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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

م��ن��ه��ج ال���دك���ت���ور ول���ي���د حم���م���ود خ��ال�����ص
م��ا حتمل��ه �شخ�صي��ة الع��امل الدكتور ولي��د حمم��ود خال�ص م��ن �سمات
وقدرات ت��دل داللة �أكيدة على عمق املنه��ج والأ�سلوب الذي يلتزم به
يف درا�سات��ه العميق��ة يف الأدب العربي ،فقد متيز ا�سلوب��ه ب�أثر عميق
�صنعته ثقافة عالية ودقة يف املعرفة واالطالع.
وم��ع عطائه العرب��ي يف الثقاف��ة والأدب ،فق��د بقي خمل�ص��ا لبداياته
وا�ساتذت��ه يف الع��راق ،ووفي��ا لأهل��ه ،فحق��ق توازن��ا كب�يرا من خالل
منهج��ه وطموح��ه ،ويب��دو ت�أثري الأوائ��ل الذين تعلم منه��م ونهل من
جتربتهم وتزامن مع عطائه��م جليا على منهجه وجتربته ،وزاد عليهم
يف العطاء والقدرة على الأبداع.
وي��دل العطاء ال�ثر امل�ستمر لهذا الع��امل �أن الأمة مل ت��زل تزخر بتلك
الطاق��ات اخلالقة واملبدعة التي حتفظ ذل��ك الإرث من الرتاث ،وتلك
الكنوز التي تزخر بها اللغة والأدب العربي وق�ضايا الثقافة ،وجمتمعنا
ب�أم���س احلاجة اىل مثل تل��ك الدرا�سات والأبحاث يف ه��ذا الزمن الذي
تبخل به احلكومات على العامل املعطاء ،وتتنا�سى تلك الأ�سماء امل�ضيئة
الت��ي لن تغادر �سم��اوات الوطن ،والتي ما انتظ��رت مقابل عطائها الذي
ميثل كنزا حقيقيا من كنوز الأمة يف اللغة.
ومنه��ج الع��امل الدكت��ور ولي��د حمم��ود خال���ص ينعك���س عل��ى طالبه
ومريدي��ه يف ال�سل��وك وااللت��زام ،وم�ضم��ون البحوث الت��ي ي�ضيء بها

زهري كاظم عبود

وميك ��ن ان نلخ� ��ص املنه ��ج ال ��ذي التزم ��ه الدكت ��ور
ولي ��د حممود خال� ��ص يف تطوير الر�ؤي ��ة التاريخية
ل�ل��أدب العرب ��ي و�إحي ��اء النظ ��رة اجلدي ��ة املتجددة
ل�ل��أدب ،وامل�ساهمة يف حتقيق م ��ا ي�ساهم يف تعميق
تل ��ك النظرة ،من خالل الوثيق ��ة والتحليل والتجربة
ومن خالل البحث واال�ستق�ص ��اء و�إخ�ضاعها ملعايري
املا�ضي وامل�ستقبل ،و�إحياء تلك النتاجات مبا يحقق
لها التجدد والفائدة.
وت ��رك الدكت ��ور وليد حمم ��ود خال�ص �أث ��را وا�ضحا
يف الآف ��اق الثقافي ��ة الرحب ��ة التي نق�شه ��ا يف اذهان
طلبت ��ه ومتابع ��ي الثقافة والأدب العرب ��ي ،من خالل
الأرث ال ��ذي انتج ��ه خالل الفرتة الت ��ي تلت ح�صوله
على �شهادة الدكتوراه ،ومن خالل ما
تركه من ت�أثري لدى طلبته الذين �أنار
لهم طريق الثقافة والأدب ،من خالل
م�ؤلفات ��ه التي قدمه ��ا �أو الكتب التي
حققه ��ا وعل ��ق عليها� ،س ��واء منها ما
يتعلق بالثقافة العراقية �أو العربية.
يذك ��ر �أن الدكت ��ور ولي ��د حمم ��ود
خال�ص ول ��د بتاري ��خ 1951/8/16
يف مدين ��ة بغ ��داد ،واكم ��ل درا�ست ��ه
االبتدائية واملتو�سطة والثانوية يف
بغ ��داد حيث دخل كلي ��ة الآداب بق�سم
اللغ ��ة العربي ��ة بجامعة بغ ��داد التي
دخلها يف ع ��ام  1968وتخ ��رج منها
يف عام .1972
مت قبوله يف جامعة عني �شم�س حيث
ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر من
كلي ��ة الآداب بجامعة ع�ي�ن �شم�س –
ق�سم اللغة العربية يف عام 1977
ع ��اد اىل بغداد ليوا�صل تعليمه العايل بجامعة بغداد
بق�س ��م اللغ ��ة العربية بكلي ��ة الآداب حيث ح�صل على
درجة الدكتوراه منها يف عام .1981
وبق ��ي الدكتور وليد حممود خال� ��ص التلميذ الأمني
على م ��ا تعلمه م ��ن �أ�ساتذته يف طريق ��ة �أبحاثه التي
تت�سم بالعم ��ق والتب�سيط ،والتي �أجنزها يف فرتات
متباعدة ،عاك�سا بذلك تلك املنهجية يف العمل الثقايف
والبح ��ث الأدب ��ي ،واملكتب ��ة العربية ب�أم� ��س احلاجة
لهذا اجلهد الر�ص�ي�ن ،والتي �أنعك�ست لي�س فقط على
تالمي ��ذه ومتابعيه ب ��ل على جممل الثقاف ��ة العربية،
حيث �صار �أ�سمه المعا ومتميزا وحم�سودا.
وم ��ن �أروق ��ة جامعة ال�سلط ��ان قابو� ��س يف عمان –
كلي ��ة الآداب والعلوم االجتماعية ق ��ام الدكتور وليد
حممود خال�ص وهو املتخ�ص�ص بتدري�س مادة النقد
الق ��دمي ،بتحقي ��ق كت ��اب ((مقدم ��ة الدرالفريد وبيت
الق�صيد)) ملحمد ب ��ن �سيف الدين �أيدمر امل�ستع�صمي
ت  710هـ ،وهو فلك الدين �أبو ن�صر حممد بن �سيف
الدين �أيدمر بن عبد الل ��ه امل�ستع�صمي ،وبعد اكتمال
حتقي ��ق الكت ��اب بال�ش ��كل ال ��ذي �أو�صل ��ه اىل القارئ
العرب ��ي ق ��ام ب�إهدائ ��ه يف املقدم ��ة الت ��ي كتبه ��ا اىل
الغائب�ي�ن احلا�ضرين حق ًا م�صطفى ج ��واد و�إبراهيم
ال�سامرائ ��ي ،حيث �أ�صب ��ح تراث الأول م ��ورد ًا ينهل
من ��ه الآخ ��رون دون ذك ��ر �أو �شك ��ر ،ورح ��ل الث ��اين
حم ��رور ًا حزينا ب�صم ��ت ،خدما لغ ��ة الق ��ر�آن و�أفنيا
عمريهم ��ا يف تبي ��ان �أ�سراره ��ا والدفاع عنه ��ا ،وتلك
مفارقة نلم�سها ب� ��أمل دفني ،و�أ�سماء مثل التي خطرت
على بال الدكتور خال�ص �أو تلك التي مل تخطر ت�شري
اىل جزء من حياة العراقيني وتباهيهم بهذه الأعمدة
الرخامي ��ة اجلميلة يف الأدب ،و�أ�شع ��ل لهما مل�سة من
الذكري ��ات مبللة بدموع الوف ��اء ،وهي حلظات �صدق
باقية ب�أعناق العراقيني.
والكت ��اب املحق ��ق ينتم ��ي يف �سياق ��ه التاريخي اىل
مراحل من حياة الأم ��ة �سميت جزاف ًا باملظلمة ،وقبل
الدخ ��ول يف املادة املحققة تط ��رق املحقـــق اىل حياة
امل�ؤل ��ف ومكانة الكت ��اب وقيمته االدبي ��ة ،مع و�صف
الن�سخة املعتم ��دة يف التحقيق و�أ�سباب ن�شر املقدمة
وحدها وتقييم عمله يف التحقيق.
و�ضمن �سياق التحقي ��ق يتعر�ض املحقق اىل �أ�سباب
ال�شع ��ر وف�صاح ��ة اللف ��ظ و�إب ��داع املعن ��ى و�أ�صناف
البديع و�صدق الت�شبيه وم�شاكلة التجني�س ومباينة
التطبي ��ق ووق ��وع الت�ضم�ي�ن ون�صو� ��ص الرت�صي ��ع
و�أتزان الت�سميط و�صحة التق�سيم وموافقة التوجيه
وح ��دة اال�ستط ��راد وح�ل�اوة اال�ستع ��ارة ونظاف ��ة
احل�ش ��و والرتدي ��د والت�صدي ��ر وت�أكي ��د اال�ستثن ��اء
وكم ��ال الت�صمي ��م والإيغ ��ال يف التبلي ��غ ويف الغلو
وم ��وازاة املقابل ��ة و�سهول ��ة الت�سهيم ودالل ��ة التتبع
وبراعة االبتداء ومتكني القوايف وخلو�ص ال�سبك.
والكت ��اب من �أعالق املكتب ��ة العربية اعتمد على 201
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طري��ق املعرف��ة ،ويعك���س به��ا تل��ك الطبيع��ة والقابلية ل��دى طالبه
يف اجلامع��ات الت��ي ح��ل به��ا ا�ست��اذا وباحث��ا ورائ��دا م��ن رواد الثقافة
العربي��ة ،ويعك���س يف التزام��ه ال�ص��ارم بتل��ك املنهجية ذل��ك الأ�سلوب
امل�ستم��ر يف البحث والتق�صي والتعم��ق يف التحليل والتحقيق ب�صدقية
و�أمان��ة والأ�ستم��رار على طالبه ليخلق من بينه��م ممن يعك�س منهجه
و�شخ�صيت��ه ،تلك ال�شخ�صية التي متكنت تل��ك ال�شخ�صيات التي �سبقت
الدكتور وليد حممود خال�ص يف عطائها �أن تعك�س بع�ض ًا منها يف روحه،
ف�أثبت ا�ستمرارها يف العطاء.
عط��اء تلك ال�شخ�صيات من �أمثال م�صطف��ى جواد و�إبراهيم ال�سامرائي
و�إبراهيم الوائلي ومهدي املخزومي وعلي جواد الطاهر وكا�صد الزيدي
وغريهم من عمالقة اللغة والثقافة ،من الذين تركوا ب�صماتهم وا�ضحة
عل��ى �شخ�صي��ة وابحاث الدكت��ور وليد حمم��ود خال�ص ،ب��ل حتى على
�شخ�صيته التواقة للبحث وموا�صلة العطاء باقتدار وبتوا�ضع جم.
الدكت��ور ولي��د حمم��ود خال�ص �أح��د ه���ؤالء التالميذ ،وحام��ل م�شعل
ه�ؤالء الكبار وبقيتهم فينا ،يتخطى فوا�صل الزمن ويكتب بلغة الكبار
ب�صمت وتوا�ض��ع جم ،وليد حممود خال�ص هذا اال�س��م الذي تنفلت من
ب�ين �أ�صابعه جنوم الأبح��اث الأدبية و�أزاهري اللغ��ة العربية يعطر بها
زهو املدن التي يحل بهــا ،ال يتوقف عطا�ؤه وال ين�ضب معينه.

من م�ؤلفات الدكتور وليد حممود خال�ص
م�ص ��در م ��ن امل�ص ��ادر العربي ��ة ،و�أورد املحقق �ضمن
ف�صول ��ه �أبيات� � ًا م ��ن ال�شع ��ر العربي الت ��ي ت�شري اىل
مو�ضوعاتها.
فنقل عن احلطيئة:
هم القوم الذين �أذا املت من الأيام مظلمة �أ�ضاءوا
وعن �أبي متام:
جب ��ال فوارغ ،غي ��وث هوامع جنوم طوال ��ع� ،سيول
دوامع
�أم ��ا ثمرة العالقة امل�ستمرة بالأدب يف منطقة اخلليج
العرب ��ي التي زامنه ��ا الدكتور وليد حمم ��ود خال�ص
مدة تزيد على � 20سن ��ة� ،أقرتب بها الباحث عن كثب
من احلركة الأدبي ��ة يف منطقة اخلليج العربي قدمي ًا
وحديث� � ًا ،ف�أجن ��ز كتاب� � ًا يعد م ��ن الكت ��ب املو�سوعية
واملهمة التي تبح ��ث يف ق�ضايا الأدب يف دول معينة
من دول اخلليج العربي ،فقد �أجنز كتابه ((الأدب يف
اخلليج العربي – درا�سات ون�صو�ص)) والذي طبع
من قبل املجمع الثقايف يف �أبو ظبي ،حيث مت تق�سيم
الكتاب اىل ثالثة �أجزاء.
الأول ع ��ن دول ��ة الأم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة ،حيث
اختار الباحث ق�ص�ص عبد احلميد �أحمد – درا�سة يف
البيئ ��ة املكانية ،ثم ق�ص�ص حممد املر حيث �أ�شار اىل
اخلي ��ط الرفيع الذي يربط الأج ��زاء املتناثرة للق�صة
ظاهري� � ًا ،والق�ص ��ة الق�ص�ي�رة درا�س ��ة يف امل�ضم ��ون
والبن ��اء ،ونقد ال�شعر يف جمل ��ة �ش�ؤون �أدبية درا�سة
يف املنه ��ج واملادة ،وجدلية املر�أة والطبيعة يف �شعر
�سلط ��ان العوي�س جتلي ��ات الر�ؤيا و�آف ��اق الت�صوير،
حي ��ث تط ��رق اىل ال�شخ�صي ��ة يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة
والت ��ي الميك ��ن اال�ستغناء عنه ��ا بالرغــم م ��ن احليز
ال�صغري حلركة القا�ص لنقطة التنوير.
الث ��اين عن دولة البحرين ،حيث تعر�ض الباحث اىل
حياة ال�شاعر ال�صلتان العبدي وماتبقى من �شعره.
ه ��ذا الكت ��اب ي�ضم ب�ي�ن دفتي ��ه درا�س ��ات ون�صو�ص ًا
عاجل ��ت مفا�ص ��ل مهم ��ة يف احلرك ��ة الأدبي ��ة قدميها
وحديثها يف اخلليج العربي.
وق ��د فر�ض املنه ��ج نف�سه يف جعل ه ��ذا الكتاب ثالثة
�أجزاء من حيث غزارة املادة العلمية نف�سها من جهة،
وانتمائها �إىل واحدة من دول اخلليج العربي ح�سب
التق�سيم�ي�ن ال�سيا�سي واجلغ ��رايف املعروفني لدوله
الآن بحي ��ث ي�ضطل ��ع الأول من هذه الأج ��زاء بدولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،ويعتن ��ي الثاين مبملكة
البحرين يِّ
ويول الثالث وجهه �شطر �سلطنة عمان.
بالأ�ضافة اىل درا�سة �سرية كمال الدين ميثم بن علي
ميث ��م البحراين ،ومنهاج ال�سل ��وك يف معارج امللوك
ملحم ��د ب ��ن �أحم ��د بن حمم ��د ب ��ن يو�سف ب ��ن �صالح
البح ��راين ،بعده دي ��وان ال�شيخ حممد ب ��ن �أحمد بن
حمم ��د بن يو�س ��ف بن �صالح ب ��ن خمي�س بن خمزوم
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وكت ��ب الدكتور ولي ��د حممود خال� ��ص درا�سة حتت
عن ��وان «كتاب ال�شخ�صية املحمدي ��ة لل�شاعر العراقي
معروف الر�ص ��ايف وقفة منهجي ��ة يف ق�ضية حتقيق
الن�صو�ص ون�شرها» ،ن�شرته جري ��دة «الر�أي الآخر»
يف عدده ��ا  ،»147نق�ل ً�ا ع ��ن بح ��ث حمم ��ود العبطة
املن�ش ��ور يف جمل ��ة «امل ��ورد» .يق ��ول الدكت ��ور وليد
حمم ��ود خال� ��ص(( :يق ��ع الكت ��اب يف  43كرا�س ��ة.
�أودعه الر�صايف ّ
بخطه لدى �صديقه املرحوم حممود
ال�سنوي .كما ا�ستن�سخه م�صطفى علي ،وا�ستن�سخه
كام ��ل اجلادرج ��ي ّ
بخط ��ه ،ويقع يف �أربع ��ة جملدات
ت�ض� � ّم � 1154صفح ��ة ،وعليه �إجازة بخ � ّ�ط الر�صايف
نف�س ��ه)) .جاء يف كلم ��ة الر�صايف ،الت ��ي حذف منها
يف الكتاب املطب ��وع ا�سم اجلادرجيّ :
((اطلعت على

ح���������������س�������اب�������ات ال��������ن��������واب
حممــــد الذهبــــــي

ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق
ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد
االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين
اخلا�ص بال�صفحة:

الأ�صبع ��ي الأرايل البح ��راين ،الثال ��ث ع ��ن �سلطن ��ة
عم ��ان ،ن�ص يف ال�سل ��وك العماين لل�شي ��خ �سعيد بن
خلق ��ان اخلليل ��ي ،درا�س ��ة يف خمطوطة عماني ��ة ((�إ
ي�ض ��اح نظ ��م ال�سل ��وك اىل ح�ض ��رات مل ��ك املل ��وك))
لل�شي ��خ نا�ص ��ر بن جاع ��د اخلرو�ص ��ي .حي ��ث ي�ؤكد
الدكتور خال�ص ان حركة الثقافة احلديثة واملعا�صرة
يف �سلطن ��ة عمان حتاول �أن جتد له ��ا مكان ًا فاع ًال من
خالل حمورين الأول االتكاء على الرتاث واالنطالق
من ��ه والث ��اين يف االنقطاع عن ال�ت�راث وطرح ثقافة
بديلة يراها �أهلها بديال..
كم ��ا حقق كت ��اب (ن�ص يف ال�سل ��وك العماين) لل�شيخ
�سعي ��د ب ��ن خلف ��ان اخلليل ��ي املتوف ��ى �سن ��ة 1287
للهجرة ،ويذكر يف الكتاب �أن�شغال الباحث منذ زمن
بال�سل ��وك العم ��اين درا�سة ملفا�صل ��ة املهمة ،وحتقيقا
لن�صو�ص ��ه املخطوط ��ة ،فق ��دم درا�س ��ة مو�سع ��ة ع ��ن
ال�شي ��خ نا�ص ��ر ب ��ن �أبي نبه ��ان اخلرو�ص ��ي ،وكتابه
املتمي ��ز (�إي�ض ��اح نظ ��م ال�سل ��وك �إىل ح�ض ��رات ملك
امللوك) الذي �شرح فيه تائيتي ابن الفار�ض ال�صغرى
والك�ب�رى وفق منهج مبتكر ،ور�ؤي ��ة مل ي�سبق �إليها،
وهو يعم ��ل الآن على حتقيق ذل ��ك املخطوط ال�ضخم
متهيدا لإخراج ��ه اىل النور بحلة تليق به ،ومبكانته
العلمي ��ة والأدبي ��ة العالية ،ويق ��دم الآن ن�صا ق�صريا
ظفر به وه ��و يجول يف �أوراق املخطوطات العمانية
دار�سا له ��ا ،وم�ستفي ��دا منها ،وين�ضوي ه ��ذا الن�ص
حت ��ت االجت ��اه ال�سلوك ��ي �سال ��ف الذكر ،وه ��و لأحد
�أعمدة هذا االجتاه ،ونريد به ال�شيخ �سعيد بن خلفان
اخلليلي تغمده الله رحمته.
وق ��د اقت�ض ��ى منه ��ج البح ��ث �أن ي�أتي وف ��ق املحاور
الآتية:
 ملحة عن ال�سلوك العماين ،ومفهومه العام. نبذة عن ال�شيخ اخلليلي وجهاده الفكري. -و�صف املخطوط ،ومو�ضوعه ،وعلمنا فيه.

هذه الن�سخة التي ا�ستن�سخها �صديقي الفا�ضل كامل
اخليام (اجلادرجي) على الن�سخة التي كتبتها ّ
بخطي
من كتاب ال�شخ�صية املحمدية فر�أيتها �صحيحة كاملة
خالي ��ة من الأغالط يف الن�سخ .فلذا �أجيز له روايتها،
والنقل عنه ��ا ،واالعتماد على ما هو مكتوب فيها قبل
طبع ن�سخة الكتاب الأ�صلية .ون�شرها ،ومبا �أنيّ �أثق
بثقافة كامل اخلي ��ام ،وب�صدقه و�إخال�صه يف م�سائل
العلم والأدب ،كتبتُ هذا �إعالم ًا بذلك)).
تاب ��ع لنت ��اج الدكت ��ور خال�ص وه ��و م ��ن رواد الفكر
النق ��دي العرب ��ي ،بالرغ ��م م ��ن م�شاغل ��ه الأكادميي ��ة
وحر�ص ��ة على واجبه يف ن�ش ��ر الكلمة الطيبة واللغة
الر�صينة بني طلبت ��ه الذين يتابعون الدكتور خال�ص
فهو ينهل لهم من منه ��ل الأولني الذين خطوا بعرقهم
كل هذا العطاء ،وج�سد لهم لي�س فقط العطاء واملعرفة
والأمان ��ة العلمية ،و�أمنا ج�سد له ��م تلك ال�شخ�صيات
العمالق ��ة يف جمالها العلم ��ي التي بتن ��ا نفتقدها يف
زماننا احلا�ضر.
جمموع ��ة كبرية من الدرا�س ��ات والتحقيقات العلمية
ا�ستطاع الدكتوروليد حممود خال�ص �إجنازها �ضمن
الف�ت�رات املتباع ��دة الت ��ي كان به ��ا يف �سلطن ��ة عمان
يعم ��ل يف �أروقة جامع ��ة ال�سلطان قابو� ��س يف كلية
الآداب والعل ��وم االجتماعي ��ة� ،أهتم اغلبه ��ا بتوثيق
�أجزاء مهمة من احلركة الأدبية والعلمية يف اخلليج
العربي ،وهي مهمة لي�س ��ت بالي�سرية ،بالأ�ضافة اىل
احلاج ��ة املا�سة لها �ضمن ه ��ذا ال�سياق ،حيث كان يف
عام  1992قد �أجنز حتقي ��ق ديوان ال�شيخ حممد بن
�أحمد الأ�صمعي.
وحر�ص ًا �أكي ��د ًا على امل�ستوى املع ��ريف العميق الذي
يتمتع ب ��ه الدكتور وليد حممود خال� ��ص ف�أنه الينفك
ع ��ن املتابع ��ة والبح ��ث والتق�ص ��ي ،وارتي ��اد حقول
مدرو�س ��ة �سابق� � ًا نب� ��ش يف ترابها وقل ��ب �صفحاتها
و�صق ��ل معلوماتها فح ��ق لن ��ا �أن ن�سمية كتاب� � ًا جلي ًا
وا�ضح ًا للجهد ال ��ذي طفح من عرق املثقفني والأدباء
يف تلك الدول ،ودرر مثل تلك التي يفكك الدكتور وليد
خال�ص �أ�سرارها ومينحها للقارئ وللم�ستقبل زاهية
ويجلله ��ا بتحلي ��ل يزي ��ح عنه ��ا كوامنه ��ا ورموزها،
ويعر�ضه ��ا �سهل ��ة �سل�سل ��ة لتك ��ون بالأ�ضاف ��ة اىل ما
احتوته املكتبة العربية من نفائ�س املخطوطات التي
مت حتقيقها ر�صيد ًا �آخر.
نالح ��ظ اجلهد الكبري الذي يبذله الدكتور اجلليل يف
�سبي ��ل توظيف وقت ��ه وعمره من اج ��ل خدمة الثقافة
والأدب ،واحلر� ��ص عل ��ى متابع ��ة التجدي ��د وتدقيق
البح ��وث والدرا�س ��ات والر�سائل اجلامعي ��ة للطلبة،
وه ��ذا احلر�ص الأكيد متزامنا م ��ع املحطات العربية
الت ��ي يت ��وزع عليه ��ا ،والتي ت�ؤك ��د ب�ضمائ ��ر حية �أن
عل ��ى تلك اجله ��ات �أن تن�ص ��ف هذا الع ��امل وتت�سابق

على تكرميه حر�صا على اجله ��ود املبذولة واملتميزة
واخلدم ��ة الكب�ي�رة الت ��ي مينحها للثقاف ��ة ب�شكل عام
والأدب العرب ��ي ب�ش ��كل خا� ��ص ،وللأكادمييات التي
عمل بها ب�شكل �أخ�ص.
وحتقيق الكتب املخطوطة من �أكرث املهمات �صعوبة،
مثلم ��ا �أكرثها �أهمية الكت�ش ��اف بواطن الثقافة �ضمن
مراح ��ل معين ��ة ه ��ي الف�ت�رات الت ��ي كتبت به ��ا هذه
املخطوط ��ات ،والت ��ي ي�ستل ��زم الكت�شافه ��ا وحتليلها
وحتقيقه ��ا قدرة و�سع ��ة علمية ،توف ��رت يف �شخ�ص
الدكتور وليد حممود خال�ص ،فكان لها �أه ًال ومتمكن ًا
يف التحلي ��ل والتحقيق ،ولعل حتقيق ��ه كتاب (�أديان
الع ��رب وخرافاتهم) ل�ل��أب ان�ستا�س م ��اري الكرملي
ال ��ذي ا�صدرته امل�ؤ�س�سة العربي ��ة للدرا�سات والن�شر
يف ع ��ام  2005يج�س ��د �أمنوذج ��ا م ��ن بني ذل ��ك الكم
الهائ ��ل من امل�ؤلفات التي حققها وبذل فيها من روحه
جه ��دا وا�ضح ��ا و�أث ��را ملمو�س ��ا مل ��ا حلاج ��ة املكتب ��ة
الثقافي ��ة االن�سانية من حاجة ملث ��ل تلك امل�ؤلفات ،كما
يف حتقيق ��ه لكتاب (�شرح نقائ� ��ض جرير والفرزدق)
وهو كتاب بثالثة �أجزاء م ��ن �إ�صدار املجمع الثقايف
يف �أب ��و ظبي بالإمارات العربي ��ة املتحدة ،من �أهمية
بالغ ��ة يف الثقاف ��ة والتاري ��خ ،وجهدا علمي ��ا لإحياء
ه ��ذا الأثر العرب ��ي الأ�صيل ،وحتقيق ��ه لكتاب (ف�ضل
الع ��رب والتنبيه على علومها) الب ��ن حممد بن قتيبة
الدنيوري م ��ن �إ�صدار نف�س املجمع يف العام ،1998
وا�ستم ��راره بالتحقي ��ق لروائع قالئ ��د الأدب العربي
وجواهره املكنونة ،والتي يحتاجها املتابع والباحث
واملثقف ،بالأ�ضافة اىل حتقيقه ديوان ال�شاعر ال�شيخ
حمم ��د بن �أحمد الأ�صمعي يف ع ��ام  1992عن �أحتاد
كتاب الأمارات.
و�أ�صدر اي�ضا (�أوراق مكوية من تاريخ الأدب املقارن
يف الوط ��ن العربي) يف عام  1997من قبل امل�ؤ�س�سة
العربي ��ة للدرا�سات والن�شر ،والدر�س النقدي القدمي
ب�ي�ن النظري ��ة وامل�صطل ��ح  2004م�ؤ�س�س ��ة الوراق،
وال�شاعر اجلامح خلفان بن م�صبح ()1946-1923
دائرة الثقافة والإعالم .2004
وكل ��ل تل ��ك الدرا�س ��ات بكتاب ��ه (بغ ��داد :التاري ��خ
وال�شع ��ر) التي ا�صدرته امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�ش ��ر  ،2005و(�أب ��و العالء املع ��ري ناقدا) مكتبة
املكتبة .1986
و�إذ نفتق ��د الأ�سم ��اء الكب�ي�رة يف اللغ ��ة وال�ت�راث
بع ��د �أن رح ��ل الكب ��ار اىل دار احلق ،وبع ��د �أن هاجر
غريه ��م يف بل ��دان الل ��ه ،مل يزل ه ��ذا الع ��امل اجلليل
يخط ��و بثبات وثقة وهو يحم ��ل م�شاعلهم التنويرية
وي�سل ��ك خطواته ��م ليج�س ��د وجوده ��م الأم�ي�ن م ��ن
موقع ��ه الأكادمي ��ي يف جامع ��ة ال�سلط ��ان قابو� ��س
يف عم ��ان يه ��دي اىل ع�ش ��اق اللغة ومتابع ��ي الثقافة

العربي ��ة حتقيقات وحتليالت يف خدمة اللغة وتبيان
�أ�سراره ��ا والغو�ص يف بطون ال�شعر لينهل منه قراء
العربية ،فقد �سلموه امل�شاعل ليكون �آخر العمالقة يف
اللغ ��ة والرتاث ،بانتظار �أن يتوال ��د عمالقة يف اللغة
يف كل مكان من هذا الوطن الف�سيح.
وم�ساهم ��ة من ��ه يف اث ��راء اللغ ��ة و�آدابها فق ��د �أجنز
تقدمي ��ه وحتقيقه لكت ��اب تاريخ �آداب اللغ ��ة العربية
ال ��ذي اع ��ده الأ�ستاذ ح�س ��ن الع ��دل ()1904-1862
م�ساهم ��ة من ��ه يف ن�ش ��ر التي ��ار املدر�س ��ي يف درا�سة
الأدب العرب ��ي من حي ��ث تق�سيم ع�صوره اىل جاهلي
ف�إ�سالم ��ي ف�أم ��وي وعبا�س ��ي ،وبه ��ذا التحقيق يقدم
الدكت ��ور ولي ��د خال� ��ص �شيئ ��ا نافع ��ا لتاري ��خ الأدب
العربي يعني على فهم بدايات الت�أليف
في ��ه ،وتط ��وره فيم ��ا بع ��د ،وي�ستمر
عط ��ا�ؤه يف نقله وتعليق ��ه على كتاب
نق ��د ال�شع ��ر ال ��ذي حقق ��ه قدام ��ة بن
جعف ��ر البغ ��دادي والف ��ه بالأنكليزية
�سيجر ادريانو�س بو نيباكر.
ويع ��د كت ��اب نق ��د ال�شعر م ��ن �أمهات
النق ��د العربي القدمي وذخائره،حيث
تعر�ض ابن قدامة البغدادي جلمهرة
م ��ن ق�ضاي ��ا النق ��د العرب ��ي الك�ب�رى
والتي �شغلت مباحثه حقبا متتابعة،
بالإ�ضافة اىل ما �ضمته بني دفتيه من
عيون ال�شعر العربي.
وماميي ��ز الدكت ��ور ولي ��د حمم ��ود
خال�ص وف ��ا�ؤه و�أخال�صه لأ�صدقائه
و�أ�ساتذت ��ه ،بالإ�ضاف ��ة اىل تعفف ��ه
وتوا�ضع ��ه اجلم ،وه ��ذه من خ�صال
العلماء الأفذاذ.
ولع ��ل كتابه (ابراهي ��م الوائلي يف �سريت ��ه و�أوراقه
املن�سي ��ة) جذوة بني الرماد �إ�ص ��دار م�ؤ�س�سة الوراق
 2005م ��ن ب�ي�ن تلك الأ�ص ��دارات التي جم ��ع بها تلك
اخل�ص ��ال ،فقد عمد اىل حتقيق كتاب �أ�ستاذه ومريده
املرحوم �إبراهيم الوائلي ( ،)1988 -1914والكتاب
يظهر اجلانب الإن�ساين الذي �سطره الوائلي ،و�سرد
في ��ه عالقت ��ه بالوائل ��ي الت ��ي ب ��د�أت يف ع ��ام 1967
وا�ستمرت مدة طويلة بعد هذا ،وبني �إهدا�ؤه الكتاب
للفقي ��د ال�سي ��د تق ��ي القزوين ��ي �أح ��د اعم ��دة الإدارة
واملجتم ��ع العراقي و�صديق وال ��ده املرحوم حممود
خال� ��ص القان ��وين الف ��ذ والقريب اىل نف� ��س وروح
الدكتور وليد حممود خال�ص.
�أو يف دي ��وان م ��ن ملحم ��ة الرحي ��ل للفقي ��د الدكتور
�إبراهي ��م ال�سامرائي وال�صادر ع ��ن دار عمار بعمان
 2001والت ��ي قدم ل ��ه الدكتور ولي ��د حممود خال�ص
والت ��ي ابدع فيه ��ا ب�أ�سلوبه املتمي ��ز ،وللت�أثري البالغ
من الدكت ��ور ال�سامرائي على �شخ�صية الدكتور وليد
حمم ��ود خال�ص يجد عه ��ده يف تق ��دمي مقدمة لكتاب
(�إبراهيم ال�سامرائي – الإن�سان والكتاب) من ت�أليف
عبدالل ��ه ال�سريح ��ي م ��ن اليم ��ن و�إ�ص ��دار امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر .2007
و�أخريا يتوج �آخر �إ�صداراته الثقافية بكتابه (الن�ص
الغائب يف �أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ) من �إ�صدار
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  ،2009ب�إهداء
ممتع و�شيق لرفيق عمره و�صديقه القانوين ال�ضليع
وال�سي ��د اجلليل القزوين ��ي عدي ليكلل تل ��ك العالقة
الإن�ساني ��ة به ��ذه ال ��درر ،وي�سج ��ل بتل ��ك االلتفات ��ة
تل ��ك الرتبي ��ة والقيم الت ��ي ورثها وتعلمه ��ا وما انفك
يلت ��زم بها ،مع كل التوا�ضع ال ��ذي يجلل هام العلماء
والكبار.
�إن امل�س�ي�ر و�سط �أزهار حديقة الدكتور وليد حممود
خال� ��ص مينح ��ك احلري ��ة يف التن ��وع واالنتق ��ال ما
ب�ي�ن القدمي واحلدي ��ث ،وما بني التجدي ��د والرتاث،
وما ب�ي�ن التطلع اىل خلق جيل م ��ن العلماء والأدباء
وب�ي�ن الإ�صرار على اال�ستم ��رار بالعطاء ،وهي مهمة
يحر� ��ص عليها يف نتاج م�ستم ��ر ال يتوقف ،والثقافة
بحاج ��ة ما�سة له ��ذا اجلهد امل�ستمر ،وبه ��ذا فقد حقق
لي� ��س فق ��ط الأمانة الت ��ي و�ضعها ا�ساتذت ��ه يف عنقه
فقط ،فق ��د حق ��ق ملجاميع م ��ن الطلب ��ة والأكادمييني
م ��ا ميكن ��ه �أن يطمئ ��ن اىل عك� ��س منهج ��ه وجتربته
الإن�ساني ��ة يف عمل ��ه ،حري�ص ��ا على �أن يبق ��ى املنهج
والأ�سل ��وب م�ستمرين ،وهو بهذا الأمر يحقق ما كان
يطمح الي ��ه يف �أن يرتك �أثرا ملمو�س ��ا و�شعاعا ينري
درب املعرف ��ة ،وم�ساهم ��ا ب ��ارا يف رف ��د الثقافة بتلك
النتاج ��ات الت ��ي عزز به ��ا الأدب والثقاف ��ة الإن�سانية
ووفى ب�شذراته املتعددة.
و�سيبق ��ى �أثر وت ��راث الدكتور ولي ��د حممود خال�ص
حي ًا ما بقيت اللغة العربية حية ومت�ألقة.

مهم ��ة خط�ي�رة وكب�ي�رة بنف� ��س الوق ��ت
وجترب ��ة �ست�ؤ�س� ��س لنظ ��ام اقت�ص ��ادي
جدي ��د ،اخلط ��وة التي قامت به ��ا اللجنة
امل�ستقل ��ة يف التحقيق يف نفقات جمل�س
العموم الربيطاين عل ��ى مدى ال�سنوات
املا�ضي ��ة حت ��ى ط ��ال حتقيقه ��ا رئي� ��س
ال ��وزراء الربيطاين،فق ��ام ب�إرجاع مبلغ
مق ��داره( )12،415باون ��ا وهي النفقات
الت ��ي ح�صل عليه ��ا لقاء رعاي ��ة احلديقة
يف مق ��ره الربمل ��اين،اىل ان و�صل االمر
وبال متييز اىل رئي�س احلزب الليربايل
الدميقراط ��ي (نيك كيلغ)ان يدفع ()910
باونات عن رعاية حلديقته.
ه ��ذه جمال� ��س العم ��وم والن ��واب الت ��ي
تعم ��ل ل�صال ��ح ال�شع ��وب الت ��ي تنتخبها
وهو ج ��زء م ��ن الوف ��اء وتقدي ��ر ب�سيط
مل ��ا ق ��ام ب ��ه ال�شعب م ��ن اختي ��ار �صائب
وت�صويت موفق،لقد هدد ديفد كامريون

ان �أي ع�ضو يف الربملان ال يعيد النفقات
الربملاني ��ة الت ��ي ح�ص ��ل عليه ��ا خ�ل�ال
االع ��وام املا�ضية ل ��ن ي�ستطيع الرت�شيح
لأنتخاب ��ات الدورة املقبل ��ة .رمبا احدث
هذا االمر �ضجة كبرية ولكنه يف النهاية
من ا�سا�سيات الربمل ��اين املنتخب،اما ما
يحدث يف العراق ف�أظنه �شيئا �آخر بعيدا
عن مثل هك ��ذا ح�ساب ��ات دقيقة،لقد ترك
احلبل على الغارب للربملانيني العراقيني
حتى �صوتوا عل ��ى مميزات ما انزل الله
بها م ��ن �سلط ��ان وك�أنهم م�ؤمن ��ون ان ال
احد �سينتخبهم يف ال ��دورة املقبلة حتى
�إذا ر�شح ��وا ودفع ��وا امواله ��م الطائل ��ة
التي ح�صلوا عليها خ�ل�ال اربع �سنوات
دعاي ��ات انتخابي ��ة ليحظ ��وا ب�أرب ��ع
�سن�ي�ن اخ ��رى يهيئ ��ون به ��ا انف�سهم ان
يكونوا م ��ن ر�ؤو�س االم ��وال املرموقني
واملعدودين يف العامل،لقد نقل يل حماية

اح ��د امل�س�ؤول�ي�ن انه خاط ��ب ابنه املقيم
يف لبنان بات�صال هاتفي (ابني اجمعوا
االم ��وال التي ار�سلها لك ��م و�ضعوها يف
ا�ستثمار جيد فالعراق ما ت�صريله جارة)
هكذا االم ��ر يا �سي ��ادة ال( ......العراق
بل ��د حمرتق.....م ��ا ت�صريل ��ة ج ��ارة).
حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا الكثريم ��ن املحافظني
وامل�س�ؤولني مل يك�شفوا عن ذممهم املالية
اىل ان ا�شعرته ��م جلنة النزاهة ووجهت
لهم انذارا نهائيا
التغي�ي�ر يف الع ��راق خ ��دم الكثريي ��ن
وازهق ارواح الكثريين،خدم املرتب�صني
واملتاجري ��ن بدماء الآخري ��ن وا�صحاب
ال�شع ��ارات وو�ضعه ��م يف مراك ��ز مل
يحلموا بها يوما م ��ا ولذا كانت ال�ضربة
كبب�ي�رة عليه ��م مل يت�س ��ع له ��ا �صدره ��م
وال طاقته ��ا انف�س البع� ��ض ال�شحيحـــــة
ون�س ��وا ان الع ��راق لي� ��س ع ��راق �صدام

او غريه،ك ��ي يت�صرف ��وا به كم ��ا ت�صرف
البع�ض ام ��ام �سفينة غرق ��ى والكل يريد
ان ي�أخ ��ذ م ��ا ي�أخذه خريا م ��ن ان يرتكه
للماء.
مل ي ��در بخلد احدهم ان ��ه �ضمن املجموع
وال ي�ستطي ��ع ان يحيا مبفرده حتى وان
خلدت ��ه اموال ��ه فهو يحت ��اج اىل ال�شعب
�س ��واء يف اع ��ادة الرت�شي ��ح ثاني ��ة او
مل�ساندت ��ه يف ق�ضي ��ة يطرحها،ونحن مع
ما قلنا ال نق�صد اجلميع فالبع�ض يحتفظ
ب�صفحة م�شرقة نا�صعة �سواء يف ن�ضاله
القدمي كثائر �ضد الدكتاتورية او ب�صفاء
وبيا�ض �صفحته حتى خالل ال�سنني التي
مرت والتي ا�ستغلها البع�ض للرثاء.
ال ميك ��ن ان تك ��ون الل�صو�صي ��ة طبع ��ا
�سائدا يف جمتمعنا وان اراد البع�ض ان
ي�صور االمر على انه ي�شمل الكثريين،ما
زلنا نحتفظ باالغلبي ��ة النقية واجليوب

النظيف ��ة الت ��ي رف�ض ��ت امل ��ال واعط ��ت
مرتباته ��ا لتمول حرك ��ة عريقة او لتن�شر
كتابا يف م�ؤ�س�سة ثقافية تغني به القراء
وتغني ثقافة الكثريين،لكل امر ا�ستثناء
وه ��ذا اال�سثتناء يج ��ب ان ال ي�ضعنا يف
خان ��ة املتقهقري ��ن واملرتددي ��ن ولنعق ��د
الع ��زم على خدمة وطننا كي ن�ستطيع ان
نفرز من تلوث ونبعده عن دائرة التحكم
مب�صائرنا ويف النهاي ��ة ومهما اعيد من
النفقات الربملانية فهي ال ت�ساوي �ضياع
دمائن ��ا التي �سفك ��ت بتحالفات م�شبوهة
كان همها الوحيد ت�أمني م�ستقبل االفراد
القائمني عليها ماديا.
يف حني يطلب رئي�س الوزراء الربيطاين
من ر�ؤ�ساء االحزاب ان يكونوا امنوذجا
يف ق�ضية ارجاع االموال ،فيما بعث اىل
وزرائ ��ه يف احلكوم ��ة ان يتقبل ��وا قرار
اللجنة ويخ�ضعوا له.

