــنـــهــجه
الـــبالغـي في تــــفـــســــيــــره مـــوجه
لـلـمـخـتـصـ في الـشـأن الـبالغي
وكـــان بـــعـــضــهـــا بـــالـــنـــســبـــة له
كـالبـديهـيات: كـااللتـفاف واإلظـهار

واإلضمار والقصر.
 خالصة القول أنَّ الـنيسابوري لم
يـضف شــيـئــاً إال الــنـزر الــيـســيـر
لـيــظل كـشــاف الـزمـخــشـــري هـــو

الــــرائـــد في مــجــــال الــبـالغـة
كـمــا وقـد رصـدت الـبــاحـثـة في
دراســتـــهــا أيـــضــاً اخـــتالفــات
بـالغــيـــة بـــ الـــنــيـــســـابــوري
والـزمـخـشري يـرجع جُّـلـها إلى
االخـتالف الفـكري بـينـهمـا. لقد
اعـتـمدت الـباحـثـة زينب فـخري
حـسـ في بـحـثـهـا ودراسـتـهـا
إلى  158مـصدراً أولـها الـقرآن
الــــكـــر وإلـى خـــمـس رســـائل

وأطاريح جامعية. 
ويـشـمل الـكـتـاب  264صـفـحة
وهو من إصدارات دار الشؤون
الــثــقــافـــيــة الــعــامــة في وزارة
الــثـــقــافــة عــام 2018.          
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بغداد

جـــــمــــهــــوري غـــــفــــيــــر  عــــرض
مـــحــتـــويــات الـــكــتـــاب اي حتــدث
الــكــاتب عـن مــا يـجــول فـي جــسـد
ـداد ضمـير الـشعب بال الـعراقي 
تضخـيم.وحضر االحتـفال االستاذ
(اراس حــبـيب كـر  والـدكـتـور
كـاظم الـربـيعي واالسـتـاذ عـدنان
الـقريـشي رئيس مـجلس الـبلدي
في احلرية والصحفي الرياضي
عـــبـــد الـــكـــر يـــاســـر.. وكـــتب
االستـاذ غالب الـشابـندر ان هذا
الـكـتاب يـعـد في الـدرجة االولى
وايـضــا كـتب االســتـاذ الــكـاتب
رائــد فــهـــمي ان هــذا الـــكــتــاب
يعكس حـالة انسانيـة ملموسة
عانات ... و مثقلة بـالعلم وا
توجـيه اسـئـلـة بالـكـاتب الـذكر
مـن قـــــبـل احلـــــضـــــور وانـــــال
استحسان جـميل بالرد ويذكر
ان هـذا الــكـتـاب الــثـالث الـذي
ـزيد اصـدره الـكـاتب نتـمـنى ا
من االبـــداع فـي اصـــداراتـــهــا

القادمة.
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يـحـتـفي موسم أصـيـلـة الـثقـافي الـدولي في دورته األربـعـ التي تـنـظم في الـفـترة من  23 حـزيـران إلى  20 تـموز
قـبل بإفـريقـيا كـضيف شـرف لهـذه التـظاهـرة الثـقافـية الـسنـوية الـشهـيرة.ويتـضمن بـرنامج الـدورة حسب كـتيب ا
وسم عدة فـعاليات ثقافيـة وفنية متنـوعة تشتمل على نـدوات وورشات وفقرات موسيـقية وعروض أزياء ومعارض. ا
وسم الثقافي على موعد مع ندوات هامة تتناول مواضيع من قبيل االندماج االفريقي:  أين العطب? وسيكون رواد ا
ـمكـنات واآلفاق 13-11  ة?  7و 8 تمـوز ومأزق الـوضع العـربي الراهن: ا   29 حـزيران -  1 تـموز وثم ماذا بـعد الـعو
ؤتمر الدولي ـرجعية وسبل مواجهته  18-17 تمـوز. وتتميز التظاهـرة بانعقاد ا تمـوز والفكر الديني احلاضن لإلرهاب:  ا
وسـيـقيـة وانتـقالـها في عـالم اإلسالم يومي  5و 6 تـموز بـرئاسـة شريف الـثاني لـلـموسـيقى حتت عـنوان صـون الثـقافـات ا
قرر خالل الدورة منح جوائز بلـند احليدري للشباب التي فازت خازندار رئـيس مؤسسة دار ثقافات العالم بـباريس.  ومن ا
غربـية نسـيمة الراوي وجـائزة تشيـكايا أوتـامسي للشـعر اإلفريـقي التي عادت للـشاعر الـسنيغـالي أمادو  سال بها الشـاعرة ا
ـوسم تقد كـتاب أربعون ـديني. ويشـمل برنامج ا غـربي أحمد ا وكذا جائزة مـحمد زفـزاف للروايـة العربـية التي فـاز بها الـكاتب ا

ؤرخ العميد محمد القبلي ( 19 تموز). سنة في أصيلة ”يوم  9 تموز وتكر ا

رسالة الرباط
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في احتـفال كبـير بصـدور كتاب
قـراطيـة) للـكاتب (فـضائح الـد
واالعالمـي (حــــســـــ عــــبــــاس
ــــنـــصــــور وسط œ«uł ezUالــــذكــــر) في ا  ≠œ«bGÐ

قـيـس كـاظم اجلـنـابي نـاقـد وبـاحث
عـــراقي صــــدرت له الــــكـــثــــيـــر من
ـــؤلـــفــات الـــتي يـــتـــنــاول فـــيـــهــا ا
شــــخــــصـــيــــات وظــــواهـــر ادبــــيـــة
وتـاريـخـيـة ويـهـتم ايـضـا بـدراسـة
الـتــصـوف فــقــد صـدر له كــتـاب عن
(الـتـصوف االسـالمي في اجتـاهاته
االدبيـة وكتاب بـعنوان (الـتصوف
االسالمي واثـره في االدب الـعـربي)
وكــــــتــــــاب عـن (شــــــهـــــــاب الــــــدين
الــــشـــهــــروردي) وصــــدر له عن دار
االنتشار الـعربي كتاب يـختلف عما
ـكن عـده مـوسـوعة كـتـبه سـابـقا و

في الــتــصــوف والــكــتــاب عـنــوانه
(رحـــلــة الـــتـــصـــوف فـي االمـــصــار
االسالمــيــة) اذ يــتــنــاول في الــبـاب
االول (رحـلـة التـصـوف في الـعراق)
ويـقع في سـبـعة فـصـول هي: نـشأة
الــتــصـــوف في الــبــصــرة مــدرســة
بـــغــداد االولى لـــلــتــصـــوف رحــلــة
التصـوف من البصرة الى نـيسابةر
والـعـودة مــنـهـا مــكـمالت واصـداء
مـدرسـة بغـداد االولى اوال: الـكـوفة
ثانيا: واسط ثالـثا: مكمالت مدرسة
بــغـداد االولى رابــعــا بـغــداد مــركـز
حــركــة الــتـصــوف مــدرســة بــغـداد
الـثانـية لـلـتصـوف رحلـة التـصوف
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ــوصل رحــلــة الــتــصــوف في في ا
اربـيل وتنـاول البـاب الـثاني رحـلة
كرمة ويقع في التصوف في مكـة ا
عـدد مـن الـفــصــول االول عن نــشـأة
كرمـة والثاني التـصوف في مكـة ا
عن ازدهار التصوف فيها والفصل
الـــثــالـث عن رحــلـــة الــتـــصــوف في
الـقـرنـ الـثـامن والـتـاسع ويـعـقـبه
الـــــــــفـــــــــصـل الـــــــــرابـع وهـــــــــو عن
رحلـةالتـصوف في مـكة في الـقرن
الـعــاشـر واحلــادي عـشــر ويـتـوزع
الــبــاب الـثــالث عــلى ســتــة فــصـول
تــتـنــاول رحــلـة الــتــصـوف في بالد
الشام من خالل تـتبع مسـار الرحلة
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شـواهـد ومــواثل لـعل اقـربـهم الى
ــا الـشــاعـر الــنـواسي الـذهن قــد
عـاصرة نزار القباني وفي ايامنا ا
وحــافظ جــمـــيل لــكن هــذا مــا كــان
مـانـعـا كي يدلـي عبـد اخلـالق فـريد
بـدالئه في مـناحـي الشـعـر االخرى
والنه عـرف بـالـوفـاء هـذه اخلـصـلة
ــسـتـذئب الـنـادرة لــدى االنـسـان ا
فـقـد دفـعه وفـاؤه لـذكـرى اصـدقـائه
وهـو الـذي عرف بـصـداقـاته الـثرة
وهــو الــنـــد اجملــالس والســيــمــا
لـلـذين رحـلـوا وهـو بـاب من ابواب
ـــديح وذكــر الــشــمـــائل الــطــيــبــة ا
لـلـمـمـدوحــ هـذا الـلـون الـشـعـري
ـــديح الـــذي اخـــتص به واعـــني ا
االحـــيــاء وكـــان الــرثـــاء الــذي هــو
. لقد ديح خاصـا بالراحل صنو ا
احتـوت دواوين شعـر الشـاعر عـبد
اخلـــالق فـــريـــد الــتـي نــافـت عــلى
الـــثالثــ ديـــوانــا مـــنــذ ان اصــدر

ديـــوانه االول (نــداء االعـــمــاق) عن
دار الــتـمــدن بــبـغــداد ســنـة 1955
وحــتى يــوم الــنــاس هــذا احــتـوت
فـضال عن شـعـر الـغـزل الذي اوقف
وكـــده عــلـــيه احـــتــوت كـــذلك عــلى
راتـي الصدقـائه الذين طـائفـة من ا
رحلوا سواء أكـانوا شعراء وادباء
ام من بــقـيــة الــنـاس والن خــصــلـة
الوفاء ماثلة فيه فقد آثر استخراج
هـذه الـلـقـيـات الـشـعـريـة من امـاكن

ثـــوائــهـــا في دواويــنـه الــشـــعــريــة
العـديدة وطـبعـها في كـتاب خاص
ــرثـيــات سـمــاه (آهـات ودمـوع) بـا
اصــدره في الــقــاهــرة ســنـة 2018
وكـتب مـقـدمة لـه استـاذي الـدكـتور
احــمـــد مـــطـــلـــوب رئـــيس اجملـــمع
الـعــلــمي الـعــراقي الــذي سـبق ان
خـصه بـكتـاب بـعيـنه عـنوانه (عـبد
اخلــــــالـق فـــــريــــــد شـــــاعــــــر احلب
واجلمال) وقـد وقف الدكتـور احمد

مـــطــلــوب في مــقـــدمــته هــذه عــنــد
شـواهـد بـاقـيـة في فن الـرثـاء مـثل:
ديـــوان (انــات حـــائــرة) لـــلــشـــاعــر
ـــصـــري عــزيـــز ابـــاظـــة في رثــاء ا
زوجـــــته كـــــذلـك ديـــــوان (من وحي
ـــرأة) الـــذي رثـــا فــــيه الـــشـــاعـــر ا
ـــصـــري عـــبـــد الــرحـــمن صـــدقي ا
زوجته االثيـرة الى قلبه ويجب ان
ال ننسى بـيرق شعر الـرثاء العربي
اخلــنـســاء تــمـاضــر بـنـت الـشــريـد

السلمية.
تـقـرأ في هـذه اجملـمـوعـة الـشـعـرية
الــرثـائــيـة (آهــات ودمـوع في وداع
) نـفـثـات حـرى االحـبـاب الـراحـلــ
صـادقــة الصـدقــائه الــشـعــراء مـثل
الياس ابو شبـكة وشكر الله اجلر
والدكـتـور زكي احملاسـني وصالح
جــودت واحـــمــد رامي وامـل دنــقل
واســتـاذي الــدكـتــور كــمـال نــشـأة
ومن الـعـراقـيـ عبـد الـقـادر رشـيد

الــــنـــاصـــري والــــقـــاص ادمـــون
صـبــري والـشــاعـر انـور خــلـيل
فــتى مــديــنــة الــعــمــارة الــنـبــيل
وشــــاعــــرهــــا احملــــلق االصــــيل
والــشـاعـر االرسـتـقـراطي صـفـاء
احلـــيـــدري والـــشـــاعــر احملـــلق
واحملــقـق الـتــراثي الــثــبت هالل
نـاجي ومـحـمـد الـنـقـدي وشـاعـر
اخلـمـرة والـنـسـاء حـافظ جـمـيل
صـاحب يا تـ يـا توت يـا رمان
يـا عنـب التي شـدا بـها عـنـدليب
الــعـراقي نــاظم الـغــزالي ولـهـذه
الـــقــــصـــيــــدة قـــصــــة طـــويــــلـــة
مـسـتـوحـاة من ايـام دراسـته في
اجلــامـعــة االمـريــكـيــة بـبــيـروت
بداية ثالثينـات القرن العشرين.
ولقد احسن الشاعر عبد اخلالق
فريد صنـعا اذ جمع اشعاره في
الرثاء في ديوانه هذا كي يسهل
الرجوع اليها واالطالع عليها. 
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بغداد

عـرف الـشاعـر الـغـريد عـبـد اخلالق
فـريـد بـشـاعـر الـغـزل والـنـساء ظل
في هذا احملراب ال يـكاد ير وفي
ه واحلـديث الــشـعــر الـعـربي قــد
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ـــســـيـــرة تـــطـــورهـــا ودورهــــا في ا
احلـــضـــاريــــة لـــلـــفـــكـــر والـــتـــاريخ
ــصــطـلح االسالمي  ال ســيـمــا أن ا
االقــتــصـــادي يــكل مـــفــتـــاح الــفــهم
والـــوعي الـــذي يـــحــتـــاجه الـــقــار
عاصـر في ادراك مكنونـات العلوم ا
ومجاالت النشاط احلضاري النسان

هذه احلضارة العريقة .
 وفي كــتــابـهــا الــثــالث ( االســطـول
األمـــوي من خالل وثــائق الــبــردي )
عـمـدت الـبـاحثـة الى دراسـة مـرحـلة
مــهــمــة من مــراحل تــاريـخ الــعــلـوم
الـبـحريـة والـعسـكـرية في جـانـبيـها
ـتـقن  الـنـشـأة األولـى والـتـنـظــيم ا
ــوائــمــة بــ دراسـة بــخــاصــة أن ا
ـراحـل الـتـاريــخـيــة في بـدايــاتـهـا ا
والــتــمــحــيص في الــقــدرة اإلداريــة
التنظيميـة وباالعتماد على الوثائق

االسالمي ) والـذي صـدر مـنه اجلزء
األول حــــرف األلف يــــلــــيـه األجـــزاء
األخـرى وهي قيـد اإلعـداد والنـشر 
ـعـجم عـلى رصـد وتـتـبع جـاء هـذا ا
الــتــطــور الــتــاريــخي لــلــمــصــطــلح
االقــتـصـادي في مـجــاالته الـزراعـيـة
والتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة وغـيـرها 
ارتـــكـــز الـــبـــحـث فـــيه عـــلى بـــيـــان
صطلحات وتطورها مدلوالت هذه ا
الـتــاريـخي عــبـر الــقـرون الـهــجـريـة
األولى  وبـيـان طـبـيـعـة ورودها في
الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة لــلــمــصـادر
ــتــنـوعــة . أمـا كــتــابـهــا الــثـاني ( ا
مـــقــدمـــة في الـــفـــكــر االقـــتـــصــادي
االسالمي ) فقد اخـتص في الوقوف
تنوعة التي تضمنت صادر ا على ا
ـصـطـلحـات االقـتصـاديـة  وبـينت ا
فــيــهـا مــنــهــجــيــة رصــدهــا وتـتــبع
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ية اثـمرت اجلـهود الفـكريـة لالكـاد
والـبـاحــثـة في مـجـال تــاريخ الـفـكـر
االقــتـصـادي واحلــضـاري االسـتـاذة
الــدكـــتــورة غـــيــداء خـــزنــة كـــاتــبي
ـؤلــفـات بــإنــتـاجــهــا لـلــعــديـد مـن ا
تـنـوعـة رصدت فـيـها احلـضـاريـة ا
ـؤلـفـة تـنـقـيـبـا وحتـلـيال لـعـدد من ا
مــــضـــامــــ الــــنــــشـــاط الــــفــــكـــري
والــتــاريــخي لـلــحــضــارة الـعــربــيـة
االسالمـيـة في عــصـورهـا الــذهـبـيـة
ــــعــــطــــاءة . جـــاءت ثـالثـــيــــتــــهـــا ا
االقـتصـاديـة والفـكـرية الـتي صدرت
ــؤســـســة الــعـــربــيــة حــديـــثــا عن ا
لـلدراسـات والـنشـر تـعالج مـوضوع
االقــــــتــــــصــــــاد االسـالمي مـن خالل
ـوسوعي الضـخم ( معجم مؤلـفها ا
مــصـــطـــلــحـــات تــاريـخ االقــتـــصــاد
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من الـــقــرن الــســادس حـــتى الــقــرن
الـثـاني عشـر وعن رحـلة الـتـصوف
من الـــقـــرن الـــثــــالث حـــتى الـــقـــرن
الـعاشـر وهـذا ما حـصل في الـباب
الرابع وفي الباب السادس يتناول
ـغرب ـؤلف رحـلـة التـصـوف في ا ا
ــؤلف واالنـــدلس وبـــذلك يـــغــطـي ا
قـيس كــاظم اجلــنـابـي قـرونــا عـدة
ويظـهر وجـود التـصوف وحـضوره
في البلدان االسالمية وذلك يتم من
خالل تــقــد صـــورة تــفــصـــيــلــيــة
ـكـاني وهـذا حلـضــوره الـزمـاني وا
مــا يــحـرص عــلــيه مــؤلف الــكــتـاب

قيس كاظم اجلنابي .

ــة إال إنـــهــا تــتــسم ــؤ االحــداث ا
ـــوضـــوعـــيـــة . بــــالـــواقـــعـــيــــة وا
وأحداثهـا متسلـسلة وفيهـا الكثير
ـغــامــرات الــتي التــخــلــو من مـن ا
اخملـاطـر . وبطـلتـها فـتاة صـحفـية
تــدعى (مــيــسـلــون ) الــتي تــعـيش
عــلى ذكـــرى وفـــاة جــدهـــا ( كــامل
الـــراوي ) وحتل لـــغـــز الـــوصـــيـــة
وتـــعــثـــر عــلى كـــتــاب جـــدهــا (من

عجائب هذا الزمان ) .
فيـما ضمت اجملمـوعة القـصصية)
20 قصة قصيرة يذكر منها مايلي
( جــــمـــيــــلــــة الـــســــاحـــر _رحــــيل
مـاريـوتا_خـطـاب اجلـني إلى مـدن
الغرائب_ملحمة كوكوش وقصص

يزة . اخرى 
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صــدر عن دار حــروف مــنــثـورة
لـــلــنــشــر االلــكــتــروني وعن دار
الــفـراهـيـدي لــلـنـشــر والـتـوزيع
لـلكـاتـبة اسـراء العـبيـدي رواية
(بــــقــــايـــــا حــــطـــــام فــــراشــــة )
ومجـموعـة قصصـية ( مسـتنقع
الــهـروب ).  وتــقع الـروايـة  في
302 صــفــحــة . ويــدور الـعــمل
حـــول أحـــداث حـــزيـــنـــة حـــيث
يـــتـــألف مـن عـــشـــرة فـــصــول .
واجلـميل فيـها كل فـصل يتـميز
عن فـــصـل بـــعـــنـــوانه الـــشـــيق

والدال على أحداث الرواية . 
ورغـم الـــطــــابع احلــــزين الـــذي
يخيم على أجواء الرواية ورغم

وهي: دمـــيـــة من صـــفـــيح قـــنص
شفـرة باالف االسـطر الالمـسمى
كـــاســـر االيـــقـــاع قـــرد االشـــجــار
شنقة في مرآة دن ظل ا اقصى ا
شـمس ظهـيرة حتت الـشالل حلم

ليلة صيف. 
ولــلــقــاص مــجــمــوعــة قــصــصــيــة
موجهة لالطفـال بعنوان "شبابيك"
جمـعت قـصـصـها مـن مجـمـوعـت
ســـابــــقــــتــــ وله الــــكــــثـــيــــر من
االصــدارات في الــروايـة والــشــعـر

سرح والترجمة.   وا
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مــا ال يــحــتــمل" لــيس عــنــوانــا
لـدراســة فــلـســفــيـة او عــنــوانـا
ـــا هـــو عـــنــوان خلـــاطـــرة وا
مـجــمـوعــة قـصــصـيــة لـلــقـاص
والـــروائي والـــشـــاعـــر يـــحـــيى
صــــــاحـب ولم تــــــأخــــــذ هــــــذه
اجملـــمــوعـــة الــكـــثــيـــر من وقت
ـا كـتـبت بـكـامـلـها كـاتـبـها وا
في عــام واحــد هــو عــام 2017
وقــــصص اجملـــمــــوعــــة حتـــمل
عــنــاوين هـي عــنــاوين قــصص

الــرسـمـيـة ( الــبـرديـات ) إلى جـانب
ـصــادر تـشـكـل ثـنـائــيـا عـلــمـيـا له ا
خــصــوصــيـــته في فــهـــمــنــا لــقــدرة

حـــديث تـــضــمن مـــجــمـــوعــة من
الـفـهارس الـفنـيـة للـتـسهـيل على

القار مطالعتها .

االنــســان في هـــذه احلــضــارة عــلى
الــبــنـــاء والــتــمــيـــز . حــظــيت هــذه
ـؤلـفـات الـثالث بــإخـراج مـنـهـجي ا


