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تلك الكتب
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تنبي لفت انتباهي عنوان الحد عروضة في شارع ا فيما كنت أستعرض عناوين الكتب ا
الـكـتب جـاء فـيه ( افـضل خـمـسـ كـتـابـاً في عـلم الـنـفس ) ولم يـتح لـي أن أتعـرف عـلى
مؤلف او معـد الكتـاب ألن احد االشخـاص كان قد أمـسك الكتـاب وراح يقلب صـفحاته ,
اثله في إختصاصات اخرى  ,فقد ترجم وقد تذكرت من خالل هذا الكتاب ان هناك ما 
االستاذ كاظم سـعد الدين كتابـاً بعنوان ( الـفهارس والبـيليوغرافـيات : مصادر بـريطانية
صادر امون للترجمة والنشر  ,والكتاب يقدم أفضل ا في الوطن الـعربي ) إصدار دار ا
صادر كانت قد صدرت مجتمعة في كتب البـريطانية عن الوطن العربي  ,ويبـدو أن هذه ا
مـعيـنة  ,االمـر الذي أتـاح لالستـاذ كاظم سـعد الـدين ترجـمتـها عن الـلغـة االنكـليـزية دون
ـذكـور اعاله هي الـكـتب الـبـحث عن كل كـتـاب عـلى حدة  ,والـكـتب قـدمـهـا في الـكـتـاب ا
ـؤلـفة عن الـوطن العـربي بالـلغـة االنكـليـزية  ,وتضم مـؤلفـات عن اللـغة الـعربـية والـشرق ا
االوسط واجلـزيرة الـعربـية واخلـلـيج ومصـر والسـودان والعـراق واالردن ولبـنان وسـوريا
غـرب واسـبانـيا االسالمـيـية "االنـدلس " والنـبـاتات واحلـيوانـات وكـتب االطفـال وبعض وا
الكـتب عن تاريخ البـالد العربـية واجلـزيرة العـربية  ,وكان االسـتاذ كـاظم سعـد الدين قد
ؤلفـات البريـطانيـة عن الوطن العـربي مايسـتحق االهتـمام والتـرجمة الـى اللغة وجـد في ا
العربيـة فذلك ال يعني ان االنكليز قد إنفردوا في إهـتمامهم بالوطن العربي وخصصوا له
ؤلفـة باللغة االنكلـيزية بحق الوطن العربي فهارس والبيـليوغرافيات توثق عـناوين كتبهم ا
عارف , ـا توجد مـثل هذه الـفهارس والـبيـليوغـرافيات في مـختـلف العلـوم واآلداب وا وا
ولعـلها اصـبحت تعـنى بالفـروع واجلزئيات  ,فتـوضع فهرسة بـالكتب احلـديثة الى جانب
ـة الى جانب ة  ,او يـعـاد إصدار الـفـهارس عن الـكـتب القـد ـعزل عن الـكـتب القـد او 
ـفترضة ة قـد عرفت بعنـاوينهـا االصلية وا الـكتب احلديـثة . ومع ان الكتب الـعربيـة القد
وتمت االستـفادة منها في بـحوث ودراسات كثيرة إال انـها لم تدخل ميـدان الفهرسة على
كتوبـة عن الوطن العـربي يغلب علـيها الرأي نطاق واسع  ,كما ان الـبحوث والدراسـات ا
الـقروي والتوجه الفردي  ,فالـطالب يتعرف على دروسه حسب إخـتيار االستاذ وهذا امر
مـطــلـوب وضـروري ولـكـن بـإمـكـان الــفـهـرســة ان تـقـدم له تــوسع الـعـنــاوين ذات الـصـلـة
بإختصاصه او ما يتصل بهذا االختصاص من معارف وآفاق . ان الذاكرة لم تعد قادرة
كن االستعاضة على مـطالعة وإستيعاب كل ما صدر ضمن حقل مع  ,وبعـض الكتب 
عـنها بـكتب اخرة  ,اكثـر رصانـة ومعـلومات  ,واقـوى راياً وإجـتهاداً  ,كـما ان الدرس لم
ـا اصـبح الـكتـاب  ووسائـل االتصـال والـبيـئة يعـد مـقتـصـراً على احـاديث االسـتاذ  ,وا
شـركـاء مع االسـتـاذ في الـقـاء وتـوصـيل الدرس  ,لـذا تـوجب في كل عـام إعـداد فـهارس
عارف  ,سواء في الـكليـات او اجلزئيـات بحيث للـمصادر في مـختـلف اآلداب والعلـوم وا
كن ان يشمل صادر احلديثة . و ة الى جانب ا صادر القد ا هذه الفهارس على ا تدلنـ
ـكـتـوبـة في حـقل مـع  ,بـحـيث يـتـعـرف الـطـالب مـنـذ بـدايـاته ذلك الـرسـائل واالطـاريح ا
كن اخلـوض فيـها والـعنـاوين التي سـجلـت بإسـماء اخرى , االولى عـلى العـناوين الـتي 
رور رحـلة اخرى الحـقة دون ا وقد اصبح من حق الـطالب في ايـة مرحلـة ان يعد نـفسه 
قرر  ,وذلك اصبح من حـقه ان يعتـمد عـلى نفسـه في جتاوز العـربية ـدرسي ا بـالصف ا
قررة  ,وهنـاك كتاب وادباء مطالبون بتكليف درسية ا رور بصفوفها ا راحل دون ا من ا
تغيرات احلاصلة في االدب والثقافة  ,وذلك ال يتم انفسهم ذاتياً  ,ومالحقـة التطورات وا
وضوعات واالختصاصات على ة واحلديثة خملـتلف ا صادر القد دون وجود فهـارس با
ـا تـشـكل لـهـا جلان مـخـتـصة  ,تـكون ان اليـتم وضـعـها من قـبل اشـخـاص معـيـن  ,وا
اضية  ,وال يتم تـقد تفاصيل موسعة عن كل مصدر , مخـتلفة في كل سنة عن السنة ا
ن يـكلف نـفسه بذلك  ,عـلى ان يحمل فـهرس كل عام ن يـكلف بذلك  ,و ـا يترك ذلك  وا
ـسـاهـمون  ,ومـا يـحـمل من إخـتالف ومن اضـافـات ومن مـقـدمـة يـشـتـرك في وضـعـهـا ا
مـتــغـيـرات . ان عـدم وجــود فـهـارس جـزئـيــة وكـلـيـة لــكل حـقل من احلـقــول يـفـرض عـلى
صـادر بإنفسهم  ,وكأن كل واحـد مطالب بتحـديدي ما يريد البـاحث ان يستـدلوا على ا
من مـصادر دون االسـتـفادة من جتـربـة اآلخر  ,االمـر الذي يـقود الى إخـتالف بـ بحث
ــســتــهل والــســيــاق والــنــتــائج . ولــيس وآخــر والـى إخــتالف كل بــحث فـي الــشــروع وا
بـالـضـرورة ان تكـون الـفـهارس سـنـوية  ,وان يلـغي كل فـهـرس ما صـدر من فـهارس في
كن لـفـهرس مـعـ ان يتـواصل مع االحـتـياجـات اجلـامعـية ـا  الـسنـوات الـسابـقة  ,وإ
ـا الحـظات  ,وإ والـثـقـافـيـة لـسـنـوات عدة  ,كـمـا ان الـفهـرس لـيس بـعـيـداً عن الـنـقـد وا
ـعـنـيـ بـدراسته يـسـتـفـيـد من الـنـقـد الـذي يـأتـيه من الـنـقاد والـبـاحـثـ ومن االسـاتـذة ا
سـتفـيد مـنه امام ـعنـي به  ,ويضـع ا وتدريـسه خاصـة وان الفـهرست يـوسع من آفاق ا
علومات  ,كما انه يفتح امجاد امام جدل العالقة ب القد اوسع حصيلة من االفكار وا
واجلديـد . أن الـثـقـافة احلـديـثـة ليـست قـائـمة بـذاتـهـا فقط  ,وليـست مـعـزولة عـن الثـقـافة
ـا هي حاصل جمع احلديث مع القد  ,وقد تـنطوي على مـاهو ضار وغير ة  ,وإ القد
قـابل لالستـمرار  ,وقـد تـكون مـستـعدة إلسـتـيعـاب مخـتلف
ة او جـديدة  ,وذلك كـونات سـواء كانت قـد العـناصـر وا
سـتمر ما يحـرص عليه الـفهرس اويـركز على احلـيوي وا
ـتوقف , ـتـطور  ,ويـتـرك الـضار واجلـامـد والـفاسـد وا وا
مـعــبـراً بـذلك عن قــوة الـيـحـاة  ,وعن قـوة إرادتـهـا  ,وعن

تصاعد هذه اإلرادة . 

وجـاءت الـفـصـول االخـرى حـامـلة
الــعــنــاويـن الــتــالــيــة : مــكــة بــ
والـعـبور الـعـصـا والـنـصـرانـيـة  ,
والــــشــــتــــات  ,وحــــروب االخــــوة
االعـداء  ,والــثـقــافـة الــنـصــرانـيـة
واثرها في احلياة العربية العامة
في الـعــصـر االمـوي  ,يـعــد كـتـاب
الـدكتـور قـيس كـاظم اجلـنابي من
مة واجلريئة  ,إذ يتطرق الكتب ا
ــــســـــيــــحـــــيــــة ـــــؤثـــــرات ا الى ا
والــيـهـوديـة في احلــيـاة الـعـربـيـة
قـبل وبـعـد االسالم  ,حـيث يـكـون
الــتـقـارب بـ االديــان الـسـمـاويـة
اثـرقـوة وانـفـتـاحـاً واكـثـر قـابـلـية
ؤلف ال للـتوسع  ,وبـعد ذلـك ان ا
ينـطلق من افـتراضـات وتوجـهات
ا يـستند الى شهادات نظرية وا
وقائع عملية مـستمدة من مصادر

تاريخية موثوقة . 
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يـدأب الـدكتـور قـيس كـاظم اجلـنابي
عـــــلـى إجنـــــاز ودراســــــات ادبـــــيـــــة
ـا صدر له وتـاريـخـيـة وثـقـافـيـة  ,
مـؤخــراً كـتــاب بــعـنــوان ( مـكــة بـ
الــنــصــرانــيــة والــيــمن : دراســة في
الــتـاريخ الــعـربي  –االسالمي حـتى
نهايـة العصـر االموي ) وهي دراسة
تـاريـخـيـة ثـقـافـيـة تـعـتـمـد كـتـبـاً من
التـراث العـربي عن مكـة واخبـارها ,
فضالً عن إعـتمـاد عدد من الـصادر ,
وتـــتـــركــــز الـــدراســـة عــــلى تـــبـــادل
ـؤثرات بـ االديـان السـمـاوية من ا
نورة , ديـنة ا خالل مجتـمع مكة وا
دينة لم تنشأ حيث تبرهن على ان ا
ا عن اسبـاب وعوامل جتـارية  ,وا
كـانـت فـيـهـا دال لـة وقـد نـشـأت دولـة
ـديـنـة في يـثـرب في مـنـاخ يـهـودي ا
فـحصل نـوع من الصـراع بـ الفـكر
شـبع بالـنصرانـية وب االسالمي ا
الــرؤى واالفــكــار الـــيــهــوديــة الــتي
ترسـخت في يـثرب عـلى مـدى طويل
وهـذا مـا دفـع الـيـهـود لـلـتـحـالف مع
ثـوابت اهل مـكـة الـذين كـانـوا يـرون
ان االسالم كــان تـراجـعــاً عن ثـوابت
اهل مكة ومـصاحلهـا التجـارية امراً
ـذكـور بــالغ اخلــطـورة ) والــكـتــاب ا
يـــتــطـــرق الى كل ذلـك في ثـــمــانـــيــة
ابواب  ,كل باب يـتوزع على فـصل
يتطرق الباب االول الى مؤرخي مكة
الـرائـدين  ,ويـتـنــاول الـبـاب الـثـاني
الطريق الى يثرب  ,فيمـا جاء الباب
الـثــالث بـعــنـوان ( الــيـمن يــرد عـلى
قــريـش ) وحـمـل الــبـاب الــرابـع هـذا
الـــعــنـــوان ( من يـــثـــرب الى مـــكــة )
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 يـرتـبط اإلنـشـاد الـدينـي في أذهان
الــكــثــيــرين بــالــغــنــاء واألنــاشــيــد
ـدح الـنبـي محـمـد لكن ـرتـبـطة  ا
صرية مروة البشير تلقي الكاتبة ا
الــضــوء في فـي دراســة عن تــاريخ
اإلنـشـاد الـديـني عـلى جـذوره الـتي

تعود إلى عهد الفراعنة.
يـرصـد كتـاب (فن اإلنـشـاد الـديني)
ــــصـــــريــــة الـــــصـــــادر عن الـــــدار ا
الــلـبــنــانـيــة تـاريـخ هـذا الــلـون من
ـزج ب روحـانـيات الـغـناء الـذي 

العقيدة والفن.
وفي مـقدمـة الـكتـاب تشـير الـكاتـبة
إلى أن مـــــصــــر هـي أول دولــــة في
العالم عـرفت اإلنشاد الـديني وهو
ـــصـــاحب لـــلـــطـــقــوس اإلنـــشـــاد ا
والـــعــبـــادات وإقـــامـــة الــشـــعـــائــر
ـــعــابــد عــبــر والـــصــلــوات داخل ا
مـجــمــوعــة من الــتـرانــيم تــســتــنـد
لنصوص دينية. وكانت أشهر هذه
األنـــاشــيـــد عـــلى اإلطـالق لـــلــمـــلك

الفرعون إخناتون.
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ويــنـقـسم الــكـتـاب الـواقع في 276
ـتــوسط إلى صــفـحــة من الــقــطع ا
. الــقـسم األول قــسـمــ رئــيــسـيــ
يـحــمل عـنــوان (نـشـأة فـن اإلنـشـاد
الديني وتطوره) ويضم هذا القسم
ثمانية فصول تستعرض تاريخ فن
اإلنـشـاد منـذ عـصر الـفراعـنـة حتى

العصر احلديث.
وفي اجلـــزء األول يــلـــقي الـــكــتــاب
الـضوء عـلى تاريخ األنـاشيـد حيث
يــجــري تـــعــريـف مــعــنـى اإلنــشــاد
الديني عند الـفراعنة واإلشارة إلى
بـــعـض الـــنـــصـــوص والــــتـــراتـــيل
اجلـنـائـزيـة الـتي وجـدت مـنـقـوشـة

عــــلى جــــدران بـــعـض األهـــرامـــات
ـوتى. وتوضح الـكاتـبة وتـوابيت ا
أن البـاحثـ لم يتـوصلـوا بعد إلى
الطـريقة الـتي كانت تؤدى بـها تلك
ـرجح أنــهـا كـانت الـتــراتـيل لـكـن ا

تؤدى بطريقة اإللقاء أو التالوة.
وأشهر هذه األنـاشيد على اإلطالق
هـــو نــشــيــد إخـــنــاتــون الــذي ربط
زمور بعض البـاحث بيـنه وب ا
 104من مــزامــيــر الــنــبي داود من
ــضـــمــون وتــمـــاثل بــعض حـــيث ا

اجلمل.
طلع يقول ويبدأ نشـيد إخناتـون 
”أنت تـطلع بـبهـاء في أفق السـماء
.. يــا آتـون احلي يـا بـدايـة احلـيـاة
عندما تـبزغ في األفق الشرقي تمأل

كل البالد بجمالك.“
ويــنـــتـــقل الـــكــتـــاب بــعـــد ذلك إلى
اإلنـشاد الـقبـطي وتـاريخه ونـشأته
وتـطـوره. وتـشـيـر الـكـاتـبـة في هذا
الــفــصل إلى أن اإلنــشــاد الــقـبــطي
انـتشـر مع ظهـور وانتـشار الـديانة
سيـحية وكان يـؤدى بشكل فردي ا

أو جماعي.
وبــعــد انــتــهـــاء عــصــر اضــطــهــاد
ـســيــحـيــ قــام آبـاء الــكــنـيــسـة ا
بـتـأسـيس نظـام لـلطـقـوس الديـنـية
ـؤلـفــة من األنـاشـيــد الـتي يـتـر ا
ــنـــاســبــات ــنــشـــدون في ا بــهـــا ا
اخملـتـلـفـة طـوال الـسـنـة. وصـاغـوا
كلمات وموسيقى األناشيد الدينية
وتأثروا بالشعر الغنائي في العهد
ـــزامــيـــر ثم بــدأت كل الـــقــد أو ا
كنيسة في وضع األناشيد اخلاصة

بها.
وسـيقى الكنسية بعد ذلك ظهرت ا
القبطية في الكنيسة األرثوذكسية.
وسـيقى اإلنـكلـيزي ووصف عـالم ا

إرنـــسـت نـــيــــوالنـــد ســـمــــيث هـــذه
ــوسـيــقى بــأنــهـا إحــدى عــجـائب ا

العالم السبع.
وتـقـول الكـاتـبة في هـذا الـفصل عن
تـــراث اإلنــشــاد الـــديــني الـــكــنــسي
”تـراث األحلــان الـقـبــطـيـة حــفـظـته
الـكنـيسـة على مـدى واحد وعـشرين
قرنا من الـزمان وسلمـته جيال بعد
جيل بـطـريـقـة التـسـلـيم أو التـقـلـيد
الشفاهي... ويـعتبر حفـاظ الكنيسة
صرية على األحلـان القبطية التي ا
تـــســـلـــمــــتـــهـــا من الـــقـــرون األولى
لـلـمــسـيــحـيـة مــعـجــزة يـشـهــد بـهـا

التاريخ.
ويـورد الـبـاب مـجــمـوعـة من أشـهـر
الـتـرانـيم الـتي ال تـزال تـتـردد حـتى

اآلن في الكنيسة القبطية.
يـنتـقـل الـكتـاب بـعـد ذلك إلـى عـصر
ـــديح ظـــهـــور اإلسالم وقـــصـــائــد ا
الـنــبـوي الــتي تـعــد عـمــاد اإلنـشـاد

الديني اإلسالمي. 
ويــبـدأ هــذا الــفــصل بــاإلشـارة إلى
نـشيـد (طلع الـبدر عـليـنا) بـاعتـباره
أول إنـــــــشــــــــاد فـي اإلسالم. لــــــــكن
دراسـات عـلـى هـذا النـشـيـد شـكـكت
في صــحــته خــاصـة فــيــمـا يــتــعـلق
بـلـغـته وكـلـماته وعـدم اتـسـاقـها مع
اللغـة الشائـعة في هذا الوقت. ومن
ــهـمــة الـتـي اسـتــنـد لــهـا الــنــقـاط ا
الـدكـتـور أنـيس بن أحـمـد بن طـاهر
اإلنـدونيـسي عضـو هيـئة الـتدريس
بكلـية احلديث باجلـامعة اإلسالمية
ــنـورة في تــفــنـيــد هـذا ــديـنــة ا بــا
الـنـشـيـد أن مـنـطـقـة ثـنـيـات الـوداع
تـقع نـاحـيـة الـشـام ال يـراهـا الـقـادم
ر بـها إال ديـنـة وال  من مـكة إلـى ا
إذا تـــــوجه إلى الـــــشـــــام. ويـــــرجح
الـبـاحث أن يـكـون هـذا الـنـشـيـد من

أنــاشـيــد الــقـرن الــثــالث الـهــجـري.
والـــروايـــة األقـــرب لــــلـــصـــحـــة عن
اســتـــقــبـــال األنــصـــار لــلــنـــبي هــو
احلــــديـث الــــذي رواه الـــــبــــخــــاري
ومــسـلم عن أبي بـكــر الـصـديق قـال
ديـنة لـيال فتـنازعـوا أيهم ”قـدمنـا ا
يـنـزل عـلـيه رسـول الـله فـقـال: أنـزل
عــلى بـــني الـــنــجـــار أخــوال عـــبــد
طلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال ا
والــنــســـاء فــوق الــبـــيــوت وتــفــرق
الـــغــــلـــمـــان واخلـــدم فـي الـــطـــريق
يـنادون: يـا محـمد يـا رسول الـله يا

محمد يا رسول الله.“
وال يــغـفل الـفــصل اإلشـارة حلـسـان
بن ثـابت الـذي تـصفـه الكـاتـبـة بأنه
فارس هذا النوع مـن الشعر وأشهر
ـدح النبوي. وكان من نظم أشعار ا
ـتاز بـالـصدق شـعـره في الرسـول 
واإلخـالص حــتـى عــنـــدمـــا ســئـــلت
الـسيـدة عـائشـة عن وصف الـرسول
قـالت ”والـله كـمــا قـال فــيه شـاعـره

حسان بن ثابت:
ÂUN « —bB

متى يـبد في الداجي الـبهيم جـبينه
توقد ... يلح مثل مصباح الدجى ا

فمن كـان أو من قد يـكون كـأحمد ...
لحد.“ نظام حلق أو نكال 

كمـا أنه ذكر في أحـد مدائحه بـيت
أصــبــحــا مـصــدر إلــهــام لـلــشــعـراء
احملب للذات احملمدية قال فيهما:
خلقت مبـرأ من كل عيب ... كأنك قد
خـلقت كـما تشـاءينـتقل الـكتـاب بعد
ذلـك إلى اإلنـشـاد الـديـني بـعـد عـهـد
الـنبـوة وكيف انـتـشر وازدهـر حيث
حتول في العصر األموي إلى فن له
قــوالـبـه وأصـوله وقــواعـده. وخالل
هــذه الـــفــتــرة ذاع صـــيت إبــراهــيم
ـــــــوصـــــــلي أشـــــــهــــــر وإســـــــحق ا
ـوسـيـقـيـ وقتـئـذ والـفـتى زرياب ا
ـوصـلي الـذي كـان تـلـمـيـذ إسـحق ا
من أهم من قـامــوا بـغـنــاء وتـلـحـ
األنـــاشــيــد الــديـــنــيــة. وذاع صــيت
مدينة حلب الـسورية في هذا اللون

من اإلنشاد خالل هذه احلقبة.
وال يـــغـــفل الــــكـــتـــاب اإلشـــارة إلى
العصر الفاطمي الذي شهد اإلنشاد
الديني خالله تـطورا كبيـرا وانتشر
انتشارا واسعـا وكانت مصر ركيزة
هـــذا الـــتـــطـــور. وارتـــبط اإلنـــشـــاد
الــــديـــنـي في الـــعــــهـــد الـــفــــاطـــمي
بــاالحـتــفــاالت الـديــنــيـة خــاصـة أن
الـفـاطـمـيـ كـانـوا يـحـرصـون عـلى
إقــامــة احـتــفــال عـظــيم عــنــد تـولي
اخلالفــة إلضـفـاء نـوع من الـقـداسـة
ــكـــانــة عــلى مــنــصب الــديــنــيــة وا
اخلـليـفة.وال تـغـفل الكـاتبـة احلديث
عن رأي علماء الدين في فن اإلنشاد
حــيث خــصـصت فــصال كـامال آلراء
األئمـة وعلـماء الـدين في هـذا اللون

من اإلنـــشـــاد ومـــنـــهـم اإلمــام
الــشــاطــبـي واإلمــام الــغــزالي
واإلمام ابن عبد الـبر والشيخ
عـبـد الــغـني الـنــابـلـسي الـذي
قـسـم الـغــنـاء بــشــكل عـام إلى
ثالثــة أقــسـام: مــحــرم ومــبـاح
ن ومـندوب وهـذا األخـيـر هو 
غــلـب عــلــيـه حب الــلـه تــعــالى
والشوق إليه وهو القسم الذي
يندرج حتته ”سماع الـصوفية
وأهـل الـــصـــدق واإلخالص في
كل زمان.“ويـنتـقل الكـتاب بـعد
ذلك بــــشــــكل تــــفــــصــــيــــلي إلى
ــوالـد الــشــعــبــيـة احلــضــرة وا
بـــاعــتــبــارهــمــا من أهم مــنــافــذ
اإلنــــشــــاد الـــديــــني فـي الـــوقت
احلــــديث وإن اخـــتــــلـــفـــا في أن
احلـضـرة يـغـلب عـلـيـهـا الـطـابع
الــــديــــني الــــبــــحت والــــنــــزعــــة
الــصــوفـيــة بـيــنــمـا تــتــجـلى في
ـوالد الـشعـبيـة تقـاليـد وعادات ا
أصـيــلـة تـرتــبط ارتـبـاطــا كـبـيـرا
ـولـد ـنـطـقــة الـتي يـقـام بـهـا ا بـا
والـد الشـعبـية الـشعـبي.وتنـتشـر ا
فـي مــــحــــافــــظــــات وقــــرى مــــصـــر
وأشــهـرهــا عـلى اإلطـالق مـوالـد آل
الــبــيت وأولــيــاء الــلـه الــصــاحلـ
ومــنــهـــا مــولــد الــســـيــد احلــســ
والــســـيـــدة زيـــنب ومــولـــد أحـــمــد
الـبدوي وإبـراهـيم الدسـوقي وعـبد
الــرحــيم الــقــنــائي وأبــو احلــجـاج
األقـصــري.وال يـقــتـصـر األمــر عـلى
ـرتبـطـة بـالدين والـد الـشـعبـيـة ا ا
ا توجد أيضا موالد اإلسالمي وإ
قبـطـية كـثـيرة مـنـها مـولـد السـيدة
مر العذراء والقـديسة دميانة في
الـدقــهـلـيـة ومــارمـيـنـا بــالـصـحـراء

الغربية.
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ووفقا إلحصاء صـادر عن اجلمعية
ـصـرية لـلمـأثـورات الشـعـبيـة بلغ ا
ـوالــد الــشـعــبــيـة في مــصـر عــدد ا

 2850مولدا للمسلم واألقباط.
وفي الـــقــسم الــثــانـي من الــكــتــاب
يـحـمل الـذي يـحـمل عـنـوان (أشـهر
ــنـــشـــدات) تـــســرد ـــنــشـــديـن وا ا
الـكــاتــبـة الــســيـر الــذاتــيـة ألشــهـر
ــنـشـد ـنــشـدين وفي صــدارتـهم ا ا
وقـار الـقـرآن نـصـر الـدين طـوبـار
ــداحــ الـــشــيخ ســيــد وأســـتــاذ ا
الـنقـشـبـنـدي ومـداح الـنـبي مـحـمد
الــكـحالوي والــشــيخ طه الــفــشـني
ومـــنــشـــد الــبـــردة عــبـــد الــعـــظــيم
الـعـطـواني والشـيخ أحـمـد الـتوني
الذي استطاع نـقل الغناء الصوفي
ــيـــة. ولم من احملـــلـــيـــة إلى الـــعـــا
يــقـــتـــصــر هـــذا الــقـــسم عـــلى أهم
ـنــشــدين الـذيـن تـمــيـزوا في أداء ا
ــا اإلنــشــاد الــديــني اإلسالمي وإ

خــــصـص مـــــســــاحـــــة أيـــــضــــا
لـــلـــمـــنـــشـــدين األقـــبـــاط الـــذين
تــصــفــهـم الــكــاتــبـــة بــأنــهم من
ــهــمــة في اإلنــشـاد الــظــواهــر ا
الديني في مصر حيث تخصص
بـعـضـهم في مـدح الـنـبي مـحـمد
وأهـمـهم مـكـرم جــبـرائـيل غـالي
ـنـيـاوي الذي ـكـرم ا الـشـهـيـر 
ـنـيا ـحـافظـة ا ولد في  1947
وذاع صـيــته في صـعــيـد مــصـر
ــواويل في الـــســتـــيـــنــيـــات بـــا
والــقـصص الـتــاريـخـيـة. واجته
ـــديح مـــنـــذ عـــام  1966لــــفن ا
ـنـيـة في الـنـبـوي حـتى وافــته ا
وقت سـابق من هـذا الـشهـر.كـما
تــتــحـــدث الــكــاتــبـــة أيــضــا عن
ــنـشــدات وأشــهــرهن خــضـرة ا
مــحـمــد خـضــر ونـبــيـلــة عـطـوة
ــنـشـدات من اجلــيل األصـغـر وا
سـنــا مـثل آيــة الـطــبالوي الـتي
بـدأت مسـيـرتهـا في اإلنـشاد في
سن الـسـابــعـة ونـبــويـة حـسـان
وغــيـــرهن.ويــلــقـي هــذا الــقــسم
أيــضـا الـضـوء عـلى أشـهـر فـرق
عاصرة ومنها اإلنشاد الديني ا
فـرقـة احلــضـرة وفــرقـة رضـوان
ـــرعــــشـــلي وعـــامــــر الـــتـــوني ا
ـــصـــريـــة.يــحـــفل ـــولــويـــة ا وا
الــكــتـــاب أيــضــا بــالـــعــديــد من
الـقــصـائـد واألنــاشـيـد الــديـنـيـة
اإلسالمـيـة والـقـبـطـيـة عـلى حـد
ســــــــواء عــــــــلـى مــــــــر تـــــــــاريخ
اإلنــشـاد.وهـذا الــكـتـاب هـو أول
أعـمال مـروة البـشيـر الصـحفـية
ونــائــبـــة رئــيس قــسم األخــبــار
سـؤولة عن بـجريـدة األهـرام وا
متابعة شؤون األزهر الشريف.
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احلب الـعـذري ) ويـقـدم فـيه سـيرته
الـذاتـيـة معـززة بـقـصائـد ذات صـلة
بــهــذه الــســيــرة اذ يــتــاح لــلــقــار
االطالع على قصـائده متـواصلة مع
السيرة مجسـدة للكثير من صورها
والسيرة وخصائـصها  ,والسيرة  ,
كونها بعـيدة عن عصرنا الراهن إال
انــهــا مـع واقــعــيــتــهـــا مــشــحــونــة
بــالـغـرائب واالسـاطـيـر واخلـرافـات
يصور السيرة الصوفية وكأنها من
نا وانه يدل على عالم آ خر غير عـا
غــــنـى وعـــمـق احلــــيـــاة فـي اهـــوار
العراق  ,ولكي يـعزز الـشاعـر حامد
حـسن الـياسـري سـيـرته ورأيه فأنه
يــورد في ســيــرته الــذاتــيـة
الــكـثــيـر من الــشــخـصــيـات
ـــعــــروفـــة بـــحــــضـــورهـــا ا
االجــتــمــاعي والــفــكــري في
حيـاة االهوار كـما انه يـعزز
من هـذه الـواقــعـيـة بــتـقـد
صور فوتوغرافية ومرسومة
ـــــهـــــا عن الـــــقــــــريـــــة وعـــــا
وشـخــصـيــاتـهـا اضــافـة الى
لوحة مرسومة اتخذت غالفاً
لــلـكـتـاب وهـي صـورة لـقـريـة
الـــهـــدام الــتـي عــاش فـــيـــهــا
الياسري محباً عذباً مغروساً
في الشعر واحلـياة الفالحية.
ان كـتــاب قـريــة الـهــدام الـذي
جــاء بــعــد إصــدار الــيــاسـري
لعدد من اجملموعـات الشعرية
والكتب الـنقدية  ,يقـدم جتربة
جـديـدة تلـتـقي فـيهـا االجـناس
والـــكــتـب االدبــيـــة والـــفـــنـــيــة
والــلـوحـات الــفـنـيـة  ,تـتــعـانق

فيها الصور مع القصائد . 
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 ذكرت وسائل إعـالم بريطـانية أن فـرنسـا ستعـير بريـطانـيا منـسوجة بـايو األثـرية وهي كنـز يرجع تـاريخه للـقرن احلـادي عشر مـتمثال فـي نسيج مـزين برسوم
حتكي كيف غزا وليام الفاحت انكلترا في عام 1066.

ـانـويل ماكـرون سـيعـلن ذلك خالل زيـارة لـبريـطـانيـا إلجـراء محـادثـات مع رئيـسـة الوزراء تـيـريزا ز وذا كـارديـان إن الرئـيس الـفرنـسي إ وقالـت صحـيـفتـا تـا
نسوجة التي ال يعرف منشأها األصلي على وجه التحديد والتي لم تغادر فرنسا طوال تاريخها البالغ نحو  950 عاما معروضة اآلن في بلدة بايو الواقعة في ماي.وا

إقليم نورماندي بشمال غرب فرنسا.
ـلك هارولـد األجنلـو ساكسـوني في معـركة هـاستيـنجـز من األحداث التي وكان غـزو وليام دوق نـورمانـدي الذي اشتـهر بـاسم وليام الـفاحت لـبريـطانيـا وانتـصاره على ا

غيرت مسار تاريخ انكلترا.
عمار في انكلترا. عركة بداية الغزو النورماندي الذي غير اللغة والقوان والعادات وا وكانت ا

ـنسـوجـة التي خـضعت لـفحـوص لضـمان عـدم تضـررها جـراء النـقل يـأتي نتـيجـة محـادثات اسـتمـرت اشهـراً عدة بـ مسـؤول من ز أن قـرار إعارة ا وذكرت صـحيـفة تـا
وزارتي الثقافة في البلدين.

رسالة لندن
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لـكي يصـدر كـتاب الديب مـا فأنه
يـنـتظـر طـويالً حـتى تتـوفـر لديه
ـوضوع ـقاالت ذات ا كمـية من ا
ـتقاربة الواحد وذات الـقصائد ا
ضمون ولكن من حيث البناء وا
الشاعـر حامد حـسن الياسري ال
يـنــتـظـر طـويالً  ,فـهــو إعـتـاد ان
يــصــدر كـــتــابــاتـه عــلى نـــفــقــته
اخلـاصــة وإعــتـاد ان يــجــمع مـا
يــنــجــزه فـي  كــتـاب  ,حـتى وان
كــان الـــكــتـــاب بــ الـــقــصـــيــدة
والـسـيــرة الـذاتـيــة والـقـصص ,
وذلك ما حـققه في كتـابه اجلديد
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صـدر لـلـكـاتـبـة فـضـيـلـة يـزل كـتاب
بــعـــنــوان (كــر راضي الــعــمــاري
وردة ومنصـة واجلمهـور فراشات)
وهـــو مـن اعـــدادهـــا وحتــــريـــرهـــا
ويتـناول جتربة الـعماري الـشعرية
نـظـور الـنقـدي.ويـقع الـكـتاب فـي ا
الصـادر عن دار ومكتـبة كر ودار
ومكتبة اوراق في  138صفحة من
ــتــوسط.ويــضم الــكــتـاب الــقــطع ا
مـواضـيـع ومـقـاالت كــان الـعـمـاري
محورها  سبق نشرها في صحف
مـتـعـددة ومـنـهـا :( الشـعـر هـاجس
انــســاني) لـفــائــز حــداد  و (جـرح

لـلــبـيع كــر راضي الـعــمـاري رقـة
الــبــوح... وغــنـاء اجلــرح الــنــبـيل)
و(قـراءة في ديوان ـنذر عـبـد احلر
وجـع روحـي ) لـــــــنــــــــجـم عـــــــبـــــــد
وهـناك مقـال حلس سرمك خلـيفة
حـــــسن بـــــعــــنـــــوان( كــــر راضي
الـعمـاري.. وشـعره بـالعـاميـة جرح
و(اثـــار الـــوجـــود الــــذي ال يـــبـــرأ)
الـوجع في صـدمـة االنـكـسـار قراءة
فـي مــجـــمـــوعـــة لـــلـــوطن وعـــيــون
صـاحبـتي) امـا مقـال داود سلـمان
الـشـويـلي فــعـنـوانه ( كـر راضي
الـــــعـــــمـــــاري وطــــراوة الـــــشـــــعــــر
وهـــنـــاك مـــقـــال لـــعــادل الـــعـــامي)

الـــعـــرداوي بـــعـــنـــوان (وجع
ــولــود الــتــاسع) روحي .. ا
وكتب جمال خضير اجلنابي
عن (الــبـنــاء الـفــني في لــغـة
العماري) وقال العماري في
تقـرير اعـدته خولـة العـكيلي
بعد احتفاء جريدة (الزمان)
بـــالـــعـــمـــاري بـــعـــد صــدور
مـجـمــوعـته (جـرح لــلـبـيع)(
الزمـان االولى التي حتـتفي
بـاشـعــاري وتـعـيــد ثـقـتي)
وكـتب عـبداالمـيـر اجملر عن
(كـــــر الــــعـــــمـــــاري .. في

العشق السياسي).
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االحــداث الــتي تــقــدم شــخــصــيـة
ــفــتــون بــشـبــاب آفل الــعـجــوز ا
ا يريد الـتأكيد على رجولة ال كا
مـقـابل انـوثة يـسـتـهلـكـهـا الـزمن 
مـتنـوعـة ومتـعددة وطـاغيـة تصل

حد احملرمات.
 كاشفا من خاللها مجتمعا مترفا
خلـقته ظروف سيـاية واجتـماعية
ال تـعرف االسـتقـامة ال سـلوكا وال
مــواقـف فــيــمــا تـــكــون "بــســتــان
ــرجتى " هي االمـل ا الـــيـــاســمـــ
والــــرجــــاء الـــذي يــــفــــتح ابـــواب
اضي في مسـتقبل جتـاوز محن ا
ـأسـاويـة الـعـديـدة.ناطق صـوره ا
ـــــــــــتـــلـك حـــرفـــيــة خـــلـــوصي 
ـبـتكـر وبـستـانه االثـير الـروائي ا
هـذا شـاهـد عـلى عـطائـه االبداعي

الثر).
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دار
ميزوبوتاميا للنشر
والــتــوزيـع صـدرت
لـــــلـــــروائي نـــــاطق
خــــلـــوصـي روايـــة
بـعــنـوان (بــسـتـان
الــيــاسـمــ ) تــقع
في  213صـــفــحــة
مـن الــــــــــــقــــــــــــطـع
تـوسط  وزينت ا
غالفـــهـــا االخـــيـــر
كـــلـــمـــة لـــلـــنـــاقــد
حسب الله يحيى
قـال فـيـهـا (نـادرة
هـي الــــــروايـــــات
الـــتي تـــســتـــأثــر
بـاهـتمـام الـقار

وتــشـــده الى صــفـــحــاتـــهــا مـــنــذ
الـبـداية حـتى ينـتـهي من قراءتـها
فـي جـــلـــســـة واحـــدة و"بـــســـتــان
" لــلـــروائي الــعــراقي الــيــاســـمــ
ناطق خلـوصي من هذه الروايات
االثـيـرة الـتي تـأسـر قـارءهـا حيث
ال يــنــفك عـن مــتــابــعــة احــداثــهــا
ــا وصـــوال الى خــتــامـــهــا وذلك 
حتــــمـــــلـه من تـــــشــــويـق واثــــارة

وانتباه ومتعة. 
ـيـزات لـلـروايـة الـنـاجـحة وهي 
الـــــتـي حتـــــمـل فـــــضـال عن تــــــلك
كـل مـقـومـات االسـلوب ـمـيزات  ا
تقن والقص الذي جاء تأني وا ا
عـلـى مـســتـويــ اعـتــمـد فــيـهــمـا
ـــــؤلف عـــــلى احلـــــرف االســــود ا
الــبـارز واحلــرف االســود الــفـاحت
للـداللة على مـستويـات وانتقاالت
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أصدر دار الكـتب العلـمية
للطـباعة والـنشـر والتوزيع
في بـغـداد  مــؤلف "أنـثى
بال تـضــاريس" لــلــكـاتــبـة
شـهــد ريـاض الــعـزاوي 
يتضمن مـجموعة رسائل
إنــســـانــيـــة عن مـــحــارب
خـبـيث يــصـيب االنـسـان
(الــــســــرطــــان) .وقــــالت
الــكــاتــبــة شــهــد ريــاض
ــــهـــنـــدســـة الـــعـــزاوي ا
بـاخــتــصــاص األجــهـزة

ـستـشـفـيات الطـبـيـة ان  عمـلـهـا ونـشاطـاتـهـا وزيارتـهـا ا
ــرض اخلــبــيـث وصــنــعت قــصص من الحــظت تــفــشي ا
ـهم احلـقــيـقــة والـواقع  والــكـتــاب لـنــا ولـهم لــنـشــعـر بــا
وتستمـد القوة منهـم  ونحمد ربنـا على نعم ال نـشعر بها
اال عـنـدمـا نــسـمع قـصــصـهم .وتـابــعت الـعـزاوي خالل 
ـؤلفـها "أنـثى بال تـضاريس" في توقـيعـهـا الطـبعـة االولى 
معرض بـغداد الـدولي للكـتاب  ال اتـمنى ان حتزنـوا عند
قـراءة ســطـور هـذا الــكـتــاب  لـكن اتــمـنى ان تــشـعـروا 
ـا تـقــرأون  فـالـشــعـور بـالــغـيـر يــنـقي الـروح تـتـاثــرون 
ويغسلها من شوائبها  لتعـود ماءً صافياً كما خلقها الله
ــلــكــهـا دون ان نــدرك أهــمــيـة  واحلــمـد لــله عــلى نــعمً 
وجودها كبديهيات في حياتنا  وابطال نصوصي القليلية

بحقكم  فإننا نستمد القوة واالرادة منكم والعزم .
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