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  اءاتــــإض
  .))فكر(مادة :المعجم الوسيط(."معرفة المجهول إلى العقل في العلوم للوصول إعمال :الفكر"* 

بـــين (ا القشـــرة المخيـــة علـــى شـــكل موازنـــةالفكـــر فـــي جـــوهره عمليـــة فســـلجية مخيـــة تمارســـه إن* "

 إلـى باالسـتنادالحـس  أعضـاءاالنطباعات اآلتيـة مـن البيئـة المحيطـة الجغرافيـة واالجتماعيـة عبـر 

نـوري ، اللغـة والفكـر(."سلبية منهـاأو  عليها واستنباط نتائج إيجابية أحكام وٕاصدار )اللغة والمعرفة

  .)١٠٦:جعفر

 نســـاناإلعالقـــة معاشـــة بـــين )(لتوســـيرأ(د قـــول الفيلســـوفهـــو علـــى حـــ، بصـــورة عامـــة، الفكـــر"* 

  ).١/١:انععبد الرضا الط.د، الفكر السياسي في العراق القديم".()والمجتمع

فكـــريتين  نعمليتـــيعبـــر  وأســـرارهاالظـــواهر لكشـــف مجاهيلهـــا وراء "وادي الرافـــدين  إنســـانســـعى  *

متابعـة التفكيـر فـي ذلـك  -ثانيـا. الشـيءفـي  التفكيـر -أوال :وهمـا، في قيام فكر فلسفي ضروريتين

الحــوار الفلســفي بــين حضــارات الشــرق (."التفكيــر عــن الشــيء المفكــر فيــه الشــيء دون عــزل ذلــك

  .)٣٦:علي حسين الجابري، القديمة وحضارة اليونان

ينطلق دائما مـن الحاضـر حتـى ، واإليديولوجيعلى عكس الفكر الدوغمائي ، إن الفكر النقدي* "

وهــو مســتعد للتخلــي عــن ، إنــه مهــووس بالحاضــر ومســألة تشخيصــه. ماضــيعــن ال وهــو يتحــدث

ذلـك  إلـى يضـاف. أسـرارهإذا فشلت في تشخيصه وكشـف أو  ،فرضياته إذا ما أثبت الواقع خطأها

ه يعــرف أن ؛ ألنــوذلــك بعكــس الفكــر الــدوغمائي ارتيــابي بطبيعتــهأو  فكــر شــكاك النقــديأن الفكــر 

جـــآت هنـــاك دائمـــا مفا. وأنـــه ال يمكـــن اســـتنفاده تمامـــا، فكـــر الواقـــع أكثـــر تعقيـــدا وغـــزارة مـــن أي

فــي حــين  )وينــام عليهــا(الفكــر الــدوغمائي يستسـلم لقناعاتــه إن. وانقطاعـات وصــدف فريــدة وعجيبــة

، قـراءة علميـة اإلسـالميالفكر (."بح هو في واد والواقع في واد آخرالواقع يمشي ويتحرك ويص نأ

  .))هاشم صالح. مقدمة دوالكالم لكاتب ال(١٣٠ :محمد أركون

علـى بنيـة الفكــر  أيضـابـل تـؤثر ، القـيم الجديـدة ال تـؤثر فـي تطـور المعرفـة العلميـة فحسـب إن* "

لمعــارف علــى اولكنــه يخضــع لتــأثير هــذه ، ن العقــل ينــتج المعــارفإ"و، "الــذي ينــتج هــذه المعرفــة

علميـــة يواجـــه موضـــوع العقـــل فـــي المعرفـــة ال نأوهـــذا الموقـــف لـــن يقبـــل القـــول الـــذي يؤكـــد  .بنيتـــه

وقف الـذي يقـول بـأن بنيـة بنية العقل هي معارفه كما أنه لن يقبل الم؛ ألن وذلك ؛بنية معرفته بال

ى الفكــر لــيس معطــ"و. "ن حيــث بنيتــه وهــو يفكــرلــه يتغيــر مــ العقــل تبعــا؛ ألن ؛ثابتــة لالعقــل تظــ

 هال يواجـكمـا أن الفكـر ، لميـةالتقـدم التـي تعرفهـا المعرفـة الع أنـواعبكـل  ال يتـأثرمطلقا يظل ثابتـا 

بنيــة العقــل مرتبطــة بمعارفــه الســابقة التــي تســاعده علــى ؛ ألن ؛ ذلــكمعــارفأو  بــدون بنيــة الوقــائع
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بـل بنيـة لهـا ، العقـل لـيس بنيـة ثابتـة"فـ. "وقائع الجديدة التي تعرض لهالفهم وعلى التقدم في فهم ال

يــة تنــتج المعــارف لكنهــا تخضــع هــي بــدورها بنيتنــا العقل نإ .وتاريخهــا فــي تطــور معارفهــا، تــاريخ

ولكنـه يـتعلم ، العلم فحسـب جال ينتإن العقل  .فتعرف هي ذاتها تطورا، لتأثير تطور هذه المعارف

ــــم أيضــــا ــــد غاســــتون باشــــالر".(مــــن العل ــــدي، فلســــفة المعرفــــة عن ، ١٦٧، ١٦٤، ٧٢ :محمــــد وقي

   .))على التوالي(١٦٤

قديمـــة كانـــت أم ، مـــن التـــأثر بـــأخرى داعيـــة خالصـــةلـــن يـــنهض علـــى ابت ينســـاناإلالفكـــر  إن* "

مـا  إلـى أن تضـيف جديـدا بـداعاإلبـل ، مـن عـدم ال أصـل لـه أفكـارخلـق  بـداعولـيس اإل. .،حديثة

، الفكـر الفلسـفي عنـد العـرب إلى المدخل".(سابقة والحقة أصوليستند في بنائه وقوامه على ، تقدم

   ).١٩:ياسينجعفر آل . د
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 إلـى ا في النظرجادّ ، منطلقا من حيث هو، تناول موضوعا عند شخص ماتحين 

ومـدققا ، عنـه إيجابـا وسـلبا ومتـأمال مـا يشـيع، لى تآليفه المتعددة المتنوعةإ و ، سيرته الفكرية

النظــر عــن  غيــر غــاّض ، وفــي تهميشــه عنــد فئــة أخــرى، فــي هيمنتــه عنــد فئــة مــن القــراء

 إلـى أو ،علمية بأدلةدحضه  إلى أو ،تثبيته بأدلة وافية إلى لتصل، يح ذلك الموضوعتوض

لكـــن .. .تكـــون قــد ركبـــت مركبـــا صـــعبا، كشــف حـــدوده وأســـباب الوقـــوف عنــد تلـــك الحـــدود

مـا  أكثـرفمـا ، تحسب لهذا البحث مثلمـا حسـبت لغيـره أن أتمنىهو مزية  األصعباختيار 

وتغمرنـــي ، أعلــى إلـــى تطلقنــي واحـــدة بقــوة ،طوحـــتو ، الطــاهر. فكـــر د أمــواجبـــي  فــتطوّ 

رضى من الغنيمة وقد يُ ، وراودتني فكرة التعلق بقشة النجاة ،أسفل إلى بقسوة فتنزلني أخرى

   .باإلياب

من قلقي بتوجيهاته السديدة التـي كانـت  أوهدّ ، ف من روعيلكن الطاهر نفسه خفّ 

 أثنـاءذهنـي فـي خها فـي التـي رّسـ تلـك لـىع وةالعـ، بحثت في كتبـه ومقاالتـه أنىتواجهني 

فـــــي  )المفارقـــــة فـــــي شـــــعر الـــــرواد(رئاســـــته لجنـــــة مناقشـــــة رســـــالتي للماجســـــتير المعنونـــــة

 تشـــرفي بتدريســـه لـــي فـــي الســـنة التحضـــيرية للـــدكتوراه مـــادتي أثنـــاءوفـــي ، ٢٣/١٢/١٩٩٤

 أرىفجعلنــــي .. .١٩٩٦ -الدراســــي ١٩٩٥عــــامالفــــي  )النثــــر العربــــي(و )الشــــعر العربــــي(

ذلـــك العطـــف الـــذي جعلـــه يتـــردد .. .مركـــز قوتـــه األبـــويوالعطـــف ، وهر قســـوتهالرحمـــة جـــ

كتــابتي متعــددة  :قــال إذ، للحظــات فــي قبــول عرضــي عليــه فكــرة الكتابــة عــن فكــره النقــدي

نوي التحدث عنه بوصفه مفكـرا أ أنيفلما أخبرته ، والتحدث عنها كلها أمر صعب، اآلفاق

تتبـع الخـيط الـذي ينـتظم تلـك اآلفـاق فيجعـل مـن  إلـى سأسـعى وأنني، نقديا ال بوصفه ناقدا

بوصــفه  يدبــاألالنقــد  أفــق علــىي عنــايتلــى صــب إ و ، ومــن تنوعهــا تســاندا، تعــددها وحــدة

كتبـــي كلهـــا ومقـــاالتي موجـــودة  :ثـــم قـــال، طـــرق قلـــيالأ، منطلقـــا رئيســـا فـــي بنـــاء هـــذا الفكـــر

 هرحمـ، ي نفسـهخبرنـأكمـا  -بفرح إذ قبل هذا العرض في حين رفض أحسست وهنا.. .هنا

، لعرضبـــامنهـــا عـــدم ثقـــة بكفـــاءة المتقـــدم  ؛ألســـبابعروضـــا كثيـــرة مـــن هـــذا النـــوع  -اهللا

  .وتعصب ذي الكفاءة لفكرة مسبقة

وضـوعات الثالثـة التـي ناقشـتك تدرس واحـدا مـن الم أنلم تكن راغبا في أ :ثم قال

شـك معـي فـي نقا فـإن، ا مـاهـتوجأو  كـان كـل موضـوع يطـرق ناحيـة مـا إذا :؟ فقلت لهفيها
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قـد  -مقـاالتأو  ن لم تكتب فيها دراسـاتإ و  -أنكمعها  أحسستالموضوعات كلها بصورة 

كتـب فـي موضـوع أ أن إلـى حفزنـي، صـات مهمـة فيهـاخال إلـى ووصلت، بحثتها في ذهنك

َفِإَذا (:فقال.. .بالدراسة تلك الموضوعاتمن  أجدرووجدت فكرك النقدي ، شمل منها كلهاأ

   .)ْل َعَلى الّلهِ َعَزْمَت َفَتَوكَّ 

كــان مــن ، لقــاءات عــدة أعقبتــه.. ١٩٩٦لــك فــي الشــهر الســادس مــن عــامكــان ذ

؛ فقـد كـان والتنـوير اإلفـادةتكون مكللة بالفرح والسرور مثلما هـي مشـتملة علـى  أنالممكن 

عليــه يومــا بعــد  ومرضــه يــنقّض ، بعــد يــوم وصــوته يخفــت يومــا، جســده يــذوي يومــا بعــد يــوم

ن يتحاور معـه مثلمـا كـان أو ، أي زائر، يخفي ذلك عن زائره أنيحاول  نه كانأومع . .يوم

يسأله عن حال  أنبعد ، أخر أشياءوعن ، إليه لبسؤاله عما توصّ ، يتحاور مع أي محاور

فاء وهذا التحاور كانا يبعثان على الحزن شـأنهما شـأن رؤيـة أن ذلك االحت إال، وذويه أهله

من حيث نـدرة هـذا ، بانقضاض المرض اإلحساسو ، ولمس خفوت الصوت، الجسد الذاوي

   .الخلق النبيل الراحل بعد حين

ــ أنوبعــد  ، ٩/١٠/١٩٩٦ ت صــرخة فــي يــومدوّ ، ل الموضــوع رســميا بأســابيعجّ ُس

    :ولكن، ش في جوانحناوعشّ  ،م الحزن علينافخيّ ، تعلن بأسف وحزن عميقين رحيل الطاهر

وقعـــــــــــا  إن الـــــــــــذي تحـــــــــــذرين قـــــــــــد   أيتهـــــــــا الـــــــــنفس أجملـــــــــي جزعـــــــــا

عليـــــه، ولكـــــن ســـــاحة الصـــــبر أوســـــع    ولـــــو شـــــئت أن أبكـــــي دمـــــا لبكيتـــــه

ه سـندت، ها في مصـادر البحـث ومراجعـثرّ  رافدا أهلهل بيت الطاهر بكرم نفوس ظو 

لقــد  .الــذي أعطــى فأحســن العطــاء وقتــا وجهــدا وعلمــا الــدكتور نجــم البيــاتي األســتاذ متابعــة

  .  م األب ونعم األستاذ ونعم المتابعفنع، كان أبا وأستاذا ومتابعا

، النظــرإدامــة  لــىعــالوة ع الرافــد وهــذا اإلشــرافكانــت خطــة البحــث نتيجــة لــذلك 

 أهميــةولمــا رأيــت .. .قــوةنقطــة  وضــمّ ، ضــعفجنــب نقطــة تتلقــى التحــوير والتعــديل بغيــة 

ســيرة التشــكل الفكــري  أفــردت، الفكــر فــي تشــكيل فكــر الطــاهر النقــدي وفــي توجيهــه مناهــل

وقـــت  إلـــى القـــارئ مـــن والدة الطـــاهر ليبـــدأ األخـــرومناهلـــه بفصـــل وقدمتـــه علـــى الفصـــول 

وٕانمــا بوصــفها دليــل ، ال بوصــفها ورقــة، يحمــل شــهادة الــدكتوراهرجوعــه مــن بــاريس أســتاذا 

فإنه ، إليهاى سعَ ى وغاية يُ بنَ كان الفكر في هذا الفصل وسيلة تُ وٕاذا  ...نضج وعلم وطموح
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ــبنيــة تُ ، تنــاول آفــاق الفكــر النقــدي ومراحلــه فــي الفصــل الثــاني الــذي  )عقــال منتجــا أو(رفكِّ

وانتهــاء بـآخر كتــاب ، وترجمــة إحـدى رســالتيه للـدكتوراه، ابتـداء بنشــر مقـاالت، بــثّ وأفكـارا تُ 

  .من الكتب التي صدرت له بعد وفاته

خضــعا لمــنهج نقــدي تجلــى فــي مظــاهر معينــة  لألفكــارالبــث ذلــك التفكيــر وذلــك 

مطلقــين ، ثالثــايكــون ، فصــلفكــان هــذا دافعــا لتشــكيل ، مبــادئ نقديــة متناغمــة إلــى مســتندا

وبفضــل هــذه المتابعــة التاريخيــة .. .)المــنهج الكشــفي(علــى المــنهج فــي الفصــل الرابــع اســم

 )ر الفكـر النقـدي وطبيعتـه ومالمحـهمنظـا(أهمهـا، كثيـرة أشياءترشحت في النفس ، والنقدية

  .رابعافشكلت فصال 

، دائـرة النتـاج إلـى بانتقالـه مـن دائـرة الحيـاة )آليتـه(نا قد كشف عـنهكذا يكون عمل

التـي  األخـردائرة نقد النقد التي كانت أصغر من الـدوائر  إلى ومنها، دائرة النقد إلى ومنها

القراءة  األولفي الفصل  إليهما نهدف  أكثرعلى ذلك كان و ، األصغرمنها  األكبريحتوي 

النســـقية وفـــي الثالـــث القـــراءة ، فيةيوصـــتالالنســـقية ني القـــراءة وفـــي الثـــا، التنســـيقيةالنســـقية 

النتـائج التـي  ألهـمالتحليليـة لتكـون الخاتمـة محضـنا النسـقية وفي الرابع القراءة ، االستقرائية

  .البحث إليهاتوصل 

عنـه  أتحـدث أندرجـة تهيـئ لـي  إلـى مقـروءاوالطـاهر  انسـجمتأنـي  أحسستلقد 

إن الطــاهر مفكــر  :علــى وفقهــا أقــولو ، تصــديت لدراســتهبثقــة مطمئنــة فــي الجانــب الــذي 

أن ينكــر ذلــك  -فــي رأيــي -غيــر اإلنصــافومــن  .خــالق أصــيلوٕان فكــره النقــدي ، نقــدي

ووضـع هـذا الفكـر فـي ، أسـس متينـة إلـى واسـتند، النظـرة الموضـوعية حقهـا أوفـىمنكـر إن 

   .السياق التاريخي والنقدي الذي احتضنه

درجـــة ســـاعدتني  إلـــى متكامـــل بـــث تآليفـــه وبثـــه فيهـــاإن الفكـــر النقـــدي عنـــده كـــل 

فـــي ، منصـــبة علـــى موضـــوع البحـــثتكـــون  أنخاللهـــا قـــراءة تلـــك التـــآليف قـــراءة جهـــدت 

تـه المتجـددة فكـره النقـدي وجدّ  أصـالةومـدى  ،الطـاهر )عقلية(في اكتشاف ما هو ثابت قارّ 

لـي فـي  دافعـا مـؤازرا -ةرأيتهـا مهمـ -نتائج إلى الوصول أثناءوكان التلذذ في .. .المتنامية

نـــدرة مراجـــع البحـــث  إلـــى أدىممـــا ، الســـير بهـــذا الموضـــوع الـــذي لـــم يكتـــب فيـــه مـــن قبـــل

حتــى نهايــة الثلــث  ١٩٩٦مــن منتصــف عــام(عليــه تاللصــيقة بهــذا الموضــوع الــذي اشــتغل
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 )أو العقــل المنــتج(النقديــة لألفكــارنــه البنيــة المنتجــة أ أســاسعلــى  )١٩٩٨الثــاني مــن عــام 

جــة مــن البنيــة نفســها أم مســتقاة مــن بنــى فكريــة النقديــة ســواء أكانــت منتَ  األفكــار وأنــه، مــرة

علـى جانـب  االقتصارولم يكن من الممكن  .نتقادي مرة ثالثةنه الفكر االأو ، مرة ثانية أخر

.. . )مزيجيــة(هــا طبيعــة؛ ألنطبيعــة الفكــر النقــدي عنــد الطــاهر ال تســمح بــذلك؛ ألن واحــد

وال يقــل صــعوبة عنــه تثبيــت مــا ، صــعبا أمــراالنقــدي  ها يتعلــق بفكــر قــد كــان اإللمــام بكــل مــو 

  .لسعته وتشعبهكله ألممت به 

وأتقـــدم بشـــكري وامتنـــاني إلـــى مركـــز بابـــل للدراســـات الحضـــارية والتاريخيـــة لتبنيـــه 

  .طباعة هذا الكتاب 

                    .واهللا من وراء القصد ...واهللا ولي التوفيق ...أرجو أن أكون قد وفقت

                                        

                                                

  

  قيس حمزة الخفاجي. د.أ                                          

  العراق/بابل                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



אאאא                                      א
  

         

  

  

  

  

  األولالفصل 
  

  الفكري ومناهله سرية التشكل
   تنسيقيةنسقية قراءة  

  الدراسيةحلياة الطاهر 
  

اب واالبتدائيــــة والثانويــــة فــــي الحلــــة ودار طريــــق الــــتعلم طويــــل مــــن الكّتــــ"

... داب فــي القــاهرة والســوربون فــي بــاريسعلمــين العاليــة فــي بغــداد وكليــة اآلالم

درســـين ه لـــدى تهيـــؤ معلمـــين ومأثـــر ويـــزداد ، دون شـــك فـــي التكـــوين أســـاسوهـــو 

ويمتلكـــون القـــدر العـــالي مـــن العلـــم  دبيشـــجعون علـــى حســـن تقـــدير األ أســـاتذةو 

اســات فــي المــدن العربيــة وال شــك فــي قيمــة الدر .. .والمكانــة االجتماعيــة دبواأل

ومــن هنــا [...] قيمــة الدراســة فــي بــاريس، شــك فيــه كــذلك لكــن الــذي الالــثالث و 

   . "ةخير ت الصورة األرسأالتي  ،خيرى في التكوين األاألولها أهميت تأتي

  .٢١٥:علي جواد الطاهر.د، ؟س.ج                              

  األولاملبحث 
  الناصرية) عواشية(إىل احللة) جربان(من
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ة عربيـــة ألســـر  )١(١٩١٩ صـــيف ســـنة ،قـــرب بابـــل ،ولـــد علـــي فـــي مدينـــة الحلـــة 

ســلوك وفــي طريـــق بــالطبع فـــي ال هــاأثر ولهـــا ، )٣(تقـــرأ وتكتــب وتحســب، )٢(متوســطة الحــال

  .)٤(الثقافة

وجيــه مــن ، عطــار يعمــل فــي تجــارة التبــغ، قليــل الكــالم بطبعــه ة حــاجّ ورب األســر 

ومــن وجهــاء بلــدة الحلــة التــي عانــت شــأن ، )جبــران(فــي محلــة )المفتــي ]شــارع[عكــد(وجهــاء

، )٥(مـن جـو سياسـي عثمـاني سـمته الفوضـى وقانونـه االسـتالب، غيرها من منـاطق العـراق

وقـد ، تلك القبور الباقية ألولئك العلمـاء ماتهمن أدلّ ، مشعل علمو  منبر معرفة هاأنوال سيما 

  . )٦(جوار مدرسته إلى دفن العالم منهم

عمومـا بحســن  أهلهـاوالشـعر خاصـة مكانــة مرموقـة فـي الحلـة التــي يعتـز  دبولـأل

  . )٧(عدلو  السلوك من كرم

  

  

خصــي علــى حســن ووالــد علــي كــان يحــرص بــدافع مــن هــذا االعتــزاز وبطبــع ش 

وكـان وقـورا مترفعـا ، )٨(ويترفع عن كثير مما فيه ربـح مـادي علـى حسـاب المعنـى، السمعة

                                                 
، وأسـاتذتي ٧/٩/١٩٩٥، علـي جـواد الطـاهر، جريـدة الثـورة، )مقـال(فـي أيـام العثمـانيين.. أنا: الباب الواسع: ظ) ١(

س؟ .، وج٣٨٥: ١٩٨٧، ١علـــي جـــواد الطـــاهر، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، ط. ومقـــاالت أخـــرى، د

: ١٩٩٧، ١علـي جـواد الطـاهر، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، ط .أجوبة عن أسئلة في األدب والنقد، د

علـــي جـــواد الطـــاهر، حميـــد المطبعـــي، دار  -١٩ج -، وموســـوعة المفكـــرين واألدبـــاء العـــراقيين٢١٥و ،١٦٩

  .٣٠: ١٩٩٤، ١الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

: وموسوعة المفكرين واألدبـاء العـراقيين يمتد نسبه إلى آل كروش من األكرع،: ٣٢٨، وفي ٢١٥: س؟ .ج: ظ) ٢(

٣٠.  

  .٣٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٣(

  .٢١٥: س؟ .ج: ظ) ٤(

علــي جــواد الطــاهر، شــركة المعرفــة، ، . ، والبــاب الضــيق، د)مقــال(فــي أيــام العثمــانيين.. أنــا: البــاب الواســع: ظ) ٥(

  .١٢٧: ١٩٩٠، ١بغداد، ط

  .١٤/٩/١٩٩٥، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(شيخ عليال -الباب الواسع: ظ) ٦(

  .٥١ -٤٧: ، وظ٣٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٧(

  .٣٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٨(
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دون اعتماد على الضـرب من شديدا ، ذا صمت ناطق، عن الصغائر مبتعدا عن الفضول

ال "نزيهــا  -علــى حــد قــول الطــاهر -وكــان، )١(يبــدو اللــين عليــه أندون مــن نــا ليّ ، والســباب

الجــاه  إلــى ال يســعى ]...[و، ال يخــالف عملــه قولــهو  ]...[ال يتــاجر بدينــهو  ال يغــّش و  يكــذب

  . )٢("فرفضها )المختارية(رضت عليهعُ  .الرخيص الذي يالبسه الباطل

الوالــد  واعتــزاز، )علــي(أبيــه باســمواعتــزاز الوالــد بأبيــه وحبــه لــه جعلــه يســمي ولــده  

، ثـالث سـنين -ماني سنواتث إلى حين وصل عمره -بابنه وحبه له جعله ينقص من عمره

   .)٣(١٩٢٢من مواليد عام ، وصار على هذا، ]العسكرية =[الجندية ليبعده عن سن

 ؛بـــين فعـــل أبيـــه نفســـهو  ألبيـــهمـــا يالحـــظ هنـــا هـــو التنـــاقض بـــين وصـــف علـــي و  

كمـا  -همـا الـدافعوالقـول الـذي ال يـؤذي  االعتـزاز إن !د كـذب وغـّش فالتالعب بتاريخ التولّـ

   .وراء ذلك -نرى

الشيخ علي في المسـجد ليعلمـه  إلى وحين بلغ السادسة من عمره اصطحبه أبوه  

ه أساسـن ا يعنـي أممـ، )٤(هـو القـرآن األولوالشـرط ، ما تيسر من الكتابـة والحسـابو  القرآن

   .فالقرآن موطن الفصاحة والبالغة واإليمان؛ الدينيو  التعليمي جمع بين الجانبين اللغوي

، الصــمت وعــدم اإلطالــة فــي الكــالم شــأن والــد الطــاهرالشــيخ علــي لــه شــأن مــن  

، حســن الســمعة، هــابيّ أ، محتــرم لنفســه، مــن دون خــوف ]التالميــذ= [اعوقــور يحترمــه الصــنّ 

 .)٥(والخبرة الطويلة الذكاء إلى ذو فراسة مستندة، موزون القساوة، متميز عن سائر الشيوخ

  .شخصا وكتابة -دفيما بع -وهذه الصفات أعرب عنها مظهر الطاهر ومخبره .)٥(الطويلة

  .وكتابة

                                                 
  .٥١: ن. م: ظ) ١(

  .٥٢: ن.م) ٢(

، وموســوعة المفكــرين ٣٨٥: ومقــاالت أخــرى ، وظ أســاتذتي)مقــال(فــي أيــام العثمــانيين.. أنــا: البــاب الواســع: ظ) ٣(

  .٣٤و ،٣٠: واألدباء العراقيين

  ).مقال(الشيخ علي -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .ن.م: ظ) ٥(
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صــار ، تعلــم خاللهــا القــراءة ثــم الكتابــة، يزيــدأو  بعــد ســنةو ، )١(وبلــغ الولــد الختمــة 

 ، )٢(بحـال عصـبية -ألسـباب تعليميـة معينـة -ويظهـر أحيانـا، يناعا مسـتجدّ م صـنّ يعلّـ خلفة

   .)٣(تلك المرحلة في )مختار الصحاح(وقد طالعت عينه

، بعــد امتحــان نصــف الســنة )الشــرقية(يــةبتدائالالمدرســة ا ١٩٢٩ثــم دخــل عــام   

لـه عنـد الشـيخ مـن شـيء  بعدما الحـظ أخـوه تقدمـه بمـا لـم يعـد، )٤(مقبوال في الصف الثاني

 -عــراك إلــى واللعــب قــد يجــر -زمــالءه اللعــب فــي الشــارع اركشــ مــاوٕاذا  ...)٥(مهــم يتعلمــه

عـن المشـاكل وعـن بمعنـى أنـه كـان يبتعـد ، )٦(األحـوالإنه لم يكـن اعتـدائيا بأيـة حـال مـن ف

ورغبـة ، علـى حسـن السـمعة وحرصـا، تجنبا لمواقـف خجـل قـد تجـر إليهـا المجازفـة، إثارتها

 ويـتكلم علـى وفقـه طـوال تـه،حركمسكك بـه فـي ف موقفا يتوقد كان هذا التصر  .)٧(في ثناء

  . حياته

دون مـن ظهرت في المدرسة الشرقية هوايته لقراءة الشعر وحفظه كائنا مـا كـان   

بمعلـم  -فيمـا بعـد -رت الطـاهروتلك المحفوظـات ذّكـ ...)٨(القيمة الفنيةأو  بالمعانيعناية 

وهـي مـن الصـفات  -سه المحفوظات يعكس غرورا فـي تكوينـه واسـتخفافا باألشـياءدرّ  شابّ 

ـــا الطـــاهر يبتعـــد عنهـــا ـــم يـــر عنـــده مـــن جديـــد المحفوظـــات إال قصـــيدتين إذ -التـــي رأين  ؛ل

                                                 
  .٧٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ١(

  ). مقال(الشيخ علي -الباب الواسع: ظ) ٢(

  . ٢٣٢: يينموسوعة المفكرين واألدباء العراق: ، وظ١٦٨: س؟ .ج: ظ) ٣(

، علـي جـواد الطـاهر، جريـدة الثـورة، )مقـال(١-الشـرقية -، والبـاب الواسـع)مقـال(الشـيخ علـي -الباب الواسع: ظ) ٤(

تـاريخ دخولـه المدرسـة الشـرقية، إذ ) والوقائع تثبت ذلك(وقد صحح الطاهر رحمه اهللا بخط يده. ٧/١٢/١٩٩٥

: س؟ .، وج)النســخة التــي وجــدتها فــي بيتــهفــي (١٩٢٩: وكتــب فــي الهــامش الجـانبي ١٩٣١شـطب علــى عــام 

١٦٩.  

  ).مقال(الشيخ علي -الباب الواسع) ٥(

  .٣٦٣: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٦(

  .٤٠-٣٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٧(

، ٨٥: ، والبــاب الضــيق٤/١/١٩٩٦، علـي جــواد الطـاهر، جريــدة الثـورة، )مقــال(٣-الشـرقية -البـاب الواســع: ظ) ٨(

  .١٦٩: س؟ .وج
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عنصــــر الثانيــــة و ، شــــادات أخالقيــــة بعيــــدا عــــن الفــــنمــــواعظ وٕار  ســــاسى األاألولــــعنصــــر 

   .)١(عيدا عن تعليم الخلق وتربية الذوقمبالغات تافهة في الفخر ب

 -فــي الــنفس -اعتــراضأو  ،ثــم ازدانــت تلــك الهوايــة بمــداورة فكــر فــي معنــى بيــت

تخــار معلمــه باف -فيمــا بعــد -ر الطــاهروهــذا االفتخــار ذّكــ ...)٢(لــه أســاسعلــى افتخــار ال 

حينمــا  -فــي وقتــه -ه الرضــا عــن علــيأساســافتخــار ، انــهبــه أمــام أخيــه بجــوار دكّ ، شــدالمر 

اإلعـراب بعـد أن أدى  -فيمـا بعـد -ورضا علي عـن معلمـه المرشـد، كان في الصف الرابع

   .)٣(عن الرضا مردوده الحسن في نفسية علي وذهنه

زا مثـــل بــار ، تلقاهـــا درســاأو  ،وكــان عنصــر الحماســة فـــي األناشــيد التــي ســمعها 

ولــم ، يحــس بهمــا علــى الــرغم مــن أنــه لــم يكــن يعــرف المعنــى، بــروز عنصــر الوطنيــة فيهــا

تـــدل علـــى اليقظـــة  -كمـــا يـــرى الطـــاهر -واألناشـــيد.. .فـــي المعنـــى -غيـــرهأو  هـــو -يفكـــر

وال شــك فــي أن الــذين كــانوا ينظمــون األناشــيد وطنيــون يســعون لتربيــة .. .والطمــوح والتقــدم

   .تزاز واالستقاللجيل على حب الوطن واالع

وذكـــر أن النشـــيد الشـــائع الـــذائع الـــذي خرجـــت أصـــداؤه عـــن جـــدران المدرســـة هـــو 

  :النشيد الذي نظمه الشيخ محمد مهدي البصير

   )٤(ما زلت بحبي أعبده   وطني والحق سينجده           

وتـزرع ، وتسـتنهض، تـوقظ :تجـري فـي تناسـق وتكامـل"وظهر له أن تلك األناشـيد 

على النظم مـا لـم يكـن هـذا  -من كان -امرؤوال يقدم .. .ل المستقبل بالماضيوتص ،الثقة

   .)٥("وطنية وقومية، فيه وفي أبنائه، النمط من التربية في وسيلته وغايته

 ويطمـح، وال بد منهـا لـوطن يسـتيقظ ساسهي األ"وشدد على الحماسة مؤكدا أنها 

   .)٦("استكمال عناصر العزة واالستقالل إلى

                                                 
  ).مقال(٣-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ١(
  . ن.م: ظ) ٢(
  .١١/١/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٤-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٣(
  .٧٨-٧٧: الباب الضيق: ظ) ٤(
  .٧٨: ن.م) ٥(
  .٧٩: ن.م) ٦(
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الحماســــة والوطنيــــة والقوميــــة واليقظــــة والطمــــوح والتقــــدم والتربيــــة (لعناصــــروهــــذه ا

 إلـى محركات فاعلة كان لها أثر كبير في توجيه الطـاهر )وغيرها، والنهضة والثقة بالنفس

    .متعددة اآلفاقالساحة الثقافية 

القــدرة علــى ، ات الصــف الخــامسخمــيس مــن خميســفــي  -طواعيــة -لديــهوبزغــت 

علـــى معلـــم الموســـيقى الـــذي و  ،ها علـــى التالميـــذلهـــا جـــدتّ قيمـــًة أضـــافت ، )١(إلقـــاء محفوظـــة

أعقبهــا فــي خمــيس ثــان بمحفوظــة أخــرى كاســرا بــذلك قاعــدة ! )قواعــد اللغــة العربيــة(يــدرس

ســماعهما مــن تلميــذين قصــيدة مــن اثنتــين أصــاب التالميــذ الملــل مــن كثــرة  إلــى االســتماع

وليتجنـب اإلمـالل ، يأن يثّنـ -فيمـا يبـدو -شـأنهفمـا مـن  قرأهما مرة واحدة ولـم يـثنّ  ...فقط

  .من طبعهليس كأن اإلمالل أو  ،وكأنه يتعظ برفيقيه

 األولالمقـــرر للصـــف  )المطالعـــة العربيـــة(هاتـــان المحفوظتـــان قرأهمـــا فـــي الكتـــاب

 .فأعجــب بهمــا معنــى ومبنــى فحفظهمــا ،الــذي وجــده فــي دكــان أخيــه )أو الثــاني(المتوســط

 -قبــل ذلــك -ونظمهمــا، روحهمــا تنــبض باإليقــاظ، )٢(ين الزركلــيموشــحتان لخيــر الــد وهمــا

هي مرحلـة اختيـار المحفـوظ بنفسـه علـى وفـق مرحلة جديدة  ،بهذا ودخل ...)٣(سلس مؤثر

  .)٤(عناية بالمعنى والمبنى معا

ــــدة -بصــــورة عامــــة -ويعــــد الصــــف الخــــامس ــــة جدي ــــه مســــيرة إذ ،مرحل ــــدأت في  ب

صــديق الخوجــة لعلــه و  مــن تــأليف هاشــم اآللوســيفكتــاب  ،ومــن مؤلفــات عــراقيين )الكتــب(

   .طالب مشتاق في تاريخ أورباو  وكتاب لمحمد مهدي البصير ،)األخالق(في

وتلقـــف اســـم فـــولتير وجـــان ، )٥(الثـــورة الفرنســـية -وبإكبـــار -وعـــرف علـــي أول مـــرة

  .)٦(وأصبح يدقق في رسم الكلمات اإلنكليزية، )وربما مونتسكيو(جاك روسو

                                                 
  .٧٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ١(

  .١٦٩:  س؟. ، وج)مقال(٤-الشرقية -اب الواسعالب: ظ) ٢(

  .٨٥: الباب الضيق: ظ) ٣(

  ).مقال(٤-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .١١٣-١١١: الباب الضيق: لمزيد من المعلومات عن الثورة الفرنسية، ظ) ٥(

  ).مقال(٤-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٦(
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 عمــل علــى توســيع أفقــه وتوجيهــه كتابــان همــا، الصــف الســادس أي فــي، بعــد ذلــك

لعلــي  )النحـو الواضـح(و، بجداولـه المزينــة لـه، لروفائيــل بـابو إسـحق )قواعـد اللغـة العربيـة(

يوسـع  أديـبهما معلـم أحـد ومعلمـان، بتبويبـه وطريقتـه االسـتقرائية، الجارم ومصـطفى أمـين

 -العــالم الخــارجي الــذي يشــمل إلــى المقــرر فيخــرج بالتالميــذ عــن المــنهجمــن دائــرة القــراءة 

ـــتلفظ -فيمـــا يشـــمل ـــي، الصـــحف والمجـــالت ويصـــحح األغـــالط فـــي ال ، )١(هـــو هاشـــم الحل

 وفــي القصــائد مــا، د واختيــار القصــائد مــن القــديم والحــديثنشــالقــاء واإلباإل عنــىوثانيهمــا ي

فلسـطيني ذو هـو ال، الوطنية التي تربى عليها علي في البيت والمدرسـة -في هدوء -يذكي

ســـندا ، عـــزة دروزةأحمـــد  للمؤلـــف الســـوري )التـــاريخ العربـــي(كتـــاب ووجـــد علـــي فـــي .الكفـــل

ء إنشـاسـردا فـي  حـداثيسـرد مؤلـف األ -علـى ضـخامته -فهـو كتـاب سـلس ،للمعلم الثـاني

وعلى ذلك صارت لديه قناعة بترابط داخل المرسـة مـع خارجهـا ثقافيـا  .ميسر وحس عربي

بهــــــذا التــــــرابط  عنايــــــةعــــــن ال، مدرســــــة ممثلــــــة بمــــــديرها ومعلميهــــــاوبمســــــؤولية ال، وتربويــــــا

  .وكتاباته فيما بعد ههذه القناعة ظاهرة في تصرفاتبقيت و  .)٢(هيحضو وت

فيـه مـا دفتر صـغير سـجل ، ١٩٣٥ن تنتهي السنة الدراسية عام أوكان لعلي قبل 

نيـف  رةلصـغيا الـدفاتر لسلسـلة مـن اكان هذا الدفتر بـدءو ، من أشعار وحكم وصور هقطتال

   .)٣(عددها على الثالثين

أو  المحادثـــة التـــي تـــدور حـــول صـــورة وصـــفية، درس علـــي فـــي المدرســـة الشـــرقية

والقـراءة التـي تعطـي نصـائح ، داخـل العـراق الجغرافية التـي تتمثـل فـي سـياحاتو ، قصصية

 مــوروهــذه األ.. .)٤(والنشــيد الــذي يتحســس فيــه التلميــذ الــنغم، وتثبــت قيمــا دينيــة واجتماعيــة

  .وسائط وغايات تزخر بها مقاالته اإلنشائية -فيما بعد -صارت

  .)حكمت حسن السبتي(صديقه وجاءت العطلة لتعطيه فرصة المراسلة مع

                                                 
  .١٦٩: س؟. ج: ظ) ١(

  . ٤-هالشرقي -الباب الواسع: ظ) ٢(

  .٢٣٣: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين ١٦٩: س؟. ن، وج.م: ظ) ٣(

: ، والبــاب الضــيق٢١/١٢/١٩٩٥، علــي جــواد الطــاهر، جريــدة الثــورة، )مقــال(٢-الشــرقية -البــاب الواســع: ظ) ٤(

٨٥.  
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ثم ، من نفسهو  ،)١(مما تعلمه عنها عند الشيخ علي، مراستمد العون في بداية األ

  .)٢(فيه العطلة أكثرالذي كان يقضي ، خيهأمن كتاب للرسائل وجده في دكان 

  . )٣(وشاهد في الصف الثالث في ساحة المدرسة مسرحية شعرية

، المتصــف بمنهجــه المتــأني )٤()ســعيدالعبــد الــرزاق (وعلمــه اإلنشــاء الشــيخ رزوقــي

وفـــي خدمـــة ، المـــذكور فـــي التحـــرر ...)٥(وخطـــه الجميـــل، وٕاخالصـــه فـــي تصـــحيح الـــدفاتر

وهـذه الصـفات تنطبـق . )٧(مـن شـيء د مهيبـا جـادا غيـر متـذمرالمشاهَ ، )٦(المدرسة الحديثة

   .تنطبق على الطاهر نفسه بوصفه معلما

واتســعت داللــة الطريــق عنــد ، )٨(إماطــة األذى عــن الطريــقوتعلــم فــي درس الــدين 

   .اأساسوشملت الجانب المعنوي مع الجانب الحسي المراد  -فيما بعد -الطاهر

وفــــي ، )٩(ويرشــــيد الســــامرائي الدماثــــة واللطــــف األبــــ )المــــدير(ولمــــس فــــي المعلــــم

وهـــذه مـــن .. .)١٠(هـــدوء الطبـــع والتعامـــل األبـــوي )*(عبـــد الحميـــد حمـــودي )شـــدالمر (المعلـــم

تــزيين الصــف مقارنــة بمرشــدين لمــس فيــه فتــورا فــي و .. .صــفات الطــاهر التــي امتــاز بهــا

ير المعلـم ثتشـكو الحـال وتسـت )١١()بالعاميـة(نظـم قصـيدة إلـى ؛ وهذا الفتـور دفـع عليـاآخرين

المعلـم فاسـتجاب ارتياحـا قـوال  إلى وصلهاأالتالميذ منه و  أحد هاأخذو ، نافسةالم إلى المرشد

                                                 
  ).مقال(الشيخ علي -الباب الواسع: ظ) ١(

  .٢٣٢: المفكرين واألدباء العراقيين ، وموسوعة)مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٢(

  ).مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٣(

  .١٦٨: س؟. ج: ظ) ٤(

  ).مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٥(

  ).مقال(١-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٦(

  ).مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٧(

  .ن.م: ظ) ٨(

  . ن.م: ظ) ٩(

  .يد حموديهو والد باسم عبد الحم(*) 

  .ن.م: ظ) ١٠(

  . ٧٤: موسوعة واألدباء العراقيين: ظ) ١١(



אאאא                                      א
  

         

جـا ون.. .)٢(ورسـاما متمكنـا، محبوبامعلما أنيقا محترما  )عطا(ورأى في المعلم.. .)١(وعمال

يضـرب مـن الـذي  )*()عبد الحسين الشيخ محمد(فنديجا من قساوة المعلم عبد الحسين أون

  .)٤(ر كبير في دخول علي المدرسة االبتدائيةأثالمعلم  وكان لهذا .)٣(ضربا شديدا يخطئ

  .)٤(االبتدائية

*          *          *  

المدرسـة (مـع طالـب مـن طـالب )متوسـطة الحلـة(من األولتآلف علي في الصف 

ال يعبـــث وال ، فهـــو رصـــين رصـــانة الكبـــار، منقطعـــهأو  قليـــل النظيـــر"بتدائيـــة اال )الغربيـــة

بعيــد النظــر وكأنــه شــيخ مجــرب ، الحــدود آخــر إلــى مهــذب، ينطــق إال حــين يجــب الكــالم

 بيــد كتــاب -مــرة -ورأى. )٦()ابــن مــدير المدرســة الغربيــة(هــو عبــد الفتــاح نــاجي، )٥("حكــيم

كــان عبــد وٕاذا  .)٧(فاســتعاره منــه وقــرأ فيــه مــا قــرأ، لمصــطفى صــادق الرافعــي )وحــي القلــم(

فيمــا  -الفتــاحولكنــه اختلــف عــن عبــد  .فعلــي جــاد كــذلك ال يعبــث، الفتــاح جــادا ال يلعــب

ه هوي حينا الكرة الطائرة على غيـر تفـوق علـى وأن ،بأنه لعب قليال مع أبناء المحلة -يبدو

تعلـــق بمتابعـــة األشـــعار الدينيـــة فـــي شـــهر تجـــدا  ةخاصـــ عنايـــةواختلـــف عنـــه فـــي ، رانقـــاأل

استماعا تبعه غالبـا تسـجيل ، في شهر رمضان، واألدعية التي هي نثر فني موقع، المحرم

  .)٩(وربما حاول نظم مستهالت األشعار لنفسه )٨(في دفتر خاص األشعار

                                                 
  ).مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ١(

  .ن.م: ظ) ٢(
  .هو أخو الدكتور محمد مهدي البصير(*) 

  ).مقال(٢-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٣(

  ).مقال(١-الشرقية -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .٨/٢/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )لمقا(١-المتوسطة -الباب الواسع) ٥(

  .ن.م: ظ) ٦(

  .ن.م: ظ) ٧(

  .١٦٩: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٨(

  ).مقال(١-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٩(
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 فيـه ن عوامـل الشـعر قائمـة فـي المجتمـع الـذي عـاشأيظهـر فـي المهم في األمـر 

وهـذا  .)١(سـتعدادعلـى شـيء مـن االأذن يه مـن كانـت لـه على وجه يلفت النظر ويجتذب إل

كثيـر مـن أبنـاء فقط بل مع  لشعري مع عبد الفتاحال يختلف في األمر ا أنه هل ىعناألمر 

لـك تل أن يكـونمن  -كما أكد -وال بد ...إن لم يكن أكثرهم في المحلة وفي المدرسة، جيله

  .)٢(في الصقل الموسيقي وتلقف األوزان اهأثر  -مستعدةذنا أ تإذا لقي -عنايةال

ع علـى عريضـة شـكوى مرفوعـة ضـد المـدير يوسـف وأراد أحد الطالب منه أن يوقّ 

  .)٣(دجهة عليا فامتنع ال خوفا وال طمعا بل لعدم اقتناع بمثلبة واحدة مما عدّ  إلى ،زينل

ولـــم يعـــرف معناهـــا  )دبلـــوم(كلمـــة -أول مـــرة -المتوســـط األولســـمع فـــي الصـــف و 

بــأن عراقيــا يحصــل علــى الــدبلوم مــن أمريكــا عتــزاز ه مــع هــذا شــيء مــن االأخــذو ، الخــاص

  . )٤(ويؤلف كتابا

هـو محمـد ، األولبأنـه معجـزة الصـف  -يمـا بعـدف -سه مـدرس وصـفه الطـاهرودرّ 

موســوعة عميقــة عجيبــة يصــول فــي مادتــه  -كمــا يــراه الطــاهر -؛ فهــذا الرجــلأحمــد المهنــا

وينبــغ أكثــر فــي .. .التـاريخأو  مدهشــا طالبـه ســواء فــي الجغرافيــة، عارفــا بأســرارها، ويجـول

فنبوغـه ... ظ مـن أشـعارهاوحفـ.. .اللغة العربية لما أدرك من دقائق اللغة وفقه مـن أسـرارها

   .)٥(األخر )نبوغاته(يغلب علىفي اللغة العربية نبوغ خاص 

فوجــده  )المتوســطة(ق الحلــي الــذي اســتعانت بــهيــودرســه اإلنشــاء المعلــم أحمــد توف

والجـد فـي ، وهـو يـذكي فـي الطالـب حـب اإلنشـاء. كبر من معلم بما وراء كالمه من فكرأ"

ـــه علـــى التصـــحيح وظهـــر تفـــوق علـــي فـــي  .)٦("ولجـــدة موضـــوعاته، اإلنشـــاء لمـــا يســـهر ب

                                                 
  .١٨٤: س؟ .، وج٣٤٤: ن، وأساتذتي ومقاالت أخرى.م: ظ) ١(

  ).مقال(١-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٢(

  .ن.م: ظ) ٣(

  .ن.م: ظ) ٤(

: ، وموسوعة المفكرين واألدبـاء العـراقيين١٧٠-١٦٩: س؟ .، وج٦٠-٥٩: ن، وأساتذتي ومقاالت أخرى.م: ظ) ٥(

  .٧٥: العراقيين

  ).مقال(١-المتوسطة -الباب الواسع) ٦(
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وقـد حـذا الطـاهر حـذو أسـتاذه  ...)١(٢٥مـن  ٢٥درجتـه تنـزل عـن الــ  تاداإلنشاء إذ ما كـ

  .بعدما صار معلما في ذلك

معناهــا فهــي يجهــل يكــن ولكنــه لــم  ،)منتحــل(كلمــة -أيضــا، أول مــرة -وســمع فيــه

الـــذي درســـه اإلنشـــاء بعـــد ) الســـيد(حـــين كتـــب، ه ســـارقوأنـــ ،موضـــوعه مســـروق نـــي أنتع

مـن أن ال بـد ه إلـى أنـ فتـألم قلـيال ثـم ضـحك مطمئنـا ،)منتحـل(علـى دفتـره، )الحلـي(انقطاع

الطلبـة  أحـد وهو خلـوّ ، السر في القضيةدرك أوألنه ، يظهر الحق اعتمادا على ثقته بنفسه

  .)٢(بدفتره ونقله الموضوع منه حرفا حرفا

 كمـا يـرى الطـاهر -وكـان التأسـيس، )٣(في تلك السنة تأسست مكتبـة فـي المدرسـة

علـى الغايــة  -)٤(داود ســلمان وهـو مــدرس اللغـة اإلنكليزيـة -وكــان مؤسسـها، حـدثا مهمـا -

   .)٥(من الجد

مــا عليهــا يفتحهــا للمســتعيرين صــباحا وخــالل الفرصــة الكبيــرة وبعــد علــي قيّ  وصــار

ا يشـاء ويختـار مـا يقـرأ مـألن  وكانـت فرصـة لـه، وكأنه وجد ضالته، في فرح طاغ، الظهر

وقــرأ روايــات جرجــي ، الــذي ألفــه عمــر أبــو النصــر )خالــد بــن الوليــد(وكــان ممــا قــرأ، يشــاء

، جــوار كتــب أخــرى تــأتي فــي مقــدمتها قصــص كامــل كيالنــي إلــى مســتغرقا فيهــا، )٦(زيــدان

لعلـه كـان ، بـرأي الطـاهر، ممتـع ونـافع، )خـواطر حمـار(وفي مقدمـة مقـدمتها كتـاب بعنـوان

   .ين الجمل ومن مؤلفات الكونتس دي سكيرترجمة حسمن 

وكم حمـل ، وعلي يعجب لذلك، وكان أكثر إقبال الطالب على الروايات البوليسية

ومــن المفيــد أن  .)٧(علــى قــراءة هــذه الروايــات فلــم يســتطع المضــي فيهــا -كمــا يؤكــد -نفســه

                                                 
  .٧٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٥: س؟ .ن، وج.م: ظ) ١(

  ).مقال(١-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٢(

  .١٦١و ،٥١: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٣(

  ).مقال(١-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .١٥/٢/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٢-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٥(

  .١٨٩و ،١٦١: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٦(

  ).مقال(٢-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٧(
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وٕانمـا فنـي للكلمـة ن الروايات البوليسية ليست روايات بالمعنى الموقفا نقديا يرى أنذكر هنا 

  .فربما يكون هذا الرأي هو ما أحس به الطاهر في ذلك الوقت المبكر، )١(هي تسلية

المصــــرية ، وكــــان فــــي هــــذه المجــــالت، وفـــي المكتبــــة قــــدر صــــالح مــــن المجـــالت

. وقلمــا أفلتــت مجلــة مــن تصــفحه إياهــا، والشــهرية كالصــباح والهــالل ،اإلســبوعية كــاالثنين

قرأهمــا  ،)الشــباب(والثــاني عــن) الربيــع(عــن األولمتخصصــان  وبــين أعــداد الهــالل عــددان

أن يتقــدم  إلــى مقــالتين دفعتــه الثقــة بخطــى ثابتــة إلــى ل خالصــة بحوثهمــاوحــوّ ، فــي إمعــان

لقـــد كانـــت المكتبـــة ومجالتهـــا .. .)٢(الخمـــيس أيـــاماالجتمـــاع الصـــباحي مـــن لقائمهـــا فـــي بإ

   .)٣(زادا جديدا حرص علي على تناوله، والسيما المصرية

التـــاريخ (مـــواد مـــن كتـــاب) يـــنظم(بـــه أن شـــرع عنايـــةال تفـــي الصـــف الثـــاني ذهبـــ

فمـا سـبق  ،ه علـى ذلـكمـن دلّـ -كما يذكر -ولم يدر، شعرا، في الحيوان والنبات )الطبيعي

وشــروع القــدرة ، يقــاعوهــذا يؤكــد تمكنــه مــن اإل. )٤( أو ســمع بــه الشــعر التعليمــي قــرألــه أن 

  .النموالفني بالتفتح و  اإلنتاجعلى 

) المهنــا(صــفات -بعــد مضــي الســنين -ويؤكــد الطــاهر .أخــرىمــرة  )المهنــا(ســهودرّ 

ه منـه علـى ؤ يقـر  وفي مـا، هيحفظ من الشعر في قديمه وحديثه ومهجريّ  عجوبة في ماأفهو 

وهو  .في السامعينقوة وتهيئ له تأثيرا  تزيده -على حد رأيه -وقراءة الشعر حفظا .الطلبة

 .ثــم يختــار للطلبــة منهــا مقــاطع يكتبونهــا ويشــرع فــي تفســيرها ،اظمهــان هيقــرأ القصــيدة وكأنــ

على وفـق  هلدي يصحح ما وأن ،مام الطلبةأ، يتعلم من الطلبة لى أنالقدرة ع )المهنا(ولدى

  .ها عندهوجودوأقّر ب بها والتعلم من الطلبة صفة طالما امتاز الطاهر .)٥(ما تعلم منهم

                                                 
  .٨٦: ١٩٨٤، ١يدات، بيروت، طإنطوان أبي زيد، منشورات عو : السيمياء، بيار غيرو، تر: ظ) ١(

  .٧٤: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٦٩: س؟ .، وج)مقال(٢–المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٢(

  .٧٤: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٨٩و ،١٦٩و ،١٥: س؟ .ج: ظ) ٣(

  ).مقال(٢-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .ن.م: ظ) ٥(
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بشــراء كتــب الســنة التاليــة مســتعملة مــن  -دتــةكعا -انتهــت الســنة الدراســية وبــدأ 

مــــدرس دمــــث  )الهندســــة المســــتوية(ســــهودرّ ، ثــــم بــــدأت الســــنة الثالثــــة.. .)١(طالــــب اجتازهــــا

   .)٢(في الهندسة )رتبحّ (على نه لم يدلّ ولك خالقاأل

   .)٣(التاريخمن مدرس مادة  )السوسيولوجي(ـب، وسمع أول مرة

شـــأن فـــي توعيـــة " )الكـــريم الماشـــطة زاق عبـــدر عبـــد الـــ(وكـــان لمـــدرس الرياضـــيات

في التوعية خارج المدرسة بما لديه " وكان له شأن، )٤("درسهالطالب وطنيا في فترات من 

وهـذه القـدرة ممـا اتصـف بـه الطـاهر بعـد  .)٥("من قـدرة علـى إثـارة التفكيـر وٕاحـداث الثغـرات

  . أن صار معلما

وعلــي ، ف الطلبــةعــرّ  هــو الــذي -فــي رأي الطــاهر -ن عبــد الــرزاقأ وأكبــر الظــن

وكـان الطلبـة يكبـران االثنـين ويرتـاحون ، هم على قصصهودلّ  )ذي النون أيوب(على، بينهم

ومـن أهـم قصصـه التـي  .)٦(وفي القصص كثير مما يدخل في نفوسهم وعقـولهم، للقصص

الــزمن  أثبــتوقــد  .)٧(ذلــك المــدرس بعــدما اشــتراها منفــذا نصــيحة )رســل الثقافــة(قرأهــا علــي

   .اهر بالتوجه الواقعي الذي انتهجته تلك القصصتأثر الط

غــزارة "لمحمــد بهجــت األثــري  )العربــي دبالمــدخل فــي تــاريخ األ(ولفتتــه فــي كتــاب

، الفتــــرة المظلمــــة، العباســــي، األمــــوي، اإلســــالمي، الجــــاهلي :الشــــعر علــــى مــــر العصــــور

ســـة تاريخـــه حفــظ الشـــعر وقراءتــه ودرا" ولمــا كـــان ولعـــه. )٨("ودراســـة النثــر كـــذلك، الحــديث

ممـا  )المهنـا(أكثر مـا جـاء زيـادة علـى مـا كـان يمليـهأو  حفظ ما جاء منه في الكتاب] قد[ـف

  .)٩("هو خارج الكتاب
                                                 

  .ن.م: ظ) ١(

  .ن.م: ظ) ٢(

  .٢٩/٢/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٣-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٣(
  . ٥١ -٥٠: س؟ .ج: ن، وظ.م) ٤(

  ).مقال(٣-المتوسطة -الباب الواسع) ٥(

  .٥١ -٥٠: س؟ .ج: ظ) ٦(

  .٢٣٤ -٢٣٣و ،٧٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٧(

  ). مقال(٣-متوسطةال -الباب الواسع) ٨(

  .١٧٠: س؟ .ج: ن، وظ.م) ٩(
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الشعر لدى علي وغيره في ذلك الوقت هو الكالم المـوزون المقفـى ذو  أن حضووا

م ، ولـــم ينتبهـــوا هـــم أنفســـهعناصـــر الجمـــال وشـــرط الموســـيقىى لـــعهـــوا أي لـــم ينبّ ، المعنـــى

  .فيما بعد عليها هالطاهر، ونبّ ها يلع انتبه وقد، )١(هاعلي

عارفــا  )المهنــا(المــدرس أن يكــونمــن ال بــد ي واضــحا وطوعيــا و دبــاأل" توجهــهكــان 

، )٢("خصوصــا دبواهــب عمــره للمدرســة وللتالميــذ ولــأل )المهنــا(والمــدرس، مقــدرا لــه ،بــذلك

  . وقد فعل الطاهر مثل ذلك فيما بعد

الزهـاوي ( يقـع عليـه فـي موضـوع )المهنـا(علـي جعلـت اختيـار ايـةعنوهذه المعرفة ب

كتابـــا عـــن الزهـــاوي يوســـم ، ن مـــع دراســـات أخـــر لطلبـــة آخـــرينليكتـــب دراســـة تكـــوّ  )والمـــرأة

م نســخة مــن الــديوان وتســلّ  ،فقبــل العــرض ســريعا، )الزهــاوي بــأقالم طلبــة متوســطة الحلــة(بـــ

نفســه فــي اســتوى الموضــوع إذا  وشــرع يقــرأ ويســتوعب حتــى، وفيــه بــاب كامــل عــن المــرأة

فــرأى عليــه  )المهنــا( إلــى مهوســلّ  ،بــدأ يكتــب ويكتــب حتــى اكتمــل الموضــوع ،وكـان متكــامال

  .)٣(مات الرضاالع

هــا أديبالتــي أصــدرها شــاعر الحلــة و  )الحكمــة(مجلــة -فــي ســياق مطالعاتــه -وتــابع

 )٤(بالوطنيـةوفكـر هـذه المجلـة ينـبض . )١٩٣٦تشرين أول )(الشيخ رؤوف الجبوري(البارز

  .التي نبض بها فكر الطاهر

 إلــى وربمــا رجــع ذلــك ؟وأيــن ؟كيــف"ولكنــه ال يــدري  )ســالمة موســى(ثــم وقــع علــى

وثانيهمـــا  )مختـــارات ســـالمة موســـى(كتـــابين فـــي مكتبـــة المدرســـة أحـــدهما بعنـــوانأو  كتـــاب

وســــالمة موســــى داعيــــة العلــــم والصــــناعة والمدنيــــة األوربيــــة  .)والحيــــاة دبفــــي األ(بعنــــوان

ي يبلـغ حـد الجفـاف لـوال نبضـات فكريـة أدبـخـال مـن كـل زينـة وقصـد  أسـلوبولـه ، العملية

ات يــاكتشــف علــي فــي أواخــر الثالثين.. .)٥("تتــدفق وتغــدو ثــورة تهــز القــارئ وتهــز قناعاتــه

                                                 
  ).مقال(٣-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ١(

  .٢٩٢: أساتذتي ومقاالت أخرى: ، وظ)مقال( ٣-المتوسط  -الباب الواسع) ٢(

  .٧٧-٧٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين)مقال(٣-المتوسطة -الباب الواسع: ظ) ٣(

 -٥٠: س؟ .، وج٧/٣/١٩٩٦، علـــي جـــواد الطـــاهر، جريـــدة الثـــورة، )مقـــال(٤-توســـطةالم -البـــاب الواســـع: ظ) ٤(

  .٨٣: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٥٢

  .٨١-٧٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ)مقال(٤-المتوسطة -الباب الواسع) ٥(



אאאא                                      א
  

         

العلـم  إلى به وبدعوته" وقرأ له مقاالته المجموعة وتأثر، سالمة موسى، وأوائل األربعينيات

عن الغرب وبالجرأة في معالجة الظواهر االجتماعية والسخر مـن التقاليـد والتصنيع واألخذ 

وقـد رأينـا الطـاهر جريئـا . )١("التقـدم والتجديـد إلى والحماسة، التي هي آثار عصور اندثرت

يســتفز "الــذي لفــت انتباهــه فــي ســالمة موســى كونــه كاتبــا  إلــى أن وأشــار. متحمســا، ســاخرا

األفكــار التــي  إلــى إضــافة ]...[جــة الواثــق المــؤمن برأيــهويتحــدث بله، كــوامن الــنفس والفكــر

.. .ســواء االجتماعيــة أم الفكريــة أم النفســية، عنــد الكتــاب اآلخــرين ]توجــد[يطرقهــا والتــي ال

مسـتفزا  أن يكـونوقـد جهـد الطـاهر فـي .. .)٢("ينسـاننه واسع األفق اإلوتحس من كتاباته أ

   .واسع األفق، واثقا جديد االلتقاطات

، وربمـــا تحـــل دبكتـــب التـــاريخ واأل نتبـــاه جعـــل كتـــب ســـالمة موســـى تتبـــعذلـــك اال

فــي  -كمــا يعلــن الطــاهر -وقــد أثــرت، خــالل الدراســة المتوســطةفــي فــي قــراءة علــي محلهــا 

  .)٣(مدة غير قصيرةتفكيره عميقا 

وبــه صــارت أوربــا  ســاسالعلــم هــو األ":يــوجز الطــاهر أفكــارا لســالمة موســى بقولــه

وسـالمة موسـى يشـتد ، وكـالم مـن هـذا البـاب. .هو السبب في تأخرناخيال و  دبواأل، أوربا

  .)٤("فيه

 -وقـرر ،حتى لو اتخذ العلم وجودا ومستقبال دبولكن عليا ال يمكن أن يفارق األ

فـيمكن تحصـيله  دبأمـا األ، أن يدخل عند التخرج بالفرع العلمي -هدوء طبعه إلى مستندا

 -وهـو قـرار .الـذي اتخـذه بنفسـه األوللمصـيري وهذا هو القـرار ا .)٥(خارج الدرسشخصيا 

  .خطير -وال شك

 -ونشـير هنـا... مـن مادتـه )المهنـا(تمكـن إلـى إشـارة الطـاهر إلـى أشرنا فيما سـبق

قبـــل أن ينتهـــي العــــام  -ســــهفقـــد درّ ، تمكـــن مــــدرس آخـــر إلـــى -كمـــا أشـــار الطـــاهر نفســــه

                                                 
  .٥١: س؟ .ج) ١(

  .١٦٣: س؟.ج) ٢(

  .١٨٩:  ن.م: ظ) ٣(

  ).مقال(٤-المتوسطة -واسعالباب ال) ٤(

  .ن.م: ظ) ٥(
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كـان يصـول ويجـول " ـفـ المـدير عبـد الوهـاب الركـابي دروسـا إضـافية فـي التـاريخ -الدراسي

   .)١("وكأن تاريخ أوربا عجينة بين يديه

فــــــي الصــــــف الرابــــــع مــــــن ).. ١٩٣٨ -١٩٣٧(ســــــنة دراســــــية جديــــــدة"ثــــــم بــــــدأت 

والعتقــاد ، كليــة الطــب إلــى العلمــي لطمــوح خــاص غيــر مــدروس"واختــار الفــرع  )٢("الثانويــة

بســعي  -فيــهوحتــى البــروز  -ممــا يمكــن تحصــيله دببــأن األ -مــع ذلــك االختيــار -جــازم

ي مــع فضــله عليــه دبــالفــرع األ إلــى هبــفــي اجتذا )المهنــا(ولــم تــنجح محــاوالت. )٣("شخصــي

ــ وحســن رأيــه فيــه وتلويحــه بالمئــات المتالحقــة وهــذه هــي  ،)٤(ر الــرأي والفــرعلــو أطاعــه فغّي

تتبعها مخالفـة أخـرى سـنذكرها فيمـا سـو  ،)المهنـا(ى التـي خـالف فيهـا علـي أسـتاذهاألولالمرة 

  .)٥(وثقته بسالمة موسى ال تتزعزع، قد كانت فكرته متمكنةل.. .بعد

  .)٦(يةدبالفرع العلمي بتأثير سالمة موسى على الرغم من ميوله األ -إذا -دخل

وكأنـــه رأى فــي هــذا الطالــب مـــن ، حســن الظــن والــرأي) المهنـــا(ذكــان األســتا" لقــد

  .)٧("له ما يحسن استثماره والحرص عليه من الضياع فيما لم يكن دبجذور األ

ماذا  دبغير األ:وسئل! هو الذي اختارني :فأجاب دب؟هل اخترت األ :مرةسئل 

   !)٨(من الناحية المعاشية فكرت في الطب ولحسن الحظ لم أفعل :فأجاب ؟كنت ستختار

ّن الـــرأي العـــام غيـــر أ، يدبـــأن يـــدخل بـــالفرع األ -كمـــا يـــرى -ضتـــر كـــان مـــن المف

ذلـــك فيـــه  رأثّـــ .فـــي دروســـهم يختـــارون هـــذا الفـــرعالضـــعاف  ك أنالســـائد بـــين الطلبـــة آنـــذا

   .دخل بالفرع العلمي، نه طالب مجتهدأوليثبت 

ــ مــاو  هــوى فــي الــنفس كــي يصــبح  -١:منهــا ،أمــور، ت قناعتــه بوجهتــه العلميــةثّب

قراءتــه  -٣.يدبــقناعتــه بأنــه قــادر قـدرة ذاتيــة علــى االســتمرار فـي التحصــيل األ -٢ .طبيبـا
                                                 

  .ن.م) ١(

  .ن.م) ٢(

  .١١/٤/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(١-الثانوية -الباب الواسع) ٣(

  .١٧٠: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٤(

  ).مقال(١-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٥(

  .٧٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٦(

  ).مقال(١-الثانوية -اسعالباب الو ) ٧(

  .١٥٣: س؟ .ج: ظ) ٨(
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ه ؛ ألنــى الــذي يضــرب علــى وتــر العلــم والتحصــيل العلمــيمــن كتابــات ســالمة موســ عــددا

   .)١(المدنية الحديثة إلى الباب الذي ندخل منه

إياهــا "ســه درّ ، وفيــه مــن الجديــد جــدا درس اللغــة الفرنســية، بــدأ علــي الفــرع العلمــي

  .)٢("هو الدكتور بشير حقي، واألصل في تخصصه الطب، مدرس سوري منتدب حديثا

الشــعر "تحبــذ للطالــب مختــارات ، فــي الصــف الرابــع العلمــيودرس اللغــة العربيــة 

قـدير شـاعر يكـون حفـظ الشـعر وتذوقـه  أديـبوتعلي مـن مكانـه فكيـف وقـد تهيـأ لـه مـدرس 

  .)٣("!؟جزءا ال يتجزأ من كيانه فينعكس على سامعيه

ـــة )٤(إنـــه حســـن األمـــين ـــه مـــا كـــان ينشـــره فـــي مجل ـــا أن يقـــرأ ل ـــم يفـــت علي  الـــذي ل

  .)٥()العرفان(

 وكــأن، الشــعر لعلــي غــذاء روحيــا وأكثــر مــا يــردده شــعر المتنبــي إعجابــا بــه كــان

ووثوقيــة المتنبــي برأيــه وثقتــه بنفســه . )٦(يفــتح بابــا علــى الشــعور بــالفن والجمــال عجــاباإل

   .ان ظاهران في شخصية الطاهرأمر 

تــرف مــن معينهــا مــا غا، بــأس بهــا مكتبــة ال، الثانويــة ورفــدت الــدرس الرســمي فــي

، قــرأه جيــدا وبانســجام، ال فيــاضلنقــو  )الخطابــة(كتــاب إلــى كثيــرا ســتراحاوقــد ، يــهإلاســتراح 

وصـاغ  )رتـج علـى الخطيـبأ(و )الرتج(وكلمة خاصة هي )االرتجال(فه منه موضوعواستوق

ه لــيس نــا أنــصــباح يــوم خمــيس متيقلقــاه ارتجــاال أ، )تجــالر اال(هأساســمــن الكتــاب موضــوعا 

الطــاهر  عنايــةوهــذا يــدل علــى . )٧(اءة فــي ورقــةى كــالم عــن االرتجــال قــر ن يلقــأصــحيحا 

   .بوسائط التلقي ةالمبكر 

                                                 
  .١٧٠: ن .م: ظ) ١(

  ). مقال(١-الثانوية -الباب الواسع) ٢(

  .١٨/٤/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٢-الثانوية -الباب الواسع) ٣(

  .٧٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٠: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٤(

  ).مقال(٢-الثانوية -واسعالباب ال: ظ) ٥(

  .ن.م: ظ) ٦(

  .١٧٠: س؟ .ن، وج.م: ظ) ٧(
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والتحــذير مــن  )١(ةه فــي الوطنيــأغلبــيكتــب فــي موضــوع ثــان  إلــى أن دفعــه ذلــكو 

وأفـاد مـن كلمـة حفظهـا ، المبالغة فـي االعتـزاز بالماضـي علـى حسـاب الحاضـر والمسـتقبل

، )٢("ذا شــاخ كنتــيإيقــال للرجــل و :"وفيــه، الكنتيــة :هــي )مختــار الصــحاح(مــن قــراءات فــي

 إلـى )الناصـرية(كانـت قـد نقلتـه مـن سـبابأل ولكنه يـورد تعبيـرا يستشـيط منـه المـدير غضـبا

وكــان ذلــك الحــادث ســببا فــي انقطــاع علــي عــن التفكيــر فــي  .)االشــتراكية(بـــ تتعلــق )الحلــة(

  .)٣(اإلعداد لصباح الخميس

 ولــن ينقطــع عــن اإلفــادة مــنة وال بــأس فلــن ينقطــع عــن اإلفــادة مــن مكتبــة المدرســ

وربـط نفسـه ، وكـان فرحـا بتأسيسـها، )٤(١٩٣٨التي تأسست في الحلة عـام )المكتبة العامة(

  .بها في مطالعات داخلية وخارجية

 ..والرسـالة والثقافـة. .وفيها من المجـالت الخيـر الـوفير مـا بـين الهـالل والمقتطـف

وفيها مـن ، االعتدال :العراقية وفي مقدمتهاوالمجالت . .والعرفان وألف ليلة وليلة والطليعة

وكــان يقــرأ ويتصــفح ويتصــفح ولكــن أبــرز مــا  .الكتــب القديمــة والحديثــة الخيــر الــوفير كــذلك

المطبـــوع فـــي ، لمحمـــد عـــوض محمـــد )مـــن حـــديث الشـــرق والغـــرب(هـــزه فـــي القـــراءة كتـــاب

ا فيهـا مـن تسـتهوي القـارئ بمـ، مجموعـة مقـاالت طريفـة"الـذي يضـم ، )٥(١٩٣٧سنةالقاهرة 

القـارئ العربـي مـن أجـواء الغـرب ومـن األحـوال التـي  إلى جديد مادة ونهجا ولغة وبما تنقل

فّنّيـة المقالـة وطرافـة لالمبكـر  الطـاهر، تحسـس إلـى ويشير هذا. )٦("تعتريه هناك في إنكلترا

  .موضوعها وطراوته

                                                 
  .٦٤-٦١: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين : عن مكانة الوطنية في مجتمع الطاهر في الثالثينات، ظ) ١(

 ٢-الثانويــة -البــاب الواســع: ، وظ)ك و ن(مــادة: مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي) ٢(

  ).مقال(

  .١٧٠: س؟ .، وج٩/٥/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٣-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٣(

  .١٨٩: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .٧٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين)مقال(٣-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٥(

  .٤١: ١٩٧٧، ١بغداد، ط علي جواد الطاهر، دار الحرية،. وراء األفق األدبي، د) ٦(
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ـــ حمـــد التـــي ترجمهـــا عـــن األلمانيـــة م، لجوتـــه )هوتيـــهـــرمن ودر (روايـــةح كـــون ورّج

، وطنــي -كمــا يتــذكر -وموضــوعها .أول روايــة مترجمــة قرأهــا، ١٩٣٣عــوض محمــد ســنة

  .)١(وجمال اللغة العربية التي صيغت بها فاستهواه فيها مغزاها الوطني وجدة الفن عليه

وانـــدس بـــين مســـتقبلي الـــدكتور محمـــد مهـــدي البصـــير فـــي الحلـــة بعـــد عودتـــه مـــن 

إن البصـير . )٢()نـادي المـوظفين(ي أقيمـت لـه فـيستمع للحفلة التـوا، فرنسا ووصوله بغداد

يزيد من رفعته مـا يرويـه أهـل بلـده مـن مواقفـه  دبمجد باذخ للعراق ولأل"في ذهن الطاهر 

في أثناء العطلة التي فسحت المجـال واسـعا للقـراءة ، بحرص، كذلك -واستمع، )٣("الوطنية

العربـي مـن  دبر البصير عـن األأحاديث الدكتو  إلى -خوانيي واللقاء اإلدبواالستمتاع األ

  .)٤(دار اإلذاعة العراقية

لـه  أن يكـونوحـّدثت عليـا نفسـه بـ، بـدأ الصـف الخـامس ١٩٣٩ -١٩٣٨في عـام 

يسـتمد مادتـه مـن مطالعاتـه ، )حقلـي(باب دائم بعنوان )نجم العبود(للشيخ )الرشاد(في مجلة

الــذي يقــوم مقــام ســكرتير  )الشــيخ جــواد الخيــاط(إلــى ىاألولــوقــدم مــادة الحلقــة  .ومختاراتــه

قبــــل صــــدور العــــدد  -توقفــــتأو  -وقفــــتأولكــــن المجلــــة ، وقبلــــت المــــادة للنشــــر، التحريــــر

واضــحة فــي ، وجــذور التبلــور الفكــري للطــاهر، وبــذور االرتبــاط بالصــحافة. )٥(١٩٣٩/آذار

   .هذا الخبر

د بكتابها الضخم وقوانينـه وقواعـده وال بـالفيزياء " الجديد في درس الصف الخامس

بــل إن ، )٦("دبلكـن هـذا الجــد بالغـا مـا بلـغ لــيس بشـاغل عـن األ .مـن جـد خـاص فــي أمـره

، شعر بتعب منهاأو  وكلما أنهى مادة فيها، دبعليا كان يستعين على جفاف الفيزياء باأل

وفيهــا مقــاالت مفضــلة ، لجــأ يخفــف الشــدة بقــراءة مجلــة معــدة مفضــلة هــي مجلــة الرســالة

وقلمــا قــرأ ، وٕابــراهيم عبــد القــادر المــازني وتوفيــق الحكــيميــات لزكــي مبــارك وأحمــد حســن الز 

                                                 
  .١٨٩و ،١٧١و ،١٦١: س؟ .، وج٤٢: ن.م: ظ) ١(

  ).مقال(٣-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٢(

  . ن.م) ٣(

  .ن.م: ظ) ٤(

  ).مقال(١-الثانوية -الباب الواسع: ، وظ)مقال(٣-الباب الواسع الثانوية: ظ) ٥(

  .١٦/٥/١٩٩٦الثورة،  ، علي جواد الطاهر، جريدة)مقال(٤-الثانوية -الباب الواسع) ٦(
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لقـد كـان  .)١(الفيزيـاء إلـى حتـى إذا خفـت الشـدة عـاد .وشـوق وجـد عنايـةمقاالت العقاد في 

لمـا فيهـا مـن مقـاالت مبدعـة لهـؤالء  إليـه؛ دبأثـر فـي تحبيـب األ )ثم الثقافـة(لمجلة الرسالة

  .)٢(فتأثر بها، بعتها بوصفها غذاء دائمااستمر في قراءتها ومتاقد و ، ولطه حسين

ــا أن يتوســع ويقــرأ معــه مــا  إلــى ودفعــه إعجابــه بالكتــاب المنهجــي عــن تــاريخ أورب

صـــــين فـــــي صخمتفـــــي كتـــــابين تيســـــر مـــــن تـــــاريخ أوربـــــا عـــــن الثـــــورة الفرنســـــية ونـــــابليون 

   .)٣(الموضوع

 )بعــث الشــعر الجــاهلي(حــين صــدرت محاضــرات الــدكتور البصــير باســم -وكــان

 .)المكتبـــة العامـــة(ولعلـــه قـــرأه فـــي، قـــراءة الكتـــاب واإلعجـــاب بـــه إلـــى اقاســـبّ  -١٩٣٩ ســـنة

الـدكتور  لم يعبـأ، تحّط من شأن الدكتور البصير وكتابه هذا )أقوال(وعلى الرغم من ظهور

ويعـد بحوثـه ، يدبـبالحال ومضى يوطد مكانه في الدرس األ" -كما يرى الطاهر -البصير

  .)٤(")عصر القرآن(ها لكتابأساسلتكون  )لجديدالمعلم ا(لينشرها في مجلة

المنبر في حفل ضخم أقامته الحلة تأبينا للملك غـازي  يوفي تلك السنة ارتقى عل

  . )٥(فبكى وأبكى السامعين

، وبـدوي الجبـل مـن سـورية، شعر علي الجـارم مـن مصـر إلى واستمع من اإلذاعة

   .)٦(أقامتها الدولةألقي في حفلة األربعين التي  وٕالى شعر غيرهما الذي

.. . ونجح ولكن بضآلة ملحوظة في المعدل.. .اقتربت السنة الدراسية من نهايتها

معدالته العلمية لم تكـن لتخولـه ؛ ألن لكن ذلك لم يحصل، ن يدخل كلية الطبأكان يحلم 

                                                 
  .ن.م: ظ) ١(

، ٣١٥و ،٢٣٤و ،١٨٩و ،١٨٥و، ١٧١و ،١٦٣:  س؟.، وج٣٤٥، ٢٩٣: أســـــــــاتذتي ومقـــــــــاالت أخـــــــــرى: ظ) ٢(

  .٧٥: وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين

  ).مقال(٤-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٣(

  .٢٠٥: وراء األفق األدبي: ن، وظ.م) ٤(

  .٧٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧١: س؟ .، وج)مقال(٤-نويةالثا -الباب الواسع: ظ) ٥(

علـي جـواد الطـاهر، دار الرائـد العربـي، بيـروت، .، وتحقيقـات وتعليقـات، د)مقال(٤-الثانوية -الباب الواسع: ظ) ٦(

  . ٣٨٧: ١٩٨٦، ١ط
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وهذا هو القرار المصيري الثاني الـذي اتخـذه . )١()معلما(يعمل قرر أنف، دخول كلية الطب

   .اهر في حياته الفكريةالط

كاد يكون الوحيد بين المنتسبين و ، مدتها شهر واحد، دخل في دورة تأهيلية للتعليم

قتنى كتـــــاب ســـــاطع وذهـــــب فـــــي مطالعـــــات خارجيـــــة فـــــا، مـــــن جـــــد واســـــتمع وســـــأل وقـــــرأ"

 وكثيـرا مـا دعـا جـده هـذا رفاقـه .وأدام االستفادة منـه )تدريس اللغة العربية أصول(الحصري

ذلـك االقتنـاء يوضـح ميـل الطـاهر للعربيـة مـن بـين المـواد  .)٢("بهة منه والتندر السخري إلى

 .قد وقعت، لموظونجح بدرجة شعر معها بأن فعلة سوء وأذى  .التي يدّرسها المعلم األخر

  .)٣()العواشية( هي )الناصرية(في )ةالشطر (ن معلما مستخدما مؤقتا في قرية من قرىوعيّ 

أو  )مجلـــة الرســـالة(،مـــن مكتبتهـــا الوحيـــدة ،الشـــطرة إلـــى حـــين ينـــزل ،كـــان يتســـلم

   .)٤(ويتزود ما يتهيأ من الكتب، غيرها

وقاسـمهما المشـترك فـي  .)الزيديـة( ن فيعيّ  ،بصديق كان له ،في الشطرة ،والتقى

فـي ، وقـرأ.. .)٥(وفـي مزايـدة بـين االثنـين، إعجابا ال مزيد عليـه، الحديث هو سالمة موسى

، )٦(لعلي محمود طـه) كليوباترا(واستمتع خصوصا بقصيدة، ة الرسالةفي مجل، اليوم التالي

  .التي جمعت بين التاريخ والشعر، )٦(طه

، بإتقانهـا لغـات متعـددة )كليوبـاترا(ومما هو جدير بالذكر عند الطـاهر اقتـران ذكـر

متيـاح مـن ، ونبه عليـه نصـحا وتـذكيرا بأهميـة االعليه فذلك مما انتبه، )٧(وبرعايتها المكتبة

   .ع مباشرة دون وسيطالمنب

مع دروس القـراءة والقواعـد ! معلما للرياضة" -فيما كان -وكان، وشرع في التعليم

االجتمــاع "واقتــران  .)١("والمناوبــة علــى االجتمــاع الصــباحي ليــوم الخمــيس ...والمحفوظــات
                                                 

  ).مقال(٤-الثانوية -الباب الواسع: ، وظ١٧١: س.ج: ظ) ١(

س؟ .ج: ، وظ٢٠/٦/١٩٩٦ة الثـــورة، ، علــي جــواد الطــاهر، جريــد)مقـــال(١-العواشــية* الــدورة -البــاب الواســع) ٢(

:١٧١.  

  .٨٢: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين ١٧١: س؟ .، وج)مقال(١-العواشية* الدورة -الباب الواسع: ظ) ٣(

  .١٧١: س؟ .، وج)مقال(١-العواشية* الدورة -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .٢٩٣: ، وأساتذتي ومقاالت أخرى)مقال(١-العواشية* الدورة -باب الواسعال: ظ) ٥(

  .٢٧/٦/١٩٩٦، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، )مقال(٢-العواشية* الدورة -الباب الواسع: ظ) ٦(

  .٩٧-٩٥: الباب الضيق: ظ) ٧(
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السـادس فـي محفوظـة ليسـت قصـيرة يحفظهــا أو  بتلميـذ مـزمن مـن تالميـذ الصـف الخـامس

  .)٢("ءها على ما ال ينتظر منهويجيد إلقا

 )١٩٤١فـي مـايس (أخبار عن حركة رشيد عالي الكيالنـي، من بغداد، ثم وصلت

وطنيــة  -كمــا أرادهــا النــاس -فالحركــة، فيهــا )هوســات(-شــأن غيــره -وقــال، )٣(فــتحمس لهــا

وطنيــا ضــمن االتجــاه " ١٩٤١عــام  إلــى ١٩٢٩علــي منــذ عــام كــان لقــد .. .)٤(مئــة بالمئــة

وٕانمـا كـان متحـدا فـي التيـار ، وال يرجح تيارا على تيـار، تيارال ينضوي في ، مالوطني العا

   .)٥("الذي يرجح الوطن على نزواته ونزعاته وتصرفاته

جهـــة "ي مـــع آخـــرين يميـــزون وفـــي أواخـــر الثالثينيـــات وأوائـــل األربعينيـــات بـــدأ علـــ

وعـرف النـاس  ،معينة من جهة العمل الـوطني لهـا فـي الفكـر السياسـي مـا هـو أبعـد وأوسـع

بهــذا االســم وعطــف النــاس " -كمــا يــذكر الطــاهر -وربمــا كــان ســماعهم. )٦("اســم الشــيوعية

وٕانما لما يشاع عنه من إنصاف للمظلـوم ، عليه لم يأت عن علم بالفلسفة والسياسة والمبدأ

والضــــطهاد الحكومــــة لــــه ومطــــاردة أصــــحابه والتوجــــه بالتحقيقــــات وانتصــــاف مــــن الظــــالم 

المزيجيـــة عنـــد  ،ينســـجمان فعـــال مـــع طبيعـــة الفكـــر النقـــدي نان التوضـــيحاهـــذو . )٧("نحـــوهم

  .الطاهر

هـو أنـه بعـد  -كما يذكر -والسبب، )٨(بقي علي أقل من سنة في التعليم االبتدائي

ومـع الضـرر الـذي ، تعييـنهم مـن ألغـي فـي، وألغـي تعيينـه، لـت المـدارسعطّ ، فشل الحركـة

  .)٩(ما تيسر له إكمال تعليمهفلو عّين ل ؛كان فيه بعض النفع، لحق به

                                                                                                                            
  .١٧١: س؟ .ج: ، وظ)مقال(٢-العواشية* الدورة -الباب الواسع) ١(

  .١٧٢ -١٧١: س؟ .ج: ، وظ)مقال(٢-العواشية* الدورة -سعالباب الوا) ٢(

  .٨٢: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٥٢: س؟ .، وج)مقال(٢-العواشية* الدورة -الباب الواسع: ظ) ٣(

  .١٧٢: س؟ .، وج)مقال(٢-العواشية* الدورة -الباب الواسع: ظ) ٤(

  .٨٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٥(

  .٥٠: س؟ .ج) ٦(

  . ٥٢: ، وظ٥٠: ن.م) ٧(

  .٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٨(

  .١٧٢: س؟ .ج: ظ) ٩(
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لمحمـــد ســـرور  )الحجـــاز أدب(كتـــاب، ١٩٤٠لـــدى الطـــاهر مـــن مشـــتريات عـــام و 

   .)الشطرة(وقد اشتراه من، ١٩٢٥المطبوع في القاهرة عام ، الصبان

   .)١(كتاب مختارات سالمة موسى، ١٩٤١ومن مشتريات عام 

، مـــواّد وأشخاصـــا ممـــا تقـــدم تبـــين أن الطـــاهر أفـــاد كثيـــرا مـــن مراحـــل تعلمـــه األول

  .وتنميته ، إفادة أسهمت في تكوين فكره النقدي الخاص بهومواقف وأفكارا وتجاربوكتبا، 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  املبحث الثاني

  يف احللة )انويةــالث(إىل يف بغداد )العالية(من
يــة بعــد انقطاعــه عنهــا فــي دبقــرر علــي بعــد إلغــاء تعيينــه أن يســتأنف دراســته األ

القرار المصـيري الثالـث الـذي شـكل نقطـة الشـروع الناضـجة فـي المسـيرة وهذا هو  .الثانوية

                                                 
  .٢٣٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ١(
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علــى  األولوكــان ، بعــد أن اجتــاز امتحــان التقــديم، )١(فــدخل دار المعلمــين العاليــة .الفكريــة

وكان طبيعيا أن يختار قسـم اللغـة العربيـة ويواصـل حبـه . )٢()لواء الحلة(أقرانه من متقدمي

ـــأل ـــواأل دبل فيهـــا  صـــلاو ، )٤()١٩٤٥ -١٩٤١(ى فيهـــا أربـــع ســـنواتأمضـــوقـــد  ...)٣(اءدب

مــا ال واجتــاز مــا بينهــا ، )٥(قراءاتــه بمــا يخــرج بعيــدا عــن الــدرس المقــرر والمــنهج المطلــوب

  .)٦(يحصى من االمتحانات

 .فـازداد وعيـه واتسـع أفقـه، تصـطرع بتيـارات الفكـر والسياسـة )الـدار(رأى هـذه"وقد 

 درســــه فحــــافظ علــــى معــــدل واحــــد لســــنواتهبقــــي مجتهــــدا فــــي ، علــــى مــــدى أربــــع ســــنوات

أن هــذه المنافســة لــم تكــن يومــا شــأنا مــن أو  ،وابتعــد عــن منافســة اآلخــرين.. .)٨٧/١٠٠(

  . )٧("خلقهأو  شؤونه

وكثيـرا  .من أصدقائهأو  )الشيخ رؤوف الجبوري(وصار في هذه المرحلة قريبا من

ففــي هــذا  ؛ل العطــلفــي الحلــة خــال )مقهــى الشــيخ نــاجي(مــا التقــى علــي مــع أصــدقائه فــي

وكـــان الرجـــل واضـــح  .دخـــل الشـــيخ رؤوف كليـــة الحقـــوق -كمـــا يتـــذكر الطـــاهر -التـــاريخ

   .)٨(يسوغ ثقته باالتحاد السوفيتي بأشكال مختلفة، ن التقدميةاليسارية بيّ 

بمعنــى  -عنــده -واإليديولوجيــة، كمــا أكــد هــو ذلــك، فــي يــوم مــا، ولــم ينــتم الطــاهر

 ةكــــن سياســــيتولـــم ، بـــالمعنى العــــام ةيــــأدب ته كانـــعنايتــــوٕان  ،)٩(نســـانالـــوطن واألمــــة واإل

                                                 
  .٨٨-٨٧: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٥٢: س؟ .، وج٣٤٤: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

  .٨٨: مفكرين واألدباء العراقيين، وموسوعة ال١٧٢: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .١٨٥: س؟ .، وج٣٤٤: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٣(

 -١٩٤١(علـــي جـــواد الطـــاهر فـــي دار المعلمـــين العاليـــة.ذكريـــات د: ، وظ٣٨٥: أســـاتذتي ومقـــاالت أخـــرى: ظ) ٤(

  . ٢٠: ١٩٩٤، ٢٩، س٣-٢-١، مجلة األقالم، ع )مقال)(١٩٤٥

  .١٨٥: س؟ .وج ،٣٤٤: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(

  .٣١١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٦(

علــــي جــــواد الطــــاهر فــــي دار المعلمــــين العاليــــة .ذكريــــات د: ، وظ٨٨: موســــوعة المفكــــرين واألدبــــاء العــــراقيين) ٧(

  .وما بعدها ٢٠): مقال(

  .٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.، وذكريات د٥٢: س؟ .ج: ظ) ٨(

  .٢١١: ؟ س.ج: ظ) ٩(
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دخلــــت السياســــة عالمــــه فبمقــــدار مــــا يتصــــل مــــن هــــذه السياســــة وٕاذا  ،بــــالمعنى الخــــاص

  .)١(دبباأل

 دبهي موضوع األ، ىاألولبعد السنة ، الموضوعات السائدة في النقاش والحديث

ــــاة يــــذهبون مــــذهب  دبوكــــان أصــــحاب األ .للحيــــاة دبواأل، والبــــرج العــــاجي دبلــــأل للحي

ولـم يكـن ، ي على لسانهم وعلى مفهومهمدبالتطرف حتى ينتفي العنصر الجمالي لألثر األ

بــــــل كثيــــــرا مــــــا دخــــــل فــــــي نقاشــــــهم ، مــــــع المتطــــــرفين هــــــؤالء -كمــــــا يؤكــــــد -علــــــي يومــــــا

  .)٢(ومحاججتهم

يـدور مثلـه علـى صـفحات  )المقـاهي(فـي"الذي كان يـدور بـين علـي وزمالئـه وهذا 

 دبية واألنســـــانباإل -بـــــالطبع -النقـــــاشويقتـــــرن  .و آخـــــذ باالزديـــــاد واالهتمـــــامالجرائـــــد وهـــــ

ولكلمــة . ي بمعنــى الــذي يخــدم الطبقــات الكادحــة وينتصــر لهــا مــن الظلمــة المســتبدةنســاناإل

  .)٣("ية هذه وقع خاص في النفوسنساناإل

، للشــعر منهــا مكــان مرمــوق، يــةأدبوجــدها حركــة ، دار مواهــب" )الــدار(لقــد وجــد

يكتبـون شـعرا وينثـرون ) الـدار(فـي مكتبـةأو  شعراء جلسوا معا في السـاحة هصفك في وهنا

مــن "وكــان . )٤("ال نخبتــهلــم يطلــع عليهــا إ) مقطوعــات(هــو أيضــا نظــم شــعرا يســميه، شــعرا

نـازك المالئكـة وبـدر شـاكر السـياب وسـليمان : بعـدهأو  معـهأو  الشعراء الـذين أدركهـم قبلـه

  .)٥("العيسى

الفنــي  بــداعاإل اوجــد عنــدهم إذ، يــزداد، ن ميلــه لطــه حســين والزيــاتفــي العاليــة كــا

   .)٦(نحو العقادولم يجد ميال ، والطراوة والشاعرية والجدة على النثر العربي

خاصــة ) الثقافــة(و) الرسـالة(المتمثلــة بمجلتــي السـابقةعلــى المســيرة "وزادت القـراءة 

يـــة دبالدارســـة األ يثها ومصـــادرقـــديمها وحـــدبـــدواوين الشـــعر العربـــي ، وبعـــض المترجمـــات

                                                 
  .٥٥: ن.م: ظ) ١(

  .٢٤-٢٣): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.، وذكريات د٥٣: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٢٤-٢٣): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.ذكريات د: س؟ ، وظ.ج) ٣(

  .٨٩: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٤(

  .١٧٣: س؟ .ج: ، وظ٨٩: ن.م) ٥(

  . ٨٩: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٦(
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 )الحماسـة( وأعجب إعجابا خاصا بكتـاب. )١("ماليواأل واألغانيوالكامل ، كالبيان والتبيين

مصـادر البحـث الـذي  إلـى وحاول دائما أن يرجـع. تمام من الشعر العربي أبوالذي اختاره 

ى تحقيــق ذلــك وقــد أعانــه علــ. ويقــرأ مــا لــم يكــن شــرطا فــي المــنهج المقــرر، األســتاذيقدمــه 

دائرة  إلى وأضاف .)٢(اللتان أفاد منهما إفادة كبيرة، والمكتبة العامة في بغداد )الدار(مكتبة

ووجــد فيهــا عالمــا إســطوريا جديــدا جاذبــا معروضــا فــي ، )٣(القــراءة مســرحيات توفيــق الحكــيم

  .)٤(تمكن وسيطرة

جيـة تعـوض فـإن المطالعـة الخار ، الحـديث دبمن درس لـأل )الدار(خال منهجوٕاذا 

 فهــزّ ، ر شــعره عنصــر الموســيقىوفــي هــذه المــدة ظهــر علــي محمــود طــه الــذي وّفــ .)٥(عنــه

 .آلخــرأو  فلــم يعــتن بقــراءتهم لســبب، اس أبــو شــبكةٕاليــإبــراهيم نــاجي و  :أمــا البــاقون .عليــا

ـــــى نفســـــهيكـــــان للمهجـــــريو  ـــــر عل كـــــان يحـــــس  .لجـــــدتهم وســـــهولتهم وأفكـــــارهم ؛ن وقـــــع كبي

 )بالغــة العــرب فــي القــرن العشــرين(تــاب محيــي الــدين رضــاطالعــه علــى كاو  .بشــاعريتهم

نسـيب ، اس فرحـاتإليـ، أبـو ماضـي، جبـران :ففيـه مختـارات لشـعراء المهجـر ؛أوصله إليهم

   .)٦(عريضة

مـع ، ولـم يتلـق علـي أي توجيـه فيـه ،يدبـاألخال المنهج من درس لمـنهج البحـث و 

شــأن  -ولكنــه، األمــر غيــر معقــولو ... البحــوث كانــت تلــزم الطلبــة بكتابــة) الــدار(العلــم أن

  .)٧(ه غير معقولك أنيدر لم يكن  -زمالئه

                                                 
  .٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.ذكريات د: ، وظ١٨٩: س؟ .ج) ١(

  .١٨٩، ١٦١: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .١٩٠: ن.م) ٣(

  .٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.ذكريات د: ظ) ٤(

وفيهـــا إشـــارة إلـــى  ٢١): مقـــال(علـــي جـــواد الطـــاهر فـــي دار المعلمـــين العاليـــة.كريـــات د، وذ١٩٠: س؟ .ج: ظ) ٥(

كمــا  -إلمامــه بــاألدب الحــديث ومدارســه، فــي مــواد درس الــدكتور إبــراهيم ســالمة، ولكنهــا لــم تتــرك فــي الطــاهر

  .أثرا -يؤكد

  .٢٤، ٢٥ ):مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.، وذكريات د١٧٣: س؟ .ج: ظ) ٦(

  .٦-٥: ١٩٧٠، ١علي جواد الطاهر، مطبعة العاني، بغداد، ط.، ومنهج البحث األدبي، د٢٧١: س؟ .ج: ظ) ٧(

٦.  
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أول من حدثهم عـن البحـث ومنـاهج البحـث فيمـا أن طه باقر  إلى أشار غير أنه 

  . )١()الدار(من ىاألولفي السنة ، يخص التاريخ

 وصــلتأولكــن المطالعــة الخارجيــة ، يدبــاألدرس للنقــد ) الــدار(ولــم يكــن فــي مــنهج

الـذي ألفـه طـه  )ي عنـد العـربدبـتاريخ النقـد األ(فوقع من وقت مبكر على كتاب، يهعليا إل

ن أنــه مــا زال قاصــرا عــيعلــن  وفاتــه إلــى كتابــا عظيمــا بقــي -برأيــه -فكــان، )٢(أحمــد إبــراهيم

صــاحبه تــوفي قبــل أن  لــى أنوعــن أســفه ع، عــن أن يوفيــه حقــه مــن الثنــاء الــذي هــو أهلــه

  .)٣(يتمه

ومصــطفى ، والــراوي، البصــير(أجــالء عظمــاء أســاتذةبثالثــة " أكرمتــه) العاليــة(لكــن

ال نقـــاش فـــي مكـــانتهم مـــن األســـتاذية لمـــا تهيـــأ لهـــم مـــن وســـائل "ه أكـــد أنـــقـــد و  .)٤(")جـــواد

لقــد كــان يتفاعــل مــع  .)٥("النحــو العربــيأو  العربــي دباألأو  التخصــص فــي التــاريخ القــديم

 بعــد أن فارقــه ليــدرس -)المهنــا(ســتاذهويتــذكر أ ،)٦(ويحتــرمهم هــمويجلّ ، آرائهــم فــي الــدرس

  .)٧(باحترام وٕاجالل -والتربية الحديثة في العالية )العربية(

ـــــرد )الكامـــــل(و، للجـــــاحظ )البيـــــان والتبيـــــين(وهـــــي )دباأل(درس مـــــواد درس ، للمب

خـالل فـي في ظل الـراوي ، ومعها حماسة أبي تمام وكشاف الزمخشري، للقالي )األمالي(و

وبهــذا  ؛األســتاذ الـراوي"أسـتاذه فيهــا هـو  أن يكــون -برأيـه -والســعادةوالعبـرة  .ثـالث ســنوات

زيــادة علــى ســلوك األســتاذ مــع .. .ر فــي مــادة الــدرس وطريقتــهفكــره التربــوي النّيــ إلــى إشــارة

راقـي ، كـريم الحركـة، حلـو الطلعـة ،شـيخ مهيـب" -كما صوره الطاهر -الراوي ...)٨("رعيته

                                                 
  .٤٢١: تحقيقات وتعليقات: ظ) ١(

  .٢٢-٢١): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.، وذكريات د١٧٣: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .سمع الباحث ذلك من الطاهر نفسه في أكثر من مناسبة وقد. ١٥٨-١٤١: ظ أساتذتي ومقاالت أخرى) ٣(

  .٣٨٥: ن.م) ٤(

  .٦٢: ن.م) ٥(

  .٨٨: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٦(

  .٦٢: ظ أساتذتي ومقاالت أخرى) ٧(

  .٢٥-٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.ذكريات د: ، وظ٤٨:ظ أساتذتي ومقاالت أخرى )٨(

٢٥.  
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 ضمعلــى فــتح الغــواذكــي يســاعده ذكــاؤه ، عليــهمواظــب  ،محــب لمــا هــو فيــه، )١("النطــق

واسـع ، واسـع المعـالم، مشـايخهأو  والوقوع على ما لم يقع عليه زمـالؤه، واكتشاف المخبآت

خــادم  ،حــارس للتــراث"، )٢(ومتــابع لهمــا ،مّطلــع علــى القــديم والجديــد، واســع األفــق، المقــروء

، ل القـــديم فـــي متنـــاول اليـــديجعـــ، )٣("األجيـــال إلـــى ونقلـــه، قمـــين بتحمـــل رســـالته، أمـــين لـــه

كمـا يـرى  -وقـد تـأتى لـه ذلـك، )٤(ةويقـرأ الشـعر بتـؤد، ويعرض شـواهد مـن الشـعر قـي يسـر

وحــب الــتعلم وحــب "بالــدرس وبالمثــابرة وبحــب الــدرس  -الطــاهر الــذي تــأتى لــه ذلــك أيضــا

وال بــد مــن أن تــرد قبــل ذلــك فطــرة ســليمة وموهبــة نــادرة وتربيــة صــحيحة ومــزاج ال  .التعلــيم

يطلــب مــن طلبتــه أن تكــون لهــم "الــراوي  ...)٥("وال تعبــث بــه الهمــوم، نســب عناصــره تختــلّ 

م ذوقـــه الخـــاص فيضـــيق يحّكـــ أنعـــن هـــذه المختـــارات دون  ويســـألهم، مختـــاراتهم الخاصـــة

 .)٧(دباألوشــأنه فــي النحــو شــأنه فــي  .)٦("ه لهــم عمليــة االختيــارعلــيهم مــدى الحركــة ويكــرّ 

    .)٨()مغني ابن هشام(و )عقيل شرح ابن(وقد قرأ علي عليه

 أدبفقـــد وجـــده ذا علـــم و  ،)العاليـــة(أمـــا البصـــير بوصـــفه أســـتاذا تتلمـــذ عليـــه فـــي

الجدة " ووجد في محاضراته، )٩(جادا، نزيها، يخدم العربية بحس وطني ،وسلوك وشخصية

ال يمـنح الدرجـة "فهـو  ،وعلى ذلـك، )١٠("والرأي وحسن الذوق ودقة التعبير ةصالالجدة واأل"

مـــن شخصـــيته كـــال فـــي  إليـــهعلـــى مقـــدار مـــا نفـــذ  ٕانمـــاو  )درخـــا(قـــدار حفـــظ الطالـــبعلـــى م

ألن  هذا الطالـب واسـتعداده أفق إلى -عادال -وعلى مقدار اطمئنان ،التحريريأو  الشفهي

                                                 
  .٤٧: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

  . ٤٨: ن. م) ٢(

  .٤٩: ن.م) ٣(

  .٢٣١-٢٣٠: س؟ .، وج٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية.، وذكريات د٤٩: ن.م: ظ) ٤(

  .٥٠ -٤٩: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٥(

  .٢٥: )مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ، وظ٥٠: ن.م) ٦(

  .٢٥) : مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ، وذكريات د٥١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٧(

  .٢٥) : مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ، وذكريات د٥١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٨(

  .٣٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٩(

  .٣٥: ن.م) ١٠(
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وجـده  ...)١("علمـا وذوقـا، قـراءة وكتابـة، تمكنـه مـن اللغـة نحـوا وصـرفاوٕالى ، يصير مدرسا

ووجـده كالوالـد  ،الشـعراء ةممـثال بالطلبـ بـداعألة تشجيعه اإلبال نظير في العالم كله في مس

فـي فـال يقتنـع ، صـعبا فـي رضـاه"بكونـه  حـسأو  .)٢(ه على أبنائـه ورعـايتهم وتفقـدهمفي حنوّ 

ه يســمع ويتأمــل ويقلــب األمــر إنـ. مــن أي شــخص يعلــق بركابــه إليـهيسـر وبــأي قــول يصــل 

، يجـابو شـأنه فـي السـلب كمـا فـي اإلوهـ .اقتنع اقتنع وبلغ حـدا ال يطـاقفإذا  على وجوهه

  .)٣("صعب في رضاه صعب في سخطه

 إلــى يهــدف -إلــى جانــب ذلــك -كــان البصــيرولــم يقتصــر األمــر علــى ذلــك، فقــد 

... العلـــــم والمـــــنهج والـــــذوق.. .دبواألالطالـــــب واللغـــــة .. .واألمـــــةخدمـــــة الفـــــرد والـــــوطن "

مخـض وقـوة فـي رفـض الغثـاء ذوق وقدرة على ال" كان ذاو  ،)٤("نسانواإلالشخصية والخلق 

ورعايــــة ، وفــــي وصــــل العلــــم بــــالخلق، مدرســــة فــــي المــــنهج، أســــتاذا"و ،)٥("التكــــرارو  واللغــــو

جــادا  أســتاذاو ، )٦("الــذوق قبــل الجمــع والحشــد والحواشــيو  يأواعتمــاد الــذكاء والــر ، المواهــب

 إيمانــا دببــاألويــؤمن ، شــرف مهنــةأيعــد التعلــيم "و، )٧("قــرارهم إلــى وينفــذ، ض طلبتــهيمّخــ"

  . )٨("غير قاصدأو  في حركاته وسكناته قاصدا...] [تشع الوطنية...] [مطلقا

التـي ، إليهـامنهـا هـذه الصـفات المشـار  ،وقد وجدنا الطاهر يتصف بصفات كثيرة

   .وهذا هو سر إطالتنا في تعدادها، عنده طبيعة الفكر النقدي تنسجم مع غيرها ومع

والرفـع المطلـق  ،دباألوسى في الحط من سالمة م تأثير خف) الدار(وفي مرحلة

، مسـألة اسـتفادة وفكـر وعلـم ومناقشـة -تكـون أنكمـا يجـب  -وبقيت المسـألة"، )٩(من العلم

محاربـة مطلقـة  دباألنـه لـم يحـارب إ و ، بوجـه مـن الوجـوه أديـبسالمة موسى نفسـه  إنبل 

                                                 
  . ٣٧: تي ومقاالت أخرىأساتذ: ظ) ١(

  .٢٣): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ، وذكريات د٣٩، ٣٧: ن. م: ظ) ٢(

  . ٤١-٤٠: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٣(

  .٤١: ن.م) ٤(

  .٣٩: ن.م) ٥(

  .٢٨: ن.م) ٦(

  .٢٩: ن.م) ٧(

  .٢٩: ن.م) ٨(

  .٢٩٣: ن.م: ظ) ٩(
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ـــــــــى دعـــــــــا ٕانمـــــــــاو  . .الثـــــــــائر، المصـــــــــلح، المســـــــــتنهض، دب الحـــــــــياأل، للحيـــــــــاة دباأل إل

سواء لديـه أكـان ، من هذه الطريق بحكم حال البالد وأوضاع األمة يتوثق ]علي[]...[وشرع

سـالمة موســى داعيــة لهـا أم لــم يكــن بشــرط أن يـتم ذلــك بالهــدوء وبالتعقـل مــن غيــر مبالغــة 

ومـــن غيـــر مبالغـــة فـــي االســـتهانة بعناصـــر ، بالحيـــاة بـــالمفهوم الضـــيق دبفـــي حصـــر األ

  .)١("دبفي األ. .ة الذاتية والعدلوالتجرب، عاطفةالخيال وال

هــو الجانــب اإلصــالحي الثــوري لمــا ، إن الــذي نمــا مــن ســالمة موســى وازداد نمــوا

. .يســود المحـــيط مـــن فســـاد وفوضـــى وســـوء توزيـــع للثـــروة وفســـاد اســـتثمار وفســـاد اســـتعمار

، واسـتنهاض الهمـم، ونقـل األفكـار مـن العـالم، وسالمة موسى لم يتوان عن تبيـين المعايـب

العــداء بــين بنــي  إلــى يــؤديأو  ن كــل مــا هــو بــالمــالبعــث علــى الفكــر والتقــدم والتحــرر و 

بقــي عنــد حــدود القــراءة والفهــم والتــأثر والشــعور بتنــامي "عليــا  كــد أنومــن المؤ  .)٢(نســاناإل

منهــا ، وال شــك فــي مــواطن، وقــد نفعتــه هــذه القــراءة. .الشخصــية لــدى قــراءة ســالمة موســى

دخل دار المعلمين العالية فباشر درس علم النفس العام ثم درس  هذا المواطن الحيوي وقد

اه له فـي درس رصيد أي رصيد يكفيه ما أدّ  )العقل الباطن(وكان له من.. علم نفس الطفل

، مــن أوليــة جعلــت هــذا الرجــل يمتدحــه )حراجــ ]أحمــد عــزة[هــو الــدكتور(عــالم مصــري أســتاذ

اســـكة مـــن مالشخصـــية المت"راجـــح لـــه . دوقـــد ميـــز  .)٣("وهـــو الرجـــل الـــذي لـــم يمتـــدح أحـــدا

 -وجــاءت الرغبــة فــي علــم الــنفس متكاملــة مــع مــا زرعــه ]...[الشخصــية المفككــة العناصــر

  .)٤(")العقل الباطن(كتاب سالمة موسى عن -ويزرعه

 االهتمـام، دبقرن اهتمامـه بـاأل"نه أالمة موسى في علي واضحا في وكان أثر س

أن يجـب أو  أديـبنـه أوكـان يشـعر واعيـا وغيـر واع  ،بعلم النفس وبكتب المستقبل البشري

األثـر الكبيـر فـي  ،خاصة )الرسالة(ولمصر ولمجلة. .عليه عقله دبويملك األ، اأديب يكون

اتضــحت هنــا فــي دار ، ت فيــهعــكــأن الموهبــة التــي ترعر ، يدبــهــذا الهــوى وهــذا الــوعي األ

، طمـــوح نحـــو الـــدكتوراهالمعلمـــين العاليـــة بعـــد أن امتحنـــت فـــي بيـــت األســـرة والمـــدارس وب

                                                 
  . ٢٩٤: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

  .   ٢٩٤: ن.م: ظ )٢(

  .٢٩٣: ن.م) ٣(

  .٢١): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د) ٤(



אאאא                                      א
  

         

 :الخلـود إلـى حتـى بـدأ وكأنـه كـان مطمئنـا، وبشعور غريزي طبيعي وجده يعتمل في داخله

الــدار وال  هخيــرتين مــن الدراســة فــي هــذشــرع يتزعــزع فــي الســنتين األ االطمئنــانولكــن هــذا (

 إلــى ولعــل ذلــك قــد أدى )لــدن مــرض وضــعف صــحي شــرع يــتمكن منــه بــدءا بالمعــدةســيما 

وكأنـــه يريـــد خلـــق العـــالم علـــى ، هلتشـــاؤم مـــا انفكـــت تـــزداد وتظهـــر علـــى وجهـــمســـحة مـــن ا

  .)١("!الصورة الحسنى

ولــم  ،بنــاء شخصــيته أول صــرح تهــاوى فــي -خلــوده هــو -كانــت فكــرة الخلــود"لقــد 

ن لـيس الخلـود منـه أنه ليس من الخلود فـي شـيء و أيكن سهال أن يعترف من كان طامحا 

مــــن  -كثيــــرأو  -م قليــــلويخــــيّ ، مــــن اليــــأس -ثيــــركأو  -عندئــــذ قليــــل ويحــــلّ ، فــــي شــــيء

   .)٢("التشاؤم

الواقـع واقتـرب مـن نفسـه ونظـر  كلمـا مـّس ، فشـيئا ما تطامن من طماحه شـيئاوٕاذا 

وفـي البقيـة حبـه للشـعر وتقـديره "، بقيـة مـن طمـاح تبقـى فـإن ،)٣(النـابغين والعبـاقرة إلى امليّ 

ويـأتي علـى ، النثـر إلـى يخرج مـن الشـعرما  إلى واتساع المدى. .هللشعراء وقراءاته وحفظ

حسن الزيـات وطـه أحمد  وعلى رأس المقالة لديه ما كان يكتبه، المقالة المبدعةرأس النثر 

ويرجــع هــذا . .زكــي مبــاركو  المــازني :نو اآلخــر غيــر قليــل بمــا يكتبــه  إعجــابحســين مــع 

ه كـان يفعـل أو أن ..الدراسة الثانوية ويزداد ولكنه كان دائما دون الشعر أيام إلى اإلعجاب

  . )٤("وموسيقاه، بداعاإلليه ذلك النثر من شاعرية وله في الخفاء بمقدار ما ينطوي عمفع

جـاءت دار المعلمـين  إذاحتـى "كان يقرأ كل شيء وهو فـي المتوسـطة ثـم الثانويـة 

ولكنــــه كــــان يميــــل نحــــو الشــــعر أي حفظــــه والنظــــر فيــــه واإلعجــــاب  .ازداد المــــدى العاليــــة

يســوده الشــعر وتبــدو  أدبمــن تلــك الســن إزاء  أدبواألمــر طبيعــي فــي متــ. رائــعبالجميــل ال

ي دبــه بــدأ طريقــه األهر أنــوقــد أكــد الطــا ...)٥("ناشــئة وليســت ذات جــذور ىاألخــر  نــواعاأل

                                                 
  .٩٢ -٩١: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ١(
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  .١٨٥: س؟ .، وج٣٤٥: خرىأساتذتي ومقاالت أ) ٤(
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كـان الشـعر "وقـد . )١(بوصفه متـذوقا أوال ودارسـا فـي أثنـاء دراسـته فـي الـدار، ا بالشعرعنيّ م

يــــة األخــــرى دبالفنــــون األ .مــــا فــــي ســــائر البلـــدان العربيــــةهـــو الفــــن الطــــاغي فــــي العـــراق ك

 -فالقصـة، )٢("وال تكاد تجد أحدا يقبـل عليهـا، كالمسرح والرواية والقصة كانت ضعيفة جدا

قد اسـتطاعت حتـى منتصـف األربعينيـات أن تفـرض نفسـها ال فـي المنـاهج "لم تكن  -مثال

النــــابهون مــــنهم ، راءة الشــــعركــــان الطــــالب ينشـــأون علــــى قــــ .المدرســـية وال فــــي المكتبــــات

وبعــض مــا ، فيقــرأون روايــات جرجــي زيــدان فــي تــاريخ اإلســالم، ون دائــرة مطالعــاتهميوســعّ 

  .)٣("يترجمه أحمد حسن الزيات من القصص العالميكان 

ما يسـمى  -آنذاك -ولم يكن، بدأت في األربعينيات -كما يرى -يةدبإن نشأته األ

معجبـا "نشـأ . )٤(ونشـأ مـع اآلخـرين فـي منـاخ الشـعر، زةولم توجد قصة متميـ، يدببالنقد األ

ثــم جــاءت قــراءات ، وكــأن الشــعر غايــة عليــا فــي الحيــاة، غايــة اإلعجــاب بالشــعر والشــعراء

 .)٥("ار الكتـاب فـي مصـر كالزيـات وطـه حسـينوٕاعجاب بالنثر المبدع ممثال بمـا يكتبـه كّبـ

تباطأ وتوقف وكأنه التفـت مـن "و ،)٦(نظم الشعر ولكنه طواه إلى هذا الجو الشعري حدا به

ب وكــان يحســ .ي فــي حــدود اإلمكــاندبــالبحــث األميــدان آخــر هــو  إلــى مــن حيــث ال يــدري

   .فبحث على أمل كبير للمستقبل البعيد! لنفسه مكانا كبيرا

 ي فقـرأ مـا تيسـر لـه وزاولـه فـي نطـاق شـفهي محـدود فتوصـلدبـالنقـد األ إلـى ومال

ولـو سـجل تجربتـه الضـيقة  .مـع غيرهـاأو  قبل غيرهاقواعد جازمة في شرط الموسيقى  إلى

ولـم  .ولكنـه لـم يسـجلها علـى أمـل نموهـا وتكاملهـا علـى المـدى البعيـد، واسـتفاد، ألفـاد، تلك

فــي هــذا الميــل "ومضــى ، مــال نحــو نقــد الشــعر.. .)٧("يتحقــق هــذا المــدى البعيــد كمــا حســبه

 :مــــرة ويقــــول عنــــه لألو مــــا يســــمعه  وأن ،ه يمتلــــك مقيــــاس الجــــودةســــب أنــــنــــه حأحتــــى 
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االهتــزاز ولــم :لالســتجابة األولالــدافع  أن يكــونوطبيعــي . هــو الجيــد) وملحقــات الجيــد(جيــد

ره بانسـجام الكلمـات ومـا كـان يفّسـ ٕانمـاو ، األخالقـيأو  الـذهنير االهتزاز بالمعنى سّ فكن يي

فــــي الــــنظم ووقــــع  )المقــــام اســــتدعى اإذأو تــــدفق (يحــــدث عــــن ذلــــك مــــن ســــالمة وانســــياب

   .)١("يقىالموس

ولـم ":أوضـحه قـائال، لديـه) االنسـجام(بإمكانية االعتـراض علـى مفهـوم أحسوحين 

العاطفــة واالنفعــال والحالــة ة خاليــا وٕانمــا كــان يحتــوي د الهــزّ يكــن ذلــك االنســجام الــذي يولّــ

 وقــد يكــون )عقــل(وقــد يكــون فــي ذلــك... يةنســاناإل واألطــوارالنفســية واإلعجــاب بالطبيعــة 

تواضــع  مــايعنــي  بمعناهــا الواســع الــذي ال األخــالقبيــت عــن دائــرة  خــرجوقلمــا .. .)جهــل(

وربمــا  ،)٢("حيــث كــان ويكــون نســاناإل وٕانمــا، عليــه النــاس فــي محــيط محــدود مقيــد بالتقاليــد

يضــيق بــالتعليم المباشــر والتقــدير ضــيقه باســتعمال المفعــول " إلــى كونــه -فعــال -يعــود ذلــك

  .)٣("المطلق وهمزة القطع

ما يدرس هنا وهناك مـن  ، غيرديوان شعرأو  كتاباأو  مجلة، أ الكثيرلقد كان يقر 

علـى الشـعر  ةمنصـب، أيـام الدراسـة والعطـل، ىاألولـ وكـان العنايـة، العربي دباألنصوص 

مقياســـا  ؛ ألنهنـــا ورأي هنـــاكوٕابـــداء رأي  ،األصـــدقاءومـــن ثـــم مناقشـــة مـــع  ،قـــراءة وتـــذوقا

  .لةن لديه في هذه المرحلشعر الجيد قد تكوّ ل

وانصــب هــذا المقيــاس علــى مــا فــي الشــعر مــن موســيقى ومــن تــواؤم المفــردات فــي 

وبلغ هذا المقياس من الصعوبة والتشـدد بحيـث أخـرج ، )٤(ما هو طبيعيلى عوة الع، بنائه

مــن  اكثيــر وأخــرج ، نقــد الشــعرأخــرج كثيــرا مــن النقــاد والدارســين قــدماء ومحــدثين عــن دائــرة 

فكــان يمســك بالــديوان وال يخــرج منــه إال ، لــدواوينهمشــعر كبــار الشــعراء لــدى قــراءة خاصــة 

مـــا يلحظـــه موكانـــت هـــذه الصـــعوبة ، )٥(بأبيـــات معـــدودة وأحيانـــا ال يخـــرج بشـــيءأو  ببيـــت

ويبقــى الخــالف ، جيــداوجــودة مــا يــراه لكــنهم يعترفــون بصــحة مــا يــراه صــحيحا ، األصــدقاء
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لشـــعر لـــنقص فـــي عـــن دائـــرة ا اوخارجـــ اورديئـــ، مـــا يـــراه هـــو غيـــر صـــحيح فـــي واالخـــتالف

شـهرة أو  غرضـهأو  فكرتـهأو  جيـدا جـدا لزيـادة فـي معنـاهأو  ويراه اآلخرون جيدا، موسيقاه

وربما جاءت ، الشعر آنذاك أعلى ما في الحياة كان يرى في .صاحبه وتداول األزمان إياه

أجـل لقـد عرفـه زمـالؤه " .)١(من هـذا الحـرص علـى هـذا المثـل -كما يرى -الشدة في الحكم

ومــن  .اهومــا ال يــر .. .جمــيالهــو ويــرون ســلفا مــا يــراه ، وكــادوا يعرفــون معــه مقياســهبــذلك 

  .)٢("شيء يكتبه ويقرره إلى تهاه لتوصلمن إلى يدري فلعله لو سار باألمر

األربعينيـات كلهـا ، ضـمن هـذه المرحلـة التـي سـماها بالمرحلـة الشـفهيةفي  خلتدو 

دراسـات منهجيـة علـى "أتـت  إذ ،كنه لم يسـتمرل .بما فيها الدراسة في دار المعلمين العالية

وٕان كانت المطالعـات خـارج ، مقاعد الدرس في القاهرة وفي باريس ألداء الواجب المنهجي

حيـث هـو  -أول األمـر -بقـي" نـهأواعترف  .)٣("تلك الدائرة في مستوى المنهج وتزيد أحيانا

هـــذا التصـــنيف كـــون وكـــان الســـر فـــي  .الشـــكليينأو  حتـــى صـــنفه زمـــالء لـــه مـــع اللفظيـــين

خاليـــا مـــن المضـــمون بـــالمعنى  -يومـــا -فلـــم يكـــن شـــكله، وٕاال .الـــزمالء مضـــمونيين برأيـــه

  .)٤("جميل بشكله فقط، بل ال يوجد شعر جميل .الواسع

للــدكتوراه مـــن  رســالتيهولــم يــنج شــعر العصـــر الســلجوقي الــذي درســه فـــي إحــدى 

ولكــن آخــرين تنــاولوا مثــل هــذا  ،باطلــة -كمــا يــرى -ولــم تكــن تلــك القســاوةقســاوة المقيــاس 

  .)٥(فيه هو وه مكانا أعلى من المكان الذي وضعهفأحلّ  ،الشعر من قبل ومن بعد

 أن يكــونالــذي يريــد للبيــت ، بهــذا المقيــاس القــائم علــى الموســيقى فــي نقــد الشــعر

 .والمعــري، وابــن الرومــي، وابـن المعتــز، عمـر بــن أبــي ربيعــة -برأيــه -ظلــم ،مسـتقيما عــذبا

 -وكان الدكتور البصير يعـد عليـا صـارما فـي ذلـك -ماله هذا المقياس بشكل صارمستعوال

   .)٦(من شعر هعلى ما كتبنفسه علي  قضى

                                                 
  .٢٣): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ، وذكريات د١٤٠، ٨١: س.ج: ظ) ١(

  .٨١: س؟ .ج) ٢(

  .١٤٠: ن؟ .م) ٣(

  .٨١: ن.م) ٤(

  .٢٣-٢٢): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ، وذكريات د١٤٠: ن.م: ظ) ٥(

  .١٧٣: س؟ .ج: ظ) ٦(
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المقالـة أو  هـو الـرأي بهـذه القصـيدة"فـي مسـيرته  دبيتأكـد مـن شـؤون األإن الذي 

 -وســر نجاحــه مــا ينبــيء بــه مــن ذوق، والــرأي يقبلــه األصــدقاء .الكاتــبأو  وبهــذا الشــاعر

فمــا ، هــذا الــذوق فــي اشــتراط الموســيقى فــي الشــعر، وأبــرز مــا كــان يتضــح بــه -يعــد ســليما

وتوطـد  .يـاأدبنثـرا أو  ورب مـوزون عـد نثـرا، يجعـل مـن الشـعر شـعراألن  كان الوزن بكاف

، صــار موضــع تقــدير مــع اإلقــرار بصــعوبته وتشــددهو  ،رف عــن صــاحبهوُعــ ،هــذا المقيــاس

 اولكـن هـذ .لداللتـه السياسـيةأو  لحكمـة منـه والموعظـة بـهووجود من يتذوق شعرا لمعنـاه وا

ولـو جـاء كالمـا ، ه يخلـو مـن الموسـيقى؛ ألنـليس من الشـعر فـي شـيء كائنـا مـا كـان نفعـه

شـــعر الزهـــاوي مـــن "فـــي ذلـــك هـــو  -رآه بـــارزا -وضـــرب مـــثال .)١("مـــن الكـــالم كـــان أجـــدى

شعراء كبـار علـى مقطعات ويلحق به قصائد و ، المحدثين وشعر أبي العتاهية من الغابرين

اء أدبــاألبيــات مــن أو  ولــيكن المعجــب بتلــك القصــائد، المتنبــي مالعصــور ولــيكن مــنه مــرّ 

   .)٢("كان ذلك منذ أوائل األربعينيات .المعاصرين ساتذةالعرب القدماء وفالن من األ

أو  ن صـــــاحبه مـــــن نقـــــاد الثمانينيـــــاتيحـــــس أيســـــمعه أو  ومــــن يقـــــرأ هـــــذا الكـــــالم

د المقيــاس علــى المســتوى الشخصــي للطــاهر وعلــى المســتوى هــذا يؤكــد توّطــو ، التســعينيات

هـذا وهكـذا قـام " .ويصـرح بنفـاذ نظـرة الطـاهر وريادتـه منـذ األربعينيـات، والنقـد دبالعام لأل

 إلـــى النظـــر :تين همـــاي قائمـــا علـــى صـــفدبـــعـــالم النقـــد األ إلـــى الـــدخول الطـــوعي الطبيعـــي

بوجـه  -وهـذه الموسـيقى هـي ؛هـو الموسـيقى، اجوهر الشعر الـذي يصـير بـه شـعر ، الجوهر

ومثالـه عنـد الطـاهر نثــر  .)٣("اأدبـجـوهر النثـر الـذي يريـد لـه صـاحبه أن يعـد  -مـن الوجـوه

علـى  واالعتمـادوالصفة األخرى المصـاحبة للموسـيقى اسـتقالل الـرأي " .طه حسين والزيات

يرتضـــــيه يرتضـــــيه األصـــــدقاء كمـــــا ، الشخصـــــية فـــــي الحكـــــم القـــــائم علـــــى ذوق مرتضـــــى

الجــوهر همــا ركيزتــان ثقافيتــان اســتند  إلــى التــذوق والنظــر :وهاتــان الصــفتان .)٤("صــاحبه

 إلـى تعـداهما وٕانمـا المقالـةأو  إليهمـا نقـد الطـاهر الثقـافي الـذي لـم يقتصـر علـى نقـد الشـعر

   .واهر وسلوكيات ثقافية متنوعةنقد ظوٕالى  ،ية أخرأدب أنواعنقد 

                                                 
  .  ٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ، وظ٣١٦: س.ج) ١(

  .٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ، وظ٣١٦: س؟ .ج) ٢(

  .٣١٦: س؟ .ج) ٣(

  . ٣١٦: ن.م) ٤(
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حبــه  فمــا اكتشــقــدر  )العاليــة(فــي اأديبــ نفســه تشــفه لــم يكإلــى أنــ وأشــار الطــاهر

ثـم اكتشـف قدرتـه علـى البحـث بسـبب مـا كـان يرجـع  ،اأديبـ أن يكـون إلـى لآلداب وطموحه

   .)١(إليه من مصادر ومراجع

، فيـه بسـبب البحـث والتعمـق واالجتهـاد فـي الدراسـة ديباألقد فقد صفة "كان وٕاذا 

، )يــةدباأل نمــاطالنظــر الــدقيق فــي األ(وحاســة )الجمــاليالتــذوق (فإنــه حتمــا لــم يفقــد حاســة

وذا قـــدرة علـــى تـــذوق الشـــعر ، بهـــىواأل األجمـــلاستشـــرافيا فـــي اختيـــار  أن يكـــونوحاســـة 

وكـان ، والسـخرية المـرة مـن الـرديء، الجميل والنثـر الجميـل والحكـم الصـحيح علـى الجميـل

ة فـــي منهجـــه ركـــائز مهمـــ وهـــذه الحـــواّس . )٢("شـــيئا فـــي المســـتقبل ن يكـــونأل يهيـــئ نفســـه

   .وربما لغيره أيضا ،الكشفي الذي ابتدعه بنفسه لنفسه

بمعلومـــات محـــددة التـــواريخ هـــذه الصـــورة المجملـــة لتلـــك المرحلـــة المهمـــة شـــفعت 

  .ل الفكري للطاهرتكشف عن التشكّ 

علـم الـنفس العـام  :وفيهـا، تلقى دروسا عديـدة) ١٩٤٢-١٩٤١(ففي العام الدراسي

والتاريخ القديم الذي لم يخل من نصـوص ، والقدرات، والقابليات، الذي حفل بالبيئة والوراثة

 ألحــدثجديــد ثمــرة  )التــاريخ القــديم(وكــل مــا فــي، )٣(جميلــة كــذلك وأســاطيرشــعرية جميلــة 

) طــه بــاقر(العــالمين المحتــرمين الشــابين العــراقيين األســتاذينودروس ، البحــوث والتنقيبــات

   .)٤(جديدة حصيلة، اللذين توليا تدريسه) فؤاد سفر(و

 األســتاذذلــك  ؛المصــري أحمــد قنــديل األســتاذســه الــذي درّ  )دباأل(، وفــي الــدروس

لطــه  )يدبــاألالتوجيــه (ولكــن الطــاهر يؤكــد أن كتــاب، ا فــي رأي الطــاهرئالــذي لــم يكــن شــي

موجهـــا  األســـتاذك لـــولـــم يكـــن ذ، )٥(شـــيء ،األســـتاذالـــذي قـــرره ذلـــك ، حســـين وأحمـــد أمـــين

                                                 
  .٩٣: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ١(

  .٩٢: ن. م) ٢(

  .٢٩٣: ، وأساتذتي ومقاالت أخرى ٢٠): مقال(هر في دار المعلمين العاليةعلي جواد الطا. ذكريات د: ظ) ٣(

: س؟ .، وج١٠٦: ١٩٩٢، ١٢-١١علـــي جـــواد الطـــاهر، األقـــالم، ع. ، د)مقـــال(العـــالم الشـــهيد فـــؤاد ســـفر: ظ) ٤(

١٧٢.  

اذ األســــت(وفيهــــا ١٧٢: س؟ .، وج٢٠): مقــــال(علــــي جــــواد الطــــاهر فــــي دار المعلمــــين العاليــــة. ذكريــــات د: ظ) ٥(

  ).المصري يسرق منه ولم يقّرره
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، األولبعا تلقائيا في الثاني منهجا مختلفا عـن مرتين متّ  يله علبحثا عم ولكنّ  )البحث(في

ــ زاده علمــا ودلّ  ــ األولتنــاول فــي البحــث  .ةعلــى رغب فــاجر ( تحــت عنــوان اسو زهــد أبــي ن

 وقد رجع فيـه، اسو بأبي ن) الهالل(مستوحيا البحث كما يشير من عدد خاص لمجلة) يزهد

ه كـان فيـه أشـبه بـالمؤرخ الـذي يـردف ووصف نفسـه بأنـ، نحو من ستين مصدرا وكتابا إلى

ــ ،باألســئلةالوقــائع  ــ(كتــاب بطــرس البســتاني عنوانــه إلــى التــأثر فــي ذلــك ح عــودةورّج اء أدب

اس حياتـه و أبـو نـ( وتصدى البحث الثاني لدراسة أبي نواس نفسـه تحـت عنـوان ....)العرب

وأرجـع  .لغـرضنـاظرا فـي الشـعر متـأمال فـي ا، اسو ديـوان أبـي نـ سـاساألومصدره ) وشعره

بـــن الرومـــي حياتـــه مـــن ا(وقوعـــه علـــى كتـــاب عبـــاس محمـــود العقـــاد إلـــى لتـــأثير فـــي ذلـــكا

  .)١()شعره

  .)٢(أيضا الجتماعاالجغرافية وعلم  ،وفي الدروس

من مـدن مختلفـة  ءزمال تعّرف إذ ،الجتماعيلعام هيأ له فرصة اتساع أفقه ااهذا 

) الـدار( وجـد مكتبـة إذ ،لقـراءةا أفـق وفرصـة اتسـاع، صار عدد منهم أصـدقاء لـه، متباعدة

أو  ،ورأى كتبـــا يملكهـــا أصـــدقاؤه، ووجـــد المكتبـــة العامـــة فـــي بغـــداد فـــي متناولـــه، بـــين يديـــه

) الثقافـة(تليهـا مجلـة، ينأدبقاسما مشتركا بين المتـ) الرسالة(زالت مجلة وما، يرون فيها رأيا

  .)٣(من بيروت) ديباأل(مع إطاللة لمجلة) الهالل(وتليها

 ةمـر  افجـرب كتابتهـ ،لتـا لـه أنـه قـادر علـى كتابـة القصـةتنوع وتلك السـعه خيّ هذا ال

إذ  -برأيــه -وحســنا فعــل -علــى حــد وصــفه -علــى وجــه كبيــر مــن الســذاجةو  ،فقــط ةواحــد

مـا  يصـلح لهـا فـي وال يـرى نفسـه ،ه فـي القصـة دون الشـعر بمراحـلفإنـ ،طواها ولم يكررها

وهــذا . )٤(كبــار القصاصــين وعظمــاء الــروائيينعنــد  إياهــايبــدو مــن حاجاتهــا لــدى قراءاتــه 

                                                 
  .٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ١(

  .١٧٢: س؟ .، وج٢٠: ن.م: ظ) ٢(

  .٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٣(

لـــم :(وفيهـــا) ابـــة القصـــة مـــرة أو مـــرتينجـــرب كت:(وفيهـــا ١٥٥: س؟ .، وج٣٤٤: أســـاتذتي ومقـــاالت أخـــرى: ظ) ٤(

  ).يحاول لحظة كتابة المسرحية
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ه فـي أجلـوسـهر مـن  ،ه حـاول نظـم الشـعرظـن أنـألنـه يو  ،لتأخر تلك القـراءات ؛عديّ حكم بَ 

   .)١(للدراسة في الصف الثانيالتالية خالل العطلة 

وحـــاول نظـــم الشـــعر واســـتجاد لنفســـه البيـــت والبيتـــين ، شـــاعرا أن يكـــونلقـــد تمنـــى 

المحاولـــة  أهمـــلثـــم ، زمـــيالنأو  ســـتجاد ذلـــك منـــه زميـــلاوربمـــا  والمقطوعـــة والمقطـــوعتين

لـم  ه؛ ألنـبه من المقيـاسلم ير في تلك المحاولة ما يقرّ  هنمن حيث إوطوى جوهر الصفحة

ولـم يصـعد عـن  ،درجـة تـذكر، نفسه للشعر الشـعرالذي وضعه هو  األعلىيبلغ فيه المثل 

ومبتعـدا ، فيهـا آخـرون ليسـوا بشـعراء التـي يقـعالمغالطـة  مبتعـدا عـن، المستوى عتبة تشكر

ه ؛ ألنـلقـد غـادر كتابـة الشـعر .الشـعر المقبـول الـذي تـؤدي إليـه المواصـلة إلى عن الركون

   .)٢(يطلب األحسن

ي أدبــالتــي تمثــل مؤسســة ثقافيــة مهمــة ومركــز نشــاط  )الــدار(فــي نا أنر الشــعر يــذكّ 

المالئكــة وآخــرون مــن  نــازك، األوليــوم دخــل علــي الصــف  موكــان مــنه، الشــعراء، مرمــوق

هـــؤالء الشـــباب والشـــباب اآلخـــرون  .)٣(اءأدبـــوا أن يكونـــ إلـــى اء ومـــن طـــامحينأدبـــشـــعراء و 

 إلـــى -بـــالطبع -انجـــذبوا فـــي أثنـــاء اشـــتعال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ،وخارجهـــا )الـــدار(فـــي

   .)٤(اإلنكليز ،وتعني الحكومة آنذاك ،وٕالى من يناوئ الحكومة ،الوطنيين

، بمــذهب وطنــي خــاص، فــي الــبالد ســعي خـاص أن يكـون" -يــرىكمــا  -وطبيعـي

ولكنـه يؤكـد ، )٥(")الشـيوعية(سـمهابين هذه المذاهب مذهب  أن يكونو ، المذاهب تتعددن أو 

 -)الـدار( فـي وهـو فـي الصـف األول -ولـم يسـمع، أنه لـم يكـن علـى أي علـم بـه وبتنظيمـه

وٕاال فقـد ، اللغـة اإلنكليزيـةمـن قسـم  األخـروالصـفوف ، قاصدا بين طالب صفه، بالشيوعية

   .)٦(غيرهأو  في قسم االجتماع. .أو. .عرفها أوأو  يكون من سمعها

                                                 
  .٢٤): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ١(

علـــــي جـــــواد الطـــــاهر فــــــي دار . ، وذكريــــــات د١٨٥، ١٤٠: س؟ .، وج٣٤٤: أســـــاتذتي ومقـــــاالت أخـــــرى: ظ) ٢(

  .٢٤): مقال(المعلمين العالية

  .٥٣: س؟ .ج: ظ) ٣(

  . ٥٢: ن.م: ظ) ٤(

  .٥٢: ن.م) ٥(

  .٥٣ -٥٢: ن.م: ظ) ٦(
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ذين يعنـون لـدى نكليـز الـه ضـد اإلأساسـهذا المذهب فـي  يد أنولعل االقتران الوح

، ال يــردأو  تحــاد الســوفيتي فقــد يــردأمــا ربــط المــذهب باال، االســتعمار واالســتغالل"العــرب 

مية الثانية واقتران لدى تحاد السوفيتي حاز إعجابا كبيرا في الحرب العالاال ظن أنوأكبر ال

ومـا يـذاع  تحاد السوفيتي ويعجبون بقوتهاال وقد يكون كثيرون يعرفون )ستالين(سمالناس با

   .)١("لشيوعية في العراقعن نظامه وال يعرفون ا

المطالعـة الخارجيـة  ولم تختلف عن أيام الدراسـة إال بزيـادة )اإلجازة(وحلت العطلة

غيــر ، التــي عــدها مــوردا عــذبا متنوعــا يلتقــي فيــه الحــديث بالقــديم، فــي مكتبــة الحلــة العامــة

مــن دواويــن الشــعراء ، وأكثــر الكتــب التــي يســتعيرها، منقطــع عــن المكتبــة العامــة فــي بغــداد

 ،وقــد مــد ذلــك المــورد أصــدقاء التقــاهم فــي مقهــى الشــيخ نــاجي فــي الحلــة .يدبــوالتــراث األ

، للثعــــالبي )يتيمــــة الــــدهر(وقــــراءات فــــي القــــديم والحــــديث بــــين دباأل ،وموضــــوعهم الســــائد

   .)٢(لنجيب محفوظ )رادابيس(و

وٕانمـا قـرأ غيرهـا ، يكتف بالصفحات التي تقـرأ فـي درس الـراوي مفي السنة الثانية ل

وٕانمــا  ،ولــم يكتــف بالشــرح للحماســة، األخــرالمقــررة وفــي الكتــب  دبوغيرهــا فــي كتــب األ

ســـم با -أول مـــرة -ســـماع علـــي ١٩٤٢عـــام  -إذا -شـــهد .)٣(األصـــل المطـــول إلـــى ذهـــب

   .)٤(في سيرة حياته وفي سياق الكتب المفضلة لديه )ديوان الحماسة(ودخول، الحماسة

الــذي  )بــن مالــكألفيــة ا إلــىأوضــح المســالك (ودرس علــى الــدكتور مصــطفى جــواد

   .)٥()قل وال تقل(إلى استحال

اهلية وصدر اإلسالم على الدكتور البصير الذي تعامـل مـع في الج دبودرس األ

ن لطلبتـه كيـف تنقـد الروايـات التـي تـرد إلـيهم فـي وبـيّ ، المادة بوصفه ناقدا أكثر منه مؤرخـا

                                                 
  .٥٢: أساتذتي ومقاالت أخرى:ظ )١(

  .٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٢(

:  ١٩٩٥: ١علي جواد الطاهر، الدار المتحدة، بيروت، ط. ، والمرزوقي شارح الحماسة ناقدا، د٢٠: ن.م: ظ) ٣(

١  .  

  .١: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا: ظ) ٤(

  .٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٥(
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 -خارجــا عــن المــنهج ، مســتريحا جــدا لألمثلــة البارعــة ،للشــعر ووقــف ناقــدا، بطــون الكتــب

  . )١(الحديث دبية تشمل األأدبفي سياحات  -قليال

ومحاضــراته عــن األعشــى  )بعــث الشــعر الجــاهلي(ولــم يكتــف علــي مــع البصــير بـــ

 ،بـن قتيبـةال )الشـعر والشـعراء(وٕالى، بن سالمال* )طبقات الشعراء(إلى وٕانما رجع ،وحسان

وقـــــرأ كتـــــاب طـــــه حســـــين  .وٕالـــــى كتـــــب معاصـــــرة، ألبـــــي الفـــــرج األصـــــبهاني )األغـــــاني(و

 .رأيه في دراسة المجتمع الجـاهلي مـن القـرآنولكنه أعجب ب ،ووجده متعسفا )االنتحال(عن

وقــد ، دواويــن الشــعراء متابعــا مــنهج البصــير الــذي وجــده ســليما جــدا فــي دراســتهم إلــى وعــاد

   .)٢(ناحس وكشف ألستاذه عن رأيه في .ارتفع بذلك لديه النابغة وانخفض حسان

وتقـم ، فيـه بانسـجام التركيـب عنـي )السـيد حيـدر الحلـي(بحثا عن -مختارا -وعمل

وقـد سـار فـي البحـث علـى مـنهج ، وشـرع يقـرأ عليـه، ب بـهفرّحـ ،البصـير إلـى -مختارا -به

   .)٣(شاعر وشعرهالبصير في الفصل بين حياة ال

 كمـا يكتـب البصـير )ديوان السيد إبـراهيم الطباطبـائي(ثم حاول أن يكتب بحثا عن

ولكنــه ، خصوصــاوفــي سالســته ، راقــه فــي عمومــه نأبعــد ، )حياتــه وشــعره :ســم الشــاعرا(

 اإلذاعـةمن دار  وألقاه ،إليهص ما وصل ثم لخّ  ،عنايةالغزل هو الذي استأثر بال حظ أنال

  .)٤()وغزله الطباطبائي(بعنوان )الدار(في )اللجنة الثقافية(بتسهيل من

ومـا كـان "الخطيـب الـدكتور إبـراهيم سـالمه  ديـباأل األسـتاذودرس العروض على 

، حـب الـنغم أشـربتنفـس  إلـى ليـدخل -مـن زحافـات وعلـله ور بما تسمح بـه بحـ -العروض

مفهومـه  إن ...تفـاوالموازنـات والمراد اإليقـاع لرأيـتبـه  أعجـبالنثر الذي  إلى ولو نظرت

لقـد اسـتقام  .نقصـانأو  ليهـا فـي زيـادةإ مـاو  الـوقصبيت الشعري ال يطيق الخبن والطي و لل

                                                 
  . ٢٠: )مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ١(

كلمــة فحــول بــين  الطــاهر علــى العنــوان الـذي وضــعه محمــود محمــد شـاكر الــذي حقــق الكتــاب فوضـع. يعتـرض د* 

، ١محمــد بــن ســالم وكتابــه طبقــات الشــعراء، علــي جــواد الطــاهر، دار الفكــر، عمــان، ط: كلمتــي العنــوان، ظ

١٩٩٥   .  

  .٢٠): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٢(

  .٢٣: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٤: ن.م: ظ) ٤(
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 هوهــذ .انسـياب وسالسـةانســجام و  ،ىوموسـيق أذن، البيــت الشـعري نغـم :لديـه واسـتقر األمـر

ثـم إن  .المرهفـة ليقبـل مـا ترفضـه األذن العـروض إنبـل ، يؤكدها علم العـروض ال موراأل

ولــم يقــف علــم العــروض عنــد شــيء مــن  .الشــعر روح وعنــف لــدى العنــف ورقــة لــدى الرقــة

  . )١("ركيك ومفتعل معنى ومبنى بل إنه يتصيد من األمثلة كل جافّ ، ذلك

ي مــن حيــث يــدري وال دبــشــعب مــن النقــد األ إلــى الواســعة أدت بعلــيّ تلــك القــراءة 

شــرط فــي  -علــى هــذا -فــالقراءة الواســعة .ومــن حيــث مضــت بــه كــوامن فــي نفســه، يــدري

ومـن هـذا التوجيـه  .يدبـنحـو النقـد األ -نفسـه هـو كمـا يـرى -وتوجيه طبيعي، يدبالناقد األ

ي في الكتب بعد الذي دبمن النقد األنفسه وجها لوجه بإزاء الخاص "ومن تلك القراءة رأى 

ال تتعـدى كتـابين أو  وال تكاد تتعـدى، كثيرة -آنذاك -ولم تكن الكتب .به في المجالت مرّ 

كرومبـي آلبر  )يدبـقواعد النقد األ(و، لطه أحمد إبراهيم )ي عند العربدبتاريخ النقد األ(هما

أشــار أو  لــى لســانهمــا كتابــان لــم يحــدث لــه أن ســمعهما ع، وترجمــة محمــد عــوض محمــد

   .)٢("كتشافااولك أن تقول إنه اكتشفهما ، كتابأو  إليهما مقال

يخ ها المؤلف فـي المصـطلحات والتـار عيشللحياة التي ي" األولاستطاب القراءة في 

إنـه  .)٣("لقد تمكن المؤلف من مادتها فصـارت عجينـة بيـده. .واالتجاهاتعالم تب واألكوال

الــتمكن لــدى  إلــى -أكثــر مــن ذلــكربمــا و  -واســتراح مــع ذلــك، اســتراح للعلــم الجديــد عليــه

ن قــرأ تأريخــا علــى أولــم يحــدث لــه .. .والسالســة فــي اللغــة والتماســك فــي الحلقــاتالعــرض 

لــه تأريخــا فــأراد أن يعــرف كاتبــه إعجابــا بــه وحبــا لــه قبن قــرأ أولــم يحــدث لــه  ،هــذا اإلمتــاع

سـتاذ المصـري المنتـدب الـدكتور إبـراهيم فاستعان بالمقدمة وباالستفسـار مـن األ، وتآلفا معه

مــا يســتجيب لشــيء فــي نفســه مــن  ]القــراءة[وربمــا كــان فــي هــذا الــذي هدتــه إليــه" .)٤(ســالمة

، هــا منظــورة فــي حــدود ضــيقة لــدى أحكامــه لنفســه علــى مــا يقــرأأو أن ،حاجــة غيــر منظــورة

                                                 
  .٢١: )مقال(لمعلمين العاليةعلي جواد الطاهر في دار ا. ذكريات د: ظ)١(

  .١٧٣: س؟ .ج: ، وظ٢١ :ن. م) ٢(

  .٢١): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د) ٣(

  . ٢٢، ٢١: ن.م: ظ) ٤(
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عمومــــا يمــــان الصــــلب بجمــــال األداء وفــــي هــــذا اإل، وأحكامــــه لــــدى مناقشــــاته مــــع زمالئــــه

   .)١("اوبسالمة اإليقاع خصوص

قـد كـان جديـدا عليـه كمـا هـو ف، كلـه"الكتـاب الثـاني  -كمـا يعتـرف -ولم يفهم علي

ويتحــدث عــن ، فهــو يعــرض رأي الغــرب منــذ ســقراط وأفالطــون وأرســطو، جديــد علــى غيــره

ا وعصــر النهضــة وأعــالم النقــد اإلنكليــزي والمســيرة التاريخيــة لــذلك النقــد ومــ، دبنظريــة األ

، مـثال -نيـددراوعـن ، مـثال -عـن نظريـة المحاكـاة -فـي الفهـم أن يجـدّ أو  -يمكـن أن يفهـم

ن فــــي ألقــــد علــــم  .)Experience(وعــــن التجربــــة) Communication(وعــــن التوصــــيل

   .)٢("نظرية التوصيل :وأكثر ما فقه، العالم شيئا يختلف عن هذا الذي لدينا

رات ويــــدين المتحّجــــ ،ع األفــــقيوّســــفوجــــد فيــــه مــــا  ،ميخائيــــل نعيمــــة )غربــــال(وقــــرأ

  . )٣(لعقاد شيئا من هذاا )مراجعات(ووجد في، التجديد إلى ويستفزّ 

مـن يـؤمن بـأن الموهبـة تعـرب عـن نفسـها فـي مـدى  )علم النفس التربوي(وألفى في

   .)٤(تحدده البيئة

مرتبطا بمحمد مندور ومقاالته فيمـا دعـا  -كما أكد -ثم أتى الحدث النقدي الكبير

بالغـــة (لـــدى وقـــوع كتـــاب ،وأيـــده بأمثلـــة مهجريـــة اختارهـــا ،)الشـــعر المهمـــوس(ه وســـماهإليـــ

قــراءة هــذا  إلــى قــد ســبقه -كمــا يقــول -وكــان علــي، بــين يديــه )العــرب فــي القــرن العشــرين

  .)٥(الشعر في هذا الكتاب واإلعجاب به من دون تحديد اإلعجاب بمصطلح

ـــــو  ـــــة مـــــن -هأكـــــد أن ـــــدار(وهـــــو فـــــي الســـــنة الثاني ـــــ -)ال ـــــمل ـــــى عل صـــــلة أو  يس عل

بكلمـــة ، مـــن طالـــب مـــن أبنـــاء صـــفه -أول مـــرة -نـــه ســـمعأولكنـــه رجـــح  )٦()الماركســـية(ـبـــ

  . )٧(الخليةأو  الشيوعية

                                                 
  .٢٢: )مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ )١(

  .٢٣: ن.م) ٢(

  . ٢٤: ن .م: ظ) ٣(

  .٢٤: ن.م: ظ) ٤(

  .٢٥: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٣: ن.م: ظ) ٦(

  .٥٣: س؟ .ج: ظ) ٧(
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فوجــد البصــير ، س البصــير عليــا مــرة أخــرىدرّ ) ١٩٤٤-١٩٤٣(فــي الســنة الثالثــة

متبعــا ، بـن المعتـزاعـالم الشـعر العربـي وفـيهم أبــو تمـام والبحتـري و أفـي سـيره مــع "هـو هـو 

أوال  كلــه، فــي ذلــك -معتمــدا، قســمة البحــث بــين حيــاة الشــاعر وشــعره منهجــه الوطيــد فــي

ثـم يملـي  ،ويتأمـل فيـهويسـتوعبه ويستقصـيه ، هؤ يقـر  ،علـى ديـوان الشـاعر -وقبل كل شـيء

  .)١(خالصة البحث في صفحات محكمة

ن وهــذا التنــوع جــزء مــ ؛عــا فــي الكتــب المدروســةمنوِّ  -أيضــا -ســه طــه الــراويودرّ 

وفي أن يتيح الفرصة للطالب الذي ، الطالب بأكبر عدد من الكتب خطة الراوي في أن يلمّ 

   .)٢(نظائرها إلى هذه الكتب ويمتدّ في ع يتوسّ  نأ من شأنه التوسع

المعرفـــة بـــأن  ،ومـــن فوائـــد هـــذا الـــدرس .)فلســـفة التربيـــة(،ومـــن دروس هـــذه الســـنة

  .)٣(الشمولأو  الكلية :ئص الفلسفةوأن أخص خصا، للفلسفة األولالشعر كان المظهر 

 اســــتعدادافــــي أثنــــاء هــــذه الســــنة شــــرع يبحــــث عــــن موضــــوعين لرســــالتي التخــــرج 

دون مــن  -اسـتقر .والثانيـة فـي التخصـص ،واحـدة فـي التربيـة، بكتابتهمـا فـي السـنة الرابعـة

أخالقي فيلسـوف مـؤرخ  وهو مربّ  ،)تهذيب األخالق(في )مسكويه(على، في التربية -تردد

وقد لفتت انتبـاه علـي  .لم التربيةبنمطين من الحياة يخدم تجربته فيهما ع مرّ ، شاعر بأدي

 إلـى مـن اللهـوالـه انتق يـةكيف نعـالسـيما و  -ة اعترافـاتأعلـى هيـ -نه يتكلم على حياتهأفيه 

ــ .الجــد وطبيعــي أن يتخــذ علــي موضــوع التخصــص . )مســكويه(ـوقــد رحــب أســتاذ التربيــة ب

ولكـن ، مضت العطلة في متابعة المطالعة الخارجيـة والمناقشـةو  .ععالم واس دبواأل، ياأدب

وظــل يــدور فــي الشــعر  .ي للرســالة المطلوبــةأدبــالشــغل الشــاغل كــان البحــث عــن موضــوع 

 إلــى نــه وصــلأأســتاذه البصــير كلمــا بــدا لــه  إلــى ويرجــع، يقــرأ الــدواوين واحــدا واحــدا، وحــده

فمرة يختار موضوعا واسعا جـدا مثـل ، افتردد علي كثير ، اذ صعبولكن البصير أست، قرار

ومـرة يختـار ، الفلسـفة الشـعرية فـال يقبلـه منـه أسـتاذه المشـرفأو  ،الرثاء في الشـعر العربـي

حيــدر  :كمــا لــم يقبــل، ولــم يقبلــه البصــير كــذلك موضــوعا محــددا مثــل العبــاس بــن األحنــف
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مــل بجمــع مصــادر وبــدأ العوتــم االتفــاق عليــه، ) الطغرائــي( علــى -اأخيــر  -واســتقر .الحلــي

  .)١(الموضوعين والقراءة فيهما

ـــدار(مـــن )١٩٤٥ -١٩٤٤(فـــي الســـنة الرابعـــة ســـار مـــع البصـــير فـــي دراســـته  )ال

وأفاد مـن الحـوارات المتنوعـة فـي  ،)٢(ومهيار، والشريف الرضي، أبي فراس :ألعالم الشعر

وكشـــف فـــي خـــالل إحـــدى ، خـــالل الـــدروس فـــياالســـتراحات التـــي يمنحهـــا البصـــير طلبتـــه 

عـن  )الشـاعر(رأيـه بنفـي صـفة نعـ ،االستراحات أمـام البصـير الـذي يرفـع مـن شـأن العقـاد

  . )٣(العقاد

عن مهرجان المعـري الـذي عقـد  ى تلك االستراحاتث البصير طلبته في إحدوحدّ 

  . )٤(يدةوفخر بأنه كان للعراق فيه أحسن قص، وكان من ممثلي العراق فيه ،في الشام

 :ومـن قواعـده، كتاب لجون ديوي يقوم على الديمقراطية )التربية(والجديد في درس

ن التربية الحقيقية هي التي تعالج البـون الشاسـع بـين التطـور أو ، والتربية نموّ ، التربية حياة

   .)٥(ة المتزايدةوتعمل على التوازن وردم الهوّ ، المادي والتخلف المعنوي

ي علـى حركـات جـرت فـي وتنبه في محاضرات األستاذ الدكتور عبد العزيـز الـدور 

 إلــى ذاكــرا إشــارة الــدوري )حمـدان(ومــن قــادتهم، التـاريخ العباســي مثــل ثــورة الـزنج والقرامطــة

ثــــه عــــن يوحد، بحــــث تنــــاول هــــذه الحركــــات وربــــط بــــين القرامطــــة واالشــــتراكية والشــــيوعية

وراجـــع علـــي المصـــادر القديمـــة  ،)٦()ولكـــل قـــدر حاجتـــه. .مـــن كـــل قـــدر طاقتـــه(:قاعـــدتها

   .)٧(ى تلك الحركاتعلطالع لال

 فــي إعــداد -بعــد وقتـي الدراســة والمطالعــة الخارجيــة -الوقــت البــاقي"علــي أمضـى 

ــ ،)التينالرســ( مــه علــى وجــه مــن يعلــى الــرغم مــن تقد )مســكويه(ـوقــد رحــب أســتاذ التربيــة ب
                                                 

، ١علـــي جـــواد الطـــاهر، مطبعـــة التضـــامن، بغـــداد، ط. الميتـــه، د -شـــعره -حياتـــه: غرائـــي، والط٢٥: ن.م: ظ) ١(

  .٩٣-٩٢: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٣: س؟ .، وج٥: ١٩٦٣

  .٢٥): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٢(
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 ]مـا قـرأ فصـوال منـه حتـى[و )الطغرائـي(ـبـ دبورحب أستاذ تاريخ األ ،اختصار مادة مطولة

   .)١("الدكتوراهأو  ذه أن يتوسع في البحث ليكون موضوعه في الماجستيررجا لتلمي

 -وشــيء طبيعــي .وقــد الحــظ علــى نمــط كتابتــه تــأثرا واضــحا بطــه حســين والزيــات

وٕانــه ليأتيــه ، ولــم يكــن ذلــك ليضــيره ،أن يحــدث هــذا التــأثير فــي تلــك المرحلــة -كمــا يقــول

لــدى التقــدير الصــحيح فــي بيــان ه ال يرفــع مــن شــأنه ســب أنــغيــر حا، طائعــا غيــر متكلــف

مباشـر بمـا وٕان خدمـه غيـر قليـل بالوجـه غيـر ال ،به علـى ذلـكنتنه لم يأواعترف  .سلوباأل

 األثـرف مـن غلـواء بـدليل مـا شـرع يخفّـ ،ل من مهمـة القلـم فـي عهـد التـدريب والتجريـبسهّ 

ع مــن ومــا طفــق يــودّ ، الموازنــةأو  بالعنصــر الموســيقي لــدى المزاوجــة حــتفظان إ الزيــاتي و 

   .)٢(ما بين سطوره إلى وٕان تشرب اللف الذي يجتذب القارئ )الطحسيني(العنفوان

ثنيـــا أو ، ببحثـــي علـــي دبأســـتاذ التربيـــة وأســـتاذ تـــاريخ األ -كمـــا عرفنـــا -لقـــد رحـــب

العوامــل المشــجعة  إلــى عامــل فــي التشــجيع زيــادة"وكــان لثنائهمــا ، علــى علــي نفســه كــذلك

وضاءل من الفرحة بها مـا كـان عليـه خـالل العوامل ولكن الذي أضعف من تلك ، األخرى

  .)٣("من تلكؤ في الصحة ومن بذور للتشاؤم، النصف الثاني من العام الدراسي

يـرى فـي "كـان  إذ، خيبته في معنـى الخلـود إلى -ظنا -هذا التشاؤم يعيده الطاهر

ذي لديــه ال الــ أى أنر  )التخــرج(ه للخلــود حتــى إذا قــاربشــيئا كبيــرا يعــدّ  -مــع نفســه -نفســه

ومـا ! ؟مـات إنسـانن الخلـود نفسـه خرافـة فمـا معنـى أن يخلـد أو ، عليـه يحقق هدفه وال يـدلّ 

وهــذه  .)٤("!؟ن يمكــن أن تكــون أجمــل ممــا هــي عليــهأمــا كــا! ؟قيمــة الحيــاة ونهايتهــا العــدم

أراد أن ، ات طارئـــة ليســـت مـــن صـــلب طبيعـــة مـــنهج الطـــاهرســـويغت -كمـــا نـــرى -األســـئلة

  .فلم يفلح )الدرجات(م آخرين عليه فيت لتقدُّ يجعل منها مسوغا

ولـم يقـع علـى هـذه النتيجـة بتـأثير ، لـم يقـرأ التشـاؤم عنـد فيلسـوف"ه هر أنـأكد الطا

متخـذا منهـا ، وظـل يرددهـا مؤمنـا بهـا، وتمكنـت منـه، نبثاقـااوٕانما انبثقت مـن نفسـه ، كتاب

                                                 
ســـوعة ، ومو ١٧٣: س؟ .ج: ، وظ٢٥: )مقـــال(علـــي جـــواد الطـــاهر فـــي دار المعلمـــين العاليـــة. ذكريـــات د: ظ )١(

  .٩٣-٩٢: المفكرين واألدباء العراقيين
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  .٢٦: ن.م) ٤(



אאאא                                      א
  

         

الفلســـــفة والتشـــــبث االســـــتعانة ب إلـــــى مـــــدار أحاديثـــــه مـــــع رفاقـــــه مـــــن دون أن يبعثـــــه ذلـــــك

يا ٕانســانو ، تشــاؤمه ذاتيــا بســبب مــا كــان يريــده لنفســه ومــا كــان يــراه لهــا"وعــد  .)١("بفيلســوف

وبـين . ومـا يتمنـاه مـن خيـر مطلـق لهـا ،يةنسـاناإلتتعرض لـه هـذه  كان يؤلمه من شرّ  فيما

علــى  وال أدلّ  ،)الـوطني(وتقصــير جنبـياألطـرف وطــرف يكمـن مــا كـان يعــاني مـن ســيطرة 

لتخرج وحفلـة التخـرج اب فرحة هي من حق من ضيق شديد اكتنفه وغيّ  خيرعامل األهذا ال

، لثــانيالملــك فيصــل احفلــة تخــرج حضــرها ) الــدار(قــد أقامــت عمــادةو  .)٢("وتســلم الشــهادة

فكــان علــي فــي ضــيق شــديد زاد منــه أن يجــري تســلم الشــهادة التــي هــي مقيــاس جهــد أربــع 

   .)٣(وال يدرك أصلها وفصلهاال يفقه داللتها ) صبيّ ( سنوات من يد

دأت د بــــوقــــ ،)قــــرأا(مــــع بــــدء سلســــلة) العاليــــة(مــــن )٤()١٩٤٥(واتفــــق عــــام التخــــرج

واشـترك فـي العـام  .)٥(وأحدثت قراءة السلسلة أثرا كبيرا يذكر، لطه حسين )أحالم شهرزاد(بـ

 وظفـــر فـــي مكتبــــة .)٦(ووصـــلت إليـــه تباعـــا فـــي خـــالل ذلـــك العـــام )المنهـــل(نفســـه بمجلـــة

) عـن العـرب يدبـاألتـاريخ النقـد (إبـراهيمأحمـد  فـي الحلـة بنسـختين مـن كتـاب طـه) تالفرا(

  . )٧(فرحا فرحة تفوق فرحة التخرج قتناهمااف

بتعيينه مدرسـا للغـة العربيـة  األمرصدر  )١٩٤٦ -١٩٤٥(في بدء العام الدراسي

 ك أنذلـ وشعر في خـالل، )٩(وعمل مدرسا فيها، )٨()متوسطة الحلة(في اإلسالميوالتاريخ 

الطالــــب بموضــــوعات  )كيحــــرّ (أنن مــــن المســــتطاع أو ، ال حاجــــة إليــــه فــــي النحــــو مــــا أن

                                                 
قــراءة الفلســفة ، ويــوازن بمــا جــاء عــن ٢٦: )مقــال(علــي جــواد الطــاهر فــي دار المعلمــين العاليــة. ذكريــات د: ظ )١(

  . ١٤٧: ١٩٩٧كلمات، علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : في

  .٢٦): مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د) ٢(

  . ١٧٤و ،٥٦: س؟ .، وج)مقال(علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية. ذكريات د: ظ) ٣(

  .١٦٢و ،٥٦: س؟. ، وج٢٧: ، والباب الضيق١٤٧و ،٥٢: الت أخرىأساتذتي ومقا: ظ) ٤(

  .١٩٠: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .٢٧: الباب الضيق: ظ) ٦(

  . ٦٢: س؟ .، وج١٤٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٧(

، ٥٢: ، وأســـاتذتي ومقـــاالت أخـــرى ٢٦): مقـــال(علـــي جـــواد الطـــاهر فـــي دار المعلمـــين العاليـــة. ذكريـــات د: ظ) ٨(

  .٥٦: س؟ .، وج٢٧: والباب الضيق

  .١٧٤: س؟ .ج: ظ) ٩(
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وال ســيما الموضــوعات الوطنيــة التــي تثيــر  ،التــي تثيــر فيــه الخيــال، غيــر المألوفــة اإلنشــاء

وكان يختار في النصوص ما يخفـف مـن ثقـل الـدرس ، حماس الطلبة ويجدون فيها متنفسا

 ،يثيــر حماســه هــو أيضــا -كمــا نظــن -اإلنشــاءكــان درس  وربمــا .)١(علــى نفــوس الطــالب

م الطلبــة كيــف تبــدأ يعلّــ، التربيــة إلــى والنحــو يرشــد اإلنشــاءوكــان بــين  .ويجــد فيــه متنفســا

فقــد ، وكــان بــين حــين وحــين ينتقــي عقــوال لتخطــب فــي الســاحة، الشخصــية وكيــف تنتهــي

تهــا وقيمتهــا عنــدما كــان ما أحــس بحالو بعــد، )٢(مهــم الجــرأة فــي أن يخطبــوا أمــام النــاسعلّ 

  .طالبا

بميــل  وأحــّس ، ع الفكــرالجانــب الحضــاري الــذي يوّســ أســاسودّرس التــاريخ علــى 

 .ومناقشـة. .حضـارة :ليس سجال مجردا وٕانما التاريخ -عنده -فالتاريخ، )٣(ذلك إلى الطلبة

  .)٤(فكان ثمر الزرع حلوا، الحياة إلى أراد أن يزرع في العقول االستجابة .ومناقشة

ورأى مــن التالميــذ  ،)٥(ع الطلبــة علــى االســتعارة منهــاة المدرســة وشــجّ ورعــى مكتبــ

بالقضـايا العامـة نـادرا  وعنايـة، من كان على قدر مدهش من الوطنية لم ير مثله في جيلـه

  . )٦(لم ير مثله في دار المعلمين العالية نفسها

  .)٧()الفجر(نشرة جدارية باسم المتوسطةوأصدر في 

وعمـل مـا  ،)دفتـر اإلنشـاء(وٕان كانت فـي، يبا لوجود موهبةكان يرتاح ارتياحا غر و 

هــذه  تقــد أنه لــم يكــن يعك أنــذلــ. ..واالســتعانة بــاآلخرين علــى تشــجيعها هايســتطيع لتشــجيع

  . )٨(وانطالقا من االعتقاد بأن هذه البواكير صادقة بنى اآلمال .كاذبةالبواكير 

وليحاضـر فـي الرابـع  ،يهـاس فتحـت متوسـطة للبنـات واختيـر ليـدرّ في العام نفسه فُ 

فيها شـعور المـرأة "مرتين و )استفيقي(فأصدر مع الطالبات مجلة باسم ،ي من ثانويتهادباأل

                                                 
  .١٧٤و ،٥٦: س؟.ج: ظ) ١(
  .٩٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٢(
  . ١٧٤و ،٥٦: س؟ .ج: ظ) ٣(
  .  ٩٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٤(
  .١٧٤: س؟ .ج) ٥(
  .٥٦: ن.م: ظ) ٦(
  .٥٧: ن.م: ظ) ٧(
  .٤٣: ن.م: ظ) ٨(
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نشــأ فــي هــذه المتوســطة أو  .)١("انعطــاف نحــو عــالم واســع فــي الوطنيــةوفيهــا  بحقهـا وواجبهــا

ورأى  ،)٢(ركبيـاستعداد الطالبات لقبول العلـم  نأووجد  ،)مكتبة المرأة(مكتبه خاصة سماها

أو  سياسـيا جضـأنلبـات هنـا اوألفـى الط ،ورأى يقظة تفوق ما رأى فـي دار المعلمـين العاليـة

وتميز تـدريجا جانـب تقـدمي مـن هـذا ، وسار الجميع في خط وطني .في األقل عناية أكثر

الذي  )عدنان البراك( به عدد من طلبة الثانوية وال سيما احتكّ  ،في أثناء ذلكو  ...)٣(الخط

 أصـــدرتهاالتـــي  )الـــوعي(مجلـــههـــو لولـــب  أن يكـــونمـــن ال بـــد اهر بأنـــه الـــذي وصـــفه الطـــ

في هذه المرحلة ما بـين واعترف بإفادته منهم  ،م من الطلبةنه تعلّ أ وشهد الطاهر .الثانوية

لـم  مـا، مجالي الفكر الوطني الواسـع والميـل السياسـي التقـدمي في ١٩٤٧ -١٩٤٥عامي 

 -كمــا يــرى -فقــد كــانوا ؛)٤(وفــي أي كتــابيتعلمــه مــن قبــل مــن أي معهــد ومــع أي صــديق 

تلميـذ  -معهـم -ى وهـوأعطـ مثلمـا مـا أخـذف، على قـدر صـالح مـن النضـج الفكـري والـذوقي

   .)٥(دوأستاذ في آن واح

 فقـد زامـل علـي أسـتاذه، رتـبط الحاضـر بالماضـيافي هـذا العـام وفـي هـذا المكـان 

ذلـــك  -مـــن جانبـــه  -بقـــي س المســـتجدّ وعلـــى الـــرغم مـــن أن المـــدرّ ، فـــي التـــدريس) المهنـــا(

ورأى  .زميل وصـديق -من جانبه -فهو، فرق بأيأستاذه لم يشعره ، التلميذ وذلك المعجب

جديـدا كالقـدرة  إليهـاويضـيف ، ألسـتاذهفي التجارب الجديدة ما يؤيد التجـارب القديمـة علي 

أهـــم وهـــذا الـــنهج فـــي تأييـــد القـــديم وٕاضـــافة الجديـــد ركيـــزة مـــن . )٦(علـــى اإلخـــراج المســـرحي

فـــي تـــأليف كتـــاب فـــي قواعـــد اللغـــة ) المهنـــا(رفـــي تلـــك األثنـــاء فّكـــو  .ركـــائز فكـــر الطـــاهر

، ولــيس النحــو دبه يــدّرس األســيما أنــ، والح عليــا للمشــاركة فــي هــذا التــأليفورّشــ ،العربيــة

ســتاذه عليــا خــالف أ لكــنّ ، بغيــة تشــذيب الزائــد وٕابعــاد الغريــب واإلســهام بمــا فيــه حيــاة وذوق

بــين النظريــة  -هــوكمــا يعتــرف  -وحــالَ  -مخالفــة ســابقة إلــى أشــرنا ســابقا وقــد -مــرة أخــرى

                                                 
  .٩٥و ،٩٣: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين ٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: وظ، ٥٧: ن.م) ١(
  . ٩٥: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٤: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٥٧: س؟ .ج: ظ) ٣(

  . ٥٧: ن.م: ظ) ٤(

  .٦٤: س؟ .، وج٣٤٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(

  .٦٣-٦٢: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٦(
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وفـّوت علـى العربيـة وأجيـال المتعلمــين ، وبــين التطبيـق، المكتملـة المختمـرة فـي ذهـن المهنـا

   .)١(فرصة استثمار كنز لم يكن ليملكه غير األستاذ المهنا

لقــــا مــــن منط )العربــــي الحــــديث دباأل(كتابــــا عــــن ١٩٤٦وحــــين ألــــف علــــي عــــام 

، مفــردات مــنهج الصــف الثالــث المتوســط الــذي لــم تضــع لــه وزارة المعــارف العراقيــة كتابــا

علـى الكتـاب  )فـالن الفالنـي(اشتراط الناشر بـأن يضـع اسـم حالَ ، وحاول أن يطبعه وينشره

فــي العــام نفســه قــرأ علــي فــي و .. .)٢(نشــريُ أو  طبــعدون أن يُ ، وشــريكا لــه )علــي(مؤلفــا مــع

مـرة  ذلـك الكـراس ثـم قـرأ، )٣(يتحدث فيـه عـن الحريـة، ن تأليف سالمة موسىاسا مالحلة كرّ 

 )٥(ســيما لســالمة موســىيقــرأ كثيــرا وال) ١٩٤٧ -١٩٤٥(وكــان فــي خــالل المــدة ...)٤(ثانيــة

غير ما يثيـره فـيهم مـن ، من أهل الفكر والوطنية والتقدم. .زاد من مكانته عند الناس"الذي 

وأخبـار االضـطهاد ، د مـن أخبـار التضـييق عليـه فـي مصـررِ ما يَ ، ويزرعه من همم ،أفكار

   . )٦("الذي يتعرض له

جريـدة سياسـية اسـبوعية  ١٩٤٦، فـي نيسـان الشـاعر بـاقر سـماكة ديبوأصدر األ

وصــادف ، ولــم يكــن لــه معــدى عــن التقدميــة بوجــه مــن وجوههــا فــي األقــل ،)الفــرات(باســم

قـراءة جيـدة بـدافع الـتعلم وتبـادل  )كتيكيـةالمـادة الديال(اسصدور العدد الثالث قراءة علي كـرّ 

مسألة فكريـة ذات معنـى وطنـي يلتـزم  -هفي ما يخص -فالمسألة ؛ال بدافع االنتماء ،اآلراء

وصــادف رؤيتــه احتفــال هــذه الفلســفة  ،)٧(جانــب حــق الجمهــور وينتصــر للطبقــة المظلومــة

بتوقيــع  )بقــة الناميــةفولــوا وجــوهكم نحــو الط(ن كتــب مقــاال بعنــوانأفكــان ، بالطبقــة الناميــة

هـذا هـو الـدعّي ( بعنـوان، ثم نشر مقاال في عدد تال ضـد طبيـب ثـري، )٨()بالطبع(مستعار

 .حمدان كان توقيع المقالة السـابقة أو أن ،لعله حمدان )بالطبع(بتوقيع مستعار )وهذا فعله
                                                 

  .٦٧ -٦٥: ن.مأساتذتي ومقاالت أخرى  :ظ) ١(

  .١٣٥ -١٣٣: الباب الضيق: ظ) ٢(

  .٥٧: س؟ .، وج٢٩٤: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٣(

  . ٢٩٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٤(

  .٥٧: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .  ٢٩٥-٢٩٤: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٦(

  .٥٩ -٥٨: س؟ .ج: ظ) ٧(

  .٩٥: فكرين واألدباء العراقيين، وموسوعة الم٥٩: ن.م: ظ) ٨(
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التـــي  )١(دعوتـــهو حمـــدان القرمطـــي بن اختيـــاره كـــان بـــرابط يتصـــل أ -كمـــا يقـــول -وواضـــح

   .)٢()الدار(رسها في السنة الثالثة مند

وقــد  ،د اســم الشــيخ عبــد الكــريم الماشــطة بوصــفه وطنيــا جريئــافــي هــذه المــدة تــردّ 

  . )٣(ما وراء حروفها من حس انتقادي لألوضاععلي  أبهج ،)العدل(أصدر مجلة باسم

 وى جــوهر صــفحة نظــم الشــعر وهــو فــيطــه لــن أنــالطــاهر أع مــن أنوعلــى الــرغم 

فقـد نظـم فـي سـاعات التأمـل  ؛بقايا من الرغبة القديمة راغبة في التجليما زالت  ،)العالية(

وربمـا ، للخيبـة بـالخلود ااسـتمرار  -فيمـا بعـد -هاولكنـه عـدّ  ،لـزمالء، وقرأها أبياتا من الشعر

  .)٤(شكوى من الحالة الصحية التي أقلقت جسده الحي -كما يرى -كانت

مصــر بعـد امتحــان  إلـى بـل فــي بعثـةذ قُ إ ،بقـي فـي التــدريس الثـانوي سـنة ونصــف

   .)٥()١٩٤٧ -١٩٤٦(نصف السنة من العام الدراسي

 التـــي صـــدرت فـــي )البطحـــاء(فـــي مجلـــة -فـــي خـــالل تدريســـه الثـــانوي -وقـــد نشـــر

 ونشـــرت فـــي جريـــدة، فـــي بغـــداد )الرابطـــة(ثـــم نشـــر فـــي مجلـــة، ا ومقـــاالتأدبـــ) الناصـــرية(

 ١٥الـذي ابتـدأ فـي  )سـبوع المعـارفأ(مـة فـيوألقى كل، )٦()الحلة(التي صدرت في )الفرات(

وتـــابع مجلـــة يســـارية  ،)٧(تكشـــف عـــن حالـــة انســـياب مـــع الموجـــة التقدميـــة، ١٩٤٦نيســـان 

 )تشـيخوف( وكتب مقالة استوحاها من قراءته ترجمـة لكتيـب ،)٨(وأفاد منها )الطليعة(اسمها

رفـة دون أن تكـون لـه أيـة معمـن  )الرابطـة(مجلـة إلـى وبعث بها، )غوركي(قلمب )تشيخوف(

من المجالت التي كانت تحفل بهـا بلـدة الحلـة " هر أنوذكر الطا، )٩(ة تحريرهاأبكتابها وهي

                                                 
  .٩٦: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٦٠: س؟ .ج: ظ) ١(

  . ٩٦: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٥٥: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٦٠-٥٩: س؟ .ج: ظ) ٣(

  .٩٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٤(

  .١٧٤:  س؟.، وج٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(

  .  ٩٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٦(

  .٦٣-٦٢: س؟ .ج: ظ) ٧(

  .٦٣: ن .م: ظ) ٨(

  .٦٤: س؟.ج: ظ) ٩(
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التقدميـة  إلـى وهـي تحفـل بكـل مـا يمـت.. .مجلـة المجلـة ومجلـة الرابطـة ،الحلة في قراءتهـا

  .)١("بسبب

فكـرا  -بوصـفه مثقفـا -ى، وتغـذّ )٢(فكـرا وضـميرا -سـابوصـفه مدرّ  -علـيّ  ىلقد غـذّ 

                   .وضميرا

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وعــن التوجهــات الوطنيــة ) ١٩٤٧ -١٩٤٥(، وعــن اتجــاه الحلــة السياســي اليســاري فــي خــالل المــدة٦٤: ن.م) ١(

  . من الكتاب نفسه ٦٢و ،٦١و ،٥٨و ،٥٧: فيها

  .٩٧: سوعة المفكرين واألدباء العراقيينمو : ظ) ٢(
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  املبحث الثالث
  يف باريس )نالسور بو(إىل يف القاهرة )اآلداب(من

 -فيمــا تعنــي -مصــر تعنــي لديــه إلــى والبعثــة. .مصــر إلــى البعثــة"تهيــأت لعلــي 

، انتهـى امتحـان نصـف الســنةبعـد أن ، القـاهرة إلــى فسـافر، )١("الفـوز بزيـارة لسـالمة موسـى

ليعـــادل ، مقبـــوال فـــي الصـــف الثالـــث، ١٩٤٧شـــباط عـــام فـــي  األولوالتحـــق بجامعـــة فـــؤاد 

ليسـمح ، كلية اآلداب من تلك الجامعة] بكالوريوس= [ة دار المعلمين العالية بليسانسشهاد

   .)٢(له بعد ذلك بااللتحاق بجامعة باريس

، الالتينيـــــة :درســـــها الطلبـــــة فـــــي الســـــنتين الســـــابقتين امتحانـــــات مـــــن مـــــوادّ "ى وأدّ 

بأشياء ال تعادل الجهد المبذول "ورأى في تلك المواد إثقاال للطالب ، )٣("والفارسية، والتركية

   .)٥(اهاسبق أن أدّ ، امتحانات -كذلك -ىوأدّ ، )٤("الضائع فيها

وكـان مـن أسـاتذة قسـم  ،)٦(كان عميد الكليـة آنـذاك هـو الـدكتور عبـد الوهـاب عـزام

، وسـهير القلمـاوي، ف اهللاومحمـد أحمـد خلـ، ومصـطفى السـقا، أمين الخـولي :اللغة العربية

، وعبــد الوهــاب حمــودة، وعبــد الهــادي أبــو ريــدة، وشــوقي ضــيف الــذي كــان شــابا فــي حينهــا

، أحمـد الشـايب :سه أيضاوكان ممن درّ  .)٧(وحمزة طاهر، والشواربي، ومحمد كامل حسين

ومحمــد عبــده ، وعبــد اللطيــف حمــزة، وفــؤاد حســنين، وأحمــد أمــين الــذي كــان فــي شــيخوخته

نــه أ"رأى مــن محاســنه الــذي  )٩(أمــين الخــولي -كمــا يقــول -وخيــر مــن رآه هنــاك .)٨(عــزام

وهو يتبنى التفسـير الموضـوعي أي يفسـر القـرآن موضـوعا ، يعنى بالكيفية أكثر من الكمية
                                                 

  .١٤٠: الباب الضيق: ، وظ٩٥: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

، ١علي جواد الطاهر، مجلـة الـرواد، ع. ، د)مقال(١٩٤٨حزيران  -١٩٤٧القاهرة شباط  -في جامعة فؤاد: ظ) ٢(

  .٩٢-٩١: ١٩٩٧، ٢س

  .٩٤: ن.م) ٣(

  .١٧٤: س؟ .ج) ٤(

  .١٧٤: ن.م: ظ) ٥(

  .٩٢): مقال(القاهرة  -في جامعة فؤاد :ظ) ٦(

  .١٠٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ٩٣: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٧٥-١٧٤: س؟ .، وج٩٨): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٨(

  .٩٤): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٩(
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 الرابطة تضيع والمسيرة تنفصم عندما يفسـر القـرآن آيـة آيـة رى أنوالطاهر ي، )١("موضوعا

  . )٢(سورة سورةأو  آية

وفضـيلة الخـولي  .)٣(الخطـأ إلـى ه يقرأ بحوث الطلبة ويشيرلي أنده للخو ومما يحم

ويكفي ما يتميز به من شخصـية ومـا يثيـره مـن نقـاش  ،ه يثير الفكرهر أنالخولي عند الطا

   .)٤(سم به من مزاجويتّ 

، كمـــا يـــرى بصـــورة واضـــحة -دبالتـــي تجلـــت فـــي درس األ الخـــولي ومـــن عيـــوب

إذا هــو علــى النقــيض ممــا يريــد لنفســه مــن تحــرر فــ"المصــرية  الســيماو  تــهإقليمي -الطــاهر

   .)٥("وسعة في األفق

 الوحيـدة التـي تـدخل أشـعة مـن الجديـد"ووجـدها ، ةلماوي رآها مدرسة شابّ سهير الق

وهي تـؤمن معـه ، معتمدة فيها على كتاب باللغة اإلنكليزية )يدبالنقد األ(الدراسة بمادة إلى

، )٦("الفنيـــة إذا صـــنعه صـــانعه بقصـــد التكســـبن العمـــل يخـــرج عـــن القيمـــة أو ، بـــالفن للفـــن

  .)٧()المحاكاة(وأحس بإطالتها في موضوع

يحـــاول أن يبـــدو جديـــدا مـــن غيـــر أن  -بـــرأي الطـــاهر -فهـــو، أمـــا أحمـــد الشـــايب

   .)٨(تتيسر له أدوات الجدة

 منهـا، في أثناء تلك المدة عمل بحوثا اسـتجابة لمطالبـة األسـاتذة طالبهـم بكتابتهـا

 )الزمخشري وكشـافه(و )اإلدغام(و )اللفظ والمعنى عند الجرجاني(و )مصرأبو نواس في (

ة خيـر ثم ألحقهـا فـي السـنة األ، )٩()الشعر السياسي عند البارودي وشوقي وحافظ وصبري(و

الحافظــان فــي (و )ولهجــة عراقيــة ولهجــة مصــرية( )األميــر أبــو الطيــب المتنبــي(ـة بــخيــر األ

                                                 
  .٩٥): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد) ١(

  .٩٥: ن.م: ظ) ٢(

  . ٩٨: ن.م: ظ) ٣(

  .١٧٥: س؟ .، وج٢٤٩و ،٢٤٧: ظ أساتذتي ومقاالت أخرى) ٤(

  .١٧٥: س؟  .، وج٢٤٩-٢٤٨: أساتذتي ومقاالت أخرى: ، وظ٩٦): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد) ٥(

  .٩٦): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد) ٦(

  .٩٦: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٧٤: س؟ .ج: ظ) ٨(

  .٩٨): قالم(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٩(
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الغريــزة الجنســية فــي الشــعر (و )صــوتاســم ال(و، وهمــا حــافظ وشــوقي )الشــعر االجتمــاعي

بقــراءات أفــرغ قســطا كبيــرا مــن مبالغــات الفرويــديين متــأثرا  خيــروفــي البحــث األ .)العربــي

  . )١(لسالمة موسى

تتطلـــب أجوبـــة محـــددة لصـــفحات معـــدودة  -هنـــاك -ن طبيعـــة األســـئلةأواكتشـــف 

   .)٢(وسبق لطلبة األستاذ نسخها، سبق لألستاذ أن أمالها على طلبته

، محمــود تيمــور :اءدبــوزار عــددا مــن األ ،ســتغل مــدة انتظــار نتــائج االمتحانــاتوا

ثــم زار فــي المــدة نفســها مــن ، )٣(وعلــي محمــود طــه، ومحمــد فريــد رفــاعي، وســالمة موســى

   .)٥(ولمح زكي مبارك، )٤(ومحمود تيمور، وتوفيق الحكيم، والعقاد، الزيات :ةخير السنة األ

   .)٥(مبارك

أبــو (:أهــدى عليــا كتبــه، )٦(فــي اللطــف والكــرم محمــود تيمــور الــذي رآه علــي غايــة

حــــواء (ومســــرحية، )ســــلوى فــــي مهــــب الــــريح(وروايــــة، وهــــو كتــــاب ســــياحي ؛)الهـــول يطيــــر

  . )٧()الخالدة

فـــي بلـــد  )تربيـــة ســـالمة موســـى(ولقـــاؤه لســـالمة موســـى الـــذي جـــرى بعـــد أن قـــرأ لـــه

ن صـــورة بســـبب التنـــاقض بـــي، جعـــل أهرامـــا شـــاهقة تتهـــاوى فـــي مخيلتـــه، )٨(ســـالمة موســـى

بســبب التنــاقض  :وبعبــارة أخــرى ،)٩(ســالمة موســى فــي ذهنــه وبــين حقيقتــه التــي رآه عليهــا

  . )١١(سالمة موسى الذي كان ،ولم يعد في عين علي ،)١٠(بين ما يعلن وما يبطن
                                                 

  . ١٠٢-١٠١): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ١(

  .٣١٢-٣١١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  .٩٨): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٣(

  .١٠٣: ن.م: ظ) ٤(

  .١٠٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٥(

  .  ٩٨): مقال(القاهرة  -في جامعة فؤاد: ظ) ٦(

-٢٣٥: ، وموســوعة المفكــرين واألدبــاء العــراقيين١٠٣): مقــال(القــاهرة -، وفــي جامعــة فــؤاد١٧٥:  س؟.ج: ظ) ٧(

٢٣٦.  

  .٩٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٨(

  .٢٩٦: ن.م: ظ) ٩(

  .١٧٥: س؟ .ج: ظ) ١٠(

  .  ٩٨): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ١١(
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   .)٢(رآه متكبرا مغرورا إذ، )١(ولمس في العقاد عنجهية

ســــين بقاعــــة محاضــــرتين لطــــه ح إلــــى -خــــارج الــــدرس الجــــامعي -واســــتمع علــــي

  .)٤(مستمتعا بإلقائه الفني، )٣(المصادر من مكتبة كلية اآلداب وبدار الكتب المصرية

   .)٥(مصطفى عبد الرازقوحضر أربعينية 

واتصـلت  .)٦()المخطوطـات(-أول مـرة -وواجـه فيهـا، طالت إقامته في دار الكتب

 األولالمقــــام دواويــــن الشــــعر الحــــديث  لتشــــغو ، واقتنــــى الكتــــب، زيارتــــه لمكتبــــات الســــوق

، وحــــافظ، البــــارودي :فكــــان مــــن ذلــــك دواويــــن، تعويضــــا عــــن نقــــص فــــي دراســــته الســــابقة

ووقــع علــى . )٧(إســماعيلومحمــود حســن ، اس أبــو شــبكةٕاليــو ، صــبري وٕاســماعيل، وشــوقي

   .)٨(فاقتناها )ي عند العربدبتاريخ النقد األ(نسخة من كتاب طه أحمد إبراهيم

الشـعر المعاصـر علـى ضـوء النقـد (لسـحرتياواقتنى كتاب مصـطفى عبـد اللطيـف 

ولكنـه لـم ، أيـام كـان فـي القـاهرة، فـي العـام نفسـه، ١٩٤٨الذي طبع بالقاهرة عام ) الحديث

بـأن  -كما يـرى الطـاهر نفسـه -وحكم عليه ظلما، إذ حسبه تطبيقا حرفيا لعلم النفس، يقرأه

هــــذا الحكــــم مصــــدر الطــــاهر  ير يــــد وال -غيــــر مؤهــــل لســــحرتيان أو ، ذلــــك صــــار قــــديما

 اءأدبـلسـحرتي مـن ا مـع أنو . )٩(لدراسة الشعر المعاصر فـي ضـوء النقـد الحـديث -الباطل

  .)١٠(ائهاأدبلم يقع من علي ما وقع اآلخرون من  ،)الرسالة(

بكـــون عزيـــز أباظـــة صـــهرا لـــرئيس وزراء لـــم يعـــرف  ١٩٤٧أمـــا معرفتـــه فـــي عـــام 

المتــأتي مــن ، ١٩٤٣عــام  إلــى د؛ ذلــك الوجــود العائــفقــد أنهــت وجــوده فــي نفســه، بالوطنيــة

                                                 
  .  ١٧٥: س؟ .ج: ظ) ١(

  .١٠٤: لعراقيينموسوعة المفكرين واألدباء ا: ظ) ٢(

  .٩٧): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٣(

  .  ١٧٥: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .١٧٥: ن.م: ظ) ٥(

  .٩٧): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٦(

  .٩٨-٩٧: ن.م: ظ) ٧(

  .١٦٢: س؟ .ج: ظ) ٨(

  .١٢٦ -١٢٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٩(

  . ١٢٥: ن.م: ظ) ١٠(
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، لمـس فيـه حـزن الشـاعر علـى زوجتـه التـي فجـع بهـا إذ )حـائرةأنـات (بديوان عزيز عجابهإ

  .)١(ورأى الشاعر فيه رمزا للحب والوفاء واإلخالص ورمز االحتفاظ بالذكرى الحميدة

بإهـــداء الســـياب ) أزهـــار ذابلـــة(وفـــي العـــام نفســـه وصـــلت إليـــه نســـخة مـــن ديـــوان

   .)٢(وتوقيعه

والتحـق بـه ، جواد علـوش، القاهرة إلى من العراقيين الذين سبقوه هر أنوذكر الطا

 :ن مــن زمالئــه العــربأو ، )٣(وٕابــراهيم الســامرائي، وصــالح خــالص بعــد ذلــك علــي الزبيــدي

 .)٥(وشـــكري فيصـــل الســـوري، وحكمـــت لبـــادة الفلســـطيني، )٤(أحمـــد كمـــال زكـــي المصـــري

فــي أي توجيــه  وهــذا يــذكرنا بــأن عليــا لــم يتلــقّ ، )يــةدبالدراســة األ(ـبــ ويــذكرنا شــكري فيصــل

   .)٦(ولم يدرسه حينما كان في القاهرة ،يدبمنهج البحث األ

وكتــب تعليقــا علــى  ،وانتقــد بعضــها ،وشــاهد علــي عشــرات المســرحيات فــي القــاهرة

   .)٧(ذاكرا سلب التمثيل) الرسالة(بعضها في مجلة

حـازت الدرجـة الثانيـة  )فلسـطين(تـه عـنن كلمأومما يذكر له بشأن الكتابة عموما 

البليــغ الــذي تركتــه الحــرب فــي وربمــا يكــون لألثــر الكئيــب  .)٨(فــي مســابقة إحــدى الجرائــد

وهــذا . )١٠(مــن عوامــل تشــاؤمه القــديم )فلســطين( وقــد زادت .ســهم وافــر فــي ذلــك، )٩(نفســيته

دون ،  مـع غيرهمـاحـاال، مرض الزمه منذ دخل القاهرة فأقـام المعـدة ولـم يقعـدها وهمّ ، الهمّ 

   .)١١(بالمجتمع المصري عنايةال

                                                 
  .١٤١-١٤٠: الباب الضيق: ظ) ١(

  .٢٣٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٢(

  .١٧٤: س؟ .ج: ظ) ٣(

  .٩٣): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٤(

  .١٧٥: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .٢٧١: ن.م: ظ) ٦(

  .١٠٦: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٧(

  .١٠٦: ن.م: ظ) ٨(

  . ١٠٧: ن.م: ظ) ٩(

  .١٠٧: ن.م: ظ) ١٠(

  .٩٨): مقال(القاهرة -جامعة فؤاد في: ظ) ١١(
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ــــم تــــزده شــــيئا ، غيــــر الخــــولي والمخطوطــــات -كمــــا يقــــول -)المرحلــــة القاهريــــة(ل

الـذي ، )٢()مقيـاس الجـودة(و) نقد الشـعر(وربما تكون قد أبعدته قليال عن موضوع، )١(يذكر

ه عنايتــن علــى الــرغم مــن أ، إليــه نفســه التــي اختمــرت فيهــا قراءاتــه الواســعة الــذي توصــلت

ومســرحية واحــدة لمحمــود تيمــور ، يقــرأ ســوى روايــة واحــدة ولــم، علــى الشــعر ةكــان منصــب

وأبعــدت عنــه  .)٣(الروايــة إلــى وجــوده فــي القــاهرة لــم يتجــه ولحــدّ ، نفســههــو أهــداهما إليــه 

إذ أعطـاه عـام ، للسـيد حيـدر الحلـي )العقـد المفصـل(المرحلة القاهرية كتابا عزيـزا عليـه هـو

   .)٤(ولكنه لم يعده إليه، مؤلف أستاذ يبأد إلى ١٩٤٨

ففــي  .)٥(بــاريس إلــى ليتجــه منــه، العــراق بعــد أن تســلم الليســانس الثانيــة إلــى عــاد

منها ، وكانت باريس مهبط علوم العصر، إلى بالد اإلفرنج"الرحال  شدّ  ١٩٤٨أواخر عام 

 إلــى الطــاهر وبســرعة ذهــب، ومنهــا تصــدر روائــع الفكــر العــالميينطلــق الفكــر األكــاديمي، 

مسـتوعبا قـدر ، بتوازنـه فـي تكـوين شخصـيته محتفظـا، ولم يتكبر، ولم يتصاغر، هذه البيئة

بـاريس ليتـزود مـا  إلـى لقـد ذهـب. )٦("وحـق.. ما كان لبيئته وأمته من كتـب وعقـل وحضـارة

وليقتــبس مــا يمكــن أن يســهم فــي بنــاء نهضــة بــالده ويعمــل علــى  ،لــم يتهيــأ لــه علــى البعــد

   .)٧(ة في مواتهاإشاعة الحيا

ومــا تعــّد لــه ، دكتــوراهأو  ،الحصــول علــى ورقــة، مــن هــذا الــذهاب ولــم يكــن قصــده

لمـــا لهـــذا ، الفرنســـي دبطـــالع علـــى األاال"وٕانمـــا كـــان قصـــده ، هـــذه الشـــهادة مـــن مناصـــب

ألن  العربـي وحـده ال يكفـي دبولشـعور جـازم بـأن األ، من موقع خاص عند العرب دباأل

كـان  :وبنظرة أشـمل .)٨("األصل مسدّ  ما يترجم ال يمكن أن يسدّ  كذلك فإن. .يشبع طموحا

                                                 
  .٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

  .٨١: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .١٧٥: ن.م: ظ) ٣(

  .٤٠-٣٨: الباب الضيق: ظ) ٤(

  .١٠٣): مقال(القاهرة -في جامعة فؤاد: ظ) ٥(

  .١٠٨-١٠٧: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٦(

  . ١٦٨: وراء األفق األدبي: ظ) ٧(

  .١٦٤: س؟ .ج) ٨(
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أكبــر مــن الورقــة  دباأل ....][الطمــوح العلمــي وهــو الــروح وهــو الفكــر والثقافــة"كــان قصــده 

  .)١("وأكبر من أي منصب

أكـد و ، قليـل، بـاريس إلـى ذكر الطاهر أن محصوله من اللغـة الفرنسـية قبـل السـفر

تعلـــم الفرنســـية فـــي  .صـــعب بعـــد ذلـــك إزالتـــه وتصـــحيحهخطـــأ ي نســـاناإلالـــذي يتعلمـــه  أن

 اقتــرح علــيّ .. .ليفــي بروفنســال اإلســالميةمــدير معهــد الدراســات قابلــه  ...مــدارس خاصــة

ومــــا حشــــده مــــن ) الطغرائــــي(ذهــــب إليــــه ومعــــه .مشــــرفا عليــــه بالشــــير وأصــــبحموضــــوعا 

ع وّسـ .رائيكـان عصـبيا انفعاليـا لـم يقتنـع بـالطغ .لـم يرضـها .طلب بالشير خطـة .مصادر

 )٢()الشـــعر العربـــي فـــي العـــراق وبـــالد العجـــم فـــي العصـــر الســـلجوقي(البحـــث وجعلـــه علـــيّ 

   .)٤(١٩٤٨وبدأ علي باإلعداد الجدي لتحضيرها عام ، )٣(فارتاح بالشير للموضوع

وهــي مختــارات مــن  )درة التــاج مــن شــعر ابــن الحجــاج(كمــا اقتــرح بالشــير تحقيــق

عليهــا وفرضــها  أصــرّ ) ورقــة ٢٠٠(ومــع طولهــا، بيشــعر ابــن الحجــاج اختارهــا االســطرال

نها لن تنشر لمـا فيهـا مـن أ -آنذاك -إال الموافقة مع يقينه ولم يكن أمام علي، عليه فرضا

ها السـوربون ثـم طلـب بالشـير منـه أن يحصـل علـى شـهادة نجـاح تعـدّ  .)٥(المجون والفحش

ويختــار الطالــب .. .ورهبعصــ أدب، تــاريخ، فلســفة :وهــي متعــددة الــدروس .للطلبــة األجانــب

 أدباختــار علــي . )الحضــارة الفرنســية(ليحصــل بعــدها علــى دبلــوم فــي، منهــا خمــس مــواد

لقــد  .والحــديث، والثــامن عشــر، والقــرن الســابع عشــر، وعصــر النهضــة، القــرون الوســطى

 أجـدى مـن -عنـده -)الـدبلوم(وهـذه، نجح في االمتحـان. في هذا -كما يؤكد -نفعه بالشير

الفرنسـي  دبزن بـاألالمتّـ اإللمـام"هـا هيـأت لـه ؛ ألنوأحب ورقة حصـل عليهـا، )٦()اهالدكتور (

وهيـأت ، الفرنسـي ودراسـته دبإنها وضعته على الطريق العلمي لأل .)٧(عن طريق أساتذته
                                                 

  .٢٢١: س؟.ج) ١(

  .١٧٦ -١٧٥: ن .م: ظ) ٢(

  .١١٤: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٣(

: ١٩٧٠، ١علـي جـواد الطـاهر، مطبعـة اإلرشـاد، بغـداد، ط. مالحظات حول الموسوعة العربية الميسرة، د: ظ) ٤(

١٢٦.  

  .ُأخبرت أنها نشرت في ألمانيا .١١٤: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٦: س؟ .ج) ٥(

  .١٧٦: س؟ .ج: ظ) ٦(

  . ١٦٤: ن.م: ظ) ٧(
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لقـد حصـل علـى  .)١(عالم الفرنسيينلألالحقيقية  صولطالع الرصين على األوهيأت له اال

   .)٣(١٩٥٠لها صيف عامالتي نا )٢(فوائد جمة من هذه الدبلوم

لكــــن وزارة ، الفرنســــي دباأل إلــــى ذلــــك حــــاول تغييــــر موضــــوع البعثــــة أثنــــاءوفــــي 

م الوقـــت والجهـــد فـــي ظـــكـــان يصـــرف مع -مـــع ذلـــك -ولكنـــه، المعـــارف العراقيـــة لـــم توافـــق

 إلـى ي العربـي لينصـرفدبـفقد خصص أقل وقـت لموضـوعه األ، )٤(الفرنسي دبدروس األ

ومـع ذلـك مضـى فـي ، ثقافـة البلـد الـذي يـدرس فيـه إلـى ،ما هـو أجـدى مـن مـادة تخصصـه

فـي  )دكتـوراه الدولـة(وحصل علـى اللقـب العلمـي، )٥(موضوعه مع بالشير وخرج منه ظافرا

ولكــن يمكــن أن يجــد ، ىاألولــمســتخدما دراســة تاريخيــة فــي الدرجــة ، )٦(١٩٥٤شــباط عــام 

) لعجم في العصـر السـلجوقيفي العراق وبالد ا الشعر العربي(القارئ في رسالته المطبوعة

   .)٧(التعليق عليهأو  ي لدى االستشهاد بالشعردبمنافذ للنقد األ

ـــاده مـــن بالشـــير ـــىع وةالعـــ -وممـــا أف ـــه درس أ -ذلـــك ل  )البحـــث مـــنهج(أصـــولن

 -كمـا يقـول -واألمر، يدبفلم يدرس علي مع زمالئه قبل باريس منهج البحث األ .)٨(عليه

كان أول معقول أدركه هـو أن الطالـب العربـي فرنسا  إلى وحين ذهب، غير معقول -يقول

من أجل ، بحثال يةمن أجل أن يتعلم كيف، المنهجأجل  من )وأوربا كلها(إنما يقصد باريس

وصـل بـاريس ودرس وقـرأ  ...ويتلقـى تراثـا عـامرا فـي المـنهج، أن يتلقى التوجيه فـي البحـث

 )مـنهج البحـث( وانـهولم يقع علـى كتـاب عن، البحث إلى وتابع وحضر المحاضرات وتوجه

                                                 
  .١١٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ١(

  .٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  .٦٩: وراء األفق األدبي: ظ) ٣(

  .١٦٤: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .١٧٧: ن.م: ظ) ٥(

علــي جــواد الطــاهر، دار الرائــد العربــي، . فــي العصــر الســلجوقي، د الشــعر العربــي فــي العــراق وبــالد العجــم: ظ) ٦(

  .١١٢: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٢١: ١٩٨٥، ٢بيروت، ط

  .١٤٠: ؟.س.ج: ظ) ٧(

  .١٨٦: س؟  .، وج٣٤٦: ، وأساتذتي ومقاالت أخرى١١٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٨(



אאאא                                      א
  

         

ولكنــه أفــاد مــن توجيهــات  .ولــم يســأل عــن كتــاب مــن هــذا النــوع )يدبــمــنهج البحــث األ(أو

  .)١(خالصة حية للمنهج -كما يذكر الطاهر -وبالشير، ومن نقاشاته معه، بالشير

أول مـا  -من المستشرقين -من وجهة نظر الطاهر، إذا -ال يأخذ الطالب العربي

، يأخذ منهج البحـث"وٕانما ، وال فهما لنص عربي ،علما بمادة عربيةوال  ،لغة عربية -يأخذ

وقــد  ،طــالع علــى مــا ينفعــه فــي تخصصــهة علــى ســعة األفــق واالأجنبيــمــه لغــة ويعينــه تعلّ 

  .)٢("القوم وفكرهم أدبيأخذ أكثر من ذلك من 

كتيبــــا  -باالشــــتراك مــــع مستشــــرق آخــــر -نــــه قــــرأ لــــهأ -كــــذلك -وممــــا أفــــاده منــــه

ن أ"وأشـــعره  ،ونفعـــه فــي التـــأليف، واســتوعبه )النصـــوص العربيـــة.. .لتحقيــققواعـــد (بعنــوان

 )ويبتكرهــا( األســتاذ مــرة )يبتكرهــا(اأمــور المســألة مســألة دقــة وقواعــد أصــبحت مقــررة وليســت 

  .)٣("الطالب مرة أخرى

فأقبـــل علـــى علـــم "حضـــارة الجديـــدة بثقـــة وبـــوعي قـــومي لقـــد واجـــه علـــي أضـــواء ال

ه أكـد أنـو  .)٤("ودون أن يشـتط بـه المـنهج، دون أن يضيع فيهـا، هاباريس وأساتذتها ومكتبات

كــل مــا  .يحصــل لــه أي اهتــزازولــم  ،يشــعر بأيــة صــدمة بــين ثقافتــه القوميــة والفرنســيةلــم 

 إلــــى شــــيئا جديــــدا أضــــيف ،تجربتــــه إلــــى نــــه اكتســــب تجربــــة جديــــدة أضــــيفتحصــــل لــــه أ

   .)٥(حصيلته

، ن من أوائـل مـا راعـه فـي بـاريسأ ال يتعارض مع قوله الذي يرى فيهوهذا القول 

نـــه لـــم يـــأت مـــن راعـــه مـــع أ. .وســـهولة العلـــم الجديـــد، وتنوعـــه، الكتـــب وكثـــرة مـــا يصـــدر

ولكـــن مـــا فـــي بـــاريس مـــن الكتـــب ، وعـــاش فـــي القـــاهرة ،فلقـــد عـــاش فـــي بغـــداد ؛الصـــحراء

                                                 
، وموســـوعة المفكـــرين ٣٨٦: ، وأســـاتذتي ومقـــاالت أخـــرى٨و ،٧: البحـــث األدبـــي، ومـــنهج ٢٧١: س؟ .ج: ظ) ١(

  .١١٠: واألدباء العراقيين

  .٧: منهج البحث األدبي) ٢(

  .٨: ن.م) ٣(

  .١٠٨: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٤(

  .١٧٧: س؟ .ج: ظ) ٥(
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فـــاالهتزاز يتعلـــق  .)١(جعلـــه يـــؤمن بأنـــه قـــادم مـــن الصـــحراء، وتنوعهـــا وفـــن اإلعـــالن عنهـــا

  .والروع يتعلق بالكم والوسائط والكيف الجديد الذي يثري القديم وال يرفضه، يفبالك

 قيمــة الدراســات فــي المــدن العربيــة الــثالث ولــذلك وجــدنا الطــاهر ينفــي الشــك فــي

وأهــم مــا فــي  .بــاريسقيمــة الدراســة فــي "وينفــي الشــك كــذلك فــي  )الحلــة وبغــداد والقــاهرة(

يــة واألفــق دبالفرنســي وعلــى الحيــاة األ دباألالوقــوف علــى  -غيــر مــنهج البحــث -بــاريس

التــي أرســت الصــورة ، خيــرى فــي التكــوين األاألولــومــن هنــا تــأتي أهميتهــا  .الواســع فــي كــلّ 

المراحل تتكامل ولكن "فـ .)٢("استثمار للمراحل السابقة ولما كان، ولوالها لما كانت، ةخير األ

 علــــىو  النقــــد علـــى التيـــارات ع األفـــق وتفـــتح الطريــــق وتقـــف طالـــبفرنســـا هـــي التـــي توّســــ

  .)٣("النظريات وعلى العمليات

مـــــن جامعـــــة  )الســـــوربون(فـــــي كليـــــة اآلداب" اســـــنوات ونصـــــفخمـــــس لقـــــد قضـــــى 

هــذا التكــوين "ـفــ .)٤("يــةدباألفكانــت التكــوين الثــاني فــي شخصــية ) ١٩٥٤ -١٩٤٨(بــاريس

تحقـق منـه  ي المطلـوب مـادبـللمسـتقبل األ سـاسالسـند األ -مع ما أدى إليـه بـالطبع -وحده

، والقصــــة طاغيــــة، اأنواعــــ دبواأل، وجــــد العــــالم فــــي فرنســــا أوســــع إذ، )٥("يتحقــــق ومــــا لــــم

شعر وجـداني فرنسـي  إلى هكذا تحول من شعر وجداني عربي فقط"و، وللمسرح شأنا كبيرا

متناقضــة توســع أو  ونظــرات متالحقــة، قصــير ولكنــه غنــي أدبوقصــة ومســرحية وتــاريخ 

   .)٦("عليهأو  ن منهاألفق وتنسي المرء ما كا

 أكــد أنالعربــي  دباأل ففــي حقــل، نهجــين -دباأل تجــاه، فــي خــالل ذلــك -ونهــج

وكانـت . إقامتـه فـي بـاريس إلتمـام دراسـته أثنـاءعلى الشعر حتى فـي  ةمنصب تظل هعنايت

الشــــعر العربــــي فــــي العــــراق وبــــالد العجــــم فــــي العصــــر (بعنــــوان -كمــــا عرفنــــا -أطروحتــــه

                                                 
  .١٦٧: وراء األفق األدبي: ظ) ١(

  .٢١٥: س؟ .ج) ٢(

  . ٢٢٠: ن.م) ٣(

  .٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٤(

  .٢٢١: س؟ .ج) ٥(

  .٨١: ن.م) ٦(
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الفرنسـي  دباأل وفـي حقـل ،)١()دي عشـر والثـاني عشـر الميالديـينالقرنين الحا)(السلجوقي

  .)٢(عنده على الشعر، بالقصة عنايةأكد غلبة ال

 ه الوأنــ ،التحــول الحقيقــي بــدأ فــي بــاريس حيــث اللــون الســائد هــو القصــة أكــد أنو 

ولكنـه بـدأ يقـرأ ، لهـذا األمـر -فيمـا بعـد -لهـا ةالقصصـي ةه النقديـعنايته خضع في يعني أن

أشــياء  ىاألخــر لقارئــه فــي اللغــة يعطــي ال  الشــعرن وأ، اء مهمــة وجديــدة لفتــت انتباهــهأشــي

الفرنســيين أثقلــوا الشــعر  معــروف أنو  .الشــعر كــان معقــداهــذا  .كثيــرة كمــا تعطــي القصــة

القصصـــي كانـــت القصـــة والنقـــد  .الكثيـــر، بالعقليـــة والفلســـفة وحّملـــوه مـــن الثقافـــات الجديـــد

ـــ أغلـــبو ، عنـــدهم متقـــدمين د الـــذي يظهـــر فـــي الصـــحف اليوميـــة واألســـبوعية هـــو عـــن النق

 -ن موقفــه مــن الشــعر الفرنســي انســحبأ -علــى ســبيل االســتباق ،هنــا -ونــذكر .)٣(القصــة

   .على كثير من الشعر العربي المعاصر -فيما بعد

ا فـي توسـيع األفـق وتوسـيع النظـرة بسـبب مـن سـعة أساسـكانت باريس عامال "لقد 

وٕالمامــات بمــا يحــيط .. .والروايــة والمســرحية ةناســه بمعنــى القصــي وتنــوع أجدبــعالمهــا األ

ســــــيما الفــــــن التشــــــكيلي ممــــــثال بالمعــــــارض وعناصــــــر الفــــــن وال دبمــــــن فلســــــفة األ دباأل

الفرنســـي إلمامـــا بتأريخـــه  دبعلـــى األ"، فـــي فرنســـا، تح البـــاب واســـعالقـــد ُفـــ .)٤("والمتـــاحف

ــــد مســــرحي ــــدرس ...] [اتهوقــــراءات ألشــــهر رواياتــــه وقــــراءات ومشــــاهد لخوال وٕالــــى جــــوار ال

بعــات فــي اومت، يــةدبواالشــتراك بالســفرات األ، المحاضــرات العامــة إلــى االســتماع ،والكتــاب

   .)٥()"ألموند(في جريدة )أميل أنريو(وأكثر ما قرأ من النقد ما كان يكتبه، الصحف

فـــي ، يـــة آثـــار راســـين وروســـو مـــن خـــالل اعترافاتهمـــاأدبوتتبـــع علـــي فـــي ســـياحة 

   .)٦(التي عاشا فيهااألماكن 

                                                 
  .١٢٩: س؟.ج: ظ) ١(

  .١٩٠: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٩٤:  ن.م: ظ) ٣(

  .١٠٩: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ١٣٧-١٣٦: ن.م) ٤(

  .١٠٩: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ١٠٩: س؟ .ج) ٥(

  .١٧٦: س؟ .ج: ظ) ٦(
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 نســانالفرنسـي ولإل دباأل :األولكـان همـه  .)١(وابتعـد فـي بـاريس عـن االستشـراق

م مــن لمــا يقــدّ " )٢()مــورو بييــر(بـــ مــع إعجــاب نــادر ،هنــاك أن يغترفــه مــن الســوربون كالمــاء

فــي المكتبــات العامــة  قطــعنونزهــات ال ت"وقــراءات كثيــرة ومتنوعــة ، )٣("علــم وينيــر مــن فكــر

تلـــك النزهـــات وحـــدها  -ات الســـوق والمكتبـــات الصـــناديق علـــى ضـــفتي نهـــر الســـينومكتبـــ

فــــي مســــارها  ،ونزهاتــــه مــــع مكتبــــات الصــــناديق الحديديــــة الخضــــراء .)٤("نمدرســــة ال تــــثمّ 

 .)٥(وبقيــت أمتــع ســاعات نزهتــه، تــهثقافمصــدرا مــن مصــادر  -كمــا يــرى -شــكلت ،الطويــل

 ..ة جامعــة مــديرها جــان جــاك روســوالمســارح والصــحف صــارت المدرســ"فــإذا أضــيفت لهــا 

  .)٦("وأسبانيا ومن كان في فرنسا دنت منه سويسرا وٕايطاليا وبلجيكا وهولندا وٕانكلترا

بعينـــه مثـــل  أديـــبيـــة العامـــة والخاصـــة التـــي تخـــتص بدبكـــان يتـــابع الجمعيـــات األ

 .محاضـراتهاط أوقـات كـان يبحـث عنهـا ويتسـقّ  .رلين وغيرهمـاوڥـ، جمعية أصـدقاء سـتاندال

  . )٧(رلينڤوأعجب ب ،)الكسمبرج(رلين محاضرة أمام تمثاله في حديقةڥضر عن ح

كــان . )٩(هعنايتــأصــبح للمســرح حــظ فــي دائــرة  .)٨(وبــدأ يتفــتح للروايــة والمســرحية

في الوقت الـذي كـان  .ليس عنده قديم وجديد .مسارح )هاوي(كان. ميتابع المسارح وما تقدّ 

كـان . )١٠()المسـرحيات الطليعيـة(رشـاهد آِخـ، يسيشاهد مسرحيات كالسـيكية تمثـل فـي بـار 

ويقـرأ مـا  ،ثـم يشـاهدها، قبـل مشـاهدتها، يقـرأ المسـرحية، أسـبوعيايتابع العـروض المسـرحية 

والمســـرحيات هنـــاك  .ات كـــان يشـــاهد المســـرحية أكثـــر مـــن مـــرةومـــرّ ، كتـــب عنهـــا مـــن نقـــد

                                                 
  .١٧٦: س؟ .، وج٣٨٦-٣٨٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

  .٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  .١١٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٣(

  .١٧٦و ،٣٩: س؟ .ج: ، وظ٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٤(

  .١٦٤: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .١٧٦: س؟ .ج: ، وظ٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٦(

  .٣٩: ، وظ١٧٦: س؟ .ج: ظ) ٧(

  .١٧٦: ن.م: ظ) ٨(

  .١٤٠: ن.م: ظ) ٩(

  .٣٩: ن.م: ظ) ١٠(
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ن أ -طـــاهر نفســـهكمـــا أكـــد ال -ويؤكـــد هـــذا .)١(نـــت لديـــه حصـــيلة جيـــدةوّ كتلهـــذا ، متنوعـــة

ــــ ــــى عــــودته الجــــاد بالمســــرحية عنايت ــــه  إل ــــاريس"إقامت شــــباط  -١٩٤٨ األولتشــــرين (فــــي ب

    .)٢("تلمذة وقراءة ومشاهدة ومتابعة للنقود والدراسات )١٩٥٤

لمـن يقـيم فـي بـاريس "، كمـا يـرى -ولكـن ال بـد، لم يكن المسرح من صـميم مهمتـه

ثـورة فـي المسـرح حـدثت فـي  ك أنأثنـاء ذلـوقـد عـرف فـي  .)٣("من المسـرح -دارساأو  زائرا

فــي بـــاريس وحــدها أكثــر مــن أربعـــين  أن يكــونوعلــى ، الغــرب فجعلتــه علــى هــذه الصـــورة

عــرف أيضــا و  ...)٥(للمســرح ناقــد متخصــص وربمــا لكــل جريــدة أن يكــونوعلــى ، )٤(مســرحا

ركـــة هـــي عمـــوم الحركـــة الثقافيـــة والح ،هـــي المســـارح"لدراســـة الحقيقيـــة للنقـــد المســـرحي ن اأ

لقــد عــاش المســرح الفرنســي نحــوا مــن خمــس ســنوات مــن عمــره فــرأى التمثيــل .. .)٦("النقديــة

فقـد قـرأ ، )٧(فانتفع بذلك في مفهومـه المسـرحي الـذي انسـجم فـي نفسـه، العالي والنقد العالي

وتـــارتيف وشـــهدها علـــى المســـرح الكوميـــدي ، نـــدروماكأو ، الســـيد" ١٩٥٠قبـــل صـــيف عـــام 

  .)٨("فرانسيز

ن الموضــوع لهــذا أوفهــم ، المقــارن دبأحــد دروس األلي العــام نفســه وحضــر حــوا

نـه يجـب علـى دارس أوتأكـد لديـه مـن ذلـك الـدرس ، )فاوست في اآلداب العالمية(العام كله

وأنه ال بـد مـن معلومـات متنوعـة زمانـا ومكانـا ، لغات متعددةأو  إتقان لغة، المقارن دباأل

   .)٩(ثانية إليه ولم يعد .المقارن ثانية دبدرس األ إلى فقرر أن ال يعود، وفنا

                                                 
علــي جــواد الطــاهر، . مســرحيات وروايــات عراقيــة فــي مــآل التقــدير النقــدي، د: ، وظ١٤٠: ، وظ٣٠٣: س؟.ج) ١(

  .١٠: ١٩٩٣، ١دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  .١٠: وقوله هذا ينطبق على الرواية، وظ. ٥: نقديمسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير ال) ٢(

  .١٧: ن.م) ٣(

  .٣٠١: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .٣٠١: ، وظ١١٢: ن.م: ظ) ٥(

  . ٣٠٣: ن.م) ٦(

: ١٩٨٩، ١علــي جــواد الطــاهر، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط. مــن حــديث القصــة والمســرحية، د: ظ) ٧(

٦.  

  .٧٠: وراء األفق األدبي) ٨(

  .٣٣-٣١: اب الضيقالب: ظ) ٩(
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كانــت  .مكانــة لــيس للشــعر نظيرهــا، الفرنســي دبفــي تــاريخ األ تبــّوأووجــد القصــة ت

تســطع فــي  ،مثــل بلــزاك وفلــوبير وســتاندال وزوال وموباســان، أســماء كبــار القصــة والروايــة

قصــة علــى فــن ال -فــي بــاريس -وقــد يكــون إقبالــه .الفرنســي ســطوعا عظيمــا دبســماء األ

ا وجـد فـي هـذا الفـن مـرآة لذاتـه أكثـر ممـا وجـد أجنبيـكونـه  إلـى -كما يرى -يرجع ،والرواية

   .)١(في الشعر ذي الطابع الفرنسي الخاص

فضال عن المجالت والصحف التي كانت  -الروايات والقصص المنشورة أكد أنو 

ت لــون عــالمي القصــة ذا أن"لــى ع ةعــالو ، بــه عنايــةال إلــى دفعتــه دفعــا -مكرســة لهــذا الفــن

وهـــذا مـــا ال يســـتطيع أي فـــن مـــن الفنـــون  .جميـــع أنحـــاء المعمـــورة إلـــى تجـــد طريقهـــا بيســـر

   .)٢("ا خارقاإبداعاألخرى أن يحققه إال إذا كان 

يــة أخــر بعــد أن كــان أدب أنــواعالطــاهر فــي بــاريس  هفــي دائــرة عنايتــ -إذا -دخلــت

ــا -ان للمســرحكمــا كــ ،القصــة ،تهاوفــي مقــدم، ل المســاحة األوســعشــغالشــعر ي  -كمــا ذكرن

ي دبــكــل مــا فــي الجــو يشــجع علــى االســتمرار والتوســع واالســتمتاع األ" ســيما أنوال، )٣(حــظ

   .)٤("اأديبا فيما يجب أن يقدمه كاتبا ومؤلفا و جادّ  ن يكونأل ويدفع المرء ،والفكري

وكتـب ، طالع وٕاعـداد رسـالتين علميتـينبالتعلم واال -في تلك المرحلة -غل عليشُ 

ى مــن األولــفــي الســنة ، النجفيــة )الغــري(إلــى مجلــة"وبعثهــا  ،ت اخــتلس لهــا مــن وقتــهمقــاال

وثانيــة ، ى لشــاكر خصــباكاألولــالمجموعــة القصصــية  )صــراع(واحــدة عــن. .وجــوده هنــاك

عهــد ( بمقالــة عــن )الغــري(إلــى وبعــث، مــن مؤلفــات الــدكتور البصــير )عصــر القــرآن(عــن

لربمـا كانـت ، ولكـن المجلـة لـم تنشـرها ،صـباكالمجموعة القصصية الثانية لشاكر خ )جديد

وكتــاب ، والمجموعتــان أهــداهما إليــه مؤلفهمــا .)٥("مــن الطــول بحيــث تســتغرق عــددا كــامال

                                                 
  .١٢٩: س؟ .ج: ظ) ١(

  .١٢٩:  ن.م) ٢(

  .١٠٩و ،١٠٨: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٤٠: ن.م: ظ) ٣(

  .١٩٠: س؟ .ج) ٤(

  .١١٢: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٥(
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الموشــــح فــــي (و، )العباســــي دبفــــي األ(:مــــاه واآلخــــران -البصــــير واحــــد مــــن ثالثــــة كتــــب

  .)١(اووصلت إليه كلها وهو في فرنس، ا المؤلف إليهأهداه -)األندلس وفي المشرق

 يخــفّ وطبيعــي أن "، فــي كتاباتــه قــد خــفّ  )جنبــياأل(األثــر لــى أنع وتنبــه الطــاهر

 )اعترافات( النثر الفرنسي ممثال بشاعرية -خاصة -ولدى قراءاته، لدى اتساع المطالعات

ومـــن قبلهمـــا العبـــارة التـــي بـــدت .. ســـتاندال) أحمـــر وأســـود()قانونيـــة(و، جـــان جـــاك روســـو

وهـــذه . )٢()"الشـــيء الصـــغير(ســـها متمثلـــة بـــالفونس دوده فـــيوكأنهـــا احتـــوت هـــذا وهـــذا ونف

  .فيما بعد هالصورة للعبارة صارت جزءا من صورة الكتابة عند

مــــع الســــير  -وهمــــا، )٣(ســــيرتان ذاتيتــــان )اعترافــــات روســــو(و )الشــــيء الصــــغير(

و وميســـه والفريـــد دفينـــي گـــمـــارتين وهييـــات جـــورج صـــاند والأدبو  ،هڤـــلمـــونتيني وكال، الذاتيـــة

بالسـير الذاتيـة  عنـينـه أ وهذا يعني .)٤(مما التقطه من مكتبات فرنسا -هم ورمانتيكيونوكل

 -عنــيه أنــو  -فيمــا بعــد -رته الذاتيــةســيبعــرض صــور مــن  هل جــذرا لعنايتــشــكّ ممــا ، أيضــا

صــدى وتجليــا فــي حياتــه الالحقــة ونتاجــه  اوجــدنا لهــ عنايــة، بالســمات الرومانتيكيــة -كــذلك

   .الفكري

ه اكتشــــف روايــــات ســــتاندال وقصــــص كــــر أنــــوذ ،اءة المقــــابالتأيضــــا بقــــر  عنــــيو 

يسـتدل  ومنـه ،دبه كـان يقـرأ فـي تـاريخ األك أنـوطريقته في ذلـ ؛موباسان القصيرة وميرميه

فـي  -فيمـا يتمثـل -الفرنسي الجديـد يتمثـل دبا باألن له تماسّ أ إلى وأشار، )٥(على ما يريد

فــي الجديــد  )٧(يبحــث عــن الجديــد -فعــال -نــه كــانأويؤكــد هــذا ، )٦(وكــامو، ســارترتــه اقراء

                                                 
شــباب وغانيــات :(بــهوقــد وصــل إليــه مــن محمــود تيمــور كتا. ٢٣٧: موســوعة المفكــرين واألدبــاء العــراقيين: ظ) ١(

  .بتوقيعه) وقصص أخرى

  .١٨٦: س؟ .، وج٣٤٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  .١٧٦: س؟ .ج: ظ) ٣(

  .٢٤٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٤(

  .١٧٦: س؟ .ج: ظ) ٥(

  . ١٧٦: ن.م: ظ) ٦(

  .٣٩: ن.م: ظ) ٧(
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سـيما رتـه بالكتـاب القـديم المسـتعمل والما أغرته بـاريس بالكتـاب الجديـد أغمثلو  .وفي القديم

  .)١(في الحي الالتيني

ـــاريس -بـــل زادت -واســـتمرت هوايـــة الكتـــاب ،كـــان يهـــوى الكتـــاب وســـبب  ؛فـــي ب

ه رى أنــويشــتري مــا يــ، ا وزمنــايقــرأ كثيــرا عــدد يحــب أن إنــه :فــأوال .أكثــر مــن أمــرالزيــادة 

الشعور بجدوى الكتاب والجو الطبيعـي  ك أنوال ش"، )٢(سيحتاج إليه في العراق بعد عودته

وثانيــا هنــاك طريقــة الفرنســيين فــي عــرض الكتــب  .عــامالن مســاعدان فــي هــذه االســتمرارية

مـن هـذا وأهـم  .هـااتبة بحسب موضـوعاتها واهتمامحيث الكتب مبوّ ، في المكتبات التجارية

ثـم هنـاك ...] [يخضع أهم ما يخضع آلخر مـا صـدر، ر دائمن واجهات المكتبات في تغيّ أ

مـرور كـذا سـنة أو  ،أديـبكوفـاة ، ية التي تعرض فيها هذه المكتبـات كتبهـادبالمناسبات األ

الطـــاهر بمثـــل تلـــك  عنايـــةوهـــذا جـــذر مـــن جـــذور  .)٣("فـــوز آخـــر بجـــائزةأو  ..علـــى وفاتـــه

وهــذا شــيء تخــتص بــه بــاريس أكثــر ممــا ســواها مــن المــدن  :وثالثــا" .دفيمــا بعــ، المناســبات

بأســعار ، كــل الكتــب، ففيهــا محــالت تــوفر الكتــب .هــو بيــع الكتــب المســتعملة...] [األوربيــة

  .)٥(مما هو من الكتب المهمة اكثير  الطاهرمنها اشترى ، )٤("زهيدة جدا

مــا  -١٩٥١ما عــام ســيبشــأن طبيعــة األســئلة فــي بــاريس والوممــا ال بــد مــن ذكــره 

ذهـــن  نهـــا تمـــتحنأ...] [وليســـت درخيـــةنهـــا فكريـــة أ" -دمنـــا قـــد ذكرنـــا طبيعتهـــا فـــي القـــاهرة

نها تمتحن تصرفه إزاء موقـف جديـد أ، الطالب وشخصيته خالل ما اكتسبه في عام مضى

أو  -أن يتطـــابق -فـــي هـــذه الحـــال -ويســـتحيل .يعترضـــه بالمـــادة التـــي مـــر بهـــا ومـــرت بـــه

  .وهذا ما بدا واضحا في أسئلة الطاهر بعد أن أصبح تدريسيا .)٦("جوابان -يتشابه

 ،المراحــل التاليــة للمرحلــة الباريســيةأو  المرحلــةوهــذا يؤكــد مــا قالــه بشــأن اســتثمار 

مـــع البـــذرة التـــي كانـــت فـــي الـــنفس لـــدى "أو  ع البـــدء والمســـيرةفهـــي تلتقـــي تمـــام االلتقـــاء مـــ

                                                 
  .١٦٨-١٦٧: وراء األفق األدبي: ظ) ١(

  .١٦٤: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .١٦٤: ن.م)٣(

  ١٦٤: ن.م) ٤(

  . ١٦٤: ن.م: ظ) ٥(

  .٣١٤: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٦(
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طالعـة الخاصـة والخـروج دائمـا خـارج الـدرس أجـل فالجهـد الشخصـي والم. .قبلـهأو  الميالد

الوجــود نفســه  ]هــو[دبوكــأن األ، يدبــه األلــد مبكــرا فــي التوّجــوالطمــوح الــذي وُ ، المنهجــي

   .من العوامل المسهمة في ذلك االستثمار )١("والطموح نفسه

فــــي  حــــدّ مصــــحوبة بثقــــة ال تُ  ،شــــفهية وتحريريــــة )المشــــاريع(فــــي بــــاريس امــــتأل بـــــ

 إلـى وحـين عـاد .)٢(وطنـه إلـى -عـن طريقهـا -دمة التي يجب أن يؤديهـاوفي الخ ،تطبيقها

المبالغـة  -غيـر آسـف عليـه -مـا فقـده صـىأن أقبـدا "العراق بعد انتهاء الدراسـة فـي فرنسـا 

  .)٣("في الطموح والجهل بقدرات الذات

*          *          *  

دة صـميمة يسـتطيع ل الفكـري قـد شـاد قاعـبهذه العودة وذلك االمـتالء يكـون التشـكّ 

ليحقـق فـي تلـك اآلفـاق غايتـه الثقافيـة  ،آفـاق متعـددة إلـى صاحبها -بوساطتها -أن ينطلق

مــن وفــي تقريــع ، وفــي التبشــير بمــا يؤازرهــا، الســامية فــي بنــاء قاعــدة ثقافيــة عربيــة ســليمة

   .وفي التحذير مما يعرقل مسيرة البناء والنهوض، جاهالأو  قاصدا، هاتيفتّ 

أســـهمت إســـهاما فـــاعال فـــي التشـــكل هنـــاك مناهـــل عديـــدة  :مـــر نقـــول وتكثيفـــا لمـــا

توجيهـــا ، فكـــرا وســـلوكا، ة تنشـــئة وتربيـــةســـر منهـــا مـــا أســـهمت بـــه األ، الفكـــري عنـــد الطـــاهر

ومـــا ، ومنهـــا مـــا أســـهم بـــه المحـــيط البيئـــي والمجتمعـــي الحلـــي والعراقـــي والعـــالمي، ومتابعـــة

معلمــون ومدرســون  -عــن طيــب خــاطر -أهومــا هّيــ، والكليــة) الــدار(أســهمت بــه المدرســة و

ومـا التقطتـه ، اب وشـعراء ومفكـرون وزمـالء دراسـة ورفـاق فكـر وطلبـة نـابهونوكتّ ، وأساتذة

، وحـوارات ناضـجة، ابـة طمـوحونفس وثّ ، مكبوتة وخميرة شعرية، فطرة سليمة ومزاج أصيل

مـا أفضـت و ، ودفـاتر جيبيـة، يـةأدبوسفرات وسياحات ونزهات معرفية و ، واستماعات مرهفة

 ،ومجـــالت ودواويـــن ومقـــاهٍ ، ومصـــادر ومراجـــع، وعة ومترجمـــة ومخطوطـــةوضـــبـــه كتـــب م

ومــا توصــل إليــه فــي ، يــة وٕاذاعــات ومحاضــرات ومناقشــات وتجــارب وتــأمالتأدبوحفــالت 

 ،ومــا تأمــل فيــه ،وفيمــا رآه ،كلماتــه ومقاالتــه وبحوثــه ومناقشــاته ونظراتــه فــي أعمــاق الــذات

  .وكتب عنه ،ر فيهوفكّ 
                                                 

  .٢١٥: س؟ .ج) ١(

  . ١٦٩: وراء األفق األدبي: ظ) ٢(

  .١٨٦: س؟ .ج) ٣(
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بــين القــديم جــدا والحــديث ، ر فيهــا والتــي ال حــدود لهــاتنوعــت قراءاتــه التــي بّكــلقــد 

، والتـــأليف بـــداعاإل، الموضـــوع والمتـــرجم، الشـــرقي والغربـــي، جنبـــيبـــين العربـــي واأل، جـــدا

فــي خــالل زمــن ممتــد مــدة ، قرآنــي جــامع بــين الجــانبين اللغــوي والــديني أســاس إلــى مســتندة

بالثقافــة عمومــا وبالثقافــة الدينيــة  عنــىربويــة فــي بيــت يتســبقها ســت ســنوات ت، ثالثــين عامــا

وعشق للقـراءة ، مثابر للمعرفة ال يقف عند حدّ  بحبّ  -تلك القراءات -ومدفوعة، خصوصا

ب الفكــر علــى مهــل فــي أثنــاء البحــث ومؤكــدة شــرط تشــرّ ، يــةومشــفوعة بطمــوح وجدّ ، نفســها

وتوســيع ، وٕاغنــاء فكــر، جديــد وتعميــق تجربــة وٕاضــافة، عمــا يرضــي ويفيــد إفــادة تأييــد قــديم

   .أفق

 هفكـر  مـعوالممتـزج ، هتالمكتسـب المنسـجم مـع شخصـي، المهـم هـو مجمـوع المناهـل

والمــؤثر فــي ســاحته الثقافيــة ، بهــاوالمتفاعــل مــع المــادة النقديــة التــي يتعامــل ، هفيــو الفطــري 

  .سةوالمحتفظ بمنطلقات فنية تأريخية رئي، التي اختارها ميدانا لتحركاته النقدية

 إلـى طماحـه، ة المتماسـكة السـائرة علـى نمـط عـالٍ ولقد كان وراء هذه السيرة الجادّ 

ة ؛ صـالبة قـوّ قاعدة صلبة -فرنسا إلى حين ذهب -وامتالكه، زا في مجال مامبرّ  أن يكون

وربمـــا خفـــي  -وامتياحـــه مـــن أشـــياء أخـــر خفيـــت علينـــا، رس وتحّجـــصـــالبة تيـــبّ ونضـــج ال 

  .مكانها من السيرةفلم تأخذ  -بعضها عليه أيضا

انبثـــاق مـــن التجربـــة النقديـــة المحتـــواة مـــن  -علـــى هـــذا ،مفكـــرا نقـــديا -إن الطـــاهر

   .ومن تجربته الخاصة المستقاة من نفسه، ينسانالمحيط اإل
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  الفصل الثاني
  

  آفاق الفكر النقدي ومراحله
   توصيفيةنسقية قراءة 

  لنتاج الطاهر
    

 
 الفرديـة كثمــرة لتجــارب )منــاهجهم(العـالم اء فــيدبـلأل يمكـن أن تكــون"      

 تلتقط مـا يناسـبها مـن المحـيط ومـن القـراءات ممتزجـة بالتـأمالت، خاصة بهم

 وهــذا الكــل هــو المــنهج فــي هــذه الحــال، المتفرقــة كــال التــي تحيــل مــن المــواد

  .١٠٧: س؟.ج. "وهو الخيط الرابط في مؤلفات صاحبه وفي تصرفاته
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  األولاملبحث 
  )١٩٦٨ - ١٩٥٤(التطبيقمرحلة 

وفــــــي رأســــــه مئــــــات  ،)١(١٩٥٤ وطنــــــه العــــــراق مطلــــــع ســــــنة إلــــــى عــــــاد الطــــــاهر

، )٣(محاضرا فـي السـنة نفسـها )اآلداب(داوم في .)العالية(و )اآلداب(طلبته .)٢(شروعاتمال

محتفظــــــا بالمحاضــــــرة ، )٥(فــــــي الســــــنة نفســــــها أيضــــــا )٤()العاليــــــة(فــــــي )مدرســــــا(نعــــــيّ ثــــــم 

   .)٦()اآلداب(في

ـــالنقـــد األ(درس) لعاليـــةا(درس فـــي فأدخـــل فـــي ، )٧(بعـــد ســـفر ســـليم النعيمـــي )يدب

يشــير باســم عبــد الحميــد  إذ ،وال بــد مــن التوقــف هنــا .)٨(يــةدبالروايــة والمــذاهب األ ،المــنهج

س طلبتـــه الشـــعر الحـــديث والقصـــة القصـــيرة والروايـــة يـــدرّ "الطـــاهر كـــان  إلـــى أن حمـــودي

-ويؤكـد ذلـك ، )٩("فـي كليـات بغـداد األهليـة -آنـذاك -مـةمحرّ  أمـوروهي  ،العربية الحديثة

للـدرس النقـدي نكهـة جديـدة مغـايرة للمـألوف وخــرج "إن الطـاهر أعطـى  :بقولـه -مـرة أخـرى

ف الطالــب بــه مــن إطــار الصــورة التدريســية القديمــة المبنيــة علــى القواعــد الكالســيكية ليعــرّ 

فهنـــا تتبـــين جـــرأة  .)١٠("وتيـــار الـــوعي وغيـــر ذلـــك مـــن المحرمـــات وناتـــالي ســـاروث بســـارتر

   .ته وريادتهالطاهر وجدّ 

العباسـي والمعلقـات  دبتـاريخ األ :مثـل، يدبـتسهم في بناء النقد األ موادّ  سثم درّ 

س ودرّ  .)١١(واإلنشــــــــاء والمكتبــــــــة والبحــــــــث )كتــــــــاب قــــــــديم(األندلســــــــي والمطالعــــــــة دبواأل

                                                 
  .١٢٩: س؟ .ج: ظ) ١(

  .٨١: ن.م: ظ) ٢(

  .١٥٤: ن.م: ظ) ٣(

  .٦٤: ن.م: ظ) ٤(

  .٢١٥: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٧٢: ن.م: ظ) ٦(

  . ١٧٧: ن.م: ظ) ٧(

  .١٧٧: ن.م: ظ) ٨(

  .٢٢/٣/١٩٨٨، باسم عبد الحميد حمودي، جريدة الثورة، )مقال(للطاهر) أساتذتي) (٩(

  .٣٠/٤/١٩٩٠، باسم عبد الحميد حمودي، جريدة القادسية، )مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا) ١٠(

  .١٣٨-١٣٧: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٢٢١، ١٤١: س؟ .ج: ظ) ١١(
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 -كمـــا يقـــول -واكتشـــف، والحماســـة والمعلقـــات )البيـــان والتبيـــين(كتـــاب قـــديم :)اآلداب(فـــي

   .)١(معلقة لبيد

ومــن طلبتــه  .علــى نقــد النصــوصدهم لقــد واجــه طلبتــه بمــا لــم يعتــادوا عليــه وعــوّ 

ونـاظم توفيـق وهـم  محمد جميل شلش وجميل نصـيفو  سعدي يوسف وزكي الجابر :آنذاك

ثـم ، ثـم يوسـف الصـائغ فـي الـدورة التاليـة، ى التـي تخرجـت علـى يديـهاألولمن طلبة الدورة 

فـي الـدورة بـد علـي وحسـن البيـاتي عاط وعناد غزوان وهـادي الحمـداني وعصـام جالل الخي

  .)٢(كانوا يعطون للدرس شحنة خاصة -يرىكما  -وهؤالء .الثالثة

ي دبــالنقــد األ"س نــه كــان يــدرّ أبمعنــى  ،كــان درســه درس نقــد وٕان كــان درس إنشــاء

 .ن هنـا وهنـاكالـنص قبـل أخـذ الـرأي مـ إلـى نظريا في درس خاص به مؤكدا شرط الرجـوع

كانـت لـه فـي كـل درس إثـارة  .)٣("سـمه النصـوصادرس اإلنشـاء ودرس  سه عمليا فـيويدرّ 

والجديد هو مقياس الدرجـة فـي أسـئلته التـي تسـتثير مخـزون الطالـب ومقدرتـه علـى  .جديدة

   .)٤(التفكير

 ل لجنـةفقـد شـكّ  )لم تـدخل فـي عقلـه(يةأدبلجنة  ١٩٥٤عام  )الدار(ولما كانت في

 وكانـت هـذه الجماعـة تسـعى .بال رئـيس وال أعضـاء )يدبجماعة اإلنشاء األ(سميت جديدة

علـــى أن تلقـــى يـــوم الخمـــيس ، أن تختـــار موضـــوعات اإلنشـــاء الصـــالحة ذات الداللـــة إلـــى

ولــم . اءدبــوتطبــع بطاقــات وتــدعو المــدارس واأل، شــعراأو  نقــداأو  تختــار مقــاالأو  مســاء،

كــان الطــاهر فــي كــل أمســية يــأتي  .ارجــة عنهــاتســتمر أكثــر مــن أربعــة أســابيع لظــروف خ

، عبـاس عمـارة لميعـة وأخـرى ،فمـرة عبـد الجبـار المطلبـي ؛من المتخرجين أديبأو  بشاعر

   .)٥()النهر والموت(وثالثة بدر شاكر السياب الذي ألقى في وقتها قصيدة

                                                 
  .١٧٧: س؟ .ج: ظ) ١(

  .١١٨-١١٧: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٩و ،١٧٧: ن.م: ظ) ٢(

  .٣١٧: س؟ .ج) ٣(

  .١١٩-١١٨: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٧: ن.م: ظ) ٤(

  .١١٦: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٧٩: س؟ .، وج٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(
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 )يدبـجماعـة اإلنشـاء األ(د أماسـيهمن ش:"الطاهر نفسه يقول من أنوعلى الرغم 

والواقـــع  )١("أننـــي لــم أبـــدأ االهتمـــام بالقصــة القصـــيرةتـــذكر  )١٩٥٤(ر المعلمـــين العاليــةبــدا

، ١٩٥٤بغداد مطلع سـنة  إلى حين عدت":بقوله ذلك علن عن خالفأ، العملي يثبت ذلك

 دبكـــان معظـــم اهتمـــامي يتركـــز علـــى القصـــة القصـــيرة التـــي قـــرأت الكثيـــر منهـــا فـــي األ

استقر فـي ذهنـي  .زف عن قراءة الرواية وممثليها الكباردون أن أع، الفرنسي قديما وحديثا

وبعــد  .العربيــة إلــى أن أختــار مجموعــة مــن القصــص الفرنســية التــي أعجبــت بهــا فأترجمهــا

بغـداد  إلـى لـدى عـودتي":وبقولـه، )٢("فشـرعت بترجمتهـا، زمن تجمع لـدي عـدد مختـار منهـا

واكبــة الحركــة القصصــية وجــدت أن القصــة ارتقــت فنيــا بحيــث يتوجــب الحضــور النقــدي لم

نشـــيد (ولقـــد اســـترعت انتبـــاهي يومـــذاك قصـــة عبـــد الملـــك نـــوري .الشـــابة وتســـديد خطواتهـــا

بفنيتهـــــــا الجديـــــــدة التـــــــي تبتعـــــــد عـــــــن التقريـــــــر والـــــــوعظ  ١٩٥٤الصـــــــادرة ســـــــنة  )األرض

تمــام الجــاد بالروايــة لزمــه االه :بصــيغة الغائــب عــن نفســه متحــدثا -وبقولــه، )٣("والحكايــات

 إلــى مضــى االهتمــام، وحــين لــم يكــن للروايــة كيــان، الــوطن إلــى لــدى العــودة"والمســرحية 

؛ وحــــين لـــم تكــــن المســـرحيات كثيــــرة اكتفـــى بالمشــــاهدة وبوقفـــات عنــــد الالمـــع مــــن القصـــة

   .)٤("المشاهدة

اإلصـــدارات الحديثـــة  ةفـــاالعتراف الصـــريح والشـــروع بالترجمـــة لمختـــارات ومتابعـــ

وازي تـــبالقصـــة ل -بعـــد عودتـــه -ةه المبكـــر عنايتـــتكشـــف عـــن كلهـــا  مـــورهـــذه األ، وقراءتهـــا

   .اهيمن عليهتل :نقل لم إن، ه القديم بالشعرعنايت

العــراق  إلــى حــين رجعــت":إحساســه هــذا بقولــه الطــاهر بهــذه الحقيقــة وانبــثّ  وأحــّس 

وشــعرت بــأن مــن الواجــب أن أســلك ، كانـت القصــة فــي الخمســينات قــد قطعــت شـوطا جيــدا

ضــرا أيضــا فــي تلــك المرحلــة ولكنــه أخــذ الطــابع العملــي غيــر الشــعر كــان حا .هــذا االتجــاه

   .)٥()"التشجيع وما إليه(المكتوب

                                                 
  .١٢٦:  س؟.ج) ١(

  ).االبن وسبع قصص أخرى(في كتاب بعنوان ١٩٦١، وصدرت عام ١٣٠-١٢٩:  ن.م) ٢(

  .١٣٠: س؟ .ج) ٣(

  .٥: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٤(

  .١٩٤: س؟ .ج) ٥(
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فـــإن الطـــابع العملـــي ، كـــان الطـــابع العملـــي غيـــر المكتـــوب قـــد أفـــاد اآلخـــرينوٕاذا 

، لدى الباحث -اآلن -لحضورية الثاني، المكتوب قد أفاد الطاهر نفسه مثلما أفاد اآلخرين

 .كان ثمة توازن بين نقد القصة ونقد الشعر":ك الموازاة يسندها قولهوتل .عنه األولوغياب 

 )البركـان(و )كانـت لنـا أيـام(وعـن عمـر الـنص، )*()حبـات قلـب(كتبت عـن سـلمان الجبـوري

فلــــــتكن هــــــذه المــــــوازاة نتيجــــــة نهائيــــــة الســــــتقراء جهــــــوده النقديــــــة فــــــي بدايــــــة  .)١("للبصــــــير

  .الخمسينيات

ومـن ذلـك ، اهر صدى في نفوس الطلبـة والمثقفـينهيأت للط عناية المتنوعةتلك ال

ليكـون عضـوا ، ١٩٥٥الطـاهر عـام  إلـى الصدى وصول كتـاب بتوقيـع محمـد بـديع شـريف

ة التحريــــر تطويرهــــا وجعلهــــا ، فوافــــق وحــــاول مــــع هيــــأ)المعلــــم الجديــــد(ة تحريــــرأفــــي هيــــ

: يقــةبطر  )فــن المقالـة(ووجـد الفرصــة سـانحة ليكتــب فكتـب واضـعا نصــب عينيـه .)٢(مقـروءة

أو  الطـول ال يهـمّ  .ال تنقلـه بالمصـادر والهـوامش .عالجه ضمن رأيـك .خذ موضوعا مؤثرا"

كانت للطـاهر فيـه قصـتان  )أقاصيص مترجمة(ثم أصدرت المجلة ملحقا سمي .)٣("القصر

  .)٥(مقدمة تحدث فيها عن القصة القصيرة لىع وةالع، )٤(مترجمتان

ي نظريا وعمليا لقيت صدى جيدا دبد األتطبيق للنق" لقد كانت تلك المرحلة مرحلة

ـــــة ـــــد الطلب ـــــرأي واإل، عن ـــــرم مـــــن ال ـــــى مســـــتوى محت ـــــذاك عل ـــــة آن ـــــداعوكـــــان الطلب أيضـــــا  ب

فكـان   ،)٧("كانوا على قدر صالح من النضج الفكـري والـذوقي"وبعبارة أخرى ، )٦("والمتابعة

                                                 
  ). قصائد من القلب:(عنوان الديوان(*) 

   .١٨٣: س؟ .ج) ١(

  .١٥١: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين ٣٨٦: ، وأساتذتي ومقاالت أخرى١٧٨: ن.م: ظ) ٢(

  ).مقاالت(بعنوان ١٩٦٢جمعت مقاالته فيما بعد في كتاب صدر عام . ١٧٨: س؟ .ج) ٣(

  .١٧٩: ن.م: ظ) ٤(

  .١٧٩: ن.م: ظ) ٥(

  .١٤١: ن.م) ٦(

  .١٨٧: ن.م) ٧(
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هش مــا يــد"وقــد رأى فــي مــواهبهم . )١(فكــان الطــاهر يفيــد مــن طلبتــه يأخــذ مــنهم ويعطــيهم

   .)٢("وتمنى لو تستثمر على الوجه المطلوب

القـديم مكـان واسـع للجديـد  إلـى كـان إضـافة" فقـد ؛ه بالقديمعنايتلم يقصر الطاهر 

 ،ةه القديمـعنايتـمـن  يـةبالشـعر متأتّ  عنايـةال هوهـذ .)٣("ممثال بنزار قباني مـرة وبالسـياب مـرة

الســـياب ، )جمـــاهيري(لـــومبحـــر الع، الجـــواهري :شـــعريا"فـــي ذلـــك الوقـــت  ومـــن كـــون الجـــوّ 

وهـي مـن األحـداث التـي  -)اآلداب(الجديد في األمر صدور مجلة .المغضوب عليه آنذاك

يقــول فــي  .)٤(]"الطــاهر[ س عنــدتــدرّ  وكانــت تــدخل فــي مــوادّ ، كــان الشــباب يقرأونهــا -تــذكر

.. مـا شـعرت بـأي فـرق بـين قـديم وحـديث .كان طالبي يقـرأون الشـعر الحـرّ ":هذا الموضوع

 هتـــزأمثلمـــا .) ..لـــو كنـــت مـــن مـــازن(بــــ أهتـــز .بـــداعالمهـــم عنـــدي هـــو اإل .وعمـــودي وحـــرّ 

ـــ وهـــذا  .)٥("يدبـــكانـــت لـــدي مرونـــة خاصـــة فـــي المفهـــوم األ .)مطـــر... مطـــر...  مطـــر(ـل

  .الموقف النقدي غاية في األهمية بوصفه دليل نضج وتميز طاهريين

 ها فــي مجلــةونشــر  ،كلمــة نقديــة هنــا وأخــرى هنــاك -فــي خــالل ذلــك -وربمــا كتــب

  .)٧(١٩٥٨ما نشره فيها عام  -كما يرى -وكان أنضجها ،)٦()المعلم الجديد(

، بـداعالـدرس والطريقـة واإل بالمنهج والطالب واألسـئلة وجـوّ  ةالكبير  عنايةال همع هذ

ـــه -كـــذلك -عنـــي الشـــعر العربـــي فـــي العـــراق وبـــالد العجـــم فـــي العصـــر (بترجمـــة أطروحت

فــي أصــله  -وكمــا يقــول الطــاهر، األولمنــا فــي الفصــل كمــا عل -والكتــاب .)٨()الســلجوقي

ال يتقيـــد ، العربيـــة إلـــى ومؤلفـــه إذ ينقلـــه، إحـــدى أطـــروحتين أجازتهمـــا الســـوربون" الفرنســـي

عا هنا الذي كان موزّ  )الشعر والمجتمع(الباب الثاني، القسم الثاني إلى نه أعادإ و ، بالحرفية

فاختار منهـا للـنص العربـي مـا لـم  )جزازاته(هكما أنه راجع جذاذات، وهناك في أثناء الرسالة
                                                 

  .١٨٧، ١٧٩: س؟.ج: ظ) ١(

  .٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  .٢٢٨و ،١٠٣: وظ ،١٤١: س؟ .ج) ٣(

  .١٧٩:  ن.م )٤(

  .١٧٩: ن.م) ٥(

  .١٤١: ن.م: ظ) ٦(

  .٣١٧: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٧٧: ن.م: ظ) ٨(
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لديـه  القليل الذي جدّ ، ذلك إلى ثم إنه أضاف .تتحمله طبيعة النص الفرنسي وقيود إعداده

   .)١("بعد تاريخ المناقشة والحصول على اللقب العلمي

 ١٩٥٨ســنة  األولالجــزء  :ى صــدرت فــي جـزءيناألولـومـن المعــروف أن الطبعــة 

الـذي تنـاول سـير األحـداث السياسـية  )التمهيـد(المـدخل :وفيـه، بغـدادعن مطبعة المعارف ب

 األولثــم البــاب ، وخطــوط الحيــاة الثقافيــة، والمجتمــع، واإلمــارات العربيــة، والــنظم، والحربيــة

عــن  ١٩٦١والجــزء الثــاني ســنة ، وآثــارهم، وحيــاتهم، الــذي تنــاول مصــادر دراســات الشــعراء

الذي تناول الشعر والشـعراء فـي الحيـاة السياسـية  األولالباب  :وفيه، مطبعة العاني ببغداد

وفهــارس ، ي األغــراض والصــياغةفــبــالفن الشــعري  عنــيوالبــاب الثــاني الــذي ، واالجتماعيــة

   .الجزءين

ن للــدارس رأيــا وحكمــا أ -كمــا يؤكــد المؤلــف نفســه -يــر، ومــن ينظــر فــي الكتــاب

علـــى روح البحـــث وروح دون أن يطغـــى مـــن مـــن االستقصـــاء والتأمـــل  أســـاسقائمـــا علـــى 

فـي فهـو يبحـث عـن الفـن ، منطلق الطاهر في فرنسا تأريخي فني نا أنوقد علم .)٢(التاريخ

 .إنه يبحث عن القيمة الفنية والقيمة التأريخية للفن والفنـانين .التاريخ وعن التاريخ في الفن

يـه مـن أخبـار إل تخدم دراسة شعر هـذا العصـر التـاريخ العـام بمـا تـردّ ":قال الطاهر في ذلك

؛ دبوتخـدم تـاريخ األ، وبما تعيده إليه من صفحات عبثت بها يد األيـام، تناساهاأو  نسيها

وال يعـدم الـدارس المتـذوق . شـبه مجهولـةأو  مجهولـة -بغير حـقو  بحق -ها حلقة ظلتألن

يســتدعي أو  انتباهــه عــات والقصــائد مــا يســتحثّ مــن األبيــات والمقطّ  -هنــا وهنــاك -أن يجــد

أو  أو المنســي فكريــا واالشــتغال علــى المهّمــش وتشــديده علــى الجــدة والمفاجــأة .)٣("إعجابــه

  .واضح هنا ،الهامشي

في دراسة العصر وفـي  أساسوقد أكد في هذا الكتاب أن دواوين الشعراء مصدر 

  .)٤(دراسة حياة شعرائه

                                                 
  .٢١: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ١(

  .٢١٦: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٢٠: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ٣(

  .٤١: ن.م: ظ) ٤(
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دون أن يقصـــيه مـــن علـــى أفـــق النقـــد  دبفـــي هـــذا الكتـــاب يهـــيمن أفـــق تـــاريخ األ

الدراسـة غايـة فعلـى الـرغم مـن أن ، تـأريخي ونقـدي :فقد بنيت الدراسة علـى منحيـين، تماما

الطــاهر يختـــتم الحــديث عــن الشــاعر مـــن شــعراء هــذه الدراســة بخاتمـــة  كــان ،التــأريخ هــي

نــه اختــتم كتابــه بخاتمــة أعــرب فيهــا عــن رأيــه النقــدي بالشــعر إثــم ، تعــرب عــن رأيــه النقــدي

أن  األوله هّمـــ، مؤرخـــا"كـــان المؤلـــف  :طـــاهر نفســـهحســـب قـــول البو ، )١(موضـــوع الدراســـة

ويجمــع بــين  ،ل ظــواهر العصــركتابــا يســجّ  ليعــدّ ، يستشــير أكبــر عــدد ممكــن مــن المصــادر

م بـــين الحـــين يقـــدّ ، وكـــان بعـــد ذلـــك ناقـــدا مـــن غيـــر إســـراف .االســـتيعاب وســـهولة المراجعـــة

رة هـــذا الـــرأي بحيـــث ملتزمـــا أن تكـــون عبـــا، والحـــين رأيـــا قائمـــا علـــى المقـــابالت والموازنـــات

   .)٢("رفضأو  نه غير ملزم بقبولأيحس القارئ أنها تمثل صاحبها و 

خالصة تتوسط بين أحكام القيمة الجازمـة الملزمـة  -كما نرى -وهذا الرأي النقدي

، إنـه يعتـرف ضـمنا بإمكانيـة تغيـر القـراءة بتغيـر الناقـد .وصيحات التخلي عن حكـم القيمـة

   .)فحل(ة القراءة القوية التي يقوم بها ناقديعترف بسلط، وبعبارة أخرى

الدراسـة مـن آفـاق  خلـوّ ، يدبـعلـى أفـق النقـد األ دبهيمنـة أفـق تـاريخ األتعني وال 

 )٦(ونقــد المــنهج )٥(والنقــد اللغــوي )٤(ونقــد النقــد )٣(بــذورا وجــذورا لنقــد التــأليف بــل نجــد، أخــر

   .)٨(ونقد الترجمة )٧(ونقد التحقيق

ــ ى لهــذا األولــظهــر مبكــرا فــي الطبعــة  ،فــي العــرض ســلوباأل الطــاهر علــى هوتنبُّ

ويـراد منهـا أن تكـون مرجعـا ، فـي بابهـا -زمنـا -ىاألول تعدّ " هذه الرسالة: إذ يقول ،الكتاب

ويـوفر ، ليختصـر للمراجـع الطريـق، مجانسـتها إلـى با جامعا يقرن ما تناثر من األخبـارمبوّ 

                                                 
  . ١٠-٩: ، سعيد عدنان)بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ١(

  .٢٠: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ٢(

  .على سبيل المثال ٥١و ،٤٦و ،٤١: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي: ظ) ٣(

  .، على سبيل المثال١٨٠و، ١٣٤و، ٤٦: ن.م: ظ) ٤(

  .، على سبيل المثال١٧٦و ،١٣٤و ،٤٦: ن.م: ظ) ٥(

  .، على سبيل المثال١٨٩و ،٢١و ،٢٠: ن.م: ظ) ٦(

  .، على سبيل المثال٦١-٤١: ن.م: ظ) ٧(

  .نهاية المقدمة: ن.م: ظ) ٨(
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 يكــون فيــه اقــرب أســلوبع أن ينطلــق منهــا ببدايــة يســتطي، لمــن يريــد، ويهيــئ، عليــه الوقــت

   .)١("المؤرخين إلى المنشئين منه إلى

منهــا فــي  همــأن الطــاهر كــان ينشــر مــا يترج مترجمــة، وممــا يتصــل بهــذه الرســالة

   .)٢(التابعة لدار المعلمين العالية حينما كان سكرتيرا لها )األستاذ(مجلة

 فـــــانتقى، ن شـــــوقيالمشـــــاركة فـــــي مهرجـــــا إلـــــى دعـــــي الطـــــاهر ١٩٥٨فـــــي ســـــنة 

ولعـل  .)٣(")اللوحـة فـي الشـوقيات(هـو، من شـعر موضوعا فنيا يمثل أفضل ما ترك شوقي"

وٕان مـا حـول  ،إن التاريخ في الدراسات الشـوقية غلـب الفـن":أخطر ما في هذه المقالة قوله

مـــن حيـــث إنـــه  ،)٤("ولـــيس التـــاريخ فنـــا ولـــيس الشـــعر تأريخـــا.. .الـــنص منهـــا أغـــرق الـــنص

، ومن ينتبه عليه عدد من الشعراء والنقاد ال الذي ن إيمانه بهذا الحكم النقديأعرب فيه ع

توجهـا أكثـر  -والسـيما فـي رسـالته المترجمـة -حيث إنه بدأ يوّجه ما أفـاده مـن أفكـار نقديـة

   .اقترابا من النقد األدبي وأحكامه

 فــــي ميــــدان"وبــــذلك فهــــي دراســــة رائــــدة  ؛)الصــــورة(انصــــبت المقالــــة علــــى دراســــة

، وفـــــي غيـــــره والصـــــورة الفنيـــــة فـــــي العـــــراق، دراســـــات الصـــــورة قبـــــل أن تتكـــــاثر )ةالصـــــور (

إن الصفة الغالبة فـي شـعر ":إذ يقولوقد كان الطاهر منتبها على تلك الريادة  .)٥("بسنوات

النقـاد القـدامى ينحصـر بـالجزء الصـغير مـن الصـورة  وكـان هـمّ  .شعر شوقي هي التصـوير

فمـا ، كأن أثر هؤالء النقاد ظل قائما فـي دراسـاتنا الحديثـةو  .مما ينطوي عليه البيت الواحد

ونلمـح فـي هـذا . )٦("التشـبيه واالسـتعارةوهما أوسع من  -رأينا عناية كافية بالصورة واللوحة

الهيمنـة الـذي شـاع بعـد ذلـك فـي الدراسـات النقديـة أو  القول تنبـه الطـاهر علـى مبـدأ الغلبـة

   .روسوالسيما عند الشكالنيين ال يةدبواأل

                                                 
  .٢١-٢٠: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي: ظ )١(

  . ٣٨٦: ت أخرى، وأساتذتي ومقاال١٨٣: س؟ .ج: ظ) ٢(

، ١٣٤و ،١٣١: موســـوعة المفكـــرين واألدبـــاء العـــراقيين: ، وظ١٠): بحـــث مخطـــوط(علـــي جـــواد الطـــاهر ناقـــدا) ٣(

  ).مقاالت(وقد نشرت المقالة في). صور(١٤٧و

  .٦١: ١٩٦٢مقاالت، علي جواد الطاهر، مطبعة اتحاد األدباء العراقيين، بغداد، ) ٤(

  .١١): طوطبحث مخ(علي جواد الطاهر ناقدا) ٥(

  .٦٣-٦٢: مقاالت) ٦(
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ـــأريخ "عنيـــت دراســـته هـــذه  ـــه مـــن ت ـــه غيـــر منشـــغلة بمـــا حول بـــالنص وتوجهـــت إلي

الجيـد  إلـى وٕانمـا عمـدت، بأي نـص مـن شـعر شـوقي تتحقـق فيـه اللوحـة عنَ ولم تُ ، ومجتمع

النقد ينبغي أن يعنى بما ينطوي على  رى أني الطاهر ن الدكتورأذلك ...] [من النصوص

   .)١("الضعيفوأن ال يقف عند ، من النصوصة أصال

بعـد أن وضـعه ، وٕانمـا يجعلـه عامـل إنـارة ،وال يعني ذلـك تجاهلـه لمـا حـول الـنص

موضـع ) العصـر السـلجوقي فـي الشعر العربـي فـي العـراق وبـالد العجـم(في دراسته السابقة

لكنهـا ، بـالنص ووقفـت عنـده"دراسته عن اللوحة في الشوقيات عنيت ولذلك  .فحص وتأمل

نه تســـــتبط، صـــــاحب الـــــنص -الشـــــاعر إلـــــى ا فيـــــه رجعـــــتحـــــين أشـــــكل عليهـــــا بعـــــض مـــــ

   .)٢("في سبيل إنارة النص هوتستضيء ب

، ســةار دواضــح فــي هــذه ال، المنصــب هنــا علــى أفــق الشــعر، يدبــإن أفــق النقــد األ

هيمنـة المعالجـة  إلى ي من هيمنة المعالجة الخارجيةدبالتحول بالنقد األ -كذلك –وواضح 

بالتقـــاط  عنايـــةال إلـــى ،حـــال الكائنـــة بإيجابياتهـــا وســـلبياتهابرســـم ال عنايـــةومـــن ال، الداخليـــة

؛ فـالوقوف فـي دراسـته شـعر شـوقي عنـد الجيـد مـن ابيات التي تحمل طاقـة فنيـة كبيـرةاإليج

يختلـف منهجيـا عـن قولـه ، وعدم الوقوف عند الضـعيف، المنطوي على أصالة، النصوص

وللتـأليف فـي " :)صـر السـلجوقيفـي الع الشـعر العربـي فـي العـراق وبـالد العجـم(في دراسـته

ويمكـــن أن يعنـــى ، مثـــل هـــذا الموضـــوع يمكـــن أن يقتصـــر الكاتـــب علـــى كبـــار الشـــراء فقـــط

بعــد أن ، وهــو مــا ســلكه مؤلــف هــذا الكتــاب .أن يجمــع بــين هــذا وذاكأو  ...بالشــعر وحــده

وبعــد أن حســب حســاب  )الحيــاةالشــعر والشــعراء فــي (القســمين قســما درس فيــه إلــى أضــاف

، وبعد أن أكثر من الشواهد الجيدة وغيـر الجيـدة، والنظامين.. .والمقلين )الثانويين(الشعراء

ويكشــف  .)٣("لكــي تكــون الفكــرة أكمــل والصــورة أوضــح، ممــا ناســب الــذوق وممــا لــم يناســبه

علـى مـا  -مبكـرا -أن الطـاهر كـان منتبهـا -هأجلـمـا أوردنـاه مـن لـى ع وةالعـ -هذا الـنص

اء المناقشـــة وربمـــا حصـــل ذلـــك التغليـــب مـــن جـــرّ  .مـــن فرنســـا بـــه بعـــد العـــودة عنايـــةب الغّلـــ

                                                 
  .١١): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا) ١(

  .١٢: ن.م) ٢(

  .٢٠: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ٣(
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وفي فهم ما يريده المتلقي مـن  ،الناقد َمهّمةاء تحوير في فهم من جرّ أو  ،لرسالتي الدكتوراه

  .الناقد

، ي للمــدارس الثانويــةدبــأول كتــاب لمــادة النقــد األ ١٩٥٨ ووضــع بعــد ثــورة تمــوز

وجـود منافـذ جديـدة أفـاد منهـا  ١٩٥٩عـام وشهد  ...بوصفه عضوا في لجنة تأليف الكتاب

 وشـــغله منصـــب ســـكرتير، )١(فـــي كليـــة اآلداب ببغـــداد هتعيينـــالطـــاهر فـــي التطبيـــق، منهـــا 

  .)٣(وحضوره المؤتمر الدولي للتربية بجنيف، )٢()مجلة كلية اآلداب(

أحــد أعضــاء جمعيــة الصــداقة  ١٩٦٠فــي عــام كونــه  -كــذلك -مــن تلــك المنافــذو 

  .)٤(ةالسوفيتي -العراقية

أن الطــاهر رغــب فــي ترجمــة مجموعــة مختــارة مــن القصــص  -فيمــا ســبق -ذكرنــا

وأن يخصـص الترجمة  إلى أن ينصرف ساسسيما أنه كان من بين أهدافه األوال، الفرنسية

، فشـرع بترجمتهـا، وقد حصل ذلك بعد أن تجمـع لديـه عـدد مختـار منهـا، )٥(لها جهدا كبيرا

تطبيقـا لتلـك " لتكـون )االبـن وسـبع قصـص أخـرى(في كتاب بعنوان ١٩٦١ثم صدرت عام 

فـي االهتمـام بمـا يتركـه تشـكيل الصـورة الفنيـة لــدى  ]فـي القصـة القصـيرة[)*(ىاألولـالمقدمـة 

أول مجموعــــة قصصــــية تتــــرجم فــــي "لقــــد كــــان هــــذا الكتــــاب فــــي وقتــــه  .)٦("قــــارئ القصــــة

وقــد اختارهــا  ،يةهــذه ثمــاني قصــص نقلــت عــن اللغــة الفرنســ":يقــول فــي المقدمــة .)٧("العــراق

 األولوكـان الشـرط  .المترجم من بين أكثر من ثلثمائة قصة قرأها وثلثمائة أخرى تصـفحها

ومـا يعكـس ، في االختيار ما تفرضه القصة نفسها من جودة فنية في األداء وسير الحادثـة

حتـــى إذا اســـتوت كانـــت نمـــاذج مـــن القصـــة  .تـــه وحيويتـــهاألداء مـــن عمـــق المضـــمون وحدّ 

                                                 
  .٢١٥: س؟ .ج: ظ) ١(

  .٣٨٦: ، وأساتذتي ومقاالت أخرى١٨٣: ن.م:  ظ) ٢(

  ).صورة(١٥٦: العراقيين ، وموسوعة المفكرين واألدباء٢٤٩: مقاالت: ظ) ٣(

  .١٦٨: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٤(

  .٢١٤: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .يعني المقدمة التي قّدم بها مجموعة من األقاصيص المترجمة في كراسة صدرت عن مجلة المعلم الجديد(*) 

  .١٥): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ، وظ)مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا) ٦(

  .٢١٤: س؟ .ج) ٧(
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وربمــا اكتشــف  .يدبــبهــا طالــب النقــد األ وأن يلــمّ  ،لــع عليهــا القــارئحســن أن يطّ القصــيرة ي

   .)١("الناقد رابطا بين هذه القصص لم ينتبه إليه المترجم نفسه

، ن لـدى الطـاهرتكوّ  -وليس خارجيا -يتضح من هذا القول أن مقياسا فنيا داخليا

ترجمــــــة الزبــــــدة بض مــــــا قــــــرأ ويكتفــــــي أن يمّخــــــ -بوســــــاطته -اســــــتطاع، القصــــــة يخــــــّص 

 اب القصـص ليسـوا مـن عصـر واحـدوكتّـ":وقد أوضح منهجه االختياري قائال .المستخلصة

ـــة واحـــدة فأو  ـــا وشـــهرةهـــبيئ ـــا ومكان ـــاوتون زمان ـــه زمانـــا  ؛)٢("م متف ليكشـــف عـــن ســـعة قراءت

أو  ديــبدون اعتمــاد علــى شــهرة األمــن وعــن بحثــه عــن الجيــد معتمــدا علــى نفســه ، ومكانــا

   .ي قيمة ما كتبعلى رأي اآلخرين ف

فــت ترجمــة هــذه قــد كّل◌ّ ":قــال فيــه، وأعطــى رأيــا فــي ترجمتــه ،الترجمــة إلــى والتفــت

علـى أقـرب مـا يمكـن  أن يكـون إلـى ه قصـدألنـ ؛القصص صاحبها كثيرا من الجهد والوقت

 ولمـن يسـعى، أمينـا أن يكـونولكـن ال بـد منـه لمـن يريـد  ،مطلب صـعبوهذا ، من األصل

  .)٣("بأساليبهم -كاد يقول -ابا أجانب بمناهجهم المختلفة وغته كتّ اء لقرّ  إلى ميقدّ ألن 

علــى أفــق النقــد  -كمــا هــو واضــح -أفــق الترجمــة وأفــق القصــة القصــيرة مهيمنــان

لحصول عملية الترجمة  ساسان هما المحرك األخير وٕان كان األ، ي وأفق نقد الترجمةدباأل

بعبـارة  .إن الترجمة وجهـة نظـر":بومما يعضد ذلك قول إبراهيم الخطي .للقصص القصيرة

 .قـــراءة، فـــي كـــل األحـــوال، ولكنهـــا، حرفيـــة الـــنص إلـــى إنهـــا أقـــرب درجـــات القـــراءة :أخـــرى

  .)٤("يتحمل نفس مسؤولية الناقد -من الناحية النظرية -والمترجم

الذين أصبح الطاهر واحـدا مـنهم ، اء العراقييندبطبع الكتاب في مطبعة اتحاد األ

تحــاد أصــبح الطــاهر مشــرفا علــى فحــين تشــكل اال، اتيت وأوائــل الســتينايأواخــر الخمســين

اء يقـــيم دبـــكـــان اتحـــاد األ":قـــائال، فـــي تلـــك المـــدة َمهّمتـــهح الطـــاهر وقـــد وّضـــ .)٥(األماســـي

                                                 
: ، وظ١: ١٩٦١علي جـواد الطـاهر، مطبعـة اتحـاد األدبـاء العـراقيين، بغـداد، : االبن وسبع قصص أخرى، تر) ١(

  .١٣٠: س؟.ج

  .١٣٠: س؟ .ج: ، وظ٢: ن.م) ٢(

  .٣: االبن وسبع قصص أخرى) ٣(

  .١١: ١٩٨٦، ١باط، طإبراهيم الخطيب، الشركة المغربية، الر . پروب، ت. مورفولوجية الخرافة، ڤ) ٤(

  ).صورة(١٩٦: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين١٨٢: س؟ .ج: ظ) ٥(
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ومعنــــى المســــؤولية أنــــك تتلقــــى النصــــوص مــــن الشــــعراء ، وكنــــت مســــؤوال عنهــــا، أماســــي

، وهـــذه كلهـــا عمليـــة نقديـــة، اإللقـــاءم لهـــا عنـــد وتقـــدّ  ،وتختـــار منهـــا مـــا يلقـــى ،والقصاصـــين

أو  إقامــة أماســي خاصــة بنقــد كتــاب صــدر ألحــد األعضــاء مــن ديــوان شــعر إلــى إضــافة

 .النقــاش حولهــا وأديــر، وأقــدم لهــاوفــي هــذه الحالــة أقــرأ المجموعــة أيضــا ، مجموعــة شــعرية

  .)١("يدبوهذا شكل من أشكال النقد األ

طبيعيـا أن يكتـب الطـاهر فيهـا  وكـان ،)العراقـي ديـباأل(كان االتحاد يصدر مجلـة

 اتعـو من مجعمـا كـان يصـدر مـ -فعـال -وكتـب، سيما أنه أصبح السكرتير الثقـافي فيـهوال

لمهـــدي  )غضـــب المدينـــة(و، لفـــؤاد التكرلـــي )الوجـــه اآلخـــر(مثـــل، قصصـــية فـــي تلـــك المـــدة

 حيـاة(و، لمحمـود الظـاهر) النافـذة(و، لغائب طعمة فرمـان )مولود آخر(و، عيسى الصقر 

 .لصـالح حمـدي )غـدا يـأتي الربيـع(عـن )المثقـف(وكتب في مجلة .لشاكر خصباك )قاسية

 -في القصص العراقـي المعاصـر(باسم ١٩٦٧وقد جمعت في كتاب طبع في بيروت سنة 

  .)٣(بعد أن كتب لها مقدمة وخاتمة، )٢()نقد ومختارات

نشيد ( نوحرمت الطاهر حداثة عهده بأسرار الصحافة من نشر مقالته الطويلة ع

   .)٤(البيروتية )ديبمجلة األ(في ١٩٥٤لعبد الملك نوري الصادرة عام  )األرض

كنـت ":بـل كشـف عنهـا بقولـه، لم يخف الطاهر طريقته في قراءة تلـك المجموعـات

، والمقصـود باألجمـل طبعـا، خالل قراءة مجموعة قصصية أبحث عن القصة األجمل فيهـا

ها تأكيـدا خاصـا وكـأن مجمـل سـمات القـاص متمثلـة لمـاذا؟ ألؤكـد.. .األكثر أصالة وداللة

كــأن هــذه القصــة هــي الــدليل الــذي يجــب أن يســير فــي ضــوئه القــاص فيتــرك مــا أو  ..فيهــا

 واقتـــرن نقـــد المجموعـــة مـــن المجموعـــات بمثـــل[...] عـــداها فيمـــا يقـــع خـــارج دائـــرة أصـــالته
                                                 

  .١٤١: س؟.ج: ظ )١(

  .١٨٢و ،١٤٢: س؟ .، وج٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

علـي .نقـد ومختـارات، د -، وفـي القصـص العراقـي المعاصـر١٥): بحـث مخطـوط(علي جواد الطـاهر ناقـدا: ظ) ٣(

  .١٩٦٧دار اآلداب، بيروت،  طاهر،جواد ال

. لنــزار ســليم، د) أشــياء تافهــة( -١ج -نقــد: ، وفــي الريــادة الفنيــة للقصــص العراقــي١٧٨و ،١٤٢: س؟ .ج: ظ) ٤(

وقـد أعـاد الـدكتور الطـاهر كتابـة مـا . ٦: ١٩٩٠، ١علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

ــا عــام ٤٣-٢٦: ١٩٨٦، ٢، ت١٠مجلــة األقــالم، ع: ونشــره فــي) نشــيد األرض(يــراه فــي ، ثــم نشــره جــزءا ثاني

  .في الدار نفسها) نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي:(لكتابه ١٩٩٢
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هـــذا تأكيـــد  وفـــي .)١("هـــو عـــادة هـــذا الـــذي عنـــي بـــه عنايـــة خاصـــة خـــالل النقـــد )أنمـــوذج(

  .)االبن وسبع قصص أخرى(وأحسسنا بها في، في نقد شعر شوقيلطريقته ماّرة الذكر 

فــي تلــك المــدة حــدث تغيــر واضــح فــي مســيرة الطــاهر مــن حيــث األفــق المهــيمن 

الحقيقــة أنــي عنيــت بالشــعر ":قــائال، ذلــك إلــى هــو نفســه وقــد أشــار، علــى تحركاتــه النقديــة

ولكـن غلبـة العنايـة اتجهـت للقصـة بتـأثير ممـا  ]تحـادالمـدة ا= [والقصص فـي هـذه المرحلـة

ي دبـى مـن النقـد األاألولـأضيف لثقـافتي مـن خـالل الدراسـة فـي فرنسـا حيـث كانـت العنايـة 

 إلــى العنايــة بــاألفق الســائد فنيــا ونقــديا عنــد العــربأي أنــه تحــول مــن  ،)٢("هنــاك بالقصــة

ومثـل هـذا يعطيـه  .ن مـر بمرحلـة المـوازاةبعـد أ، العناية باألفق السائد فنيـا ونقـديا فـي أوربـا

التــي مــر بهــا ، المكانيــةأو  عــن المراحــل الفنيــة ال الزمانيــةويكشــف ، رأيــا وشخصــية متفــردة

  .فكره النقدي

 :الميــــة الطغرائــــي(كتابــــا بعنــــوان ١٩٦٢ونشــــر فــــي مطبعــــة العــــاني ببغــــداد عــــام 

بهــا فــي  كــان يعنــى األمــور التــيأن  -فيمــا يعنــي -وهــذا يعنــي .)مناقشــة -تحليــل -تحقيــق

ما زالت تلقـى صـدى ، القاهرة وباريس إلى العالية قبل سفرهأثناء الدراسة في دار المعلمين 

الميـة (ولـذلك قـال عـن جهـوده فـي، ومـا يـزال يحـس بافتخـار أنـه كتـب فيهـا، طيبا في نفسه

 .)٣("هــا مــن تــاريخيهــي النقــد نفســه لكــن ضــمن مــا للقصــيدة مــن تــاريخ ومــا ف":)الطغرائــي

 لكننـاو ، )٤(أدبيـراه فيـه مـؤرخ سعيد عدنان .دجعل  ،الذي أشار إليه الطاهر )التاريخ(ذاوه

 إلـــى وقـــد ضـــم مــا فـــي هــذا الكتـــاب.. .علــى أفـــق النقــد دبهيمنــة أفـــق تـــاريخ األ فيـــه نــرى

  .)الميته -شعره -حياته :الطغرائي(:بعنوان ١٩٦٣عام  هاصدر أو  ،بحوث أخر

اء دبــــاتحــــاد األعــــن مطبعــــة  )التمقــــا(كتــــاب -١٩٦٢ -صــــدر فــــي العــــام نفســــه

شـعر  -فـي القصـة -يدبـخطـرات فـي النقـد األ(-كما نص عنوانه الفرعـي -وهو، العراقيين

فــي  -جامعــة بــاريس -شــعراء مــن العصــر الســلجوقي -تعريــف بكتــب -حــديث ومعاصــر

ـــم الجديـــد(وأصـــله مقـــاالت نشـــرها فـــي. )التربيـــة والتـــدريس حـــاول إبعادهـــا عـــن ثقـــل ) المعل

                                                 
  .١٤٤-١٤٣: س؟ .ج) ١(

  . ١٤٤: ن.م: ظ) ٢(

  .٢١٦:  ن.م) ٣(

  .٢): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٤(
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فهـــي مقـــاالت تجمـــع بـــين المقالـــة  .)١(وتقريبهـــا مـــن اإلنشـــاء، حـــث األكـــاديميمتطلبـــات الب

  .)٢(وبين المقالة اإلنشائية والمقالة التعليمية، وبين الجانب النظري والجانب العملي، والنقد

ــالمتلقي دفع عنايــةو  لــو أراد المؤلــف أن يثقــل ":وٕالــى القــول ،ذلــك إلــى هتــالطــاهر ب

ف ونشـر فلقـد سـبق لـه أن ألّـ، جوقي وشـعرائه خيـر شـاهدوله في شعر العصر السـل، ألثقل

 ؛ورأى الضــيق والبــرم والنفــور ،ورأى ثقــل المــادة علــى ســامعها وقارئهــا ،فــي هــذا الموضــوع

وقدمها أسلس قيادا وأخف  ،لذلك عاد فاعتصر تلك المادة واستخرج منها مقاالت وأحاديث

مـن حيـث طريقـة  -هـذا التغييـر .)٣("وأجدى لغير المتخصـص وطالـب الثقافـة العامـة، ظال

، عقلــه إلــى )الرســالة(مجلــة أســلوبنفــاذ  إلــى يشــير -، ومــن حيــث نوعيــة المتلقــيالعــرض

ــالمتلقي وبالثقافــة بوصــفهما ركنــين عنايتــويكشــف عــن ، وامتزاجــه مــع مؤهالتــه التأليفيــة ه ب

   .ية بغية بناء المجتمع المنشوديين ال بد من خدمتهما بإخالص وجدّ أساس

ممـا كتـب فـي مـدد متفاوتـة بـين عـام " )مقـاالت(التي اشتمل عليهـا كتـابالمقاالت 

والنظـــر فـــي الكتـــاب وفـــي  .)٤("وفـــي مجـــاالت مختلفـــة وظـــروف متعـــددة ١٩٦٢ -١٩٥٥

يكشـــف عـــن تنبـــه الطـــاهر علـــى اآلفـــاق المختلفـــة؛ فهنـــاك أفـــق النقـــد  ،عنوانـــه وفـــي فهرســـه

 فــي ،وأفــق المســرحية )قصاصــاأريــد أن أكــون (فــي مقالــة ،ي المبنــي علــى أفــق القصــةدبــاأل

 ،وأفـق الشـعر )في القصة القصـيرة(مقالة في ،وأفق القصة القصيرة )أنا ناقد مسرحي(مقالة

وأفـق  )فـي مدارسـنا دبتـاريخ األ(مقالـة فـي ،دبأفـق تـاريخ األوهنـاك ، في مقـاالت متعـددة

واألفـق التربـوي ، وأفق نقد التأليف في مقاالت متعـددة، مثال )النقد سهل(مقالة نقد النقد في

وأفق الترجمة  )تكملة إكمال اإلكمال(مقالة وأفق نقد التحقيق في، في مقاالت متعددة أيضا

  .في مقاالت مترجمة متعددة

الشــعر (وعلــى الــرغم مــن أن كثيــرا مــن هــذه اآلفــاق نجــد لهــا منطلقــات فــي كتابــه

يمكـن أن  )تمقـاال(نـرى أن كتـاب ،)العصـر السـلجوقي فـي العربي في العراق وبالد العجم

ه يمثــل خالصــة الجهــد ؛ ألنــالمنطلــق الحقيقــي لتــآليف الطــاهر آفاقــا ومراحــل -بحــق -يعــد

                                                 
  .١٥٣و ،١٤٨: ين واألدباء العراقيين، وموسوعة المفكر ١٩٠: س؟ .ج: ظ) ١(

  .٢٢٢-٢٢١: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٥: مقاالت) ٣(

  . ٦-٥: ن.م) ٤(
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الشخصــي فــي بلــورة مــا طبــع عليــه ومــا اكتســبه فــي خــالل مســيرته الفكريــة الحافلــة بــالغزارة 

، الفكـــري النقـــدي جـــديرا بتمثيـــل مرحلـــة التطبيـــق لخزينـــه) أنموذجـــا(ويمثـــل، ميـــة والكيفيـــةالك

أن إفادتــه مــن فرنســا وممــا كتبــه فــي فرنســا واضــحة هنــا فــي النقــد وفــي كثيــر مــن ســيما وال

  .المنقود

وخـــط ، خـــط األفـــق المهـــيمن :يشـــعرنا بـــالخطوط الثالثـــة لفكـــر الطـــاهر )مقـــاالت(

يـديولوجي الـذي إذا لم نزد عليها الخـط اإل، وخط طريقة التناول نقديا، طريقة العرض لغويا

ويعطينا مفاتيح لفهم الطاهر وتوجهاتـه ، دبلبا نقديا في األالتزم النهج الواقعي بوصفه مط

يســـتحق  االقصـــدية المعلنـــة والكامنـــة وراء خدماتـــه الكثيـــرة والمتنوعـــة لمـــ ولتعـــرف، الثقافيـــة

  .برأيه ومن يستحقها الخدمة

أن  -اآلن -ونـذكر، الطـاهر بهـا عنايـةووضـحنا  )المية الطغرائي(ذكرنا قبل قليل

إذ كــان واحــدا مــن شــعراء  )الســوربون(و )العاليــة(أثنــاء الدراســة فــيه بــالطغرائي فــي عنايتــ

وفـي أثنـاء التـدريس ، )في العصـر السـلجوقي الشعر العربي في العراق وبالد العجم(رسالته

شــــعر ( تحــــت عنــــوان )١٩٥٩، ١ع(ببغــــداد )مجلــــة كليــــة اآلداب(ممــــثال ببحــــث نشــــره فــــي

ـــــي ـــــي(وببحـــــث آخـــــر عنوانـــــه )*()الطغرائ ـــــة الطغرائ ـــــة نفســـــهان )المي ـــــي المجل ، ٢ع(شـــــره ف

أن  إلـى دفعـه، )سـيرة مؤيـد الـدين الطغرائـي(بعنوان )مقاالت(وما اعتصره في، )**()١٩٦٢

 -حياتـه :الطغرائـي(تحت عنـوان، عن مطبعة التضامن ببغداد١٩٦٣يصدر فيه كتابا عام 

والفصـــل الخـــاص بـــالطغرائي ، ليضـــم البحثـــين المشـــار إليهمـــا قبـــل قليـــل، )الميتـــه -شـــعره

 مشـيرا، والمعتصـر منـه، )في العصـر السـلجوقي الشعر العربي في العراق وبالد العجم(في

   .)١(اإلفادة من مكتبات القاهرة فيما يخص مخطوطات الديوان إلى

 الـرئيس ت تحت العنـوانكما ثبّ  -)بحثا وتحقيقا وتحليال(في هذا الكتاب الذي كان

ــ - ومــن وقــوف  ،ولــة مــن الالميــةعليــه دراســة وتدريســا مــن جوانــب مجهف عمــا اطلــع كَش

 عنايتـهوحلل وعلل صاّبا ، )٣(ت نص المية الطغرائي محققاوثبّ ، )٢(على أسرار من جمالها
                                                 

  . نشره مستال(*) 
  . نشره مستال(**) 

  . ٨-٥: الميته -شعره -حياته: الطغرائي: ظ) ١(
  .٧: ن.م: ظ) ٢(
  .٩٤-٨٤: ن.م: ظ) ٣(
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مقتربـــا ممـــا يـــدعى فـــي النقـــد  )٢()الالميـــة عبـــر التـــاريخ(وتـــابع، )١(علـــى أهميـــة الفخـــر عنـــده

 -الميـــةوخـــتم البحـــث بخاتمـــة أكـــدت أن الـــذي يســـتهوينا فـــي ال، )تـــاريخ التلقـــي(الحـــديث بــــ

عمــق التعبيــر وأصــالة الشــاعرية واألطــوار النفســية التــي يتقلــب بينهــا الشــاعر وهــو " -اآلن

ولقــد كــان مــن القــوة بحيــث ، هــا فأصــابته فــي صــميم طماحــهيعــرب عــن أشــد أزمــة وقــع في

ذاك فيكفيـه أو  اختلفنا وٕاياه في هذا المعنىوٕاذا  .أعرب عن اآلخرين وهو يعرب عن نفسه

  .)٣(")وأستاذية(نبتمكّ  هِ وعكسه مذابا في كلمِ أنه استوعب عصره 

، وأفــق الشــعر، دباألتــاريخ علــى أفــق  -كمــا هــو واضــح -لقــد انبنــى هــذا الكتــاب

   .)بحثية(معروضا بلغة تعليمية، وأفق التحقيق بوصفها آفاقا رئيسة فيه، وأفق النقد

 هتمامـااهـتم ا" إذ، اص حـديثبقّصـ عنايـةمنعـه مـن التبشاعر قـديم لـم  العناية ههذ

 -فيمــا يــدل -ويــدل هــذا. )٤("١٩٦٣خاصــا بمحمــود أحمــد الســيد وانتهــى مــن الكتــاب عــام 

 بمـــا هـــو خـــارج -كـــذلك -عنـــيوٕانمـــا  ،)الكليـــة(ه بمـــا هـــو داخـــلعنايتـــعلـــى أنـــه لـــم يقصـــر 

بمــا هــو خــارج الكليــة مــن شــعر " عنــيحــين ذكــر أنــه  عنايــةال هوقــد أكــد مثــل هــذ .)الكليــة(

وقـد  .)٥("مـن قيـل وقـال، مـن كتـب ومجـالت، وقصاصـينمـن شـعراء ، وقصص وفكر ونقد

نفســه عــن ألســن اآلخــرين التــي وراء  إلــى وخارجــه عنصــر ثقــة نفــذت )الصــف(اســتمد مــن

يسـتمده مـن الطلبـة ومـن وهذا يعنـي أن الثقـة جـزء مـن الفكـر  .)٦(قلوبهم وعقولهم ووطنيتهم

  .المحاورين

  . )٧()دأستاذ مساع(وحصل الطاهر في خالل تلك المدة على لقب

بعـد صـدور قـرار العـزل مـن الجامعـة فـي  )هــ١٣٨٣(١٩٦٣ثم غادر العـراق عـام 

الرياض ليحاضر في قسـم اللغـة  إلى متجها، لظروف معينة، الشهر الثالث من العام نفسه

                                                 
  .١٠٢-٩٥: الميته -شعره -حياته: الطغرائي: ظ) ١(

  .١٣٦-١٠٣: ن.م: ظ) ٢(

  .١٣٨: ن.م) ٣(

  .٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ، وظ١٨٣: س؟ .ج) ٤(

  .٢٢١: س؟ .ج) ٥(

  .٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٦(

  .٣٨٦: ن.م: ظ) ٧(
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وأمضــى فــي ، )الريــاض(تعاقــد للعمــل فــي جامعــة الملــك ســعود إذ، )١(العربيــة بكليــة اآلداب

   .)٢()١٩٦٨ -١٩٦٣(ذلك أكثر من خمس سنوات

الشـعر (مثل كتـاب دبالوقت لمعاودة قراءات في مصادر األ" ١٩٦٤تهيأ له عام 

ومــع المعــاودة ميــل لإللمــام بشــعراء لــم تكتــب لهــم الشــهرة ولــم تصــل ، البــن قتيبــة )والشــعراء

 وكــان مــن بــين أولئــك .إلينــا آثــارهم وأخبــارهم ليحتلــوا مكانــا ملحوظــا مــن الدراســات الحديثــة

ه بهــذا الشــاعر الــذي يكــاد يكــون عنايتــوقــد أوضــح الطــاهر أن  .)٣()"الخريمــيأبــو يعقــوب (

مـــن دون ذكـــر  ١٩٤٢هـــا عـــام ؤ إعجابـــه بأبيـــات كـــان طـــه الـــراوي يقر  إلـــى عـــودت ،مجهـــوال

دراسة موسـعة عـن الشـاعر نشـرت فـي عـددين مـن أعـداد مجلـة "؛ فلما عرفه كتب )٤(قائلها

ضــمن سلســلة الموســوعة فــي  -يمــا بعــدف -وقــد صــدرت. )٥("مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق

ونقــد الشــعر أفقــين مهيمنــين فــي هــذه  دبوقــد كــان تــاريخ األ .١٩٨٦الصــغيرة ببغــداد عــام 

 والتــــي عنيــــت، )٦(الدراســــة التــــي بــــدأت بالــــذوق والــــروح النقــــدي وســــارت تحــــت ظاللهمــــا

  .بالمجهول تهميشا أو نسيانا

 )نقـد ومختـارات -في القصص العراقي المعاصـر(صدر له كتاب ١٩٦٧وفي عام

وكمـا يـرى الطـاهر ، وهو كتاب نقد كما يظهر من الكتـاب عنوانـا ومتنـا ،المشار إليه سابقا

بلــورة أولــى الهتمــام مســتمر فــي هــذا الفــن األصــيل أكــد فيــه شــروط القصــة "وهــو ، )٧(نفســه

وعـن الوضـع ، يقـول الطـاهر عـن هـذا الكتـاب.. .)٨("الفنية وبنيانهـا مـع احتـرام للتجديـد فيـه

وتميــل ، ويســبق البحــث المقالــة، وتغلــب الدراســة علــى اإلنشــاء":لفكــري لــه فــي تلــك المــدةا

                                                 
، ومعجــم المطبوعــات العربيــة فــي المملكــة العربيــة ٢١٥: س؟ .، وج٣٨٧-٣٨٦: أســاتذتي ومقــاالت أخــرى: ظ) ١(

  .١٥: ١٩٩٧، ٢لطاهر، دار اليمامة، الرياض، طعلي جواد ا. السعودية، د

، عبد العزيـز السـنيد، )مقال(، ومعجم المطبوعات العربية١٢٢-١٢٠: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٢(

  .٣/٨/١٩٩٠السعودية، ) اليوم(جريدة

  . ٢٣١: س؟ .ج) ٣(

  .٢٣٠: ن.م: ظ) ٤(

  .١٩٦٦، تموز ٤١، م٤وج ٣، والعددان هما ج٢٣١: ن.م) ٥(

  .١٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٦(

  .١٦-١٥): بحث مخطوط(، وعلي جواد الطاهر ناقدا٣٠١: س؟ .ج: ظ) ٧(

  ).مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا) ٨(
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ويميـل ، النقد من حيث هو نقد دون مـنح الشـكل قصـدا مـن زيـادة نسـبة جماليـة إلى المقالة

أكثرهــا علــى الشــعر أو  كــان أوائــل االهتمــام منصــبة كلهــاوٕاذا  ،القصــة إلــى النقــد خصوصــا

بـــت عنصــر القصـــة تـــدريجا بحكـــم مــا ألعالمهـــا مـــن روائـــع خالـــدة والشــعراء فـــإن فرنســـا غلّ 

وهكــذا كانــت سلســلة المقــاالت التــي  .العــالمي دبوبحكــم غلبــة النتــاج القصصــي علــى األ

ثــم  ،)العراقــي ديــباأل(المقــاالت فــي مجلــة ]ت[ونشــر، تناولــت مجموعــات قصصــية عراقيــة

ويشـي هـذا الميـل  .)١(")نقـد ومختـارات -فـي القصـص العراقـي المعاصـر(جمعت في كتـاب

ويكشــف القــول عــن األفــق ، يدبــده المضــمون األبــالنهج الــواقعي الــذي يجّســ عنايــةبهيمنــة ال

   .وعن طريقة العرض لغويا ،المهيمن

مضــت  :آخــر وضــعفــي م -الوضــع الفكــري لــه فــي تلــك المــدة موضــحا -ويقــول

نهـــا لـــم تركـــز بمعنـــى أ، فـــي أعمـــال ال تـــدخل فـــي صـــميم العمليـــة النقديـــة"رحلـــة الســـتينيات 

وبيــان وٕانمــا شـغلت بالــدرس والبحــث والتحقيــق ، يــة مـن قصــة وشــعرإبداعالكتابـة عــن آثــار 

وهـذا القـول لـه اسـتثناءات فـي .. .)٢("سـيما الموسـوعة الميسـرةخطأ في مؤلفات اآلخـرين وال

  .وكما سنعلم، كما علمنا، ما بعد منتصف الستينيات وغير منطبق على ما قبل ذلك

وٕان أخـرج تلـك اآلثـار مـن دائـرة  -تشهاد به أن الرأي المتضمن فيـهالمهم في االس

ال يخرجهــا مــن الــدائرة التــي وضــعناها فيهــا وهــي دائــرة النقــد الثقــافي التــي  -يدبــالنقــد األ

   .بمعالجتها في فصل الحق عنىسن

ي مـا قـد يكـون أقـوى منـه دبـالتقـى مـع النقـد األ":قولـه، ومما له أواصر بهذا التوجه

نقــدا أو  حتـى بلغـت عنـدي نقــد موسـوعة كاملـة، مـن بحـث وترجمــة )نقـد الكتــب(هوايـة وهـو

ا بلغت عندي هـذه الهوايـة أن أضـع عالمـات علـى مـا أخير ... )وفيات األعيان(لكتاب مثل

أتنـــاول القصـــة  )الصـــرف(يدبـــفـــي النقـــد األ":وقولـــه، )٣("خطـــأ فـــي الكتـــاب أن يكـــونيمكـــن 

يتنــــاول فيــــه المؤلفــــات ، فــــي مهــــم ومهــــم جــــداويبقــــى للناقــــد جانــــب معر  .والروايــــة والشــــعر

ذاك مـن أو  ويتصـل بهـذا":ويتضـح هـذا بقولـه ،)٤("والترجمـة )التراثية(والدراسات والتحقيقات

                                                 
  .٢٢٢: س؟ .ج) ١(

  .١٤٤: ن.م) ٢(

  .١٦٥: ن.م) ٣(

  .٢٧٧: ن.م) ٤(
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مالحظــات علــى (كتابــان لــي همــا، بيــان الخطــأ فــي التــأليف وبيــان التقصــير فــي التحقيــق

 اوكالهمـا نشـر  .تط بيـرو  -)مالحظات على وفيات األعيان(و )الموسوعة العربية الميسرة

   .)١(")العربية بدمشقمجلة مجمع اللغة (في األصل حلقات في

ـــائال، وأوجـــز القـــول فـــي جهـــوده فـــي الريـــاض مـــن الريـــاض شـــرعت أنشـــر فـــي ":ق

مجمــــــع دمشــــــق حلقــــــات  إلــــــى ومنهــــــا أرســــــلت، البيــــــروتيتين )اآلداب(و )ديــــــباأل(مجلتــــــي

ـــــى الموســـــوعة الميســـــرة حتـــــى أتممتهـــــا  بحثـــــت موضـــــوع وفـــــي الريـــــاض، المالحظـــــات عل

وفي الريـاض أنجـزت ، ونشرت خالصة البحث في حلقتين بمجلة مجمع دمشق )الخريمي(

ونشــرت منــه حلقــات فــي  )محمــد بــن ســالم وطبقــات الشــعراء(تــأليف )١٣٨٥(١٩٦٥ســنة 

   .)٢("بيروت ودمشق

كاشـــفا عـــن عنائـــه وجهـــده  كمـــا يـــرى -الريـــاض كـــان ال بـــد لـــه إلـــى حـــين وصـــل

فـرأى شـيئا ، ويشـتري ويقـرأ، وبدأ يسأل، في هذه البالد دبون األمن أن يلم بشؤ  -ومثابرته

ومـــن هنـــا بـــدأت  .الحـــديث دبوقـــد عهـــد إليـــه تـــدريس األ .عنايـــةذا بـــال وحركـــة جـــديرة بال

عن طريق زيارة المكتبات العامـة والخاصـة واالحتكـاك ية في القراءة والمتابعة دبمسيرته األ

لسـنوات الخمـس التـي حصر في خـالل ا إذ ،دايةوكانت خطوة الب ،يدببالوسط الثقافي واأل

هـــو اإللمـــام  -كمـــا يـــرى -األولوكـــان الـــدافع  .ويزيـــد مـــن المؤلفـــات% ٩٠قضـــاها هنـــاك 

معجـم المطبوعـات العربيـة فـي (ض الجهـد عـنوتمخّ  .في المملكة العربية السعودية دبباأل

  .)٣()المملكة العربية السعودية

كتابــه وأخــرى ل ،)يدبــمــنهج البحــث األ(هبــدة أولــى لكتاوتهيــأت للطــاهر هنــاك مســوّ 

محاضـــرة فـــي الموســـم  ،هنـــاك لوجـــوده ةخيـــر األفـــي الســـنة  وألقـــى ،)تـــدريس اللغـــة العربيـــة(

  .)٤(الثقافي للكلية عن الشيخ محمد رضا الشبيبي

  

  

                                                 
  .٢١٨: س؟.ج)١(

  .٣٨٧ :أساتذتي ومقاالت أخرى: ، وظ٢١٨:  ن.م) ٢(

  .١٥: معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية: ظ) ٣(

  .٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٤(
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، )١("اإلقامــة فـي الريــاض بالبحـث والتعليــق والجمــع" -كمــا يقـول الطــاهر -اتسـمت

أن القصـــد " وكـــان واضـــحا .ث مســـاحات فكريـــة متنوعـــةممـــا يـــدل علـــى اشـــتغاله فـــي ثـــال

والزمه هذا الغياب قلـيال ...] [وغاب عن األفق.. .تضاءل )اإلنشائيةوقل المقالة (اإلنشائي

  . )٢("بغداد إلى بعد العودة

الشـعر العربـي فـي (البداية البسيطة المتمثلة بـ لما قب إلى عودة -على هذا -هيو 

السياق الكتابي السـابق  أما إذا ما وضعت في ،)السلجوقي في العصر العراق وبالد العجم

وال  .ية لكتابـة الطـاهرسـلوبمكن أن تعـد انتكاسـة فـي تنـامي المالمـح األيوالالحق للطاهر فـ

التقليـــل مـــن القيمـــة النقديـــة والمضـــمونية لنتـــاج تلـــك  -بأيـــة حـــال مـــن األحـــوال -يعنـــي هـــذا

وفـي خـط  ،نقطاع في خط طريقة العرض لغويـااالأو  وٕانما التنبية على هذا االلتواء، المدة

ن أزال في مرحلة التطبيق التـي اسـتدعت منـه  ما هما علمنا أن إذاسيما وال، المهيمن األفق

   .يختبر خزينه الفكري النقدي في أكثر من أفق وطريقة تناول وطريقة عرض

، أليفأفق نقـد التـ :مهيمنات جديدة مثل، ولذلك فقد وجدنا في خط األفق المهيمن

وهـذه المهيمنـات  .واألفـق التربـوي، دبوأفـق تـاريخ األ، وأفق نقد المنهج، وأفق نقد التحقيق

ي عـال نجمـه المهـيمن الـرئيس الـذ األفـقومـع ذلـك لـم يـنس  .تعطي لهذا الخط تنوعا وثراء

أرســل حميــد المطبعــي الــذي كــان يشــرف علــى إصــدار  ؛ فحينمــابــه وهــو أفــق نقــد القصــة

 وهــو يــدرس فــي -الطــاهر إلــى وســتة أعــداد مــن المجلــةرســالة ، ١٩٦٧عــام  )الكلمــة(مجلــة

لقيـت الرسـالة والجديـد المبـدع فـي كتابـات الشـباب ، ه علـى مواصـلة الكتابـةلحثّـ -،الرياض

فكتــب فــي آذار عــام ، فــي نفســية الطــاهر وذهنــه صــدى طيبــا، الموجــودة فــي تلــك األعــداد

 -مؤقتـا -ومسـميا الجيـل، مـن محاسـن لهـذا الجيـل مبينـا مـا )وٕاذ يولـد جيـل(مقالة *١٩٦٨

   .)٣(جيل الكلمة الذي عرف فيما بعد بجيل الستينيات

                                                 
  .٢٢٢: س؟ .ج) ١(

  . ١٥٥: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ٢٢٣: ن .م) ٢(

  . لى العراق، وهذا يعني أنه نشرها بعد عودته إ١٩٦٨لم تنشر المقالة إال في تشرين األول  )*(

مــن حــديث القصــة : ، والمقالــة فــي١٤-١٣: ، وموســوعة المفكــرين واألدبــاء العــراقيين١٣٥-١٣٤: س؟ .ج: ظ) ٣(

  .١٦٣-١٤٩: والمسرحية
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 ة؛ فقـــد رصـــد فـــي المقالـــوالنقـــد دبهـــي القصـــة وتـــاريخ األ اواآلفـــاق المهيمنـــة فيهـــ

ممـا ال ، أوربـاوما طرأ عليها من نزعات جديـدة رآهـا صـدى لمـا وقـع فـي ، القصة الستينية"

 يضـيع وأن ال ،والحيـاة نسـاناإلألجـل بنـاء  دباأل أن يكـونعـا ود، ا في العراقأساسيملك 

ن يبنــي أو  ،ن ينتفــع الجيــل الالحــق بتجــارب الجيــل الســابقأو ، ومــا يتصــل بــه )القــرف(فــي

  .)١("جيل من الصفر يبدأ كل أنوليس من الحكمة ، فوقها

ن غايــة هــذا المبحــث هــي كشــف حــدود مرحلــة التطبيــق زمانيــا إ القــولوالبــد مــن 

بتطبيق المبـادئ النقديـة التـي شـّكلت فكـره النقـدي  عنايتهفيها  تتسّيد، التي ا وفكرياومكاني

  .في ذلك الوقت، وليس اإلتيان بأمثلة تفصيلية؛ ألن الفصل الثالث كفيل بذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧): بحث مخطوط(ناقدا: علي جواد الطاهر) ١(
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  املبحث الثاني
  )١٩٨١ -١٩٦٨(مرحلة اإلغناء

ر فـــي الجامعـــة وحاضـــ، )١()هــــ١٣٨١(١١/٦/١٩٦٨جامعـــة بغـــداد فـــي  إلـــى عـــاد

ه مـن الترقيـة العلميـة والتـدريس فـي مـواد يسـتعيد حقّـ" -بعد العـودة -وشرع .)٢(المستنصرية

   .)٣("الدراسات العليا واإلشراف على الرسائل

كانت الكتابة النقدية في الشعر الحديث والمعاصر قد انقطعت بما كتـب عـن وٕاذا 

لــم ، بغـداد إلــى فــإن العـودة، ١٩٦٢فــي حزيـران  )قصـائد مــن القلـب(ديـوان سـلمان الجبــوري

   .)٤(تأخذه إليها األخرفما زالت شؤونه الثفافية ، تهيئها

 - فـي العـام نفسـه -وأثمرت .)٥(إجراء أول مقابلة صحفية معه ١٩٦٩ وشهد عام

محمــود أحمــد الســيد (كتــاب، الماضــي القريــب إلــى ،اتيالتفاتــة كــان قــد التفتهــا أوائــل الســتين

كمــا بحــث ، وهــذا الكتــاب". عــن دار اآلداب فــي بيــروت )ي العــراقرائــد القصــة الحديثــة فــ

أيضــا عمــل نقــدي، إذ يقــف عنــد تطــور القــاص الســيد وعنــد قصصــه، بــل  هــو، واستقصــاء

. )٦("متعــدد الجوانــب األفــقإذ كــان الرجــل واســع ، ومقاالتــه النقديــة عنـد مقاالتــه االجتماعيــة

هـو سـيرة حيـاة وتـأريخ  بقـدر مـانقـدا "ب هـذا الكتـا مفر مـن عـدّ  ال :وأكد الطاهر ذلك بقوله

   .)٧("خالل هذه السيرة

القـديم بالـذوق  دباألالحـديث كمـا يـؤرخ  دباأليـؤرخ " -هـذا الكتـاب فـي -الطاهر

  . )٩(التوفر على منهج البحثو ، )٨("واالستقصاء
                                                 

  .٢١٥: س؟ .ج: ظ) ١(

  .٣٨٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  .٣٨٧: ن.م) ٣(

  .١٣): بحث مخطوط(هر ناقداعلي جواد الطا: ظ) ٤(

  .٥: س؟ .ج:ظ) ٥(

  .١٤٤: ن.م) ٦(

  .٢١٦: ن.م) ٧(

  .٣):بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا) ٨(

علــي جــواد الطــاهر، دار . محمــود أحمــد الســيد رائــد القصــة الحديثــة فــي العــراق، د: ، ومقدمــة٢٠٩: س؟ .ج:ظ) ٩(

  .١٠-٧: ١٩٦٩، ١اآلداب، بيروت، ط
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والنقـــد الـــذي يلمـــح ، التـــاريخ وتقصـــي الحقـــائق :علـــى منـــوالين"وقـــد نســـج الكتـــاب 

وهــذا  .)١("فــي العــراق دبطورهــا ويضــع الســيد فــي مكانتــه مــن حركــة األالجــودة ويرصــد ت

، المبنـــي علـــى أفقـــي القصـــة ونقـــد القصـــة دبأن األفـــق المهـــيمن هنـــا هـــو تـــاريخ األيعنـــي 

   .ونقده، والمنهج، ونقدها، آفاق أخرى مثل أفق المقالة لىع ةعالو 

ضم حقه هو ه أديبمقدمتا الكتاب تكشفان عن أن الطاهر يريد أن يسترجع حق 

، العراقـي الحـديث دبعلـم مـن أعـالم األ":يقـول مؤلـف الكتـاب عنـه. )٢(محمود أحمد السـيد

البحـث الحـديث فـي  أصـوللـذا وجـب خصـه بدراسـة جامعـة تلتـزم  .لم ينل حقه من العنايـة

  . )٣("الجمع واالستقصاء والمناقشة والموضوعية قبل فوات األوان

فـإن ذلـك ) هـاو(أنـه -أحيانـا -إذا ادعـى السـيد":فيقـول )الهوايـة(مسـألة إلـى ويلتفت

أن  )الهـــاوي(ومـــن شـــأن، )الهـــاوي(فمـــا هكـــذا يكـــون، تواضـــع وقـــول تمليـــه ظـــروف طارئـــة

وليــــــدا الجــــــد والمثــــــابرة  بــــــداعواإلنتــــــاج واإل، يبــــــدعأو  أن ينــــــتجأن يقلــــــد دون أو  يســــــتمتع

   .)٤(")والموهبة(والطماح

د التـــأليف ر فـــي نقــد المســـرح ونقــشــأن هوايـــة الطــاه )علميـــة(إننــا نــرى أنهـــا هوايــة

تلــك  إلــى وقــد أشــار الطــاهر .ســيما أنــه يتــوفر علــى موهبــة واضــحةوالتحقيــق وغيــر ذلــك وال

ر يــالكاتـب القصـاص إهمـاال غ ديــبهمـل هـذا األلقـد أُ ":فقـالالموهبـة وٕالـى آفـاق مـن آفاقهــا 

ن أن ذي موهبــة مــ ديــبوال بــد أل .ولــيس لالســتمرار علــى اإلهمــال والجهــل مســوغ، مشــروع

دوره فـي ؛ ألن وال بد لمحمود أحمد السـيد أن يسـترجع حقـه ،الحياة إلى يعودو يفرض نفسه 

وال ، ومكانتـه فـي بنـاء القصـة العراقيـة الحديثـة ال تنكـر، العراقي الحديث غير يسير دباأل

مـــن أن يرجعـــوا إليـــه وينوهـــوا بـــذكره كلمـــا توطـــدت  دببـــد للبـــاحثين والمهتمـــين بشـــؤون األ

   .)٥("وعمل الناس على أن يبدأوا بالبداية، واستقرت التقاليد ،البحث أصول

                                                 
  ).مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا: ، وظ١٦): بحث مخطوط(ناقدا علي جواد الطاهر) ١(

، ١٢، طــراد الكبيســي، مجلــة المثقــف العربــي، ع)مقــال(محمــود أحمــد الســيد رائــد القصــة الحديثــة فــي العــراق: ظ) ٢(

  . ١٤٤: ١٩٧٠. كانون ثان

  .١٨٥: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق) ٣(

  .١٨٥: ن.م) ٤(

  .٥: ن.م) ٥(
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 .)١("ومفكــرا ومجــددا. .وٕانمــا مقاليــا وناقــدا، قصاصــا فقــط"وتلــك الموهبــة لــم تجعلــه 

بمعنـى ، ومفكرا ومجددا يدعم الطاهر بوصفه ناقدا للقصة ومقاليا -كما هو واضح -السيد

   .)السيد(ه فيأصولالطاهر يبحث عن  :آخر

فيظهـر مـن  ،من مبادئه الذي ارتضى الطاهر عددا، يديولوجي للسيدلنهج اإلأما ا

أول مــن قــرأ اآلراء االقتصــادية اإلصــالحية فــي "خــالل عالقتــه بحســين الرحــال الــذي يعــد 

 .)٣(واقعيـــة نقديـــة وواقعيـــة اشـــتراكية ،والنقـــد دبوقـــد تجلـــى هـــذا الـــنهج فـــي األ .)٢("هاأصـــول

سـيما اقتصـادية لسـر وراء وجـود معلومـات كثيـرة والهـو ا وربما كان هذا الميل عند الطـاهر

  .)٤(اعترض على وجودها الخبير الدكتور جميل سعيد، في الكتاب

، بومضـات فنيـة -أحيانـا -ي هذا الكتاب لغة تعليمية مشحونةلغة عرض المادة ف

أي ، ياالخارجيـة تاريخيـا واجتماعيـا ونفسـ )أو القـراءة(وطريقة التناول تهـيمن عليهـا المقاربـة

الشــعر العربــي فــي العــراق وبــالد (ه بــه فــيعنايتــذكرنا بة تــكبيــر  عنايــة )المــاحول(بـــ عنــيأنــه 

  .نارا أكثر منه منيرامما يجعله مُ  )في العصر السلجوقي العجم

فــي تــدريس اللغــة العربيــة (إصــدار كتــاب بعنــوان إلــى ودفعــه حبــه للــدرس والتــدريس

 عنـيواألفق التربـوي الـذي  .١٩٦٩لنجف عام عن مطبعة النعمان في ا) المدارس الثانوية

 وقـد أشـرنا سـابقا .واضـح هنـا، )مقـاالت(وظهـرت تجليـات منـه فـي كتابـه، الطاهر به مبكرا

  .دات مدة التدريس في الرياضدة من مسوّ أن أصل الكتاب مسوّ  إلى

أشـرنا إليـه سـابقا فـي مـدة  -وبعد عام صدر عـن مطبعـة اإلرشـاد فـي بغـداد كتـاب

كشــف فيــه الطــاهر عــن خطــأ  )مالحظــات علــى الموســوعة العربيــة الميســرة(هــو -الريــاض

بالحقيقـة والقـارئ وعلـى االسـتهانة ، يـدل علـى الجهـل حينـا" )الموسـوعة(كثير كبير وقع فـي

                                                 
  .١٨٨و ،١٨٧و ،٨٩: ، وظ٦: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق) ١(

  .١٩٢: ، وظ٣٢: ن.م) ٢(

  .على سبيل المثال ١٩٢و ،١٨٩-١٨٨و ،٤٩: ن.م: السيد بالمضمون واإليقاظ، ظ عنايةعن ) ٣(

  .١٠-٩: ن.م: عن اعتراض الخبير ودفاع الطاهر، ظ) ٤(
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مائـة (عـدد كبيـر مـن الخبـراء" أعـدها )الموسـوعة(على الرغم مـن أن مـادة ،)١("والناقد أحيانا

   .)٢(")أكثرأو  أستاذ جامعي

واحدا من الـذين هـالهم الموقـف فـرأى مـن واجبـه أن  -كما يقول -ن الطاهرلقد كا

النظـــر منهـــا فـــي  فاســـتعرض الموســـوعة ملتقطـــا مـــا يســـتفزّ ، يقـــول كلمـــة وأن يصـــحح خطـــأ

 دبوفـــي حـــدود إلمامـــه بـــاأل ،العربـــي ومـــا إليـــه مـــن تـــاريخ وحضـــارة دبعلمـــه بـــاألحـــدود 

ــ"وكــان  .)٣(الفرنســي ومــا إليــه اب والمنشــئين أن يمارســوا اللغــة عــن ممــن يتطلبــون مــن الكّت

ل ومــن هــذا الوجــه فقــد ســجّ ، ويعــالجوا بيانهــا عــن ثقــة، هــا عــن درايــةأدبطــوا بيوأن يح، علــم

وما تورطـوا فيـه مـن ضـعف فـي ، اب ومصنفي الموسوعة العربية الميسرةمؤاخذاته على كتّ 

   .)٤("األداء وتهافت في الصياغة وقصور في استعمال المفردات

الــــواردة فــــي عنــــوان ..) .مالحظــــات(أن المــــدلول الــــدقيق لكلمــــة"اهر أوضــــح الطــــ

أي  -أي أنهــــا )المســــيرة(الكتــــاب يعنــــي بيــــان الخطــــأ فيمــــا تحــــدثت بــــه الموســــوعة العربيــــة

ال تستدعي النص على ما في الموسوعة من مـواد زائـدة عـن طبيعتهـا وكـان  -المالحظات

قيامـــا  -عة وكـــان حقـــه أن يـــذكرتـــذكره الموســـو  وال الـــنص علـــى مـــا لـــم، الـــالزم أال تكـــون

  . )٥("وتحقيقا للغرض، بالشرط

 دبوتتــوزع المالحظــات آفــاق النقــد اللغــوي ونقــد المــنهج ونقــد الترجمــة وتــاريخ األ

التربـوي الـذي  فقوآفاق أخر ربما يكون أبرزها األ، ي والببليوغرافيادبونقد التحقيق والنقد األ

عمــل ال  )الموســوعة العربيــة الميســرة(إن":بمنهــا قولــه فــي خاتمــة الكتــا، يلمــح فــي مــواطن

؛ ألن بنــــون المتكلمــــين، ضــــميرنا، أقــــولو ، ف ضــــميرنا العلمــــي فــــي العصــــر الحــــديثيشــــرّ 

فلــو كــان العصــر متينــا لمــا كــان ، المســؤولية تقــع علــى عــاتق العصــر وعلــى عــاتق الجميــع

                                                 
  .٦: لعربية الميسرةمالحظات على الموسوعة ا) ١(

  .٥: ن.م) ٢(

  .  ٦: مالحظات على الموسوعة العربية الميسرة: ظ) ٣(

، ١٠جليـل كمـال الـدين، مجلـة الثقافـة، ع. ، د)مقـال(مع الـدكتور علـي جـواد الطـاهر وكتابـه وراء األفـق األدبـي) ٤(

  .١٣٤-١٣٣: ١٩٧٨تشرين أول 

  .٧: مالحظات على الموسوعة العربية الميسرة) ٥(
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لقـول أن نـذكر وربمـا يكـون مـن نافلـة ا. )١(")الموسوعة العربية الميسـرة(تبرز فيهألن  مجال

  . أن المالحظات مرتبة على وفق ترتيب المواد المالحظ عليها في الموسوعة

عـــن  )يدبـــمـــنهج البحـــث األ(صـــدر كتـــاب متميـــز هـــو -١٩٧٠ -فـــي العـــام نفســـه

بــأن البحــث مســؤولية ورســالة "هــذا الكتــاب يشــعر طالــب البحــث  .مطبعــة العــاني فــي بغــداد

األصـــالة والشخصـــية ورعايـــة "تأكيـــد أهميـــة  ىإلـــ ويســـعى ،)٢("وخيانـــة وتجميعـــا ولـــيس لعبـــا

  . )٣("اللغة

س فـي وشـرعت أدرّ ، حـين عـدت":وقصـته، قال الطاهر عن مرجعيات هذا الكتاب

، ]في المنهج[حاولت أن أعوض عما فاتنا) في كلية اآلداب ضراوأح(دار المعلمين العالية

كتـاب الـدكتور أحمـد  ولم يكن في الوطن العربي غير كتـاب واحـد هـو...] [توجيها وتطبيقا

أكثـر ممـا ) يشـوش( وهو كتـاب رائـد ولكنـه مضـطرب قـد) رسالةأو  كيف تكتب بحثا(شلبي

أكثــر هــي التجربــة الغربيــة أو  فــت مازجــا بــين ثــالث تجــاربقــررت التــأليف فألّ  ....][يــنظم

والتجربـة ، فيما بث فينا المسيو بالشير وفيما وقعت عليه من كتب وتأملت فيه مـن بحـوث

، ية لدى تأمـل التـأليف العربـي فـي تراثـه الطويـل الغزيـر حتـى لـو جـاء متنـاثرا متباعـداالعرب

لـــدى الدراســـة والتـــأليف والتـــدريس وقـــراءة بحـــوث الطلبـــة ومـــا اســـتدعت مـــن أنـــا  وتجربتـــي

التي ذكرهـا ، من التوقف هنا لالنتباه على مناهل منهج البحثال بد و  .)٤("توجيهات خاصة

   .قيمة هذا الكتاب وثراء مرجعيته النظرية والتطبيقيةوالتي تكشف عن ، الطاهر

ولكنــك ال تجــد فــي الكتــب كلهــا كتابــا يأخــذ بيــد طالــب ":موضــحا وأضــاف الطــاهر

وراسـما ، البحث منذ تفكيره بالبحث ويسير معه خطوة خطوة مختـارا عنـوان البحـث ومحـوره

، جمعــا للمــادة وتفريقــامســتثمرا هـذه المصــادر والمراجــع ، ملمــا بالمصــادر والمراجــع، الخطـة

مــع تزويــد القــارئ بكتــب  ،فلــيكن كتابنــا هــذا الكتــاب المطلــوب وقــد كــان .التســويد والتبيــيض

ومــع بيــان خــاص للطالــب فــي أن البحــث لــيس جمعــا ، أخــرى للمــنهج عربيــة وغيــر عربيــة

والمناقشــــة الموضــــوعية  )القضــــية(وٕانمــــا هــــو وحــــدة متماســــكة فيهــــا، وحشــــرا ألخبــــار وآراء

                                                 
  .١٢٠: مالحظات على الموسوعة العربية الميسرة)١(

  .٢٧٢: س؟ .ج) ٢(

  .٢١٦: ، وظ٢٧٣: ن.م) ٣(

  . ١٠-٨: منهج البحث األدبي: ، وظ٢٧٢: ن.م) ٤(
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ومــاذا يضــر لــو بــث  -مــن أن يعــرض ذلــك كلــه بلغــة ســليمةال بــد ثــم  .باحــثوشخصــية ال

   .)١("خالل لغته سمة من الطراوة ال تجور على الحقيقة؟ -إن استطاع -الباحث

 رام منــه، )٢(ف مــا يستضــيء بــه البــاحثونمنهجــي أّلــ -فــي هــذا الكتــاب -الطــاهر 

أو  هــو الطريقــة -ا االعتبــاربهــذ -فــالمنهج، دلــيال موجهــا ومرشــدا نافعــا للطلبــة أن يكــون"

فيجـيء مسـتوفيا ، الخطة التي يحتذيها طالب العلم ويحرص على مراعاتها في إعداد بحثه

إن هـذا الكتـاب مجهـود [...] .وتـوافر الشـواهد، والوضـوح، للشرائط العلمية مـن الموضـوعية

اجتثـاث  وٕالـى، تغليب الروح العلمية على منازعنا ومنطلقاتنـا إلى مخلص في مجال الدعوة

 .)٣("العصــــبية والتحيــــز الــــذي ينســــاق بتــــأثيره بعــــض البــــاحثين فــــي إرســــاء اآلراء واألحكــــام

ال تــدرس  ،اأديبــأو  عصــراأو  اأدبــلكــي تــدرس ، إنــك":وأعطــى فيــه إشــارات نقديــة مثــل قولــه

ومثـل ، )٤("وٕانما تدرسه مع ما يحيط به من مظـاهر الحيـاة العامـة والخاصـة، النص مجردا

وأن ، الحاســـة الناقـــدة مـــن شـــروط الباحـــث؛ ألن فـــي أن تنقـــد علـــى مـــا تقـــرأال بـــأس ":قولـــه

   .)٥("وليس هناك عمل آلي بمعنى الكلمة لديه، العملية النقدية تالزمه في كل خطوة

وهنــاك بهامشــه أفــق الترجمــة وأفــق ، أفــق المــنهج هــو المهــيمن فــي هــذا الكتــاب  

واللغـة التعليميـة  .فـق التربـوي وغيـر ذلـكي واألدبـوأفـق النقـد األ دبالتحقيق وأفق تـاريخ األ

   .هي لغة العرض

ــ الطــاهر بــالخريمي فــي جمــع ديوانــه وتحقيقــه باالشــتراك مــع محمــد  عنايــة توتجل

والمعيبــد أحـــد  .عــن دار الكتــاب الجديــد فـــي بيــروت ١٩٧١وٕاصــداره عـــام ، جبــار المعيبــد

دما قــدم عليــه مــن اكتشــف الطــاهر قدرتــه فــي التحقيــق عنــ .طلبــة الطــاهر فــي كليــة اآلداب

قـدم المحققـان للـديوان  .)٦(البصرة حامال معه ديوان عـدي بـن زيـد العبـادي بتحقيقـه وجمعـه

                                                 
  .٢٧٢: س؟ .ج) ١(

  . ٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا:ظ) ٢(

  .١٣٥): مقال(مع الدكتور علي جواد الطاهر وكتابه وراء األفق األدبي) ٣(

  .١٦: منهج البحث األدبي) ٤(

  .٨٤: ن.م) ٥(

  . ٤٣-٤٠: كلمات: ظ) ٦(
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والشــعر ، ثــم ذكــرا الــديوان، بمقدمــة تناولــت حيــاة الخريمــي وشــعره وعملهمــا فــي جمــع شــعره

   .الخريمي وٕالى غيره إلى والشعر المنسوب، الخريمي وهو أولى به إلى المنسوب

والتحقيـــق ونقـــد التحقيـــق هـــي التـــي تشـــكل منهـــا هـــذا  دبر وتـــاريخ األآفـــاق الشـــع

  .)١(أن يعد في الكبار -برأي الطاهر -الكتاب الذي تصدى لشعر شاعر يمكن

  .اعقد مؤتمر المستشرقين في باريس وشارك الطاهر فيه مدعوّ  ١٩٧٢وفي عام 

 فـي األقالممنشورة في مجلة ، )سائلي عما يؤرقني(ويقرأ الطاهر قصيدة الجواهري

فيهتـــز وذلـــك أول النقـــد ويشـــرع يقتـــرب مـــن الـــنص ويتمثلـــه ويســـتعيد تجربـــة " ١٩٧٣آيـــار 

تتجـاوب أصـداؤها بـين القـارئ ، الجواهري وال غرو فإنها تجربـة بقـدر مـا هـي خاصـة عامـة

يبــدأ بتبيــان دواعــي القصــيدة ممــا يعتمــل فــي ، أكثــر مــن وشــيجةوتصــل بينهمــا ، والمنشــئ

ال يفتـأ يلقـي ، ما وراء الظاهر من بـاطن عميـق الغـور إلى عبر النفاذ ن رؤيتهاالنفس فيكوّ 

مــا يكمــن وراء األبيــات  إلــى ظاللــه علــى األبيــات ثــم يمضــي مــع القصــيدة مهتــديا بأبياتهــا

فيكتب ذلك مقالة باحثـة ، )٢("وٕالى ما سكتت عنه من أجل تعميق مدى المعنى لدى القارئ

  .المسكوت عنه :في الدراسات النقدية الحديثة في الداللة الكامنة وفي ما يطلق عليه

اء العـــــراقيين أواخـــــر دبـــــالطـــــاهر قريـــــب مـــــن الجـــــواهري وقـــــد جمعهمـــــا اتحـــــاد األ

ــــــل الســــــتينيات إذ كــــــان الجــــــواهري ــــــذاك -الخمســــــينيات وأوائ ــــــتحــــــاد األرئيســــــا ال -آن اء دب

ـــم اف، )٣(العـــراقيين ـــا أواخـــر الســـتينيات وأوائـــل الســـبعينياتتث ـــم اقترب ـــا ث ـــ، رق ، ا وتحـــاوراوالتقي

ـــك ـــديوان الجـــواهري شـــاهد علـــى ذل ـــة .ومقدمـــة الطـــاهر ل ـــه حـــين كتـــب مقال  وهـــذا يعنـــي أن

ولـذلك نظـن  .كان على معرفة وطيدة به، )٤(٢/٣/١٩٧٢ونشرها في  )..!الجواهري وحده(

هـي رد فعـل ألسـئلة الطـاهر التـي حـاور بهـا الجـواهري بغيـة  )سائلي عمـا يـؤرقني(نظن أن

مـن بـين قصـائد  -كمـا نتصـور -أن الطاهر اختـار هـذه القصـيدةأي ، كتابة مقدمة الديوان

                                                 
علـي جـواد الطـاهر ومحمـد جبـار المعيبـد، دار الكتـاب الجديـد، بيـروت، . د: ديوان الخريمي، جمع وتحقيـق: ظ) ١(

٧: ١٩٧١.  

  .١٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا) ٢(

مهـدي المخزومـي ورشـيد . إبراهيم السـامرائي ود. الطاهر ود علي جواد. د: ديوان الجواهري، جمع وتحقيق: ظ) ٣(

  .١/٢٠: ١٩٨٠-١٩٧٣، ١، مطبعة األديب، بغداد، ط٧ -١بكتاش، ج

  .١٧: وراء األفق األدبي: ظ) ٤(
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وهنـــاك آثـــار وبقايـــا مـــن المحـــاورات  .التصـــالها بـــه، الجـــواهري ذوات القيمـــة الفنيـــة العاليـــة

أنـا أعـرف ":ومثـل )١("عظـيم كبـر عـن السـؤال والجـواب همّ لفي إنه ":ظهرت في المقالة مثل

مـــر  فلقـــد زادت هـــذه المعرفـــة علـــى مبكـــرا قـــدري وٕان كنـــت قـــد عرفـــت، البلـــوى منـــك بســـرّ 

   .)٢("األيام

الشـــعر والشـــاعر والمحـــاور الطـــاهر؛  :ثالثـــة أركـــان -كمـــا نـــرى -قصـــيدة هـــذهللو 

  .الشعر والشاعر والمقالي الطاهر :ولذلك كانت للمقالة النقدية ثالثة اتجاهات

بعضـه "أن هنـاك حماسـا  إلى عزا الطاهر غزارة النتاج القصصي ١٩٧٤في عام 

  .)٣("لنشر وخلو الميدان من النقد العلمي الجادافتاح مجاالت ن؛ البعضه مفتعلصادق و 

أشـعر أننـي أعطيـت القـديم الكثيـر ":وفي العام نفسه قال قوال غاية في األهمية هو

الجديد وٕالـى  إلى وأحاول اآلن االتجاه، يون مسدّ وأن آخرين كثيرين اآلن يسدّ ، من الطاقة

القديم لتبين األخطاء التـي يقـع  إلى غالبا ما تكون عودتي .ما هو غربي يتجه نحو الشرق

وأهميتـه تكمـن  .)٤(...)"مالحظـات علـى(:فيها المعاصرون وغالبا مـا أجمعهـا تحـت عنـوان

لنتاجـه كشـفت عـن ومتابعتنـا  .فـي مـدى عـدم تحققـهأو  ،في اكتشاف عمق االتجـاه وسـعته

دون مـن و ، لقديمإلى الخط االتجاه دون انقطاع  من باالتجاهين معا محافظته على العناية

  .الجديد إلى تغليب كبير لخط االتجاه

تحقيق ديوان الطغرائي باالشـتراك مـع الـدكتور ، جّر إصدار ديوان الخريمي محققا

ه عنايتـذكـر فيـه الطـاهر . عـن وزارة اإلعـالم ببغـداد ١٩٧٦وٕاصـداره عـام  ،يحيى الجبـوري

مـرورا بتصـوير إحـدى نسـخ  )العاليـة(التخرج في بالطغرائي وبشعره ابتداء ببحث ةالمتواصل

وحصـوله علـى نسـخ ، واقتراح دراسـة شـعره علـى بالشـير فـي السـوربون، الديوان في القاهرة

                                                 
  . ١٨٩: وراء األفق األدبي) ١(

  . ١٩٠: ن.م) ٢(

  .٣٥: س؟ .ج) ٣(

  .٣٩: ن.م) ٤(
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وشــرح جهــوده فــي  .مــن الــديوان مــن لنــدن والقــاهرة واالســكولایر فــي أثنــاء وجــوده فــي فرنســا

  .)١(الحصول على النسخ وفي المقاالت بين تلك النسخ

لظـــروف  -ص بـــالطغرائيصـــختوهـــو الم -رزوق فـــرج رزوق اعتـــذروأوضـــح أن 

وأن الــذي اجتــذب يحيــى الجبــوري ، خاصــة بعــد أن اتفــق علــى االشــتراك معــه فــي إكمالــه

وأن العمــل أكمــل فــي ، س الجــاهليهــو مــا فــي شــعر الطغرائــي مــن نَفــ، إلكمــال العمــل معــه

   .)٢(١٩٧٢آذار 

 )٥(وبمـــنهج التحقيـــق )٤(الـــديوان وبنســـخ )٣(فـــت بـــالطغرائيقـــدم للـــديوان بمقدمـــة عرّ 

 إلـى أقـربأو  ق النص صحيحا كما تركه صاحبهأن يقدم المحقِّ "الذي كان من أهم ركائزه 

   .)٦("ذلك

أن الطـــاهر يحـــس أن هنـــاك  إلـــى بـــالطغرائي ةالمتواصـــل عنايـــةال هعـــود هـــذتوربمـــا 

  .)٧("لعلني أشبه الطغرائي":إذ يقول، أوجه شبه بينهما

 إذ ،هـــي رســـالته الثانيـــة فـــي الـــدكتوراه -كمـــا علمنـــا -لتحقيـــقبدايـــة الطـــاهر مـــع ا

وكـان تحقيقـه  .ثم ديوان الخريمي وديوان الطغرائي، )دّرة التاج من شعر ابن الحجاج(قحقّ 

   .)٨(ها على الغاية من الصحة والسالمةفي كلّ 

جمـع ديـوان الجـواهري وتحقيقـه باالشـتراك مـع ، وسبق نشر ديـوان الطغرائـي وتـاله

وصـدر بـأجزاء سـبعة عـن وزارة ، مهدي المخزومي ورشيد بكتاش. اهيم السامرائي ودإبر . د

  .١٩٨٠وانتهاء بعام  ١٩٧٣اإلعالم والثقافة ببغداد ابتداء بعام 

                                                 
، ١يحيـى الجبـوري، منشـورات وزارة اإلعـالم، بغـداد، ط. طـاهر ودعلي جواد ال. د: ديوان الطغرائي، تحقيق: ظ) ١(

٧، ٦: ١٩٧٦.  

  . ٨و ،٧: ن.م: ظ) ٢(

  .١٣-٩: ن.م: ظ) ٣(

  .٢٤-١٤: ن.م: ظ) ٤(

  .٢٦-٢٥: ن.م: ظ) ٥(

  .٢٥: ن.م) ٦(

  .١٨: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٧(

  .٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا:ظ) ٨(
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، وبـــدأت العمـــل، ١٩٧٢/ ٤/ ٢٢لت لجنـــة الجمـــع والتحقيـــق بــأمر وزاري فـــي شــكّ 

رت المحــــاورات واســــتم، وقبــــل أن ينتهــــي شــــهر نيســــان كــــان الطــــاهر قــــد حــــاور الجــــواهري

هـذه  .)الجواهري من المولـد حتـى النشـر فـي الجرائـد(:نها الطاهرلتتمخض عن مقدمة عنو 

عـــن  -جديتـــه وٕاخالصـــه المعـــروف بهمـــا والمعـــروفين عنـــه لـــىع ةعـــالو  -المقدمـــة كشـــفت

لقـد غـاص الطـاهر  .خ لـهس المـؤرَّ خ ونَفـس المـؤرِّ إمكان كتابة التـاريخ بلغـة طريـة تحمـل نَفـ

ه مسـتغرقا جهـدُ ، الجـواهري -بوسـاطته -وعاد بالسـر الـذي نبـغ ،اأديبا و نسانإفي الجواهري 

  .، وقّدمت لهسبعة وأربعين صفحة من الصفحات التي تقدمت الديوان

أن تقـدم لنـا الطـاهر روائيـا فــ  -كما يرى محمد الجزائري -هذه المقدمة استطاعت

خالقيــة الطــاهر فــي  وفيهــا اســتوت، حــديث الجــواهري هــو نــص روائــي علــى لســان الطــاهر"

ـــــالرؤى  والقـــــراءة األخصـــــب، والحـــــدس المعمـــــق بالمعلومـــــة، فـــــيض مـــــن الســـــرد المشـــــبع ب

  .)٢(الذي تمتد جذوره عميقا في التراث )١(")لبطله(

مالحظـــــات علـــــى وفيـــــات (هـــــو األول :صـــــدر للطـــــاهر كتابـــــان ١٩٧٧فـــــي عـــــام 

المالحظـــات ومـــن يقـــرأ هـــذا الكتـــاب يجـــد أن  .عـــن مؤسســـة الرســـالة فـــي بيـــروت )األعيـــان

ــــ ـــدكتور إحســـان عبـــاس ل وهـــذا يعنـــي أن األفـــق  )وفيـــات األعيـــان(تنصـــب علـــى تحقيـــق ال

ى التـي يهـيمن فيهـا هـذا األفـق األولـوهي المرة  ،هو أفق نقد التحقيقالمهيمن على الكتاب 

قيمـة  إلـى وقـد أشـار .األخـربعد أن كان يظهر إشارات متفرقة في عـدد مـن كتـب الطـاهر 

م مالحظاتـه وقّسـ .)٣(وٕالـى قـدرة الـدكتور إحسـان عبـاس فـي التحقيـق) نوفيات األعيا(كتاب

هـــــي تلـــــك الكلمـــــة التـــــي نشـــــرها فـــــي  ةوجعـــــل لهـــــا مقدمـــــ، )*(علـــــى وفـــــق عـــــدد المجلـــــدات

   .)٤()١٩٧٠، ٢٩س، ١١ج(يروتيةالب )ديباأل(مجلة
                                                 

علي : ، وظ٧/١١/١٩٩٤، محمد الجزائري، جريدة الثورة، )مقال(مشروعا روائيا من المولد حتى النشرالطاهر ) ١(

  .٧/٧/١٩٩٣، محمد رضا نصر اهللا، جريدة الرياض، )مقال(حي يرزق.. جواد الطاهر

  . ٢١٨: س؟ .ج: ظ) ٢(

، ١٠-٥: ١٩٧٧، ١ط علـي جـواد الطـاهر، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،. مالحظات على وفيات األعيان، د: ظ) ٣(

  .١٢٠-١١٩و

 ١٩٧١نشرت المالحظـات الثمـاني حلقـات متسلسـلة فـي مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق ابتـداء بكـانون أول (*) 

  .١٩٧٦وانتهاء بكانون ثان 

  .١٠-٧و ،٥: مالحظات على وفيات األعيان: ظ) ٤(
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. اســـتدراكات وتصـــحيحات وتنويهـــات علـــى تحقيـــق د -كمـــا هـــو واضـــح -الكتـــاب

وليكشــف فــي الوقــت نفســه ، طــاهر ونشــرها ليفيــد القــارئ والمحقــقجمعهــا ال ،عبــاس إحســان

وعـــن التقاطـــه ، علمـــه الغزيـــر تراثـــا وتحقيقـــا إلـــى ودقتـــه المســـتندة عـــن موضـــوعيته العلميـــة

 دبالنقد اللغوي وتاريخ األ، التحقيق أفقجانب  إلى وقد ظهر في الكتاب. )١(المغفول عنه

   .مةغة تعليمية وبفقرات مرقّ وكثير مما له صلة بالتحقيق ونقده معروضا بل

 عـــن وزارة اإلعـــالم )يدبـــوراء األفـــق األ(هـــو ١٩٧٧الكتـــاب الثـــاني الصـــادر عـــام 

ولهـذا الكتـاب مكـان خـاص مـن  .)الجمهوريـة(جمع فيه مقاالته المنشورة فـي جريـدة .ببغداد

 .)٢(لطــراوة أحّبهــا القــراء فــي فــن المقالــة، ومكــان خــاص مــن مرحلــة اإلغنــاء، نفــس الطــاهر

القريبـــة مـــن أو  مـــن بـــين كتبـــه الكثيـــرة بمقالتـــه اإلنشـــائية"قـــد أعلـــن الطـــاهر عـــن اعتـــزازه و 

بوصفه النافذة الجديدة بل األفـق  )٣()"يدبوراء األفق األ(اإلنشائية متمثلة بما جاء منها في

غـاب فـي مـدة التـدريس فـي الريـاض  بعـد أن -الجديد الذي اسـتثار فـن المقالـة مـن مكامنـه

للكتــاب األســبوعية  )الجمهوريــة( مــن جريــدة) آفــاق(فقــد فاتحتــه صــفحة -ادفــي بغــد وبعــدها

 تبالشـكل الكتـابي الـذي قلّـ عنايـةوهـذا يعنـي ال. )٤(فاستجاب ومضت المقالـة تتقـدم وتتوطـد

بـالنهج الـواقعي  عنايـةبسـبب هيمنـة ال) يدبـوراء األفـق األ(و )مقاالت(به في ما بين عنايةال

الـواقعي بـالنهج الجمـالي و بـالنهج  عنـايتينالموازنـة بـين ال إلى وبسبب العودة، في تلك المدة

   .في هذا الكتاب وفي كتب تالية

تواصــــال وٕاغنــــاء لمــــنهج فكــــري  )مقــــاالت(األولالمنطلــــق  إلــــى عــــودة -إذا -إنهــــا

خالصـة الـرأي الـذي "إن إذابة النقـد فـي المقالـة هـي :ولذلك وجدناه يقول ؛وشخصية متميزة

موافقــا  -وهــذا التحديــد التــاريخي يجعــل كــل مــا ســبقه  .)٥("عينياتبــدأ معــي فــي أوائــل الســب

                                                 
، ومالحظـــات ١٥/٩/١٩٧٨ريــة، ، صــبيح صــادق، جريـــدة الجمهو )مقـــال(مالحظــات علــى وفيـــات األعيــان: ظ) ١(

  .١١/٢/١٩٩٤على وفيات األعيان، شكيب كاظم سعودي، جريدة الجمهورية، 

  . ١٥٨ -١٥٧: ، وظ، موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  .١٨٦: س؟ .ج) ٣(

  .٢٢٣: ن.م:ظ) ٤(

  .١٢٥: ن.م) ٥(
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، مرجعيـــة استخلصـــت منهـــا هـــذه الخالصـــة -مبتعـــدا عنـــهأو  مقتربـــا منـــه ،مخالفـــاأو  كـــان

   .ومسندا استند إليه قراره هذا

أو  مــن مــادة اجتماعيــة"الــذي انطلقــت مقاالتــه  -)يدبــوراء األفــق األ(الطــاهر فــي

-)١("اهر إال لــدى مــن اســتطاع اســتكناه همومهــا مــن النقــادظــال سياســية ولكنهــا تبقــى عنــد

ومثـــل هـــذا الـــرأي دفـــع عبـــد  .)٢(المقالـــة لـــدينا أدبمقـــّالي اســـتطاع بإصـــداره ســـّد ثغـــرة فـــي 

 تتجلــى فــي، يـةدبفـن المقالــة األ إبــداعالتأكيــد أن والدة الحلـم األثيــر فـي  إلـى الجبـار عبــاس

أو  مقــاالت الكتــاب تتبــاين قربــا بــه الطــاهر جعــلمــا يعنــى وأن تنــوع ، )يدبــوراء األفــق األ(

 )الشاعر الكبير(الخاطرة مثل -فهناك المقالة .الفن -المقالة :)األنموذج -المقالة(دا عنعب

ـــة مثـــل ـــة النقدي ـــالجـــائزة (والمقال ـــة مثـــل )ىاألول ـــة التعليمي ـــة(والمقال ـــة العراقي ـــة  )المكتب والمقال

والمقالـــة ) أزمـــة أصـــوات(االجتماعيـــة مثـــل يـــةدبوالمقالـــة األ )يوســـف الصـــائغ(يـــة مثـــلدباأل

قــد شــهد الطــاهر فــي هــذا الكتــاب مولــد حلمــه األثيــر فــي ل.. ).شــيء فــي الجــو(الذاتيــة مثــل

  .)٣(يةدبلة األافن المق إبداع

كونهـا كتابـة جميلـة للمقـال الـذي  لـىع ةعـالو إن مقاالت هذا الكتـاب همـوم ثقافيـة 

هـي نفسـها التـي كانـت "عالج بهـا شـجون النقـد وٕان الروح التي ، )٤(عنه تعرف عنايةأعاره 

روح الحــرص  ..تــدفئ مقاالتــه فــي المكتبــة والترجمــة واألخطــاء النحويــة فــي القــول والكتابــة

وأن تتفــــتح للثقافــــة آفــــاق أكثــــر  ،وأن تســــود الحقيقــــة، الملحــــاح علــــى أن ينتصــــر الصــــحيح

 يعنــى -واضــح كمــا هــو -الطــاهر .)٥("وأن تنضــج فــي رياضــها ثمــار أكثــر وأحلــى، رحابــة

تحمـل همومـا  )يدبـوراء األفق األ(ن مقاالتأ يرى؛ ولذلك وجدنا من الواسعباألفق الثقافي 

وفـــي فـــن  دبالصـــحيحة لـــأل صـــولفـــي النقـــد والحيـــاة وفـــي البحـــث عـــن األوتثيرهـــا، ثقيلـــة 

                                                 
  .  ٢٢٣: س؟.ج)١(

  .١٣٦): مقال(ي جواد الطاهر وكتابه وراء األفق األدبيمع الدكتور عل: ظ) ٢(

  .٢/٥/١٩٧٨، عبد الجبار عباس، جريدة الراصد، )مقال(وراء األفق األدبي: ظ) ٣(

  .١٧/٦/١٩٧٨، قاسم عبد األمير عجام، جريدة طريق الشعب، )مقال(هموم ثقافية -وراء األفق األدبي: ظ) ٤(

  . ن.م) ٥(
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إنهــا مــن  .إنهــا األمــاني والحســرات التــي يطرحهــا الواقـع الثقــافي والنقــدي والحيــاتي .التعامـل

   .)١(ويثير االنتباه الشديد والتيقظ الدائم، التحرك إلى الذي يمأل ويدفع النوع

 إلـى مسـتندا، ممتزجا مع مالمح من آفاق أخـرلقد هيمن أفق المقالة على الكتاب 

ضـوء اإلعــالم النقــدي  )تمركــز(ومـنهج نقــدي يكشــف عمـا هــو خـارج نقطــة، موقـف أخالقــي

  .الثقافي

ه عنايتــبمحمــود أحمــد الســيد مثلمــا لــم يقطــع  هعنايتــوبهــذا المــنهج نفســه لــم يقطــع 

، م األعمـــال القصصـــية الكاملـــة لمحمـــود أحمـــد الســـيدوقـــدّ  فقـــد أعـــدّ ، بـــالطغرائي والخريمـــي

وصــــدر عــــن وزارة الثقافــــة والفنــــون ببغــــداد عــــام ، اإللــــه أحمــــدباالشــــتراك مــــع الــــدكتور عبد

فــــي جــــزءا كبيــــرا مــــن قصصــــه المنشــــورة ، المجمــــوع مــــن قصصــــه إلــــى لتضــــيف، ١٩٧٨

   .الصحف

الطاهر أكثر من مرة سـابقة لهـذا العمـل  عنايةلقد حظيت ريادة السيد لفن القصة ب

 صـولاسـتكماال تطبيقيـا أل، بهـذا الكتـاب ةالمتجليـ عنايـةال توفي هـذه المـدة كانـ، والحقة له

   .)٢(ى عنهاألولالدراسة 

النقـد  مقدمـة فـي(واختتمت السبعينيات بإصدار كتاب متميز غاية في األهميـة هـو

لإلعــــالم " -كمــــا يؤكــــد -فــــهألّ  .١٩٧٩عــــن المؤسســــة العربيــــة فــــي بيــــروت عــــام  )يدبــــاأل

كانـــت غـــايتي ":يقـــول عنـــه .)٣("ولـــيس هيامـــا بأفكـــار اآلخـــرين وضـــياعا للحقيقـــة، واإلفـــادة

ي دبــالقــارئ العربــي مــادة النقــد األ إلــى أن أوصــل -)المقدمــة(كمــا هــو موضــح فــي -ىاألولــ

تجنبـــا للخلـــط والغمـــوض والتصـــرف الـــرديء ، فـــي مصـــادرهم الغربـــي كمـــا هـــي لـــدى أهلهـــا

وينصــح باســم عبــد  .)٤("ية العامــةنســانوانتفاعــا بأعمــاق اإل، وابتعــادا عــن التقليــد الــرخيص

، طــالع علــى مــا فعلــه الطــاهر فــي الــدرس النقــدي عمومــاالراغــَب فــي اال، الحميــد حمــودي

                                                 
  .٢٤/٤/١٩٧٨، قاسم محمد حمزة، جريدة طريق الشعب، )مقال(ألفق األدبيوراء ا -هموم ثقافية: ظ) ١(

، ١/٤/١٩٧٩، قيس عبد الحسين، جريدة الجمهورية، )مقال(المجموعة الكاملة لقصص محمود أحمد السيد: ظ) ٢(

  ).مقال(والطاهر ناقدا وأستاذا

  .٢٨٦: س؟ .ج) ٣(

، جريــــدة القادســــية، ملحــــق، )مقــــال(النقـــد األدبــــيالـــدكتور علــــي جــــواد الطــــاهر وحــــديث عــــن : ، وظ٢٨٦: ن.م) ٤(

٢١/٩/١٩٨١.  
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كاملة ويعطيه خالصات فـي منهجـه ه ييسر له مكتبة نقدية مت؛ ألنبقراءة هذا الكتاب المهم

   .)١(بالفن واألداء عنايةمنهج الدراسة الجمالية التي تجمع بين ال :المتكامل

منهجي رأى اختالج الفكر النقدي األوربي عند العرب  -في هذا الكتاب -الطاهر

علـــى مـــدى تمـــّرس "الـــذي يشـــهد  )٢(ف هـــذا الكتـــابواضـــطراب مصـــطلحاته ومدارســـه فـــألّ 

   .)٣("ر بالنظرية النقدية األوربيةالدكتور الطاه

والشـعر  دبخالصة الفكر العالمي وتجاربه في الفـن واأل -برأي الطاهر -الكتاب

، التمثيليــــة(والشــــعر الملحمــــي والشــــعر التعليمــــي والخطابــــة والمســــرحية )الوجــــداني(الغنــــائي

   .ي ومناهجهدبوالنقد األ سلوبوالقصة والمقالة واأل )الدراما

رات ومناقشـات جامعيـة ألقاهـا فـي دار المعلمـين العاليـة فـي ضاوأصل الكتاب مح

ثــم فــي كليــة اآلداب فــي جامعــة ، ١٩٥٩عــام  إلــى ١٩٥٤بغــداد فــي خــالل المــدة مــن عــام 

األصـل شـيئا جديـدا  إلـى وكل سـنة كانـت تضـيف، وفي الجامعة المستنصرية أيضا، بغداد

   .متأتيا من المطالعة حينا ومن مالحظات الطلبة حينا آخر

درســا وتحلــيال ليفيــد القــارئ بمــادة متصــفة بالســهولة طــرق تلــك الموضــوعات قــد و 

والدقـــة وبكونهـــا ثمـــرة وخالصـــة لقراءاتـــه الموّســـعة وبـــذرة وخطـــوة أولـــى لدراســـات وقـــراءات 

   .التلميذأو  موّسعة يقوم بها القارئ

ضــــــمنها كــــــل مــــــا وصــــــل إليــــــه مــــــن كتــــــب مترجمــــــة  )مكتبــــــة(وأردف الكتــــــاب بـــــــ

   .)٤(بالمقالةابقة ابتداء من الفن وانتهاء للموضوعات الس

                                                 
، كامـل عويـد العـامري، مجلـة آفـاق )بحـث(الدكتور علي جواد الطاهر رائد النقد األدبـي الحـديث فـي العـراق: ظ) ١(

  .١٥٤: ١٩٩٢، مايس ١٧عربية، س

  . ٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا:ظ) ٢(

  ).في الهامش(٥: ن.م) ٣(

: ١٩٧٩، ١علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط . مقدمة في النقد األدبي، د: ظ) ٤(

علـــي جـــواد . ، د) قـــالوا لنـــا(، وعمـــود)مقـــال(، والـــدكتور علـــي جـــواد الطـــاهر وحـــديث عـــن النقـــد األدبـــي١١-٥

  .٤/١/١٩٧٨الطاهر، جريدة الجمهورية، 
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قصصـية صـدرت عـام  اتعـو منفسه جمع الطاهر كل مـا كتـب مـن مجوفي العام 

، ولكن الذي حدث أن الكتابة طالت ولم تأخذ طريقهـا للنشـر":وكتب عن ذلك قائال ١٩٧٩

   .)١("من أغنى األعوام بالمجاميع الجيدة ١٩٧٩ولكن الذي ظهر أن هذا العام عام 

 :وفــي حــديث لــه عــن جهــوده فــي الســبعينيات فــي أفــق القصــة وأفــق الروايــة قــال

واصلت متابعة القراءة والمـنهج الـذي سـرت عليـه فـي الخمسـينيات وقـد يكـون أوضـح ذلـك "

ـــة )رجـــل تكرهـــه المدينـــة(مـــا كتبتـــه عـــن يوســـف الحيـــدري فـــي شـــرع وٕاذ  .)الكلمـــة(فـــي مجل

كتبـت عمـا أصـدره يوسـف الصـائغ  القصاصون يطيلون من قصصهم مما يسـمونه روايـات

ثـــم كانـــت  .لـــدى القـــراء وكانـــت الكتابـــة عنهـــا موضـــوع نقـــاش بـــين أخـــذ وردّ  )اللعبـــة(باســـم

مقــاالت متواليــة فــي مفهــوم الروايــة أخرجــت كــل هــذا الــذي يصــدره الشــباب ويكتبــون علــى 

روايـــات أو  وٕانمـــا قصصـــا طويلـــة، بعيـــدا عـــن المصـــطلح الحقيقـــي للروايـــة، )روايـــة(غالفـــه

كما كان للكاتب موقف فيه شيء من التشدد إزاء ما عـرف بالقصـة السـتينية ورأى ، يرةقص

فيمــا كــان يكتبــه آنــذاك محمــد خضــير هــو األنمــوذج األمثــل للقصــة القصــيرة فــي تطورهــا 

  .ه عن تغير في خط التناول نقديافويكشف إدراكه للتشدد في موق .)٢("الطبيعي

  .)٣(اهر في بابلوفي شهر نيسان من ذلك العام حاضر الط

مـــا مـــّر يـــدل علـــى أن الطـــاهر كـــان يغنـــي فكـــره النقـــدي، متجـــاوزا أســـاليب التلميـــذ 

فــي أثنــاء تطبيــق األفكــار إلغنائهــا  )أســتاذية(المــاهر المطّبــق ألفكــار مــا، إلــى التعامــل بـــ

      .والسيما حين يوظفها في آفاق جديدة، أو يعمق توظيفها في آفاق ارتادها من قبل معرفيا

        

    

  

  

  

                                                 
  .١٤٥: س؟ .ج) ١(

  .١٤٥-١٤٤:  ن.م) ٢(

: ١٩٧٩، نيسـان ١١، س٥٥، شـكر حـاجم الصـالحي، مجلـة ألـف بـاء، ع )مقـال(الطاهر يحاضر في بابل: ظ) ٣(

٤٩.  
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  املبحث الثالث 
نمرحلة ال

ّ
   )١٩٩٦ -١٩٨١(تمك

ولـم يقطـع "، )١(فـي جامعـة بغـداد ١٩٨١/ ١١/٣ لتقاعـد فـيا اإلحالـة علـى حدثت

والشروع بما كان يصعب الشـروع  ،جاز ما لم ينجزنإل السلسلة فهو نعمة زادت من التوجه

الكتابـــة والتـــأليف  إلـــى أي أن التقاعـــد أســـهم بصـــورة فاعلـــة فـــي انصـــراف الطـــاهر ،)٢("فيـــه

قراءتـه  إلـى قـراءة مـا يشـعر أنـه بحاجـة ٕاعـادةو  ،وٕالـى قـراءة مـا لـم يقـرأ ،وٕاكمال ما لم يكمل

   .مرة أخرى

عــن جامعــة  )مــنهج البحــث فــي المثــل الســائر(وكــان مــن نتــاج ذلــك صــدور كتــاب

التــي  )أبنــاء األثيــر(وأصــل هــذا الكتــاب بحــث موســع قّدمــه فــي نــدوة .١٩٨٢الموصــل عــام 

مـنهج البحـث (إنه في حقيقته تطبيق لكتابي":يقول الطاهر عنه .)٣(قدتها جامعة الموصلع

...] [)ابـــن األثيـــر(لمؤلـــف عربـــي واحـــد هـــو )لســـائراالمثـــل (علـــى كتـــاب واحـــد هـــو )يدبـــاأل

 وقبــل أن أؤلــف -مبكــرا -ي أدركــتألنــ :أقــولو  ؟لــم المثــل الســائر دون غيــره :ولكنــك تقــول

ومـا البـن األثيـر ، مـن عناصـر المـنهج النـادرة )المثـل لسـائر(ما فـي) يدبمنهج البحث األ(

   .)٤("من هاجس عجيب بالمنهج

تمثــل ظــاهرة  )٥(يــدور حــول مــادة تراثيــة -وكمــا هــو واضــح، علــى هــذا -الكتــابف 

تجليــة بتقــديم األدلــة ممتميــزة لــم يشــر إليهــا ســابق علــى هــذا الشــكل مــن اإلشــارة الناضــجة 

أول  )المثل السـائر(إن":طاهر ذلك النضج المتميز بقولهيوضح ال .الكافية في بحث موسع

ـــة -كتـــاب ـــه مـــن )المـــنهج( إلـــى فـــت نظـــريل -مـــن كتـــب العربي ؛ وأول مـــا لفـــت نظـــري إلي

كـــان جـــزءا مـــن مناهـــل ثقافـــة  )المثـــل الســـائر(نفـــإذلـــك  لـــىوعـــالوة ع ،)٦(")تـــهمقدم(المـــنهج

ع االهتمـام بمـنهج البحـث يرجـ :فقـد قـال عنـه ،به وقرأه أوائل الخمسينيات عني إذ ،الطاهر
                                                 

  .٢٧٩و ،٢١٥: س؟ .ج: ظ) ١(

  .١٢٣: موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ، وظ٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  .٢٧٤: س؟ .ج: ظ) ٣(

  .٢٧٥: ن.م) ٤(

  .٢١٨: ن.م: ظ) ٥(

  . ٣: ١٩٨٢، ١علي جواد الطاهر، مطابع جامعة الموصل، العراق، ط. حث في المثل السائر، دمنهج الب) ٦(



אאאא                                      א
  

         

. ..مــا قبــل أوائــل الخمســينيات إلــى أو أوائــل الخمســينيات إلــى ،إلــى زمــن غيــر قصــير"فيــه 

واطلعــت علــى توجيهــات المــؤلفين  )المــنهج(دت علمــا بـــكلمــا ازد -بعــد ذلــك -وزاد االهتمــام

حتـــــى إذا شـــــرعت ، ومارســـــت البحـــــث نفســـــه عمليـــــا ونظريـــــا، المحـــــدثين وأســـــاتذة البحـــــث

كــان ابــن األثيــر مــاثال إزائــي وكانــت مقدمتــه نقطــة إضــاءة فــي  ،وأؤلــف فيــه )لمــنهجا(أدّرس

وجــــود المــــنهج عنــــد  إلــــى )يدبــــمــــنهج البحــــث األ(ومــــن هنــــا أشــــرت فــــي كتــــابي، طريقــــي

يـا لـه بوصـفه بإذ يمثـل جـذرا عر  ،يـدعم الطـاهر منهجيـا -في هـذا -وابن األثير .)١("العرب

  .منهجيا

الخالصـة فـي (موسـوعة الصـغيرة فـي بغـداد كتـابفي العام التالي لـه صـدر عـن ال

أعمـل علـى دراسـة "فـي هـذا الكتـاب كنـت  :الـذي قـال عنـه الطـاهر )الغربـي دبمذاهب األ

العلــم بهــا وتبيــان مصــطلحاتها واإللمــام بعوامــل نشــأتها  إلــى أقصــد، الغربــي دبمــذاهب األ

أخضـــع وأن  أن إلـــى ومـــا أقصـــد .ينســـانوشـــيء مـــن اإلفـــادة مـــن جوهرهـــا اإل، فـــي بالدهـــا

ي أعد هـذا الخضـوع ضـعفا ألن ؛سلطان مذهب من مذاهبها إلى أديبأو  يخضع أي قارئ

التــأثر ":وتوضــيح ذلــك نجــده فــي قولــه، )٢("ويــدل علــى شخصــية مهلهلــة، ال يخــدم صــاحبه

إال فـي ظـروف خاصـة ...] [وال يكون االنضـواء، شيء واالنضواء تحت مذهب شيء آخر

ن خاتمــة رأيــه فــي أوهــذا الــنص المقتــبس مــن الخاتمـة يؤكــد ، )٣("لبلـد معــين فــي زمــن معـين

  .)٤(الكتاب تكشف عن ذلك

 الكالســيكية :الغربــي الكبــرى علــى مــر التــاريخ دبمــذاهب األ"لقــد عــالج الكتــاب 

وأوضـح أنهـا  .والرمزيـة والسـريالية )والطبيعيـة ةناسـيوالبار (الواقعيـة، الرومانتيكية، )الجديدة(

ـــكـــان النقـــد األ أدبمـــذاهب  ـــادب ـــا وعملي ـــمســـايرا للمـــذهب األ، ي جـــزءا منهـــا نظري ي فـــي دب

 )الواقعيــة االشــتراكية(وكــان المؤلــف منتبهــا علــى أن كتابــه يعــوزه الوقــوف عنــد.. .)٥("حياتــه

                                                 
  .٣: منهج البحث في المثل السائر) ١(

  .٣١٩: س؟ .ج) ٢(

  .١١٦: ١٩٨٤، ٢علي جواد الطاهر، دار الرائد العربي، بيروت، ط . الخالصة في مذاهب األدب الغربي، د) ٣(

  .٣١٩: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .٢٧٧: ن.م) ٥(
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 )٢()يدبــمقدمــة فــي النقــد األ(هه تكملــة لكتابــلــى أنــع -كــذلك -بهــاتومن، )١()الوجوديــة( وعنــد

تصـال الهـاتفي الـذي أجرتـه الصـفحة الثقافيــة لكـن اال )٣(بـل كـان مـن المقـرر أن يظهـر فيـه

وتجمــع بعــد ذلــك ، )٤(أن تنشــر مادتــه متتابعــة فــي حلقــات إلــى فــي جريــدة الثــورة معــه أدى

   .١٩٨٣لتنشر عام 

رد فعـل الخـتالج  -)يدبـمقدمـة فـي النقـد األ(كما هو شـأن مـادة -إن مادة الكتاب

لفهمهـا علـى حقيقتهـا ، ارسـهالفكر النقـدي األوربـي عنـد العـرب واضـطراب مصـطلحاته ومد

   .)٥(التي لها لدى أهلها

علــى مســألة مهمــة جــدا "المكثفــة المــوجزة  )الخالصــة(وقــد وضــع المؤلــف يــده بهــذه

وعلـى أيـة أسـس ، ومـا يتـرك، مـا يؤخـذ منهـا :العربي باآلداب األخـرى دبتتناول عالقة األ

يصــح أن نطبــق هــذه  وهــل ؟؟ وٕالــى أيــة حــدود يقــوم التــأثر والتــأثيريكــون الــرفض والقبــول

   .)٦("العربي؟ دبالمذاهب على األ

ــ )الخالصــة(هــذه فــوق أي  دبوتفيــد المتلقــي ثقافــة وتكشــف بقــاء األ صــولم األتعّل

هـــذه الخالصـــة خالصـــة ولـــذا خلـــت مـــن  .وتعلـــن عـــدم خلـــود أي مـــذهب، تقنـــينأو  تحديـــد

جهـــود علـــى ثمـــرات " -كمـــا يؤكـــد الطـــاهر نفســـه -؛ فجـــوهر هـــذا العمـــل يقـــوم)٧(الهـــوامش

النظـــرات فتكـــون الصـــفات أو  اآلخـــرين مـــن أهـــل العلـــم بمـــادتهم وحيـــث تلتقـــي المعلومـــات

   .)٨("شبه متفقأو  وتكون المقررات متفقا عليها، شبه واحدةأو  العامة واحدة

                                                 
  .  ٢٧٧: س؟.ج: ظ) ١(

  .٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٢(

  . ٣: الخالصة في مذاهب األدب الغربي: ظ) ٣(

  .٥ -٤: ن.م: ظ) ٤(

، ســعيد جاســم )مقــال(، والخالصــة فــي مــذاهب األدب الغربــي٣): بحــث مخطــوط(علــي جــواد الطــاهر ناقــدا: ظ) ٥(

  .٢٩/٤/١٩٨٣الزبيدي، جريدة الجمهورية، 

  ).مقال(خالصة في مذاهب األدب الغربيال) ٦(

  .ن.م) ٧(

  .٥: الخالصة في مذاهب األدب الغربي) ٨(
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حـدود  -خارج ما ورد في المقدمـة والخاتمـة -" ويعلن أن عمله فيه ال يكاد يتعدى

وشـبيه بتوجـه الطـاهر هـذا قـول حامـد أبـو .. .)١("والعـرض المراجعة والفهم واالنتقاء والـربط

القارئ العربي في لغـة سـهلة ميسـورة كمـا كانـت  إلى لماذا ال ننقل هذه المعارف أوال":أحمد

تفعــل األجيــال الماضــية منــذ مدرســة الحكمــة فــي عهــد المــأمون حتــى جيــل محمــد منــدور 

 مــن االســتقرار والــذيوع نلجــأدرجــة  إلــى وعنــدما تصــل هــذه المعـارف، ومحمـد غنيمــي هــالل

، األفضــل أن نتعامــل مــع االتجاهــات الجديــدة مــن منطلــق نظــري":وقولــه، )٢("التطبيــق إلــى

اقتنــاع عبــد الــرحمن أيــوب بـــ  -كــذلك -وشــبيه بــه ،)٣("بشــرط التعامــل المنهجــي الســليم، أوال

والنقديـة كباب الباحثين العرب على توحيد المصطلحات اللسـانية نال ضرورة الدعوة مجددا"

  .)٤("خدمة لتقدم الثقافة العربية

عـــن دار الرائـــد العربـــي فـــي  )تحقيقـــات وتعليقـــات(صـــدر كتـــاب ١٩٨٤وفـــي عـــام 

  .يدبوالنقد األ، دبوتاريخ األ، النقد اللغوي :قائما على آفاق متعددة منها، بيروت

مجلـة فـيعّلم أو  ن صاحبها يرى خطأ وهـو يقـرأ فـي كتـابأ"تعني  )تحقيقات(وكلمة

 إلـــى يشـــير، )×(أي شـــيء آخـــر مثـــل عالمـــة الضـــربأو  )تحــــ(ى الصـــفحة إزاءه بكلمـــةعلـــ

يتأكــد منــه فــي المصــادر "ثــم ، )٥("الموضــع ويســّهل الرجــوع إليــه ويعــين علــى االحتفــاظ بــه

هــذه األشــتات أشــتاتا أخــرى مــن كتــاب  إلــى )يضــيف(ثــم، فيجمــع شــتاته، والمراجــع الموثقــة

  .)٦("وشرعت تأخذ منه وقتا خاصا وجهدا خاصا، ترجمةأو  تأليفا، أخرىمجلة أو  آخر

المصــادر حتــى فيمــا يــراه تــام  إلــى الرجــوع"أي ، وهــذا هــو منهجــه فــي التحقيقــات

 -فـي ذلـك -وهـو ال يقبـل .والفائـدة. .وحرصـا علـى الكمـال، الخطأ دفعا لما يكون من وهـم

                                                 
  .٦: الخالصة في مذاهب األدب الغربي)١(

  .١٥: ١٩٩٤، ١حامد أبو أحمد، مؤسسة اليمامة، الرياض، ط. نقد الحداثة، د) ٢(

  .١٤-١٣: ن.م) ٣(

  .١٢: ت.أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دعبد الرحمن : مدخل لجامع النص، جيرار جينيت، تر) ٤(

  . ٥: تحقيقات وتعليقات) ٥(

  .٦: ن.م) ٦(
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ثبيـــت هـــذه ه ال يلتـــزم تإال أنـــأكثـــر مـــن كتـــاب  إلـــى وقـــد يرجـــع، بـــأي مرجـــع وٕانمـــا يتقصـــى

  . )١("المصادر لئال يثقل على القارئ

تنبـه تأكد نفعها للمؤلف وللقارئ فيما تصحح حينا وفيما "وبعد أن نشر عددا منها 

وفـي نفـس المؤلـف مـن ، وفيما يمكن أن تزرع في نفس القارئ من سـجية الحـذر، إليه حينا

   .)٢("ضرورة التأني

 وٕانما تعّداه، صرا على تصحيح الخطألم يعد أمر التحقيق مقت"، وثم اتسع الميدان

ة مـدخرة ز وفيها ما يكـون أشـبه بجـزا، فيها الخبر الطريف والرأي الحصيف، مواد أخرى إلى

   .)٤(وما هو أبعد منها )يةدبالمصطلحات األ(مثل )٣("لبحث مقبل

وكـــان فـــي "بـــدأ لديـــه مبكـــرا  ]وضـــع عالمـــة= [أن التعلـــيم إلـــى وقــد أشـــار الطـــاهر 

لمحمــــد لطفــــي  )حيــــاة الشــــرق(فــــي أول الثانويــــة عنــــدما قــــرأ كتــــابأو  طةالدراســــة المتوســــ

ن مــن أوٕالــى ، )٥("إنهــا الحيــرة :وقــال.. .فيــه عاصــمة للمنــاذرة )الحلــة(ن رأىأ )هفهــزّ (جمعــة

الجـــامع "وٕالـــى أن ، )٦(والترجمـــة، التـــراث والدراســـة الحديثـــة :ميـــادين الكتـــب المعلّـــم عليهـــا

فــي  األولالــدافع أن  ويبقــى الفــرق، هنــا وهنــاك) الكتــاب(هــو") التعليقــات(و )التحقيقــات(نبــي

فــي  األولن الــدافع أو  ،لــم يخــل القســم مــن التنويــه بالصــوابوٕان ، بيــان الخطــأ األولالقســم 

بعــد  -ويبقــى، وٕان لــم يخــل مــن التنبيــه علــى الخطــأ، القســم الثــاني اإلعــالن عــن األصــالة

   .)٧("فرق في األداء -ذلك

 -أّخرهـا أو  -م نفسـهال يـذيع سـرا إن قـدّ "وأنـه ، قسـمينمـؤمن بجـدوى الوأعلن أنه 

أن  )الهوايــة(فــي طبـع نكـاوٕاذا  .فـي التعليقـات كمــا هـو هـاو فــي التحقيقـات )هــاو(علـى أنـه

                                                 
  .٢٨٠: ، وظ٥: تحقيقات وتعليقات )١(

  .٦: ن.م) ٢(

  .٦: ن.م) ٣(

  .٧-٦: ن.م: ظ) ٤(

  .٥: ن.م) ٥(

  . ٩: ن.م: ظ) ٦(

  .١١: ن.م) ٧(
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ومـن ذلـك  .)١("فمن الصعب أن يجهـز الفتـور العـابر علـى الهـوى الرسـيس، يعترضها فتور

   .)٢(ليق من المقالةس الكتاب وقرب التعالهوى زيادة في عنصر الطراوة ونفَ 

 إلــى وقـد بــدأ نشـر حلقــات التحقيقــات والتعليقـات فــي منتصــف السـبعينيات واســتمر

   .)٣(البيروتية )ديباأل(ومجلة، وفي مجلة المكتبة، في جريدة الجمهورية، بداية الثمانينيات

   .)٣(البيروتية

معجـــــم المطبوعـــــات العربيـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة (صـــــدر لـــــه ١٩٨٥فـــــي عـــــام 

وقــد أشــرنا إليــه فــي الحــديث عــن مــدة ، ة العالميــة فــي بغــداد بجــزءينعــن المكتبــ) الســعودية

 دبويتبـــــين مالمـــــح األ يتقصـــــى الكتـــــاب الســـــعودي"إنـــــه كتـــــاب  .التـــــدريس فـــــي الريـــــاض

ه اسـتقراء أي أنـ، )٤("ال ينفصل عـن الـدين والتـاريخ والسياسـة واالجتمـاع دبواأل، السعودي

حلقــات فــي مجلــة  ســاساألنشــرت مادتــه ، )٥(الثقافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية طشــلمنا

عمــل رائــع ولــه أهميتــه لــدى رجــال العلــم والمعنيــين "وهــو  .)٦()العــرب(الجاســر حمــد الشــيخ

فعملـه يكـاد ، بالتأليف والنشر ويبهرك فيه قدرة المؤلف وصبره وجلده على البحث والمتابعة

مؤلفات لم  مامأه ويجد القارئ نفس. .يشمل كل المطبوعات التي صدرت خالل تلك الحقبة

   .)٧("ولمؤلفين لم يسمع عنهم من قبل ،يقرأ عنها من قبل

تأصيل معرفي لثقافة بـالد كـان أجل  من، يحارب على كافة الجهات"وكان مؤلفه 

ه يرهــق نفســه فــي ألنــ ؛ويشــفق بعضــهم عليــه أحيانــا، أبناؤهــا يســخرون مــن جهــوده أحيانــا

 )العـــرب(بعـــد نشـــر المقـــاالت فـــي مجلـــة بـــل إن بعضـــهم هاجمـــه، تفيـــد تنفـــع وال ال أمـــور

                                                 
  .١١: تحقيقات وتعليقات )١(

  .٩: ن.م: ظ) ٢(

  .٦ :ن.م: ظ) ٣(

  .٢١٩: س؟ .ج) ٤(

  . ١٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٥(

  .  ٢١٩: س؟ .ج: ظ) ٦(

  .١٩/٢/١٩٨٦، محمد عمر العامودي، جريدة عكاظ السعودية، ) حديث األربعاء(عمود) ٧(
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، اعتـراض جـذريأو  تعلـق بخـالفتأكثـر ممـا ، ألسباب تتصل باالدعاء واالنتفاخ المعرفي

   .)١("خاصة أن مهاجميه لم يكونوا يعرفون عن ثقافة بلدهم عشر ما يعرفه

مــــن يقــــرأ هــــذا الكتــــاب أن  شــــك فــــي ال :وأضــــاف جاســــر عبــــداهللا الجاســــر قــــائال

والـذي كـان لضـخامته يتطلـب وجـود طـاقم كامـل ، د العظيم الذي بذلهسيكتشف مدى الجه"

ولكنـــه أختـــار ، ]عيـــاد[مثلمـــا فعـــل شـــكري، لقـــد كـــان بإمكـــان الطـــاهر أن يصـــمت.. ومؤهـــل

اكتشـــفوا متـــأخرين "وذكـــر أن الســـعوديين ، )٢("رياديـــا أن يكـــونل وفّضـــ، الطريـــق األصـــعب

وية النتاج الثقافي ي مرحلة كانت أنْ والدور العظيم الذي قام به ف، فضل علي جواد الطاهر

 )*(خــالل أربــع -قــام، فهــذا الرجــل العظــيم، المحلــي تكــاد تضــيع بســبب اإلهمــال والتجاهــل

بمتابعة ورصـد البـدايات الثقافيـة فـي مجـال النشـر والطباعـة  -سنوات قضاها في السعودية

امـرئ أن يعــرف يمكــن ألي  كمـا تــرجم لكثيـر مــن المثقفـين الســعوديين الـذين ال، والصـحافة

   .)٣("إال من خالل كتاب الطاهر، عنهم أي شيء

روح "ن فـــإ ،مقــاالت الكتـــاب البحثيــة تتخــذ هـــيكال ببليوغرافيــاأن  وعلــى الــرغم مـــن

كانـت دافعـا للقـارئ العـادي علـى تلمـس ، التي بثها في ثنايا هذه المقـاالت، يةدبالطاهر األ

ذاك فـي دنيـا أو  فـة مـع هـذا الكتـاببعـض مواق] علـى القـارئ[كيـف ال وهـو يقـص.. يتهاأدب

   .)٤("التأليف السعودي

معجـم أو  ؛ فكتابـه هيكـل)٥(معجمـي -كمـا هـو واضـح ،في هـذا الكتـاب -الطاهر 

فيــه  أدبوهــو مــؤرخ . )٦(يــةأدبعــن المطبوعــات الســعودية مصــوغ بــروح ببليــوغرافي نقــدي 

  . المغفول عنه -فيما التقط -التقط فيه، أيضا

                                                 
رق األوسـط ، جاسـر عبـداهللا الجاسـر، جريـدة الشـ)مقـال(معجم المطبوعات العربية في المملكة العربيـة السـعودية) ١(

  .١٢/٥/١٩٩٣السعودية، 

  ن.م )٢(

  . خمس وليس أربعا(*) 

  ).مقال(معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية) ٣(

  ).مقال(حي يرزق.. علي جواد الطاهر) ٤(

  .٣): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٥(

  ).مقال(حي يرزق.. علي جواد الطاهر: ظ) ٦(
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 -كمـا يـرى -قبـل طبعهـا فـي كتـاب )العـرب(المادة فـي مجلـةوكان هدفه من نشر 

الــبالد  أبنــاءالعلــم مــن  وأهــلمــت لديــه علــى المثقفــين ظهــو أن يعــرض هــذه المــادة التــي انت

الصـحيح  إلـى االطمئنـان :األول :قبـل غيرهـا قاصـدا مـن ذلـك أمـرينالتي يهمها الموضوع 

ة علـى المتلقـي ليبـين عـرض للمـادوهـذا ال. )١(تصـحيح الخطـأ وٕاكمـال الـنقص :الثـاني، منها

   .به الطاهر في كثير من كتبه عني أسلوب ،رأيه فيه

 )١٥٤٢(ومــن يقــرأ الخاتمــة التــي امتــدت فــي الجــزء الرابــع مــن الطبعــة الثانيــة مــن

ولــم  ،بآفــاق كثيــرة تعــّرض لعــدد منهــا فــي كتبــه الســابقة ةواضــح عنايــةيجــد  )١٧٠٠(إلــى

 راثـي التـي جـاءت فـي الصـفحات التـي تلـت الخاتمـةومـن يقـرأ الم .يتعرض لعدد آخر منهـا

ا وأســـتاذا إنســانعارفيــه  عنـــد -وٕان كــان يعلمهــا -يعلــم مكانــة الطـــاهر )١٨٠٩ – ١٧٠١(

   .وناقدا ومفكرا وصديقا

ضمن سلسلة منشـورات وزارة في صدر ديوان الجعفري  -١٩٨٥ -في العام نفسه

   .راك مع ثائر حسن جاسموقد جمعه وحققه باالشت، إلعالم في العراقاالثقافة و 

، )١٩٧٩ -١٩٠٨(ابـن جعفـر كاشـف الغطـاء.. .الجعفري صـالح بـن عبـد الكـريم

الحريـة  إلـى مـع الجديـد ومـع الـدعوة"إنه  .)٢("من أنصار الجديد ومناوأة أنصار القديم"علم 

  .)٤(وله جذور تمتد عميقا في التراث، )٣("الفكرية والتفتح الذهني

ن المحققــان منهجهمــا فــي ثــم بــيّ ، وعــن شــعره، عفــريتحــدث الطــاهر عــن حيــاة الج

ومـــن نافلـــة القـــول الـــذي لـــم نـــذكر أمثالـــه فـــي كثيـــر مـــن  .وأثبتـــا نـــص الـــديوان، )٥(التحقيـــق

 ،والتحقيق في هـذا الـديوان، ونقد الشعر، دبوضوح أفق تاريخ األ إلى أن نشير، المواضع

بـالجعفري لـم نكـن  عنايـةال هذهـأن  لـىإأن نلفـت االنتبـاه  -كمـا نـرى -ولكن ليس من نافلته

فـي ، لى أن الطاهر لـم يعـّرف بشـريكه الـذي كـان أحـد طلبتـهإ و ، بإشارات سابقة امهيأين له

                                                 
  .٢٠: لمطبوعات العربية في المملكة العربية السعوديةمعجم ا: ظ) ١(

، ١علـي جـواد الطـاهر وثـائر حسـن جاسـم، دار الحريـة، بغـداد، ط: ديوان الجعفري، جمعه وحققه وأشرف عليـه) ٢(

١٢: ١٩٨٥ .  

  . ١٣: ن.م) ٣(

  .٢١٨: س؟ .ج: ظ) ٤(

  .٢٤-١١: ديوان الجعفري: ظ) ٥(
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إن لــم نقــل إنهــا شــركة  -ويمكــن أن نــرّجح! حســب علمنــاب، األخــرفــي كتبــه أو  هــذا الكتــاب

  .المحقق الثاني في األصل مما ُيعنى بهبالجعفري  كون العناية -ا الغموضيلّفه

علـى األقـل فـي  -أكثـر مـا أعنـى باقتنائـه"قال  ١٩٨٥وفي حوار مع الطاهر عام 

، موضــوعه النقــديأو  ومــا كــان عميقــا فــي دراســته، الكتــاب المتــرجم -تينخيــر الســنتين األ

وٕاكمـال مـا ورد  )يدبـمقدمـة فـي النقـد األ(النظـر فـي كتـابي إعـادةولهذا عالقة مباشرة بعزم 

؛ بســبب اهتمــامي لــي ذلــك المتــرجم فــي القصــة القصــيرةيو  )فــي المكتبــة(فيــه تحــت عنــوان

معجـم القصـة القصـيرة (وفكـرة قـد تتحقـق فـي عمـل معجـم بعنـوان، الخاص بالقصة القصيرة

  .)١(")المترجمة

التـــراث (فاشـــترك بــــ، لالشـــتراك ببحـــث فـــي المربـــدوفـــي العـــام نفســـه دعـــي الطـــاهر 

، حـث للـدكتور حمـادي صـمودمـع ب ١٩٨٦وصـدر عـام  )والشعر الحر في الريادة العراقيـة

معنــى الــوعي الشــعري  -)الشــعر والتــراث(:٢ -الشــعر متغيــرات المرحلــة(فــي كتــاب بعنــوان

وهـــذا البحـــث دراســـة حشـــدت لهـــا  .عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة فـــي بغـــداد )بـــالتراث

بيــد أنهــا دراســة وليســت نصــا ، بهــدى منهــا ومــن الــذوق والــروح النقــدي"المصــادر فســارت 

   .)٢("نقديا

وعـرض فـي تمهيـده مسـيرة  )٣(د في مقدمته داللة المصطلحات التي وردت فيـهحدّ 

بوصــفه خطــوة  )٤(اســتخدامه المــنهج التــاريخي إلــىوأشــار فيــه ، الشــعر الحــر بصــورة مــوجزة

، )٥("نظائرهـا وبيـان مـدى االخـتالف والتفـرد فـي مكانـه إلـى جمع األشـباه"أولى تليها خطوة 

يجعــل الباحــث فــي وكــده أن يفــرض علــى الشــعراء رأيــا "لــم ذ إ ،منطلقــا مــن النصــوص أوال

                                                 
  .١٦٧-١٦٦: س؟ .ج) ١(

  .١٤): بحث مخطوط(اهر ناقداعلي جواد الط) ٢(

علــي جــواد الطــاهر، دار الشــؤون . حمــادي صــمود، ود. الشــعر والتــراث، د: ٢-الشــعر ومتغيــرات المرحلــة: ظ) ٣(

  .٢٩-٢٧: ١٩٨٦الثقافية العامة، بغداد، 

  .٣٣-٣١: ن.م: ظ) ٤(

  .٣٣: ن.م) ٥(
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وٕانما المهم استنباط المعنى العام من النصوص نفسها ثم توزيعه على مـا ، عليهأو  للتراث

   .)١("يقع عليه من نصوص

إلــى ناقــد " -فيمــا يحتــاج إليــه لينضــج -الشــعر يحتــاجأن  وذكــر فــي نهايــة البحــث

موهبـــة وٕاخـــالص النيـــة علـــى عمـــق فـــي التـــراث بعـــد صـــدق ال -كـــذلك -مـــن جنســـه متـــوفر

وٕاال صـار هـذا الناقـد تابعـا ذلـيال للشـاعر تخـف رجلـه  ..العربي وعمـق فـي التـراث العـالمي

ومعنــى هــذا أن الــذين تصــدوا لنقــد الشــعر يتحملــون مــن المســؤولية مــا  .علــى حــس طبلــه

أن الــالزم وكمــا كــان فــي الشــعر الحــر نبــوغ كــان  .يتحمــل الشــعراء مــع زيــادة فــي الحســاب

دعـاء كـان المطلـوب لـه فيه جـرأة علـى العبـث وجـرأة فـي اال وكما كان .له ناقد نابغة يكون

  .)٢("ناقد جريء على فضح الزيف جريء على دفع الباطل

ببـال  -مـع غيـره -ما مّر ببال أحد قرأ هذا الكالم اسم نازك المالئكة فإنه مرّ وٕاذا 

؛ ولكنهـا لـم تكـن المرشـحة للعمليـة النقديـة، اقـدةكانت نازك المالئكـة ن":ولذلك قال، الطاهر

ومضـت تفصـل القواعـد ، ها مسكونة بنفسها دفاعا عنهـا إن لـم يكـن هجومـا علـى غيرهـاألن

وكـــان المرشـــح الكبيـــر ":قـــائال وأضـــاف، )٣("وقياســـا علـــى مالبســـها القديمـــة. .علـــى قامتهـــا

لـدكتور إحسـان عبـاس ولكـن ا، لمنصب الناقد المطلوب هو األستاذ الدكتور إحسان عباس

وقع في التشتت الكبير من البحث والتحقيق والتأليف والتـدريس والترجمـة والنشـر ووقـع فـي 

شــيء ممــا وقعــت فيــه نــازك المالئكــة مــن حماســة عرضــت يومــا وصــعب علــى صــاحبها 

  .)٤("شيء من المداورة إلى التراجع الصحيح فمضى

إذ أصـدر ، بـالخريمي -نعلـى الـرغم مـن مضـي السـني -الطـاهر عناية نقطعتولم 

 ١٩٨٦فــي سلســلة الموســوعة الصــغيرة عــام  )حياتــه وشــعره -أبــو يعقــوب الخريمــي(كتــاب

سـيد هـو ومنه البيت الذي يراه ، ه بالخريمي وبشعرهعنايتمسيرة  -في مقدمته -ذكر .أيضا

  :، وهووالذي تأّسينا به في مقدمة بحثنا هذا ،)العينية(أبيات الخريمي الرثائية

                                                 
  .٣٣: الشعر والتراث: ٢-تغيرات المرحلةالشعر وم)١(

  .٢٩-٢٧: ن.م :ظ )٢(

  .١٠٠: الشعر والتراث: ٢-الشعر ومتغيرات المرحلة) ٣(

  .١٠١: ن.م) ٤(
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ـــن ســـاحة الصـــبر أوســـع   أن أبكــــــي دمــــــا لبكيتــــــهولــــــو شــــــئت  ـــه، ولك  )١(علي

أن المنشور هنا هو البحث الذي نشرته مجلة مجمع اللغة العربيـة بدمشـق سـنة  إلى وأشار

  .)٢(١٩٦٦تموز ، ٤١م، ٤وج ٣ج :في حلقتين ١٩٦٩

وقـال ، في هذا الكتاب عّرف بالخريمي وكشف عن عالقة شـعره بعصـره وبظروفـه

 ١٩٧(التي وصف فيها ما آلت إليه بغداد تحت وطأة الفتنة العارمـة سـنةعنه في قصيدته 

        :والتي كان مطلعها ،)هـ

ــــــــم يلعــــــــب الزمــــــــاُن ببغـــــــــ ــــــــالوا ول ـــــــــــْر بهـــــــــــا عواثُرهـــــــــــا   ق ـــــــــــداَد وتْعث  ـ

ــبصــور فتنــة بعينهــا فلقصــيدته قــوة تُ وٕاذ  ،فــي قصــيدته )ياإنســان(لقــد كــان" ، ع بهــا كــل فتنــةشِّ

وقـــال عـــن ، )٣("الحـــذر مـــن الفـــتن والعمـــل علـــى تجنـــب وقوعهـــا إلـــى وتـــدعو عقـــالء القـــوم

فقد جمعـت مزايـا ، للقصيدة عن األهمية التأريخيةوال تقل األهمية الشعرية ":القصيدة نفسها

ودلّـت ، جّمة تحّلها محال مرموقا وترتفع بها عـن مسـتوى التعلـيم والتقريـر والـوعظ الـرخيص

ن رائيتــه جــديرة بــأن تنــال حقهــا مــن العنايــة أكبــار شــعراء العربيــة و  علــى أن صــاحبها مــن

  .)٤(!"فكم لنا مثلها، فتحسب في عداد مختارات العصر

وٕالــى عــدم ، )٦(األغــراض التــي نظــم فيهــإالــى و ، )٥(رواة شــعره وديوانــه إلــى وأشــار

وال يبـدو غريبـا ابتعاده عن العمود إال في حدود ضيقة هي الحدود التي يسمح بهـا المعنـى 

، الشــعر الـــذي لــزم عمـــود الشـــعر :كــان فـــي عصــره منهجـــان فــي الشـــعر"د فقـــ، )٧(مســتغربا

، دون إغــراق، فارقـه فعــالأو  ،والشـعر الــذي شـرع يفــارق العمــود علـى يــد بشـار وأبــي نــواس

البـــديع بمـــا فيـــه مـــن غريـــب االســـتعارة  إلـــى كـــان قصـــده بّينـــا إذعلـــى يـــد مســـلم بـــن الوليـــد 

                                                 
: ١٩٨٦علـي جـواد الطـاهر، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، . حياتـه وشـعره، د -أبو يعقـوب الخريمـي: ظ) ١(

٧.  

  .١١-٩: ن.م: ظ) ٢(

  .٢٠: ، وظ٣٨: ن.م) ٣(

  .٤١و ،٤٠: ، وظ٣٩: ن.م) ٤(

  .اوما بعده ٤٦: ن.م: ظ) ٥(

  .وما بعدها ٥٦: ن.م: ظ) ٦(

  . ٦٢: ن.م: ظ) ٧(
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ولــم يشــأ الخريمــي أن يبتعــد  .)يــد أبــي تمـامممهــدا للمفارقــة الكبـرى علــى (والجنـاس والطبــاق

ينـــأى عـــن مـــدى شخصـــيته وظـــروف تكوينـــه ومســـتلزمات بيئتـــه لـــذا بقـــي أو  خـــارج إمكانـــه

  .)١(بمعنى أدق قريبا من العمودأو  عموديا

عنـي من حيـث إن الطـاهر ) قياتاللوحة في الشو (ن الكتاب دراسة تذكرنا بمقالتهإ

الشـعر العربـي فـي العـراق (تهوتـذكرنا بدراسـ، )٢(لفنيـةباللوحـة وداللتهـا ا -عنـيمـا  في -هنا

وعــن الفــن فــي  ،ففيهــا البحــث عــن التــاريخ فــي الفــن) فــي العصــر الســلجوقي وبــالد العجــم

، مع عنهوالبحث في المسكوت ، وأفق نقد الشعر، )الشعر(دبوفيها أفق تاريخ األ، التاريخ

   .والتراكم المعرفي أدبيا ونقديا النقدية، فارق الخبرة

 الشعر العربي في العراق وبـالد العجـم(شأنه فيه شأنه في أدب المؤلف فيه مؤرخو 

اقـة يميـز وجـدناه مؤرخـا ذوّ  إذ) الميتـه -شـعره -حياتـه :الطغرائي(و) في العصر السلجوقي

ودراســته بــدأت ، )٣(تمييــزه الجيــد مــن الــرديء فــي الشــعر، الصــادق مــن الكــاذب مــن الخبــر

    .)٤(ت تحت ظاللهمابالذوق والروح النقدي وسار 

 :فقـــال، عــن ســـبب هيمنــة نقـــد القصـــة عنــده علـــى نقــد الشـــعر ١٩٨٦وســئل عـــام 

القصة كانت توفر لي متعة أما شعراء التجديد آنذاك والجيل الذي بعده فإنك ال تأخذ مـن "

وال أسـتطيع أن أكتـب عنهـا  ،فـأبقى فـي شـك لـدى قـراءتهم مـن أمـري قصائدهم أشياء كثيـرة

هنــاك  .كــذلك فــإن الشــاعر حســاس أكثــر ،تــب عــن القصــة وأشــخص عيوبهــابينمــا أك ،بثقــة

من القصاصين من شكرني وقال لي بأنك أضـأت قصصـي بشـكل دقيـق وهـذا مـا أعطـاني 

جـزء  -علـى ذلـك -الثقـة .)٥("أما فـي الشـعر فلـم أر ذلـك ،ثقة في المضي بالنقد القصصي

يتعامـــل مـــع الشـــعر مثلمـــا  لـــذا فإنـــه، يســـتمدها ممـــن يعنيـــه األمـــر، مهـــم مـــن فكـــر الطـــاهر

أو  -كشــف مــا يعتــرف هــو إلــى مــن حيــث الســعي، يتعامــل مــع أي شــيء آخــر فــي الحيــاة

  .بصحته في الحاضر والمستقبل -اآلخرون

                                                 
  .٦٢: حياته وشعره -أبو يعقوب الخريمي)١(

  .٥٤: ن.م: ظ) ٢(

  .٣-٢): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٣(

  . ١٣: ن.م: ظ) ٤(

  .٢٢٨و ،٢٠٢-٢٠١: ، وظ١٩٥-١٩٤: س؟ .ج) ٥(
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مـا أكثـر المـؤلفين الـذين ":وربما يكون من القريب من هذا قول عبد الفتـاح كيليطـو

  .)١(!"ذاك أو هذا القارئالتأويل الذي اقترحه  -كرهاأو  طوعا -تبنوا

موقفـــه الســـابق مـــن الشـــعر شـــبيه ل -هنـــا -وموقفـــه مـــن الشـــعر العربـــي المعاصـــر

وال بد من  .)٢(لموقفاذلك انسحاب ل :، إن لم نقلوكذلك الحال مع القصة فيهما ،الفرنسي

أخــذ مفــاتيح تحليلهــا مــن ، الــدواوين التــي نقــدهاأو  أن عــددا مــن القصــائد -هنــا -أن نــذكر

  .)٣(همأنفسالشعراء 

  .)٤(في العام نفسه حضر الطاهر المربد والتقى جاك بيركو 

أســـتذتي (أظهـــر لنـــا كتـــاب، امـــا يســـتحقهبو  عنايـــة،الطـــاهر بمـــن يســـتحق ال عنايـــةو 

؛ ذلك الكتـاب الـذي الشؤون الثقافية العامة في بغدادعن دار  ١٩٨٧عام  )ومقاالت أخرى

يشـكل مـع كتـابين آخـرين والـذي ، )٥(يرى المؤلف نفسه أن المقالـة قـد توطـدت وتمكنـت فيـه

  .خير تمثيل تمّكنأنموذجا رائعا لتمثيل مرحلة ال )؟من يفرك الصدأ(و )الباب الضيق(هما

، لهــذا الكتــاب الــذي بنــي مــن مقــاالت متعــددة منشــورة فــي أمــاكن وأزمــان مختلفــة

فنحّسـه ، نكهة الشخصيات واألحداث التي يتناولهـا بـاقتراب ذاتـي ونفسـي عميقـين :نكهتان"

. .هأسـلوبونكهـة ، يجسـده مـن حقـائقأو  ،يعيشـها بمـا يرسـمه مـن تفاصـيلأو  ،معهايعيش 

بينمـا بقـي الـدكتور ، د عهـدنا بـه مـع كثيـر مـن كتّـاب العصـربُعـ )فن المقالة(فهو كتاب في

  .)٦("وحريصا على التميز به واالمتياز من خالله، الطاهر حريصا عليه

قابســهم العلــم ، الدراســية والعلميــةكتــاب عــن أســاتذة عــرفهم فــي حياتــه " -إذا -إنــه

 :عالمـــات متميـــزة بعصـــر متميـــز هـــو عصـــر -فيمـــا كتبـــه عـــنهم -وجعـــل مـــنهم، والمعرفـــة

عــرفهم عــن ، عــن رجــاالت عصــر[...] والمهنــا و، وطــه الــراوي، والبصــير، مصــطفى جــواد

                                                 
الجـابري، دار توبقـال، الـدار . ع.الفاسي وم. كليلطو وع. العروي وع. المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية، ع) ١(

  .٢٣: ١٩٨٦، ١البيضاء، المغرب، ط

  . ١٢٦: س؟ .ج: ظ) ٢(

  .٢٤٢: ن.م: ظ) ٣(

  ).صورة(٢٢٨: ظ موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٤(

  . ١٥٩: ، وموسوعة المفكرين واألدباء العراقيين٢٢٥-٢٢٤: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .٥/٢/١٩٨٨، جريدة الجمهورية، )مقال(االتأساتذة في مق) ٦(
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وعكـس صـورة مـن حـوار . .وحـاورهم ذاتيـا، فاتصـل بهـم، قرب في ما لهم مـن فكـر وعطـاء

، ولطفي السـيد، وغنيمي هالل، ومحمود السعران، طه حسين :ما تقرأ من خاللالذات مع 

كتــاب مالحظــات " ولــم يكــن ذلــك فقــط بــل كــان أيضــا.. .)١("وطــه أحمــد إبــراهيم، والسـحرتي

الماضــي وواقـــع تفكيـــر  إلـــى جمــع فيهـــا بـــين نظــرة المعاصـــرين، وعلــى مـــا قـــرأ، فــي مـــا قـــرأ

 الشــريف الرضــي فمــن ..اق الفكــر والمعرفــةوآفــ دبالمعاصــرين فــي مــا لهــم مــن شــؤون األ

. .ي والمتنبـيلو وبـين أمـين الخـ. .الفراهيـدي إلـى ومـن المـازني، الرومانتيكية اإلنكليزيـة إلى

حتــى يتوقــف عنــد ســؤال . .البنيويــة إلــى ومــن ســالمة موســى. .مورافيــا إلــى ومــن ابــن قتيبــة

احتفلــت أو  ،مــا حفلــت بــه لتنــدفع أمامنــا حيــاة بكــل )؟مــن أنــا(:يلقــى عليــهأو  يســأله لنفســه

أب (فهـو كتـاب. منـه نـتعلم الكثيـر، كتـاب مدرسـة لألجيـال، فهو بهـذا المعنـى...] [وأعطت

ومــن هنــا ، وعلــى أّي نحــو تعامــل مــع تالمذتــه، منــه نعــرف كيــف أصــغى لمعلميــه )معلــم

   .)٢("ومن هنا طرافته، أهميته

أن مؤلفــه تحـــدث  ورأى ،)٣()يــةدبمــنهج الســيرة األ(وقــد رأى راضــي مهــدي الســعيد

هــذا رجــاال غمــط  هبكتابــ"أنصــف الطــاهر  :إذ قــال، عــن المغمــوط حقــه -فيمــا تحــدث -فيــه

هــم لــم يكونــوا مــلء ؛ ألنحقهــم وتناســاهم الكثيــرون مــن أبنــاء هــذا الجيــل ممــن أعــرض عــنهم

ية والثقافية لكبر فـي نفوسـهم وزهـد فـي حيـاتهم التـي منحوهـا كـل طاقـاتهم حبـا دبالساحة األ

   .)٤("وخدمة ألبناء أمتهم ووطنهم والمنهج الذي اختطوه طريقا لمسيرتهم الشاقة بالمعرفة

مـذ  دبتأريخـه وّجـده فـي العلـم واأل. .حياتـه هـو"لقد كتب الطاهر في هذا الكتاب 

وأعلـن فيـه عرفانـه ، )٥("كان صبيا وطالبـا فـي ثانويـة الحلـة وجامعيـا وطالبـا وأسـتاذا ومفكـرا

ورأى  .)٦("للمتجـــاوزين علـــى الحـــق -الرصـــين -وفضـــحه، لعلـــمبالجميـــل واحترامـــه ألهـــل ا"

                                                 
  .٥/٢/١٩٨٨، جريدة الجمهورية، )مقال(أساتذة في مقاالت )١(

  .  ن.م) ٢(

، راضـي مهـدي السـعيد، جريـدة الجمهوريـة، )مقـال)(أسـاتذتي ومقـاالت أخـرى(منهج السيرة األدبية في كتـاب: ظ) ٣(

٣١/٣/١٩٨٨.  

   .ن.م) ٤(

  ).مقال(للطاهر) أساتذتي) (٥(

  .ن.م )٦(
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باســم عبــد الحميــد حمــودي أن وضــع الفصــل الخــاص بالمهنــا فــي مقدمــة الفصــول وٕاتباعــه 

ر خفاجــة وأحمـد الســيد قصـاوي ومصـطفى جــواد ثـم طــه إبـراهيم و بفصـول البصـير وطــه الـر 

ي دبـــر ونمـــوه األيجعــالن حركـــة الكتـــاب تتماشــى مـــع حيـــاة الطــاه، وهكـــذا، وغنيمــي هـــالل

فـــإن  )العاليـــة( بعـــد التخـــرج فـــي )المهنـــا(ونـــرى أنـــه مـــا دام قـــد زامـــل .)١(والنقـــدي والفكـــري

  .في محله الصحيح )المهنا(موقع

نجــد رحلــة العمــر الثقــافي للطــاهر دانيــة مضــمخة بعطــر التجربــة "فــي هــذا الكتــاب 

مـا أخـذه ، هتذتاأسـمـع كان يتحـدث عـن تجربتـه ...] [فالطاهر في كتابه هذا ،النبيلة الشاقة

  .)٢("منهم وما أعطانا نحن وقد أعطانا الكثير

البنيويـــة أعلـــى مراحـــل الســـوء فـــي تـــرف نظريـــة الفـــن (ومـــن مقـــاالت الكتـــاب مقالـــة

مواضـــع الصـــدأ والزيـــف فـــي هـــذا المـــذهب الـــذي تـــراكض " ن الطـــاهر فيهـــاوقـــد عـــيّ  ،)للفـــن

نـا العربـي أدبلة التـي تـربط يالبعض مـن كتابنـا ليركعـوا أمامـه متجـردين مـن الصـفات األصـ

وعــدم اعتــراف البنيويــة . )٣()"نســانمــوت اإل(معلنــين، والتطــور، والتــأريخ، والــزمن، نســانباإل

التغذويـة  هيجعل عدم اعتـراف الطـاهر بهـا منسـجما مـع آليـة فكـر ، )٤(بتطور األشكال الفنية

  .)٥(ومع اعترافه وٕايمانه بتحول الطاقة وعدم فنائها

 -للمقالـة ؛ ألن)٦(وقد طالبـه مطالـب بـذلك، مفصال عن البنيويةولم يتحدث حديثا 

   .محددة ال تسمح بمثل ذلك )استراتيجية(-هنا -للمقالة

وال ســـيما ، )٧(يقــع ضــمن المشـــروع الثقــافي للطــاهر )أســاتذتي ومقــاالت أخـــرى(إن

  .)٨(المشروع المقالي

                                                 
  ).مقال(للطاهر) أساتذتي()١(

  ).مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا) ٢(

: ، وظ١٣٨: ١٩٨٨، أيلـول ٢٣، س٩، عبـد المطلـب صـالح، مجلـة األقـالم، ع)مقـال(أساتذتي ومقاالت أخرى) ٣(

  .١٣٩و ،١٣٧

  .ن.م: ظ) ٤(

  .٢٢٣: س؟ .ج: ظ) ٥(

  .٧/١/١٩٨٦الجمهورية، ، علي عبد الحسين مخيف، جريدة )مقال(منهجان بنيويان: ظ) ٦(

  . ١٦/٨/١٩٨٨، كامل عويد العامري، جريدة الثورة، )مقال(من حديث القصة والمسرحية: ظ) ٧(

  .٢٠٦: س؟ .ج: ظ) ٨(
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صــعوبة فــي الجــواب تــرد ":ســئل عمــا يشــغله اآلن فقــال -١٩٨٧ -فــي هــذا العــام

يكــون المــرء مشــغوال بــأكثر مــن كتــاب واحــد فــي وقــت واحــد ضــمن خطــة الســباق مــع  حــين

اآلتــين بعــده مســؤولية  امــرؤإنــي والــزمن فــي ســباق ولــيس صــحيحا أن يحمــل ...] [الــزمن

  .)١("ال يرونها من شأنهمأو  لعلهم ال يحتملونها كما يجب

فــي  )مــن حــديث القصــة والمســرحية(ولــم يمنعــه هــذا االنشــغال مــن إصــدار كتــاب

الحــق فيــه المجموعــات القصصــية  ،العـام نفســه عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامــة فــي بغــداد

   .)٢(والمسرحيات التي استوقفته بجودتها وداللتها

من أجل  ١٩٧٥كتبها عام  )القصة العراقية في ضوء مصطلح الرواية(وفيه مقالة

أكـدت "فقـد  .)٣(بأسمائها يةدباأل نواعومن أجل تسمية األ، إيضاح داللة مصطلحات معينة

أكدت ضرورة توخي الدقة فـي إطـالق مصـطلح الروايـة علـى األعمـال التـي ينطبـق عليهـا "

 إلـى عت المقالـةوَسـ .الغربـي دبوعدم الخلط في ذلك موضحا هذا األمر وفق أدلـة مـن األ

وتتبعت الخلط بينهما عبر مسيرة ، التفريق بين مصطلحي القصة القصيرة الطويلة والرواية

  .)٤("ة العراقية منذ نشوئها حتى وقت كتابة المقالة في منتصف السبعينياتالقص

تتبعــا "وكانــت  )مســيرة القصــة العراقيــة فــي ضــوء الواقعيــة(والمقالــة التاليــة لهــا هــي

  .)٥("صبورا لظهور هذا المصطلح في القصة العراقية ونشأته وتطوره والنماذج التي تمثله

، الــذي يقــع، )أســاتذتي ومقــاالت أخــرى(هكمــا هــو أصــل ســابق -أصــل هــذا الكتــاب

، والروايــة، مقــاالت انبنــت علــى آفــاق القصــة -ضــمن المشــروع الثقــافي للطــاهرفــي ، كــذلك

وفيـــــه تحديـــــد  .رأيـــــا نقـــــدياأو  لتعطـــــي تحيـــــة، دبوتـــــاريخ األ، يدبـــــوالنقـــــد األ، والمســـــرحية

ومتباينـة  االتجاهـاتوقـد تنـاول كتابـات متنوعـة  .للمصطلحات من خـالل سـياقها التـأريخي

                                                 
  .٢٨/٨/١٩٨٧، جريدة الجمهورية، ) علي جواد الطاهر(قالوا لنا) ١(

  .١٧): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا: ظ) ٢(

  .١٧: ن.م: ظ) ٣(

  .١/١٠/١٩٨٨، جهاد مجيد، جريدة الثورة، )مقال(د الطاهر في حديث القصة والمسرحيةعلي جوا) ٤(

  . ن.م) ٥(
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، يــــة المتباعــــدة زمنــــا واتجاهــــابداعإنــــه مالحقــــة لألعمــــال اإل .يــــة لمؤلفيهــــابداعالقــــدرات اإل

  .)١(ية المهمةدبوللموضوعات األ

 بحثــا بعنــوان )٣/٦/١٩٨٧-٢(ويقــدم فــي ملتقــى القصــة العراقيــة الثــاني فــي أربيــل

م مـن سـنه الـذي علـى الـرغ -ويعلـن أنـه )محمود أحمد السـيد رائـدا لنقـد القصـة فـي العـراق(

   .)٢(ما زال يتعلم من الشباب -شارف السبعين

حسـين مـردان فـي أو  ؟من يفـرك الصـدأ(ويصدر الطاهر كتاب ١٩٨٨ويحل عام 

مقاليا عراقيـا مـن طـراز ليعلن فيه اكتشافه  )١٩٧٢ -١٩٦٨مقاالت له ونثر مركز وشعر 

   .)٣(حسين مردان :خاص هو

وقصـة هـذا الكتـاب الـذي ، اأديبـا و إنسـان ذكر في المقدمة سيرة حياة حسـين مـردان

ومـدخل ، )؟مـن يفـرك الصـدأ(ومقـاالت، مقاليـا. .حسـين مـردان :تألف من أربعة أقسـام هـي

) مقاليـــا. .حســـين مـــردان(مقالـــة وقـــد كتـــب .ونثـــر مركـــز وشـــعر حـــر، فـــي الســـيرة الشـــعرية

، ١٩س، ١١ع(وصــدرت فيهــا فــي، ١٩٨٤عــام  )األقــالم(اســتجابة لطلــب تقــدمت بــه مجلــة

ومــن الصــعب ، كتــب الطــاهر مــا يقــرب مــن ســبعين صــفحة"لقــد  .)٤()١٩٨٤، كــانون أول

 إلـى نفـذ، وليسـت القضـية بـالكم، على غير الطاهر أن يدون سبع صـفحات عـن مقـالي مـا

الت التــي كتبهــا مــردان ادقيــق مســتمد مــن المقــ الرجــل وكشــف عــن نفســيته بتحليــل أعمــاق

   .)٥("ما حول ذلكمو 

وفــي  األولاألفــق المهــيمن فــي القســم أن  الطــاهر لوجـدنا ولـو تلمســنا خطــوط فكــر

أللفينـا أن طريقـة العـرض المهيمنـة فـي القسـمين و ، القسم الثاني النثر المرّكز والشـعر الحـر

                                                 
  ).مقال(، وعلي جواد الطاهر في حديث القصة والمسرحية)مقال(من حديث القصة والمسرحية: ظ) ١(

  .٧/٦/١٩٨٧، حسين الحسيني، جريدة الثورة، )مقال(ملتقى القصة الثاني ملتقى ال افتراق بعده: ظ) ٢(

علـــي جـــواد . ، د١٩٧٢-١٩٦٨مـــن يفـــرك الصـــدأ؟ أو حســـين مـــردان فـــي مقـــاالت لـــه ونثـــر مركـــز وشـــعر : ظ) ٣(

  .٧: ١٩٨٨، ١الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 

  .  ١٢ -٥:  ن.م: ظ) ٤(

 –شـباط  –ون ثـان ، كـان٣٢، س٤ – ١جالل الخياط، مجلـة األقـالم، ع. ، د)مقال(ناقدا... علي جواد الطاهر) ٥(

  ).مقال(الطاهر ناقدا وأستاذا: ، وظ١٣١: ١٩٩٧نيسان  –آذار  –
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ــا مــن اســتولت، يــةبداعاإلهــي اللغــة الطريــة  ه المقاربــة الداخليــة المشــفوعة والمســتنيرة المعيّقّن

  .)١()الماحول(ية نسبة غالبة في ذلكة النفسحوقد يكون للمس .)الماحول(ـب

واضـحة تبشـر بمـيالد حسـين مـردان واقعيـا وبنتـاج  هالخط اآليديولوجي فواقعيت أما

   .)٢(حسين مردان الواقعي

هـي افتـراض  )مقاليـا. .حسـين مـردان(وهناك فكرة تراودنا كلما اقتربنـا مـن موضـوع

ــــه حســــين مــــردان أن يكــــون ال أو  ،ائيــــةحيإرة ربمــــا بصــــو  -الطــــاهر نفســــه هــــو الــــذي وّج

؛ فقــد ظهــرت بــدايات تلــك المقــاالت عنــده فــي نهايــة المقالــة المبدعــة كتابــة إلــى -شــعورية

ثــم اختفــت ، )٣(اء العــراقييندبــحينمــا كانــا معــا فــي اتحــاد األ، الخمســينيات وبدايــة الســتينيات

ي أثنــاء وفـ كتابـة المقالــة التعليميـة التـي كـان قــد كتبهـا قبـل ظهـور تلــك البـدايات إلـى ليعـود

العــراق فــي  إلــى حينمــا عــاد الطــاهر -بصــورة مبدعــة -ثــم ظهــرت مــرة أخــرى، )٤( ظهورهــا

لرأينـا  )١٩٧٢ -١٩٦٨(ولو الحظنا المدة الزمنية التي اختارها الطاهر وهي. ١٩٦٨عام 

  .)٥(مرة أخرى ١٩٦٩وقد جمعهما االتحاد عام ، التوافق الزمني

ـــد بحـــث الطـــاهر فـــي حســـين مـــردا، علـــى كـــل حـــال ن عمـــا يعضـــده هـــو نفســـه لق

وكــذلك بوصــفه واقعيــا يبحــث ، أي فــي مــن يشــكل امتــدادا لــه وتعاصــرا معــه ،مقاليــابوصــفه 

  .ويمزجه فيه في النثر )الشعر( عن

  .)٦(، وما هو كذلكهو مهمش ومنسي دراسة إنصافية لمن -على هذا -الكتاب

فيمـا  -الفق، وفي العام نفسه سئل الطاهر عما تحقق من طموحاته وما لم يتحقق

وقد رأيت جوانب مما انطوت  ،دبلم يخرج لحظة عن دائرة األ"المتحقق من الطموح  :قال

المقالـة ومـرورا بالبحـث  -بالنقـد الطموح بدءا بتذوق الشعر وانتهـاءدائرة المتحقق من عليه 

                                                 
، إذ ألمـح الـدكتور الخيـاط إلـى إمكانيـة دراسـة الطـاهر ناقـدا ١٣٣-١٣١): مقـال(ناقـدا.. علي جواد الطـاهر: ظ) ١(

  .نفسيا نافيا صفة اإلنطباعية عنه

  .ل، على سبيل المثا٢٢٦، ٧١، ٢١: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٢(

  .٢٣٦-٢٣٤و ،٢٤-٢٣: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٣٤و، ٢٤-٢٣و ،١٩-١٦: ن.م: ظ) ٤(

  . ٢٣٧و ،٣١: ن.م: ظ) ٥(

  .١١/٢/١٩٨٨، جريدة الثورة، )علي جواد الطاهر. د(، وعمود آخر األعمال٢٥١:  ن.م: ظ) ٦(
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والمقالـــــة .. .والتـــــأليف والترجمـــــة والتحقيـــــق والـــــدرس والتـــــدريس ومرتبـــــة المـــــدرس واألســـــتاذ

  .)١("لتأليفاونقد ، ونقد التحقيق، يدبوالنقد األ ،والتعليق.. .يةالتعليم

 )ي فــي الخلــيج العربــيدبــعــن الكتــاب األ(هَنــتم الطــاهر الثمانينيــات بكتــاب َعنو وخــ

مهــــم فــــي الكتــــاب مــــن الو  .ضــــمن سلســــلة الموســــوعة الصــــغيرةفــــي  ١٩٨٩وأصــــدره عــــام 

ال كثـرة وهو كتاب شـائق لـو  .يقطرا عربيا في مجموعة أقطار الخليج العرب )األحواز(دخول

ال يقتـــرب منـــه فـــي ذلـــك مـــن كتـــب الطـــاهر ! إمالئيـــا ونحويـــا وتركيبيـــا! األغـــالط الطباعيـــة

   !)الباب الضيق(ويتبعه من بعيد !)في القصص العرقي المعاصر(إال

فبعـد أن حـدد داللـة العنـوان ، وتعـّرف بـالمجهولالكتاب سياحة ثقافية تقّرب البعيد 

بحيـث يصـعب أن يـنهض بـه قلـم واحـد "لكتاب موضـوع متشـعب ومعقـد وأوضح أن تاريخ ا

ن ال بــد لــه لــدى المطالبــة باألحســن مــن تضــافر جهــود تعمــل علــى المالحظــة والتعليــق أو 

تصـــدى الســـتعراض أعـــالم ، )٢("وبيـــان الخطـــأ وتحديـــد الثغـــرات وزيـــادة مـــا يجـــب أن يـــزداد

وقـد رأى فـي دواويـن عـدد  ،لكويـتذكر ذلك في ا إلى ثم انتقل، في البصرة، العراق وكتبهم

ممزوجــا بجديــد الطمــوح والحــس الــوطني ، لحيــاة وجديــد المعــاني والصــوراألصــالة وا"مــنهم 

وقـد ، البحـرين إلى ثم، المنطقة الشرقية من السعودية إلى ثم انتقل ،)٣("يةنسانوالمشاعر اإل

وقــد ، قطــر إلــى قــلثــم انت ،)٤("أثــرا لجديــد الشــعر العراقــي فــي جديــد الشــعر البحرانــي"لمــح 

فـي أقطـار الخلـيج عامـة وفـي قطـر خاصـة  األولمكانـه  )العـامي(للشعر النبطي"لمس أن 

   .)٥("قبل الفصيحة الجديدة األولكأنه المنطلق أو  العربي دبوكأنه البقية من األ

 ىاألولــويكــّون هــؤالء مــا يســمى بالمرحلــة ":وبعــد ذكــر مجموعــة مــن األســماء يقــول

تمهيــدا . .شــعرهمأو  فــي تــأليفهمالقــديم  إلــى وهــم أقــرب، طــري الحــديثالق دبمــن تــاريخ األ

وطبيعــي أن يحــدث التطــور تـــدرجا ...] [لخطــوة متقدمــة لهــا طابعهــا مــن العصــر الحــديث

                                                 
  . ٢٦٦: س؟ .ج) ١(

، ١ن الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، طعلـــي جـــواد الطـــاهر، دار الشـــؤو . عـــن الكتـــاب األدبـــي فـــي الخلـــيج العربـــي، د) ٢(

١٣-١٢: ١٩٨٩.  

  .٣٣-٣٢: ن.م) ٣(

  .٦٠: ن.م) ٤(

  .٧٥-٧٤: ن.م) ٥(
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وللمناسـبات مكانهـا فـي (فـي الجديـد إن فـي األغـراض )فـي الشـعر خاصـة(ويبقى أثر القديم

   .)١("العروضأو  وٕان في اللغة )المديح والرثاء

ومــن شــعراء ، عمــان إلــى بعــد ذلــكمــن و ، اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى ثــم انتقــل

ديــوان مطبــوع حققــه عــز "ولــه  )ـهــ ٩١٠المتــوفى ســنة (عمــان ســليمان بــن ســليمان النبهــاني

بـن أحمـد =[ وسليمان هذا من سالطين آل نبهان ولعله أشـعر مـن السـتالي .الدين التنوخي

  .)٢("وأقل تقليدا، أكثر أصالة في األقلو أ ]السابع -سعيد من القرن السادس

وفيـــه يثيـــر قضـــية نســـبة كتـــاب  .منهـــا وهـــو األحـــواز خيـــرالقطـــر األ إلـــى وانتقـــل

   .)٣(الشيخ خزعل إلى مختارات

، وســـد الثغـــرات، التنبيـــه علـــى الخطـــأ :مهمـــات الطـــاهر إلـــى وفـــي الخاتمـــة إلمـــاح

   .)٤(والتوفير في المادة، والزيادة في العلم

واصـــل بـــين تلـــك األقطـــار دى التشـــابك الفكـــري ومـــدى االتصـــال والتإنـــه كشـــف لمـــ

، والنقـد، والمقالـة، والمسـرحية، والقصـة، الشـعر :فـي آفـاق متعـددة منهـا، بعضها مع بعض

  .دبوتاريخ األ

أتـرك ":فقـال، وعـن مكـان نفسـه بينهـا، يعنـى بهـا ع األمـور التـي ١٩٨٩سئل عـام 

فالعيــب فــي الشــعر ، لــئن تقاصــر نقــد الشــعرو ...] [نفســي علــى ســجيتها لتقــول فيهــا كلهــا

فقــد فســحت مجــاال  )محمــود أحمــد الســيد(و )الطغرائـي(ولــئن قلــت الدراســات مــن نــوع، نفسـه

 )مالحظـــات علـــى وفيـــات األعيـــان(و )مالحظـــات علـــى الموســـوعة(لنقـــد التـــأليف كمـــا فـــي

قــد كــدت ول، يدبــويــأتي نقــد التــأليف مســاندة لمــنهج البحــث األ...] [)تحقيقــات وتعليقــات(و

وقــف فعــال ولــم  .)االبــن(وقــف عنــد ولكــن ذلــك الطمــوح، أطمــح يومــا طموحــا جــادا للترجمــة

                                                 
  .٧٩ -٧٨: ، وظ٧٧-٧٦: عن الكتاب األدبي في الخليج العربي)١(

  .١٠٩: ، وظ١١١: ن.م) ٢(

  .١٨٦-١٨٤: ن.م: ظ) ٣(

  .٢٠١: ن.م: ظ) ٤(



אאאא                                      א
  

         

 )المقالــة(لقــد قلــت إننــي أجــد نفســي فــي...] [نقــد التحقيــق )التحقيــق(وحــل محــل.. .يقــف نيــة

  .)١("ورأيت النقد فيها مقالة

 أحـدها، أصـدر فيـه أربعـة كتـب مهمـة إذ ،نتاجا حـافال للطـاهر ١٩٩٠وشهد عام 

مـا كـان بـدأه فـي فـن "وقـد واصـل بـه  .عن دار المعرفة في بغـداد )الباب الضيق(هو كتاب

يـة بقـدر دخولهـا فـي عـالم األثـر دبها وشخصـيتها األأسـلوبية التي تحافظ علـى دبالمقالة األ

  .)٢("الظاهرة المرصودةأو  المنقود

 متنوعـــة ١٩٨٨نشـــرها فـــي مجلـــة ألـــف بـــاء أواخـــر عـــام "مقـــاالت قصـــيرة  هوأصـــل

معالجات "تتراوح بين  وهي .)٣("الطاهر المقالي المتميز أسلوب :سلوبالمعالجة موحدة األ

وبـين ذكريـات ذاتيـة عميقـة الداللـة مثـل  ،مناسباتية كالمربد وحقي الشبلي وطاهر أبو فاشـا

لمحات تربويـة وتراثيـة  إلى إضافة )المنهل(محفوظات وأورزدي باك وكيف اشتركت بمجلة

  .)٤("ومنهج الكتابة ونوازع الكتاب دبيم نظرية األوأخالقية في صم

يــة مشــروع ثقــافي يمثــل جــزءا مــن المشــروع النهضــوي الكبيــر الــذي بداعالمقالــة اإل

مــن خيــرة كتّــاب "جيــدا وقــد رأينــاه فــي مقاالتــه الســابقة مقاليــا ، تحقيقــه إلــى ســعى الطــاهر

 إلـى لكتـابي وشـغفه بـه يطمـحوهـو مـن كثـرة اهتمامـه بهـذا اللـون ا .يـة الرصـينةدبالمقالة األ

ي لــه صــفاته الخاصــة حتــى لــو اجتــذب دبــاأل بــداعالمقالــة جنســا مــن أجنــاس اإل(أن تكــون

ولــذا  .٧ص...) المســرحيةأو  القصــةأو  خيوطــا لنســيج هــذه الصــفات مــن الشــعر الغنــائي

 إنهـا مـن النـوع المحكـك، فإن مقاالته ومنها مقاالت هذا الكتاب من النوع المعتنى به كثيـرا

ن المـــزج بـــين أ"وممـــا يســـند هـــذا التوجـــه  .)٥("وٕانمـــا أســـتعير لهـــا هـــذا الوصـــف مـــن الشـــعر

                                                 
  .قد التحقيق في التدريس، وزاول عملية نقد التحقيقيعلن أنه ابتكر مادة ن: ٢١٨-٢١٧، وفي ٢٢٩: س؟ .ج) ١(

  .٢٣/٧/١٩٩١، جريدة القادسية، )الباب الضيق لفن المقالة(عمود إشارات) ٢(

  .ن.م) ٣(

  .ن.م) ٤(

، )علــي جــواد الطــاهر. د(قــالوا لنــا: ، وظ٢٠/٤/١٩٩٢، شــكيب كــاظم ســعودي، جريــدة العــراق، )األخيــرة(بــاب) ٥(

  .٢٩/٧/١٩٩٠جريدة الجمهورية، 
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وربما كانت سـمة  .)١("يمثل في حد ذاته جنسا من األجناس، االستخفاف بهاأو  ،األجناس

   .التزيين الترصيعي هي السمة األبرز في هذه المقاالت

ار اللفظــة وعنايــة بموقــع دقــة فــي اختيــ، ن كاتبــا هــذا شــأنه فــي الكتابــةأ"وال شــك 

وبالمكان  -وٕاتيانا ، والحديث النبوي الشريف، المفردة وترصينا لها وترصيعا باآلية الكريمة

فمقاالتـه ، ومحاولـة إدخـال الحـوار المتبـادل ،ألبيات مـن الشـعر قديمـه والحـديث -المناسب

لنــا تميــز كــل هـذه المقومــات تظهــر أن  ال شــك، متخيــلأو  ال تكـاد تخلــو مــن حــوار حقيقـي

  .)٢("الدكتور الطاهر بمنهجه المقالي

للكاتـب  )أوحـى(عـامال"كانـت الصـلة بـين المقالـة والتـاريخ  :وٕاذا كان الطاهر يقول

ذلك تنبهه  إلى فإننا نضيف ،)٣("بآية كريمة من الذكر الحكيم )حسن الختام(هذا النمط من

أي ، )٤()الذاتيـة( بدعـةة من مقاالت حسين مـردان المخير على جمالية إغماض السطور األ

  . ية في نهاية المقالةأسلوبوضع سمة 

تكتــب بــوحي مــن أمــر مــا يقــع "كانــت  )الضــيق البــاب(المقالــة فــيأن  ومــن تميــزه

فيبتعــث الــراهن الغائــب ، واختزنتهــا الــذاكرة، شــبيهة بــه وقعــت أمورويلتقــي علــى نحــو مــا بــ

ن الكتـاب السـيطرة عليـه وٕادارة وتلتقي األشباه بالنظائر في إطار من انفعال هادئ قـد أحسـ

وٕاذا  ...][ دبحـى بمقالـة فإنمـا هـو مـن حقـل الثقافـة واأليقـع وأو أو  وكـل مـا وقـع .عناصره

فإنهــا ال تمتنــع علــى قــارئ يجــد  ،والثقافــة دبكانــت المقالــة تتخــذ موضــوعها مــن حقــل األ

   .)٥("آخرمفادها في حقل 

يــا أدبيــة بوصــفها جنســا دباأل إثبــات أهميــة المقالــة إلــى وفــي الكتــاب مقدمــة تســعى

مــــن  لإلفــــادة رضــــوءا أخضــــ -كمــــا عرفنــــا -وتعطيهــــا، وتكشــــف عــــن أهميتهــــا ومقوماتهــــا

   .األخر األدبية األجناس

                                                 
  .٩٢: مدخل لجامع النص) ١(

، ٣٢، س٤ -١ســــعيد عــــدنان، مجلــــة األقــــالم، ع. ، د)مقــــال(علــــي جــــواد الطــــاهر مقاليــــا: ، وظ)األخيــــرة(بــــاب) ٢(

١٢٣: ١٩٩٧.  

  . ٨: الباب الضيق) ٣(

  .٦٢: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٤(

  .١٢٢): مقال(علي جواد الطاهر مقاليا) ٥(
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، المبدعـــة )الرســـالة(الطـــاهر المقـــالي الـــذي يجـــد فيـــه مـــن قـــرأ مقـــاالت أســـلوبإن 

قطـرة قطـرة سـه تنضـح نفْ  أو أن ،س الطـاهرهـو جـزء مـن نَفـ، وطعمها نفسه، نكهتها نفسها

ه تواضــعه الفطــري غيــر المتكلــف وغيــر أســلوبومــن  .)١(الشــهي ســلوباأل علــى رحيــق ذلــك

  . )٢(المصطنع

، ةخاصــ عنايـةبــه  عنـىالطـاهر نفســه ي خاصــة، وألن للعنـوان داللــة سـيميائية وألن

عتراضـات علـى التنتفـي تلـك ا، األقرب داللة من غيـره علـى مـا يريـد أن يكون إلى ويسعى

 )البـاب الواسـع(يسـميهأن  األجـدركـان ":ومـن تلـك االعتراضـات ،)الضيق(ـب )الباب(وصف

، الفواحة بأريج األصالة، يةدبزاهية بالمقاالت األ، ل منه على جنينة واسعةطجعلنا نحيث 

وروعــة اللقطــات االجتماعيــة ، ونقــاء العــرض، وصــفاء الفكــرة، ســلوبالمتميــزة بنصــاعة األ

وكـان يحسـن أن  )الباب الضـيق(على سّنة تواضع العلماءسماه أ":ومنها أيضا ،)٣("يةدبواأل

   .)٤("ينتقي له غير هذا االسم المتخلف كثيرا عن المسمى

تــرى هــل تخلــى الطــاهر عــن تلــك الســّنة حينمــا ســمى المقــاالت التــي تناولــت ســيرة 

  !؟)الباب الواسع(حياته

يق مـن التجربـة فـي حيـز ضـ أطـراف ولـمّ ، على االقتصـاد" )الباب الضيق(لقد بني

وقـــد تـــم للبـــاب الضـــيق التنـــاظر بـــين ضـــيق ، اإليحـــاء إلـــى الـــورق بغيـــة الوجـــازة المفضـــية

أيـــة قضـــية مـــن قضـــايا  -القضـــية إلـــى الـــدخول لـــىع وةالعـــ، )٥("المســـاحة وســـعة اإليحـــاء

أو  نقـــدي يختـــار الزاويـــة الرخـــوة أســـلوبإنـــه  .مـــن بابهـــا الضـــيق -)البـــاب الضـــيق(مقـــاالت

لوجه الشـائع داخلها ويكشف عن الوجه المضاد ل إلى ليدخل، المفتوحة في جدار قضية ما

ه بــالنثر عنايتـة أهميـعــن  الطـاهر يكشـف مربـد شــعري :، أو المختلــف عنـهالمعـروف عنهـا

شــاعر تشــيع شــهرته و ، )٦(ماضــي المربــد وٕان تحقيقــا لملمــح حضــاري إلــى أيضــا إن اســتنادا

                                                 
  .٢٥/٦/١٩٩١لغبان، جريدة القادسية، ، محمد جواد ا)مقال(الباب الضيق: ظ) ١(

  .ن.م: ظ) ٢(

  .٢٢/١/١٩٩٢، محمد علي الكاتب، جريدة العراق، )مقال(الباب الضيق: وظ: ن.م) ٣(

  .الكاتب ي، محمد عل)مقال(الباب الضيق) ٤(

  .١٢٣): مقال(علي جواد الطاهر مقاليا) ٥(

  .١٦-١٥: الباب الضيق: ظ) ٦(
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عر لها وظات بسيطة لم يُ محفو ، )١()شاعريته(عن نضوب منبع الطاهر يكشف، في اآلفاق

إعجابـــه  تعّجـــب مـــنناقـــد يُ و ، )٢(عـــن كونهـــا مـــنهال فكريـــا الطـــاهر يكشـــف، عنايـــةكثيـــرون 

فهكـــذا  )عجابـــة(ال غرابـــة وال"عـــن أنـــه  الطـــاهر يكشـــف، وُيســـتغرب لـــه بنتـــاجين متناقضـــين

، ويعلـن عـن قواعـده، ي هو الذي يفـرض نفسـهدبإن النص األ .النقد والناقد أن يكونيجب 

إنــه إن فعــل  .واألخريــات مــن الروايــات، للناقــد أن يفــرض قواعــد اآلخــرين مــن النقــاد ولــيس

وغيـر ، )٣("بـداععلى سـد طريـق اإل -عبثا -وعمل، ضعف إلى ذلك دل على جمود وأشار

لـــع علـــى المنـــاهج النقديـــة الحديثـــة يحـــس بتوظيـــف الطـــاهر لجديـــدها ذلـــك ممـــا يجعـــل المطّ 

  .دعائيا مغرورااتها استرجاعا ال استرجاعا لمقوال، توظيفا تطبيقيا

ولكـن يـدخل  ،ظـاهرة مـاأو  الشائع عن شيء مـا ،إنه ال يدخل من باب قلة القيمة

وٕانـه ال يـدخل مـن ، الضيق في ذلـك الشـيء ليكشـف عـن كثـرة تلـك القيمـة ،من باب القيمة

الضيق في ذلـك ، ولكن يدخل من باب الضرر ،ظاهرة ماأو  الشائع عن شيء ،باب النفع

  .ليكشف عن خطورة ذلك الضررء الشي

، الظــاهرةأو  ذلــك الشــيء إلــى إنــه يتــرك البــاب الواســع الــذي يــدخل منــه الكثيــرون

 ليـــدخل مـــن بـــاب خـــاص ضـــيق ليكشـــف عمـــا يريـــد كشـــفه لهـــؤالء الـــداخلين الـــذين لـــم يـــروا

يجلـو أو  ،شـأنه فيمـا كتـب قبلـه فإمـا يفضـح بـاطال"فشأنه هنـا  ،)القديم -ف الجديدالمكتشَ (

   .)٤("فضيلة نسيت إلى ويدعو، حق عاله غباروجه 

مـا اآلفـاق فـي الكتـاب كثيـرة متنوعـة تنـوع ن فإ ،وعلى الرغم من هيمنة أفق الشعر

  .الطاهر يعنى به

نقد لكتب محققـة مـن  -ت المحققينافو (هو ١٩٩٠الكتاب الثاني الذي صدر عام 

  .يمن هو نقد التحقيقوأفقه المه .عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد )التراث

يعنـي مـن يقـوم بنشــر "بوصـفها مصـطلحا  )المحقــق(تحـدث فـي المقدمـة عـن لفظـة

مـن البحـث ، بعد عملية صارت معروفة معترفـا بهـا، كتاب مخطوط من التراث نشرا جديدا

                                                 
  .٢٠-١٩: ن.م: ظ) ١(

  .٨٦-٨٣، و٧٩-٧٧: ب الضيقالبا: ظ) ٢(

  .١٢٦-١٢٥: ن.م) ٣(

  .١٢٢): مقال(علي جواد الطاهر مقاليا) ٤(
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إن وجــــدت وٕان تعــــددت  -منهــــا )مألا(عــــن النســــخ المخطوطــــة وجمعهــــا ودرســــها واختيــــار

 ثم بّين الحاجـة ،وأشياء أخر )١("وبيان الفروق في الهوامش )لةالمقاب(ثم المعارضة -النسخ

مرجعيتــه ك مسـتعينا ببــذل -مـع مــن يقـوم -وبـّين إمكانيــة أن يقـوم هــو، )٢()نقـد التحقيــق(إلـى

، دفعـا لخطـأ...] [فقـد ثبـت لديـه أن نقـد التحقيـق ضـرورة ملحـة"، )٣(ومستندا إليهـا التحقيقية

   .)٤("وٕافادة من جديد جدّ ، وزيادة في معرفة، وتنبيها على سهو

صـــاحبها لهـــا  أرادمالحظـــات  )ت المحققـــينافـــو (أن المقصـــود مـــن"وهكـــذا يتضـــح 

سهو وقع في عدد من كتب التراث بـذل المحققـون فـي إخراجهـا جهـدا أو  التنبيه على خطأ

وقــد ، قــد يخطــئ وقــد يســهو وقــد يجــد جديــد بعــد عملــه -مــن كــان -نســانولكــن اإل، محترمــا

 ،)٥("جهـد متواضـع ال يخلـو مـن نفـع -علـى هـذا  -فالكتـاب، ما ليس لديـه يكون لدى غيره

وال يبقـى فـي السـاحة غيـر العلمـاء ، ث بالتراثبعأن تتضاءل درجة ال"ن وراءه أمل في مكي

   .)٦("جوهر الحضارة إلى النافذين ،الحريصين على الحقيقة

ن مـــــن المحمـــــدو (و، )المحمـــــدون مـــــن الشـــــعراء(-بعـــــد المقدمـــــة -تنـــــاول الكتـــــاب

طبعـة دار  والمثـل السـائر فـي، )المحمـدون(ومصادر القفطي فـي، )دط حيدر أبا -الشعراء

وبانــت ســعاد فــي تحقيقــات ، ط بيــروت -علــى وفيــات األعيــان ومالحظــات، نهضــة مصــر

   .وما ال يحسن حصوله ،وكتب.. .ومالحظات، عنها

   .)بفقرات مرقمة(لغة تعليمية -في هذا الكتاب -ولغة العرض

                                                 
، ١علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد، ط. نقد لكتب محققة من التراث، د -فوات المحققين) ١(

٥: ١٩٩٠.  

  .٦-٥: ن.م: ظ) ٢(

، عبـاس هـاني الجـراخ، جريـدة العـرب، )مقـال(اهر وعلـم التحقيـقالدكتور علي جـواد الطـ: ، ولإلفادة٧: ن.م: ظ) ٣(

، عبــاس هــاني الجــراخ، )مقــال(، والــدكتور علــي جــواد الطــاهر وعلــم تحقيــق المخطوطــات١٧/٣/١٩٩٥لنــدن، 

، جريـدة القادسـية، )مقـال(، وعلم التحقيق عنـد الـدكتور علـي جـواد الطـاهر٢٤/٦/١٩٩٤جريدة الثورة، العراق، 

٦/٩/١٩٩٤.  

  .٢٩/٧/١٩٩٠و ٢٨/٨/١٩٨٧قالوا لنا، : ، وظ٧: ات المحققينفو ) ٤(

  .٢٨/٧/١٩٩١، جريدة القادسية، )مقال(فوات المحققين: ، وظ١٠: فوات المحققين) ٥(

  .١١-١٠: ن.م) ٦(
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 )أشـياء تافهـة(-١ج -نقـد :فـي الريـادة الفنيـة للقصـص العراقـي(الثالـث هـو الكتاب

ــــزار ســــليم ــــة العامــــة فــــي بغــــداد، )لن  ضــــمن سلســــلةفــــي ، صــــدر عــــن دار الشــــؤون الثقافي

فــي موضــع ال يمكــن أن "القــاص نــزار ســليم  ،وفيــه وضــع الطــاهر ،)الموســوعة الصــغيرة(

ونبضـــات ، فـــي قصصـــه بـــداعاإلمكتشـــفا مواضـــع ، )١("يأتيـــه يـــوم يوضـــع فيـــه بأحســـن منـــه

   .)٢(هأسلوبعروق أفكاره ومسامات الجودة التي كانت تجري في 

مــــدخال مهمــــا حيــــث يتعــــرف القــــارئ مــــن  االكتــــاب مقــــدمتان كانتــــ"وقــــد تصــــدرت 

ونســـتطيع أن نعتبـــر ، وخطوطـــه العامـــة، ومعالمـــه الرئيســـة، خاللهمـــا علـــى وجهـــة الكتـــاب

ثانيــة الهامــة التــي وضــعت إضــاءات المعــة علــى مــدخال طبيعيــا للمقدمــة ال ىاألولــالمقدمــة 

تجـد ...] [ثم، المرحلة التي كان نزار سليم ثمرة يانعة من ثمراتها إلى معالم القصة العراقية

ـــه وظـــروف نشـــأته العائليـــة واالجتماعيـــة  نفســـك مـــع نـــزار ســـليم فـــي بدايتـــه ومراحـــل تكوين

وتأثيرهـا ، هتـه وفـي تكـوين فنـهفكان لها طابعهـا فـي وج، مرت بهأو  ،ية التي مر بهادبواأل

  .)٣("هإبداع على مستوى

قــّدم لنــا دراســة نقديــة  -ه خــّص بالدراســة نــزار ســليممــن أنــعلــى الــرغم  -فالطــاهر

وما هيأت له مـن  ١٩٢٠واجتماعية شيقة ومفيدة للظروف العامة للعراق الحديث منذ عام 

أن هــذه الظــروف العامــة ال  إلــى مشــيرا، اتصــال بالعــالم وبالقصــة العربيــة والقصــة العالميــة

 -غيـــر محســـوس أو  -را محسوســـاوتــأثّ  ،را بالعـــالمتـــأثّ  ،تــذكر دون جهـــد خـــاص بذلــه أفـــراد

بـل إّن فـي الظـروف العامـة ، ١٩٢٠قبـل  اء عراقيـون مـن جـوّ أدبـأ ّيـوما ه ،العربي اثر بالت

نــب جا إلــى ومنهــا السياســة واالجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة مــا ينطــوي علــى المعوقــات

   .)٤("المشوقات

                                                 
، محمــد جــواد الغبــان، جريــدة )مقــال(لنــزار ســليم) أشــياء تافهــة(-١ج -نقــد: فــي الريــادة الفنيــة للقصــص العراقــي) ١(

  .١١/١١/١٩٩٠القادسية، 

  .ن.م: ظ) ٢(

  .ن.م) ٣(

، حســـين الحســـيني، جريـــدة القادســـية، )مقـــال)(أشـــياء تافهـــة( -١ج -نقـــد: فـــي الريـــادة الفنيـــة للقصـــص العراقـــي) ٤(

٧/١٠/١٩٩١.  
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بها الموضــوعية الطـاهر وحرصـه المعــروف علـى وضـع األشــياء فـي نصــ نلقـد كـا

 فاتـه تثبيتـه فـي كتابـه النقـدي مـا -ولـو بعـد حـين -"الفاعل في اسـتدراكه  اأثرهم، الصحيح

ه من مجموعـة وخلوّ ، ١٩٦٧الذي صدر في بيروت عام  )في القصص العراقي المعاصر(

نشيد األرض حتى كانت له مقالـة نقديـة  إلى وعاد المؤلف، نوري لعبد الملك األرضنشيد 

   .)١(")١٩٨٦ األولتشرين ، ١٠العدد ، ٢١السنة  -بغداد(عنها في مجلة األقالم

يــة دبكــان غائبــا عــن الســاحة األ" -كمــا يقــول الطــاهر -اســمه فــإن أمــا نــزار ســليم

فقـد ) العراقي المعاصـرفي القصص (إبان توالي صدور المجموعات الوارد نقدها في كتاب

 مجموعتـــه إصـــدار إلـــى وٕان كـــان أســـبقهم ،ابتعـــد نـــزار ســـليم عـــن االرتبـــاط بالريـــادة الفنيـــة

، غيـاب نـزار سـليم نفسـه إلـى وأكبر السـبب فـي ذلـك يعـود ،)١٩٥٠مجموعة أشياء تافهة (

لوظيفــــــة ابالرســــــم والكــــــاريكتير و  -أوال -ســــــنوات خــــــارج العــــــراق وســــــنوات داخلــــــه مشــــــغوال

   .)٢("واإلدارة

وطبيعــي جــدا أن يــأتي ، قــد حصــل"النقــد أي نقــد القصــص و، المهــم فــي االلتفاتــة

فهي الرائدة وهي التي ظلت رأسا علـى الـرغم  )أشياء تافهة(ىاألولاالهتمام أوال بالمجموعة 

فــي ) شــريفة(والمهــم فــي ذلــك النقــد اكتشــاف مــا أدتــه عقــدة .)٣("ممــا كتــب صــاحبها بعــدها

  . )٤(ةبطرائق فني )العظمة(نيل إلى ن سعينزار نفسه م إلى ،نزار

ـــة عـــن المنســـي لحفـــظ حقـــه  ـــاريخ األفـــي إنهـــا الكتاب القصصـــي  دبضـــمن أفـــق ت

تذييلـــه دراســـته بمصـــادر  -غيـــر دراســـته هـــذه -ومّمـــا هيـــأه الطـــاهر لـــذلك الحفـــظ، العراقـــي

لـى ع وةالعـ ،وأدقهـا، دراسـة نـزار سـليم وهوامش تفصيلية تـدل الدارسـين علـى أهـم مصـادر

  .)٥(القصة العراقية اسةدر 

                                                 
: في الريادة الفنية للقصـص العراقـي: ، وظ)مقال)(أشياء تافهة( -١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ١(

  . ٧: لنزار سليم) ياء تافهةأش( -١ج -نقد

  .  ٨-٧: لنزار سليم) أشياء تافهة( -١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ٢(

  .٩: ن.م) ٣(

  .وما بعدها ١٦٣: ن.م: ظ) ٤(

: ، وفي الريادة الفنية للقصـص العراقـي)مقال)(أشياء تافهة( -١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي: ظ) ٥(

  . ١٩٧-١٧٣و ،٨: لنزار سليم) أشياء تافهة( -١ج -نقد
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ولغة العـرض تعليميـة ، )الماحول(أما طريقة التناول نقديا فكانت داخلية مستنيرة بـ

  .طرية

وقـد صـدر عـن دار الغـرب اإلسـالمي فـي ، )فوات المـؤلفين(أما الكتاب الرابع فهو

يخ وأفـق تـار ، ضمن أفق النقد اللغويفي يقع ، وهو عمل مفيد للمؤلفين والقراء معا .بيروت

مالحظة وتقصـيا "من يقرأ الكتاب يجد أن الطاهر قد أمعن في الكتب والمصنفات  .دباأل

فعثــر فــي صــفحات كثيــرة منهــا بمســائل منطويــة علــى كثيــر مــن الزيــغ والخطــل ، وتمحيصــا

تقويمها وتصحيحها وحث المـؤلفين علـى تالفـي مـا وقعـوا  إلى وأحوجت المتحرين، والتسرع

يقول الطـاهر فـي  .)١("ما يتسنى لهم طبعها مرة ثانية مستقبالفيه من سهو وعدم تثبت عند

أن إذا كـــان الكتـــاب جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن حياتـــك فأحببتـــه والزمتـــه وحرصـــت علـــى ":المقدمـــة

علـــى هـــذا  -وأنـــت تقـــرأ -رأيـــت أن تســـجل... ســـليما وأن ينجـــو مؤلفـــه مـــن الثغـــرات يكـــون

ــــة بمعنــــى أوســــع أفقــــا وأحســــنأو  خطــــأأو  ذاك ســــهواأو  الكتــــاب ــــا :دالل  -ويصــــعب .فوت

   .)٢("أن يوجد مؤلف بدون فوات في المنهج إن لم يكن في العلم -ويستحيل

وهنــا ":فهــو يقــول متابعــا، ومــا بعــد التســجيل يــراه الطــاهر واجبــا لمــا فيــه مــن خدمــة

مـــا تعثـــر  إلـــى تنبـــهأن  والعلـــم والحقيقـــة.. .ف والقـــارئف والمؤلَّـــخدمـــة للمؤلِّـــ، وجـــب عليـــك

  .)٣("ما أمكنك التصحيح -تصححو  -بهأو  -عليه

ولكـن االخـتالف عــن اآلخـرين يــأتي ، أنــه لـيس وحيـدا فــي هـذا الميــدان إلـى وأشـار

حرصـه الشـديد علـى بيـان الخطـأ وٕاعالنـه وتصـحيحه حبـا "وهـو ، هـو نفسـه مما يتصف به

   .)٤("ويزداد القارئ تحذيرا، فيزداد الكاتب حذرا، في أن يقل مع الزمن

وظـل ، نشر ما آمن بصحته إلى مبكرا"من االختالف دفعه  وأعلن أن هذا الشيء

يلحـق النشـر بالنشـر منتبهــا ومنبهـا حتـى كــادت العمليـة تغلـب علــى مجـالي نشـاطه وتحتــل 

   .)١("منه )أطلب(أحيانا ما هو أولى منها به وأجدى عليه و

                                                 
، مهـــدي شـــاكر العبيـــدي، جريـــدة الجمهوريـــة، )مقـــال(فـــوات المـــؤلفين -فـــوات: مـــع الـــدكتور علـــي جـــواد الطـــاهر) ١(

٣/٥/١٩٩٣.  

  .٥: ١٩٩٠، ١علي جواد الطاهر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط. فوات المؤلفين، د) ٢(

  .٥: ن.م) ٣(

  .٦: ن.م) ٤(
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 )أطلـب(ـه بهذا العنايتوهنا ال بد من اإلعالن عن أننا لم نجد الطاهر يعلن عن  

ولـيس  .)طلـبأ(ـبل وجدناه يرفض أن يكتـب المؤلـف مـا يكتبـه اسـتجابة للـ، األخرفي كتبه 

 )أطلـب(ـمعينة لم تسلك فيها طريق الـ ه مع نفسه واصف لها في حال؛ ألنفي ذلك تناقض

   .)أطلب(ـوألنه مع غيره ناصح له في حال معينة يسلك فيها طريق ال

طويلـــة ومعتدلـــة  :أنمـــاطثالثـــة  -مـــن حيـــث الطـــول والقصـــر ،هنـــا -والمالحظـــات

   .)٢(تالكتاب المالحظ عليه وعدد الفواعلى وفق حجم ، الطول وقصيرة

متـــأت مـــن  -األخـــرشـــأنه شـــأن جمـــع مـــواد الكتـــب  -إن جمـــع مـــادة هـــذا الكتـــاب

  .)٣(لرغبات قراء جديرين بتلبية رغبتهماستجابة 

 )نقد :لعراقيفي الريادة الفنية للقصص ا(صدر الجزء الثاني من ١٩٩٢وفي عام 

فـي عـن دار الشـؤون الثقافيـة العامـة فـي بغـداد ، )نشيد األرض لعبد الملك نوري(وقد تناول

تتبعــه النقــدي لمنــابع "وهــو دليــل علــى مواصــلة الطــاهر ، ضــمن سلســلة الموســوعة نفســها

واضـــــعا كـــــل جهـــــد فـــــي هـــــذا المجـــــال فـــــي ســـــياقه الريـــــادة الفنيـــــة فـــــي القصـــــص العراقـــــي 

  .)٤("الفني/التأريخي

نـوري القصصـي ومجموعتـه القصصـية الصـادرة  كوقبل الولوج في عالم عبـد الملـ

يتبعــه التكــوين ، لشخصــية عبــد الملــك الفكــري قــدم الطــاهر خالصــة التكــوين" ١٩٥٤عــام 

البيروتيــة أواخــر  )ديــباأل(مجلــة إلــى الفنــي وهــو يمســك بــالقلم ليكتــب قصصــه ويرســل بهــا

وهـــي أعلـــى مـــا بلغـــه عبـــد  -)نشـــيد األرض(ويـــرى الطـــاهر أن مجموعـــة...] [األربعينيـــات

ـــة ـــة -الملـــك نـــوري فـــي مســـيرته الفني ـــاريخ القصـــة العراقي ـــم فـــي ت وهـــي مـــع مجموعـــة  .معل

مثـال المرحلـة الفنيـة التـي بـدأتها  )أشـياء تافهـة(ومجموعـة نـزار سـليم )الوجه اآلخر(التكرلي

  .)٥("ها قليالقبلأو  أوائل العشرينيات إلى القصة العراقية بعد محاوالت سابقة ترجع

                                                                                                                            
  .٦: ن.م) ١(

  .٧-٦: فوات المؤلفين: ظ) ٢(

  .٧: وراء األفق األدبي: ، وعلى سبيل المثال من كتبه األخر٦: ن.م: ظ) ٣(

، حســين الحســيني، )مقــال(لعبــد الملــك نــوري) نشــيد األرض( -٢ج -نقــد: فــي الريــادة الفنيــة للقصــص العراقــي) ٤(

  .٢٩/٦/١٩٩٢جريدة القادسية، 

  .٨٣و ،٩: لعبد الملك نوري) نشيد األرض( -٢ج -نقد: للقصص العراقيفي الريادة الفنية : ن، وظ.م) ٥(
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الخاص بها المـألوف لـديها  -)عمودها(-والقصة -صار للرواية":وربما يكون قوله

ظهــر فــي كتاباتــه فــي منتصــف ، الشــعر )عمــود(رأيــا طاهريــا مســتمدا مــن )١("الســائرة عليــه

 بـداعليعلن أن ليس من الخير تحطيمه لوجود منافـذ لإل -تذكرعلى وفق ما ن -الثمانينيات

  .من خالله

 -جمعـــه بـــين االتجـــاه النفســـي" -الـــوطني الـــواقعي -يـــد فـــي أمـــر عبـــد الملـــكوالجد

وكـــأن االتجـــاهين فـــي ذهنـــه ، والتيـــار االقتصـــادي االجتمـــاعي )الفرويـــدي عـــادة(النفســـاني

وقــد أصــدر  .)٢("يتناســقان وأنهمــا يزيــدان لديــه مــن درجــة التجديــد ومنحــه ضــربا مــن التميــز

ية هـــم نســـانورســـل اإل...] [قصـــص أخـــرىية و نســـانرســـل اإل :أول كتـــاب لـــه" ١٩٤٦عـــام 

  .)٤("على التيارين المتناقضين ثالثا هو الوجودية"ثم زاد بعد ذلك  ،)٣("األطباء

اإلفـادة مـن االتجاهـات السـردية فـي  -الناقـد القصصـي -والجديد في أمـر الطـاهر

طــة الــراوي اإلخبـاري مــن نق أسـلوبعلــى  -عـادة -الكتابــة ]عبــد الملـك[يبـدأ":التنـاول النقــدي

ويحــدث قلــيال أن تغلــب صــيغة  -حساســة يســير فيهــا مناوبــا بــين ضــمير الغائــب والمــتكلم

بالمســيرة كلهــا واألحــوال النفســية الثابتــة  -عــادة -متعرضــا للمــاحول بمــا لــه صــلة -المــتكلم

مـــن مكـــان وزمـــان وشـــخوص فـــي الحـــدود التـــي تمنـــع القصـــة مـــن الوقـــوع فـــي  -والمتغيـــرة

وقــدر مــا يمنــع نفســه ، مقالــة اجتماعيــةنعهــا عــن أن تســتحيل قــدر م )والكاريكتيريــة(التجريــد

في فكره وقصده مع الناس المضيمين عارضا بؤسهم باحثـا  -منذ البدء -فهو، من التدخل

  .)٥("رى يشي بنفسهولكن ال يُ ، لهم عن المستقبل األفضل

كاتــب واقعــي "وٕاذا مــا ذكــر الطــاهر واقعيــة عبــد الملــك نــوري فإنــه يــذكره علــى أنــه 

لــم أو  ،خضــع مــا لــيس منهــافــي الشــرق بحيــث يُ أو  معنــى أوســع ممــا هــي فــي الغــرب علــى

                                                 
، )عمـود القصــة(، وعـن١٠: لعبـد الملـك نـوري) نشـيد األرض( -٢ج -نقـد: فـي الريـادة الفنيـة للقصـص العراقـي) ١(

، ١٧٩: ، ومسرحيات وروايات عراقية في مـآل التقـدير النقـدي٢٣٥ -٢٣٤: من حديث القصة والمسرحية: ظ

  .١٧): بحث مخطوط(اد الطاهر ناقداوعلي جو 

  .١٨-١٧: لعبد الملك نوري) نشيد األرض( -٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ٢(

  .٢٠: ن.م) ٣(

  .٨٠و ،٦٩-٦٨و ،٢٤: ، وظ٢٢: ن.م) ٤(

  .٨١: ن.م) ٥(
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يّسـرت لـه  )إنكليزيـة(ةأجنبيسيما أنه كان يمتلك لغة ، وال)١("لعالمه وفنه. .يكن من عصرها

التـي حـاول  )الماركسية والوجودية وتيار الوعي(في التيارات الثالثة صولطالع على األاال

  .)٢(اركسيا ووجوديا ومن تيار الوعي في وقت واحدبها وبغيرها م أن يكون

، منع الطاهر من المشاركة في الحيـاة الثقافيـةيلم  الكثيرة الدراساتب ا االنشغالهذ

شـباط (فقد كانت له كلمة في جلسـة افتتـاح الملتقـى القصصـي لجيـل مـا بعـد السـتينيات فـي

  .)٣(تينياتالخمسينيات والس منها جيالو  ،وازن فيها بين األجيال )١٩٩٢

 /١١/٤اء حفــــال مســــاء الخمــــيسدبــــتحــــاد األأقــــام النــــادي الثقــــافي االجتمــــاعي الو 

وكـان ممـن تحـدث  .ي الحـديثدبـلتكريم الدكتور الطاهر بوصـفه رائـدا فـي النقـد األ ١٩٩٢

فيه القاص جهاد مجيد والناقد فاضل ثـامر وعبـد الجبـار عبـاس وحـاتم الصـكر وباسـم عبـد 

  .)٤(الحميد حمودي

قــي االــدكتور الطــاهر لجهــوده وريادتــه فــي النقــد العر  ،رمــت أكثــر مــن جهــةلهــذا ك

اء دبــالعــام لأل تحــاداالالتــي نظمهــا  ،الحــديث فــي أثنــاء انعقــاد الحلقــة الدراســية فــي البصــرة

 تحــت عنــوان )١٠/٥/١٩٩٢-٩(فــرع البصــرة بالتعــاون مــع جامعــة البصــرة يــومي/والكتــاب

ة وأعلـن فيهـا دث فيهـا الطـاهر عـن تجربتـه النقديـوقـد تحـ .)ي الحديثدباتجاهات النقد األ(

علـي جـواد (ببجثـه باسـم عبـد الحميـد حمـودي -كـذلك -وشـارك فيهـا. عن إفادته مـن طلبتـه

  .)٥()الطاهر ناقدا قصصيا

اء والكتـاب فـي تشـرين ثـان دبـثم كانت للطاهر مداخلة شفهية في أمسـية اتحـاد األ

   .)٦(من العام نفسه

                                                 
  . ٨٠: ظ، و ٨٢: لعبد الملك نوري) نشيد األرض( -٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ١(

  .٦٩و ،٢٣و ،١٤: ن.م: ظ) ٢(

، والملتقـى القصصـي لجيـل ٢٧/٢/١٩٩٢، جريـدة الجمهوريـة، )مقـال(ملتقى القصة لجيل ما بعد الستينيات: ظ) ٣(

  .٢٧/٢/١٩٩٢، جريدة العراق، )مقال(ما بعد الستينيات

حزيـــران  -، مــايس٢٧، س٦-٥، مجلــة األقــالم، ع)مقــال(حفــل النــادي الثقــافي االجتمــاعي التحــاد األدبــاء: ظ) ٤(

  .١٥٥-١٥٤): بحث(، والدكتور علي جواد الطاهر رائد النقد األدبي الحديث في العراق١٤٣: ١٩٩٢

، إرادة الجبـــــوري، جريـــــدة الثـــــورة، )مقـــــال)(اتجاهـــــات النقـــــد األدبـــــي الحـــــديث(الحلقـــــة الدراســـــية فـــــي البصـــــرة: ظ) ٥(

١٣/٥/١٩٩٢.  

  .٢٠/١١/١٩٩٢، هشام عودة، جريدة العراق، )مقال(بةيصرخ مع أصدقائه في العل.. أحمد خلف: ظ) ٦(
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أو  الماضــــي البعيــــد) تأرخــــة(علــــى -كمــــا رأينــــا -تصــــرال يق دبتــــاريخ األ أفــــقو 

مــا صــدر  )المعاصــر(ومــن ذلــك، فــي آفــاق متعــددة، وٕانمــا يشــمل المعاصــر أيضــا، القريــب

ق لــــمــــع الوفــــاء للمنط )قــــديل التقــــدير النآمســــرحيات وروايــــات عراقيــــة فــــي مــــ(بكتــــاب هــــو

   .الفني الذي انطلق منه جهد الطاهر التأليفي -التاريخي

 -مشــتمال، عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامــة فــي بغــداد ١٩٩٣م صــدر الكتــاب عــا

هــو التقــدير النقــدي  األولالجانــب ، علــى جــانبين ومقدمــة -مــن العنــوان، كمــا هــو واضــح

 وقــــد كتــــب تلــــك .والجانــــب الثــــاني هــــو التقــــدير النقــــدي لروايــــات أربــــع ،لمســــرحيات ســــت

المقدمــة فقــد كتبهــا عــام  أمــا .مــن العقــد الثمــانيني خيــرونشــرت فــي الثلــث األ )التقــديرات(

١٩٩١ .  

 ابالروايــــة والمســــرحية وامتــــداداته ةه الجــــادّ عنايتــــكشــــف فــــي المقدمــــة عــــن جــــذور 

، )٣(النقــد والناقــد )غيــاب(وعــن ،)٢(وعــن مســيرة الروايــة والمســرحية فــي العــراق ،)١(اوتجلياتهــ

 مرار وضـعوعن است، )٤(عن الناقد المتخصص في النقد المسرحي )النيابة(في َمهّمتهوعن 

  .)٥()ناقد مسرحيأنا (في ١٩٥٨عام  إليهاالنقد على الحال التي أشار  وضع

علــى الــنهج الــذي ارتضــاه لنفســه مــن "تلــك المســرحيات والروايــات عــن لقــد كتــب 

   .)٦("والثناء على التجويد، تكريم اإلحسان

 فرقـة المسـرحأو  خـيط البريسـم(ـنونهـا بـومن ذلـك التكـريم والثنـاء أنـه كتـب مقالـه عَ 

إن لـــم تكـــن قـــد ، أجـــل. .علـــى مســـؤوليتي":وابتـــدأها بقولـــه ،)زالـــت بخيـــر الفنـــي الحـــديث مـــا

، أن تقصــده لتــرى -مــن غيــر إلحــاح -فــأرجو )خــيط البريســم(لتشــهد )مســرح بغــداد(قصــدت

مقالــة أخــرى عــن  بوكتــ، )٧("أي لعمــرك -أي تــربح ســاعتين راقيتــين مــن عمــرك -وتمضــي

                                                 
  .٥: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي: ظ) ١(

  .٢٣-١٩و، ١٤-٦ :ن.م: ظ) ٢(

  .١٧ – ١٤: ن.م: ظ) ٣(

  .١٩ – ١٨: ن.م: ظ) ٤(

  .١٩: ن.م: ظ) ٥(

  .١٩: ، وظ٢٤: ن.م) ٦(

  .٤٠: ، وظ٣١: ن.م) ٧(
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تعليقـا علـى  إذ قـال، علـى المخـرج -فيمـا أثنـى -فيهاأثنى  )ترنيمة الكرسي الهزاز(مسرحية

نغمــــة "المشــــاهد مؤلفــــا ثالثــــا  :للعــــرضفــــا ثالثــــا شــــاهد المبــــدع الــــذي يمثــــل مؤلّ ه بالمُ عنايتــــ

كرومـي عـارف ببرخـت  ]عـوني[والـدكتور، ويقترن مؤداها ببرخـت، القرن العشرين )بدع(من

ويزيـد ويـنقص ويأخـذ ، تصـرفالرجـل ي ؛ ألنمـدلول مذهبـه :أقـول .وأسرار فنه وكنه مذهبه

 ؛)١("من غير برخت ويبتكر ليكون كال جديدا ولوال ذاك لعاد تلميذا غير ذكي ومخرجا آليـا

غرض لم يقصد إليه المؤلـف والمخـرج  إلى وينفذ"، ذلك المشاهد المبدع الذي قد يلمح أمرا

 -)أو القـراءة(التي ال تنتهي بانتهـاء المشـاهدة ..في اآلثار العميقة -عادة -شأن ما يحدث

عنصـرا فـي العمليـة  )وعـي المتلقـي(إلدخـال" إنـه سـعي .)٢("األذكيـاءفي مـا يقـرره العـارفون 

  .)٣("الفنية

، )الســـردية(مـــن -)نشـــيد األرض(عـــنكمـــا أفـــاد فـــي مقالتـــه  هنـــا، -يفيـــد الطـــاهر

البطل يتذكر ويستعيد الماضـي دون اشـتراط النسـق المنطقـي أن  قائمة على" )لو(فمسرحية

يتحـدث عـن  -هنـا -فهـو، )٤("افتعـال -في هذه الحال -ففي النسق المنطقي، حداثفي األ

ونسـق ، ونسـق التـوازي، نسق التتـابع :نسق التداخل الذي يمثل واحدا من أنساق أربعة هي

  .ونسق التداخل، التكرار

لعبـــد الخـــالق الركـــابي الـــذي كتـــب عـــن حياتـــه  )الـــراووق(ومـــن ثنائـــه علـــى روايـــة

تسـير رخـاء فـي "إن لغـة الروايـة  :)٥(بعـد أن تحـاور معـه كثيـرا، روايتـه صفحات كثيرة لفهـم

وفــي تناســب مــع الجــو العــام مــع مراعــاة ، نســبة مــع األحــداث الجزئيــة ضــمن الحــدث الكلــي

وضعهم االجتماعي وحـاالتهم النفسـية ومـوقعهم اختالف الشخوص لدى السرد والحوار في 

ذا وهــذا شــيء فــي نفــس الكاتــب عليــه أن ومــن وراء هــ .مــن الوقــائع ولــدى متطلبــات الفــن

                                                 
  .٥٠: في مآل التقدير النقديمسرحيات وروايات عراقية ) ١(

  .٥٤: ن..م) ٢(

  .٨٩: ، وظ٨٤: ن.م) ٣(

  .١٠٧: ن.م) ٤(

، عبــــد الخــــالق الركــــابي، جريــــدة العــــراق، )مقــــال(بــــاألبيض... ومــــا بعــــدها، والــــدكتور الطــــاهر ١٣٥: ن.م: ظ) ٥(

٢٠/٤/١٩٩٣.  
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وربمـا يكـون منطلـق الطـاهر فـي محـاورة المؤلـف .. .)١("يومئ إليه فـي دهـاء خـالل المـزيج

ه إبداعــالتــي رافقــت ه والظــروف الحياتيــة التأريخيــة أصــولتقريــر الــنص وتحقيــق "هــو كــون 

ت الكاذبــة وفــي ية فــي تجنــب التــأويالساســيقــدمان معلومــات أوليــة تكمــن قيمتهــا الكبيــرة واأل

  .)٢("تكون أداة رقابة على سائر التأويالتألن  قابليتها

اللوحـة ( وكون الرواية تأريخية يذكرنا بما قاله عن اختالف التاريخ عن الشعر في

وٕاذا كـان المـؤرخ ":ذكـر مـا يعضـد ذلـك فـي قولـه إلـى ويـدعونا، ١٩٥٨عـام  )في الشـوقيات

ركــة وأولــى بالتصــرف والتبنــي والمــزج وتحويــل فالفنــان أكثــر حريــة وأقــدر علــى الح، مقيــدا

واقــع بحيــث ال يــدع قارئــا يحــس بهــذا التصــرف وال يفــتح لناقــد بابــا يجــد فيــه  إلــى المتصــور

  .)٣(")خلخلة(نشازا أو

 ،مـن بعيـد مـوريرصـد األ"وٕاذا ما الـتقط روائـي أحـداث الروايـة مـن بيئتـه فعليـه أن 

اســتدعى األمــر ليأخــذ وٕاذا  ،غيــر مرئــيكــان عملــه الظــاهري هــو عمــل الــراوي فلــيكن وٕاذا 

موقف الراوي المعلوم فليكن على خفاء بحيث يصـل الحـدث واألحـداث مـن دون أن يشـعر 

  .)سردية(وهذا القول نلمح فيه أيضا إفادة، )٤("القارئ بوجوده

وأفــق  دبآفــاق هــذا الكتــاب هــي األفــق المســرحي واألفــق الروائــي وأفــق تــاريخ األ

وطريقــة التنــاول يهــيمن فيهــا الجانــب  .ليميــة مزينــة بطــراوة وانســيابولغــة العــرض تع .النقــد

االجتمــاعي فــي النصــوص الخاضــعة  -التــأريخيأو  النفســي الباحــث عــن الجانــب الــواقعي

  .للتقدير

الحبكــة (ويشــترك مــع عائــد خصــباك فــي إعــداد كتــاب لعبــد الجبــار عبــاس بعنــوان

   .ية العامة في بغدادعن دار الشؤون الثقاف ١٩٩٤ويصدرانه عام  )المنغمة

                                                 
  .١٥٠: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ١(

، ١جورج طرابيشـي، منشـورات عويـدات، بيـروت، ط: ألبيريس، ت. م.ية في القرن العشرين، راالتجاهات األدب) ٢(

١٢٥-١٢٤: ١٩٦٥.  

  .١٢٣: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٣(

  .١٦٢: ن.م) ٤(
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عـــن الكاتـــب والكتـــاب فـــي (نونهـــاغيـــر المقدمـــة التـــي كتبهـــا الطـــاهر وعَ  -والكتـــاب

كمــا هــو واضــح مــن العنــوان الفرعـــي  -مقــاالت فــي نقــد الشــعر والنقــد القصصــي -)نقــاط

   .)١(اأديبا وناقدا و إنسانعبد الجبار عباس  )النقاط(تابع الطاهر في تلك -للكتاب

الناقــد الــذي حــاز لقــب الناقــد ...] [و، ي فــي العــراقدبــالنقــد األفتــى "وقــد رأى فيــه 

ولـم يشـغل تلـك الـنفس ، لـم يشـرك بـه عمـال آخـر، ويكفي أنه وهـب نفسـه للنقـد وحـده، بحق

، فــي الــوطن العربــيأو  ،فكــان بــذلك متفــردا بــين مــن زاول النقــد فــي العــراق، بوظيفــة تقيــده

بــه جــار الشــريك ط قــائم بنفســه إذا أشــرك ي نشــادبــفالنقــد األ، األمــر أن يكــونوهكــذا يجــب 

  .)٢("على الشريك

ونقطة االلتقاء الكبيرة بـين الطـاهر وعبـد الجبـار عبـاس أن عبـد الجبـار عبـاس لـم 

ليتعامــل مــع األعمــال المنقــودة بمــا يفرضــه عليهــا مــن الخــارج مــرة باســم فــالن وفــالن "يكــن 

نبتــت فـــي غيـــر موطنهـــا  )اتلمـــود(ومـــرة، ومــرة خضـــوعا للمـــنهج الفالنـــي والمــنهج الفالنـــي

ـــا مـــن الخبـــرات التـــي . .وألعمـــال اســـتوجبتها ـــه يرحـــب بمـــا يمكـــن أن يتســـق طبيعي علـــى أن

وهنـا  .)٣("ليجـري فـي مسـارب الخلـود، مع الـنص المنقـود ليـزداد رأيـه قـوة ،استصفاها الزمن

هـي أن تتعامـل مـع الـنص بمـا يقـوم ، الحقيقيـةوهـذه هـي الموضـوعية ":يقول الطاهر جازما

هــي أن تعــرب عمــا يكــون لــذلك ، وهــذه هــي الشخصــية الناقــدة، يــه الــنص ومــا يــدل عليــهعل

وفيمـا يفـرض القـول ، وبما يمكن أن يشيع من تأثير فيما يتميز به ما سـواه، النص من أثر

   .)٤("فيه عليه

وال موضــوعيا بــالمعنى  ،إن عبــد الجبــار عبــاس لــيس ذاتيــا بــالمعنى الســيئ للكلمــة

ونتـذكر  -أيـا مـن تلـك المنـاهج ؛ ألنوبمعنى تطبيق قواعد منهج مقرر ،العلمي الجامد لها

علـى وجـه  )الغربي دبالخالصة في مذاهب األ(و )يدبمقدمة في النقد األ(هنا ما قاله في

وألن الـنص ، جانـب محاسـنه إلـى ولـه مسـاوئه، جد في حال خاصةوُ "-الخصوص والتمثيل

                                                 
اك، علـي جـواد الطـاهر وعائـد خصـب. د: مقـاالت فـي نقـد الشـعر والنقـد القصصـي، إعـداد -الحبكة المنغمة: ظ) ١(

  .١٧-٥: ١٩٩٤، ١دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  .١٤: ن.م) ٢(

  .١٥: ن.م) ٣(

  .١٥: ن.م) ٤(
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إذا  الناقـد ثـم أيـن الناقـد -ن تلـك المنـاهجي أوسع وأعمق وأعظم من أن يقيده منهج مـدباأل

يحســن بمــزاول النقــد أن يلــم بهــذه "بــل ، وال يعنــي هــذا نبــذها، )١(!"؟وقــع تحــت ســلطان غيــره

   .)٢("أكبر منها وأوسع منها -حين يكون أصيال -أن يكونولكنه يجب ، المناهج

ــ ، )٣(امــا بينهمــ متشــابه فــي، ي معنــى خــاص لالنطباعيــةإن نقطــة االلتقــاء هــي تبّن

   .)٤("وكلما عمق النص عمق النقد. .د فيه وأبدعإن النقد هو ما أزاوله وأجوّ ":بطريقة

فرع بابل حلقـة دراسـية تكريميـة للناقـد /اء في العراقدبفي العام نفسه أقام اتحاد األ

تحـدث فيهــا عنـه عنــاد  )١١/١٩٩٤/ ٣ -٢(العراقـي الـدكتور علــي جـواد الطـاهر فــي بابـل

الصغير وحاتم الصكر وقاسم عبـد األميـر عجـام وباسـم عبـد الحميـد غزوان ومحمد حسين 

حمـــودي ومحمـــد مبـــارك ونعمـــة رحـــيم العـــزاوي وســـعيد الزبيـــدي ورحـــيم الحســـناوي ومحمـــد 

  .فكشفوا عن كثير من آفاق نتاجه، الجزائري وعباس هاني الجراخ وغيرهم

لـــى باشـــتغاله عأربعـــة كتـــب منهـــا مـــا كـــان لنـــا علـــم  ١٩٩٥وطلعـــت علينـــا عـــام 

مصـادر صـناعة الكتابـة مصـادر (أحـد تلـك الكتـب هـو .ومنها ما لم نكن نعلمـه ،موضوعه

ضــمن سلســلة فــي ، وقــد صــدر عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامــة فــي بغــداد) يدبــللنقــد األ

   .الموسوعة الصغيرة

ه علـى عنايتـصـاّبا ي عند العـرب بإيجـاز شـديد دبوفي مقدمته تابع مسيرة النقد األ

العنايـة بمـا  أهميـةإحساس سابق لديـه ب إلى وأشار، بالشعر خاصة ط ذلك النقدمسألة ارتبا

وٕانما بطريقة تثبيت مـا ورد للعـرب القـدامى ، المعاصرةال بطريقة الرؤية ، ورد في نقد النثر

ثـم تـابع قصـة تـأليف ، )٥(يدبـوعلى مر العصور من أحكام وآراء تدخل في صميم النقد األ

فــي بحــث  -كمــا يــرى -هــا المفضــلة؛ ألنيفــه الطريــق التأريخيــةهــذا الكتــاب مرجحــا فــي تأل

                                                 
  .١٦: الحبكة المنغمة)١(

  .١٦: ن.م) ٢(

  . ١٧-١٦: ن.م: ظ) ٣(

  .١٧: ن.م) ٤(

مة، بغداد، علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العا. ، د)للنقد األدبي(مصادر) صناعة الكتابة(مصادر: ظ) ٥(

  .٨-٥: ١٩٩٥، ١ط
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الشــــعر والخطابــــة  ،معرفــــة العــــرب إلــــى وقــــام التمهيــــد علــــى إشــــارات .)١(يعــــالج أول مــــرة

   .)٢())الديوانية(التي هيمنت عليها صفة(والرسائل

ي ويجتمـع مــع دبـمـا يخــدم النقـد األ"يـا أدبا نوعـورأى فـي الكتابـة الديوانيـة بوصــفها 

   .)٣("شعر ونقد الخطابة وٕاعجاز القرآن ليخدم النظرية العامةنقد ال

   .)٤()عملية البالغة(و )البالغة(و )االكتساب(و )الطبع(ومن ذلك المرئي

صــناعة (فــت فــيالــنص علــى مــا فــي الكتــب التــي ألّ "هــو  -إذا -موضــوع الكتــاب

وقــد ، يدبــاأل مــن مــواد مهمــة تخــدم مســيرة النقــد -وهــي غيــر قليلــة الشــأن والعــدد -)الكتابــة

كمـا  -خاضـعين )نقـد النثـر(ي غفلـة تقـرب مـن إهمـالهم جانـبدبـاألغفل عنها دارسو النقـد 

وغلبـة نقـد الشـعر علـى نقـد ، يـة عنـد العـربدبلغلبـة الشـعر علـى األجنـاس األ -هو طبيعي

وتوقـف ، وتـوزع أجنـاس النثـر وقلـة شـأن بعضـها، والفصل بين نقد الشعر ونقد النثـر، غيره

علــى مبعــدة مــن شــؤون ) التفســير(و )إعجــاز القــرآن(إلــى والنظــر، العطــاء بعــض آخــر عــن

  .)٦("يدبمصادر ال يستهان بها للنقد األ" )ةصناعة الكتاب(إن مصادر ...)٥("النقد

  .يبحث في المغفول عنه، وهذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في موضوعه

مؤلفهــا الشــرعي أبــي  لـىإ )الرســالة العــذراء(نســبة وفـي الكتــاب ملحــق تنــاول مسـألة

وقـد أعــاد الطـاهر الفضــل فـي ذلــك  .ابــن المـدبر إلـى اليسـر الشـيباني بعــد أن كانـت تنســب

  .)٧(محمود علي مكي إلى التصحيح

أن أذكـر أننـي حينمـا درسـت كتـاب الطـاهر هـذا فـي وقد ال يكون مـن نافلـة القـول 

الرســالة (إلــى عــدت، علــى الطــاهر نفســه، الفصــل الثــاني مــن الســنة التحضــيرية للــدكتوراه

زكــي مبــارك وعثــرت علــى مــا رأيتــه دلــيال جديــدا فــي تأكيــد نســبة هــذه . بتحقيــق د )العــذراء

                                                 
  .١٢-٨: علي جواد الطاهر. ، د)للنقد األدبي(مصادر) صناعة الكتابة(مصادر: ظ) ١(

  .١٦-١٣: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٦: ، وظ١٧: ن.م) ٣(

  .١٧: ن.م: ظ) ٤(

   .١٠٦: ن.م) ٥(

  .١٠٧: ن.م) ٦(

  .١٢١-١٠٨: ن.م: ظ) ٧(
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وقـد أثبـّت مـا توصـلت إليـه فـي  ،فـي نـص الرسـالة نفسـها، يسر الشيبانيالأبي  إلى الرسالة

والـدليل هـو أن المؤلـف نسـب  .١٩٩٦عـام  )النثـر العربـي(متحاني الخاص بمادةالدفتر اال

زكـــي . دوقـــد أشـــار ، شـــخص مـــا إال تعريفـــا واحـــدا إلـــى تعريـــف مـــن تعريفـــات البالغـــة كـــل

أن صــاحب هــذا الــرأي هــو أبــو اليســر  إلــى ،ابــن المــدبر إلــى مبــارك الــذي نســب الرســالة

اسـتعرض تعريفـات البالغـة السـابقة ثـم أعطـى  -على هـذا -المؤلف الحقيقيو  .)١(الشيباني

وهـذا مـا يفعلـه البـاحثون ، يذكر اسمه مع التعريـفدون أن من ، فهمه الخاص لها بتعريف

  .قديما وحديثا

شــاعر مــن عصــر النباهنــة فــي  -ســليمان بــن ســليمان النبهــاني(الكتــاب الثــاني هــو

هــذا االســم فــي كتــاب ورود وهنــا نتــذكر ، وقــد صــدر عــن دار الحــوار فــي الالذقيــة )عمــان

  .)عن الكتاب في الخليج العربي(الطاهر

كونه ناقدا حصيفا اجترح أسلوبا ومنهجـا خاصـين  لىع ةالو ع -رف الطاهرلقد عُ 

نافضــا عنهــا مــا  ،مــن هنــا وأخــرى مــن هنــاك )لؤلــؤة(دائــم البحــث ليلــتقط لنــا" بأنــه كــان -بــه

وفـي  .إهمـال البـاحثينأو  منصفا إياها مما لحقها مـن إغفـال، تراكم عليها من غبار الزمن

، عنــهأو  اء العربيــة قلمــا قرأنــا لــهإبحــاره هــذه المــرة كشــف لنــا عــن شــاعر مجيــد مــن شــعر 

أضاء لنا فيه أوال عصر النباهنـة ...] [مخصصا له كتابا )سليمان بن سليمان النبهاني(هو

  .)٢("ومن ثم شاعرهم سليمان بن سليمان، ية والسياسية ودورهم في ذلكدبومكانتهم األ

جـــاء الفخـــر أبـــرز مـــا فـــي "وعلـــى ذلـــك ، )٣(وســـلطان ســـلطانشـــاعر إنـــه شـــاعر 

فروعـا منـه وامتـدادا لـه ومعـاني لكونـه سـلطانا ابـن  ىاألخـر ولو حسـبت األغـراض ، ديوانال

   .)٤("فخرا بما في ذلك الغزل والصيد والخمر والحكمةألمكن أن تعد الديوان كله ، سلطان

                                                 
  .١٩٣١الكتب المصرية، ي مبارك، دار زك. د: الرسالة العذراء، ابن المدبر، تحقيق: ظ) ١(

ســليمان بــن : ، وظ١٧١: ١٩٩٧، ٢، س١، حســين الحســيني، مجلــة الــرواد، ع)مقــال(كتــاب فــي بــاب التحقيــق) ٢(

  .١/١/١٩٩٦، حسين الحسيني، جريدة القادسية، )مقال(شاعر من عصر النباهنة.. سليمان النبهاني

علـي جـواد الطـاهر، دار الحـوار، . النباهنـة فـي عمـان، د شـاعر مـن عصـر -سليمان بـن سـليمان النبهـاني: ظ) ٣(

  .٥٩: ١٩٩٥الالذقية، 

  .٦٠: ن.م) ٤(
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ين للشــــجاعة أساســــبموضــــوعين "أن فخــــر ســــليمان خــــاص  إلــــى ويشــــير الطــــاهر

وسليمان مـن شـعراء الحماسـة وهـو ، الحماسةوللشجاعة في الشعر اسم خاص هو ، والكرم

  .)١("منها في درجة متقدمة

 ،ه يعــاني أمــرا واقعــاألنــ ؛أصــيل فــي وقفتــه -حــين يقــف علــى األطــالل -وســليمان

وهــو بــذلك يختلــف عــن ألــوف الشــعراء الحضــريين فــي عصــره ، واألطــالل حــال واقعــة فعــال

شــاعر "ومــن هنــا فهــو . .ال يفتعــلهــم يقلــدون ويفتعلــون وهــو ال يقلــد و ألن ؛ومنــذ أيــام بغــداد

إنما هي سمات الشعر العربي وسمات ورثهـا ، التقليد إلى أصيل وما نراه من ظواهر ترجع

فاسـتوعبها حبـا فعاشـت فـي نفسـه  )الهجري(العاشر -شاعر موهوب من أبناء القرن التاسع

 فهـو يـرق حيـث يـدعو .المكتسـبأو  فاستخدمها لـدى باعـث خـاص وكأنهـا ملكـه المـوروث

وكثيــرا مــا فســح المجــال لشــعره ، [...]الخشــونة إلــى الرقــة ويخشــن حيــث يــدعو إلــى الموقــف

ملـك أو  ،وٕانمـا هـو شـاعر ملـك، ه لم يكن بالشـاعر المحتـرف للشـعر؛ ألنيتدفق على رسله

  .)٢("شغفه الشعر حبا

ســمات النقــد  إلــى مــا يظهــر فيــه الطــاهر ناقــدا تقليــديا إعــادة -هنــا -وربمــا يمكننــا

ها لـدى باعـث لمعفاسـتوعبها حبـا فعاشـت فـي نفسـه فاسـت نفسـه، لتي ورثها الطـاهري ادباأل

   .المكتسبأو  خاص وكأنها ملكه الموروث

وأفــق الشــعر وأفــق نقــد الشــعر وكــذلك أفــق التحقيــق هــي اآلفــاق  دبأفــق تــاريخ األ

   .بلغة نقدية تعليمية طرية، التي تأسس منها هيكل الكتاب

 )المرزوقــي شــارح الحماســة ناقــدا(:الكتــاب الثالــث ىإلــ ومــن حماســة ســليمان ننتقــل

إلـى دراسـة "وفيه التفـت الطـاهر  .الذي صدر عن الدار المتحدة للنشر والتوزيع في بيروت

فأفصـح فـي هـذا الكتـاب عـن كـل مـا تضـمنته  ،في شرحه للحماسة بوصـفه ناقـداالمرزوقي 

والمجـــاز واالســـتعارة  التشـــبيه -علــى نحـــو واف -فبحـــث، مقدمــة المرزوقـــي مـــن آراء نقديـــة

مــا يتميــز بــه المرزوقــي فــي تلــك األبــواب مــن فهــم  إلــى فأشــار ،والمثــل والكنايــة والتعــريض

                                                 
  .٧٢: شاعر من عصر النباهنة في عمان -يسليمان بن سليمان النبهان )١(

  .١٠٨-١٠٧: ن.م )٢(
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ـــة وااللتفـــات  إلـــى وانتقـــل ،واضـــح دقيـــق ـــنظم وبحـــث فـــي المطابقـــة والمقابل واالعتـــراض وال

  .)١("موضوع العروض والقافية ومصطلحات الشعر

 وأشـار .)٢(وّشـراحه، فـي حياتـه )اسـةديـوان الحم(وذكر الطـاهر فـي المقدمـة مسـيرة

حتــى صــدوره ، مجهــوال فــي عصــرنا الحــديث )طــويال(أن شــرح المرزوقــي بقــي طــويال إلــى

بتحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون الــذي كــان لــه فضــل إظهــار نــص ال غنــى للتــراث عنــه 

   .)٣("حين انتشل المرزوقي من بين يدي التبريزي"أهله  إلى وٕاعادته الحق

أن المعاصرين من لغـويين ونقـاد واجـدون عنـد المرزوقـي أشـياء " ويحسب الطاهر

وغيرهــا ممــا  ،وأشــياء لــم يحســبوا أنهــا لديــه مــن أبــواب البنــاء واالنحــراف الــداللي والتنــاص

  .)٤("شغلهم بها عنه غيره

هـي محاولتـه  -كمـا اسـتنبط محمـد عبـده عـزام -إن الصفة الغالبة علـى المرزوقـي

، قــوي رصــين أســلوبوشــرحه يمتــاز ب، وايــة الشــعر وفــي شــرحهالدائبــة ليســتقل برأيــه فــي ر 

وحــين . .اح أبــي تمــام المتقــدمين وخاصــة أبــا بكــر الصــوليلــذلك كثيــرا مــا نــراه يخــالف شــرّ 

ولكننــا نــراه يقــيم الحجــة علــى ، النســخ القديمــة إلــى نــرى المرزوقــي ال يعمــد، تشــتبه الروايــة

وقــد رأى فيــه الطــاهر دلــيال جديــدا  -)٥(طريقتــه فــي أدائــهأو  ،روايتــه مــذهب الشــاعر نفســه

كمـــا  -)٦(")واألســـاليب(ســـلوبعلـــى عمـــق مكـــان المرزوقـــي مـــن النقـــد وعلـــى غـــوره فـــي األ"

ظهر المرزوقي بمـا يختلـف بـه عـن عامـة الشـّراح فيمـا عنـي بـه عنايـة خاصـة مـن شـؤون "

  .)٧("يةأدبداللة أكثر  إلى واالنتقال به من داللة، المعنى من مكشوفهإخراج مستور 

والبالغــة جــزء (شــؤون النقــد فــيأن المرزوقــي قــد تميــز وتفــرد  إلــى ويشــير الطــاهر

ويحســـبه  .وهـــذه ظـــاهرة مهمـــة فـــي شـــرح المرزوقـــي، وهـــذا مـــا حاولـــه المرزوقـــي )مـــن النقـــد

                                                 
  .٢٦/٥/١٩٩٦طالب مهدي الخفاجي، جريدة القادسية، . ، د)مقال(بين الشيخ المرزوقي والعالمة الطاهر) ١(

  .٧-١: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا: ظ) ٢(

  ١٧١): مقال(كتاب في باب التحقيق: ، وظ٧: ن.م) ٣(

  .١٠: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٤(

  .٢٠: ن.م: ظ) ٥(

  .٢٠: ن.م) ٦(

  .٣٣: ن.م) ٧(



אאאא                                      א
  

         

والعــودة ، فــي العنايــة الخاصــة بهــا والتوجــه المقصــود إليهــا -كــالمتفردأو  -متفــردا"الطــاهر 

  .)١("من العمق بثمرة ناضجة

عبــد القــاهر الجرجــاني وقبــل  قبــل مــورؤكــد الطــاهر أن المرزوقــي يعــالج هــذه األوي

وفـــي علـــم  ،المعـــاني أن تســـتقل البالغـــة علمـــا، أو تنقســـم علـــى علـــوم ثالثـــة، ومنهـــا علـــم

في أخبار يخرج المعنى منهـا عـن  -أوال ،هنا -يتابع المرزوقيو  .)الخبر واإلنشاء(المعاني

ـــد بمـــا يمكـــن أن يعـــدّ ، ســـتورهعـــن م )ناقـــدا(ظـــاهره ويكشـــف الشـــارح ـــم  ابـــه رائ مـــن رواد عل

   .)٢(المعاني ومصدرا قريبا جدا من تناول التأسيس

 ،قـي ومكانتـه شـارحا وناقــدالقـد سـلط هـذا الكتـاب ضـوءا ســاطعا علـى حيـاة المرزو 

وسـيظل هـذا الكتـاب مصـدرا ، مـن الغبـار الـذي عـال جهـود هـذا العالمـة الجليـل اكثير وأزال 

 -المؤلـف ألن  ذلكو  ؛،يةدبالمرزوقي وجهوده األ ةد أن يزداد معرفة بحيامهما لكل من أرا

إلـى مـا حصـل "، والسـيما )٣(الدراسـات المتفرقـة إلـى رجـع فـي تأليفـه لهـذا الكتـاب -كعادتـه 

النظر ومـلء الثغـرات واسـتثمار المؤجـل واإلفـادة ممـا حـال الوقـت دون اإلفـادة  إعادةمنها ب

   .)٤("منه

حد كبيـر فـي وضـع المرزوقـي فـي  إلى ه نجحك أنذل ؛مية كبيرةذو أه"إن الكتاب 

متميـزا "المرزوقـي  ،ومـن هنـا رأى الطـاهر، )٥("يدبـالمكان الذي يسـتحقه فـي حقـل النقـد األ

أنـــه خالصـــة للعصـــور  إلـــى عصـــره إلـــى لـــدى التميـــز ومـــثال فـــي نقـــد العصـــر لـــدى النظـــر

الــذي تســنده نظــرات موزعــة  الســابقة وكــان المرزوقــي خالصــة الخالصــة فــي النقــد العملــي

بعـــد هــذه المرحلـــة مـــن نظــر شـــامل ونظريـــة  أن يكـــونتمهيــدا لمـــا ال بـــد مــن ، علــى المـــواد

  . )٦("عامة

                                                 
  .٣٤-٣٣: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا)١(

  . ٣٤: ن.م: ظ) ٢(

  .١٣/٦/١٩٩٦، جريدة العراق، )الثقافية(، باب)مقال(ة ناقداالمرزوقي شارح الحماس: ظ) ٣(

  .١٦٣: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٤(

  ).مقال(بين الشيخ المرزوقي والعالمة الطاهر) ٥(

  .١٢٦: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٦(
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لـــيس القـــدرة النقديـــة للطـــاهر فـــي  -فـــي الحقيقـــة، هنـــا -إن أكثـــر مـــا لفـــت انتباهنـــا

هـذه  وٕانمـا، عنـه -بيقين -فذلك مما عرفناه، في نصابها واألشياء في سياقها موروضع األ

مــن المصــطلحات النقديــة الحديثــة توظيفــا خالقــا ال تحســه  اكثيــر قديــة التــي وظفــت اللغــة الن

بها وفقهها فصارت جزءا ادعاء بل تقتنع بفيضه الهادئ من منبع تشرّ أو  ترقيعاأو  تجميعا

فهــذا ، الــذي يظهـر عليــه الشـعر حقيقــة األولوٕاذا كــان المعنـى ":ومـن ذلــك قولـه، مـن كيانــه

 األولفــإن هــذا ، داال ومــدلوال األولكــان وٕاذا  .الكنايــة عنــه جملــةأو  اني مجــازهالمعنــى الثــ

 )جديـد(وال تعنـي .وٕاشـارة علـى اإلشـارة وعمقـا للسـطح، كله يستحيل داال علـى مـدلول جديـد

وٕانمــا تعنــي اكتشــافا لموجــود وتــأويال لكــائن ، األولمــا لــم يكــن موجــودا أصــال فــي المعنــى 

 إلـى وتحـوال مـن مـألوف، ة لقرينة يخفى على كثيرين استنباطهاخطو  إلى وانتقاال من خطوة

المتفــــق علــــيهم وعلــــى حــــدود الشــــّراح الــــذين هــــم أكثــــر مــــن الشــــّراح أو  فنــــي يدركــــه النقــــاد

   .)١("علمهم

وربما يكون من المفيد أن نذكر رأيا نقديا لناقد معاصر هو عبداهللا العـروي، يقـول 

  .)٢("لقريب المقبول والتأويل البعيد المرفوضبين التأويل ا"ال بد من التمييز  :فيه

تجنبـا  )المـاحول(بــ العنايـة إلـى يـدعو )تحقيقات وتعليقات(والطاهر نفسه في كتابه

ويــؤمن بــأن توشــيح التحليــل بشــيء ممــا حــول  ،)٣(فقــط )التحليــل(للمزالــق التــي يجــّر إليهــا

  .)٤(عل النقد أعلى درجةجالنص ي

فـإن ، ونَفسـا معاصـرا شـبيها بـه لطـاهرامتـدادا لعبد الجبـار عبـاس يمثـل  وٕاذا كان

المرزوقي الناقد يمثل جذرا له في كيفية التعامـل مـع الـنص الـذي ال بـّد مـن االنطـالق منـه 

  .)٥(نه مع غيره يصنعون القاعدةأو  ،بأنه فوق القواعد وقبلها ،معا انوالذي يؤمن ،أوال

                                                 
  .٣٣: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا)١(

: ، ظاالتجاهات األدبية في القرن العشرين: عن التأويالت الكاذبة، و ١٢: األدب والعلوم اإلنسانيةالمنهجية في ) ٢(

١٢٥-١٢٤.  

  . ٤٩٢: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٣(

  .٤٩٣: ن.م: ظ) ٤(

  .١٥٨، ١٠: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا: ظ) ٥(
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وقد صدر عـن دار ، )راءوكتابه طبقات الشع.. .محمد بن سالم(الكتاب الرابع هو

وفيــه تــابع مســيرة هــذا الكتــاب فــي العصــر الحــديث واألثــر المتنــامي لــه  .الفكــر فــي عّمــان

دواعي التـأليف فـي مثـل هـذا  إلى ثم أشار .)١(النقد المعاصرينولمؤلفه في النقاد ومؤرخي 

ناصـر وأن تسـتكمل لـه ع، مـا هـوكوأن يفهم ، ىوينمّ ، بقي أن يرعى الوليد":الموضوع قائال

وأال يثقل بمـا لـم يكـن ، وأن تقرر قيمته الحقيقية، وأن تظهر منه الجوانب المجهولة ،الحياة

 ومـن هنـا .على كثـرة تكـرار االسـم وسـعة انتشـار الخبـر -وهذا ما لم يحدث ولم يتحقق، له

يعتمــد علــى دراســة منهجيــة تقــوم علــى إدامــة النظــر فــي ، كتــاب خــاص إلــى ت الحاجــةمّســ

ومـــا فنـــون علمـــه وصـــنوف  ؟يـــة لتبـــين مـــن ابـــن ســـالماألولنة بالمصـــادر األصـــل واالســـتعا

ثــم  ؟وكيــف روي وســار مــع الــزمن مخطوطــا ؟والدتــهمنــذ  )طبقــات الشــعراء(ومــا ؟مؤلفاتــه

الشـــعر الموضـــوع (ا لفصـــول فـــيأساســـومـــا موضـــوعاته التـــي تصـــلح أن تكـــون  ؟مطبوعـــا

  .)٢("الفوائد األخرىاآلراء و و  )األسس األخرى في التصنيف(و )الطبقة(و )المفتعل

الطــاهر فــي كتابــه هــذا الــذي أكــد فيــه أنــه ال  -حققــهأو  -وكــان هــذا ممــا حاولــه

الهــــدوء وتجنــــب  إلــــى ولعلــــه كــــان ميــــاال، فــــي حيــــاة محمــــد بــــن ســــالم أمــــرا خارقــــا"يعــــرف 

، يهمه كثيرا أن يرضى عنه النـاس...] [من أكثر من زاوية موراأل إلى والنظر، المشكالت

وأنــه ليفــرض بســلوكه الرصــين االحتــرام علــى مــن حولــه وعلــى مــن هــم  ،وأن تحســن ســمعته

قصـــته "محمـــد بـــن ســـالم فـــي  وأكبـــر الطـــاهر. )٣("أكبـــر منـــه منزلـــة وأعلـــى كعبـــا فـــي العلـــم

 وقــد هــداه هــذا التأمــل، وتأملــه الطويــل مــن أجــل التصــنيف، البارعــة فــي تحقيــق النصــوص

وهــذا التشــابه الــذي هــو فــي حقيقتــه  ،)الشــاعرية(ها التشــابه فــي الفحولــةأساســ )الطبقــة(إلــى

لقد تباعدا فـي الفـن الشـعري ، فلئن اقترب امرؤ القيس وزهير في الشاعرية، تخالف وتمايز

أي فـي األسـلوب وال غـرو فـامرؤ القـيس غيـر  -وفي طبيعة التجربة وفـي مظهـر الصـياغة

هــذه  وطريقــه، كــأن محمــد بــن ســالم ال يريــد أن يشــغل نفســه بــالعرض دون الجــوهر، زهيــر

  .)٤("وال يأمن السائر فيها من المناقشين على آماد بعيدة ال يدري متى تنتهي، طويلة

                                                 
  .٦٨-٦٧، ٧-٥: محمد بن سالم وكتابه طبقات الشعراء: ظ) ١(

  .٦-٥: ن.م) ٢(

  .٢٧٥: ن.م )٣(

  .٢٧٨-٢٧٧ :ن.م) ٤(
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وفــي مــا اختــاره مــن القصــص ، هــذا شــبيها بأســلوب الطــاهر فــي مــا ترجمــه ألــيس

   ؟أي التشابه ظاهرا واالختالف باطنا ؟العراقية

ـــا ـــا وناقـــدا متأني ـــا منهجي ـــذلك جعـــل موضـــوع، لقـــد كـــان ابـــن ســـالم مؤلف لشـــعر ا(ول

وقــد تــابع الطــاهر هــذا الموضــوع عنــد مــن ســبق ابــن  .)١(مــدخال لكتابــه )المفتعــل الموضــوع

ولـم يجـد مـن نهـج نهجـه حتـى لكأنـه قـال كـل مـا  ،أبعـادهسالم ومن تاله فوجد أنه اسـتوفى 

ينـي  الوضع واالفتعال في طول كتابـه وعرضـه وال مسألةيالحق "ه ووجد، )٢(يجب أن يقال

  .)٣("ينبه عليها

أن  علــى ،ومــن تعمــق فــي قــراءة الكتــاب ،ســتدل الطــاهر مــن اقتباســات متعــددةوا

وهــو  -ى بالتصــديقأولــن الــذي صــححوه وأ ،كــانوا نــابهين وكــانوا بالمرصــاد )هــل العلــمأ"(

تعمــيم  لــيس"أن  وعلــى، )٤("دار مــداره كــاف فــي التكــذيب ن الــذي كــذبوه ومــاوأ -غيــر قليــل

ن أ"وأكـد ، ) ٥("كلـه مكـذوب بمعقـولأو  الجـاهلين جل الشـعر النحل بمعقول وليس القول إ

النحــل  مســألةيــذكر كلمــا ســنحت أن  هنــاك دلــيال مســتمدا مــن طبيعــة عمليــة الخلــق يجــب

أن  يمكن والركة التي ال ،نها الحقيقييأهلتتوفر اال في  ة التي الصالال وهو األواالنتحال أ

...] [ !مفعـوالأم  مفـتعال كـاننا والشـعر الركيـك شـأنثـم مـا  -بها متكلف لشـعر وجـدانينيتج

  .)٦("عملية الخلق بنظر االعتبار أخذمن ال بد 

هــا نظــرة فنيــة جماليــة إليوتنــاول الطــاهر مفهــوم الطبقــة عنــد ابــن ســالم الــذي نظــر 

الجزئيــة فـي تصـنيف الشـعراء لــدى  سـسثــم تحـدث عـن األ، )٧(واسـتغرب العـدد الثابـت فيهـا

  .)٨(ابن سالم وهي الغرض والبيئة والدين

                                                 
  .٢٠٧: محمد بن سالم وكتابه طبقات الشعراء: ظ) ١(

  .٢٠٩: ن.م: ظ) ٢(

  .٢١٤: ن.م) ٣(

  .٢١٤: ن.م )٤(

  .٢١٥: ن.م) ٥(

  .٢١٦-٢١٥: ن.م) ٦(

  . ٢٤٢-٢٢٧: ن.م: ظ) ٧(

  .٢٦١-٢٤٣: ن.م: ظ) ٨(
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 )١(وقــد نشــرت مقــاالت منــه فــي بيــروت ودمشــق، ١٩٦٥ نجــز الكتــاب عــامأوقــد 

   .)٢(وبغداد والقاهرة

واضحا جدا فـي ) تاريخ النقد األدبي عند العرب(وكان أثر كتاب طه أحمد إبراهيم

، وربمــا تكــون قراءاتــه )محمــد بــن ســالم وكتابــه طبقــات الشــعراء(الطــاهر وأفكــاره فــي كتابــه

  !، وعن اقتنائه كتابه مرات كثيرة، وراء ذلكها مراراأعلن عن المتكررة له، التي

 ،للفـــن القصصـــي فـــي العـــراق األولافتـــتح الملتقـــى القطـــري  ١٠/٣/١٩٩٥وفـــي 

ء وتعريفـا إنشـاوكان للطاهر في االفتتاح كلمة تحدث فيها عن الجهود العراقية فـي القصـة 

  .ونقدا

كتـــب  آخـــرة هـــي ربعـــألهـــذه الكتـــب اأن  خيـــريعلـــن ربعـــه األو  ١٩٩٦ويحـــل عـــام 

كثيــر يــزال  مــاالتــي كتبهــا والتــي  األخــروأن الكتــب  ،طــاهر منشــورة مطبوعــةســتراها عــين ال

لقـــد تـــوفي .. ســـيرحل عنهـــا وهـــي مطويـــة مخطوطـــة ،لمســـاته الطاهريـــة إلـــى منهـــا بحاجـــة

ومنه ما تحتفظ  ،منه ما هو تحت الطبع ،وفي كنانته نبل كثير ٩/١٠/١٩٩٦الطاهر في 

  .ومنه ما بقي مشروعا حلما ،بيتهبه خزانة في 

صـدرت لـه فـي عـام فأ ،خطاهـا -خـرأ سـبابوأل ،وبذلك، بعد ذلك -المطابع تحثّ 

صـدرت كـذلك أو  ،ثالثة كتب هي العصارة الفكريـة الصـافية لـذهن الطـاهر ونفسـيته ١٩٩٧

  .كتابين يمثالن امتدادا لكتب سابقة

ـــمـــن المجموعـــة  األول ـــد  دبفـــي األ ةســـئلة عـــن األأجوبـــس؟ .ج(ى هـــواألول والنق

. وقد صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغدادا ،)وجهتها الصحافة العراقية والعربية

مـا بعـد المـوت لـذلك كـان ركنـا  إلـى وفي هذا الكتاب توثيق لحركة فكر الطـاهر مـن التفـتح

 بعـــد المعرفـــة -شـــتاته لنـــا مـــا كـــان لـــمّ  أبحيـــث هّيـــ ،تـــي ذكـــرهاآل) كلمـــات(رئيســـا مـــع كتـــاب

قـرأ ومـن ي. قلفي األ) س؟.ج(سنا به قبل ظهورأحسوهذا ما  ،غاية في الصعوبة -بوجوده

 ،ويتذوق لغة حديث الطاهر الطرية في ذلك الكتـاب ،الكتاب المتعددة آفاقبحثنا هذا يعلم 

  .غربلها فكر الطاهر واستصفاهاأن  كثيرة بعد أمورويرى الخالصات في 

                                                 
  .٣٨٧: أساتذتي ومقاالت أخرى: ، وظ٢١٨: س؟ .ج) ١(

  ).مقال(لتحقيقعلي جواد الطاهر وعلم ا. د: ظ) ٢(
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ــإليــشــرنا أوقــد  -الكتــاب الثــاني وقــد صــدر عــن الــدار  ،)كلمــات(هــو -ل قليــله قب

ملقــاة مــن أو  مكتوبــة) خالصــات(مــن حيــث كونــه) س؟.ج(وهــو كمــا نــرى تكملــة لـــ ،نفســها

يناهـا أالتي ر  فاقاآل متعددة من آفاقوقد دارت في . حفلأو  من منبر ندوةأو  ةذاعدار اإل

  .مة بفكر نقدي ثقافيمقدَّ  ،األخرفي كتبه 

ا إنسـانعـن الطـاهر  ةكثيـر يعـرف أمـورا أن  ن من يريـدإ :نرى مبالغة حين نقول وال

بـتمعن ) كلمـات(و )س؟.ج(قـرأفلي ،يبذل جهـدا كبيـرا ووقتـا كثيـراأن  دونمن ستاذا ومفكرا أو 

  .فكري وربط تاريخي

الـذي صـدر عـن المكتبـة العصـرية فـي ) نحو الشـعر الحـر(ما الكتاب الثالث وهوأ

فهـو العصـارة الفكريـة  ،هللا عبـد الـرحيم السـودانيحد طلبته وهو عبـد اأو  أسرتهبغداد بجهود 

ـــة  ظهـــور الشـــعر  إلـــى ،طبيعتهـــا والظـــروف المحيطـــةأدت الصـــافية لمســـيرة تاريخيـــة طويل

  .الحر

) المقدمـة(هـو غيـاب أسـلوب -هـذا الكتـاب فـي مقدمـة -أول ما ينتبـه عليـه القـارئ

فـي  -، أما)لمقدمةا(عند الطاهر؛ فالطاهر في كتبه كلها يجّدث القارئ بصورة واضحة في

فهـــو غيـــر واضـــح إن لـــم نقـــل غيـــر مســـموع، وســـبب هـــذا هـــو تركـــه الكتـــاب  -هـــذا الكتـــاب

  .)١(مخطوطا غير متكامل البناء

هـــو  -كمـــا تشـــير المقدمـــة إلـــى ذلـــك -)تمهيـــدا(موضـــوع هـــذا الكتـــاب الـــذي يمثـــل

روج اإلرهاصات التي تقّدمت الشـعر الحـر، وأّدت إليـه، والمحـاوالت التـي عملـت علـى الخـ"

المــوروث بشــأن القافيــة والــوزن، وفــي ظــروف تلــك المحــاوالت،  عــن مــألوف الشــعر العربــي

واألسباب التي دعت إليها، والنتائج التي حققتها، واألسماء التي تبّنتها على صـعيد الـوطن 

؛ ولــــــذلك كانــــــت )٢("العربــــــي كلــــــه، أو بمعنــــــى أدق فــــــي ســــــورية ولبنــــــان ومصــــــر والعــــــراق

شــأة الشــعر، والعمــود، والشــعر المنثــور، والشــعر المرســل، فــي ن: موضــوعات الكتــاب هــي

  .والشعر الحر في مرحلة أولى

                                                 
  .٨٦: ١٩٩٧، ١علي جواد الطاهر، المكتبة العصرية، بغداد، ط.نحو الشعر الحر، د: ظ) ١(

  .٣: ن.م) ٢(
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صـــوت، نغـــم، :"يتصـــور الطـــاهر نشـــاة الشـــعر فـــي أي مكـــان، علـــى التتـــابع اآلتـــي

لإلعـراب عـن حـال خاصـة ... تساوق صوتين، كلمتـان منّغمتـان، كلمـات منّغمـة أو موّقعـة

ويطـول الكـالم ليكـون ... ثم تتراكم الخبـرات. ..أو عامة، في خوف أو أمن، وحزن أو فرح

وعلى هـذا نفـى الشـك . )١("بيتين، ثالثة وأكثر، ويتميز امرؤ بعينه لمزايا خاصة في تكوينه

فــي أن يكــون الشــعر أســبق مــن الحــداء والجمــل، معلــال ذلــك بــأن الحاجــات أكثــر مــن أن 

  .)٢(تحدَّد بحال واحدة ووسيلة واحدة

قواعـد الشـعر ومقرراتـه ومـا صـار "د الذي يقصد بـه عن العمو  -بعد ذلك -تحدث

وأشـار إلـى أنـه إن خـرج شـاعر عـن العمـود، فـي وقـت ، )٣("صفة له وشـكال لـم يؤلـف غيـره

وذكـر أن هـذه الحـال لـم تتغيـر ، )٤(تحديد العمود وبعده، فإنه يبقى مالزمـا للبحـور والقـوافي

زن والقافيــة ُمرِجعــا ذلــك فــي بدايــة القــرن العشــرين ســوى حــدوث مــّس خفيــف فــي جانــب الــو 

والسـيما فـي القافيـة راّدا ) المـّس (ثـم أشـار إلـى تنـامي ذلـك ،)٥(إلى االتصال بالشـعر الغربـي

  .)٦(ذلك إلى تنامي االتصال بالغرب

مـن  أكثـرص الطاهر ما يهمه منه فـي لخّ  ،وبعد استعراض لمسيرة الشعر المنثور

فـي الخـروج عـن الشـعر بمعنـاه ... ريخيـةنه محاولة جادة ومهمـة وتاأ":هاأول ؛)٧(عشر نقاط

التجديد لم  إلى الدعوة فإن خفق الشعر المنثورإذا أ":آخرهاو ، )٨("العمودي) التراثي(التقليدي

  . )٩("بعده يأتيثاره سيمهد الطريق لما الجو الذي أ وٕان. ..لم تنته

هكــذا يتســق ":هيقــول فــي ضــوئأن  مــا يمكــن إلــى ووصــل ثــم تتبــع الشــعر المرســل

 -هنـــا -ويبقـــى القـــول .جـــددا عـــن الشـــعر المرســـل مـــع القـــول عـــن الشـــعر المنثـــورالقـــول م

                                                 
  .٧: نحو الشعر الحر: ظ )١(

  .٧: ن.م: ظ) ٢(

  .٩: ن.م) ٣(

   .١٠: ن.م: ظ) ٤(

   .١١: ن.م: ظ) ٥(

  .١١: ن.م: ظ) ٦(

   .٤٤ -٤٣: ن.م :ظ) ٧(

  .٤٣: ن.م) ٨(

  .٤٤: ن.م) ٩(
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تـه عر الحـر المبـدع حـين تولّ الشـ إلـى ...غيـر المباشـر فـي التمهيـد ثـركالقول هنـاك مـن األ

في الشـعر الحـر متوقفـا عـن  ولاألُ ثم ذكر المحاوالت . )١("كبر من مواهب الدعاةمواهب أ

  .محاولتي بدر ونازك

وقـد صـدرا  ،)كتـب محققـة وفوائـد(و )كتـب وفوائـد(لمجموعـة الثانيـة فهمـاما كتابا اأ

فيهـا طريقتـه  أوضـحم لهمـا الطـاهر بمقدمـة واحـدة وقـد قـدّ  ،عن مؤسسة الرسالة في بيروت

ونبـه علـى  ،)٢(ذلـك إلـى دافعـه -كـذلك -فيهـا أوضـحو  ،وفي تصحيحها غالطفي تثبيت األ

صــالح مقدمــة ) كتــب وفوائــد(مــة مقدمــة لـــفــوات المــؤلفين فــي خطوطهــا العا"صــالح مقدمــة 

ولم يقف بمالحظاتـه ، )٣()"كتب محققة وفوائد(فوات المحققين في خطوطها العامة مقدمة لـ

مـا للكتـاب مـن جديـد ومفيـد فـي  إلـى اهتعـدّ  بـل فقـط، بمالحظاته فيهما عند تصحيح الخطـأ

  . )٥()ربالع( وقد نشر كثيرا من المالحظات بمجلة . )٤(أيضا المنهجأو  العلمأو  الرأي

واللغــة تعليمــة مصــوغة  ،الطــاهر مــا يعنــى بــهفــي الكتــابين متعــددة تعــدد  فــاقواآل

  .غلباألعم بفقرات مرقمة في األ

عنــد الطــاهر نقــف  تــأليفلمســيرة ال -علــى طولــه -وبعــد هــذا االســتعراض المــوجز

صـل نـا تناولنـا الفكـر فـي هـذا الفك أنومـن ذلـ ؛شياء ممـا بـدا لنـا خـالل هـذه المسـيرةألنذكر 

رأيناها فـي  إذ ،النقدية فكاروتابعنا التبلور التدريجي للبنية المنتجة لأل ،بوصفه وسيلة تبني

متعـددة لتثبـت  آفـاقى وقد هيمن عليهـا تطبيـق مـا اسـتقته مـن فكـر نقـدي فـي األولالمرحلة 

يتها للوجود في السـاحة أهلوجودها في المرحلة الثانية وقد بدأت تغني ذلك المستقى لتثبت 

ة فـــي نفســـه يـــؤدي الفعـــل لديـــه بحيـــث بـــدت قـــارّ  تمّكنـــتوفـــي المرحلـــة الثالثـــة وقـــد  ،ثقافيـــةال

  . خاذأالفكري النقدي بوساطتها بتلقائيته وبميسم شخصي 

                                                 
  .٧٣: نحو الشعر الحر: ظ )١(

. ، وكتـب محققـة وفوائـد، د٥: ١٩٩٧، ١علي جـواد الطـاهر، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط. كتب وفوائد، د: ظ) ٢(

  .٥: ١٩٩٧، ١علي جواد الطاهر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ن ذلــك التميــز بــين المراحــل يظهــر فــي النتــاج إ: نقــولأن  ولــيس مــن بــاب الفطنــة

كتابــا فــي المرحلــة  ممــا يظهــر فــي النتــاج الــذي يصــدر بوصــفه أكثــرالحقيقــي لكــل مرحلــة 

فعلى الرغم من بصمة فكر المرحلة التي يصدر فيها  ؛والتي تليها ،الالحقة لمرحلة صوغه

أن  يحــرص علــى -وربمــا أي مؤلــف -فهــو ،مــن حيــث مراجعــة الطــاهر الكتــاب قبــل الطبــع

  .يحتفظ نتاجه بسمات المرحلة التي انتجته

نــد الطــاهر فــي ســياقه نضــع الفكــر النقــدي عأن  إلــى وقــد ســعينا فــي هــذا الفصــل

مبتعـــدين عـــن التجريـــد فـــي ، نـــتج فـــي ضـــوئهأفيـــه و  أالزمـــاني والمكـــاني والظرفـــي الـــذي نشـــ

  . ته وشخصيته ولحظته التاريخيةأصالمن عصره وظرفه لنضمن له  مراستالل األ

فــي كتــب الطــاهر يجــدها فــي أي منهــا مــع اخــتالف ) الطاهريــة(ومــن يبحــث عــن

  . والسياق فقيقتضيه األ

ل منها هذا البحث بكتب الطاهر كلها لتنير لنا ا في المرجعية التي تشكّ تعنّ وقد اس

  .جوانب من موضوعنا

طة ابوســ بعضزرا مرتبطــا بعضــها بــآفكــره النقــدي تعــددا متــ آفــاقوقــد رأينــا تعــدد 

علـى الـرغم مـن تشـعب  -نتاجا تعاضديا بمسار منتظم؛ فالطاهر يسيرإنتجها أالفكر الذي 

واستقسـاء مـن  ،كلهـا ن الحـال مسـاقاة للحقـولأوكـ ،كلهـاي اتجاهاتـه بتريـث فـ -هما يعنى بـ

  .كلها المنابع

 -وتمكنـه ،امتالكه رؤية كلية ناضجة للواقع داّل على بٌ اعر إوهذا الخط المستمر 

   .طرافمترامي األمن السيطرة على عالمه الواسع  -بفعل موهبته الضخمة وذكائه الوقاد

مـن األمـور  مـا يعنـى بـهنـا تـداخل حيـاة الطـاهر و رأينظرنا نظرة نسـقية ثقافيـة وٕاذا 

المشـــروع النهوضـــي الثقـــافي الـــذي رســـمه  بـــأن ناأحسســـو  ،المتحـــدة وظيفـــة ،اآفاقـــ المتنوعـــة

ه يعــده المنيــر ؛ ألنــين قــد حــدد الممارســة النقديــة لديــه بحــدود معينــةخــر الطــاهر لنفســه ولآل

  . نيةوالمحرك الفاعل له في تحركاته الفكرية الزمانية والمكا

 أهميــةبة وتتوطــد مؤمنــ ىتقــو  -فــي خــالل مســيرته -لقــد كانــت شخصــية الطــاهر

  . طرافوتشذيب األ صولبتركيز األ علىن واألحسالسير نحو األ
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رصـــين يشـــد بعضـــه  أســـاس إلـــى بنـــاء فكـــري يســـتند -علـــى هـــذا -ونتـــاج الطـــاهر

ضـج كتابتـه وقـد كـان وراء ن. هميتـه وغايتـهأويؤازره ويفسـره ويسـوغ وجـوده ويكشـف  ،بعضا

  .هأملنظره وطول ت ٕاعادةتجربته وتمكنه ونمو شخصيته و  -فيما كان -ورقي فكره النقدي

لوطـادة العربيـة فهمـا وتعبيـرا سـمتها الواضـحة  ،الطاهر يجـده مفكـرا طلعـةقرأ من ي

فكان قوي القلـم طـري  ،فقد ابتعدت مقاالته وكتبه عن عجمة التعبير ورطانة التفكير ؛عنده

وفيــا لعصــره ولمتطلبــات عصــره بالمــدى  أن يكــون إلــى وقــد ســعى ،فكــاراأل اللغــة متماســك

مترفعـــا عـــن المتغيـــر ، متفوقـــا علـــى عصـــره فـــي الوقـــت نفســـه أن يكـــونبـــ الـــذي يســـمح لـــه

ــدائم والجــوهر ،والعــرض ولكــن لــيس  ،أعلــىمرتبــة  إلــى يرتفــعأن  إلــى وســعى ،متمســكا بال

   .برفقة القارئ والمؤلف والفكر والوطن ٕانماو  ،وحده

الشـعر العربـي فـي العـراق (الفنـي فـي دراسـته -وربما يكون وفاؤه لمنطلقه التاريخي

وراء تكريم اتحاد المـؤرخين  ،على طول مسيرته الفكرية) في العصر السلجوقيوبالد العجم

  .١٩٩٢له بمنحه وسام المؤرخ العربي عام 

تــاريخي جعلـه يختــار هــذا المسـار هــو كونـه قــد تلقــى مـنهج البحــث ال مــاأن  ونظـن

ســتاذ منهجــي قــدير أعلــى يــد  األولنــه تلقــى أ لــىعوة العــ، يدبــقبــل تلقيــه مــنهج البحــث األ

. بالجانــب التــاريخي هــو بالشــير عنــىســتاذ منهجــي يأوتلقــى الثــاني علــى يــد ، هــو طــه بــاقر

باالسـتمرار والتقـدم  الطـاهر التغذويـة التـي تعنـىليـه فكـر وهذا الوفـاء للمنطلـق ينسـجم مـع آ

هـو بنـاء "وربـا أللمـنهج التـاريخي فـي  سـاسالهـدف األ معـروف أنوال ،فكرية لتحقيق نهضة

 ،)١()"التقـدم( صادرا في ذلـك عـن فكـرة ،الوحدة واالستمرارية في تاريخ الفكر االوربي عامة

حاســـته النقديـــة هـــو فـــي النصـــوص والمصـــطلحات والظـــواهر  إلـــى تســـتند) خـــةالتأر (أي أن

  .ستقصاءالمعتمدة على البحث واال ،شخاصواأل

وقــد ، ةمانــضــي توصــيلها الجــد والصــبر واأللقــد كانــت مشــاريع الطــاهر رســائل يقت

، اتيمرة في بدايـة السـبعين تحدث عن نفسه بصيغة الغائبوقد . حاز هو ذلك واتصف به

 ،بهـا هنـاك التـي امـتأل) المشاريع(لتالحياة المحيطة به بعد عودته من فرنسا حوّ  إن":فقال

                                                 
  .٧٩: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية) ١(
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وبعث الحياة فيها  ،عن تلك المشاريع أزاح الغبار والتراب والصدل أترى ه. )١("جداثأ إلى

بحــث نال  ننــاأنهــا مشــاريع جديــدة؟ إ وأ مــن مشــاريع؟ أظهــرلنــا بعــد ذلــك القــول مــا  أظهرفــ

 ،قهــا بثقــةيكفــي الطــاهر فخــرا مشــاريعه المنجــزة التــي طبّ : نقــولأن  نريــد ٕانمــاعــن جــواب و 

  .)٢(وطنه إلى عن طريقها -ذلك واجبارأى  دوق -أرادى عن طريقها الخدمة التي دّ أو 

ذلـك  فإن ،ةي سائد واضحأدببتوجه أو  الطاهر بجنس سائد عناية تذا ما ظهر إ و 

تلــك الســيادة  أســسه مقتنــع بيعنــي أنــ ٕانمــاو  ،يعنــي المتابعــة والســير وراء موجــة الســيادة ال

 جاهــدا حـب صـميم صــادق حـاول -كمـا نعلــم -وحبـه لالشــياء .بـل محــب لـذلك ،تهـاأهميوب

  .عمليا هيجسدأن 

البـــاب (و). البـــاب الواســـع(ومـــن ذلـــك التجســـيد مـــا شـــرعه باســـتاذية تحـــت عنـــوان

 هميــةحقــل مقــالي فــي جريــدة الثــورة فيــه صــوغ لســيرة ذاتيــة رغــب فــي تســجيلها أل) الواســع

هـــو ) البـــاب الواســـع(.ولخصوصـــية ســـيرته نفســـها ي،قـــتلالســـير فـــي الم ثـــأثيرول ،أوالالســـير 

لمجموعــة مــن المقــاالت المتفرقــة التــي تنــاول فيهــا الطــاهر ســيرة  وســعاألالتجلــي الناضــج 

درجــة تقــل  إلــى كاشــفا عــن كثيــر ممــا يقــع فــي الزوايــا ،هــا مــن بابهــا الواســعإليحياتــه داخــال 

 أحسمن هذا البحث  األولالفصل قرأ ومن ). الباب الضيق(ها منإليالدخول  أهميةمعها 

  .التشكيل الفكريفي كشف سيرة ) الباب الواسع(ةأهميب

 ى نعــيم اليــافي النقــد الجــامعي والنقــد الصــحفي الأذا ر إ":خــرى لنقــولثــم نقــف مــرة أ

تحـدث لـم  سيظالن يتناطحان وال يلتقيان مـا"نهما أو  ،)٣(يسهمان في تطوير الظاهرة النقدية

وال ، مختصا متبصرا يدرك بوعي ما يقولأو  ا كاتباأديبالناقد الصحفي  أن يكون :المعجزة

أن يتجــــاوز األســــتاذ الجــــامعي خطــــة و  ،حصـــر اهتمامــــه فــــي العنــــاوين العريضــــة الجــــاهزةي

أن  نـــا نـــرىفإن ،)٤("بعصـــره وبمـــا ينشـــر ويقـــال فـــي هـــذا العصـــر ىعنـــفيُ  األحمـــر كـــاديمياأل

لنعــيم اليــافي  آخــرينطبــق علــى الطــاهر كمــا انطبــق علــى نقــده قــول ) المعجــزة(وصــف هــذه

                                                 
  .١٧٠-١٦٩: وراء األفق األدبي) ١(

  .١٦٩-١٦٨: ن.م: ظ) ٢(

: ١٩٨٧، ١دراسـة وشــهادات، عبـد اهللا أبـو هيــف، دار الصـداقة، بيــروت، ط -األدب العربـي وتحـديات الحداثــة) ٣(

١٠١.  

  .١٠٢: ن.م) ٤(
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 الجهـل إلـى يـركن ما زال يسـتوي علـى سـوقه ال"النقد  نادرا من آخرهناك لونا أن  يرى فيه

) الشـلل(تعيقـه ثرثـراتأو  تهمـه بتصـلب المؤسسـات التعليميـة وعنادهـا وال أالشتم وال يعبـأو 

اء مثقفـون هـو مـا أدبـمختصـون أو  جامعيون خارج نطـاق الجامعـة أساتذةيقوم به ية، دباأل

  .)١("اءالبنّ أو  الجادّ  نطلق عليه اسم النقد العلمي

هــو نقــد منــوع يتنــاول -١":تتجلــى بمــا يــأتي -اليــافي عنــد -وخصــائص هــذا اللــون

 إعــالنيعلــن عــن ثقافتــه  هــو نقــد مثقــف ال-٢...] [الفنيــة نــواعيــة واألدبجنــاس األجميــع األ

الدعاية بقدر مـا يوظفهـا بـدءا مـن القـراءة الواعيـة وانتهـاء بالتحليـل العميـق توظيفـا يضـيء 

وهـو نقـد يتـراوح  -٤...] [هو نقد ممـنهج -٣ .وعيا وفهما وتذوقا أكثرالنص ويجعل قارئه 

  .)٢("بين الموسوعية الشمولية التخصصية المتعمقة

هــذا النقــد فــي أن  أحســب":الطــاهر الكتــابي قــول اليــافي أســلوبكمــا ينطبــق علــى 

لـيس كالهمـا أ ،دبفـي قيمـة األأو  اأدبالعديد من نصوصه المدونة يتحول ليكون في ذاته 

رؤيــة وبنــاء يقومــان علــى التحليــل والتركيــب مهمــا كانــت ســمة الخطــوة التــي  ،إابــداعو خلقــا 

  .)٣("ا عملهما؟آن بهيبد

 ٕانمـاو  ،ولكن ليست هذه االشياء التي ذكرها اليافي هي كل ما يتصـف بـه الطـاهر

، اتضـــح عـــدد منهـــا فـــي مـــا مضـــى مـــن البحـــث، بهـــا -وامتـــاز -هنـــاك اشـــياء كثيـــرة انمـــاز

  . نها في الصفحات الباقية من البحثوسيتضح عدد كبير م

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١٠٢: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة)١(

  .١٠٣: ن.م) ٢(

   .١٠٣: ن.م )٣(
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  الفصل الثالث

  
  منهج الفكر النقدي ومظاهره ومبادئه

   استقرائيةنسقية قراءة 
  لنقد الطاهر
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 - يسير] الطاهر[=ؤولـن المسأالحظ المتتبع  ربما"

وكان ذلك ثمرة  ،مستقيم ال يتناقض في خط -عادة

فكر فيما يجري، ولحرصه وإلدامة ال ،إلخالصه فيما يقول

 على سالمة األدب في سبيل اإلبداع واآلثار

  . ٦:س؟.ج)". الخالدة(الباقية

  

  

  

  

  

  
א א

  )١٩٦٨−١٩٥٤(א
  

بغيــة تحقيــق ســيطرة نقديــة علــى تشــعبات الموضــوع، ســنتعامل معــه علــى أســاس 

ومظــاهر فكــره، وتــواريخ عنايتــه  األخــذ بالحســبان الترتيــب التــاريخي لظهــور مبادئــه النقديــة

  .  بالمنهج والكشف عنه

 ١٩٥٨ابتدأ الجهد التنظيري للـدكتور الطـاهر فـي مجـال النقـد بمقالـة نشـرت عـام 

أهميــة وجــود مقــدرة : وممــا يستشــف منهــا). النقــد ســهل(تســخر ممــن يستســهل النقــد فعنونهــا

إن مــن : وفيهــا .قصصــية لــدى القصــاص، وانتبــاه الناقــد علــى موهبــة القصــاص وأصــالته

، وأن يقــرأ )١(واجــب الناقــد أن يبــين نقــاط الضــعف فــي الــنص األدبــي مبتعــدا عــن المجاملــة

، وأن يطلــع علــى المــذاهب األدبيــة، وأن يفيــد مــن وجــوده )٢(الــنص الــذي يريــد التحــدث عنــه

                                                 
  . ٨: مقاالت: ظ) ١(

  . ٤٥، و٩: ن.م: ظ) ٢(
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فـــي الغـــرب؛ ألن الغـــرب منبـــع النقـــد األدبـــي الحـــديث، وأن مـــن مســـتلزمات الناقـــد موهبـــة 

  . )١(نقدية

ومما هو معروف أن الفكر األصيل أو المبدع أو المبتكر أو الخالق أو العبقـري 

أو ) قـــدرات عقليـــة عليـــا فريـــدة(تتصـــف بـــه أقليـــة مـــن النـــاس ويعبـــر عـــن نفســـه علـــى هيئـــة

  .  )٢(في حقل العلم والفن بما فيه الشعر على حد سواء) مواهب(

التــي هــو عليهــا كمــا هــذه المبــادئ لــم يصــرح بهــا؛ ألن المقالــة وصــفت حــال النقــد 

يراهـــا الطـــاهر فـــي ذلـــك الوقـــت، ومـــن ثـــم فـــنحن بحاجـــة إلـــى معرفـــة الصـــورة التـــي يرغـــب 

وهـــذا مـــا حـــدث فعـــال فقـــد أردف تلـــك . الطـــاهر فـــي أن يراهـــا أو التـــي يســـعى إلـــى تحقيقهـــا

أي نعــم، ألــف شــرط يجــب :"ابتــدأها بقولــه) ألــف شــرط وشــرط(المقالــة بمقالــة أخــرى، عنونهــا

  . )٣("إلنسان لكي يكون ناقدا، وشرط واحد لكي يكون شاعراأن يتوافر في ا

، )النقـد األدبـي(العلم العميق الواسع، واالنصراف الخـاص إلـى: ومن تلك الشروط

لـيس : "التي يتكشـف مـدلولها فـي قولـه) ٤(واإللمام بلغة أجنبية واحدة أو أكثر، والموضوعية

لشـعر فـي شـيء وليسـوا مـن النثـر فـي مـن ا] كعب بن زهير وأبو العتاهية والزهـاوي[=أولئك

ـــا مـــؤمن بموضـــوعيتي وكـــافر بموضـــوعيتكم ولـــيس الشـــعر . شـــيء طبقـــات (أقـــول هـــذا وأن

، وٕانــي أعــرف الموضــوعية األدبيــة فــي التحــرر مــن القواعــد والقــوانين، أعرفهــا فــي )أرض

الذاتيـــة، وال آخـــذ مـــن الموضـــوعية األدبيـــة إال التجـــرد مـــن األهـــواء واألغـــراض الشخصـــية، 

يست بي حاجة إلى ذلك األخذ؛ ألن األغـراض الشخصـية تـرزي بكـل عمـل نقـدا كـان أم ول

قــد تـرتبط بــذهن قــارئ ) طبقــات األرض(و... )٥("حـدادة، والعمــل العـدائي يهــدم نفســه بنفسـه

  . لدى ميشيل فوكو) حفريات المعرفة(ما بـ

                                                 
  . ١٠: ن.م: ظ) ١(

  . ١٠٨: ١٩٧١، ١نوري جعفر، مكتبة القومي، الرباط، ط. اللغة والفكر، د: ظ) ٢(

  . ١١: مقاالت) ٣(

  . ١٢-١١: ن.م: ظ) ٤(

  . ١٣: ن.م) ٥(
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ــــا -كــــذلك -ومــــن الشــــروط لكــــن . )١(أن علــــى الناقــــد أن يكــــون مصــــلحا اجتماعي

ــذا فهــو )٢(اهر يشــير إلــى أن هــذه الشــروط يمكــن أن تتــوافر فــي كــل ناقــد أو مثقــفالطــ ، ل

ال يعــرف إال بعــد عــزل كــل مــا هــو خــارج عــن طبيعــة األشــياء، "يبحــث عــن الشــرط الــذي 

. وطرد كـل مـا يمكـن أن يتـوافر فـي كـل إنسـان مـن القواسـم األلـف المشـتركة بـين األسـوياء

ييق دائــرة البحــث، ال بــد مــن الســعي وراء الجــوهر وٕاذن، فــال بــد مــن تحديــد الموضــوع وتضــ

  . )٣("الفرد

ال يؤّلــف الــنص األدبــي وٕانمــا َيفهمــه وُيفهمــه، وال  -كمــا يــؤمن الطــاهر -إن الناقــد

ـــه لـــيس ممـــا . يتيســـر ذلـــك لكـــل إنســـان إن فعلـــه أعمـــق وأجـــل مـــن أفعـــال اآلخـــرين، ومرئّي

فـي [...] سـان الـذي يجيـد النقـدوٕاذن فال بد من أمـر خـاص فـي كيـان هـذا اإلن... ")٤(يرونه

ولــيكن اســمه الموهبــة، ولــم ال؟ مــا دام خاصــا بإنســان بعينــه، وهــو إذ  -نفســه وفــي فطرتــه

يتوافر لديه يرى فـي الـنص مـا ال يـراه سـواه، وٕاذا رأى أعـرب وفّسـر وبلّـغ اآلخـرين مواضـع 

ه فيجـدون ومن ثم ُيقبل اآلخرون على الـنص نفسـ. والقبح أيضا.. األسرار ومكامن الجمال

: وممـا يتضـمنه هـذا الكـالم. )٥("فيه مـا لـم يجـدوه مـن قبـل، ومـا ال يجـدوه لـو ُتركـوا وشـأنهم

االنطــالق مــن الــنص، والقــدرة علــى اإلعــراب وعلــى التفســير وعلــى التوصــيل، وخصوصــية 

  . الرؤية، وعدم إمكانية االستغناء عن الناقد

يقتــــرن بــــه االبتكــــار؛  وهــــذا الشــــرط ممــــا). اإللمــــام العميــــق الواســــع(ذكرنــــا شــــرط

عمليــة ذهنيــة منظــورا إليهــا مــن زاويــة تركيــز االنتبــاه لفتــرة طويلــة مــن الــزمن فــي "فاالبتكــار 

  . )٦("موضوع معين باالستناد إلى اإللمام الواسع العميق به

لــيس اإلبــداع أو الخلــق فــي العمــل "و. ومــن تجليــات االبتكــار، اإلبــداع أو الخلــق

ات جديـدة ال تسـتند إلـى عناصـر مألوفـة بـل هـو إمـا أن نطّبـق الفني والعلمـي إيجـاد مكتشـف

                                                 
  .  ١٣: ن.م: ظ) ١(

  . ١٣-١١: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٣: ن.م) ٣(

  . ١٤: مقاالت: ظ) ٤(

  . ١٤: ن.م) ٥(

  . ١٠٨: اللغة والفكر) ٦(
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) كانـــا قبـــل ذلـــك منعـــزلين أو متباعـــدين فـــي الزمـــان والمكـــان(شـــيئين -أو ننقـــل إلـــى -علـــى

رابطة اقتران أو عالقة موجودة بـين شـيئين آخـرين، أو أن نكشـف عـن عالقـة خفيـة بينهمـا 

علـى األصـالة وتوقّـد الـذهن ورهافـة وهذه مبـادرة شخصـية تـدل . )١("لم يكشفها من قبل أحد

  . )٢(الحّس 

إنســان موهــوب، يقــرأ الــنص فيفهمــه علــى نحــو " -علــى وفــق هــذا التوجــه -الناقــد

خاص، ويقف من مخبآته على أمور خفية فـي مجـالي إبـداع المؤلـف ومجلـى شخصـه فـي 

با أسلوبه ثم يتكلم عليه وكأنه شيؤه، وربما وقف صاحب الـنص نفسـه إزاءه معجبـا ومسـتغر 

يقولها علنا إن وجد في كالمه ما يرفع اسـمه، ويقولهـا سـرا إن وجـد فيـه مـا ) هللا دّرك(مرددا

ومما يستشف من هـذا الكـالم مبـدأ اسـتغوار الـنص الـذي يفتـرض ... )٣("ينبهه إلى أغالطه

أي حلــول الناقــد محــل األديــب، ومبــدأ ) التموضــع(فيــه أن يكــون ذا بعــد اســتغواري، ومبــدأ

أي أن يعّلــم الناقــد صــاحب الــنص أشــياء معينــة، ومبــدأ المعاصــرة، أي أن تعلــيم المنشــئ، 

ولــيس مبــدأ تبــين المحاســن ونقــاط الضــعف ممــا يحتــاج . ينقــد الناقــد، األديــب المعاصــر لــه

  . إلى استشفاف في هذا الكالم

؛ ألنه إن فعـل [...]بقصد وخّطة جامدة"ال يفعل ذلك  -كما يرى الطاهر -والناقد

إنـــه يفهـــم ويفســـر ويرتفـــع .. كســـائر النـــاس، وال تعنـــي الموهبـــة ذلـــك أبـــدا ذلـــك كـــان منهجيـــا

 -هنا، في هذا السياق -)منهجيا(وكلمة... )٤("وينحّط تلقائيا كما ارتفع الشاعر وكما انحطّ 

إن ابتعــدت عــن رفــض المنهجيــة عمومــا، ) الصــدم(صــادمة، يمكــن أن تبتعــد عــن -الســياق

  . ودّلت على رفض الخّط المسكوك اآللي فقط

إلـــى مبـــدأ رئـــيس هـــو أن  -كمـــا أوصـــل الطـــاهر -الـــرأي عـــن الناقـــد يوصـــلنا هـــذا

 -كمـا يـذكر الطـاهر -وفـي هـذا مخالفـة). الشـاعرية(الموهبة النقدية ال تكتسب شـأنها شـأن

                                                 
  . ١١١: ن.م) ١(

  . ١١٣-١١٢: ن.م: ظ) ٢(
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وتنبـه الطـاهر ... )١(وسواه من القائلين بأن ملكه النقد مما يمكن أن تكتسـب) آبركرومبي(لـ

تخلـق مـن الطكبيعـة، "نبـه علـى اختالفهمـا؛ فملكـه الشـعر على تشابه الملكتين هيـأه إلـى الت

تلك تنشيء النص، وهذه َتفهمه وتُفهمه، أو قل إنهـا تعيـد . وهذه تخلق من النص والطبيعة

وقـد ُيقـرأ  -خلقه بعرض جديد، ومن هنا لزم الناقد الكبير، البيـان الرائـع؛ ألنـه منشـئ أيضـا

  . )٢("لذاته في هذه الحال

أو القـارئ كمـا فـي عـدد (مبدأ نقدي مهم جدا هو أن الناقـد -خفاءب -وهنا يلوح لنا

 -مؤلــف ثــان ال يســتكمل الــنص وجــوده إال بــه؛ فقــد أحــل ) مــن التوجهــات النقديــة الحديثــة

ريفــاتير وكريســو وغيرهمـــا، القــارئ مكانــا علّيــا فــي توجهــاتهم النقديـــة  -علــى ســبيل المثــال

 -الـذي يعنـى) ٣()األسـلوب(دبـي المتمثلـة فـيالرامية إلى كشف فاعليته في عملية الخلق األ

وجمالية اللغة النقدية مبدأ مهم صّرح به النص المقتـبس قبـل . بجمالية اللغة -في ما يعنى

  .  قليل

االكتسـاب؛ فـإذا كـان األدب الـذي  -في خضم احتفاله بالموهبة -لم ينس الطاهر

مــــن األولــــى أن ال ف"عــــن االكتســــاب  -كمــــا هــــومعروف -يقــــوم علــــى الموهبــــة ال يســــتغني

النقد الـذي يتطلـب قـراءات لآلثـار اإلنشـائية وقـراءات تـدور حـول النصـوص، ] عنه[يستغني

  . )٤("، والصبر على القراءة وكّر القراءة..ويتطلب منه المران والمحاولة ومعادلة المحاولة

ــــم العميــــق الواســــع وشــــأن  -إذا -االســــتمرارية ــــدأ نقــــدي مهــــم شــــأنها شــــأن العل مب

النقـــد موهبـــة، والموهبـــة شـــرطه "مـــن هنـــا يصـــل إلـــى أن ... إلـــى النقـــد األدبـــياالنصـــراف 

الى هذا الشرط البديهي بيسر، فلقد كان الصدأ يعلوه من كل جانب، "ولم يصل . )٥("األول

  . )٦("وكان العرض يشغل الناس عن جوهره

                                                 
محمــــد عــــوض محمــــد، دار الشــــؤون . د :، وقواعـــد النقــــد األدبــــي، الســــل آبركرومبــــي، تــــر١٨، و١٥: ن.م: ظ) ١(

  . ٤: ت. الثقافية العامة، بغداد، د

  . ١٨: مقاالت) ٢(

  . ٥٥ -٥٤: ١٩٨٤، ١جوزيف ميشال شريم، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط. دليل الدراسات األسلوبية، د: ظ) ٣(

  . ١٨: مقاالت) ٤(

  . ١٨ن .م) ٥(

  . ١٦: ن.م) ٦(
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ومــــن المبــــادئ األخــــر فــــي هــــذه المقالــــة أن النقــــد غيــــر الشــــعر، وأن الناقــــد غيــــر 

عر، أي االيمان بالتخصص؛ فهناك أدباء كبار ال يستطيعون أن ينقدوا النص األدبـي الشا

وٕان كان المنقود من نتـاجهم، بينمـا تجـد مـن لـم يكـن أديبـا، أو مـن هجـر األدب لقلـة حظـه 

حتـــى ببـــال  -يحلـــل ويعلـــل، ويطلعـــك مـــن أســـرار المبنـــى والمعنـــى مـــا ال يمـــر ببـــال"فيـــه 

بهذا القول ما ذكره الدكتور محمد مندور في الوظيفة األولـى وشبيه ... )١("المؤلفين أنفسهم

تفســـير األعمـــال األدبيـــة "هـــي : مـــن وظـــائف المـــنهج اإليـــدلوجي فـــي النقـــد، فقـــد قـــال عنهـــا

وفــي . والفنيــة وتحليلهــا مســاعدة لعامــة القــراء علــى فهمهــا، وٕادراك مراميهــا القريبــة والبعيــدة

تضـيف إلـى العمـل األدبـي أو الفنـي قيمـا جديـدة هذه الوظيفة يعتبر النقـد عمليـة خالقـة قـد 

التـي توجـه ) عامـة القـراء(و. )٢("ربما لم تخطر للمؤلف على بال وٕان لـم تكـن مقحمـة عليـه

  . محمد مندور، توجه إليها الطاهر كذلك. إليها د

بفكـــره، مثلمـــا توصـــل إليـــه  -كمـــا يشـــير -مبـــدأ التخصـــص توصـــل إليـــه الطـــاهر

 ،)٣(اقتباســا وال ســرقة -لــدى الطــاهر، هنــا -التوافــق فــي الــرأي هــذا يوال يعنــ. ســقراط وغيــره

  . )٤("إنما يعني صدق الهاجسة وصلة الفكرة بالنفس اإلنسانية"و

ــــــت تلــــــك المبــــــادئ عامــــــة تخــــــص الناقــــــد أي ناقــــــد، فللناقــــــد المســــــرحي  وٕاذا كان

) أنــا ناقــد مســرحي(خصوصــيته، وللطــاهر التفاتتــه المناســبة إليهــا؛ فقــد كتــب مقالــة عنونهــا

أو مـــن ) عّدتــه(ومـــن. المناســبة) عّدتـــه(يســخر فيهــا ممـــن يــّدعي النقـــد المســرحي ولـــم يُحــز

المبادئ النقدية التي يفترض أن يتوافر عليها، العيش في المنبع وهـو الغـرب؛ ألن المسـرح 

  . )٥(ابن الغرب

 -ال بـد للناقـد المسـرحي :"وهذا المبدأ العام يتضمن مبادئ عديدة تتجلى في قولـه

مــن أن يعـيش طـويال فــي المسـارح يشـهد بناءهــا،  -يتصـدى للنقــد، وقبـل أن يّدعيـه قبـل أن

يشـاهد المسـرحية الواحـدة المـرة والمـرتين .. ثم يشـاهد روائعهـا المختلفـة.. ويعرف مشكالتها
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مـن أن يقـرأ  -قبـل أن يتصـدى للنقـد، وقبـل أن يّدعيـه -ال بد للناقـد المسـرحي[...] والثالث

ففـي كـل قـراءة .. يقـرأ ويعيـد القـراءة.. بلغـة أجنبيـة أو لغتـين أو أكثـر خوالد التـراث العـالمي

  . )١("وفي كل مشاهدة علم جديد.. ألثر جليل كشف جديد

االقتـراب مـن : ومن المبـادئ المتضـمنة التـي تخـص المسـرح وحـده فـي هـذا القـول

ّدد المشــاهدة المسـرح بنــاء ومنبعــا فنيــا، وأهميــة المشـاهدة، وانتقــاء المســرحية المشــاهدة، وتعــ

ـــد، والقـــراءة بلغـــة أجنبيـــة أو أكثـــر، وٕاعـــادة القـــراءة، ... كمـــا وكيفـــا أمـــا أهميـــة قـــراءة الخوال

  .فمبادئ تنطبق على الناقد المسرحي كما تنطبق على ناقد الشعر مثال أو ناقد القصة

همـا السـر وراء انتقـاء النصـوص ) العلم الجديـد(و) الكشف الجديد(وال شك في أن

لقـد ُنقـدت كـل مسـرحية ":وعلى وفـق هـذا التوجـه، يقـول.  الممتنعة وال المسّطحةالمتمّنعة ال

خالــدة أكثــر مــن عشــرين مـــرة، لكــل نقــد طعــم خــاص يجلـــو منهــا بــديعا خفــي عــن القـــارئ 

ولكــل ناقــد منحــى خــاص يقــع بــه علــى ســر مــن .. وحتــى عــن الممثــل والممثلــة.. والمشــاهد

ن المســـرحي، وفيمــا يتعلـــق بتيــارات الـــنفس أســرار خلـــود القطعــة وذيوعهـــا فيمــا يتصـــل بــالف

... )٣(، لذا فال بد من قراءة تلك النقود، أو قراءة عدد منها، بلغاتها أو مترجمة)٢("اإلنسانية

وهذا المبدأ يشير إلى أهمية . خصوصية منحى الناقد: هو -في هذا القول -المبدأ الرئيس

ألن ذلـك التطبيـق يفقـد الناقـد طعـم االبتعاد عن تطبيق منهج معين من المناهج المعروفة؛ 

  . الخصوصية وسّرها المصطاد

ثـــم أشـــار الطـــاهر إلـــى أن هنـــاك ألوفـــا مـــن الكتـــب التـــي تناولـــت الفـــن المســـرحي 

، وال بـــــد للناقـــــد )٤("يبحـــــث كـــــل منهـــــا ناحيـــــة مـــــن النـــــواحي، ويتعمـــــق شـــــيئا مـــــن األشـــــياء"

، وهــذا )٥(يئا مــن ذلــكمــن أن يقــرأ شــ -قبــل أن يتصــدى للنقــد، وقبــل أن يّدعيــه -المســرحي

علـى الـرغم  -)٦("وهـل درسـت؟":وأوحـى لنـا قولـه... يعني العناية بمبدأ العلم العميق الواسع

                                                 
  . ٣٧٩: تحقيقات وتعليقات: ، وعن رأي الطاهر في شعر أبي تمام وشروحه، ظ٢٤-٢٣: ن.م) ١(

  . ٢٤: مقاالت) ٢(

  . ٢٤: ن.م:ظ) ٣(

  . ٢٤: ن.م) ٤(

  . ٢٥-٢٤: ن.م: ظ) ٥(

  .  ٢٥: ن.م) ٦(
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أهميـــة دراســـة الفـــن : بمبـــدأ نقـــدي هـــو -)درســـت(بعـــد) شـــيئا مـــن ذلـــك(مـــن إمكانيـــة تقـــدير

  . المسرحي في بلد المسرح دراسة أكاديمية

اللفظـــة "الـــذي ال يعنــي لديـــه  وممــا عنـــي بــه الطـــاهر فــي الخمســـينيات، األســلوب

إن هذه أضعف شـيء فيـه، إنـه هـذه زائـدا شـيئا آخـر .. والخيال والعاطفة.. المفردة والجملة

ـــالنص إلـــى مســـتوى الروائـــع ... أهـــم منهـــا بـــألف مـــرة ـــه الجانـــب األصـــيل الـــذي يرتفـــع ب إن

مـا فـي أهـم ) الشيء اآلخر(ومن هنا نعلم أن هذا. الخوالد، والذي يميز صاحبه عّمن سواه

عــن الــذي .. عمــا جعــل األديــب أديبــا... أن تبحــث عــن ســر األســرار... المهــم[...] األمــر

وفـي ... )١("دون اآلخـرين.. الخطيـة... يؤلـف تلـك القصـة -جعل فالنا ينظم هـذه القصـيدة

فــي التوجهــات النقديــة الحديثــة والســيما عنــد ياكوبســن ) الشــعرية(هــذا القــول مــا يــوازي عنايــة

  . )٢(جعل من األدب أدباوتودوروف بما ي

، فاألديـب يحـتفظ بأصـل التجربـة الفنيـة، ويكشـف )الهمس(بمسألة -كذلك -وعني

، وبمســألة )٣("والصــدى هــو المهــم، وهــو الــذي يهمــس فينــا، ثــم هــو الــنهج األرقــى"الصــدى، 

على إنقاذ شعبه من الشقاء، وعلى إعـداده لمسـتقبل "التي يعمل بوساطتها ) رسالة األديب(

  .)٤("سعيد

النظــام  -)النظــام(عــن أثــر "وأشــار إلــى اســتعراض ســهير القلمــاوي آراء جــوردان 

التسـّلح بلغـة أجنبيـة "أهميـة  ، وٕالـى)٥("فـي الـنص األدبـي -الثقافي كله لعصر مـن العصـور

إن اإللمــام بثمــار الغــرب يــوّفر عليــه كثيــرا مــن الغــرور [...] لمــن أراد أن ينهــل مــن المنبــع

   .)٦("وكثيرا من األتعاب

                                                 
  . ٣١: ، وظ٢٩: مقاالت )١(

: ١٩٨٨، ١محمــد الــوالي ومبــارك حنــون، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، ط: قضــايا الشــعرية، ياكوبســن، تــر: ظ) ٢(

، ١شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، الدار البيضـاء، ط: والشعرية، تزفيتان تودوروف، تر. ٢٤

٢٣: ١٩٨٧ .  

  . ٩٣: ، وظ٨٦: مقاالت) ٣(

  . ٩٣: ن.م) ٤(

  . ١٠٣: ن.م) ٥(

  . ١٠٦: ن.م) ٦(
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بمــا لــم يعــن بــه "فأشــار إلــى عنايــة البــاحثين ) الالمــألوف(بــالنهج -كــذلك -عنــي

  . )١("التاريخ، وبمن عاشوا في زاوية وماتوا في زاويتهم مع عظم داللة وجودهم

وأدخـــل الحـــديث عـــن التحقيـــق فـــي ضـــمن مهمـــات الناقـــد، فقـــد قـــال عـــن تحقيـــق 

ــــ.د قـــد أن يقـــول فـــي تحقيـــق هـــذا ال يســـتطيع نا):"تكملـــة إكمـــال اإلكمـــال(مصـــطفى جـــواد ل

) تحقيـق(، والسيما أنـه جعـل كلمـة)٢("المدح من كل صنف ولون -الكتاب شيئا غير المدح

  ). نقد التحقيق(مكتوبة بلون أغمق وبخط أكبر موحيا بإمكانية ظهور) تحقيق(كلمة

كــان إذا أنشـأ تــرّوى بطّيـا وتفّكــر :"فقـال فــي وصـف الطغرائـي) الغرابــة(وانتبـه علـى

واضـــعا ) ٣()"الغريبـــة(اطره، ثـــم أتـــى بالمعـــاني البديعـــة واالســـتعارةملّيـــا وغـــاص فـــي بحـــر خـــ

 -وانتبـه . بـين قوسـين للفـت االنتبـاه إليهـا، وٕالـى سـعيه المبكـر للكشـف عنهـا) الغريبة(كلمة

ال بــد مــن أن يكــون ثــأثر ابــن : الصــور، إذ قــال) جمــال(، وعلــى)الغرابــة(علــى -قبــل ذلــك

إليـــه معنـــى مـــن أغـــرب المعـــاني وصـــورة  قـــد بلـــغ منتهـــاه حـــين جـــرّ "الشـــبل بمـــوت أخيـــه، 

وكـــل النـــاس يعرفـــون الســـراب . كرعـــت فيـــه مـــومس خرقـــاء. ســـراب)... أجمـــل الصـــور(مـــن

أما سـراب أبـي علـي فـأغرب ... سراب: الخادع والخّداع، وكلهم حين يتألمون ألمر يقولون

  :وهذا الكالم تعليق على قول ابن الشبل. )٤("وأعمق وأألم وأقذر

ـــا مـــن غـــد ـــا لقين ـــام ـــال ك ـــا، ف  نـــــــــــت، وال كـــــــــــان أخـــــــــــذها والعطـــــــــــاءُ    ر دنيان

ـــــــــــاءُ    خّلـــــــــب تحـــــــــت راعـــــــــد، وســـــــــــرابٌ  ـــــــــــومس خرق ـــــــــــه م  )٥(كرعـــــــــــت في

مــن قــوى خفيــة ) االســتعارات والكنايــات(إلــى أهميــة تبيــين مــا وراء -كــذلك -أشــار

أن يترصــد التطــورات والتغيــرات التــي تعتــور "أن واجــب تــاريخ األدب هــو  ، وٕالــى)٦(الثــأثير

                                                 
  . ١٠٩: ن.م) ١(

  . ١١٦: ن.م) ٢(

  . ١٦٨: مقاالت )٣(

  . ١٦١: ن.م) ٤(

  . ١٦١: ن.م) ٥(

  . ٢٣٠: ن.م) ٦(
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أن الشـاعر الكبيـر فـوق حـدود األقـاليم وقيــود "، وٕالــى )١("وتكتنفـه مـن خيـر ومـن شـر األدب

  . )٢("البيئة وسدودها

والجيــد جديــد ولــو كــان ... لــيس فــي األدب قــديم وجديــد وٕانمــا فيــه جيــد"وأكــد أنــه 

مـن شـأن الروائـع "، وأن )٣("جاهليا، والمفتعل قديم ولو كان على لسان أبناء القـرن الثالثـين

  . )٤("تحدى العصور والبيئاتأن ت

أمــا . فــي نهايــة الخمســينيات) المبــادئ النقديــة(هــذه هــي خالصــة آراء الطــاهر فــي

ذّكرنـا فـي ) في النقد األدبي.. شرط(بمقالة ١٩٦٢آراؤه فيها في الستينيات فتبتدئ في عام 

النقد أن من شرط "، وأعلن فيها أن )٥("شروط الناقد كثيرة، وشروط النقد مثلها"مفتتحها أن 

يبـــّين لـــه، يعّلـــل، أجـــاد، وكيـــف؟ لـــم ُيجـــد، ولمـــاذا؟ وأيـــن؟ بمـــا يوحيـــه [...] أن يعّلـــم المنقـــود

النص، وما يثيره الجو دون حب سـابق أو كـره مبّيـت حتـى إذا أعـاد النظـر فـي نفسـه وفـي 

... وخطـوة أخـرى... فنه تبّين طريقه ووجد نفسه، وٕاذا عاود الكتابة خطا خطوة إلـى األمـام

  ).وشرط... ألف شرط(، بعد أن أوحى لنا بذلك في)٦("وأخرى

وفــــي هــــذا الكــــالم مــــا يلتقــــي بمــــا تتضــــمنه الوظيفــــة الثالثــــة مــــن وظــــائف المــــنهج 

توجيـه األدبـاء والفنـانين مـن غيـر تعسـف وال "اإليديولوجي التي حددها محمد مندور؛ فهـي 

ينتظرونـه مـن  إمالء ولكن في حدود التبصـير يقـيم العصـر وحاجـات البشـر ومطـالبهم ومـا

، مبـدآن معلنـان يشـتمالن )الطاهريـة(الناقد يعّلم المنقود، والموضـوعية. )٧("األدباء والفنانين

  . على مبدأ المعاصرة

ـــيم قـــديم عنـــد النقـــاد، جديـــد إذا مـــا طالـــب بـــه  -كمـــا يـــذكر الطـــاهر -ومبـــدأ التعل

ســألة التعلــيم ليســت وم). الخطــوة األخــرى(أمــا مبــدأ االســتمرارية فممــا تشــير إليــه. )٨(األدبــاء
                                                 

  . ٢٣٤: ن.م) ١(

  . ٢٣٤: ن.م) ٢(

  . ٢٣٦: ن.م) ٣(

  . ٢٣٧: ن.م) ٤(

  . ١١: كلمات) ٥(

  . ١٢: ن.م) ٦(

  . ١٨٣: د المعاصرونالنقد والنقا) ٧(

  . ١٣: كلمات: ظ) ٨(
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: هــو -هنــا -والمبــدأ المتضـمن. )١(أحاديـة الجانــب، فشـرط فــي األديـب أن يعّلــم الناقــد شـيئا

  . رغبة الناقد في أن يتعلم من األديب، وقدرته على أن يتعلم منه

لتؤكــد أهميــة االنصــراف إلــى النقــد ) مــات محمــد منــدور(مقالــة -بعــد ذلــك -أطّلــت

ر مكانــة فــي النقــد؛ ألنــه خّصــص كثيــرا مــن وقتــه وعمــره األدبــي، فلنقــد حقــق محمــد منــدو 

قـــد انصـــرف إلـــى النقـــد "، و)٢(حيـــاة وتضـــحية وتواضـــع وشـــجاعة.. النقـــد لديـــه عمـــل. للنقـــد

بدراســة األشــياء [...] جوانــب الناقــد فيــه"، ووّطــد )٣("ومنحــه راضــيا عــّز شــبابه وزهــرة أيامــه

ى أعالمهــا وأســاتذتها، بقــراءة علــى مــا تقتضــيه طبيعــة األشــياء فــي أصــولها ومظانهــا، وعلــ

  . )٤("تاريخ النقد، بقراءة آثار النقاد، بقراءة الروائع الخالدة، من نصوص األدب العالمي

مما مّر، يتجلى لنا مبدأ االمتياح من المنبع، ومبدأ العلم العميق الواسع في أثناء 

ألف (وشت به مقالةكما  -ويشي لنا هذا القول بمبدأ آخر. تجلي مبدأ االنصراف إلى النقد

إذا مـا أراد أن  -فعلـى الناقـد. هو مبـدأ التحـدث عـن علـم -ولم نكشف عنه) وشرط.. شرط

  .أن يتحدث عن علم، وٕاال فليسكت -يتحدث عن شيء ما

ـــ إن الناقــد ال يســتطيع أن "ومــن العلــم مــا هــو واقــع، ومــا هــو ممكــن الوقــوع؛ لــذا ف

أوجب علـى نفسـه أن يشـّجع ويـدفع ) بوادر(أىيتكهن وال أن يّدعي العلم بالغيب، لكنه إذا ر 

  .)٥()"علما(لئال يفّوت على البلد فرصة وعلى األدب

لمهـدي عيسـى ) دماء جديدة(حين قرأ -واحترام الطاهر لواجبات الناقد جعله يقول

... لقــد قــرأت قصصــا مــن قبــل وتكّونــت لــديك قواعــد وقــوانين:"الصــقر مــرة بــل مــرات عديــدة

بأنـك أمـام شـيء جديـد، وكأنـك تقـرأ ألول مـرة، وأن عليـك ! تجـس) دمـاء جديـدة(ولكنك إزاء

  . )٦("من مقاييسك -أو كثيرا -أن تغّير قليال

                                                 
  . ١٣: ن.م: ظ) ١(

  . ٢٧: ن.م: ظ) ٢(

  . ٢٧: كلمات: ظ )٣(

  . ٢٧: ن.م) ٤(

  . ٥٣: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٥(

  . ٨٧: ، وظ٨٨: ن.م) ٦(
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 -هنـا، وراء السـطور -إنها المرونة النقدية فـي فكـر الطـاهر النقـدي، التـي عثـرت

وتومــــؤ إلــــى الغايــــة ... ســــخرية هامســــة ناعمــــة تهــــب الــــنص ســــحرا وتــــأثيرا ونفــــاذا"علــــى 

فــي  -إن المؤلــف):"مولــود آخــر(جعلتــه يقــول عــن غائــب طعمــة فرمــان؛ مؤلــف، و )١("بــدهاء

أكثر من مؤلف وأكثـر مـن قصـاص، أي أنـه ناقـد أيضـا، إنـه يرمـي مـن وراء  -مولود آخر

قصصـــه إلـــى هـــدف فـــي اإلصـــالح االجتمـــاعي، وفـــي الـــدعوة إلـــى إنصـــاف المظلـــوم وفـــي 

تقــدير مــواقفهم وتقــدير ظــروفهم، واحتــرام عــواطفهم و ) البائســين(وٕالــى احتــرام .. فضــح الظلــم

ولكـن الناقـد الملتـزم كـان مـن :"، ويكمـل قـائال)٢("بل إن وراء السطور لثورة، ودعوة إلى ثورة

المهــارة بحيــث بلــغ هدفــه صــامتا متأّنقــا مــن دون ضــخب أو لجــب، أو خطابــة، ومــن دون 

  . )٣("تهاويل تستدّر العطف برخص، وتوقع صاحبها في االفتعال والتكلف

ال بـد مـن أن :"لة مثل هذا الكالم علـى الصـدق وعمقـه، جعلـت الطـاهر يقـولودال

يكون األديب ذا فكر، أو قل عقيدة يربط بها نفسـه بالركـب اإلنسـاني وينـذر نفسـه لمحاربـة 

وهو بهذه األفكار وهـذا العمـق يجـد صـداه عنـد الجمهـور؛ . استغالل اإلنسان أخاه اإلنسان

  .)٤("بهألن الجمهور يجدون أنفسهم في أد

بعـد  -الفـن:"في الستينيات يكشف الطاهر عن منهج تأليف األثـر الفنـي، إذ يقـول

ـــم األداة والتثقيـــف الـــذاتي  -الموهبـــة صـــبر، والصـــبر علـــى ُشـــعب، منهـــا الصـــبر علـــى تعّل

وقـــراءة الروائـــع العالميـــة، ومنهـــا الصـــبر علـــى دراســـة المـــادة المكتـــوب عنهـــا ورســـم الخطـــة 

فهـــا ثـــم قــراءة األثـــر المكتــوب مـــرتين وثالثـــا، ونقــده حاذفـــا هـــذه المناســبة التـــي تحتــوي أطرا

الفقــــرة، مبــــدال هــــذه الكلمــــة، مضــــيفا هــــذه األســــطر، حتــــى يســــتوي مشــــذبا ال لغــــو فيــــه وال 

  . )٥("وال تجد أثرا خالدا لم يمعن فيه صاحبه تهذيبا وتثقيفا -فضول

االســتمرار الثبــات و " -بعــد أن تكتــب وتنشــر وتنقــد -عليــك: وينصــح األديــب قــائال

والمواظبــــة لتتجمــــع عنــــدك الخبــــرات وتتصــــل التجــــارب، وتنقطــــع بالرصــــيد، فيتوطــــد فّنــــك، 

                                                 
  .  ٨٨: ن.م) ١(

  . ٩٦: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر )٢(

  .٩٦: ن.م) ٣(

  .١٢٧: ن.م )٤(

  .  ١٥٧-١٥٦: ن.م) ٥(



אאאא                                      א
  

         

مــن القصــة إلــى المســرحية إلــى : وأعيــذك أن تنتقــل مــن نــوع إلــى نــوع. وتســتقيم شخصــيتك

فهــذا دليــل القلــق ودليــل علــى أشــياء كثيــرة كلهــا ال ترفعــك ... إلــى... النقــد إلــى الشــعر إلــى

إال فــي  -أو الجمــع بــين األنــواع -إن النقــاد ال يســمحون بهــذا التنّقــل. نزلــةقــدرا وال تعليــك م

حــاالت معينــة كــان تتأكــد خيبتــك فــي القصــة ويثبــت لــك وللنــاس أال خيــر فــي اســتمرارك أو 

علـــى موهبـــة ضـــخمة تســـتطيع أن تجـــّود فـــي أكثـــر مـــن  -وهـــذه ليســـت حالتـــك -كـــأن تُـــِدّل 

  . )١("فن

يلغــي القــديم إلغــاء "جــدليا مــن حيــث إن الجديــد  يفكــر تفكيــرا -فيمــا تقــدم -الطــاهر

فهو يحتـوي علـى القـديم بجميـع األفكـار األساسـية الـواردة فيـه، ويطـّور تلـك األفكـار : جدليا

يمثل طابعا مميزا لفكر  -)دماء جديدة(مثل ذلك الذي أحدثته -فالتحول. )٢("ويضيف إليها

يقــوم بإعــادة تنظــيم  -ج جديــدأو مــنه -فالطــاهر بعــد االطــالع علــى نهــج جديــد . الطــاهر

والـنص األدبـي . منظومته الفكرية، إن وجد فيه ما يستجيب لمتطلباته، أو ما يضـيف إليهـا

وهـو دليـل علـى سـعي الطـاهر إلـى تجديـد . الذي يحمل ذلـك، يصـبح نموذجـا يحتـذى نقـديا

يحمـل وربما يفسـر هـذا التوجـه لديـه فقـدان اسـتجابته للشـعر الحـديث الـذي لـم . فكره النقدي

بــروز صــفة الوثوقيــة  -كــذلك -وربمــا يفســر هــذا التوجــه. ذلــك علــى وفــق قراءتــه النقديــة لــه

  .على أفكاره النقدية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٥٧: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر )١(

  . ١/٩: ١٩٨٥محمد عبد اللطيف مطلب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، . الفلسفة والفيزياء، د) ٢(
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)١٩٨١−١٩٦٨(א

  

في نهاية الستينيات نجد لقاء مع الطـاهر، تحـدث فيـه عـن واقـع النقـد عنـد الجيـل 

ســبا أو شــتما أو مــدحا  -أو نســمع -وقــد نقــرأ .. نــرى شــيئا منــه لــم نكــن":الــذي ســبقه، قــائال

فيمـا  -وظهـر لـي. لم نشعر بوجود نقد عراقـي -على أي حال -ولكننا. ومبالغة في المدح

ولـــو تهيـــأ لـــه مـــن . أنـــه يمكـــن أن يعـــد محمـــود أحمـــد الســـيد مـــن رواد النقـــد الحـــديث -بعـــد

وتعلـم . )١("ن لـه فـي النقـد شـأن آخـراالطالع على أدب أجنبي واالستمرار على الكتابة لكا

  . لغة أجنبية واالستمرارية مبدآ نبه الطاهر على أهميتها أكثر من مرة

أنـه ال بـد مـن "، وأكـد )٢(ومن نافلة القـول أن نـذكر أن الطـاهر ذكـر أن النقـد يولـد

ـــــد األدب المنتظـــــر ـــــر.. أن يول ــــــ. )٣("األدب الكبي ـــــة ب ـــــة ) تأرخـــــة(وهـــــذه عناي الحركـــــة النقدي

  .شراف لآلتي ولصفته أدبياواست

االطالع على األدب األجنبي يقّربه منا ويقّربنا منه فـي مسـألة محـددة تتجلـى فـي 

إن شـئت  -إننا نقـرأ القصـص الغربـي وهـو فـي حقيقتـه يمثـل بيئـة وهـو محلـي":قول الطاهر

ا ولكن عمق القصاص ونفاذه إلى العناصر اإلنسانية وراء القشور هو الذي قّربه منا وقّربنـ

) ولكـن(وهذا االستدراك بــ. )٤("عمق الغوص، وحسن االصطياد وحسن األداء: المهم -منه

ســابقا مــن  -وذكرنــاه -عــن بيئيــة األدب، يتســق مــع مــا ذكــره  -هنــا -يجعــل قــول الطــاهر

  . تحدي األدب الرائع حدود البيئات
                                                 

  . ٨: س؟ . ج) ١(

  . ١١: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٢: ن.م) ٣(

   .١٥٤: من حديث القصة والمسرحية) ٤(
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مبـادئ ومن أهم ال. تال ذلك اللقاء لقاء آخر انصب الحديث فيه على النقد والنقاد

المطروحــة فيــه، أهميــة تبلــور الشخصــية العربيــة فــي النقــد، فعــدم تبلورهــا هــو الســبب وراء 

العقــول النقديــة الكبيــرة التــي تهــز األمــة "، تلــك الشخصــية تشــكلها )١(افتقــاد المدرســة النقديــة

  . )٣()العبقرية(، أي التي تصل إلى حد)٢("وتتبع من ضميرها

هـو خالصـة نضـج عـام،  -أكاديميـا -إن النقـد":هومما لـه ارتبـاط بهـذا المبـدأ، قولـ

والمدرسة النقدية ال يمكن أن تأتي بمعزل عن تطور الحياة نفسها، وفـي نظـري، فـإن تعثـر 

هــو أهميــة ) ضــخم(، إذ يبــرز لنــا مبــدأ نقــدي)٤("النقــد العربــي يعــود إلــى تعثــر الحيــاة نفســها

النقـد األدبـي جـزء ال ":ن هذا المبدأيقول نعيم اليافي ع. تطور الحياة المحيطة بالنقد والناقد

يتجــزأ مــن نشــاط الفكــر العــام أو الوضــع الثقــافي للمجتمــع فــي هــذا البلــد أو ذاك، يتــأثر بــه 

ويؤثر فيه سلبيا أو إيجابيا، وٕاذا مـا أصـاب الخلـل أحـدهما فـال بـد أن يعكـس عقابيلـه علـى 

  . )٥("آخرها

أنــه ال بــد "قــدي يشــير إلــى وقــاد هــذا المبــدأ فكــر الطــاهر إلــى اإلعــالن عــن مبــدأ ن

) وفــي نظــري:(، وقــد ســبقه بقولــه)٦("مــن ضــرورة اجتماعيــة حــاّدة تســتدعي نشــوء نــوع أدبــي

  . إشارة إلى توصله الشخصي له

مظـاهر (و) منهجـه(فكشـف الطـاهر عـن) المنهج(ومن ذلك الحديث، ما دار على

عليـــه فـــي  الـــذي اعتمـــدت) المـــنهج(إنـــك تريـــد أن تســـأل بكـــل بســـاطة عـــن":قـــائال) منهجـــه

األولى هي عبارة عن : في الحقيقة يوجد عندي نوعان من الكتابة النقدية). النقدية(كتاباتي

تســجيل االرتيــاح لقــراءة أثــر أدبــي فــي مقالــة دون طــرح األســباب والتعلــيالت وهــذه أشــبه مــا 

وٕانــي أرى هــذا النــوع مــن التوجــه ال يقــل . تكــون بالتحيــة لــذلك األثــر منهــا إلــى النقــد األدبــي

عن غيره من الناحية النقدية، بسبب موقفـه التنـويهي، هـذا إلـى جانـب أن الكتابـة عـن ذلـك 

                                                 
  . ١٣: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ١٣: ن.م) ٢(

  . ١٣: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٣: ن.م) ٤(

  . ١٠٠: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة) ٥(

  . ١٤: س؟ . ج) ٦(
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، ومثـل هـذا النـوع مـن التوجـه ظهـر عنـد طـه )١("األثر تـأتي علـى شـكل مقالـة تقرأهـا لـذاتها

  . حسين كذلك من قبل

النـــوع الثـــاني الـــذي هـــو عمليـــة النقـــد األدبـــي، بـــالمعنى المطلـــوب، فيـــتم كمـــا "أمـــا 

أنــا أقــرأ أكثــر مــا يصــدر عربيــا فــإذا ارتحــت للكتابــة ووجــدت فيــه قــوة وجــدة صــممت  :يــأتي

على الكتابة عنه، أعود إلى قراءته مرة ثانية ولكن بمنظور آخر ماسكا بيدي قلم رصـاص 

صـح، خطـأ، (أسجل فيه على الهامش وتحـت الكلمـات مـا توحيـه القـراءة مسـتعمال الرمـوز 

ســالمتها، فصــاحتها، أغراضــها، (مالحظــا كــذلك اللغــة ... )جيــد، أصــيل، ال أخالقــي، الــخ

ومركـزا علـى مـا ) انسجامها مـع األشـخاص الـذين تلقـى علـى ألسـنتهم، تعبيـرا عـن شـحناتها

هـل التجربـة ضـيقة أو أنهـا تتسـع لعـالم (تدل عليه القصة من تجربة خاصة عاناهـا الكاتـب

افة إلــى مالحظــاتي للوضــع إضــ...) أكبــر، صــلتها بــالمجتمع العراقــي والعربــي، بناؤهــا الــخ

ثــم أالحـظ فــي أثنــاء القــراءة إذا مــا ":-مفصــال فــي كـّم منهجــه وكيفــه -ويضــيف. )٢("النفسـي

كان هناك أشياء تتكرر، إذ إن هذا التكرار يشير إلى صلتها بشخصية الكاتب، بفنـه الـذي 

 -عـادة-نيـةوالـذي يحـدث بعـد ذلـك أننـي بعـد القـراءة الثا. يميزه، ثم أفضل غالبا قراءة ثالثة

اســــتجمع جــــو الكتــــاب وأتخيــــل خطــــة لمــــا ســــأكتبه، ثــــم أمســــك بــــالقلم وأبــــدأ مســــتعينا بهــــذه 

اإلشارات، جامعا مـا يتشـابه مـن هـذه المالحظـات فـي فقـرات خاصـة، فـإذا اكتملـت الكتابـة 

. )٣("أفّضــــل أن أعيــــد القــــراءة قبــــل تبيــــيض مــــا كتبــــت إكمــــاال لــــنقص أو تصــــحيحا لخطــــأ

  :نهجه على النحو اآلتيخطوات م) ترقيم(ويمكننا

إعـــادة  -٣االرتيـــاح واإلعجـــاب، تـــال ذلـــك  -٢قـــراءة الـــنص، فـــإذا حصـــل،  -١

اسـتجماع  -٥مسك القلم الرصاص لتسجيل المالحظات، ثـم  -٤القراءة بمنظور آخر مع 

إعادة القراءة مـرة ثالثـة  -٧المباشرة بالكتابة، ثم  -٦جو النص وتخيل خطة المكتوب، ثم 

  . التبييض -٨صحيحا لخطأ، ثم إكماال لنقص وت

                                                 
  . ١٥: س؟. ج )١(

  . ١٥: ن.م) ٢(

  . ١٥: ن.م) ٣(
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ومــن المبــادئ التــي طرحهــا فــي ذلــك الحــديث، عــدم الــتحكم فــي مــنهج المؤلــف أو 

أن يكـون األثـر األدبـي قويـا فـي مسـتوى عـال يؤهلـه ألن يحتـل مكانـة "، وأهميـة )١(في فكره

  . )٢("ه أو في ما هو أوسع من ذلكعفي مجتم

نصــــب علــــى بيــــان المحاســــن، مثــــل هــــذا المســــتوى العــــالي يجعــــل مهمــــة الناقــــد ت

، أي أن )٣(واالشـــتغال بالتحليـــل، والكشـــف عـــن الحكـــم عمومـــا، وبيـــان العيـــوب خصوصـــا

وهذا تقّدم في الفكر النقدي عند الطاهر؛ ففـي حـين . على المحاسن -أوال -العناية تنصب

علـى أهميـة بيـان نقـاط الضـعف فـي الـنص األدبـي، صـبه  ١٩٥٨كان يصـب عنايتـه عـام 

أهمية ارتقاء مستوى النص األدبـي إلـى درجـة تقـل معهـا نقـاط الضـعف،  على ١٩٧٠عام 

وهــذا التوجــه يتضــمن مبــدأ نقــديا هــو أهميــة العنايــة . وتكثــر معهــا عنايــة الناقــد بالمحاســن

بالنصـــوص عاليـــة الطبقــــة التـــي تنتمــــي إلـــى العــــالم المتمـــدن، وتــــرك النصـــوص المملــــوءة 

عـن أداء رسـالته الحقـة وهـي  -مـا بـّين العيـوبإذا  -بالعيوب واألغالط؛ ألنها تشغل الناقد

  .)٤(بيان المحاسن

هذا التطور في النظرة إلى محاسن الـنص األدبـي وعيوبـه، تـاله إعـراب عـن مبـدأ 

قد وشت به، ولم نصرح به في أثناء تناولنـا لهـا خشـية ) أنا ناقد مسرحي(نقدي كانت مقالة

النقـد الجديـد إضـافة مهمـة علـى النقـد  تجـدد النقـد أي أن نـرى فـي: اإلبعاد؛ ذلك المبدأ هـو

مـن شـأن النقـد "؛ ألن )٥(القديم من دون تعصب ألحدهما، ومـن دون توسـط ترقيعـي بينهمـا

فاإلعجـــاب بأديـــب . )٦("التفـــتح والســـعة والنفـــاذ والمرانـــة واالســـتفادة مـــن التجـــارب: الصـــحيح

ليسبر غورهـا الناقـد  جديد، وبالنقد الذي يثيره أدبه، يكشف عن نواح في أديب قديم لم يكن

                                                 
  . ١٥: س؟.ج: ظ) ١(

  . ١٥: ن.م) ٢(

  . ٩٣: كلمات: ظ) ٣(

  ). ليس نقد العيوب دليل صحة:(قالة، م١٩٣-١٩١: ن.م: ظ) ٤(

  ). النقد إذ يتجدد:(، مقالة٨٣-٨١: وراء األفق األدبي: ظ) ٥(

  . ٨٣: ن.م) ٦(
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 يعنـي الهـدم والـنقض، إنمـا يعنـي الكشـف واإلضـافة ال" -كما يراه -والنقد الجديد. )١(القديم

  . )٢("من أجل كيان أكمل وموقف أسلم

التــي يصــف بهــا النقــد، ال تنطبــق داللتهــا علــى داللتهــا عنــد ) الجديــدة(هــذه الصــفة

لموقـف يعطـي للطـاهر خصوصـية ، وهـذا ا)طاهريـة(كثيرين غيـره، ممـا يعطيهـا خصوصـية

. تميزه عن الذين يجعلون الحديث عما هو خـارج الموجـة السـائدة، أمـرا قـديما يجـب تجـاوزه

إن مســألة الجديــد والقــديم فــي النقــد :"وقــد تنبــه الطــاهر علــى خصوصــية موقفــه هــذا، فقــال

 -نـــه إ. )٣("تعلمنـــا أن نكـــون أقـــوى مـــن التغيـــرات الطارئـــة وأن نكـــون أنفـــذ إلـــى ســـر الخلـــود

 -بعد قراءة وتفحـص وتأمـل -عبد اهللا الغذامي . في صميم الحداثة التي تصورها د -بهذا

علــى أنهــا معادلــة إبداعيــة بــين الثابــت والمتغيــر، أي بــين الزمــاني والــوقتي، فهــي تســعى "

دوما إلى صقل المـوروث، لتفـرز الجـوهري منـه فترفعـه إلـى الزمـاني، بعـد أن تـزيح كـل مـا 

تغيــر ومرحلــي، وهــو ضــرورة ظرفيــة تــزول بــزوال ظرفهــا، وتصــبح طــورا هــو وقتــي؛ ألنــه م

وفـي مقابـل هـذا الـوقتي الُمـزاح . يسهم في نمـو المـوروث، لكنـه ال يكّبـل المـوروث أو يقيـده

 -معطيــات تتفــق مــع عالقــة المرحلــة بــالجوهري، فالحداثـــة -مرحليــا -تــأتي الحداثــة لتقــدم

التجـدد بـين الظـرف اإلنسـاني، وبـين الجـوهري هي رؤية واعية إلقامة عالقـات دائمـة  -إذا

  . )٤("الموروث

وقد نظر الطاهر إلى الحداثة في اإلبداع والنقد نظرة مشابهة لتلك النظـرة، إن لـم 

يقّويــك علــى الرحلــة فــي عــالم األدب "نقــل نظــرة أشــمل وأعمــق، تــرى كــل جديــد زادا جديــدا 

. )٥("ة أكثــر نضــجا وأبعــد غــوراويعينــك علــى العــودة ســالما معــافى حــامال إلــى قارئــك صــفح

  . وهذه الرؤية تتضمن مبدأ جديدا هو أهمية متابعة الجديد أدبا ونقدا

ومتابعــة الجديــد نقــدا ال تعنــي أن نقــرأ أي كتــاب يتحــدث عــن النقــد، فــال بــد لمــن 

علم بأسسها، ومعرفـة بمصـادرها، وقـرب "يتحدث في الموضوعات النقدية الغربية مثال من 

                                                 
  . ٨٣: وراء األفق األدبي: ظ) ١(

  . ٨٣: ن.م) ٢(

  . ٨٣: ن.م) ٣(

  . ١٠: ١٩٨٧، ١عبد اهللا الغذامي، دار الطليعة، بيروت، ط. تشريح النص، د) ٤(

  . ٨٣: يوراء األفق األدب) ٥(
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قـــراءة الكتـــاب الثقـــة مـــادة : وهنـــا مبـــدأ نقـــدي هـــو. )١("لغـــة أجنبيـــة..] [.مـــن نصوصـــها، و

  . ومؤّلفا، الحجة الذي يمتاح من المنبع

إلــى رغبــة الطــاهر فــي تضــاؤل نقــد العيــوب، مــن خــالل نقــد  -قبــل قليــل -أشــرنا

أن مـرّد نقـد "إلى مـا بـدا لـه فـي هـذا الجانـب، وهـو  -هنا -النصوص عالية الطبقة، ونشير

قلـــت فـــي الناقـــد وال :"وقـــال موضـــحا. )٢("أمـــر فـــي الناقـــد، وأمـــر فـــي األدب: انالعيـــوب أمـــر 

أقصد الناقد الناقـد، وٕانمـا الـذي يتـولى مهمـة النقـد نيابـة لغيـاب األصـيل، أي فـيمن لـم يكـن 

النقد أهم مكوناته، أي فـيمن يطالـب األدب بمـا عنـده هـو ولـيس بمـا فـي األدب نفسـه، بمـا 

مــــت بقواعــــد وتقاليــــد، أو قصــــور عــــن بــــذل الجهــــد لبيــــان يحمــــل مــــن كــــره أو حقــــد، أو يتز 

وشـــرحها وتفســـيرها وتحليلهـــا وٕاطالـــة الوقفـــة عنـــدها عمقـــا، واســـتنباط مزاياهـــا ... المحاســـن

  . )٣("وخاللها

ومن المبادئ التي أكدها في بدايـة السـبعينيات، أهميـة الثنـاء علـى الجيـد والتنويـه 

صــراحة وهــو يــرى الــرأي، ولمحــا وهــو يحلــل مــن واجــب الناقــد أن يثنــي ":بالمجيــد، فقــد قــال

ويفسر فمن شأنه أن يعطي الحق أهله، ينّوه بهم وينبه إليهم، فيهتدي اآلخرون إلى المنبـع 

، وأكــــد مســــألة الثنــــاء، )٤("ينهلــــون ويعّلــــون شــــاكرين حســــن الهدايــــة، ذاكــــرين طيــــب الدرايــــة

  .)٥("الالئق بهالثناء واجب وال يؤدى الواجب إال في مكانه المخصص له، :"بقوله

ونصــــح األديــــب المجــــّد باالســــتمرار بشــــرط وجــــود الرصــــيد الــــذي يمــــّد كــــل جديــــد 

فــألف بــاء الناقــد أن يميــز الجيــد مــن "، ونصــح الناقــد بتمييــز الجيــد مــن الــرديء )٦(بإبــداع

) الناقــد(، ونصــح)٧("الــرديء، وألــف بــاء هــذا التمييــز داللتــه علــى فطــرة صــاحبه ومكتســبه

ثنــاء هــذا الناقــد مضــّر، "؛ ألن )٨(بوجــوب أال يــزّج نفســه فيمــا لــيس لــه الــذي ال يميــز بينهمــا
                                                 

  . ٨٥: وراء األفق األدبي )١(

  . ١٩٢: كلمات) ٢(

  . ١٩٢: ن.م) ٣(

  . ٤٧: وراء األفق األدبي) ٤(

  . ٤٧: ن.م) ٥(

  . ١٥: ن.م: ظ) ٦(

  . ٤٨: وراء األفق األدبي )٧(

  . ٤٨: ن.م: ظ) ٨(
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الثنـاء قـدر مـا تحـارب الناقـد، وٕانـك  -في هذه الحالـة -وٕانك ال تحارب. خطر، تجب حربه

فمــــا صــــاحبك بناقــــد ومــــا هــــو . إذ تعلــــن هــــذه الحــــرب تشــــّخص الــــداء وتجتثّــــه مــــن الجــــذر

  . )١("بنويقد

مبــدأ نقــدي يجــب تطبيقــه، وكــذلك يجــب تطبيقــه  -إذا -محاربــة مــن ال يجيــد النقــد

 .)٢()علـى وفـق مفهومهـا فـي فكـر الطـاهر(على من يمتلك مقومات الناقـد عـدا الموضـوعية

؛ فمســألة الضــرر فــي النقــد المــّدعى )شــرط فــي المغّنــي(وتلــك المحاربــة ظهــرت فــي مقالــة

ول نظـرة، وال وكـل مـا فـي أمرهـا أن خطرهـا الكبيـر ال يظهـر أل. على الغايـة مـن الخطـورة"

كما هو الخطر في طبيب يّدعي التخصص بالجراحة، فإذا زاولها أهلـك .. يقع ألول خطوة

أن الضـرر فـي النقـد المـّدعى يسـير تـدريجا، بطيئـا، "، ويؤكـد )٣("مريضه حاال أو بعـد قليـل

وفـــي هـــذا مـــن المصـــيبة مـــا فيـــه حتـــى ليصـــعب رأب الصـــدع وجبـــر . ولكـــن عميقـــا، بعيـــدا

أنـــه يفســـد ذوق مجموعـــة ال تلبـــث أن تتســـع "، ويكشـــف عـــن )٤("المـــرضوشـــفاء ... الكســـر

  . )٥("فتصير بلدا، ويتسع البلد فيصير أمه

وهذا المبدأ النقدي القائم على محاربة مّدعي النقد، يتضـمن مبـدأ آخـر أشـير إليـه 

[...] لـيس الناقـد هـو الـذي ينقـد فقـط":من قبل، وألهميته فقد سارع الطاهر إلى التصريح به

لــيس النقــد . ثيــر مــن النقــاد مثــل كثيــر مــن المغنــين ينقــدون وهــم ال يملكــون الشــرط األولفك

إنـه أبعـد مـن ذلـك شـأوا وأسـمى . يقـال، والحكـم يطلـق، والصـفحات تسـّود -أي رأي -الرأي

ال بـد للنقـد مـن موهبـة [...] رسالة، وٕاال كان فـي العـالم مـن النقـاد عـدد مـا فيـه مـن السـكان

رى هـذه الموهبـة لــنحكم عليهـا، وكيــف تعـرب عـن نفســها فـي أبســط أمــا كيـف نــ. خاصـة بـه

الـذوق ... الـذوق: وقـد عرفتمـوه -أال وهو.. فذاك هو الشرط األول للنقد.. وجوهها وأعقدها

  .  )٦("السلم

                                                 
  . ٤٨: ن.م) ١(

  . ٤٨: ن.م: ظ) ٢(

  . ٨٩: ن.م) ٣(

  . ٨٩: ن.م) ٤(

  . ٨٩: م ن) ٥(

  ٩١-٩٠: فق األدبيوراء األ )٦(
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اإلطـار االسـتطيقي المــنظِّم "هـو  -كمـا يـرى مصـطفى سـويف -هـذا الـذوق السـليم

حينمـــا  -، فقـــد كـــان)الصـــورة المثلـــى(الطـــاهر بــــ ، وقـــد تمثـــل عنـــد)١("إلدراكنـــا للعمـــل الفنـــي

ــــا) شــــيئا(يحبــــذ" -يتنــــاول عمــــال حــــديثا ــــه فيهتــــف مــــن األعمــــاق مرّحب ــــا، ويــــتحمس ل .. هن

لعمـل ) الصورة المثلى(آخر فيه؛ ألنه لم يرضه على النحو الذي تتشكل فيه) شيئا(ويرفض

قـابال "، يكـون )٣(وهـذا اإلطـار الـذي نحصـل عليـه مـن الخبـرات السـابقة. )٢("كهذا فـي ذهنـه

وبقــدر قابليتــه للنمــو أو ميلــه للثبــات يقــال إننــا بصــدد . للنمــو بقــدر مــا هــو أســاس للثبــات

  .    )٤("شخصية مرنة أو شخصية جامدة

كمــا  -فعــل منهجــي مــن حيــث إنــه مــنظم؛ وتنظــيم األفكــار -إذا -الفعــل التــذوقي

يم؛ ويظهــــر هــــذا ، فيقــــرن المــــنهج بــــالتنظ)٥(ملمــــح منهجــــي -يؤكــــد عثمــــان عيســــى شــــاهين

كــان المــنهج يعــد الطريــق الــذي يتوصــل بواســطته إلــى  إذا":االقتــران بصــورة أكثــر فــي قولــه

نتيجـة مـا، فإنــه يشـار بــه كـذلك إلـى التنظــيم، إلـى فعــل الـروح المتطـور، الــذي تتبلـور علــى 

  . )٦("ضوئه األفكار واألحكام والبراهين المتباينة

متطــــورة منهجيــــة ترتكــــز علــــى شخصــــية ذات روح مرنــــة  -علــــى ذلــــك -الطــــاهر

أن تذوقنا لألعمال الفنية ليس سوى تنظـيم إلدراكنـا لمثـل "التذوق الذي ال يأتي عن فراغ؛ لـ

، والســيما أن الطــاهر )٧("نحملهــا فــي مجالنــا النفســي) اســتطيقية(هــذه األعمــال داخــل أطــر

أن التـذوق علـى أسـاس "درس النقد الفرنسي في القرن التاسـع عشـر؛ ذلـك النقـد الـذي يقـوم 

  . )٨("هو الزاوية الرئيسية في التقييم النقدي

                                                 
: ١٩٦٩، ٣مصــطفى ســويف، دار المعــارف، مصــر، ط. األســس النفســية لإلبــداع الفنــي فــي الشــعر خاصــة، د) ١(

١٦٢ .  

  . ٣٨-٣٧: س؟ . ج) ٢(

  . ١٦٣: األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة: ظ) ٣(

  . ١٦٤: ن.م) ٤(

  . ١٢، ١١: ١٩٧٥شورات وزارة اإلعالم، العراق، عثمان عيسى شاهين، من. المنهج عند الفارابي، د: ظ) ٥(

  . ٢١: ن.م) ٦(

  . ١٦١: األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة) ٧(

  . ٢٦: ١٩٨١، ١غالي شكري، دار الطليعة، بيروت، ط. محمد مندور الناقد والمنهج، د) ٨(
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وقد رأى غالـب هلسـا أن المسـألة األسـاس فـي نقـد العمـل األدبـي هـي القـدرة علـى 

، بـل لقـد )٢(هـي التـذوق -كمـا يؤكـد -، وكانت نقطة االبتداء في النقد الذي يكتبه)١(التذوق

ولكنــه عــّدد مزالــق التــذوق . )٣("يهــو العنصــر الرئيســي فــي اإلبــداع النقــد"أكــد أن التــذوق 

ومنها أنه لـيس معطـى ثابتـا، بـل دائـم التحـول والتغيـر، وأنـه يتغيـر مـن شـخص إلـى آخـر، 

ونــرى أنهــا ليســت مزالــق بــل إيجابيــات؛ ألن تــذوق الناقــد . )٤(وأنــه قــد يتحــول إلــى تعصــب

ال عــود لــيس تــذوق الصــبي، وأنــه البــاقي فــي الــنفس ال المــؤجج للــنفس، وأنــه جمــرة الرمــاد 

ألــم يعتــرف النقــاد : ثــم نســأل. الثقــاب، وألن التعصــب إلــى مــا يــراه حقــا هــو حــق مــن حقوقــه

بتغيــر القــراءة بتغيــر الناقــد أو بتغيــر الزمــان أو المكــان أو الثقافــة؟ الناقــد يتنــامى، وتناميــه 

  . لمهمش، أو تثبيت لحال واقع) مركزة(إضعاف لمهيمن، أو

) الـدار(إذا كـان الطـاهر فـي هـذه"األول أنـه  ذكرنا في المبحث الثاني مـن الفصـل

األديب فيه بسبب البحث والتعمق واالجتهاد فـي الدراسـة، فإنـه حتمـا لـم يفقـد ) صفة(قد َفَقدَ 

، وحاســـة أن يكـــون )النظـــر الـــدقيق فـــي األنمـــاط األدبيـــة(، وحاســـة)التـــذوق الجمـــالي(حاســـة

علـــى تـــذوق الشـــعر الجميـــل استشـــرافيا فـــي اختيـــار األجمـــل واألبهـــى فـــي األدب، وذا قـــدرة 

والنثــر الجميــل والحكــم الصــحيح علــى الجميــل، والســخرية المــرة مــن الــرديء، وكــان يهيــئ 

وهـذا يعنـي أن ذوقـه مـدّرب مثلمـا كـان الـذوق عنـد . )٥("نفسه ألن يكون شـيئا فـي المسـتقبل

ند إثارة مهمة االنفعاالت تنتهي ع"، وليس ذوقا انفعاليا متسّرعا؛ ألن )٦(محمد مندور مدّربا

إثارة الفكر؛ وذلـك ألن االنفعـاالت بطبيعتهـا متسـرعة مندفعـة ال تسـمح لصـاحبها أن ينظـر 

إلـــى األمـــور بتـــؤدة أو رويـــة أو اتـــزان، وهـــي صـــفات تقـــع فـــي صـــميم عمليـــة التفكيـــر؛ ألن 

أي أن الفكـــر . الفكـــر نشـــاط ذهنـــي ناقـــد أو فـــاحص ممّحـــص يســـتبعد القيـــام بعمـــل طـــائش

رجـع مؤجـل أو اسـتجابة تبقـى فـي الـذهن إلـى أن تسـتوفي  يتريث ويستقصي ويسـتلزم نشـوء

                                                 
  . ١٣٣ ،١٣١: ، وظ١٣٠: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة: ظ) ١(

  . ١٣٣: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٣٤: ن.م) ٣(

  . ١٣٤: ن.م: ظ) ٤(

  . ٩٢: علي جواد الطاهر- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٥(

  . ٤٢: محمد مندور الناقد والمنهج: ظ) ٦(
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. شروطها الموضوعية المالزمة لتخـرج إلـى حيـز الوجـود علـى هيئـة تصـرف يقـوم بـه الفـرد

  . )١("والتفكير، عكس االنفعاالت، عملية ذهنية ديناميكية متدفقة صاعدة

 ينجــز إال إذا ســبقه موقــف انفعــالي معــين، ولكنــه ال"علــى هــذا ال يحــدث التفكيــر 

واجبه على الوجه األتم إال إذا تحرر من ذلك الموقـف، ونظـر إلـى المسـألة التـي بـين يديـه 

  . )٢("نظرة صائبة مبنية على المالحظة الدقيقة الواعية واالستنباط الصائب

لقــد ُعرفــت تلــك الصــفات الواقعــة فــي صــميم عمليــة التفكيــر عــن الطــاهر وُعــرف 

  . نفعاليةبها، مما يبعد نقده عن السمة اال

مســتلزم مــن مســتلزمات الناقــد؛ ذلــك الــذي  -إذا -الموهبــة وتجليــات الــذوق الســليم

  . )٣("وفضح العملة الزائفة.. على الشوائب، ونفى عنه الطفيليات"قضى نقد أمثاله 

المشــار إليهــا قبــل  -إنهــا مبــادئ مهمــة للوصــول إلــى مرحلــة الرســالة الحقــة للناقــد

 -إن النقـد يقـوم ":قولـه عـن حـال السـير الوئيـد لنقـدنا العربـيالتي نجـدها مؤّكـدة فـي  -قليل

على األعمال اإلنشائية، فلـو كانـت هـذه األعمـال علـى وزن عـال لنفخـت  -بالدرجة األولى

وليس صحيحا جدا أن نطالب النقد بمعالجة اآلثـار الوسـط ... فيه قوة، ولبعثته على القول

ثار العالية ليجد مـا يقـول، أمـا اآلثـار الوسـط والرديئة؛ ألن األصح من ذلك أن توجد له اآل

  . )٤("والرديئة فتبعث على الخمول

وٕاذا ما ذّكر الطاهر بهذا المبدأ، فإنه يـذكر دائمـا بمبـدأ آخـر هـو أهميـة االمتيـاح 

وقد عزا حال النقد تلك إلى عدم اتصـالنا المباشـر بالنقـد الغربـي قديمـه وحديثـه . من المنبع

ة، وكســـال، واعتمـــادا علـــى مـــا يصـــل إلينـــا مـــن عـــدد مـــن البلـــدان ومعاصـــره، قصـــورا باللغـــ

  . )٥(العربية، مشوها محاطا باالدعاء والغرور، وتجاريا تنقل إلينا به اآلداب األردأ

إننــا هنــا نجــده قــد ذّكــر بأهميــة تعلــم لغــة أجنبيــة، وبأهميــة العلــم العميــق الواســع، 

  . صوص عالية الطبقةوبأهمية محاربة االدعاء، وبفاعلية التعامل مع الن

                                                 
  . ١٥٤: اللغة والفكر) ١(

  . ١٥٥-١٥٤: ن.م) ٢(

  . ٩٠: وراء األفق األدبي) ٣(

  . ١٧: س؟ . ج) ٤(

  . ١٧: س؟. ج: ظ) ٥(
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واجبــا، فقــد  -هنــا -ومــا كــان مــن نافلــة القــول فــي الصــفحات الســابقة أصــبح ذكــره

تتمثــل فــي ) ١(أســباب) النكســة(ولتلــك). النقــد العراقــي(حــدثت نكســة فــي مســيرة األمــل بــوالدة

وهـــذا يعنـــي . عـــدم االنصـــراف إلـــى النقـــد األدبـــي: عـــدم االلتـــزام بمبـــادئ نقديـــة كثيـــرة، منهـــا

دية فـي االتصـال المباشـر بـالمنبع، وانقطـاع رافـد العلـم العميـق الواسـع، وانقطـاع غياب الج

، وتتمثــل أيضــا فــي تخلــف المجتمــع )٢(مســيرة الكتابــة النقديــة، ومســيرة قــراءة اآلثــار الخوالــد

  . )٣(المحيط بالنقد والناقد

ذي الـ) الناقـد(محاربـة -إذا مـا أردنـا االرتفـاع بمسـتوى النقـد -على وفق ذلك علينا

وهــذه . )٤()الموضــوعية(ال يميــز بــين الجيــد والــرديء، ومحاربــة الناقــد الــذي ال يملــك صــفة

المحاربة تتضمن مبدأ نقديا آخـر هـو أهميـة حمـل الناقـد رسـالة حضـارية؛ فمثـل هـذا الناقـد 

يذلل العقبات من حقد ورخص وجاهلية، ويترفع عـن السـقوط فـي الكسـب الحـرام، ويخشـى "

لنقـــد، ويعمـــل علـــى التطـــور مســـتمدا القـــوة مـــن ذاتـــه يـــوم يفـــت فـــي نفســـه كمـــا يخشـــى نقـــد ا

، ومتكئـــا علـــى أخالقـــه حـــين تتـــأزم األخـــالق، ومســـتعينا بحضـــارة ليســـت )المـــاحول(عضـــده

  . )٥("بعيدة إذ يعترضه التخلف

). ناقــد ال تقــرأ لــه(الــذي لــيس بناقــد وال نويقــد، فــي مقالــة) الناقــد(وتتجلــى محاربــة

فـي هـذه المقالـة . )٦(ّري السياق الذي جعله على هـذه الصـورةفالطاهر يكشفه ويفضحه ويع

صّب عنايتـه علـى الـنص، وعلـى تأمـل الناقـد لـه، وعلـى إدامـة التأمـل؛ وصـب العنايـة هـذا 

وفــي المقالــة إشــارة إلــى . تمهيــد لمبــدأ نقــدي مهــم جــدا تــم اإلعــالن عنــه فــي نهايــة المقالــة

ن اآلراء الجاهزة، وٕالى أهميـة العنايـة بجماليـة أهمية التمييز في النظرة النقدية، واالبتعاد ع

اللغة واالبتعاد عن التواء التعبير وتعقيد المعنـى، وٕالـى وجـوب أن يكـون لكـالم الناقـد صـلة 

                                                 
  . ١٧: ن.م: ظ) ١(

  . ١٧: ن.م: ظ) ٢(

  ١٨: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٩-١٨:  ن.م: ظ) ٤(

  . ١٩: ن.م) ٥(

  . ٩٦-٩٢: وراء األفق األدبي: ظ) ٦(
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بوضـوح بعـد أن ظهـر فـي  -هنـا -وفيهـا أيضـا مبـدأ آخـر تجلـى. )١(بالنص األدبي المنقـود

مظهـرا معـه مبـدأ آخـر هـو ) ٢(ادهظهـورا خافتـا هـو نصـح القـارئ وٕارشـ) كتـاب ال تقـرأه(مقالة

  . )٣(احترام القارئ

 -عــالوة علــى مــا مــر ذكــره -فياضــة بالمبــادئ النقديــة، ففيهــا) ناقــد ال تقــرأ لــه(إن

، ومبـــــدأ قـــــراءة النصـــــوص التـــــي انبثقـــــت منهـــــا القواعـــــد أو اعتمـــــدتها )٤(مبـــــدأ التخصـــــص

لمــاذا؟ . ص المعتمــدة، أي الجمــع بــين القاعـدة أو القــانون أو النظريــة، والنصـو )٥(النظريـات

لكنهـا تفقـد قيمتهـا إذا ... أن كتـب نظريـة النقـد األدبـي كلهـا عوامـل مسـاعدة ومـواد ثقافيـة"لــ

ما معنى . )٦("اتخذت غاية، ولم يقمها المؤلف على نص، ولم يرجعها القارئ إلى المصدر

 وهــو كــون -وأّجلــه الطــاهر أيضــا -معنــى هــذا؟ معنــاه فــي المبــدأ الــذي أّجلنــا التصــريح بــه 

والنقـــد األدبـــي .. الـــنص أهـــم مـــن النظريـــة، وٕاذا كـــان ال بـــد مـــن النظريـــة فـــإن الـــنص أوال"

  . )٧("ثانيا

علـى الــرغم مـن إدراكـي أو وجــوب ":وممـا يتوافـق مـع هــذا التوجـه قـول علــي شـلش

إحاطتي بمختلف أو أهم الخبرات النقدية النظرية والتطبيقية إال أنني أعتبر الخطوة األولى 

قديــة نوعــا مــن االكتشــافات أو الدهشــة تمامــا مثــل الخطــوة األولــى لالســتجابة لالســتجابة الن

ـــد اســـتجابتي  ـــة الصـــورة عن ـــة إلـــى خلفي ـــة والتطبيقي ـــا تســـقط الخبـــرات النظري ـــة، وهن اإلبداعي

  . )٨("النقدية للنص، وأحاول أن أدخله مبّرأ من كل قيد أو حّد نظري مدروس أو مكتسب

عر الطــاهر بأهميتــه، فخصــص لــه مقالــة فــي مبــدأ الــنص أوال الــذي شــ -إذا -إنــه

ال بـد لمـن يريـد أن يكـون ناقـدا، "، وأكد فيها أنه )النص أوال:(عنوانها ١٩٧٢منتصف عام 

أن يقــــرأ هــــذه ... أو أن يــــزاول عمليــــة النقــــد، أو أن يتحــــدث فــــي أمــــور مــــن نظريــــة األدب
                                                 

  . ٩٣: ن.م: ظ) ١(

  . على سبيل المثال ٩٤: ن.م: ظ) ٢(

  . ٩٥: ن.م: ظ) ٣(

  . ٩٥-٩٢: ن.م: ظ) ٤(

  . ٩٥: ن.م: ظ) ٥(

  . ٩٦: ن.م) ٦(

  . ٩٦: ن.م) ٧(

  . ٩٥: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة) ٨(
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.. عها ومترجمهــاشــرقيها وغربيهــا، موضــو .. قــديمها وحــديثها] اإلبداعيــة الراقيــة[=النصــوص

لكــي يتصــل مباشــرة بالمــادة األســاس لعملــه، ولكــي يــدرك أســرار الخلــود فــي العمــل األدبــي، 

  . )١("ولكي يتسع أفقه، ويمتد نظره، ويحتد بصره، ويحسن اختياره، وتصدق نظريته

ــــائال ــــم يكتــــف بهــــذه األســــباب وٕانمــــا أضــــاف إليهــــا، ق ــــراءة هــــذه ":ول ال بــــد مــــن ق

في كتب النقد األدبي من قواعـد وقـوانين وتعريفـات وتشـريعات،  ليفهم ما يقرأ... النصوص

 -الحـال المؤسـفة للنقـد عنـدنا أدى إلـى الوقـوع فـي وهـدتها: ، ثم يقـول)٢("ونظرات ونظريات

جهـــل بطبيعـــة األشـــياء ينبـــع مـــن جهـــل ببديهيـــة فـــي عـــالم النقـــد األدبـــي وهـــي " -فيمـــا أدى

  . )٣("بديهية النص أوال 

صـــوص التـــي اعتمـــد عليهـــا ناقـــد ســـابق، فهـــم نتائجـــه جيـــدا، ومـــن فوائـــد قـــراءة الن

وليكــون الناقــد الالحــق علــى مســتوى الســابق، وعلــى درجــة يســتطيع معهــا مناقشــته، وتبيــان 

يزيد عليه، ويعّدل "خطئه من صوابه، فلعله سها عن أمر، أو بالغ في أمر، ولعل الالحق 

سـابق  اهرة لـم يقـف عليهـاومن يدري فقد يكتشـف سـمة جديـدة، ويقـف علـى ظـ -من شأنه 

  . )٤("عليه

األول احترام الناقد نفسه، والثاني احتـرام الناقـد : هذا المبدأ يتضمن مبدأين آخرين

وٕاال . الناقــد الحــق يحتــرم نفســه، ويحتــرم اآلخــرين":اآلخـرين، وقــد صــرح الطــاهر بــذلك قــائال

هتمام بالزمن؛ فمن هذان االحترامان يؤديان إلى اال. )٥()"شعوذة(و) سفسطة(استحال عمله

إن مسـألة السـّن مهمـة "فمن مبادئ النقد عند الطـاهر ضـرورة االنتبـاه إلـى عمـر الناقـد، إذ 

؛ ألن ذلـك ممـا يتطلبـه التوسـع فـي االطـالع، والتـراكم فـي )٦("جدا في النقد األدبـي الحـديث

  . الخبرات، والتفرد في اآلراء

                                                 
  . ٩٧: وراء األفق األدبي) ١(

  . ٩٨: ن.م) ٢(

  . ٩٨: ن.م) ٣(

  . ٩٩: ن.م) ٤(

  . ١٠٠: وراء األفق األدبي )٥(

  . ١٠٠: ن.م) ٦(
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يـــدور حـــول نقـــد النقـــد  بصـــفات نقـــد النقـــد، أي بمبـــدأ نقـــدي ١٩٧٣ويطالعنـــا عـــام 

أن يصــدر عــن علــم وأدب دون أن تمــر بــذهن المتصــدي فكــرة الــرّد بــأي ثمــن، "خالصــته 

ودون تعّمـــل مأتـــاه خـــالف ســـابق وثـــأر قـــديم وحقـــد دفـــين، ودون قصـــد إلـــى اهتبـــال فرصـــة 

وفـــي هـــذه الخالصـــة نـــرى بجـــالء صـــب . )١("إنـــي كتبـــت وٕانـــي رددت: للكتابـــة لكـــي يقـــول

وهـذا االنتبـاه علـى نقـد النقـد جعـل ... طالع الواسـع ومبـدأ الموضـوعيةالعناية على مبدأ اال

إن القعــود عــن نقــد النقــد مضــر "الطــاهر يصــرح بمبــدأ آخــر هــو أهميــة وجــود نقــد النقــد، إذ 

وٕاذ ينفــع النقــد المنشــئ فيبّصــره بخيــر وشــّره، فــإن نقــد النقــد ينفــع . كــالقعود عــن النقــد نفســه

  . ذا الكالم يتضمن مبدأ المعاصرةوه. )٢(القارئ ويقيه تكرار الخطأ

عبــد الســالم . وهــذا الفعــل التبصــيري لنقــد النقــد مهــم عنــد الطــاهر، ومهــم عنــد د

إن نقــد النقــد يستنهضــك إلــى التبّصــر بمــا يكمــن وراء الظــاهرة األدبيــة :"المسـدي الــذي يقــول

علــى ووراء العمليــة النقديــة فــي نفــس الوقــت مــن متشــابكات يتعــاون كــل مــن األدب والنقــد 

إخفائهــــا، فهــــو بــــذلك يســــتحّثك أن تهتــــك الحجــــب واألســــتار، فتنفــــذ بعــــين التبّصــــر وروح 

  . )٣("االعتبار إلى حيث يغيب بصر اآلخرين

تمضــي المــذاهب وتخّلــف حكمــة ":وفــي كــالم للطــاهر علــى المــذاهب األدبيــة، قــال

عبقريـات تـأتي قيمتهـا مـن ال: الثـاني. إنها تنشأ لظرف خاص بها: األول: ذات عدة جوانب

التــي تســتوعب كنــه الظــرف فــي عمقــه اإلنســاني، وٕاال فلــيس صــعبا علــى أديــب مــن الدرجــة 

إذ تمضـي المناسـبة يبقـى : الثالـث. الثالثة أن يحقق في نتاجـه الخصـائص العامـة للمـذهب

علـى اإلنسـان أن يكـون : الرابع. األدب العميق بعدها بمقدار ما يتضمن من معان إنسانية

وجـــه كـــل جديـــد ألنـــه جديـــد، وأكبـــر مـــن أن يتعصـــب لكـــل جديـــد ألنـــه أكبـــر مـــن الوقـــوف ب

  . )٤("جديد

                                                 
  . ١٣٢: ن.م) ١(

  . ١٣٣: ن.م) ٢(

  . ١٢: ١٩٩٤دار الجنوب، تونس، عبد السالم المسدي، . في آليات النقد األدبي، د) ٣(

  . ٣٣: ، وظ٢٧-٢٦: س؟ . ج) ٤(
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 -كمــا يقــول -وهــذه. ثــم إن القــارئ عنــد الطــاهر هــو األصــل فيمــا يكتــب وينشــر

  . وهذان مبدأن نقديان آخران. )١(بديهية، وٕان القارئ حَكم له شأنه

علــى (نهـاينتظـر مــيالد الناقـد، وينشـر مقــال يعنو  ١٩٧٤الطـاهر علـى أبــواب عـام 

، يــذّكر فيهــا بأهميــة تعلــم لغــة أجنبيــة؛ ألنهــا وســيلة االمتيــاح مــن المنبــع، )١٩٧٤أبــواب 

  . )٢(ووسيلة العلم العميق الواسع، ويذّكر بأهمية محاربة االدعاء

، ويــذّكرنا الطــاهر بمبــدأ نقــدي حضــاري أّكــده مــن قبــل، هــو ١٩٧٤ينتصــف عــام 

، )٣("ابـــن النقـــد األدبـــي الغربـــي الحـــديث النقـــد األدبـــي العربـــي فـــي العصـــر الحـــديث"كـــون 

هــو وجــوب إلغــاء البالغــة  -لــم يصــرح بــه مــن قبــل علــى حــد علمنــا -ويصــرح بمبــدأ آخــر

، ثـم بـدأ ينـادي بـه )٤("إذابتهـا فـي تضـاعيف النقـد األدبـي؛ ألنهـا جـزء طبيعـي منـه"ووجوب 

بفكــره  -هوهــذا المبــدأ رأي شخصــي، وٕان كــان لــه شــبيه فــي الغــرب؛ ألنــه بنــا. )٥(بعــد ذلــك

علـى النقـد والبالغـة وتاريخهمـا عنـد العـرب، كمـا بنـى حكمـه بضـيق  -الحي ونظـره الثاقـب

: مجــال التطبيــق عنــد العــرب علــى تــاريخ النقــد عنــدهم حــين تصــدى لــذكر مبــدأ نقــدي هــو

. )٦("ليس النقد األدبي تاريخـا فقـط، ولـيس قضـايا ونظريـات فقـط، وٕانمـا هـو عمـل وتطبيـق"

العــرب، ووجــود مــن يتعصــب لــه ألنــه قــديم أو ألن المتعصــب قاصــر،  وهــذا التــذّكر لقــديم

  . )٧(أهمية عدم التعصب للقديم: أدى إلى أن يذكر الطاهر مبدأ نقديا هو

ألحق المقالة التي اشتملت على هذه المبادئ في اليوم التالي بمقالة أخـرى صـرح 

قــدر مــا هــي مشــكلة ليســت وجــود النقــد أو عدمــه ب -فــي أهــم أسســها -أن مشــكلتنا"فيهــا بـــ

أن الـــذوق، مـــع تطـــوره "، لمـــاذا؟ ربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى )٨("وجـــود النقـــد المســـتند علـــى الـــذوق

                                                 
  .٣٤:وراء األفق األدبي: ظ) ١(

-٢٠٥: مــن حــديث القصــة والمســرحية: ، وعــن مثــل هــذا التــذكير فــي العــام نفســه، ظ١٠١-١٠٠: كلمــات: ظ) ٢(

٢٠٦.  

  . ٢٦٤: ، وظ٢٥٩: وراء األفق األدبي) ٣(

  . ٢٦١: ن.م) ٤(

  . ١٢: ث في المثل السائرمنهج البح: مثال: ظ) ٥(

  . ٢٦٢: وراء األفق األدبي) ٦(

  . ٢٦٤: ن.م: ظ) ٧(

  . ٢٦٧-٢٦٦: ن.م) ٨(
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ـــا يجعـــل منـــه حكمـــا صـــادقا فـــي كثيـــر مـــن األحـــوال  وتبدلـــه، يتضـــمن عنصـــرا مهمـــا وخفّي

  . )١("والمواقف

ولنتذكر أننا ما زلنـا فـي  -١٩٧٦وأضاف الطاهر مشيرا إلى تصّور سيكون عام 

مبـدأ نقـديا ينـادي بـه، ويجعلـه عنوانـا إلحـدى مقاالتـه؛  -١٩٧٤نا فـي منتصـف عـام متابعت

ـــه الضـــيق -كمـــا قيـــل عنـــه ومـــا يقـــال -ذلـــك التصـــور هـــو أن النقـــد األدبـــي أو -مـــن مجال

وهــذا . )٢("معالجــة المعاصــرين لآلثــار المعاصــرة تطبيقيــا، ولــآلراء نظريــة"يعنــي  -الصــرف

ذكـره  -وهـذا التعريـف يـذّكرنا بمبـدأ. لطـاهر مـن قبـلأوحـى لنـا بـه ا -أي المعاصرة -المبدأ

  . هو أهمية العناية بالجانب التطبيقي من النقد -قبل قليل

مثـل ذلـك التطبيـق وجـده عنـد محمـود أحمـد السـيد الـذي شـّكل عرضـه النظــري أو 

العلمــي لــآلراء واألحكــام النقديــة، فــي مقالــة مكتملــة، مقدمــة صــحيحة للنقــد؛ وهــذه المقدمــة 

ولـو ) السـيد(، وأشار الطاهر إلى مبدأ نقدي لم يمتلكه)٣(ألن يتبوأ ريادة النقد الحديثهيأته 

أكثــر مــن رائــد، أال وهــو تعلــم لغــة أجنبيــة؛ إذ حرمــه  -فــي رأي الطــاهر -ولــو امتلكــه لكــان

ولفـــت االنتبــاه إلـــى أنـــه لـــيس . عــدم امتالكـــه لغـــة أجنبيــة مـــن االمتيـــاح مـــن المنبــع مباشـــرة

يـــا لينـــال الشـــخص مكانـــة فـــي النقـــد، فقـــد امتلـــك أنـــور شـــاؤل لغـــة امـــتالك اللغـــة وحـــده كاف

  . )٤(أجنبية، وٕانما ال بد من مبدأ آخر هو االستمرار والتواصل

وانطالقا من توّجه لمحمود أحمد السيد، أكد الطاهر مبـدأ نقـديا لـم يصـّرح بـه مـن 

األدب (ويصـــبح... أساســـا فـــي النقـــد األدبـــي) العقيـــدة(أجـــل ستصـــبح":قبـــل، نجـــده فـــي قولـــه

، ويتـأتى ذلــك للناقـد مـن رســوخ الفكـرة فـي ذهنــه، وهـدوء أعصـابه، وطــول )٥("شـعارا) للحيـاة

عنصــرا جديــدا، ) العقيــدة(وليســت. )٦(تأملــه وممارســته، واســتماعه لنصــائح الهــداة المجــربين

                                                 
  . ١٩: ١٩٧٩، ١المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت، ط) ١(

  . ٢٦٧: وراء األفق األدبي) ٢(

  . ٢٧١: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٧٢: وراء األفق األدبي: ظ) ٤(

  . ٢٧٣: ن.م) ٥(

  . ٢٧٣: ن.م: ظ) ٦(
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وٕانما عنصر قديم عند الغرب والعرب معا، سـعى الطـاهر إلـى إبـرازه داال ومـدلوال، عنصـرا 

  . وأهمية

محمود أحمد السيد فرصة أخرى في مقاالت الطاهر، فقـد كتـب  -بعد ذلك -ينال

هــو أهميــة الوقــوف  -هنــا، فــي تلــك المقالــة -مــا يهمنــا). تــذكروا محمــود أحمــد الســيد(مقالــة

عند الرواد في أثناء دراسة تتصدى للحديث تاريخيا ونقـديا عـن الجانـب الـذي أصـبحوا فيـه 

  . وهو مبدأ نقدي مهم. )١(روادا

يقدم لنا بغيتنا فيه، ففـي حـوار مـع الطـاهر فـي تشـرين الثـاني  ١٩٧٤ما زال عام 

وهــذا النـوع مــن النقــد بأوصـافه نفســها ممــا مدحــه . )٢(يؤكـد أهميــة وجــود النقـد العلمــي الجــاد

 -كــذلك -ويؤكــد الطــاهر. ، كمــا رأينــا فــي نهايــة الفصــل الثــاني)٣(نعــيم اليــافي، وســعى إليــه

هبتـــه وتغـــذيتها بـــاالطالع وتوســـيع التجربـــة، وبـــتعّلم لغـــة أجنبيـــة، أهميـــة رعايـــة األديـــب مو 

ال يمكــن أن [...] أن الدراســة األكاديميــة"، ويشــدد علــى )٤(وباالنصــراف إلــى توجــه الموهبــة

تخــّرج ناقــدا، فالنقــد اهتمــام خــارج الكليــة، ومعرفــة أوســع وأعمــق كثيــرا مــن مســتوى الدراســة 

دعي االمتياح من المنبع الذي يعني، مع النقد، السـفر والمعرفة األوسع تست. )٥("االكاديمية

والحرمان من تحقق هذا االمتياح حرم عبد الجبار عباس من أن يكون . السفر إلى الخارج

  . )٦(ناقد أضعناه -كما يقول الطاهر -إنه. الناقد المنتظر

فــي مــؤهالت الناقــد هــو "ذلــك االمتيــاح يعنــي تــوافر مبــدأ نقــدي يشــّكل جانبــا مهمــا 

ال يمكــن أن نتوقــع ظهــور الناقــد المنتظــر الــذي ال يــتقن [...] إتقانــه لغــة أجنبيــة، إذأهميــة 

ال بـد أن يقـرأ الناقـد األدب باللغـة التـي كتـب لهـا، ال يصـبح الناقـد ناقـدا مـا لـم . لغة أجنبية

  . )٧("يقرأ الشعر والقصة بلغتها، والملحمة بلغتها

                                                 
  . ١٠٤: كلمات: ظ) ١(

  . ٣٥: س؟ . ج: ظ) ٢(

  . ١٠٢: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة: ظ) ٣(

  . ٣٦-٣٥: س؟ . ج: ظ) ٤(

  . ٣٦: س؟. ج:ظ )٥(

  . ٣٦: ن.م: ظ) ٦(

  . ٣٧-٣٦: ن.م) ٧(



אאאא                                      א
  

         

اآلخـــرين، وفيـــه يقـــول  بحـــوار مـــع الطـــاهر عـــن نفســـه وعـــن ١٩٧٤وُيختـــتم عـــام 

ولهـذا كمـا ترانـي أفـرز الجديـد .. إنني أدرك الجيد وأستطيع أن أفـرزه: أسمح لنفسي بالقول"

في أقدم القديم، حتى يذهب الظن بـالبعض إلـى أننـي مـن أعـرق الكالسـيكيين، أفـرز الجيـد 

... لشــابةإننــي أقــرأ الكالســيكيين والتــراث كمــا أقــرأ التجــارب الطليعيــة ا. فــي الجديــد وأميــزه

أشــعر أننــي أعطيــت القــديم الكثيــر مــن الطاقــة، وأن آخــرين كثيــرين اآلن يســّدون مســّدي، 

وفـي هـذا . )١("إلـى كـل مـا هـو غربـي يّتجـه نحـو الشـرق.. وأحاول اآلن االتجاه إلـى الجديـد

أهميـــة عـــدم التمييـــز بـــين القـــديم والجديـــد، فـــالمهم هـــو : القـــول تطبيـــق لمبـــادئ نقديـــة، منهـــا

زها، وأهمية االطالع على القديم والجديد، واستحسـان تنويـع مجـال التطبيـق فـي الجودة وفر 

وهـذا المبـدأ األخيـر ممـا لـم نمـر بـه واستحسـان تنويـع مجـال . ضمن المدى المنصرف إليه

 -أو يمـّر بنـا -وهـذا المبـدأ األخيـر ممـا لـم نمـّر بـه. التطبيق ضمن المـدى المنصـرف إليـه

  . نتبه إلى وجوده وأهميتهمن قبل، أو ربما كان مما لم ن

ال تقـاس بـالحجم، وٕانمـا تقـّدر بمـا ":في ذلك الحوار عـّرج علـى الموهبـة، فأكـد أنهـا

، وأنها يمكن أن تغّذى بالمتابعـة الجـاّدة، وبـاالطالع، )٢("تعرب به عن نفسها من فن القول

  . )٣(وبالعلم بلغة أجنبية

معــروض عرضــا جيــدا، وٕاذا مــا خلــق وجــود مقالــة نقديــة، أو رأي نقــدي صــحيح 

أمال بوجود الناقد، فإن ذلك األمل يحتاج إلى تحقيق مبدأ مهم هو اسـتمرار صـاحب الـرأي 

  . )٤(في الكتابة والمتابعة المتنوعة

هنــاك، دون شــك، مقــاييس أصــبحت عامــة، مبتــدئا "وذّكــر بمبــدأ الخصوصــية، فـــ

) المقـررات العامـة(هـذهبعمق التجربة، منتهيا بجمـال الصـورة، فـإذا تـوافرت فـي عمـل أدبـي 

؛ ألنهـا ثمـرة تجربـة )المقررات العامة(وليس من حقنا أن نزهد بهذه. فرض هذا العمل نفسه

إنســـانية فـــي تاريخنـــا الطويـــل، وألننـــا نجـــد بـــين نتاجنـــا الحـــالي مـــا يمتلـــك قـــدرا صـــالحا مـــن 

مــا ك. فيكــون أدبــا يجــد جمهــوره، ومــن يلتقــي علــى االعتــراف بجودتــه) العوامــل العامــة(هــذه

                                                 
  . ٣٩: ن.م) ١(

  . ٤٠: س؟ . ج) ٢(

  . ٤٣، و٤٠: ن.م: ظ) ٣(

  . ٤١-٤٠: ن.م: ظ) ٤(
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؛ ألن لكــل عمــل أدبــي )المقــررات العامــة(ولكــن لــيس النقــد هــو الوقــوف عنــد.. نجــد العكــس

ومــن هنــا فــإن علــى الناقــد أن يســبر غــور . طبيعتــه الخاصــة، ولكــل أديــب مبــدع شخصــيته

  . )١("هذا األمر الخاص بفالن

فـــي الـــنص عـــن غيـــره مـــن النصـــوص ) المميـــزات(ونـــرجح أن يعـــود تشـــديده علـــى

في اللغات األوربية مشـتقة كمـا هـو معـروف مـن  Criticismكلمة نقد "ن األدبية، إلى كو 

ومعناهــا يمّيــز أو يحــّدد، وبــذلك يكــون معنــى النقــد  Crino) كرينــو(الفعــل اليونــاني القــديم

األصيل عند اللغات األوربية هو التمييز والتحديد أي البحث عن الخصـائص المميـزة لكـل 

  . )٢("يتكون منها نسيجهاعمل أدبي، وٕايضاح نوع الخطوط التي 

أنا ال أجيء إلـى الـنص بمسـائل ":ولذلك يقول الطاهر عن تناوله النص اإلبداعي

قـــد تكـــون هـــذه المقـــررات الســـابقة متـــوفرة فـــي الـــنص، لكنهـــا ال تجعـــل منـــه نصـــا .. مقـــررة

ــا الــنص الــذي أمــامي هــو الــذي يوجــد لنفســه . الــنص هــو الــذي يفــرض نفســه علــيّ .. عالي

  . ) ٣("أتعامل به معه الذي) القانون(

لقـد صـار مقبـوال :"محمـد عابـد الجـابري.ومما له نقاط التقـاء مـع هـذا القـول قـول د

طبيعـــة (منـــذ مـــدة عنـــد البـــاحثين االيبيســـتيمولوجيين والمهتمـــين بمنـــاهج العلـــوم، القـــول بـــأن

وٕاذن فـالخطوة األولـى فـي كـل بحـث علمـي هـي تحديـد ). الموضوع هي التي تحـدد المـنهج

وٕانـه . كمـا هـو مبـدأ الخصوصـية) النص أوال(إنه مبدأ. )٤("والتعرف على طبيعته الموضوع

  . يبدو وكأنه وصف لجانب من منهج الطاهر الفكري النقدي

مـن عنصـر شخصـي، وتمّيـز فنـي "عمـا وراء اآلثـار  -كمـا يقـول -الطاهر يبحـث

م يصـادفنا ، ويشير إلى مبدأ آخـر لـ)٥("في استعمال ما هو معروف، وٕاضافة ما هو أصيل

يبدو لي أنني أطلب في كل أثر أقـرأه وأرشـحه ":من قبل، هو جدية األديب -أو نصادفه -

أن كاتبـه وهـو يبـدع، وهـو ملـّم بتجربتـه فـي األمـور الفنيـة .. للجودة أن أحّس أن وراءه جّدا

                                                 
  . ٤٢ -٤١: ن.م) ١(

  . ١٦٣: النقد والنقاد المعاصرون) ٢(

  . ٤٢: س؟ . ج) ٣(

  . ٧١: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية) ٤(

  . ٤٢: س؟ . ج) ٥(
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، وٕالـى مبـدأ )١("جاّد في ما يريد إيصـاله لآلخـرين، حتـى ولـو كـان الموضـوع هزليـا.. العامة

أريد أن . إن العنصر األساسي في الموهبة الفنية هو الشاعرية:"يد آخر يتجلى في قولهجد

وأعتقـــد أن كـــل أثـــر .. كالقصـــة) موضـــوعية(أحّســـها فـــي اآلثـــار التـــي يطلـــق عليهـــا أحيانـــا

ولكـــن تحســـن نســـبته لـــدى .. عـــالمي يثبـــت خلـــوده فيـــه قـــدر مـــن الشـــاعرية تكثـــر أو تقـــل

ج عن فن القول، ويبلغ بي البحث عن هـذه الشـاعرية أن التركيب، وٕاال فإن ذلك األثر يخر 

ــــة، بــــل أستحســــنها حتــــى فــــي المقــــاالت النقديــــة  أطلبهــــا كمــــا يطلبهــــا اآلخــــرون فــــي المقال

هـــو أهميـــة وجـــود قـــدر مـــن الشـــاعرية فـــي  -إذا -المبـــدأ. )٢("والتعليميـــة، ولـــو بقـــدر ضـــئيل

  . النص اإلبداعي والنصوص المتصلة به

هـو  -جاء في سياق الحديث عـن غيـاب الناقـد الناقـد -لفناهويختتم الحوار بمبدأ أ

  . )٣(أهمية االبتعاد عن االدعاء في النقد

مرسـل ومتلـق : هنـاك ثالثـة أشـياء"يتحدث عن الشعر، ويـرى أن  ١٩٧٥في عام 

. )٤("وســلك رابــط، وال بــد مــن ســالمة هــذه العناصــر مجتمعــة لكــي يكــون الشــعر فــي صــحة

المنظــار  -أيضــا -توجهــات النقديــة الحديثــة ولغتهــا، ويظهــروفــي هــذا القــول يظهــر أثــر ال

الـــذي يـــرى الطـــاهر بوســـاطته مـــا يرغـــب فـــي استكشـــافه؛ ذلـــك المنظـــار الـــذي ســـنعرفه فـــي 

  .الفصل الالحق

وفي نهاية العام نفسه يلقي من دار اإلذاعة كلمة خصصها لمبـدأ مـا انفـك يؤكـده 

يتكلم علـى "يوّضح أن من مهمة الناقد أن وفيها . )٥(إن النقد موهبة: ويشدد عليه، أال وهو

علـــى القصـــيدة فـــي تـــؤدة واطمئنـــان، ويـــري النـــاس مـــا ال يرونـــه فيهـــا مـــن أســـرار الجمـــال 

، أي أنه يؤكد مبـدأ الخصوصـية )٦("يستطيعون استنباطه من المعاني] ال[ويطلعهم على ما

ويلمـح فيهـا إلـى أهميـة االسـتمرارية والتواصـل . الخصوصية في التعامل مـع الـنص األدبـي

                                                 
  . ٤٢: ن.م) ١(

  . ٤٢: س؟. ج)٢(

  . ٤٥-٤٤: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٧٤: وراء األفق األدبي) ٤(

  . ١٦٧-١٦٥: كلمات: ظ) ٥(

  . وما بين المعقوفتين مما تقتضيه الفكرة التي طالما أكدها الطاهر. ١٦٦ :ن.م) ٦(
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علــى اســتثماره "؛ ألن تلــك االســتمرارية تعمــل )١(إذا كــان للشــخص اســتعداد طبيعــي فطــري

  . )٢("وتنميته واستخراجه

فمــا كــل طالــب للنقــد بمســتطيعه "تلــك الخصوصــية يعزوهــا الطــاهر إلــى الموهبــة، 

حتى ولو بذل ما بذل، وكان َمن كان، على حين يبلغ منه درجات عاليـة أنـاس ال يكـادون 

نهـــم ليـــأتون فـــي الحكـــم والتفســـير والكشـــف مـــا ال يســـتطيع أن يـــأتي بـــه الشـــعراء يلفتـــون، وأ

الناقــد أكثــر قــدرة علــى الكشــف مــن . الناقــد يكشــف. الناقــد يفســر. الناقــد يحكــم. )٣("أنفســهم

هذه مبادئ نقدية ترشحت في فكر الطاهر عبر قراءات كثيرة وتأمالت ناضـجة ... األديب

قيــل ":القــدرة علـى الوصــول إلــى الجديـد فــي النقــد -متلكهــامســتثمرة الموهبــة التـي ي -لتعطيـه

إنـك تحلـل .. ويمكـن القـول أيضـا إن النقـد تحليـل وتركيـب. إن الشعر تركيب، والنقد تحليل

القصيدة، وتقف على أسرارها ومعانيهـا، وتكشـف عـن أبعادهـا، وتفسـرها بظروفهـا الخاصـة 

ولكـن األحسـن منـه أن .. موهبـة وهي ميزة خاصة دون شك، سّمها.. ،والعامة، وهذا حسن

َتُنّم الموهبة باإلعراب عن نفسها بتركيب هذا التحليل، وتقديمه نصا متماسكا سمحا، طرّي 

ولنتــذكر هنــا قــول نعــيم اليــافي الــذي ذكرنــاه فــي نهايــة الفصــل . )٤("اللغــة، حســن اإلخــراج

ن كليهمــا خلــق الســابق عــن كــون األدب والنقــد كليهمــا يقومــان علــى التحليــل والتركيــب، وأ

  . إنه مبدأ جمالية اللغة النقدية، المبني على مبدأ اإلدارة الرؤيوية. )٥(وٕابداع

موهبــة نظريــة، وموهبــة عمليــة، ولــذلك كــان النقــد : وتلــك الموهبــة النقديــة موهبتــان

عملـــي تطبيقـــي يعـــالج الـــنص المبـــدع، ونظـــري يضـــع الفلســـفة التـــي تســـبق :"األدبـــي نقـــدين

مبّينة ما يجـب أن يسـير عليـه األديـب المبـدع، العوامـل التـي تـؤثر  النص المبدع أو تلحقه

) كلمـة(نجد هذا الكالم فـي . )٦("فيه وفي نصه، العملية التي يعانيها وهو يخلق هذا النص

                                                 
  . ١٦٦: ن.م: ظ) ١(

  . ١٦٧-١٦٦: ن.م) ٢(

  . ١٦٧: كلمات )٣(

  . ١٦٧: ن.م) ٤(

  . ١٠٣: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة: ظ) ٥(

  . ١٦٨: كلمات) ٦(
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، ونجــد تفصــيال لــه مــن حيــث الحقــل )النقــد النظــري بــين الضــرورة والضـرر(عنوانهــا) كلمـة(

  . )١(الذي يبحث فيه النقد النظري

أهميــة أن يكــون األديــب ) الكلمــة(التــي تثيــر االنتبــاه إليهــا فــي تلــك ومــن المبــادئ

فــي  -هــل مــن ضــرورة لهــذا النقــد، لهــذا الفكــر األدبــي؟:"المبــدع مفكــرا، ونجــد هــذا فــي قولــه

وٕاذ يقـــول الفكـــر األدبـــي، وعلـــى هـــذه البســـاطة نكـــون قـــد ســـّهلنا المهمـــة علـــى  -أقـــل تقـــدير

ومثــل هــذا . )٢("د مــن أن يكــون مفكــرا، ذا فكــرالجــواب والمجيــب؛ ألن األديــب المبــدع ال بــ

فلســفة، والفلســفة هــذه ال [...] النقــد النظــري"األمــر ال يجعــل مــن األديــب منظــرا نقــديا؛ ألن 

ولكـنهم يخـدمون [...] األديب المبدع عادة، وٕانما يتوالها فالسفة أدباء غير مبدعين يتوالها

لة فــي الحيــاة، وعمــال فــي الكيــان المبــدعين فــي بيــان مهمــتهم، وٕايضــاح مــا يجعــل لهــم رســا

  . )٣("اإلنساني

وقبــل أن نسترســل مــع الطــاهر فــي توضــيح ذلــك، ننبــه إلــى مبــدأ الخدمــة، ومبــدأ 

التعلـــيم اللـــذين يشـــكالن ملحمـــين مهمـــين فـــي فكـــر الطـــاهر الـــذي يـــرى أن أولئـــك الفالســـفة 

هم نظريـون، ينصرفون إلى هذه الناحية معتمدين ميوال خاصة، وٕامكانات عقلية خاصة، إن"

إنهــــم يــــديمون الفكــــر فــــي اإلبــــداع والمبــــدعين، ويربطــــون ذلــــك بالحيــــاة والكــــون، ومــــن ثــــم 

يوصلون خالصة مـا يتوصـلون إليـه إلـى النـاس عمومـا، وٕالـى األدبـاء المبـدعين خصوصـا 

، ويتلقـــى األدبـــاء )مهنـــتهم(ينيـــرون لهـــم طـــريقهم، ويبّصـــرونهم بمـــا ال يـــدركون مـــن أســـرار

تلّقيــا ســالبا؛ ألنهــم  -بــالطبع -ون علمــا وفكــرا، وشخصــية، واليتلّقونــهالمبــدعين ذلــك فيــزداد

يملكــون مــن التجــارب مــا يمّكــنهم أن يناقشــوا، وأن يؤيــدوا، وأن يفنــدوا، فيســهموا بــذلك فــي 

  . )٤("امتحان النظرية المقّدمة

ـــادئ عـــدة، منهـــا ـــه مب طـــول التأمـــل، وٕادامـــة الفكـــر، والعنايـــة : وهـــذا التوضـــيح في

) مهنتــه(ثقــف، وتعلــيم األديــب، واالنصــراف إلــى توجيــه الموهبــة بحيــث يجعلــهبــالمتلقي الم
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التي يمتهنها في الحياة قوال وعمال، واستجابة األديب لما يسمو به في دنيا اإلبـداع، وغيـر 

  . ذلك

تكمـن فـي التعـاون بـين إمكـانيتين تتصـل الواحـدة "من هـذا يصـل إلـى أن األهميـة 

وهـذا التعـاون بـين . )١("ط فيهمـا أن تكونـا فـي شـخص واحـدباألخرى اتصاال تاما، وال يشـتر 

صــحيح أن "األديــب والناقــد النظــري يمكــن أن يوجــد بــين الناقــد النظــري والناقــد العملــي، فـــ

اهتمامــه يختلــف قلــيال عــن اهتمــام الناقــد العملــي، وأن مؤهالتــه تختلــف كثيــرا عــن مــؤهالت 

، )٢("ق، وٕانمـــا يعنـــي التعـــاون وااللتقـــاءالناقـــد العملـــي، ولكـــن ذلـــك ال يعنـــي االفتـــراق المطلـــ

يكــون النقــد النظــري مجــديا إذا لــم يبتعــد عــن :"ويســتنتج مــن ذلــك خالصــة جالهــا فــي قولــه

لألطـراف الثالثـة  -فـي هـذه الحالـة -وهـو مجـدٍ ... األديب المبدع، ولم يفارق الناقد العملي

يسـعى أن يكـون أرقـى مـن ولطرف رابع لهم هو المتلقي الذي يقرأ للثالثة، ويستمع إلـيهم، و 

  . )٣("المعدل

ثــم يعــرج علــى الضــرر حينمــا تصــبح تلــك الفلســفة غايــة؛ وهــذا التعــريج مــن بــاب 

وٕاذا كـان فـي هـذا التعـريج تـذكير بهـذا المبـدأ فيمـا مضـى، . )٤(مبدأ محاربة اإلساءة النقديـة

الـــنص (، يـــذّكر بمبـــدأ الخصوصـــية، ومبـــدأ)٥()ال التـــاريخ... األدب(فـــإن الطـــاهر فـــي كلمـــة

هـو موضـوع الناقـد، يقـرؤه "األدب الحق أو الصرف : ، ومبدأ التعليم، والسيما في قوله)أوال

ويتأملــه، ويقــع علــى أســراره، ويخــرج علــى النــاس بمــا يفــتح لهــم األبــواب، وهــؤالء النــاس هــم 

الطـاهر ينطلـق فـي هـذا القـول ليصـل إلـى . )٦("واألدباء المنشئون أنفسهم.. القراء والطالب

ال يولــد معــزوال؛ ألن صــاحبه "أهميــة االســتعانة بمــا حــول الــنص لينيــر الــنص الــذي مبــدأ 

ولنتـذكر ضـمنا أننـا مـا  -فكـرة سـادت -علـى سـبيل الموازنـة -، وهنا نتـذكر)٧("غير معزول
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[= فـــي النقـــد العربـــي فـــي الثمانينـــات مـــن هـــذا القـــرن -١٩٧٦زلنـــا فـــي متابعتنـــا فـــي عـــام 

  .األوربي المعاصر، هي فكرة موت المؤلفمتلقفا إياها من النقد ] العشرين

مكتملـــة؛ فيهـــا "وتلـــك االســـتعانة تجعـــل الثمـــر ناضـــجا، والصـــفحات التـــي تكتـــب 

قاعدة أو قانونا  -بالتكرار -وٕاذا ما صار ذلك. )١("الجديد وفيها الثقة، وفيها األداء الجميل

وقـد  -تجاوزت ذلـك ، فإذا)٢("إذا كانت في حدودها المعقولة وموجباتها الطبيعية"فال ضير 

  . )٣(فإن مبدأ المحاربة لها بالمرصاد -حدث

ذلـــــك الجانـــــب النظـــــري مـــــن النقـــــد يمكـــــن أن يـــــدّرس، ولـــــذلك ظهـــــر درس النقـــــد 

وٕاذا مــا أريــد لــه أن يكــون درســا حقيقيــا فــال بــد أن ينظــر إلــى ذلــك الجانــب علــى . )٤(األدبــي

ــــه  ــــات القواعــــد، ال يحــــدّ "أن ـــــ)٥("فكــــر، والفكــــر، فــــي أولي ــــة  أن"؛ ل الفكــــر يبحــــث عــــن الحري

  . هو انفتاحية النقد النظري واتساعه -هنا -المبدأ المتمثل أمامنا. )٦("ليطلق

هـل : وما دمنا قد تعرضنا لموضوع تدريس النقـد فـال بـد مـن طـرح سـؤال مهـم هـو

يكــون األســتاذ ناقــدا؟ لقــد طــرح الطــاهر الســؤال علــى نفســه، وربمــا ُطــرح عليــه هــذا الســؤال 

، وفيهـا يـرى أن جهـد األسـتاذ ال يسـمى )٧()قـد يكـون األسـتاذ ناقـدا(عنوانهـا) كلمـة(وأجاب بـ

، أي بمقـــدار مـــا يســـهم فـــي المجـــالت الشـــهرية أو )الجامعـــة(نقـــدا إال إذا خـــرج عـــن دائـــرة

االســـبوعية بتحريـــر بـــاب فـــي النقـــد يتحـــدث فيـــه عـــن قصـــة صـــدرت، أو ديـــوان صـــدر، أو 

يواجــه الــنص، ويغــور فيــه، ويعــود "حــال مســرحية مثلــت أو ترجمــت؛ ألنــه فــي مثــل هــذه ال

... ويترصـدونه... في كالم سمح، ولغة طرية، ويقبـل عليـه القـراء.. ليروي ما رأى وما فقه

يــزاول "، وألنــه فــي مثــل هــذه الحــال )٨("ويتبعونــه ال علــى أنــه أســتاذ، ولكــن علــى أنــه ناقــد

أفكــاره، ... يانــا وحاكمــا أح -الكــالم عليــه محلــال ومعلــال(عمليــة مواجهــة الــنص المعاصــر
                                                 

  . ١٧٥: ن.م) ١(

  . ١٧٥: كلمات )٢(

  . ١٧٦-١٧٥: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٧٨-١٧٦: ن.م: ظ) ٤(

  . ١٧٧: ن.م) ٥(

  . ١٧٨: ن.م) ٦(

  . ١٨٠-١٧٨: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٧٩: ن.م) ٨(
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في رأي  -أما األستاذ. )١()"صلته بما قبله وبما هو نظيره أو ضده.. أصله، عواطفه، لغته

اآلراء [يجمـــع[...] بطـــيء الحركـــة، ينظـــر إلـــى عصـــره مـــن عـــل وعـــن بعـــد"فهـــو  -الطـــاهر

وفـي هـذا القـول وصـف . )٢("ويضيف إليها في أحسن أحواله رأيـا] المختلفة عن أناس ماتوا

، )٣(، وفيه تذكير بما ذكره نعيم اليافي بشأن النقد الجامعي*ن منهج الطاهر نفسهلجانب م

  . ، وقد ذكرناه في نهاية الفصل السابق)٣(الجامعي

يعلـــن الطـــاهر عـــن مبـــدأ المعاصـــرة، وينـــادي بـــه منـــاداة قويـــة، ) الكلمـــة(فـــي هـــذه

عــــن أهميــــة صــــوغ الكــــالم بجماليــــة مبنّيــــة علــــى إدارة فنيــــة، وعــــن مبــــدأ  -كــــذلك -ويعلــــن

  ). النص أوال(وصية المتأتية من عمق النظرة وقوة الموهبة، وعن مبدأالخص

هـو الحـّس المرهـف، " -وهذا سّر وجوده والعنايـة بـه، كمـا يـرى الطـاهر -إن النقد

) مخيلـــة(إنـــه القـــوة القائمـــة فـــي خيـــال .. هـــو المنّبـــه علـــى الصـــواب، المحـــذر مـــن الضـــالل

قدم ويؤخر، ويزيد ويحذف، ويسير علـى في.. المبدع إذ يبدع، خشية وٕارضاء وخوفا وطمعا

وفي هذا الكالم ما يشي للقارئ بـالمحور االسـتبدالي . )٤("االختيار والبناء واإلخراج الجميل

االســـتبدالي االختيـــاري والمحـــور التركيبـــي التجـــاوري بصـــورة خاصـــة، وبالدراســـات البنيويـــة 

والمســتوى التــي عنيــت فــي البنــاء الفنــي لــنص مــا، بالمســتوى الصــوتي والمســتوى التركيبــي 

  . الداللي بصورة عامة

يجمــع للمبــدعين خبــرات "أن  -بنــاء علــى ذلــك، عنــد الطــاهر -ومــن مهمــة الناقــد

التصــّور، ويفــتح أمــامهم الســبل، وصــار يــريهم أنفســهم كمــا هــي، ويقــدم المــادة التــي غطتهــا 

  .)٥("األيام الطويلة باألتربة والوحول، وييسر لهم الصعب الذي لم يكن في متناول أيديهم

وهنا يصـل الطـاهر إلـى مبـدأ لـه أهميـة وخطـورة واضـحتان، يتجلـى فـي قولـه عـن 

والخيـر لـه وكـّل الخيـر فـي أن يبقـى كـذلك، ... إنه خادم أمين محّب لهـم":الناقد والمنقودين

                                                 
  . ١٨٠: ن.م) ١(

  . ١٧٩: كلمات )٢(

  . ، عن تصوره للمنهج في نهاية الستينيات١٥: س؟ . ج: يقارن بما جاء في* 

  . ١٠١: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة: ظ) ٣(

  . ١٧١: كلمات) ٤(

  . ١٧١: ن.م) ٥(
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كمـا ... ومن ثـم فـالخير لهـم أن يحفظـوا لـه حقّـه، ويحجـزوا لـه مكانـه، وأن يكونـوا خـدما لـه

  . )١("هو

الناقد خادم أمين للنص الذي يطّلون بـه علـى "شمل النص أيضا، فـوهذه الخدمة ت

النــاس شــعرا كــان أم قصــة أم خطبــة أم مســرحية، أم مقالــة مبدعــة، يتــابع مــيالده، ويســّجل 

مراحل حياته، ويزيل عنه اللبس، ويغوص إلى ما وراء اللفظ ليعود إلى القراء وٕالى المبـدع 

ثـــم يعـــرج علـــى اللفـــظ نفســـه فيتأمـــل فـــي إيقاعـــه  ...باألســـرار فـــي العاطفـــة والخيـــال -نفســـه

إن الناقد وسيط بين المنتج والملتقي، إنه يعلـن [...] ومن ثم يكون أدبا كما يجب... ووقعه

وال  -الصـــوى مـــن أســـرار الجمـــال، إنـــه يفّســـر الـــنص بمســـبباته الفرديـــة واالجتماعيـــة، وٕانـــه

عــدم ولكنــه يمــّد فيــه ويخطــو بــه يوِجــد فيــه بعــدا جديــدا ال يختلقــه مــن ال -نســتنكر ذلــك عليــه

  . )٢("وينطلق منه

إنه وصف لمنهجه هو، الذي يبتعد عن التأويل البعيد المرفوض الذي أشـرنا إليـه 

المرزوقــي (و) مســرحيات وروايــات عراقيــة فــي مــآل التقــدير النقــدي(فــي حــديثنا عــن كتابيــه

هو مبادئ أصـيلة  في الفصل السابق، وٕان ما يضّمه النص المقتبس) شارح الحماسة ناقدا

ومـــن تلـــك . قديمـــة جديـــدة، تلقيناهـــا فـــي الصـــفحات الســـابقة مـــن الطـــاهر علنـــا أو اســـتيحاء

ناقد ... الناقد(عنونها) كلمة(من الطاهر بـ ١٩٧٦المبادئ مبدأ المعاصرة الذي حظي عام 

لدرجة المصطلح، أن يخـّص بهـا ) ناقد(األصل في استعمال كلمة":، وفيها يقول)المعاصرة

قصــيدة كــان الــنص أم قصــة أم مســرحية أم : زاول عمليــة النقــد علــى نــص معاصــرَمــن يــ

مبّينــا مــا لــه ومــا عليــه، غــائرا وراء أســرار الجمــال فيــه، مفســرا، ومتوســطا ... مقالــة مبدعــة

صــــعبة شــــائكة، تقتضــــي " -علــــى ذلــــك -ومهمــــة النقــــاد. )٣("بينــــه وبــــين القــــارئ المعاصــــر

وعــزل كــل مــا لــيس لــه ... ب، وتحّمــل االذىالمعايشــة، وكثــرة التجريــب، وضــبط االعصــا

ويبــدعون وينشــرون ثمــرة .. ومــن ثــم يحّللــون ويقّومــون ويكتشــفون... عالقــة بصــميم الــنص

ويــؤدون بــذلك الخدمــة المطلوبــة مــنهم، والواجــب ... عملهــم فــي جريــدة أو مجلــة أو كتــاب

                                                 
  . ١٧١: ن.م) ١(

  . ١٧٢-١٧١: كلمات )٢(
  . ١٨٢: ن.م) ٣(
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قتضـــي وهـــذا ي. )٢(وهـــذه المعايشـــة هـــي أدق خصـــائص المـــنهج. )١("الملقـــى علـــى عـــاتقهم

  . )٣(حضور الناقد في الساحة الثقافية حضور األديب وحضور وسائط نشر األدب

وتلك المعاصرة ال تمنع الناقد من أن ينطلق بنتائج من يعملون فـي الحقـل نفسـه، 

ليبنــي عليهــا عمارتــه التــي تخــدم القــارئين، أي أنــه يتــولى مهمــة "لغايــة أخــرى غيــر النقــد، 

يعتمـد أعمـال اآلخـرين ليتصـرف بثمارهـا تصـرفا معاصـرا، "إن الناقـد . )٤("تعصير الماضي

  . )٥("أو كأنها نصوص معاصرة

 -وٕان كــان صــعب التحقيــق -واذا مــا أمكــن أن يكــون األســتاذ ناقــدا، فمــن الممكــن

أن يكــون الــدارس ناقــدا إذا ارتفــع بموقعــه مــن الــنص القــديم إلــى درجــة المعاصــرة، وكــان "

منه موقف الناقـد مـن الـنص المعاصـر تحلـيال  -ينئذح -النص يحتمل هذا االرتفاع، فيقف

أوال والمرتفــع ... هـو ناقـد المعاصـرة" -بــرأي الطـاهر -ولـذلك فالناقـد. )٦("وحكمـا واستكشـافا

  . )٧("ثانيا... بالقديم إلى المعاصرة

ابتعــاد الطــاهر عــن التأويــل البعيــد الــذي أتــى بــه نقــاد فســروا  -قبــل قليــل -ذكرنــا

 -مهم منطلقين من إمكانيـة تعـّدد القـراءة وغيـاب القصـدية، منطلقـا النص القديم بحسب فه

وكـــان مـــن زمـــان بُعـــد "مـــن أن الـــنص إذا كـــان ممـــا لـــم يقلـــه النـــاس أنفســـهم  -أي الطـــاهر

فــإنهم قــد يجــازفون ... عهــُدهم بظروفــه وبيئتــه وحيــاة صــاحبه وداللــة الفاظــه مفــردة ومركبــة

وكـان علـيهم أن يقصـدوا أهـل ... عرفـونفيقعون في خطأ جسيم؛ ألنهـم يحكمـون علـى مـا ي

  . )٨("العلم بالشعر قبل أن يحكموا

وممـــا يـــؤازر هـــذا التوجـــه رأي عبـــد اهللا العـــروي فـــي القـــراءة المقبولـــة فـــي المـــنهج 

أن نحــاول : الشـرط األول: كـل قـراءة مقبولـة، ولكـن بشـروط ثالثـة":التـاريخي الـذي قـال فيـه

                                                 
  . ١٨٢: كلمات )١(
  . ٩-٨: المنهج عند الفارابي: ظ) ٢(
  . ١٨٣: كلمات: ظ) ٣(
  ١٨٣: ن.م) ٤(

  . ١٨٣: ن.م) ٥(

  . ١٨٤: ن.م) ٦(

  . ١٨٤: ن.م) ٧(

  . ١٧٢: ن.م) ٨(
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الشـرط [...] أن نفصـل بـين القـراءة والتاويـل: لثـانيالشـرط ا[...] فهم الكلمـات فهمـا تاريخيـا

  .)١("أن نكون على استعداد للتخلي عن رأينا إذا تبين أننا أخطأنا القراءة: الثالث

ونظن أن إطالق مبدأ وضع النص أو الظاهرة في السياق، مما ينطبق على هـذا 

بـت، وأن مـن تلـك األمر، والسيما أن من عناصـر منظومـة فكـر الطـاهر االسـتناد إلـى الثوا

، وأن فكـر الطـاهر يقـرأ المكتـوب ويقــرأ )الـنص وسـياقه(الثوابـت، القاعـدة الفكريـة المتمثلـة بــ

الــذي ظهــر فيــه المكتــوب، أي أنــه يتعامــل مــع الــنص المكتــوب، ومــع الواقــع ) الجــو(الواقــع

  ).النص أوال(ونتصور أنه يعّد ذلك كّله نصا حينما يقول. المعيش الذي ظهر فيه

إن الــنص لــيس بالضــرورة هــو :"عمنا فــي هــذا التصــور قــول حســن حنفــيوقــد يــد

الـــنص المـــدّون، يمكـــن أن يكـــون الـــنص هـــو أصـــل الـــنص أي الواقـــع الـــذي ينشـــأ خاللـــه 

  . )٢("النص

أن هــذه هــي المــرة األولــى التــي نعثــر فيهــا علــى هــذا المبــدأ  -مــرة أخــرى -ونظــن

مبـدأ اشـتراط القابليـة علـى التمييـز بصورة مصّرح فيهـا علـى هـذه الشـاكلة، بينمـا نجـزم بـأن 

، قـــد مـــر علينـــا أكثـــر مـــن مـــرة مـــرور المبـــادئ )٣(واإلحســـاس بالجيـــد والـــرديء عنـــد الناقـــد

النقـد نشـاط خـاص يقتضـي مواهـب خاصـة فـي ميـدان خـاص، :"الموجودة في قـول الطـاهر

وٕاال فـــال، أو ضـــعف أو جـــار عليـــه ... فـــإذا تهيـــأت الفرصـــة المناســـبة حُســـن وقـــوي وأبـــدع

) وشــرط.. ألــف شــرط(، بــل مــا زال فــي أذهاننــا اشــتراط االنصــراف فــي مقالــة)٤("اط آخــرنشــ

يصــعب أو : وهــا هــو ذا فــي صــياغة جديــدة، ووثوقيــة عاليــة بعــد مــا يقــارب عشــرين عامــا

على من يـزاول النقـد أن يجمـع إليـه نشـاطا آخـر؛ وٕاذا جمـع، "يستحيل في العصر الحديث 

  .)٥("أن يؤدي المهمة الملقاة على عاتقهلم يكن الناقد الناقد، ولم يستطع 
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، بمعناهـا النقـي النظيـف )١("وجب أن يصير النقد مهنة"ولسعة حقل عمله وعمقه 

أجــــل، ال بــــد مــــن النقــــد مهنــــة لمــــن يريــــد تحقيــــق النقــــد :"ويؤكــــد ذلــــك بقولــــه. )٢(اإلنســــاني

التي أّداها  المطلوب، على وجه الصحة والدقة والصواب، وأريد منه الخدمة العالية الجليلة

ال بــد لهــذه المهنــة مــن شــرطين ... ولكــن... فــي العــالم ومــا زال يؤديهــا ويجــب أن يؤديهــا

أال يذهب مـا : األول أن يتولى هذه المهنة عندما تكون من هو أهل لها، الثاني: متالزمين

النقـــد (مهمـــة عنوانهـــا ) كلمـــة(هـــذه المبـــادئ وردت فـــي. )٣("فيهـــا مـــن نفـــع إلـــى غيـــر أهلهـــا

  ). مهنة... األدبي

ولـيس الكـذب علـى أي حـال، مـن النقـد "هذه المهنة بذلك المعنى، تـرفض الكـذب 

لـيس مـن النقـد أن نقـول عـن المسـيء أجـاد، ولـيس مـن النقـد، أكثـر مـن . في قليل أو كثير

مـداه مـن شخصـية "، وتستحسـن النقـد الـذي يسـتمد )٤("ذلك، أن نعلل هذه اإلجادة الموهومة

، إذ )٥("ى االســتكناه، وقدرتــه علــى التصــرف واالنتفــاع بتــراكم الخبــراتالناقــد، وقابلياتــه علــ

يغــوص الناقــد فــي الــنص الــذي بإزائــه، ويكتشــف العــوالم المكنونــة، نفســية وفكريــة ولغويــة "

وهـذا وصـف لجانـب مـن . )٦("العلـوم مسـتعينا علـى ذلـك بشـتى المعـارف وشـتى... وجمالية

شــف قــبح النقــد الــذي ينبنــي علــى ضــديداتها؛ مــنهج الطــاهر نفســه، وفيــه مبــادئ ذكرهــا ليك

، ليحـارب ذلـك )٧(عنونها باسـم ذلـك النقـد) كلمة(وكتب) النقد الفقاعي(ذلك النقد الذي سّماه

النقــد، ويحــارب الــذين ينقــدون األدب بــروح مريضــة، فيتكلمــون بكــالم غيــر مفهــوم، وال هــم 

صــحيح الــذي بقــي صــحيحا وقــد اســتعان فــي محاربتــه تلــك بتــاريخ النقــد، وبال. )٨(يفهمونــه

  . )٩(طوال تاريخ النقد
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وٕاال فَقـَد "هذه االلتفاتة إلى تـاريخ النقـد نبهتـه إلـى أن النقـد ال يلغـي بعضـه بعضـا 

قيمته، وأضاع وجوده، واستحال ضربا من الهـزل واللعـب والعبـث، وألضـربت عنـه البشـرية 

عترف بها العقل، وتوثقهـا مبكرا، وبحثت عن بديل قبل أن يستقر، وتكون له المكانة التي ي

  . )١("الحضارة

النقــد يخــدم القــارئ والكاتــب والــنص نفســه، ومكانتــه فــي وســائط التوصــيل، ومــن 

  . )٢(بينها الصحافة، عالية، تزداد توّطدا وتنّوعا وسعة على مر الزمن

والناقـــد يتميـــز بـــالحس المرهـــف، والـــذوق المهـــذب، والنباهـــة، والخفـــة فـــي الحكـــم 

، ويتميــــز بــــأن فــــي كيانــــه مــــا يــــدرك بــــه ســــّر اإلبــــداع، وفــــي هدفــــه )٣(ييــــزواالختيــــار والتم

، وبأنـه قـد يجـد فـي مطـاوي الـنص القـديم الرائـع برأيـه ورأي نقـاد )٤(اإلخالص لوجه الحقيقة

مـــادة معاصـــرة "، وقـــد يجـــد فـــي كـــل نظـــرة إلـــى القـــديم )٥(عصـــره، طريفـــا يزيـــده علـــى تليـــده

إن "، و)٧("النقــد الصــحيح يطــرد مــا لــيس بنقــد"إن . )٦("اجتــازت الــدهور، واخترقــت الحجــب

  . )٨("النقد ال ينقض نفسه إذا كان قائما على أساس صحيح

ونبهت تلك االلتفاتة التاريخية الطاهر إلى الغاية من العناية بالنقد الغربي مع أن 

ابن عصره قبل كـل " -شأن أي نقد قديم -النقد األدبي عند العرب: للعرب نقدا أدبيا، فقال

وهـذا المبـدأ يتضـمن مبـدأ . )٩("ء، ولم يستنبط كـل مـا يمكـن أن يقـال فـي الـنص األدبـيشي

أن تظــل تمــنح [...] مــن شــأن النصـوص القديمــة،":آخـر يفّصــله الطــاهر فـي قولــه بعــد ذلـك

، وهـــذا التجـــدد فـــي )١٠("النـــاظر فيهـــا، وتـــزداد منحـــا كلمـــا تجـــدد المنظـــار، وتعمـــق النـــاظر
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، فيلتقط مواد إنسانية لم يستنبطها النقد العربي، واالستعانة المنظار قد يأتي من نقد الغرب

  . )١(تجعل الفهم أدق، والعمق أبعد، واألفق أوسع -على ذلك -به

مــا كــان إنســانيا عامــا يخــرج "تبعــا لــذلك ينصــح الطــاهر بــأن نأخــذ مــن نقــد الغــرب 

ل فــن عــن حــدود محليــة مقتصــرة علــى بلــد بعينــه ولغــة بعينهــا، ويــدخل فــي الصــميم مــن كــ

ونمّيز بين الميت والحّي منه، ففـي نقـد الغـرب مـا مـات هنـاك، ولـد .. وٕابداع.. وأدب وفكر

ـــده  ـــيس صـــحيحا أن نتشـــّبث بمـــا نفـــض الغـــرب ي لظـــرف طـــارئ، وانـــدثر لظـــرف آخـــر، ول

مـــا صـــحت "وينصـــح كـــذلك بـــأن نـــزاول مـــن األنـــواع األدبيـــة التـــي لـــم تكـــن لـــدينا . )٢("منـــه

وأن ننقــل مــع هــذه المزاولــة، [...] ، والتقــدم فــي هــذه المزاولــةإنســانيته، وثبــت إمكــان مزاولتــه

الخطـــوط العامـــة لتاريخهـــا هنـــاك، واألســـس العامـــة التـــي يقـــوم عليهـــا نقـــدها، لنتقـــدم أكثـــر، 

  . )٣("ونبدع أحسن، وننقدها كما يجب

وقـــد تنبـــه إلـــى ضـــرورته الـــرواد، ويبقـــى التنظـــيم والـــوعي والــــنهج "حصـــل األخـــذ 

. )٤("الحتفاظ بشخصيتنا، وتمهيد السـبيل إلـى أن يكـون لنـا ناقـدنا ونقـدناالعلمي، والتفكير با

أن نقـف علـى نقـدهم "كيف يتحقق ذلك؟ إنه يتحقق بالمبـادئ التـي مـر ذكرهـا، وأهمهـا هنـا 

كما هو فـي لغـتهم، لكـي نـراه كمـا هـو فـي عمقـه وُبعـده، وأن نقـف علـى النصـوص األدبيـة 

 يـــدرك إال بـــذلك، وألن النقـــد ال يفهـــم بعيـــدا عـــن التـــي قـــام عليهـــا فـــي لغتهـــا؛ ألن الـــنص ال

الــنص الــذي انبثــق عنــه، فــإذا تــم ذلــك، وعلــى األيــدي األمينــة، والعقــول الســليمة، واالذواق 

ومن ثم لتكن الترجمة والدراسة والتدريس، ومن ثـم يمـزج ... حققنا الهدف األول... المرهفة

  . )٥("يكون لنا نقدنا وناقدناو ... هذا بما لدينا من خوالد التراث نقدا وٕابداعا

إن نقــاد األدب ":ويــربط  بــين النقــاد المعاصــرين والــرواد، ويقــارن بيــنهم، فــي قولــه

يجـــب أن ينتبهـــوا إلـــى مهمـــتهم، ويـــوفروا لهـــا األدوات الالزمـــة، ويأخـــذوا الـــدروس مـــن طـــه 

وا حســين والمــازني والعقــاد الــذين ظلــوا يتعلمــون حتــى آخــر يــوم مــن حيــاتهم، والــذين اســتحق
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في ميدان النقـد كثيـرون كمـا أن ] ١٩٧٦[=احترام قرائهم عن جدارة، فلألسف ال يوجد اآلن

النقاد ال يواصلون الكتابة، فقد يكتبـون مـرة أو مـرتين، ثـم يـدركهم الصـمت أو التكـرار لفتـرة 

ـــة وينظـــر الطـــاهر إلـــى النقـــد فـــي العـــراق فيـــراه ال يتقـــدم، ولـــم يســـتطع أن يكـــّون . )١("طويل

  . )٢(سه ويؤّسس كياناشخصية لنف

وهنــا يشــن حربــا علــى مــّدعي النقــد ومعــّوقي حركتــه، ويتعجــب مــن اختفــاء أســماء 

، ثــم يــذكر مــن المعّوقــات عــدم األخــذ مــن المنبــع مباشــرة، )٣(علــى بــذرة ناقــد) كتاباتهــا(تــدلّ 

 ال بد للناقد الذي يريد أن يصير ناقدا فـي"ويؤكد أنه . )٤(وعدم االنصراف إلى النقد األدبي

العراق من لغة أجنبية، ومن إلمام خاص بتـاريخ النقـد األدبـي الغربـي، واطـالع كـاف علـى 

ثـــم ال بـــد مـــن مواكبـــة للجديـــد وللتطـــور الـــذي [...] النمـــاذج المهمـــة مـــن نصوصـــه المبدعـــة

  . )٦(، على شرط أن يمتلك مقومات فطرية)٥("يجري هناك

اإلخـالص واألمانـة  وبعـد"بعـد الرغبـة الشخصـية،  -النقد يطلـب ممـن يتصـدى لـه

  . )٧("المؤهالت األخرى في الموهبة والذوق وفهم اإلبداع واالهتزاز للنص المبدع -والمثابرة

  . )٧("المبدع

وجـوده فـي  -كما يرى الطاهر -ومن أسباب اعتقاد الناقد المّدعي أنه ناقد أصيل

ولهذا الرأي أهميـة . )٨(مجتمع يسرع فيصفه بالناقد، ويسرع فيفتح له الصفحات والصفحات

  . وخطورة ستتجلى فيما بعدأهمية 

أن يشـّجع الـذين يـدّلون علـى مواهـب نقديـة، "ولكي يتقدم النقد في العراق، فـال بـد 

إذا مــــا ) لمجــــدهم(وأن يتأكـــد هــــؤالء مـــن أن هــــذا الميـــدان وحــــده لــــيس بالقليـــل، وأنــــه كـــاف

ى؛ ألن استمروا، وأيدوا النقد بالنقد، وفرغـوا أنفسـهم لـه، وخففـوا عنهـا أعبـاء الميـادين األخـر 
                                                 

  . ٤٨: س؟ . ج) ١(

  . ٦٥: ن.م: ظ) ٢(

  . ٦٦-٦٥: ن.م: ظ) ٣(

  . ٦٧-٦٦: ن.م: ظ) ٤(

  . ٦٦: ن.م) ٥(

  . ٦٧-٦٦: ن.م: ظ) ٦(

  . ٦٧: ن.م) ٧(

  ٦٧: س؟ .ج: ظ) ٨(
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أو تابعــا ) طفيليــا(توجــه خــاّص وتــاّم، وقــد مضــى الــزمن الــذي كــان فيــه -شــأن غيــره -النقــد

ثـــم أن يعمـــل هـــؤالء علـــى تغذيـــة مـــواهبهم بالجديـــد فـــي ميـــدان النقـــد، ... للميـــادين األخـــرى

والجديد في ميادين اإلبداع، فضال عّما غّذوها به من نقـّي التـراث وخالـده هنـا وهنـاك، وأن 

 -أول األمــر -جــرأة علــى أن يقولــوا مــا يريــدون قولــه، وأن يتحّملــوا فــي ســبيل ذلــك يملكــوا ال

وأن يقولوا كلمتهم صريحة حكما وتحليال وكشفا فـي ... ما يتحّمل أصحاب الرسائل والمثل

وصـريحة فـي النقـد الـذي يكتبـه أهلـه خوفـا وطمعـا وعـن ... الديوان أو القصة أو المسرحية

  .) ١("غير مؤّهالت

حــول النقــد األدبــي إلــى أنــه ال شــأن ) األقــالم(فــي جوابــه عــن اســتفتاء مجلــةوينبــه 

وهـذا التنبيـه . )٢("بالنقد األدبي -حتى لو كان أستاذا لمادة النقد األدبي -الجامعي"لألستاذ 

لــيس ":ويتوضــح الســبب مــن خــالل قولــه). قــد يكــون األســتاذ ناقــدا):(كلمــة(التنبيــه يــذكرنا بـــ

لقــد ولــد النقــد األدبــي الحــديث علــى . مــا هــو وليــد الصــحافةالنقــد األدبــي وليــد الجامعــة، وٕان

صــفحات الجرائــد والمجــالت، وٕانــه تكــّون مــن المقــاالت التــي صــارت نوعــا يعــرف بالمقالــة 

األستاذ الجامعي بطبيعة تكوينه، وبـطء تفكيـره، وثقـل خطواتـه، يبتعـد عـن أن [...]. النقدية

لمناقشـة وتقـديم المحاضـرة التـي هـي ثمـرة األساتذة ينصـرفون إلـى الجمـع وا[...] يكون ناقدا

الجمع والمناقشة، وينصرفون إلى الماضي أكثـر مـن انصـرافهم إلـى الحاضـر، وٕان مهنـتهم 

، واسـتثناء هـذه القاعـدة )٣("والنقـد مهنـة قائمـة برأسـها تطالـب بوقتهـا الخـاص -تأكل وقـتهم 

  . )٤(أنه قد يكون األستاذ ناقدا

وعلـى . )٥("عمليـة صـحفية ولـيس عمليـة أكاديميـة"ي تلك الـوالدة تجعـل النقـد األدبـ

يمكن للصحافة أن تسهم إسهاما فعاال في تنشيط وٕانماء من يصـلح للنقـد األدبـي مـن "ذلك 

                                                 
  . ٦٨: ن.م) ١(

  . ٦٩: ن.م) ٢(

  . ٦٩: س.ج) ٣(

  . ٧٠ -٦٩: ن.م: ظ) ٤(
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أن "وٕاذا مــا ســنحت الفرصــة لــذلك األســتاذ باالمتيــاح مــن المنبــع، فإنــه يمكــن . )١("األســاتذة

  . )٢("يتهينّمي نفسه، وأن يأخذ ما له صله ببالده، ومقومات شخص

فنجـد الطـاهر يؤكـد تمسـكه بالشـروط التـي يجـب أن  ١٩٧٧نصل إلى نهاية عـام 

وٕان الشروط ازدادت قسـاوة مـع الـزمن، .. ما زلت عند الشروط القديمة":تتوافر بالناقد بقوله

يوســـف [=وقـــد جـــاءك.. وقـــد ذكـــرت فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة شـــرط االســـتمرار وشـــرط التفـــرغ

فـي  -كـذلك -إذا اشـترطنا الموهبـة فـي الشـاعر فإننـا نشـترطهانبأ شرط الموهبة، ف] الصائغ

  . )٣("طبيعة -بعد ذلك -الناقد، ولتختلف

وحــين كشــف يوســف الصــائغ عــن عــدم انطبــاق شــروط الناقــد عنــد الطــاهر علــى 

 -علــى وفــق رأي الصــائغ -الطــاهر والســيما عــدم التفــرغ وعــدم التخصــص بســبب حماســته

أعـــزي نفســـي بتصـــفية  -ويـــوم -نـــت فـــي كـــل عـــامك":وتشـــعب مـــا يعنـــى بـــه، قـــال الطـــاهر

االهتمامـــات المتشـــعبة للتوجـــه إلـــى العمـــل الـــذي أوحـــى إلـــي َمـــن ال أشـــك فـــي إخالصـــهم، 

وقــد مضــى علــى هــذه التعزيــة أكثــر مــن عشــر ســنين دون أن يلــوح .. بشــيء معــين لــي فيــه

وت ومــا زلــت أعــيش علــى هــذه التعزيــة وأخــالني ســأم. فــي األفــق مــا يــدل علــى بــدء التنفيــذ

إلـى الطـاهر بكونـه ) أوحـى(ألـيس ذلـك الـذي: وهنا قد يقول قائـل. وهذا ما حدث. )٤("عليها

ثم أال يمكن أن ! ؟)ناقد(بأنه) نقدا(، من ذلك المجتمع الذي يسرع فيصف من يكتب)ناقدا(

) نقــاد(إلــى مــن وصــفوهم بــأنهم) مــّدعون(ينظــر أولئــك النقــاد الــذين وصــفهم الطــاهر بــأنهم

  ! الشك في إخالصهم كذلك؟ بنظرة تنزههم عن

أنــت ناقـد وأسـتاذ نقــد، كيـف بـدأت قصــتك ":ُيسـأل الطـاهر ١٩٧٨وفـي بدايـة عــام 

وكـان مــن . )٥("مـع النقـد وهــل تراجعـت عـن شــيء ممـا اشـترطته علــى نفسـك ناقـدا وأســتاذا؟

حين تولى تدريس النقـد األدبـي راح يجـّد فـي : جوابه قوله متحدثا عن نفسه بصيغة الغائب

: وراح يقــيم درســه أوال علــى[...] بكــل ســبب وأن يــوقظ فــيهم شخصــياتهم"الطــالب  أن يثــري

                                                 
  . ٧٠: ن.م) ١(

  . ٧٠: ن.م) ٢(
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. ماذا قرأت؟ وما آخر ما قرأت؟ وما رأيك فيـه؟ الـنص أوال والنظريـات والقـوانين ثانيـا وثالثـا

الفكـــر (هـــو) النقـــد األدبـــي(إن . والنقـــاش دائمـــا، وعـــن طريـــق النقـــاش يـــأتي الفكـــر والـــرأي

ــ(كمــا يــرى و) األدبــي بعــد أن ضــاقت رؤوس الطلبــة ونفوســهم لدرجــة ) ذة علــى الغــربالناف

  . )١("االختناق بالنحو والبالغة وتاريخ األدب

ال أحسـبني تراجعـت ":ثم يؤكد عـدم تراجعـه فـي النقـد األدبـي خـارج الجامعـة بقولـه

فليزاولـه كمـا . يزاولـه مختـارا[...] فيه ولعلي ازددت صعوبة فال موجـب للتراجـع؛ ألن المـرء

منهــا زيــادة الميــل إلــى االهتمــام بالقصــة، ومنهــا جــو . مــع مالحظــات تــرد علــى البــاليريــد 

ومالحظــة أخيــرة يحــس معهــا صــاحبها أن ... الصــحافة األدبيــة الــذي يضــيق يومــا بعــد يــوم

ولكــن هــذا كلــه يبقــى كالمــا مــا لــم تبــدأ ":، ثــم يــردف قــائال)٢("مفهومــه للنقــد يتوطــد ويتميــز

  . )٣("ستمرة تبين الحال وتقررهامرحلة جديدة من الممارسة الم

ويرى في جواب سؤال يدور حول اتهامه بالحماسة أنه يمسك بالقلم حينما يعجـب 

بأثر، ويهتز له، ويمتلئ حبورا به، ويحس بدافع إلى التعبير عنـه علـى مسـتوى إعجابـه إن 

 أمكنــــه ذلــــك، ويــــروح يملــــي مــــا أمــــاله األثــــر األدبــــي عليــــه، ويكتــــب وال يتوقــــف إال عنــــدما

  .)٤(، وأنه يمكن أن يسمى الموقف نقدا أو تحية)اإللهام(يتوقف

وهـــذا الكـــالم ذّكرنـــا بمـــنهج الطـــاهر وبمظـــاهر منهجـــه التـــي تمثـــل التحيـــة واحـــدا  

تمثــل ضــربا مــن النقــد ومعنــى مــن معانيــه الجميلــة التــي تســكب عليــه صــفة "منهــا، وهــي 

رن خـالل العصـور الطويلـة والخير، وترفـع مـن اسـمه الـذي طالمـا اقتـ... اللطف والتعاطف

  . )٥("ببيان العيوب وتجسيم المساوي مما جر إليه متاعب جمة ونبز مشين

أن تنـزه الصـفة الجديـدة هـذه "والطاهر يوافـق علـى أن يسـمي هـذا حماسـة، بشـرط 

مـــن معنـــى القصـــد أي افتعـــال الحماســـة مـــن أجـــل مـــدح فـــالن أو مـــن أجـــل الـــدعاوة لألثـــر 

؛ ألنهــا غيــر كافيــة أيضــا وألن مــا يبــدو حماســة لــم يولــد مــن مــن صــفة العجلــة[...] الفالنــي

                                                 
  . ٨٢: ن.م) ١(
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دون خبـــــرة ســـــابقة ومعايشـــــة للنصـــــوص الجميلـــــة بـــــل إنـــــه كثيـــــرا مـــــا يمـــــتحن قبـــــل النشـــــر 

ـــأخر عـــن ســـؤال الكاتـــب ... واإلذاعـــة ـــة والقـــرائن وال يت ـــرا مـــا يجمـــع لـــه صـــاحبه األدل وكثي

إلــى مــا ســميناه نقــدا،  لهجــة تزيــد مــن قــرب القــارئ -بعــد ذلــك -وتبقــى الحماســة ... نفســه

  . )١("وتوطد في أسلوب من سميناه ناقدا

ألثر لـم يـوافقني ) تحمست(ال أذكر أني":حماسته بقوله) موضوعية(ويؤكد الطاهر

عليه آخـرون عـاجال أو آجـال، وال أذكـر أنـي تحمسـت ألثـر لـم يحـتفظ بقيمتـه األدبيـة علـى 

خيبة الظن غير واردة؛ ألن الحماسـة مسألة [...] و... الزمن وبرأي آخرين جاءوا فيما بعد

إنما تنصب على نص بعينه وهي غير ملزمة بالنص التالي، وما سيكتبه هذا األديب فيمـا 

  . )٢("إنها تقوم أول ما تقوم على نص الذي إزاءها وآخر ما تنصب. بعد

ــ فــي "دا ويعلــن الطــاهر أن ســوء فهــم المصــطلح وســوء اســتخدامه عنــد اآلخــرين وّل

 -نفســـه فكـــرة تحديـــد المصـــطلحات وضـــرورة أخـــذ األشـــياء مـــن منابعهـــا ثـــم التصـــرف بهـــا 

  . )٣("إن وجدت ضرورة -قليال

إلـــى قضـــية طالمـــا انتظرناهـــا وربمـــا انتظرهـــا  -اآلن -وصـــل بنـــا التتبـــع التـــاريخي

كمـــا يقـــول  -المنـــاهج النقديـــة. القـــارئ نفســـه معنـــا، وهـــي مـــا يتعلـــق بمنـــاهج النقـــد الغربـــي

مــا عــرف الغــرب فــي تاريخــه وفــي القــرن التاســع عشــر خصوصــا مــن اتجاهــات " -طــاهرال

.. مختلفة لدرجة التناقض، غلبت عليها طوابع فّرقتها إلى علمية ونفسـية وتاريخيـة وفلسـفية

ــــاهج مختلفــــة، وكــــان لكــــل مــــنهج ضــــجة ...[...] وانطباعيــــة وجماليــــة ــــد رأى الغــــرب من لق

ــــ ــــه فــــي تطبيقــــه وكأن ــــح دعات ــــى وأنصــــار، ويل ــــات حتــــى تطغــــى المســــاوي عل ــــة الغاي ه غاي

المحاسن، ويضيق الناس واألدباء فيبحثـوا عـن مـنهج آخـر ال يلبـث أن يقـع أهلـه فيمـا وقـع 

  . )٤("وهكذا... فيه أهل المنهج القديم

                                                 
  . ٨٤-٨٣: ن .م) ١(

  . ٨٤: ن.م) ٢(

  . ٥٣٧: تحقيقات وتعليقات: ، ولإلفادة، ظ٨١ن .م) ٣(

  . ٨٩-٨٨: س؟. ج) ٤(
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الخاصــية المصــاحبة للنقــد "تتمثــل : عبــد الســالم المســدي.وممــا يعضــد هــذا قــول د

أن يكــون معترضــا علــى نهــج "، أي )١("ادفــي أنــه خطــاب مضــ -حســب تقــديرنا -الحــديث

  . )٢(سابق انتهى به االستخدام إلى ضرب من االستنزاف

إن قلــيال مــن التــاريخ ضــروري لــدى ":ثــم يوضــح الطــاهر رأيــه بهــذه القضــية قــائال

النقد لما يلقي ذلـك القليـل مـن أضـواء، ولمـا يكشـف مـن أسـرار، فيقتـرب الناقـد مـن الـنص، 

وقــل مثــل ذلــك فــي الحاجــة إلــى القليــل مــن العلــم الصــرف وعلــم . ويقــّرب الــنص مــن القــارئ

وهنـا . )٣("ومن هنا تنـتج الـدعوة إلـى النقـد االنطبـاعي. وليس النقد كذلك... النفس والفلسفة

نهمــــس أو نصــــرخ وربمــــا يفعــــل القــــارئ ذلــــك معنــــا معتمــــدين علــــى الداللــــة الشــــائعة للنقــــد 

ل ذلـك الهمـس أو الصـراخ فيـردف قـائال وهنا أيضـا ينتبـه الطـاهر علـى مثـ. ال: االنطباعي

؟ ألـيس األدب مـؤثرا، ومـا النقـد *ولم ال":مستندا إلى فهم خاص لالنطباعية سنراه فيما بعد

وتــنجح . إال هــذا الثــأثير أعيــده مــن نفســي إلــى القــارئ دون أيــة حاجــة إلــى وســيط خــارجي

الكلمــــات متســــقة ولــــم ال؟ ألــــيس األدب لغــــة جميلــــة متناســــقة . الــــدعوة إلــــى النقــــد الجمــــالي

وما النقـد إال بيـان جمـال هـذه األمـور بعيـدا عـن . األصوات موسيقية اإليقاع أخاذة الصور

  . )٤("وساطة المضمون

هكذا ترى المناهج بـين دفـع وجـذب، ":ثم يجمل رأيه في المناهج عند الغرب بقوله

بثــق وفعــل ورد فعــل، وهــي فــي كــل ذلــك تزيــد مــن عمــق معنــى األدب ومعنــى النقــد حتــى ين

من مجموع ذلك نقـد يعـرف أن مهمتـه األولـى أدبيـة وال بـد مـن االسـتعانة بشـيء ممـا حـول 

وقد ارتسم المسدي هدفا قريبـا مـن هـذا حـين قـال عـن صـلة النقـد . )٥("األدب إتماما للمهمة

أما الهدف الذي نرتسمه من هذا الطـرح فلـيس البتـة زرع الشـك ":األدبي بالمعارف المحايثة

النقــد األدبــي مــع فنــون المعــارف المحايثــة، وال بــْذر االرتيــاب مــن ثمراتــه  فــي مبــدأ تظــافر

                                                 
  . ٧٧: في آليات النقد األدبي) ١(

  . ٧٨: وظ ،٧٧: ن.م) ٢(

  . ٨٩: س؟ . ج) ٣(

  . الزمة يستعملها الطاهر بكثرة مما يمكن أن نعد استعمالها ظاهرة أسلوبية: لم ال؟* 

  . ٨٩: س؟ . ج) ٤(

  . ٨٩: س؟ .ج) ٥(
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المنهجيــة، وٕانمــا هــو إثبــات شــرعية العالقــة بــين النقــد األدبــي وأفنــان العلــوم اإلنســانية بمــا 

يحفـــظ لكـــل طـــرف مـــن طرفيهـــا خصوصـــيته النوعيـــة حتـــى ال يتحـــول التظـــافر إلـــى تـــداخل 

  . )١("ينيخرجه عن مقاصده بإذابة إحدى الهويت

غيــر ممكــن؛ ألننــا ال نملــك األدمغــة "ثــم إن تحكــيم مــنهج معــين مــن تلــك المنــاهج 

كل منهج من تلك المنـاهج، فـإذا سـرنا فـي أثـر مـنهج منهـا أسـأنا  -أو أقامت -التي تبنت 

لقـد كـان الغربـي الـذي يتبنـى [...]. التطبيق فخسرنا حتـى مـا يمكـن أن يكـون فيـه مـن خيـر

ا قبل كل شيء، ولهذا فإنك تـرى آثـاره النقديـة تبقـى حتـى بعـد الحكـم منهجا أو يتزعمه ناقد

ألن خميــرة الناقــد فيــه هــي التــي تنفــذ خــالل قلمــه، وهــي التــي ... بــزوال نظرياتــه وقواعــده

أما إذا خّيلت إلينا مناهج الغرب بأننا قادرون على ابتكـار [...] تحفظ لكتاباته بصفة الدوام

: درجة االبتكار والتميز والتناظر فـذلك خطـل مـن وجهـينمناهج جديدة على أساس بلوغنا 

وهــذا الكــالم . )٢("أننــا لــم نــتعظ بمــا جــرى لغيرنــا: الثــاني. أننــا لــم نبلــغ هــذه الدرجــة: األول

، بطريقـة المبالغـة )ناقديته(تعريض بمن يّدعي القدرة على االبتكار ممن لم يقتنع الطاهر بـ

  . في التعامل مع المنقود والتهويل التي تعد إحدى أساليب الطاهر

تحمـل الداللـة العامـة فـي االخـتالف ) منـاهج(التي وصف بها كلمة) جديدة(وكلمة

مــع الســائد الــذي سيصــبح قــديما، وال تحمــل الداللــة الخاصــة عنــده مــن حيــث تبلــور مــنهج 

جديـــد عنـــد ناقـــد يســـتعين بالمنـــاهج الســـائدة وبمـــا قبلهـــا، وبمـــا يمكـــن أن يســـتجّد، وبموهبـــة 

قبــل  -والــدليل أننــا وجــدناه. مــع النصــوص تعــامال جديــدا ال يشــبه تعامــل اآلخــرينتتعامــل 

ـــة ذلـــك  -قليـــل ـــاهج وغيرهـــا، ويؤكـــد أهمي ـــد مـــن مجمـــوع تلـــك المن ـــاق نق ـــة انبث ـــن إمكاني يعل

ثـــم إنـــه هـــا هـــو يقـــول منطلقـــا مـــن . وهـــذا يعنـــي أنـــه مـــنهج جديـــد بداللـــة خاصـــة. االنبثـــاق

خذ محاسنها ومـا كـان عامـا إنسـانيا فيهـا؛ ألن مـا كانـت إننا نلم بالمناهج الغريبة ونأ":فهمه

ثــم نقبــل علــى نصوصــنا األدبيــة بــالروح ... هــذه صــفته يلتقــي علــى صــعيده الغــرب والشــرق

فتكـون لنـا شخصـيتنا ويكـون لنـا تعّقلنـا، ... التي تمّدنا بها وتنبثق عنها ومجموع تراثنا فيهـا

يبرز ويحقق ألدبنا ونقدنا ما نود أن يتحقـق استطاع أن يتميز و ) موهبة(فإذا كان للناقد منا

                                                 
  . ١٧: في آليات النقد األدبي) ١(

  . ٩٠-٨٩: س؟ . ج) ٢(
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إنـــك تقـــف اليـــوم إزاء قصـــيدة ":، ويؤكـــد إمكانيـــة التحقيـــق بقولـــه)١("ولـــيس ذلـــك بمســـتحيل -

منهــا الكثيــر الكثيــر فــي البيئــة الطبيعيــة واالجتماعيــة والحالــة النفســية  -صــادقا -فتســتنبط 

 -أي ناقـد -بمستطاع ناقـد قـديم  والموهبة مما لم يكن.. واللغة والبناء.. والوضع اإلنساني

  . )٢("بالطبع إلى إفادتنا من الغرب -فيما يرد -وُيرّد هذا . أن يصل إلى ما تصل إليه أنت

، يكتــب مقالـة يعــرض فيهــا لشـرح الجمــود والنهضــة ١٩٧٨وفـي بدايــة العـام نفســه 

 أن تقـــوم النهضـــة علـــى الفكـــر المتحـــرر"، ويـــذكر أن مـــن الطبيعـــي )٣(فـــي األدب العربـــي

ــــــــى التحــــــــرر ــــــــداعي إل ــــــــدى االتصــــــــال واألخــــــــذ أن نحــــــــتفظ "، وأن ) ٤("ال المهــــــــم المهــــــــم ل

أن نتعــــدى خطــــوة األخــــذ واالنتفــــاع إلــــى خطــــوة النفــــع  -كــــذلك -والمهــــم [...] بشخصــــيتنا

  . )٥("والعطاء

نمـــازج الشـــكل والمضـــمون وتكوينهمـــا "ومـــن المبـــادئ األخـــر التـــي أقرهـــا الطـــاهر 

صار لألديب اسم ":لقول بالعمل الذي نجده يظهر في قوله، وقرن ا)٦("وحدة ال انفصام لها

ومكانة ورسالة، يعتز هو نفسه بنفسه، ويعتز به الناس الذين يعرب عـنهم ولهـم فـي صـور 

جميلة، ويزدادون إكراما له كلما لمسـوا صـدقه وراأوا مـا يلقـى مـن عنـت فـي سـبيلهم وسـبيل 

  . )٧("الحرف الشريف

ه، ويعلـن الطـاهر عـن رأي مهـم خطيـر فـي خـالل ثم يقترب العام نفسـه مـن نهايتـ

تتجلــى أهميتــه وخطورتــه فــي وضــعه ) ألــف بــاء(حــوار أجــراه معــه القســم الثقــافي فــي مجلــة

عشــقي للمقالــة : ، وفيهــا يقــول)أنــا كاتــب مقالــة أدبيــة أكثــر منــي ناقــدا(عنوانــا لــذلك الحــوار

أعجــب فــي عمــوم األثــر أقــرأ كتابــا أو قصــة ف"يجعلنــي أبحــث عــن منافــذ لكتابتهــا ومنهــا أن 

األدبــي وكــأني أعجــب بمنظـــر جميــل فــي الطبيعــة، ويســـتحيل هــذا اإلعجــاب ســببا لمقالـــة 

                                                 
  . ٩٠: س؟ . ج) ١(

  . ٩١-٩٠: ن.م) ٢(

  . ٩٢-٩١: ن.م: ظ) ٣(

  . ٩٢: ن.م) ٤(

  . ٩٣: ن.م) ٥(

  . ٩٤: ن.م) ٦(

  . ٩٤: س؟. ج)٧(
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ليســت هــذه المقالــة نقديــة ":، ويضــيف مفصــال)١("أدبيــة وأنــا أقصــد إلــى هــذا وربمــا أعتــز بــه

ولكنـي علـى أي حـال . إن شـئت) ذاتـي(أو نقـد) ذات(بالمعنى الموضوعي للنقد، وٕانمـا هـي

. [...] ها غير اإلعراب عما أحسـه مـن جهـة، وعـن ثقـة بصـحة هـذا الـذي أقولـهال أقصد ب

ولـم يحـدث أن خـاب ظـن القـارئ . يبدو لي أن هذا النوع من النقد يجدي في خدمة الكتـاب

وليالحظ أني أكتب ما أكتب عن جهـل [...] بما توجهت إليه من حماس لكتاب من الكتب

  . )٢("بالمؤلف

إننــي أكتــب هـــذا وال ":ظهـــر مــن مظــاهره يكملــه بقولـــهوهــذا التوضــيح لمنهجــه ولم

أعتقـــد بـــأني أزاول عمليـــة نقديـــة؛ ألنـــي أعـــرف أصـــول النقـــد وقواعـــده وموضـــوعيته وجفافـــه 

وأميزهــا عــادة مــن مقــاالتي ) تحايــا(أحيانــا، بــل إنــي كثيــرا مــا ســميت تلــك المقــاالت األدبيــة

فـي القصـص العراقـي (كتـاب األخرى التي تكتب منذ البداية على أنهـا نقـد كالـذي نشـر فـي

ومــع ذلــك ســتجد حماســة [...] للجــواهري ) لغــة الثيــاب(ومــا كتبتــه عــن قصــيدة) المعاصــر

ولعلــي أحســم األمــر فــأقول بــأني كاتــب مقالــة أدبيــة .. [...] بحيــث يكــون موضــع إعجــاب

الغريـب فـي : وقـد يقـول قـارئ. )٣("أو أني أطمح إلى كتابة النقد مقالة أدبية(أكثر مني ناقدا

  . األمر أنه يعترف بذلك ويرتضي مع ذلك وصف من يصفه بأنه ناقد

، وأهميــة )٤(وفــي ذلــك الحــوار يؤكــد أهميــة تغذيــة الناقــد نفســه ومواصــلة التحصــيل

قـــائم بنفســـه لـــه أهميتـــه ورســـالته التـــي تعـــدل الوظـــائف ) عمـــل(بـــأن النقـــد"أن يـــؤمن النقـــاد 

  . )٥("األخرى

حة مــا يقولــه، وهــذا التوجــه مــن أســباب إشــارة الطــاهر إلــى صــ -قبــل قليــل -ذكرنــا

عزوفه عن نقـد كثيـر مـن الشـعر الحـديث، فالشـعر الجديـد ليوسـف الصـائغ وسـامي مهـدي 

ال يعطيـــك نفســـه بســـهولة وتخشـــى أن تســــتنبط أشـــياء غيـــر موجـــودة وتغفـــل أشــــياء "مـــثال 
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 فـي الشـعر نفسـه فهـو ينـدفع إلـى"ربمـا يكـون العيـب : وعن هذا العـزوف يقـول. )١("موجودة

درجــة أننـي لــم : وجـائز أن يكــون العيـب فـّي وهــو علـى درجتـين. الغمـوض أكثـر ممــا يجـب

أبــذل الجهــد الــالزم للوصــول إلــى دائــرة الوضــوح فــي حــين حاولــت ذلــك فــي القصــة وكــأني 

ربمـــا أن الشـــعر فـــي درجـــة أعلـــى منـــي بحيـــث ال : والدرجـــة الثانيـــة. بـــذلك يـــائس مـــن ذلـــك

وموهبـــة الطـــاهر وثقافتـــه . )٢("ب الخـــاص بنفســـيأســـتطيع الوصـــول إليـــه فـــأكتفي باإلعجـــا

  . احتماال منطقيا فقط ال داللة نقدية له حينما يذكر مع الطاهر) الدرجة الثانية(تجعالن

، نجـــد أن مهمـــة الناقـــد أن يترصـــد الحركـــات، ١٩٧٩وفـــي الثلـــث األول مـــن عـــام 

... ومنوهــا .. .دارسـا... وأن ينبـه إلـى الجديـد منهـا، وٕالــى مـن يـدل علـى نفســه مـن الشـبان

، وال يسـتطيع )٤(.. )ولكن.. التشجيع مهمة نقدية)(كلمة(نجد تلك المبادئ في. )٣("ومشجعا

علـــى "يمتلـــك القـــدرة  -كمـــا يـــرى نعـــيم اليـــافي -ذلـــك إال ناقـــد حصـــيف فالناقـــد الحصـــيف

  . )٥("اكتشاف المواهب الشابة وتوجيهها

جــدى نفعــا فــي بــالد أكثــر ضــرورة وأ" -بــرأي الطــاهر -مهمــة التشــجيع هــذه تكــون

وأقــل مــا يــؤدي إليــه التشــجيع التقويــة والنمــاء ... ناميــة ولــدى أدب ناشــئ ومــع أديــب طــالع

ر األدب الجديـــــد بمزايـــــاه الصـــــالحة، وتوطُّـــــد األديـــــب بمؤهالتـــــه  والصـــــعود ومـــــن ثـــــم تقـــــرُّ

 -بــرأي الطــاهر -إن هــذه المهمــة مــن مهمــات المعلــم وهــي كــذلك؛ ألن الناقــد. )٦("الكريمــة

  . )٧(ثلما هو ناقدمعلم م

بمهمته التشـجيعية ويقررهـا مبـدأ وطنيـا، إن "ومن مزايا الناقد في بلد نام أن يقتنع 

لم يكن أدبيا، أو االثنـين معـا، ويشـرع يتقصـى ويتصـيد، ويقـرأ لمجهـولين، ومجهـولين جـدا، 

وهنـا، هنـا، يكتـب عمـا قـرأ ... من شباب وصبية، ومن كهـول وجـدوا دون أن يـذكرهم ذاكـر

                                                 
  . ١٠٣: س؟ .ج) ١(

  . ١٠٤: ن.م) ٢(

  . ١٧٩: كلمات) ٣(
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  . ١٠٤: دراسة وشهادات -األدب العربي وتحديات الحداثة) ٥(
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مع أو رأى، ناشرا خبر فالن، متحدثا عن النص الفالني، مبينا المحاسن، مؤكدا هـذه أو س

  . )١("المحاسن، مذيعا التفاؤل، مسببا هذا التفاؤل

وٕاذا نشــر ":ويضــيف موضــحا هــذا التوجــه الــذي يمثــل توجهــه هــو فــي الوقــت نفســه

صــفات العامــة، فتــى قصــة ثانيــة تلّقاهــا بترحــاب، رابطــا بينهــا وبــين ســابقتها، مســتخرجا ال

ويفعــل مثــل ذلــك مــع الشــاعر وكاتــب ... متصــال مــا يــدل علــى أصــالة وينبــئ عــن إبــداع

دون .. ويكــون بــذلك قــد أدى الواجــب المطالـب بــه أو الــذي اشــترطه علــى نفســه. المسـرحية

ألن التنويــه يقتضــي ... أن يحــول دافــع التشــجيع عــن بيــان مــواطن للضــعف ومجــال للــوهن

  . )٣("خدمة للواقع وخدمة للتاريخ"والناقد يفعل ذلك . )٢("ويكمل جدواه... التنبيه

ولكـــن ... التشـــجيع مهمـــة مـــن مهماتـــه":ويجمـــل رأيـــه فـــي التشـــجيع والناقـــد قـــائال

وجـــود البـــذرة التـــي تســـتحق التشـــجيع، أي أن الناقـــد يشـــجع موجـــودا يـــدل : األول: بشـــرطين

حماقـة أن يكـون التشـجيع على حياة وأصالة، ليكـون عملـه عمليـا، وليـؤدي مفعولـه، ومـن ال

  . )٤("الثاني أال يبالغ؛ ألنه ناقد أدب، وليس صانع نفاخات. للتشجيع

االمتيــاح مــن : جســد عــددا مــن تلــك المبــادئ مثــل) مقدمــة فــي النقــد األدبــي(كتــاب

المنبــع والعنايــة بالقــارئ العربــي طالــب الثقافــة وامــتالك لغــة أجنبيــة، وضــبط الفكــر النقــدي 

ــــــة، والعمــــــق، )٥(بمــــــواّده ومصــــــطلحاته ــــــرة الطويل ــــــة، والعوامــــــل المســــــاعدة، والخب ، والموهب

مــن -بــالوقوف إزاء نــص مبــدع "التــي تبــدأ فيهــا  )٦(والتخصــص، ومتابعــة الجديــد، والمزاولــة

تقرأه للمرة األولى فإن أحسست قربا من نفسك أو أنـك لـم تحـس بـالقرب  -شعر أو قصص

ــ... ولكنــك لمحــت عمقــا وراء البعــد ي جــد أكثــر وجــو أصــفى وبيــدك القلــم أعــدت القــراءة ف

الرصـــاص تجـــّر بـــه خّطـــا تحـــت هـــذه الكلمـــة وخطـــين تحـــت هـــذه الجملـــة، وترســـم عالمـــة 

حســن، عمــق، ســطحي، مكــرور، صــورة، عاطفــة، . الصــحيح والخطــأ، وتعلــق فــي الهــامش
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قرأتــه عنــد المتنبــي، يحــذو حــذو بــالزاك، مغــزى أخالقــي، التــزام سياســي، ... خيــال، ابتكــار

  .)١("إلخ... اشرة، إيحاء وهمستعليم ومب

إن مـا يكتبـه : وقبل أن نكمل كالمه على المزاولة التي تمثل هنا منهجه هو نقول

فــي الهــامش هنــا مــن تعليقــات أكثــر عــددا وتنوعــا ممــا أشــار إليــه مــن قبــل فــي حديثــه عــن 

  . خطوات منهجه

، تبتعــد قلــيال عــن الــنص ليختمــر فــي نفســك"وتلــك الخطــوات تتطلــب بعــد ذلــك أن 

وتعــود إليــه فــي قــراءة ثالثــة تمــتحن فيهــا إحساســاتك وتعليقاتــك الســابقة، وتنفــذ إلــى مــا وراء 

الســطور، وتقتــرب مــن نفــس المبــدع األول، وكأنــك تعرفــه وتعــرف تجربتــه، وتتضــح األمــور 

كل ما رأيت وكل ما علقت؛ ألنك تبحث عما هـو أسـاس  -بالطبع -وكأنك تراها واليهمك 

بـه، ومـا يجعـل صـاحبه متفـردا فيـه أي صـاحب أسـلوب، وهـذا  في النص أو ما هو خاص

األســلوب هــو محــط اهتمامــك فــإن لــم تجــده كــان األولــى بــك تــرك الــنص والكــالم فيــه؛ ألن 

والــنص المبــدع األصــيل يــوحي [...] األصــل فــي عمــل الناقــد هــو الــنص المبــدع األصــيل،

) التعبير(في درس من دروسويستثير، ويؤدي إلى النقد األصيل وٕاال استحال الناقد معلما 

  . )٢("وليس هذا أساسا في مهمته

ثـــم يشـــير الطـــاهر إلـــى خطـــوة حـــل المشـــكالت بوســـاطة االســـتعانة بالمصـــادر أو 

األفــراد القــريبين مــن األديــب، أو األديــب نفســه، وٕالــى خطــوة ربــط الــنص بنصــوص األديــب 

ينتمـي إليـه لتكشـف  السابقة لتكشف لك عن كثير مما في هذا النص، وبالنوع األدبي الذي

عن تميز صاحب هذا النص، وٕالى خطوة الكتابة بلغة طريـة، وٕالـى خطـوة التخميـر للـنص 

النقدي، وٕالى خطوة قراءته قراءة مشذبة، وٕالى خطوة قراءة النص األدبي مرة أخرى لكشـف 

ثـم . جديد ولتجاوز خطأ، وٕالى خطوة التبييض، وٕالى خطـوة النشـر، وٕالـى خطـوة تقبـل النقـد

  . )٣(أن تلك الخطوات تتقلص بالتدريج مع االستمرار والتواصل وثبوت النجاح يعلن

أدرك أصـــحاب البدايـــة فـــي نقـــل : وفـــي التفاتـــة إلـــى غيـــاب الـــنص المســـرحي قـــال

أنهم ينقلون فنـا كـامال مـن تربـة إلـى تربـة، وال بـد فـي ذلـك مـن االسـتعانة "النص المسرحي 
                                                 

  . ٤٦٠-٤٥٩: ن.م) ١(
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دة شــيئا فشــيئا، فكــانوا مــرة متــرجمين ومــرة معــربين بالتربــة األم، ومــن ثــم تطــّوع النبتــة الجديــ

، وٕالـى غيـاب النقـد )١("ومرة مبتدئين في التـأليف، وال بـأس بـالتلفيق وقـد يـأتي التـأليف شـعرا

يمــألون الســاحة ) هــواة(مــا هــو كــائن منــه لــيس بنقــد، وٕانمــا هــو انطباعــات:"المســرحي، قــال

  . )٢("ويسدون الشاغر

وفـي ذلـك الحـوار . )٣(ن الركود في الواقع الثقافيُيحاَور ع ١٩٧٩وفي نهاية عام 

أن يغـــذي نفســـه، ويغنـــي تجربتـــه، وينتفـــع بأحســـن "يؤكـــد الطـــاهر أن علـــى األديـــب الشـــاب 

  . )٤("القديم وأحسن الجديد، وأن يستمر متقبال النصح والنقد، ناقدا نفسه نقدا ذاتيا

رحي غيـر مقبـول إن تأخرنـا فـي النقـد المسـ":ثم يعطف إلـى النقـد المسـرحي ويقـول

بــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه، فلــــدينا مــــن درســــه فــــي الخــــارج وفــــي الجامعــــات محترمــــة متعــــددة 

مســؤولولية ) الناقــد(المشــارب، ولــدينا مســرح جيــد وممثلــون جــديرون باإلعجــاب يلقــون علــى

  . )٥("كبيرة وال يدعون له عذرا

بـاء فـي يمكـن أن تكـون لألد":لـدى األدبـاء يقـول) المـنهج(وحين يـدار الحـوار علـى

الفرديــة كثمــرة لتجــارب خاصــة بهــم، تلــتقط مــا يناســبهم مــن المحــيط ومــن ) منــاهجهم(العــاالم

القراءات ممتزجة بالتأمالت التي تحيل من المواد المتفرعة كال، وهذا الكل هو المـنهج فـي 

هذه الحـال وهـو الخـيط الـرابط فـي مؤلفـات صـاحبه وفـي تصـرفاته، ويمكـن أن يضـم مـنهج 

األدبـاء يـزداد بمقـدار مـا لـذلك المـنهج مـن قـوة فـي الحضـور بحيـث يعكـس واحد عـددا مـن 

  . )٦("واقع األدباء والقراء والمجتمع

رهــن بظروفــه، والظــروف رهــن التغييــر، ومــن هنــا " -كمــا يــرى الطــاهر -والمــنهج

ترى كثيـرا مـن المنـاهج ال تلتـزم بالحـال التـي نشـأت بهـا وعليهـا، وٕانمـا تتطـور وتتغيـر تبعـا 
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ت الجارية على الظروف، وتبعا لحكمة القائمين على المنهج وحرصهم علـى بقائـه للتعديال

  . )١("في الميدان

إن للنقــد حضــوره، ولكنــه مطالــب بالمضــي ":فــي نهايــة الســبعينيات يقــول الطــاهر

  ). نحن جيل بال نقاد:(، راّدا بذلك على صيحة تقول)٢("إلى الخطوات الواسعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א א
  )١٩٩٦−١٩٨١(א

  

بينمـا يعــيش العــالم مرحلــة ":تطـل الثمانينيــات ويجــرى حــوار ثقـافي معــه ويقــول فيــه

تجــــّدد، نجــــد أن تجديــــدنا قــــائم علــــى قطيعــــة بــــين الشــــاعر والقــــارئ، فالقــــارئ يريــــد قصــــيدة 

فعلـــى [...] يتجـــاوب معهـــا، ويحـــس بنـــبض الشـــاعرية فيهـــا، والشـــاعر يتحـــدث عـــن نفســـه

يراجعــوا أنفســهم؛ ألن العيــب لــيس فينــا نحــن القــراء والســامعين وال فــي العصــر الشــعراء أن 

  . )٣("ولكنه في هذا النمط الذي أخشى أن ال يكون شعرا

                                                 
  . ١٠٧:  ن.م) ١(

  . ١٠٨: ن.م) ٢(

  . ١٣٠: س؟ .ج) ٣(
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عـن مكمـن العيـب الـذي  ١٩٧٨هذا الكالم يذكرنا بما قاله الطاهر في نهاية عام 

  . جّوز وجوده في الشعر أو في الطاهر قارئا

عيــوب "الــتكلم علــى الشــيء بمــا فيــه، ولــذلك فمــن  ومــن المبــادئ المعروضــة هنــا

، وكـذلك )١("النقد المعاصر أن تقـرأ أشـياء عـن الشـعر المعاصـر لـيس لهـا عالقـة بالقصـيدة

. )٢("مسؤول عن الرديء الذي يمر دون أن يكتـب عنـه وكـذلك الجيـد"وجوب التكلم، فالنقد 

ى النصـــوص عاليـــة مـــن أهميـــة صـــب العنايـــة علـــ ١٩٧٠أيـــن هـــذا الكـــالم ممـــا أذيـــع عـــام 

العربـي يـذكر هـذا الكـالم، ) الواقـع(الطاهر حينما ينطلق مـن! الطبقة وعلى بيان المحاسن؟

فــال تعــارض بينهمــا، وٕانمــا . العــالم المتمــدن يــذكر ذلــك الكــالم) نمــوذج(وحينمــا ينطلــق مــن

التنبيـه  -هنـا -رؤية األمر مـن أكثـر مـن زاويـة، عـالوة علـى أن الكتابـة عـن الـرديء تعنـي

  . ى وجوده، وعلى أهمية االبتعاد عنه تأليفا وقراءةعل

الحرفة في النقد ":في الحوار نفسه تعرض أمامه قضية االحتراف في النقد، فيقول

مســألة مهمــة، بينمــا نحــن نفتقــد إلــى الناقــد المنصــرف إلــى النقــد، فهــو يقــرأ ويحلــل ويقابــل 

  . )٣("ويبّين ويتابع

فالمصـطلح . هذا مرض آخر نصاب بـه":فيقول) المصطلح(وتثار قضية استخدام

الغربـــي عنـــد أهلـــه يعنـــي شـــيئا، ونحـــن نســـتعمله كمـــا نريـــد، والـــذي يســـتعمله ال يعـــرف لغـــة 

أجنبيــة، وحتــى الــذي يعــرف اللغــة فهــو يتفقــد إلــى الــذوق األدبــي، ولكــن لســوء الحــظ نحــن 

ن نتنطـع بهـذه المصـطلحات ونسـتخدمها ولـو كانــت هـذه األشـياء تنفـع السـتعملها طـه حســي

مــثال، وأنــا أتحــدى أي قــارئ لطــه حســين قــد وجــد مصــطلحا أجنبيــا فــي نقــده بينمــا هــو مــن 

  .)٤("أفهم خلق اهللا وليس العرب فقط وٕانما حتى الفرنسيين بالفرنسية

                                                 
  . ١١١: ن.م) ١(

  . ١١١: ن.م) ٢(

  . ١١٢: ، وظ١١١: ن.م) ٣(

  . ١١٢: س؟ .ج) ٤(
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والـذي يكتـب قصـيدة ال أدري ":ومبدأ الطـاهر فـي ذلـك االسـتخدام يتجلـى فـي قولـه

ن فاهمـــا لهـــا فليســـتعمل أطرافهـــا، مـــا الـــذي يدفعـــه الســـتخدام هـــذه المصـــطلحات، فـــإذا كـــا

  . )١("موجاتها التي تتصل بموضوع القصيدة

ويفســـر بعـــد ذلـــك ســـبب عنايتـــه بالقصـــة أكثـــر مـــن الشـــعر، وتفســـيره توثيـــق لـــرأي 

القــاص العراقــي أكثــر صــدقا مــن الشــاعر، وأنــا عنــدما أقــرأ ":مضــى فــي هــذا الجانــب، قــائال

ولــيس  -ولكــن عنــدما أقــرأ الشــعر  قصــة أعــرف مــاذا يريــد القــاص أو علــى األقــل أتصــور،

ال أدري مــاذا يريــد، وٕاذا كنــت ال أعــرف مـــاذا يريــد الشــاعر فلمــاذا أورط نفســي فـــي  -كلــه

فالقصــة تعطــي نفســها أكثــر مــن الشــعر فــي حالتيهــا مــن ... الكــالم عنــه وأكــون علــى خطــأ

 يبحـث ال -إذا -إنـه. )٢("الصدق والكذب، وأنا أخشى أن أقول شيئا ويتبين فيما بعد خطـأه

وربما تثّبـت هـذا لديـه مـن . عن رأي فقط، وٕانما يبحث عن رأي صحيح في يومه وفي غده

تصــرفه الطـــوعي باالبتعـــاد عـــن مـــواطن اللـــوم؛ ذلــك التصـــرف الـــذي الزمـــه علـــى اخـــتالف 

  . )٣(االمكنة واالزمنة

ومن المبادئ األخر التـي أكـدها، أهميـة عـدم التنكـر للقـديم، وأهميـة أن ال يجـيء 

  . )٤(منقطعا الجديد

، وُيحاور الطاهر حـوارا ُيفتـتح بـرأي يظـن أن ١٩٨١ثم يحل الربع األول من عام 

إلـى أن النظريـة التكامليـة فـي النقـد هـي ) مقدمة فـي النقـد األدبـي(الطاهر توصل في كتابه

أســلم مــن ســواها مــن النظريــات فــي التعامــل مــع الــنص األدبــي، ثــم بتعقيــب يــرى أن هــذه 

علـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الـــنص ) المقدمـــة(لـــم يـــرد كـــالم":فيجيـــب الطـــاهر النظريـــة توفيقيـــة،

ولكنهــا ...) النظريـة التكامليـة فـي النقـد (صـراحة إلـى[...] لـم تـدُع المقدمـة[...] والتحديـد و

تقّرر وجود النظرية مع من قّررها، وختم بها حديثـه عـن المنـاهج، بعـد أن تحـدث عـن أهـم 

ن األحســن أو األســوأ فيهــا، ورأى أن التطــرف فــي أي المنــاهج منبهــا إلــى مــا يمكــن أن يكــو 

من تلك المنـاهج بـين أقصـى المضـمونية وأقصـى الشـكلية يعنـي النظـر إلـى الـنص األدبـي 

                                                 
  . ١١٢: ن.م) ١(

  . ١١٢: ن.م) ٢(

  . ٣٨: علي جواد الطاهر- ١٩ج -وسوعة المفكرين واألدباء العراقيينم: ظ) ٣(

  . ١١٣: س؟ . ج: ظ) ٤(
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ويســتند الطــاهر إلــى هــذا . )١("مــن زاويــة واحــدة ضــيقة وٕاهمــال النظــر إليــه مــن زوايــا أخــرى

تي ناقصـا، والـنص األدبـي هـذا يعنـي أن النقـد علـى أي مـن تلـك المنـاهج يـأ":التوجـه ليقـول

عــالم واســع عميــق يفتــرض فــي نقــده أن يكــون كــامال بمعنــى النظــر إليــه شــكال ومضــمونا، 

بمعنى أن تربطه بصـاحبه وبيئتـه وفلسـفة صـاحبه وبطبيعـة عصـره، وبالحالـة النفسـية التـي 

كان عليها الكاتب، والحالة النفسية التي ينـبض بهـا الـنص، وأن تكـون موضـوعيا بالمقـدار 

لـــذي ال تنســـى فيـــه ذاتـــك ومـــا انطبـــع فـــي هـــذه الـــذات، وأن ترعـــى جماليـــة الشـــكل الرعايـــة ا

  . )٢("الالزمة في عمل فني

هـــذا هـــو منهجـــه، وهـــذه مبـــادئ قـــاّرة فيـــه يـــذكرها كلمـــا ســـنحت الفرصـــة، ونفعـــت 

ال تنتقي كيفما اتفق وٕانما تستوعب، وأنـت ال تنتقـي مـا تهـواه "ويؤكد بعد ذلك أنك . الذكرى

  . )٣("تتقيد من النص بالذي هو فيهوٕانما 

قالـت مـا قالـت إليمانهـا )[...] المقدمـة(إن[...] لـيس التكامـل توفيقـا"وعلى ذلـك فــ 

، وألنهــا رأت خيــر مــا فــي المــنهج مــن هــذه المنــاهج )اســتقالله(بســعة عــالم الفــن وعمقــه و

بالتكامليــة ) المقدمــة(وربمــا ذهبــت. [...] وســبر غــوره) العــالم(المتعــددة يعــين علــى اكتشــاف

ووجــوب (إلــى مــا هــو أبعــد ممــا يــنص عليــه التكــامليون عــادة وذلــك إذ أعلنــت اســتعدادها 

بـأن ) ضـمنا(ألن تضم إلى دائرتها كـل جديـد مـن مـنهج جديـد، وكأنهـا تعتـرف ) استعدادها

هــذه المنــاهج القائمــة علــى تعــّددها وعلــى مــا عّمقــت مــن جوانــب لــم يكــن للنقــد بهــا عهــد، 

يســت كــل شــيء، وأنهــا إذا كانــت تعــين الناقــد علــى أن ينظــر إلــى الــنص ليســت األخيــرة، ول

مــن زوايــا متعــددة فإنهــا تخبــره أن مــا زالــت هــذه التكامليــة غيــر كاملــة وأن فــي المســتقبل مــا 

التكامــل لــيس توفيقــا؛ ألن التوفيــق ":ثــم يقــرر الطــاهر. )٤("يســد جوانــب أخــرى مــن الــنقص

يعلـــن المحاســـن والمســـاوي فيســـخط األطـــراف يتجاهـــل المســـاوي ويغطـــي عليهـــا، والتكامـــل 

  . )٥("كلها

                                                 
  . ١١٨-١١٧: س؟ . ج) ١(

  . ١١٨: ن.م) ٢(

  . ١١٨: ن.م) ٣(

  . ١١٨: س؟ . ج) ٤(

  . ١١٨: ن.م) ٥(
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يعنــي أن لــه عالمــه "خــاص، وهــذا ) نــوع(مــن ذلــك كلــه يصــل إلــى أن النقــد األدبــي

وأنـه إذا كـان ... الخاص، وأنه ليس تابعا لعلم من العلوم األخرى ولفلسفة تلقـى عليـه إلقـاء

... هــي مــن بعضــها وهــو مــن العلــوم األخــرى كمــا . عليــه أن يأخــذ، فــإن عليــه أن يعطــي

  .)١("أو االتصال في حدود واالنفصال في حدود.. على قدم المساواة

إذا جــاز للجميــع أن يقــر ":عبــد الســالم المســدي. ويصــب فــي هــذا التصــور قــول د

معنا أن النقد األدبي إلى حد اليوم قـد كـان مـن بـين العلـوم اإلنسـانية هـو المسـتثمر األكبـر 

بموجــب األســباب  -عرفــي فإننــا نــزعم أن النقــد األدبــي يمكــنللتمــازج المنهجــي والتظــافر الم

أن يكـــون هـــو الخاســـر األكبـــر علـــى مســـتوى تميـــز  -ذاتهـــا التـــي أدت إلـــى ازدهـــاره الفريـــد

  . )٢("الخصوصيات المعرفية ونصاعة الهويات الذاتية بين معرفة وأخرى

فالني الذي إن الناقد ال":وعلى ذلك يقرر الطاهر مبدأ جديدا نراه متجسدا في قوله

يـّدعي منهجـا مـن المنـاهج يلتزمـه ويـراه األوحـد ال يـنجح وال يـدوم نقـده إذا بقـي عنـد حرفيــة 

علـى  -قاصدا أو غيـر قاصـد -من قدرة ذلك الناقد -والدوام -منهجية، وٕانما يأتي النجاح 

كــأن الناقــد [...] الخــروج مــن الــدائرة الضــيقة بحيــث يضــمن نقــده عــوالم أوســع مــن عالمــه

ناقــد تكــاملي مــن حيــث يريــد أو ال يريــد، يــدري وال  -المقيــد بمــنهج واحــد -ي النــاجحالمنهجــ

يــدري، أمــا إذا لــم يكــن ناجحــا فإنــه ال يهمنــا حتــى لــو كــان فــي أعلــى درجــات المــنهج الــذي 

الــذي ال يــنجح فقــط، وٕانمــا يــدوم ) األوحــد(وهــذا يعنــي إمكانيــة وجــود المــنهج. )٣("ينــادي بــه

  .كذلك

وٕان لم يصرح بـذلك فـي هـذا  -لطاهر اسما لمنهج يسير عليهمن ا -هنا -ونتلقى

إن التكامــل يعنــي اإلفــادة مــن الصــواب فــي تجــارب كثيــرة متواليــة لمــنح ":فــي قولــه -الحــوار

العملية النقدية أكبر القسط من الصواب وما كان لمنهج من هذه المناهج منفـردا أن يحقـق 

لتوفيق إذ نّص على التكامل، ولعله كان لم يفكر با) المقدمة(هذا القسط المطلوب، ومؤلف

مـــنهج النقـــد األدبـــي، علـــى أســـاس مـــن أن تلـــك المنـــاهج : يفكـــر أكثـــر مـــا يفكـــر بمـــا يعنـــي

وضعت لغيـر النقـد األدبـي أو للنقـد األدبـي ولغيـره، والمؤلـف يبحـث عمـا هـو خـاص بالنقـد 
                                                 

  . ١١٩: ن.م) ١(

  . ١٧: في آليات النقد األدبي) ٢(

  . ١١٩: س؟ . ج) ٣(
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ر الطاهر، ففي وهذا الكالم هو الصميم في فك. )١()"منهج النقد األدبي(األدبي، يبحث عن

: منــاهج النقــد األدبــي بصــيغة الجمــع والتعــدد، يقــول الطــاهر: الوقــت الــذي يقــول فيــه العــالم

وهذا النقد المطلوب وناقـده المنتظـر ال يهيئـه لنـا . منهج النقد األدبي بصيغة المفرد األوحد

هـذا مبـدأ و . )٢(االنقياد لمنهج واحد من تلك المنـاهج التـي يطلـق عليهـا منـاهج النقـد األدبـي

  . ال شك في أهميته وخطورته

يســتمر الحــوار ويســتمر تشــديد الطــاهر علــى مبــدأ االنصــراف إلــى النقــد األدبــي، 

وجماليــة اللغــة النقديــة، والعلــم العميــق الواســع، واالســتعداد للتطــور، والعنايــة بإدامــة الخــط 

بأنـه ) منـدور محمـد(ومن هذا المبدأ األخير ومـن أشـياء أخـر حكـم علـى. )٣(النقدي واغنائه

لم يسـتطع أن يكـون الناقـد المطلـوب، ولعلـه كـان فـي النظـري خيـرا منـه فـي العملـي، وفـي "

بـدا ناقـدا وسـار شـوطا ثـم اسـتحال  -وهـذا مهـم جـدا -ثـم إنـه... الفكر خيـرا منـه فـي الـذوق

  . )٤("آيديولوجيا فكسب هو شيئا وخسر النقد شيئا

امة الثقافــة، وقــوة الشخصــية، ومــن صــفات الناقــد المطلــوب كبــر الموهبــة، وضــخ

والـذوق  -)المؤدبـة(-وتمّكن في التمثل الذي يسبق اإلبداع، ثم الثقة المرنة السلسة الجذابـة

  . )٥(السليم الذي يقف وراء نقده الخاص به وبأمته

وتحقيــــق تلــــك الرؤيــــة . تلــــك الخصوصــــية يمكــــن أن تشــــكل رؤيــــة نقديــــة عربيــــة

... رة والـذهن الفلسـفي والـذوق الفنـي والقلـم السـمحالموهبـة الكبيـ" -فيما يسـتدعي -يستدعي

والترفــع عــن الجشــع والطمــع والطمــاح خــارج النقــد ... والشــعور الصــادق والمعايشــة الدائمــة

  . )٦("األدبي نفسه

                                                 
  . ١١٩: ، وظ١٢٠ :ن.م) ١(

  . ١٢٠: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٢١-١٢٠: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٢١: ن.م) ٤(

  . ١٢٢-١٢١: س؟. ج: ظ) ٥(

  . ١٢٤-١٢٣: ، ولالستزادة، ظ١٢٢: ن.م) ٦(
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، وتوضــيح موجبــات )١(وبــين توضــيح كيفيــة انتقــال عنايتــه مــن الشــعر إلــى القصــة

، يعتــرف بــأن التشــتت )٢(ي وســد الشــاغرعنايتــه بالمســرح بصــفة النيابــة عــن الناقــد المســرح

أن االهتمــام بالقصــة أصــل وبغيرهــا "، لكنــه يؤكــد )٣(عيــب فيــه كمــا هــو عيــب فــي اآلخــرين

  . )٤("فرع، هو في القصة دائمي وفيما سواها موسمي

تقليـــل نســـبة الفوضـــى والجـــد فـــي تحديـــد الكلمـــات "يؤكـــد أهميـــة  ١٩٨٢فـــي عـــام 

، وبسـعى هـو نفسـه إلـى ذلـك التقليـل والجـد ) ٥("والحرص على المصطلحات وتتبـع تاريخهـا

  . والحرص والتتبع

معلــال اعتــذاره بــأن الــذي ينبغــي أن "عــن إجــراء حــوار معــه  ١٩٨٣ويعتــذر عــام 

ولكـن الحـوار حصـل فهـل . )٦("يقوله قد قاله هنا وهناك، وأنه ال يعتقد بأن هناك ما يضيفه

بحيــث لــم يعــد  ١٩٨٣ فهــل تمخــض عــن جديــد؟ وهــل قــال الطــاهر كــل مــا عنــده قبــل عــام

؟ الصـفحات اآلتيـة تكشـف ذلـك، وسـنعمل علـى كشـفه بـأن ١٩٨٣هناك ما يقوله بعـد عـام 

مــا شــددنا عليــه مــن المبــادئ فــي مــا ســبق، وأن نصــب العنايــة علــى الجديــد  نتجــاوز ذكــر

  ). التمّكن(وعلى ما لم يشدد عليه لنمتحن وصفنا لمرحلة التقاعد بأنها مرحلة

أنــا كاتــب مقالــة أكثــر (ي الصــفحات الســابقة أن قــول الطــاهرإذا كنــا قــد تصــورنا فــ

 ١٩٨١رأيــا مهمــا خطيــرا، وٕاذا كنــا قــد انتبهنــا علــى اعترافــه عــام  ١٩٧٨عــام ) منــي ناقــدا

بتشــتت جهــوده وبعــّده ذلــك التشــتت عيبــا، فــإن الجديــد الــذي تمخــض عنــه هــذا الحــوار هــو 

حــد البــوح، فحــين يثبــت الطــاهر بلــورة ذلــك الــرأي وهــذا االعتــراف بلــورة نقديــة وصــلت إلــى 

كنـــت  إذا":، يســـأله المحـــاور)٧(تقصـــير النقـــد فـــي مســـألة االرتفـــاع بمســـتوى اإلبـــداع األدبـــي

                                                 
  . ١٢٦-١٢٥: ن.م: ظ) ١(

مــــن حــــديث القصــــة : ، وعــــن وضــــع النقــــد المســــرحي العراقــــي المبنــــي علــــى الهوايــــة، ظ١٢٨-١٢٧: ن.م: ظ) ٢(

  . ٣٩٢، و٣٦٤: ؤلف المسرحي مع النص والشخصيات والمتلقي، ظ، وعن فعل الم٣٦٠: والمسرحية

  . ١٢٧: س؟ . ج: ظ) ٣(

  . ١٢٨-١٢٧: ن.م) ٤(

  . ٣١٨: من حديث القصة والمسرحية) ٥(

  . ١٣٧: س؟ . ج) ٦(

  . ١٣٨-١٣٧: س؟ . ج: ظ) ٧(
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ـــه أنـــت؟ ، فيجيـــب بكـــل هـــدوء وصـــدق )١("أدركـــت ذلـــك وأدنتـــه لمـــاذا ال تفعـــل األحســـن من

علـّي أوال أنا لست بالناقد المتوجه للعملية النقدية بشكل كامـل، فقـد كتـب لـي أو ":وٕاخالص

أن أكـــون متعـــدد المشـــاركات، ومـــن كـــان كـــذلك ذهبـــت طاقتـــه حينـــا إلـــى هـــذه الناحيـــة مـــن 

نواحي األدب كالبحـث أو التحقيـق أو التعريـف أو حتـى المعجميـة أحيانـا، لكـن مـن الخطـأ 

أن تصبح المشاركات التي يفترض أن تكون ثانويـة وجانبيـة أساسـا مسـتنزف الطاقـة، فهـذا 

يكون عبرة لغيري؛ ألني لـو لـم أبـذل مـن الطاقـة فـي هـذا المعجـم الذي وقعت فيه أرجو أن 

أو ذاك فــي هــذا البحــث أو ذاك ممــا هــو خــارج دائــرة النقــد الدخــرت هــذه الطاقــة للميــدان 

  . )٢()"النقد(الذي يحسن الناس الظن بوضعي فيه

ولكــن جــذور "ويؤكــد أنــه متنبــه جــدا علــى ابتعــاده عمــا يــراد منــه ويريــده مــن نفســه 

ت القديمة علـى مـدى العمـر والدراسـات والمتابعـات يبـدو أنهـا تفـرض نفسـها وتطلـب القراءا

فـــي كـــل مرحلـــة أو يـــوم أقـــول أصـــفي حســـابي مـــع هـــذه [...] مـــن الحقـــوق مـــا يطلبـــه النقـــد

المشاركات ألتوجه إلى النقد، ولكن الحسابات يظهر أنها من التعدد والتعقيد بحيث تفرض 

  . )٣("سلطانها

أنا ما زلت أعتقد أنـك تـدور حـول الضـفاف مـن موضـوع ":اوروحين يقول له المح

قد يرجع ذلك إلى حسن ظنك وحرصك على الجانب :"، يقول)٤("النقد والمسؤولية منه كناقد

الجانــب النقــدي، ولكــن الواقــع هــو مــا قلتــه وأضــيف أنــه لــيس فــي صــالحي، ومــع هــذا قلتــه، 

وري جـــادا بتصـــفية وربمـــا بشـــيء مـــن المـــرارة، وال يخفـــف مـــن هـــذه المـــرارة شـــيء قـــدر شـــع

، وها هو ذا يقوله عام ١٩٧٧لقد قال مثل ذلك عام . )٥("الحساب مع ما أشرت إليه أعاله

  . ، ولم تتحقق تلك التصفية بعد ذلك، وكأنه ُحكم عليه بالتشعب١٩٨٣عام 

فـــي القصـــص (يشــير الطـــاهر بعـــد ذلـــك إلـــى أن مقاالتـــه التـــي صـــدرت فـــي كتـــاب

] المجموعات القصصية[= دى القراء ويقبل أصحابهاتلقى قبوال ل"كانت ) العراقي المعاصر

                                                 
  . ١٣٨: ن.م) ١(

  . ١٣٩-١٣٨: ن.م) ٢(

  . ١٣٩: ن.م) ٣(

  . ١٣٩: س؟. ج:ظ )٤(

  . ١٣٩: ن.م) ٥(
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إيجابهــا وســلبها ممــا يشــجع علــى االســتمرار مــن جهــة، ويســّر الناقــد بصــحة مهمتــه، ونقــاوة 

ـــــذي يعمـــــل فيـــــه، بـــــل يشـــــعره بأنـــــه ناقـــــد فعـــــال، وفـــــي هـــــذا تاكيـــــد لمـــــا ســـــبق أن  الجـــــو ال

  . )١("جاءت من اآلخرين ولم تأت ادعاء شخصيا) الناقدية:(قلت

كــان مــن الجديــد أو ممــا لــم يشــدد عليــه ســابقا، اشــتراط العــزم علــى النشــر وربمــا 

لــيس صــحيحا أن يــرى الناقــد أنــه يكتــب لنفســه، فالقــارئ "الــذي يتضــمن التفكيــر بــالقراء، إذ 

ـــة علـــى أن ال يكـــون فـــي موضـــع االستصـــغار وال فـــي موضـــع  ـــة النقدي عنصـــر فـــي العملي

واإلخالص له دون تفكير بما يمكـن  وٕانما يوضع حيث هو وحيث شرط خدمته. االستكبار

  . )٢("أن يحدث بعد ذلك من رضاه أو سخطه

فــي العمليـــة النقديـــة وهـــي "وهــذا التفكيـــر متصـــل بمرحلــة التخميـــر التـــي اشـــترطها 

، وواقــع فـي ضــمن إشـارة الطـاهر إلــى دوافـع الكتابــة )٣("تطـول وتقصـر تبعــا لممارسـة الناقـد

 ١٩٧٤رر فيهــا ذلــك المــنهج الــذي وضــحه عــامي النقديــة ومراحلهــا؛ تلــك اإلشــارة التــي كــ

مســميا مرحلــة اســتجماع جــو الــنص وتخيــل خطــة المكتــوب مرحلــة اختمــار الفكــرة  ١٩٧٩و

مشــربة بــنمط تقــديمها، ومؤكــدا مرحلــة مناقشــة المؤلــف التــي تقــع قبــل مرحلــة التخمــر وفــي 

  . حياءبالنصوص المعاصرة وبمؤلفيها اال -كما هو واضح -وهي مرحلة خاصة. أثنائها

ومن األشياء الخاصة أيضا بحثه في المجموعـة القصصـية عـن القصـة األجمـل، 

ليؤكــدها تأكيــدا خاصــا وكــأن مجمــل ســمات القــاص متمثلــة " ) ٤(أي األكثــر أصــالة وداللــة

أو كأن هذه القصـة هـي الـدليل الـذي يجـب أن يسـير فـي ضـوئه القـاص فيتـرك مـا ... فيها

  . )٥("عداها فيما يقع خارج دائرة أصالته

إلــــى نضــــج مبكــــر  -كمــــا نــــرى -الكتابــــة يعــــود) مــــنهج(ذلــــك التشــــابه فــــي مراحــــل

  . واستمرار عليه

                                                 
  . ١٤٢:  ن.م) ١(

  . ١٤٣: ن.م) ٢(

  . ١٤٣: ن.م) ٣(

  . ١٤٤-١٤٣: س؟. ج:ظ  )٤(

  . ١٤٤: ن.م) ٥(
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وهــذا النضــج المبكــر نجــده فــي مظــاهر منهجــه كــذلك، ويمكــن أن نلمــس ذلــك فــي 

الـذي جـّد علـى نمـط الكتابـة عـن القصـص الصـادرة، مـنهج آخـر غيـر مـنهج : قول الطاهر

يدخل في عملية النقد باعتراف أطراف مختلفة، هـذا الـذي والذي يمكن أن "المقالة النقدية، 

بمعنى أنـك إذ يصـدر أثـر قصصـي ) تحية أو تحايا(هو ما سميته أو ما أسميه) جد(أسميه

تقرأه، تعجب به، تسكب هذا اإلعجاب في مقالة قصيرة ال تستوفي جوانب األثـر المكتـوب 

وقبـل أن نسترسـل والطـاهر فـي . )١("عنه، فهي أقرب إلى الخاطرة منها إلـى المقالـة النقديـة

وهـو فـي أغلبـه  -لـم يعـّد مـا يكتبـه) وراء األفق األدبـي(هذا الجانب نشير إلى أنه في كتابه

  . )٢(عملية نقدية -تحايا

وكان من بدايات هذه التحايا تحيـة إلـى شـاكر جـابر مؤلـف "ولهذه التحايا بدايات 

وذجيـة تركـت صــدى ولقيـت تقـديرا، كــان وكانـت أولـى التحايــا األنم). األيـام المضــيئة(قصـة

وأخـــــرى ) الرحلـــــة الثامنـــــة(وبعـــــدها تحيـــــة لغـــــازي العبـــــادي عـــــن. ١٩٦١ذلـــــك فـــــي تمـــــوز 

لموسـى ) غـرف نصـف مضـاءة(لهشام توفيـق الركـابي، وآخـر مـا كتبتـه عـن) المبعدون(عن

ـــه إلـــى تســـمية الطـــاهر هـــذا . )٣("كريـــدي، وهـــذا مـــنهج غيـــر مـــألوف نقـــف مـــرة أخـــرى وننب

  . لمنهجه منهجا) حيةالت(المظهر

كان في كل مرة يثير نقاشا، وكثيـرا مـا يوصـف فـي "أو بسببها ) الالمألوفية(ولتلك

سلبه بصفات ليست له، وال في قصد صاحبه، وأفضـل مـا فـي هـذه الصـفات أن يعـّد نقـدا، 

ومـا يثيـر االنتبـاه هنـا هـو . )٤("ومن ثم يحاسب صاحبه في هذا الضوء الذي لم يذهب إليه

ما يطالـب بـه، وبـين  -على ذلك -بين اعترافه بأنه لم يقصد أن يكتب نقدا ويبعد التناقض

بإمكانيــة أن يعــد ذلــك نقــدا تبعــا العتــراف أطــراف مختلفــة وقبولــه تبعــا  -قبــل قليــل -تلويحــه

  ! أي ارتضاء الصفة وعدم ارتضاء ما يترتب عليها)! الناقد(لذلك صفة

ايــــا أثــــره الحســــن فــــي صــــاحب لهــــذا الضــــرب مــــن التح":يقــــول الطــــاهر بعــــد ذلــــك

المجموعة أو الرواية وٕان لم يكن قصد الكاتب التشجيع؛ ألنه عندما كتـب كـان صـادقا فـي 

                                                 
  . ١٤٥:  ن.م) ١(

  . ٦: وراء األفق األدبي: ظ) ٢(

  . ١٤٥: س؟ . ج) ٣(

  . ١٤٥: ن.م) ٤(
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وقد يكون هذا المنهج أحب إلي مـن األول وأن . أعماقه راغبا في مشاركة اآلخرين فرحتهم

  . )١("االستجابة إليه اسرع وأن ثأثيره أوسع

داخـــل فـــي العمليــــة النقديـــة كمـــا يمكــــن أن  وألن المحـــاور يـــرى أن المــــنهج األول

يتعــارف عليهــا، فهــو يعيــد الطــاهر إليــه ليعــرف منــه التطــور الــذي حــدث فــي هــذا المــنهج 

قلـت إنـي أعنـى عنايـة خاصـة بالقصـد ":الذي رأيناه مظهرا للمـنهج ال منهجـا منعـزال، فيقـول

ه مــن الطــراوة، فــي إخــراج المقالــة النقديــة مخرجــا وعليــه ســمة مــن الجمــال فيمــا أصــبو إليــ

وفيما أعتقد أنـي محقـق منهـا شـيئا، وفيمـا انعكـس علـى عـدد أثـق بـذوقهم، بـل علـى مـن ال 

  . )٢("أعرفهم

وعـدم المعرفــة هــذا إن أبعـد المجاملــة للطــاهر مـن زاويــة مــا، فهـو يبعــد التأكــد مــن 

ء قدرة المـدلي برأيـه عـن ذهـن المتصـدي لنقـد تلـك المقـاالت مـن زاويـة أخـرى، فقـد يعـّده بنـا

  . على أمر مجهول وبطريقة غير منهجية

وربمـــا ســـارت هـــذه الطـــراوة نحـــو التوطـــد والزيـــادة نســـبيا، وهـــذا مقصـــود :"ويضـــيف

ذلــك أنــي ومنــذ نحــو مــن خمــس ســنوات مقتنــع بــأن المقالــة النقديــة ال يطلــب منهــا ... أيضــا

ه يـأتي بيان الجيد والرديء فقط، والتحليل والتعليـل فقـط؛ ألن هـذا المطلـوب إن تحقـق وحـد

شكله ثقيال وربما غير متماسك وأكثر من هذا، أي حتى لـو جـاء متماسـكا فإنـه يبقـى عبـدا 

لألثر الذي دار حوله أو سـبر غـوره، فـإذا مـات ذلـك الكتـاب أو تغيـر ذوق األجيـال التاليـة 

وٕاذا بقـي شـيء فبمقـدار . فقدت المقالة المكتوبة عنه وجودها، ومن ثم فقد صـاحبها وجـوده

  . )٣("ثر المنقود من ذكر تاريخي فقط وليس بذي بال حتى لو وجدما كان لأل

إذا كـــان الطـــاهر قـــد بنـــى : وهنـــا تنبثـــق أســـئلة كثيـــرة، أهمهـــا الســـؤال الـــذي يقـــول

مقياســه الفنـــي علــى التقـــاط النصــوص التـــي تشــتمل علـــى اإلنســاني الخالـــد، فكيــف يمـــوت 

أريـد أن أكتـب مقالـة تقـرأ لـذاتها  أنـا"األثر الذي يكون كذلك؟ ولَم يمـوت؟ وٕاذا قـال الطـاهر 

حاضرا أو مستقبال بقي الكتاب المنقود أم لم يبق، وهذا مطلب صـعب، وأسـتطيع أن أقـول 

لتصوره فضال عن تحقيقه يصـدني أحيانـا كثيـرة  -بيني وبين نفسي -إن سعيي الشخصي 
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مطلـــب ال. عـــن اإلمســـاك بـــالقلم والبـــدء بكتابـــة نقديـــة عـــن هـــذه المجموعـــة أو ذاك الـــديوان

، فإننـــا نـــرى أن ال خلـــود لمقالـــة إال بخلـــود ) ١("صـــعب وربمـــا حالـــت إمكانـــاتي دون تحقيقـــه

وربمــا كانــت . الموضــوع المكتــوب عنــه، أي مــن غيــر فصــل بــين شــكل المقالــة ومضــمونها

  .  المقاالت االجتماعية اإلنسانية مرشحة أكثر من غيرها ومن المقاالت النقدية لهذا الخلود

الطــاهَر أنــه مــا زال يســأل عــن المــنهج، أي المــنهج الــذي يســجل المحــاوُر أشــعر 

. الكتابـــة النقديـــة) خطـــة(المالحظـــات، أي الخطـــوة الرابعـــة مـــن -كمـــا نتصـــور -بوســـاطته

مــا األداة التــي يســتخدمها الناقــد مــع الــنص فتثيــر الحاســة النقديــة بوســاطتها : بعبــارة أخــرى

ويالت؟ لكن الطـاهر بعـد أن انصـب مالحظات وأسئلة، وتصل بوساطتها إلى تفسيرات وتأ

جوابـــه علـــى المـــنهج بمعنـــى الخطـــة أو اإلجـــراءات التـــي تمثـــل خطـــوات التفكيـــر النقـــدي، 

ولكنـي أعلـم .. لـك ذلـك":انصب جوابه هذه المرة على المنهج الفكري ال النقدي، فقد أجاب

عمليتـــي هـــو المهـــم فـــي ] الخطـــة والســـيما الســـمة الجماليـــة للغـــة المقاليـــة النقديـــة[=أن هـــذا

إنـي لـم ُأقِبـل يومـا علـى قصـيدة أو : النقدية، وٕاذا كنـت تقصـد إلـى المـنهج الفكـري، فجـوابي

نعم إني أنشـد فحـوى اإلنسـان . قصة أو مقالة من منطق فكري معين وفلسفة من الفلسفات

. وكيانه، وخير البشر ومستقبله األفضـل، والبحـث عـن بـذور النـور منـذ أقـدم حقـب التـاريخ

كون الكاتب نفسـه شـريف الفكـر حسـن السـيرة أو طيـب القلـب فـي أقـل تقـدير، ويهمني أن ي

بل إنه ليصعب علّي أن أتصور أثرا فنيا أو أدبيا يبلغ من قارئه المتمرس في القـراءة مبلـغ 

  . )٢("اإلعجاب دون أن يكون ذلك األثر خيرا، تؤدي دراسته إلى الخير

الفــن العظــيم، الفــن :"قــول فيــهونتــذكر هنــا علــى ســبيل التعضــيد قــوال لطــه حســين ي

  . )٣("الحقيقي، لنقل الفن فحسب، هو لخير اإلنسانية بالضرورة

عنـده،  -كمـا رأينـا، وكمـا يقـول هـو -وهكذا يصل الطاهر إلـى فكـرة ليسـت جديـدة

أجل إذا كـان ":وتبعا لذلك يقول. )٤("خالصتها أن اإلبداع قرين عنصر الخير في اإلنسان"

مــنهج إلــى المنطلــق الفكــري فــإني ال أحســب أن تغيــرا يــذكر طــرأ المقصــود بالســؤال عــن ال

                                                 
  . ١٤٦:  ن.م) ١(

  . ١٤٧: س؟. ج)٢(

  . ٧٤: ١٩٧٤، ١ذا يبقى من طه حسين؟، غالي شكري، دار المتوسط، بيروت، طما) ٣(
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ومـن هنـا لـم أفهـم السـؤال جيـدا؛ ألنـي . على مسيرتي في المفهوم الفني لدى تقدير الجمـال

لــم أر صــاحب ذوق خــالفني فيمــا  -أي باختصــار. لــم تكــن لــدي مراحــل مــن هــذه الناحيــة

ق وٕاياي على أن الـذي أراه جمـيال هـو رأيته جميال من الشعر أو القصة أو المقالة، إنه يتف

  . )١("جميل بالفعل، ولكني وٕاياه نختلف عندما يرى هو نفسه الجمال فيما ال أراه

إننـا فـي النقـد نكـاد نشـبه حالنـا ":ويدور الحديث حول النقـد والناقـد، فيـذكر الطـاهر

 وأذكــر بصــورة -فــي أمــور أخــرى، أي عــدم االســتمرارية، وٕاال فقــد وجــد أكثــر مــن شــخص

مــن كــان مرشــحا أن يكــون الناقــد العراقــي، ولكــن ذلــك لــم  -خاصــة هنــا عبــد الجبــار عبــاس

لقــد ذكــر . )٢("يقــع لــه أو لغيــره، بســبب مــن انقطــاع أو تغييــر مجــرى القلــم وظــروف أخــرى

  . الطاهر عبد الجبار عباس قبل ذلك في مجال حديثه عن الناقد المنتظر

ـــيشــير إلــى أنــه كــان مــن قبــل، قل ١٩٨٤فــي عــام  ، )سومرســت مــوم(يــل التــذوق ل

مــن موقفــه، لتمكنــه، وانســجامه مــع صــاحبه، وللغتــه ) عزيــز ضــياء(فغّيــر المتــرجم الجديــد

ـــة، وأشـــياء أخـــرى الُمغـــرَّب مألوفـــا، وٕالـــى عنايتـــه ) مـــوم(، ويشـــير كـــذلك إلـــى جعـــل)٣(المرن

ي أن ، وٕالــى أنــه ال غرابــة فــ)٤(بالســياق الــذي تظهــر فيــه المفأجــاة فنيــة جاذبــة وذات طرافــة

بالنكهة الفطرية المتحدرة عن عهود سحيقة بالبدائية، وأن هذا هـو ) المتمدنة(تحتفظ القصة

  . )٥(جوهره -مهما يتطور ويتعدد ويتعقد -الذي يحفظ للنوع 

والحديث عن الناقد المنتظر قد يجر إلى الحديث عن الناقد المغموط، فيلمع اسـم 

الشـعر المعاصـر علـى (ي تنـاول فـي كتابـهمصطفى عبد اللطيف السحرتي؛ ذلـك الناقـد الـذ

موضوعات من صميم األدب والنقد، قديمة جديـدة، والـذي جمـع كثيـرا ) ضوء النقد الحديث

  .  )٦(من األمور التي عني بها الطاهر مما ذكر في هذا الفصل أو غيره
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واذا كــان الطــاهر بوصــفه ناقــدا ثقافيــا ينبــه إلــى ناقــد قــد ُغمــط حقــه، ويــأتي بأدلــة 

يثير الشكوك حول آخر طار صيته مستندا إلى أدلة، ومنتظرا  -بالمقابل -لك، فإنهعلى ذ

نجد مثل ذلك في موقفه من ابن قتيبـة فيمـا يتعلـق بمـا أورده عـن الجـودة . ظهور أدلة أخر

من دون النظر إلى عامل الزمن، فيرى الـرأي صـحيحا، ولكنـه يسـتكثره عليـه، والسـيما بعـد 

  . )١(ر للمبردأن ربطه برأي للجاحظ وآخ

العنايـــــة . األداء الفنـــــي":يعـــــرب الطـــــاهر عـــــن مفهومـــــه للقصـــــة ١٩٨٥فـــــي عـــــام 

. عــرض الحـدث مــع انفعاالتــه، ال مجــرد حكايـة أو تقريــر عــن حادثــة. بالتراكيـب واألســلوب

االنسـياب والثـأثير النفسـي ال . أما قضية القواعد القديمة التي ترتبط بالعقدة فقد خّفت كثيرا

مـدى مـا تثيـره فيـك مـن هـزة وتفكيـر منبعثـين مـن عمقهمـا . أعصاب القارئالمناورات على 

لـــدى ســـتاندال وتشـــيخوف مترجمـــا إلـــى الفرنســـية ومـــن النثــــر  -لقـــد انتبهـــت. فـــي الكاتـــب

ليســـت شـــعرا، ). العبـــارة القصصـــية(إلـــى أن هنـــاك عبـــارة خاصـــة أســـميها -الفرنســـي بعامـــة

ـــين هـــذا وذاك : إذا قلـــت لـــي. وليســـت علمـــا ـــم تخطـــئ كثيـــرا بمعنـــى الدقـــة، إنهـــا شـــيء ب ل

  . )٢()"الجفاف الطري(شيء أسميه. والسبك، وضغط االنفعال

فــي نقــد القصــة، وهــو خطتــه نفســها المشــار إليهــا ) منهجــه(عــن -كــذلك -يعــرب

أنـه أعطـاه الثقـة فـي أن يكـون ناقـدا، وقـد جاءتـه هـذه ) المنهج(وكان من ثأثير ذلك. )٣(آنفا

  . )٤(الثقة من اآلخرين

إنـــه مطـــابق . كـــالم يشـــي بعـــدم وجـــود القصـــدية فـــي الكتابـــة بوصـــفه ناقـــداوهـــذا ال

القـــراء هـــم الـــذين وصـــفوني ":، إذ قـــال)اعترافـــات أو مـــن أســـرار المهنـــة(العترافـــه فـــي مقالـــة

                                                 
، وتحقيقــات ٢٦-٢٥: مــنهج البحــث فــي المثــل الســائر: زادة عــن هــذا الــرأي، ظ، ولالســت٢٧٣-٢٧٠: ن.م: ظ) ١(

  .  ٢٤٣: وتعليقات

  .  ١٧٨: س؟ . ج) ٢(

  . ١٨٢: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٨٣-١٨٢: ن.م: ظ) ٤(
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نقـد : ، وٕاذ قـال)١("بالناقد، وهم الذي عدوا ما أكتبه نقدا، وهم الذين ارتاحوا إلى الناقد والنقد

  . )٢("قراء اختصاصاأوقعه علّي ال"القصة شيء 

إذا كـــان قـــد أكـــد أكثـــر مـــن مـــرة هيمنـــة الجانـــب المقـــالي علـــى : والســـؤال هنـــا هـــو

ال أعطي نفسـي أكثـر ":١٩٨٥الجانب النقدي فلَم ارتضى هذه الزيادة وهو الذي يقول عام 

إن ":؟ ثم كيف نفسر قوله عن عنايته الكبـرى)٣("مما هي حتى لو أعطاني الزيادة اآلخرون

وقـد التقـى مـع النقـد األدبـي مـا قـد :"، وقـد قرنـه بقولـه)٤("ألكبـر انصـرف إلـى النقـداالهتمام ا

  ؟ )٥()"نقد الكتب(يكون أقوى منه هواية وهو

ومــن ذلــك االنتـــاج . عنايتــه الكبــرى تلــك عنايــة قــراءة، والهوايـــة تلــك هوايــة إنتــاج

أحيانـا -ي أزاولـهأمـا نقـد المسـرحية فـإن":يقول عن ذلك. نقده المسرحي) الهواية(المبني على

وقد جاءتني هذه الهواية من مالزمـة صـادقة  -)هاويا(-ولدى الضرورة من شعور بالواجب

وال أخفـي عليـك . للمسرح الفرنسي قـراءة ومشـاهدة وقـراءة لنقـد مسـرحيات قرأتهـا أو شـهدتها

أني بقدر ما أمنع القلم من المجازفة في االستمرار على النقـد المسـرحي، يسـرني مـا يصـل 

ى سمعي من رضا عما كتبته وأنه سّد فراغا في حينه، ويسـرني كـذلك أنـي كتبتـه صـادقا إل

شأني في كل ما كتبت على قاعدة ذهبيـة خالصـتها أن اإلنسـان إمـا أن يكتـب  -مع نفسي

ما يرى ويعتقد أو ال يكتب؛ إما أن يحترم قارئه خالل نفسه وٕاما أن يخسـر احتـرام القـارئ، 

  . )٦("خطب فادح ال يعوض بعد فوات األوان -فيما أؤمن به -وخسارة القارئ الشريف

ثــم يحــس آســفا بقصــور عــن توســيع الجــو علــى القــدر الــذي يتطلبــه الفــن عمومــا  

وال يقنعنـــي ثنـــاء فـــي هـــذا مهمـــا يكـــن صـــاحبه ":والمقالـــة والنقـــد األدبـــي خصوصـــا، ويقـــول

                                                 
  . ١٨٧: س؟ . ج: ، وظ٣٤٧: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

  . ١٨٧: س؟ . ج: ، وظ٣٤٨-٣٤٧: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  . ١٥٣: س؟ . ج) ٣(

  . ١٦٥: ن.م) ٤(

  . ١٦٥: ن.م) ٥(

  . ١٨٨-١٨٧: س؟ . ، وج٣٤٨: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٦(



אאאא                                      א
  

         

وب لزيــادة نســبة مخلصــا مــن مالحظــة لمــا يســميه الجــرأة، فلــيس هــذا القليــل جــدا هــو المطلــ

  . )١("األصالة أو إليجادها أصال

ــا ال بــد أن نــذكر أنــه فــي الجانــب المقــالي أشــار إلــى قصــديته، وٕالــى وصــف  وهن

إن هـذه الثقـة قـد يرجـع بعضـها إلـى تأملـه الشخصـي، أو حسـه النقـدي ":القراء معـا، إذ قـال

اء أنفســهم فيمــا يرجــع إلــى القــر  -ولعلــه القســط األكبــر -إزاء مقالتــه، ولكــن الــبعض اآلخــر

تقـل أو  -يصل إلى أذنيه من ثنائهم على اإلدارة الفنية للمقالة ضمن مسـحة مـن الشـاعرية

وما كان ليصدق هذا الثناء لـو جـاء بمعـرض النفـاق أو التملـق أو  -تكثر حسب الموضوع

الغــش وٕانمــا هــو يصــدقه؛ ألنــه يأتيــه اختيــارا دون قصــد أو طمــع أو خبــث، ومــن أنــاس ال 

وعلينــا أن ال ننســى فضــل الــنظم القــديم فــي عناصــر . )٢("م أو ال يعــرفهم فعــاليكــاد يعــرفه

مقالة الطـاهر المتكاملـة، مثلمـا لـم يـنس الطـاهر نفسـه اإلشـارة إلـى فضـل الـنظم القـديم فـي 

  . )٣(عناصر مقالة طه حسين المتكاملة

، وأهميـة أن )٤(اإلعـالن عـن غيـر الموجـود ١٩٨٥ومما يشـدد عليـه الطـاهر عـام 

الترجمــة اســتعداد "ش المتــرجم اللغــة؛ ألنــه إذا لــم يعــش اللغــة ال يســتطيع أن يترجمهــا، ويعــي

أحيانــا يــذهب الوقــت الــذي تصــرفه فــي ترجمــة . أيضــا، وتقتضــي مــن صــاحبها وقتــا طــويال

إذا تعجلــت لــم "إنـك : يقــول. ، وأهميـة عــدم التعجـل فــي تقـديم العمــل األدبـي)٥("الشـعر عبثــا

يس بثمــر مــا كــان فّجــا، وٕاذا حســبت القليــل الــذي تقدمــه كثيــرا خــاب تقــدم الثمــر إال فّجــا، ولــ

وٕاذا كــان للثمــر مـــن النبــات أمــد لنضــجه، وأن علــى الفـــالح أن . مســعاك وركبــك الضــالل

فاألولى بـالثمرة .. ينتظر ذلك األمد بتؤدة، وأن يخدم الشجرة بما يلزم من ماء وهواء وحرارة

  . )٦("طويال، وال تقدم إال بعد أن تكتمل لونا وطعمااألدبية أن توفر لها الشروط، وأن تخدم 

  . )٦("وطعما

                                                 
  . ١٨٨: س؟ . ، وج٣٤٨: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

  . ١٨٧-١٨٦: س؟ . ج: ، وظ١٤٧-١٤٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  . ٩٩: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٣(

   .١٩٨: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٤(

  . ١٧٦: س؟ . ج) ٥(

  . ٣٦٥: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٦(
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، يطالــب بإيجــاد )١(وبعــد أن يلتفــت إلــى مســألة العبــث بالمصــطلح وأهميــة تجــاوزه

  . )٢(المصطلح المناسب لألمر الجديد

البنيويــة أعلــى مراحــل (يســتمر الطــاهر فــي متابعــة الســاحة النقديــة، ويكتــب مقالــة

عــدال، "وممــا جــاء فيهــا، أهميــة أن يكــون ميــزان الناقــد ). الســوء فــي تــرف نظريــة الفــن للفــن

دون رخص في العرض، أو رخص في المنطق، ورخص في ... ورأيه عدال، وموقفه عدال

أن هذا الـذي تقولونـه مـن مبـادئ البنيويـة فـي الوقفـة عنـد الـنص، وفـي تحليـل "، و)٣("الذوق

أن صــــحيح "يؤكـــد ، و )٤("معـــروف صـــحيح ال خـــالف فيـــه... الـــنص، واالســـتمتاع بـــالنص

يمكــن أن نفيــد مــن "، وأننــا )٥("الحركــة مــن الوقفــة طــويال عنــد الــنص موجــود قبلهــا وبعــدها

.. أمـــا أن تكــون بنيويـــا وٕاال... المنــاهج األخـــرى مــن تاريخيـــة واجتماعيــة ونفســـية ونفســانية

أن قلــيال مــن  -فيمــا يعنــي -، وهــذا يعنــي)٦("فــذلك عيــب فيــك أنــا فــي غنــى عــن الوقــوع فيــه

  . )٧(وية ال بأس بهالبني

  . )٨(وقد أثارت هذه المقالة نقاشا وجدال، ومن ذلك رأي لعلي عبد الحسين مخيف

  . )٨(مخيف

ونــرى فــي هــذا أنــه فــي حــين انصــب حــديث الطــاهر علــى لحظــة تاريخيــة فكريــة 

معينة في تاريخ الفكر النقدي الغربي، راح علي عبد الحسين مخيـف يشـرح وجـود منهجـين 

المـنهج البنيـوي التكـويني أي علـى لحظـة تاريخيـة فكريـة الحقـة  بنيويين، صاّبا حديثه على

الشــكلية مســاوئ  -فــي ذلــك التــاريخ، لــم تظهــر إال لمعرفــة أعــالم البنيويــة أن فــي البنيويــة

، بــل لقــد تنكــر عــدد )٩(خطيــرة ال يمكــن تالفــي عــدد منهــا إال بإظهــار مــا رأوه جــديرا بــذلك

                                                 
  . ٢٩٩: ن.م: ظ) ١(

  . ٣٠٤: ن.م: ظ) ٢(

  . ٣١٧: ن.م) ٣(

  . ٣١٨: ن.م) ٤(

  . ٣٢٠: ، وظ٣١٩: ن.م) ٥(

  . ٣٢٠: أساتذتي ومقاالت أخرى)٦(

  . ٣٢٢: ن.م: ظ) ٧(

  ). مقال(منهجان بنيويان: ظ) ٨(

  . ١٢/١/١٩٨٦عناد غزوان، جريدة الجمهورية، . ، د)قالم(من البنيوية إلى الالبنيوية: ظ) ٩(
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صـــــيل وبســـــط القـــــول ال تنســـــجم مـــــع تصـــــميم ومطالبتـــــه الطـــــاهر بالتف. )١(مـــــنهم لبنيـــــوتيهم

الذي ينشر فيـه، وال تنسـجم مـع العنـوان الـذي أطالـه الطـاهر ليوضـح الطريـق ) المقالة(باب

  . وال تنسجم مع السياق الثقافي النقدي للطاهر، الذي يريد أن يتصدى لها

ال شـك فـي أن األسـتاذ الطـاهر قـد قـرأ عـن البنيويـة، وسـمع "عنـاد غـزوان .يقول د

، وقرأها مترجمة إلى العربية، وسمعها من *قرأها بالفرنسية وربما باالنكليزية. ل وحاوروتأم

فتأملهـــا وأطـــال التأمـــل، وانتظـــر وطـــال االنتظـــار، ... أفـــواه أصـــحابها مـــن فرنســـيين وعـــرب

وانتهـى بـه تأملـه وانتظـاره وصـبره ... وصبر صبر األستاذ االكـاديمي الباحـث عـن الحقيقـة

  . )٢()"بنيوية أعلى مراحل السوء في ترف نظرية الفن للفنمقالة ال(إلى كتابة

قــــد تعــــرض للبنيويــــة بشــــكل حــــاد "إذا كــــان الطــــاهر : ويقــــول عبــــد الســــتار جــــواد

ورافــض، فــإنني مــن خــالل قراءتــي عــن هــذه الحركــة أجــد أن موقــف الــدكتور الطــاهر لــيس 

، )٣("ء الوافـــد الجديـــدجديـــدا، وٕانمـــا يشـــبه كثيـــرا موقـــف االنكليـــز والفرنســـيين واألمـــريكيين إزا

  . )٤(ذات مضامين سياسية اجتماعية -كما أشار الطاهر -ويشير إلى عيوبها وٕالى كونها

  . )٥(بذهنية وظرف معين -شأن المناهج األخر -وهي مرتبطة

                                                 
جابر عصفور، دار آفـاق عربيـة، بغـداد، : عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، إديث كيرزويل، تر: ظ) ١(

اتجاهـــات نقـــد الشـــعر العربـــي : المحـــور الرابـــع -، والشـــعر العربـــي عنـــد نهايـــات القـــرن العشـــرين٢٠: ١٩٨٥

، والبحــث للــدكتور ١٠: ١٩٨٩، ١ئــد خصــباك، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، طعا: المعاصــر، إعــداد

  . إبراهيم السعافين

  . سمعت من زوجة الطاهر أنه كان يقرأ باإلنكليزية، ولكنه ال يجيد التحدث أو المناقشة بها* 

  . من البنيوية إلى الالبنيوية) ٢(

:  ١٩٩٢بــد الســتار جــواد، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ع. أوراق للــريح صــفحات فــي النقــد واألدب، د) ٣(

  . ٣٩: ، وظ٣٤

، ٧: ١٩٧٦زكريا ابراهيم، دار مصر، مصر، . أو أضواء على البنيوية د -، ومشكلة البنية٣٨-٣٦: ن.م: ظ) ٤(

 اتجاهــات نقــد الشــعر: المحــور الرابــع -، والشــعر العربــي عنــد نهايــات القــرن العشــرين ٢٦، و١٣، و١٢، و٧

  . ، والبحث للدكتور محمد مفتاح٣٤٥، والبحث للدكتور ابراهيم السعافين، و٣٠-٢٨: العربي المعاصر

، ١جمـال شـحيد، دار ابـن رشـد،  بيـروت، ط. دراسة فـي مـنهج لوسـيان غولـدمان، د -في البنيوية التركيبية: ظ) ٥(

إبــراهيم خليــل، دار : ان، تــر، ومقــاالت ضــد البنيويــة، جــون هــول ووليــام بويلــوور ووليــامز شــوب٦-٥: ١٩٨٢

  . ٥: ١٩٨٦، ١الكرمل، عمان، ط
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محمـــد عابـــد الجـــابري أهميـــة . وتلـــك اإلفـــادة مـــن المنـــاهج األخـــر يســـندها تأكيـــد د

  .)١(خر للوصول إلى رؤية أشمل وأعمقالمزاوجة بين البنيوية وبين مناهج أ

محمــــد مفتــــاح أهميــــة تمحــــيص الناقــــد .وتمحــــيص الطــــاهر ذاك يعضــــده تأكيــــد د

التعامل العربي مـع تلـك  -إبراهيم السعافين.مثلما فعل د -، بعد أن انتقد)٢(المناهج الغربية

  . )٣(المناهج

فعــل بحاجــة إلــى  -شــأن األديــب -أيضــا يــرى الطــاهر أن الناقــد ١٩٨٥فــي عــام 

وٕاال كيـف تنبـت ) شـق األرض وكربهـا(يحتـاج إلـى هـذه التهيئـة مـن"ومفعوله، فهو ) العزق(

أي أن الناقد هو العازق والمعزِّق . )٤("بذرته وكيف تتلقى الماء والهواء وكيف تنمو وكيف؟

والعــّزاق الــذي يبعــد النباتــات الطفيليــة عــن النباتــات األصــلية، ويهيــئ الجــو للبــذرة الصــالحة 

إن مهمتـه تشــبه مـن بعـض وجوههــا عمليـة العـزق التــي . و، ويحـارب مـا يعرقــل نموهـابـالنم

تتطلب همة وصبرا وٕاخالصا ونباهة واستمرارا بغية حماية النبات المطلوب المنطوي علـى 

  . )٥(الثمر النافع، من الطفيليات الضارة

يكتـب مقـالتين عـن طـه أحمـد ابـراهيم  ١٩٨٦وبدايـة عـام  ١٩٨٥وفي نهايـة عـام 

فيهما كثير من مبادئ النقد، وصفات الناقد التـي يـؤمن بهـا الطـاهر، ويحـث علـى التمسـك 

، ومـا عـّرج )٧(ومن ذلك الحـث وتلـك المبـادئ والصـفات مـا نصـح بـه النقـاد الشـباب. )٦(بها

إذا كنــت اليــوم وفــي نفســي رضــا عــن الــنفس، فــإني كنــت قبــل  ":فيــه علــى تشــعبه، إذ قــال

جّرنـــي إلـــى دروبـــه بحكـــم الظـــروف وحكـــم مـــن اهتمامـــات  اليـــوم أقـــع فـــي لـــوم علـــى تشـــتت

مـن  -وٕانـي. وحففت اللوم بجـّد منحتـه تلـك الـدروب التـي يوّحـد بينهـا جـامع األدب. متعددة

                                                 
محمــد عابــد الجــابري، دار النشــر المغربيــة، . مــن أجــل رؤيــة تقدميــة لــبعض مشــكالتنا الفكريــة والتربويــة، د: ظ) ١(

  . ١٥: ١٩٨٥، ٥الدار البيضاء، ط

، ٣٤٥: د الشـعر العربـي المعاصـراتجاهـات نقـ: المحـور الرابـع -الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين: ظ) ٢(

  . والبحث للدكتور محمد مفتاح

  . ٣٠-٢٨، و٣٤٥: ن.م: ظ) ٣(

  . ٣٨٨: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٤(

  . ٣٨٩-٣٨٨: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(

  . ١٥٨-١٤١: ن.م: ظ) ٦(

  . ١٩٢-١٩١: س؟ . ج: ظ) ٧(
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التأكيـد الخـاص علـى  -بعـد التوجـه العـام -كنـت أفّضـل -باب النصـيحة التـي لـم تتهيـأ لـي

النـــاس بـــي فيـــه، أو المقالـــة جانـــب مـــن تلـــك الجوانـــب، ولـــيكن النقـــد األدبـــي اســـتجابة لثقـــة 

ولــو اســتطعت أن أحقــق نظــرة لــي فــي إجــراء :"، وأضــاف)١("اإلنشــائية وهــي اســتجابة أخــرى

النقـد األدبــي مقالـة إنشــائية تقــرأ لـذاتها كمــا تقــرأ مـن أجــل الكتــاب المنقـود، وتقــرأ عــاش ذاك 

. )٢("االكتاب على الزمن أم لم يعش، لو استطعت ذلك لبلغت درجة ال بأس بها مـن الرضـ

  . )٣(متأخرا -كما أشار -وقد بلغ هذه القاعدة 

عنصـــر مهـــم فـــي فكـــر الطـــاهر يظهـــر فـــي  -وقـــد ورد ذكرهـــا قبـــل قليـــل -والثقـــة

القصــة كانــت ":وممــا يظهــر ذلــك قولــه. مواقــف متعــددة، منهــا ذلــك الــذي يقتــرن بنقــد القصــة

أخـذ مـن قصـائدهم توفر لي متعة، أمـا شـعراء التجديـد آنـذاك والجيـل الـذي بعـده، فإنـك ال ت

أشياء كثيرة، فأبقى في شك لدى قراءتهم من أمري، وال أسـتطيع أن أكتـب عنهـا بثقـة بينمـا 

هنــــاك مــــن . أكتــــب عــــن القصــــة وأشــــّخص عيوبهــــا، كــــذلك فــــإن الشــــاعر حســــاس أكثــــر

القصاصين من شكرني وقال لي بأنك أضات قصصي بشكل دقيق، وهذا مـا أعطـاني ثقـة 

  . )٤("ما في الشعر فلم أر ذلكفي المضي بالنقد القصصي، أ

عمــوده الــذي يعنــي لديــه  -فيمــا رأى -ولكنــه رأى فــي الشــعر بوصــفه جنســا أدبيــا

، مضــيفا إلــى عمــود الشــعر عنــد المرزوقــي )٥("مــألوف الشــعر فيمــا هــو عليــه ووصــل إلينــا"

ال معنــى ":وبهــذه الرؤيــة التراكميــة ال التجاوزيــة يقــول. ســمات مــن لــم يــدخلوا فيــه فــي حينــه

ــالتراث، وٕانمــا المعنــى فــي  -والتقصــير -جيــال الالحقــة فــي دعــوة االجتيــاز أو الســخرلأل ب

وٕاذا كـان اإلجمـاع معقـودا علـى نبـوغ السـياب، فـإن درسـه يبقـى . مزية جديـدة وفضـل جديـد

في احترامه التراث، وأنـه لـم يفكـر باجتيـاز الجـواهري حـين أوجـد لنهـره مجـرى خـارج الجبـل 

خرون مـن السـابقين موقـع عقـدة التجـاوز أو عقـدة التقليـد، فـإن هـذا أما أن يقع المتـأ. األشم

                                                 
  . ١٩٢:  ن.م) ١(

  . ١٩٢: ن.م) ٢(

  . ١٩٢: ن.م: ظ) ٣(

  . ١٩٥: س؟. ج)٤(

  . ٢٧: الشعر والتراث: ٢-الشعر ومتغيرات المرحلة) ٥(
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وأحسـب أن .. الوقوع ال ينفع األجيـال الجديـدة بشـيء، ويبقـى الشـيء كلـه أو جلـه للسـابقين

  .)١("من جاء من األجيال الالحقة يجيد إذا جاء الشعر وهو بعيد عن عبء العقدتين

قـد تنبثـق "):القصة والمسرحيةمن حديث (يقول عن مقاالت كتابه ١٩٨٦في عام 

المقالة عن قراءة لرواية أو مجموعة قصصية وهي لـدى هـذا االنبثـاق قـد تـأتي وهـي أقـرب 

، وقــد ... )أســاتذتي(فتكــون فــي إنشــائها أدخــل بالطــابع العــام لمقــاالت كتــاب ) التحيــة(إلــى

اإليجـاب  -ئذحين -بمعنى الكلمة باعثه األول اإلعجاب والتقدير والفرح، ويغلب) نقدا(تأتي

وهــذا الكــالم تحديــد لمظهــرين مــن مظــاهر منهجــه . )٢("ويمــازج التقريــر طــراوة. علــى الســلب

  . هما التحية والمقالة النقدية

أن الشـعر شـعر وليسـّم القالـب الـذي يطـل علـى "، يؤكـد الطـاهر ١٩٨٧وفي عـام 

ليصــل إلــى .. يحيــي الميــت ويقــرب النــائي" -فــي رأيــه -، ومــا دام الفــن)٣("النــاس مــا يســمى

مخـرج الشـعر فـي عصـر .. إن إخراج البسيط واليومي والفكـري واألسـطوري"، فـ )٤("الجوهر

كعصـرنا يحتـاج إلـى طاقـة ال نملكهـا، تلـك الطاقــة التـي تخـرج المعقّـد مخـرج البسـيط وتقــّدم 

تأخـــذ الموهبـــة طريقهـــا "، ويؤكـــد أن مـــن األشـــياء المهمـــة فـــي الشـــعر أن )٥("الصـــعب ســـهال

الم العاطفـــة والخيـــال والطـــراوة والصـــورة، واالنســـياب والموســـيقى، والثـــأثر الطبيعـــي مـــن عـــ

  . )٦("والثأثير، والعقل خالل القلب، والقلب خالل العقل

قــال معلقــا علــى رأي نقــدي يــرى . ووجــود القــارئ) فهــم الشــعر(ويصــر علــى أهميــة

كنـت قـد . يقرأه أعتقد أن القارئ موجود، ولكن القارئ يريد شيئا":غياب القارئ الجاد لألدب

) علــى اعتبــار أنــه تجديــد(قلــت فــي حــوار مــع عــدد مــن الشــعراء الــذين ينظمــون مــا ال يفهــم

  .)٧("أريد شيئا أقرأه وأفهمه وأتذوقه، فأنتم ال تعطوني هذا الشيء: قلت لهم

                                                 
  . ١٠٠: ن.م) ١(

  . ٥: من حديث القصة والمسرحية) ٢(

  . ٢٠٤-٢٠٣: ، وعن أهمية الشاعرية ال الشكل في الشعر، وعالقتها بالموهبة الكبيرة، ظ٢٠٠: س؟ . ج) ٣(

    .٣٢: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٤(

  . ٢٠٠: س؟ . ج) ٥(

  . ٢٠١: ن.م) ٦(

  . ٢٠٢-٢٠١: ن.م) ٧(
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النقد يعني أن تقرأ ديوانا أو قصـيدة أو كتابـا أو ":ثم يعرج على النقد ورسالته قائال

شـــاهد مســـرحية، وتكتـــب عنهـــا، هـــذا أصـــل النقـــد، ولكـــنهم حّولـــوه إلـــى فلســـفة روايـــة أو أن ت

ــا وانثروبولــوجي وسوســيولوجي هــذه األشــياء بعيــدة عــن مضــمون رســالة النقــد، . وميتافيزيقي

يمكـــن أن ينتفـــع الناقـــد باطالعـــه علـــى هـــذه األفكـــار، ويأخـــذ منهـــا مـــا يتصـــل بالقصـــيدة أو 

أمـــا مـــن الناحيـــة . هـــذا مـــن الناحيـــة الفلســـفية .المســـرحية أو الكتـــاب، ولكنهـــا ليســـت غايـــة

اللغويــة، فأصــبحت اللغــة أشــبه بالرياضــيات، وأصــبح القــارئ ال يجــد أي صــلة بينهــا وبــين 

  . )١("النص األصلي

أعتقــد أن هــؤالء ليســوا نقــادا، فــنحن نأخــذ ":ويضــيف قــائال قــوال غايــة فــي األهميــة

نقـد الـنص، تمامـا مثـل الطبيـب الجـراح عن الفلسفة واللغة والحيـاة اليوميـة مـا يخـدم عمليـة 

. الــذي يــدرس كــل شــيء مــن أجــل العمليــة الجراحيــة، وهــذا الشــيء غائــب عنــد كّتــاب النقــد

  .)٢("ويظهر أن الكالم في النظريات أسهل من الكالم في التطبيق العملي

وربما يكون من المفيد أن نذكر تشـبيه عبـد الفتـاح كيليطـو، الناقـد بمتعـدد الحـرف 

يبدو لي كما يبدو آلخـرين أن الناقـد األدبـي المحلـل للنصـوص األدبيـة يشـبه إلـى ":في قوله

لــــذلك نــــرى المشــــتغل بــــاألدب يســــتعير أدواتــــه ويلتقطهــــا مــــن . حــــد كبيــــر المتعــــدد الحــــرف

يأخذ من هذه العلوم رغـم عـدم تخصصـه فيهـا .. اللسانيات وعلم االجتماع وعلم النفس إلخ

وص التــي يدرســها، والغــرض الــذي يرمــي إليــه مــن فــي أغلــب األحيــان، مــا يناســب النصــ

هــــذا فيمــــا يبــــدو لــــي حــــال كــــل مشــــتغل بــــاألدب اليــــوم وبــــاالمس القريــــب . خــــالل دراســــته

  . )٣("والبعيد

أنــا فــي الحقيقــة أريــد ":أشــار إلــى وظيفــة النقــد فــي مفهومــه، فقــال ١٩٨٨فــي عــام 

الناقـــد : ذا المفهـــوممـــرت أكثـــر مـــن مناســـبة أوضـــحت فيهـــا هـــ[...] النقـــد أدبـــا، إبـــداعا فنيـــا

يتعامـــل مـــع نـــص مبـــدع قصـــة أو قصـــيدة، فلـــيس مـــن المعقـــول أن يشـــرح ويـــدقق ويطبـــق 

بل يطلب منـه . تحل محلها أخرى) موضة(أو أنها. نظريات هي اليوم صحيحة وغدا خطأ

إذا .. القدرة على التحليل، الذوق، االستيعاب، ثم يصب كل هـذا كمـا لـو كـان تجربـة ذاتيـة
                                                 

  . ن. ص: ، وظ٢٠٢: ن.م) ١(

  . ن. ص: ، وظ٢٠٢: ن.م) ٢(

  . ٣٨: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية) ٣(
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وهــذه المقالــة الفنيــة تقــرأ أكثــر ممــا اعتــاد اآلخــرون أن . تابتــه مقالــة فنيــةفعــل ذلــك جــاءت ك

اعتبـر األثـر :"، وأضاف)١("يروا في النقد، وتقرب النص المنقود من القارئ أكثر من غيرها

ومــن ثــم تتحــول هــذه . األدبــي الــذي أقــرأه تجربــة مثــل أي تجربــة أخــرى ممــا تمــر باإلنســان

وفــي هــذا . )٢("ذ أثــرا أدبيــا مبــدعا آخــر يمكــن أن يقــرأ لذاتــهالتجربــة إلــى مقالــة فتكــون حينئــ

  . توضيح لجانب من منهجه ولمظهر من مظاهر ذلك المنهج

وممــا يوســع التوضــيح، قولــه راّدا علــى تلمــيح المحــاور إلــى كــون الطــاهر مبــدعا 

 أنـــا ضـــد القيـــود فـــي النقـــد، وهـــؤالء الـــذين ينقـــدون... بـــل وأجـــزم ال. ال":مختنقـــا بقيـــود النقـــد

بمقتضــى قواعــد ونظريــات وقيــود مــن الخــارج ال يــدّلون علــى شخصــية، وال يزاولــون عملهــم 

بجـوهره األصـلي؛ ألنهـم يتعـاملون مــع كـل أثـر أدبـي ســواء كـان قصـة أو قصـيدة أو علمــا، 

إننــي أواجــه العمــل األدبــي بمــا هــو فيــه وبمــا يــوحي ويعطــي، ومــن هنــا . أصــالة أم احتيــازا

، ) ٣("د األمــر نفســه عنــد نقــد هــذه الروايــة أو هــذه القصــيدةعددتــه تجربــة خاصــة، وٕانــك تجــ

بمقاييس ومعايير اآلخـرين؟ "لماذا أنقد رواية : وقوله مؤكدا االنطالق من النص وكونه أوال

  . )٤("وهذا منهج بالنسبة للنقد. يجب أن أنقدها بما تفضي من تجربة صاحبها

مســيرة علميــة يكــون فيهــا  ومــن مظــاهر النقــد مــا تحققــه الحاســة الناقــدة حــين تأخــذ

على حرص صاحبه في خدمة الحقيقة، والدعوة إلى الدقة لدى القول، والتثبـت "العلم قائما 

لدى الحديث، والضمير الضمير لدى الجمع والنشر، ولدى بيان مواقـع الخطـأ، وتقبـل هـذا 

ســة الحا"أن نــذكر أن  -كمــا نــرى -ومــن المفيــد. ، وذلــك المظهــر هــو اإلشــارات)٥("البيــان

   .)٦("الناقدة ال تزدهر إال في إطار دراسة مقارنة لمناهج العلوم اإلنسانية

المــنهج (وهنــاك مــن أطلــق علــى منهجــه تســمية. الطــاهر عــد مــا يقــوم بــه منهجــا

محـاورو الطـاهر فـي حـواراتهم  -علـى حـد علمنـا -، لكن ذلك االطالق لـم يقلـه)االنطباعي

                                                 
  . ٢٢٥، و٢٢٠-٢١٩: ، وظ٢٠٧: س؟ . ج) ١(

  . ٢٠٨-٢٠٧: ن.م) ٢(

  . ٢٠٨: س؟. ج)٣(

  . ٢٠٨: ن.م) ٤(

  . ٢١٧-٢١٦: ، وظ٢١٦: ن.م) ٥(

  . ١٤: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية) ٦(
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علـــى أن يقـــول لـــه عـــام  -أة محمـــودةوهـــي جـــر  -معـــه إلـــى أن جـــاء صـــفاء صـــنكور وتجـــرأ

ثمة من يصفك بأنك انطبـاعي فـي النقـد، كمـا أنـي أجـد صـبغة ذاتيـة تطغـى علـى ":١٩٨٨

: فقـال الطـاهر -وقد أظهر بحثنا هذا صحة ذلك التوصل -)١("فهمك للمنهج وللنقد عموما

، مـا المقصـود بحسـن )انطباعي ونصف(فهو صحيح، وأنا -إذا أخذ بحسن نية -الوصف"

ية؟ االنطباعية ال تعني الهوى الشخصي وال الـرأي المفـروض وال الحكـم المسـتعجل إنمـا الن

ثمرة قراءة متأنية، وربما قراءات لألثر األدبي وما حولـه، وأحيانـا لنقـاش ومسـاءلة [...] هي

  . )٢("صاحب األثر نفسه من حيث المبنى والمعنى

الطـاهر عينـه فـي قـراءة ) مـنهج(ونقطع االقتباس لنقول إن هذا الكـالم األخيـر هـو

أنــا انطبــاعي مــن خــالل ":وأضــاف. األثــر األدبــي الــذي أشــار إليــه قبــل ذلــك أكثــر مــن مــرة

ونشـــدد هنـــا . )٣("أقـــدم المـــادة الفنيـــة الجافـــة بطـــراوة فـــتحس كأنهـــا انطباعيـــة.. الموضـــوعية

   .دور اإلدارة الفنية في إخفاء الصنعة والجهد البنائي -هنا -التي تعني) كأنها(على

أنـا أخـرج الموضـوعي إخراجـا انطباعيـا، ولـو ":وعاد الطـاهر إلـى تأكيـد ذلـك بقولـه

لقــد قــرأت عنهــا، وكتبــت ودرســت، ولكنــي لــم أقتنــع بــأن ). الســهل الممتنــع(فخــرت لقلــت إنــه

منهجا واحـدا يكفـي للناقـد، فقـد يسـتفيد مـن المـنهج النفسـي أكثـر مـن غيـره فـي روايـة مـا أو 

يكفـــي وال يغنـــي لكـــل روايـــة ولكـــل شـــاعر، ومثلـــه المنـــاهج دراســـة عـــن شـــاعر، ولكنـــه ال 

. إنـه غيـر مقتنـع بتسـيد مـنهج واحـد مـن المنـاهج الموجـودة فـي السـاحة النقديـة. )٤("األخرى

بمـنهج واحـد يسـتقي أدواتـه مـن تلـك المنـاهج ومـن  -وهـذا مـا حـدث -ولكنه يمكن أن يقتنع

  . غيرها

أن يلــم بالمنــاهج وينتفــع بهــا وٕان  إن علــى الناقــد":وذلــك االســتقاء يظهــر فــي قولــه

قراءتـه اياهـا تزيـد عمقـا وسـعة أفـق، ولكــن الـذي يحـدث أن المنـاهج تسـتحيل إلـى موضــات 

ومـن ينظـر فـي المنـاهج يجـد فـي . يلبسها هذا وينزعها ذاك دون شخصية لالبس أو النـازع

ملتــزم إن : بمعنــى أدق. كــل واحــد منهــا منفــردا مــا ينفــع، ومــا قــد يجــر التزامــه إلــى ضــرر

                                                 
  . ٢٠٩: س؟ . ج) ١(

  . ٢٠٩: ن.م) ٢(

  . ٢٠٩: س؟. ج)٣(

  . ٢١١: ، وعن البنيوية وتركيبها مع منهج آخر، ظ٢١٠-٢٠٩: ن.م) ٤(
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مــنهج مــا يبحــث عــن شــيء معــين يطلبــه منــه ذاك المــنهج فــإن وجــده فــاألثر المنقــود جيــد 

وهـذا خطـأ كبيـر؛ . وجدير بالوقفة الطويلة، وأن لم يجـده فهـو غيـر جيـد وال يسـتحق العنايـة

ألننــا ال نفتــرض أن المبــدعين كلهــم وفــي كــل العصــور يخضــعون لهــذه المنــاهج، وال أدل 

ومــا مــوقفي . ج نفســها تتضــارب وتتقاتــل ويمــوت منهــا مــا يمــوتعلــى ذلــك مــن أن المنــاه

  . )١("عندما ألتزم منهجا وضعه غيري، ثم ظهر آخر لينقضه؟

وٕان قلــل  -ويــدور الحــديث حــول الموســوعية، فيــرى الطــاهر أن تعــدد مــا يعنــى بــه

  . )٢(خدم كيف النقد، وعّد هذا من باب التكامل -من كم النقد

ح في ساحة الفكر، وأن ننظر إليـه بـروح نقديـة تنيرنـا، ومن المهم أن نفهم ما يطر 

، وهـــذا يشـــمل القـــديم مثلمـــا يشـــمل الحـــديث، )٣(وتكشـــف لنـــا مـــا عنـــد اآلخـــرين ممـــا يغنينـــا

  . )٤("قدرتنا على اإلبداع تكمن في قدرتنا على توليد األفكار التي تلقيناها عبر التاريخ"فـ

يــة اختيــار أي مــنهج مــن المنــاهج يــؤمن بإمكان -مــثال -وٕاذا كــان عبــد اهللا العــروي

، فـــإن )٥("يتـــيح لــه بلـــوغ غايتــه فـــي الفهــم والتفســـير والقــدرة علـــى توقــع الظـــاهرات"الســائدة، 

الطاهر، ومحمد صالح بن عمر بوصفه باحثا له رأي مساند، يريان أهميـة غربلـة المنـاهج 

  .)٦(واستغالل الصالح منها في دراسة النصوص العربية

ن الطاهر بوجود نظرية نقدية مرتبطة بمكان ما بحيـث تظهـر وقد يكون لعدم إيما

وقــد يكــون إليمانــه بأهميــة . ، صــلة بإمكانيــة اإلفــادة مــن المنــاهج)٧(نظريــات نقديــة متعــددة

                                                 
: ، ظ، وعـــن أهميـــة االطـــالع علـــى مـــا يمكـــن اإلفـــادة منـــه مـــن المجـــاالت اإلنســـانية المجـــاورة٢١٠: س؟ . ج) ١(

٢١٢-٢١٠ .  

  . ٢١١: ن.م: ظ) ٢(

  . المصدر هناك: ، وظ٥: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية: ظ) ٣(

  . المصدر هناك: ، وظ٦: ن.م) ٤(

  . المصدر هناك: ، وظ٥: ن.م) ٥(

، والعربيــــة وثــــورة المنــــاهج الحديثــــة، محمــــد صــــالح بــــن عمــــر، دار الريــــاح األربــــع، ٢١٢-٢١١: س؟ . ج: ظ) ٦(

  . ٩٣: ١٩٨٦، ١ط تونس،

  . ٢١٢: س؟ . ج: ظ) ٧(
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، صـلة باختيـار الكـفء النقـدي للكـفء األدبـي )١(قرن النقد بنماذج مـن النصـوص المنقـودة

  . العربي

إنــي هويــت النقــد األدبــي :"حقــق ثــم قــالســأله محــاور عمــا لــم يتحقــق، فلّخــص المت

بقصـــد أو بغيـــر  -مبكـــرا، وعملـــت جاهـــدا علـــى تغذيـــة هـــذه الهوايـــة، وعملـــت جاهـــدا كـــذلك

على أن يستحيل القـول فعـال، فكـان مـا كـان ممـا كتبتـه علـى أنـه نقـد أدبـي أو عـّده  -قصد

بـــي أرادونـــي للنقـــد األد -علـــى حســـن عـــال مـــن ظـــنهم -ولكـــن النـــاس... النـــاس نقـــدا أدبيـــا

وهم يقولون لو أني اتجهت متخصصا فقط لما أرادوه لكان خيرا وأجدى ورأيتنـي ... خالصا

أرى رأيهــــم، ولكــــن بعــــد فــــوات األوان، فلقــــد تمكنــــت الموســــوعية األدبيــــة مــــن الــــنفس غايــــة 

ــــغ التخصــــص ــــا فــــي فروعهــــا المختلفــــة مبل ــــتمكن، وٕانهــــا تكــــاد تبلــــغ أحيان ومــــن بــــدأ ... ال

  . )٢()"شيء لم يتحقق(مات متشعبا وفي نفسه... وسار متشعبا... متشعبا

ـــة أن يخلـــق الكاتـــب جـــوا مســـتعينا  ١٩٨٨وفـــي عـــام  أيضـــا، يؤكـــد الطـــاهر أهمي

، وأن يحقـق )٤(، وأن يخرق القواعـد ليصـل إلـى بالغـة جديـدة مثيـرة وجاذبـة)٣(بالدهاء الفني

ة فـــي ، وأن يحقــق جــدّ )٥(فـــي التشــبيه أو االســتعارة ال تتــأتى لغيـــره) عجابــة(يحقــق غرابــة و

ولـيس الجديـد أن يـأتي كالمـك حـرا أو . الجديد في الشعر الجديـد"ويؤكد أهمية . )٦(الصورة

أن تتـــأثر وتحـــزن حزنـــا خفيـــا هامســـا وال تعـــرف الســـبب . الجديـــد أن تحـــّس وال تحـــّدد. نثـــرا

منطقيـــا؛ ألنـــه فـــي الجـــو الـــذي تخلقـــه الكلمـــات المحملـــة بالمعـــاني التـــي ال تـــدرك إال وحيـــا 

ه مـــن غمـــوض كأنـــه الوضـــوح، ومـــا تذيعـــه مـــن مـــألوف يبـــدو غريبـــا، ومـــا وهمســـا بمـــا تبثـــ

تعرضـــه مـــن جمـــاد ينـــبض بـــالتهويم واإلشـــراق، ومـــن متباعـــدات لـــديك متقاربـــات فـــي ذات 

  . )٨(، ذاك الذي يمتلك شخصية ال تستعار)٧("صاحبها
                                                 

  .  ٢٢٢:  ن.م) ١(

  . ٢٢٦: س؟. ج)٢(

  . ٤٢: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٣(

  . ٥: ن.م: ظ) ٤(

  . ٢٥١، ٥٢: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٤٨، ٢٢١: ن.م: ظ) ٦(

  . ٢٤٨-٢٤٦: ن.م) ٧(

  . ٢٢١: ن.م: ظ) ٨(
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والـــذي يؤســـس منهجـــا "هـــو الناقـــد الـــذي يمتلـــك شخصـــية  -برأيـــه -والناقـــد النـــاجح

  . )١("طبق منهجا ابتكره اآلخرون وطبقوه قبلهخاصا وال ي

ونجــد مبــادئ فكــر الطــاهر ومظــاهره تترســخ وتتوطــد، ونجــده  ١٩٨٩يجــيء عــام 

يتذكر أنه كان يتحمس لقـراءة الشـعر الجديـد حماسـته لقـراءة الشـعر القـديم، وكأنـه ال يوجـد 

ويخشــى أن ، ويشــير إلــى أن مــن الشــعر الجديــد مــا ال يعطــي نفســه بســهولة، )٢(حــد بينهمــا

يســـتنبط أشـــياء غيـــر موجـــودة، ويغفـــل أشـــياء موجـــودة، ويعيـــد العيبفـــي تقاصـــر نقـــد الشـــعر 

  .  )٣(إلى الشعر نفسه -على ذلك -عنده

الغرابــــة وال ":ويقــــول عــــن إعجابــــه بــــروايتين نهــــج أحــــدهما نقــــيض لــــنهج األخــــرى

فســـه إن الـــنص األدبـــي هـــو الـــذي يفـــرض ن. فهكـــذا يجـــب أن يكـــون النقـــد والناقـــد) عجابـــة(

ويعلـــن عـــن قواعـــده، ولـــيس للناقـــد أن يفـــرض قواعـــد اآلخـــرين مـــن النقـــاد واألخريـــات مـــن 

علــى ســّد  -عبثــا -إنــه إن فعــل ذلــك دّل علــى جمــود، وأشــار إلــى ضــعف وعمــل. الروايــات

  . )٤("طريق اإلبداع

الــذي يعجبنــا "إن : وربمــا يكــون مــن المفيــد أن نثبــت للموازنــة رأيــا للعقــاد يقــول فيــه

غير الذي يعجبنا من البحتري، والذي يعجبنا من هذين غير الذي يعجبنـا مـن  من المتنبي

الشريف الرضي أو من ابي العالء أو من أبي نواس أو من ابن زيدون، والذي يستحق بـه 

  . )٥(!"كل واحد صفة الشاعرية غير الذي يستحقها به البقية

عف التنـوع النقـد؛ حـين أضـ":ويثار موضوع التوّزع في ما يعنى به الطاهر، فيقـول

ألنــه حــال دون التوجــه العــام إليــه، أضــاف مــن جهــة أخــرى إلــى النقــد حــين أراد أن يكــون 

  . )٦("مقالة مبدعة أو قريبة من اإلبداع

                                                 
  . ١٣/٢/١٩٨٨بد اهللا، جريدة المحور، ، حميد ع)ثقافة وفنون(علي جواد الطاهر في صفحة. حوار مع د) ١(

  . ٢١٢-٢٢٨: س؟ . ج: ظ) ٢(

  . ٢٢٩: س؟. ج: ظ) ٣(

  . ١٢٦-١٢٥: الباب الضيق) ٤(

  . ٦-٥: ١٩٦٨، ٧ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط) ٥(

  . ٢٣٠: س؟ . ج) ٦(
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فيجيب مفصـال ) هل أنت انطباعي؟(في نقده بسؤال) االنطباعية(ثم يثار موضوع

عيــــة الهــــوى، أي أن كــــان المقصـــود باالنطبا إذا":١٩٨٨أكثـــر ممــــا جـــاء فــــي جوابــــه عـــام 

المتكلم أو الناقد ال يصـدر إال عـن حالتـه الخاصـة بـه، وعمـا ينسـجم وغرضـا شخصـيا لـه، 

. فليس ذلك من النقد في شيء، وال أراني منه في شيء... وفي الغرض حقد ونفاق وطمع

وٕاذا كان المقصود منـه مـا هـو المقصـود البـارز فـي المصـطلح واالنطباعيـة علميـا، أي أن 

ا يكاد ينتهي من قراءة القصيدة أو القصة حتـى يخـف إلـى القلـم ليريـق علـى الـورق الناقد م

مـن أثـر  -أو السـماع -ما كان للقصيدة أو القصة في نفسه هو وحـده، وفـي لحظـة القـراءة

وللبـاحثين علـى هـذا . لإلعجاب إن اتسقت القراءة وحالتـه النفسـية ولالشـمئزاز إن لـم تتسـق

يحة فمــا هــو بنقــد للقصــيدة أو القصــة وٕانمــا هــو إعــراب عــن النــوع مــن النقــد مؤاخــذات صــح

أقـول إذا كـان المقصـود ... حالة وقع تحت ثأثيرها ذلك الذي سيكتب عن القصيدة والقصة

  . )١("بنقد، وما أنا في شيء منه -لدى التحقيق -من وصفي باالنطباعي هذا، فما هذا

ه لتقبلــه، بشــرط عــن قبولــه هــذا الوصــف، مهيئــا نفســ ١٩٨٨الطــاهر أعلــن عــام 

ونحسـب أنـه كـان عليـه أال . التخلي عن داللته المتداولة، وعن داللته المصـطلحية العلميـة

يقــــع فــــي هــــذا، وهــــو الــــذي يوصــــى بــــأن يــــأتي الجديــــد حــــامال معــــه مصــــطلحه، وبإيجــــاد 

  . )٢(المصطلح الجديد لألمر الجديد

ه باســـم كـــان عليـــه أن يحســـم المســـألة، ويصـــر علـــى تســـمية نقـــد: وقـــد يقـــول قائـــل

كمــا اقتــرح مــن قبــل؛ ألن فــي ذلــك بلبلــة )  ٣()مــنهج النقــد األدبــي(يقترحــه علــى أن ال يكــون

  *. أكثر من التسمية باالنطباعية

أن المـــرء يقـــف "تلـــك التهيئـــة جعلتـــه يحـــدد داللـــة خاصـــة لالنطبـــاعي تتمثـــل فـــي 

نا بمـا حـول طويال عند النص األدبي، يقرأه ويعيد قراءته، ويسـتجلي مزايـاه وأصـالته مسـتعي

النص مما هو لدى األديب الشيء نفسه أو في بيئتـه وظروفـه، وبمـا لـدى الناقـد نفسـه مـن 

وصــــبر وتأمــــل، وكــــأن مــــا يعمــــل علــــى معالجتــــه دراســـــة ... ثقافــــة وعلــــم واطــــالع ونفــــاذ

                                                 
  . ٢٣٦: س؟ . ج) ١(

  . على سبيل المثال ٣٠٤: ومقاالت أخرىأساتذتي : ظ) ٢(

  . ١٢٠: س؟ . ج: ظ) ٣(

  . سنجد تفسيرا مسوغا لهذه التسمية ينسجم وفكر الطاهر* 
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وتســتوي الدراســة فــي نفســه علــى ســوقها مــادة وفكــرا وتاريخــا وتجربــة، وتســتحيل . ومســؤولية

ربة، وتجري هذه األمور كلها بدءا مـن اإلقبـال علـى القـراءة وانتهـاء تجربة مستوحاة من تج

باستحالة تجربة الذات دون أن يكون ذلك ملزما له بالكتابة؛ ألن قلمه عّوده االمتناع علـى 

تكتمــل فيــه الصــورة التــي ســتقدم المــادة  -يطــول أو يقصــر -الطلــب، وأن ال بــد مــن زمــن

وحينئـذ ال بـد مـن الكتابـة والسـير قـدما  -ق للكتابـةالمختمرة بها نفسها مصحوبة بدافع مشو 

  . إنها خطوات منهجه نفسها التي أكدها أكثر من مرة. )١("وطواعية

نهـض الـدافع فـي  إذا":يحاول الطاهر أن يفسر وصـف كتابتـه باالنطباعيـة، بقولـه

اعي فمــا للقلــم بــد مــن تقــديم الثمــرة مقالــة تتصــل بــالمعنى اإلبــد) درجــة االتقــاد(الــنفس وبلــغ

اإلنشــائي أكثــر ممــا تبــدو عقليــة تقريريــة وصــفية، وهــذا الشــكل الــذي تتقــدم بــه إلــى القــراءة 

وٕالـى عـدد غيـر متثبـت ممـن  -على هذه الطواعية واالنسيابية هو الذي يخيـل إلـى بعضـهم

 -وما هي مـن االنطبـاع. أن هذا النقد مقالة وأن هذه المقالة انطباع -يسمون أنفسهم نقادا

 -متكـــررة أحيانـــا -وأي انطبـــاع هـــذا الـــذي يـــأتي بعـــد قـــراءة متأنيـــة. ي شـــيءفـــ -كمـــا رأينـــا

  .)٢(!"ودراسة وتخمر؟

أمــا إذا ألــّح ":ثــم يعــود فيقــع فيمــا نحســب أنــه ال يتســق مــع توجهــه العــام، إذ يقــول

فـال بـأس، ولـيكن لهـم مـا أرادوا .. الذين يصفونه باالنطباع وهـم يعلمـون مـن شـأنه مـا أعلـم

د، وليسـت المسـألة مسـألة كلمـات بقـدر مـا هـي كلمـات حملـت معـاني حين كـان لـي مـا أريـ

وٕاذا تخّلـــت . لـــم تتخـــّل عـــن داللتهـــا المصـــطلحية) االنطباعيـــة(؛ ألن هـــذه الكلمـــة)٣("جديـــدة

عنها في أذهان الناس فقد حملت داللة سلبية في أذهانهم، ولم تحمل المعنى الجديد الـذي 

  . يريده لها الطاهر

 -في هذه الحال وأمثالها حينما يـدور الحـديث حـول مصـطلحكما يعلم  -والمسألة

قــد . المصــطلح مســتخدمة مــن قبــل ألمــر آخــر/ليســت مســألة كلمــات، وال ســيما أن الكلمــة

يكـــون مـــا يقولـــه صـــحيحا حينمـــا يتعلـــق األمـــر بمولـــود جديـــد مثـــل الشـــعر الـــذي ظهـــر فـــي 

                                                 
  . ٢٣٦: س؟ . ج) ١(

  . ٢٣٧-٢٣٦: ن.م) ٢(

  . ٢٣٧: ن.م) ٣(
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ســــتطاعت أن تكــــون أربعينيــــات هــــذا القــــرن، وبكلمــــة قــــد ال تنطبــــق تمامــــا عليــــه، ولكنهــــا ا

  . )١(والطاهر عارف عالم بذلك) الشعر الحر(مصطلحا له وهي

إن ":يشعر الطـاهر بهـذه البلبلـة، فُيظهـر اسـما جديـدا لمـا هـو فيـه، وذلـك فـي قولـه

القلــم يجــد ســبيله ممهــدا حــين ينطلــق مــن عمــل عــال، وهــو فــي انطالقــه ال يحــرر مقالتــه 

وٕانما ينحاز إلى عمل، ويدعو إلـى ... أو.. .انحيازا لشخص، أو دعاوة لفكرة أو مذهب أو

بعــد انحيــازه إلــى نمطــه الخــاص مــن اإلخــراج النقــدي الــذي يحاولــه ويــدعو ... قــراءة عمــل

الـذي يبـدو مزاولـوه قلـوا ) المـنهج الوحيـد(إذا سـميناه -وهو حين يدعو إلى هذا المـنهج. إليه

ونـات دون انقيـاد لقواعـد أو كثروا أصالء، ألي منهم شخصيته وأسلوبه الذي ينبثق مـن مك

  . )٢("إن التقليد فيه ليس تقليدا. خارجية، ودون ضياع في موجة عابرة

والمــنهج الموصــل ) االنحيــاز(ونحســب أنــه مــن المفيــد أن يــوازن القــارئ بــين هــذا

واتباع مـنهج مـن المنـاهج المعروفـة، المشـار إليـه فـي قـول محمـد مفتـاح ) االنحياز(إليه، و

ارات التأويلية القديمة والحديثة، فإنه ينبغي أن ال يعزب عن بال القارئ مهما اختلفت التي":

العربي واالسالمي المعاصر أن لكل تيـار تـأويلي مشـروعه الفكـري والسياسـي الخـاص بـه، 

لـذلك فـإن علـى ذلـك القـارئ أن . فـإذا مـا انحـاز إلـى تيـار معـين، فإنـه انحـاز إلـى مشـروعه

يخية الخاصة بكل تيار حتى إذا انحاز ينحاز عن بّينة، يحلل األسس االبستمولوجية والتار 

إلــــى ارتبــــاط البنيويــــة  ١٩٨٥وقــــد أشــــار الطــــاهر عــــام . )٣("وٕاذا رفــــض يــــرفض عــــن بّينــــة

  . )٤(بمشروع فكري سياسي معين

سعى الطاهر فيمـا سـبق إلـى جمـع أدوات مـنهج النقـد األدبـي مـن المنـاهج األخـر 

شكل عام للنقـد األدبـي ولغيـره، وسـمى المـنهج الـذي التي رآها ليست مناهج نقد أدبي، أو ب

ـــ). المــنهج الوحيــد(-اآلن -يســعى إليــه إبعــاد للمنــاهج األخــر عــن ) الوحيــد(وفــي التســمية ب

  . أحقية االقتران بحقل النقد األدبي

                                                 
  . ٢٩: الشعر والتراث: ٢-الشعر ومتغيرات المرحلة: ظ) ١(

  . ٢٣٨: س؟ . ج) ٢(

  . ١٤٤: ١٩٩٤، ١محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط. ربة نسقية، دالتلقي والتاويل مقا) ٣(

  . ٣٢٢-٣٢١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٤(
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إن الـنمط ":مبـدأ نقـديا التـزم بـه نظريـا وعمليـا، وذلـك بقولـه -هنـا -ويرّسخ الطاهر

، )١("ه هو األمل المخلص في أن يكون النقد إبداعا علـى اإلبـداعإلي -وأدعو -الذي أسعى

وهــذه الرؤيــة تلتقــي مــع رؤيــة روالن . )٢(النقــد األدبــي عــن أن يكــون علمــا -بــذلك -مبعــدا

يشغل مكانـا  -في نظره -ليس هو العلم؛ ألنه"بارت للنقد األدبي، فالنقد األدبي عند بارت 

  . )٣("بي أو مطالعتهوسطا بين العلم وبين قراءة العمل األد

أقرأهمــا مــرة ":ثــم يرســخ منهجــه فــي قــراءة القصــة والروايــة فــي ذهــن القــارئ، قــائال 

أولى لرؤيـة مـدى صـالحيتهما للنقـد، وأقصـد بالنقـد أن أقـدمهما للقـارئ وكـأني داعيـة لهمـا، 

فإن توفر هذا الشرط أعدت قراءتهما، ومعي في الحالين قلم الرصاص أسـّجل مـا يعـّن لـي 

القراءة على هوامش القصة أو الروايـة بمـا يتصـل بـالفكرة، التجربـة، الجديـد، الـنفس،  خالل

الســــيطرة، التــــأثر والثــــأثير، اللغــــة، البنــــاء العــــام، عناصــــر الجمــــال التــــي هــــي أبعــــد مــــن 

أن عودة القارئ إلـى مـا  -هنا -ونظن. )٤("إن المضمون ال يبدو جميال بدونها. المضمون

ــــة ال ــــه فــــي الهــــوامشذكــــره الطــــاهر فــــي بداي ، تكشــــف عــــن الخــــط )٥(ســــبعينيات عمــــا يكتب

  . التصاعدي النامي لمنهج الطاهر

أقصــد أن الشــكل مهــم جــدا ":كالمــه، ويســتمر قــائال -بعــد ذلــك -يوضــح الطــاهر

وقــد أقــرأ القصــة القصــيرة ثالثــة، ثــم ابتعــد عــن الــنص المنقــود والتعليقــات عليــه حتــى . لــديّ 

ســأكتبها، وحينئــذ أشــرع بالكتابــة، وقــد أرجــع خــالل تختمــر فــي نفســي صــورة المقالــة التــي 

وربمـا . الكتابة بين الحـين واآلخـر إلـى الـنص المنقـود نفسـه السـتل مـثال أو أسـتعين بشـاهد

كتبــت المقــال النقــدي هنــا بتســويد وتبيــيض، وقــد أقــرأ التبيــيض مــرة أخــرى قبــل تقديمــه إلــى 

ميم العمــل الفنــي، وٕاذا كنــت المهــم أنــي أحــرص دائمــا علــى االقتــراب كثيــرا مــن صــ. الطبــع

                                                 
  . ٢٣٨: س؟ . ج) ١(

  . ٢٣٨: س؟. ج: ظ) ٢(

  . ٧١: ١٩٧٠التحليل االجتماعي لألدب، السيد يس، مكتبة اإلنجلو، القاهرة، ) ٣(

  . ٢٣٩: س؟ . ج) ٤(

   .١٥: ن.م: ظ) ٥(



אאאא                                      א
  

         

علــى صــلة بالكاتــب فــإني أحــرص علــى أن ألتقــي بــه وأوّجــه لــه األســئلة التــي تعــين علــى 

  . )١("اكتمال البحث

ويشـــير إلـــى إمكانيـــة الـــربط بـــين كتابتـــه عـــن النصـــوص عاليـــة الطبقـــة بإعجـــاب، 

وصــف وربمــا كــان هــذا اإلعجــاب مــن العوامــل التــي دفعــت إلــى ":، إذ يقــول)االنطباعيــة(و

  . )٢("مقالتي باالنطباعية، فإذا كانت كذلك فهي كذلك

لــي فــي المقالــة النقديــة أكثــر مــن ":ثــم يــدور الحــديث حــول مظــاهر منهجــه، فيقــول

نمــط، نمــط أســميه تحيــة بمعنــى أنــي أعــرب فــي مســاحة محــدودة عــن األثــر الجميــل الــذي 

أو -عناصـر الجمـال ونمط فيـه معايشـة واسـتيعاب وتحليـل للوقـوف علـى. تركته فّي القراءة

عليه تركيـب، وكـأن الـنص األدبـي المنقـود قـد اسـتحال باعثـا علـى إنشـاء نـص  -!األصالة

علـى إنشـاء قصـيدة .. آخر، كما يبعث منظر في الطبيعة أو في المجتمع شـاعرا أو قاصـا

أمــا عــن التبلــور المطلــوب لهــذا النقــد األدبــي فيبــدأ بالبــدايات األولــى للمطالعــة، . أو قصــة

د مع الزمن وبتوالي الكتابة، فـإن الصـفات الغالبـة هـي التـي تتكـرر حينئـذ، وتتوضـح ويتوط

  . )٣("وتتوطد بالمناقشة والممارسة الشفهية

] الطـاهر[=أمـا يكفيـه":ويخاطب من يصفه فـي مقالتـه النقديـة بأنـه انطبـاعي بقولـه

هـا الـنص المنقـود تتمالهـا وال تمـّل، وتـرى مـن ورائ.. فخرا أن طلع عليه بهـذه الحلـة الزاهيـة

خـالل الــنص الناقـد، وٕاذا كــان الشـاعر قــد قـال قصــيدته مـنفعال بعنصــر واحـد مــن عناصــر 

الطبيعة، وضاع هذا العنصر خالل حالته النفسية في أثناء النظم مما هي عليه مـن حـزن 

فــإن هــذا الناقــد ... ومثلــه قــد يحصــل للقــاص... عميــق أو كآبــة، ومــن فــرح طــاغ أو ســرور

نطباعيا بقصد من مقاصد الذم كان أقوى من الحالة النفسية التي كان عليهـا الذي سميته ا

لدى قيامـه بعمليـة الخلـق، كـان واعيـا، كـان مالكـا إلرادتـه ورأيـه، فهـو شـاعر وشـيء آخـر، 

وقــاص وشــيء آخــر، وقــل هــو شــاعر أو قــاص فــي نفــس ناقــد، ويكفيــه مــا لــه مــن ملكــات 

  . )٤("وتجارب، وما حّلل قبل أن يرّكب

                                                 
  . ٢٣٩: ن.م) ١(

  . ٢٣٩: س؟. ج)٢(

  . ٢٣٩: ن.م) ٣(

  . ٢٤٠: ن.م) ٤(
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وهـذا القـول أعطـى . التحليل والتركيب مبدأ نقدي أشـار إليـه الطـاهر مـن قبـل هذا

  . للناقد مهمتين وفضيلتين في الوقت نفسه

: على ما يكتبه بقوله) االنطباعية(عدم انطباق داللة -بعد ذلك، من جديد -يؤكد

بـاعي إن هذا الذي سميته انطباعيا لـم يكـن انطباعيـا حتـى بـالمعنى الرسـمي للمـنهج االنط"

ثـأثرا -علـى جـالل مـن زاولـه عقـال وثقافـة -الذي احتواه تاريخ النقد ذات يوم، فقد كـان ذاك

مباشرا بالحال التي عليها الناقد، ومن هنا كان مجده وبؤسـه، مجـده أنـه شـعر علـى شـعر، 

وبؤسه على أنه ليس نقدا، وأن صاحبه سيغّير موقفه من النص الذي تـأثر بـه حـين تتغيـر 

ومــا أريــد للنقــد الــذي أحاولــه أو أدعــو إليــه أن يقــع فيمــا وقــع فيــه النقــاد ...  ةحالتــه النفســي

  .)١("االنطباعيون الذين دخلوا التاريخ ولم يخرجوا منه

يظهــر فــي قولــه مخاطبــا  -كمــا يــرى الطــاهر، لمــا هــو عليــه -إن االســم المناســب

عـو إليـه انطباعيـا إذا، أنـا وأنـت، ومـن سـمى هـذا النقـد الـذي أحاولـه وأد -لنبحـث":المحاور

كـأني أراه ) النقـد األدبـي(أما أنا فقـد سـميته ذات يـوم. لنبحث عن اسم مناسب -بقصد الذم

الوحيــد الجديــد وكــأني أبعــد النقــود األخــرى عــن الســاحة األدبيــة إلــى الســاحات التــي تنطلــق 

 إن هـــذه التســـمية تثيـــر بلبلـــة مصـــطلحية أكثـــر ممـــا تثيـــره كلمـــة: وقـــد يقـــول قائـــل. )٢("منهـــا

وٕاذا مــرت معنــا التســمية )!... منــاهج النقــد األدبــي:(، فتلــك كتــب العــالم تقــول)االنطباعيــة(

جديـدة، نجـد لهـا ) المـنهج الجديـد(فـإن التسـمية بــ) المـنهج الوحيـد(وبــ) منهج النقـد األدبـي(بـ

  . )٣("إن التقليد فيه ليس تقليدا":-وقد مر قبل قليل -)المنهج الوحيد(جذورا في قوله واصفا

مــنهج النقــد (م تثــار فيــه قضــية خطيــرة خطــورة الوصــف باالنطباعيــة والتســمية بـــثــ

إن ":، وقــد تعرضــنا لهــا مــن قبــل، وهــي قضــية القصــد فــي الكتابــة النقديــة، إذ يقــول)األدبــي

وٕان هذا الذي حدثتك عنـه ممـا أحاولـه مـن . صفة الناقد جاءتني من القراء ولم أقصد إليها

يتضــح لــي علــى هــذه الصــورة إال فــي الســنوات األخيــرة لــدى النقــد األدبــي وأدعــو إليــه لــم 

التأمل والمقابالت وأحكام اآلخرين، وقل مثل ذلك فيما كـان مـن شـأن المقالـة لـدّي محاولـة 

أي أن القراء هم الذين تنبهـوا ونبهـوا إلـى الجانـب النقـدي، وهـم الـذين تنبهـوا ونبهـوا . ودعوة
                                                 

  . ٢٤٠: س؟ . ج) ١(

  . ٢٤٠: ن.م) ٢(

  . ٢٣٨: ن.م) ٣(



אאאא                                      א
  

         

هـذا يعنـي أنـك لـم تقـرر ":على تلك الخطورة، فيقـولويتنبه محاوره . )١("إلى الجانب المقالي

 -وٕانمـا اآلخــرون. لـم أكـن مقــررا أن أكـون ناقـدا أو كاتبــا مقالـة":فيجيــب. )٢("أن تكـون ناقـدا

هم الذين سّموني ناقـدا، وسـّموا مـا أكتبـه مقالـة،  -من نقاد وقراء وأصدقاء أو غير أصدقاء

فقبلتهــــا صـــفة وارتضــــيتها  حتــــى صـــدقتها -لحســــن الحـــظ -ومضـــت هـــذه التســــمية صـــعدا

  . )٣("بتقصير في الصفة، وتقصير بأداء الرسالة -حينئذ -وشعرت... رسالة

أن هــذا األمــر ال يســتوي علــى ســوقه وال يتســق إال بــأن  -هنــا، علــى ذلــك -نــرى

حينذاك ال ُيشعر بتقصير . حتى في مجال النقد األدبي) نقد ثقافي(نصف نقد الطاهر بأنه

بأداء الرسالة، وال ينتحل شخصـية لـم يكـن قـد قـرر أن يكـون ممـثال  في الصفة وال بتقصير

إن كانت متعددة، وبدت متناقضـة بـين القـديم جـدا ) نشاطاتي(وعزائي أن":لها، ويكون قوله

فــإن ذلــك ليصــّب فــي آخــر ... والحــديث جــدا، بــين التحقيــق والترجمــة، بــين الحلــة وبــاريس

نشـطة األدبيــة، فــإن حاجتـه إلــى كــل شــيء ولــيس كالنقــد بــين األ... المطـاف فــي نهــر واحـد

، ليس عزاء، وٕانما تجليا للشعور بأهميـة النقـد )٤("إذا وصل -إلى شيء -بعد ذلك -ليصل

بصـمته الخاصـة  -مـن خاللـه، فـي كـل مـا يعنـى بـه -الثقافي الـذي يمكـن أن يجـد الطـاهر

فـــــي الكتابـــــات يـــــرد أحيانـــــا ) النقـــــد الثقـــــافي(وثمـــــرة قراءاتـــــه المتنوعـــــة، والســـــيما أن تركيـــــب

  . )٥(النقدية

وحـــين رأى المحـــاور فـــي ســـؤال الطـــاهر لألديـــب عـــن الـــدالالت الفكريـــة الفنيـــة، 

إن النظريــات الحديثــة ":صــيغة اســتخبارية تهيــئ المــادة النقديــة بشــكل أفضــل، قــال الطــاهر

التي تفصل فصال باتا بين القاص وقصته، والشاعر وقصيدته، نظريات إن لم تكن باطلـة 

ألن القصة جزء مـن صـاحبها فـي تجربتـه، فـي تـأثره، ... لو من أن تكون باطلةفهي ال تخ

                                                 
  . ٢٣٨: س؟ . ج) ١(

  . ٢٤١: ن.م) ٢(

، أي قبـل أن يكتـب الـذيوع ١٩٩٨على نقـد الطـاهر فـي عـام ) ثقافي(نؤكد أننا أطلقنا هذا الوصف. ٢٤١: ن.م) ٣(

  .   عبداهللا الغذامي، بسنوات.بعيدا عن التطابق في المفهوم، على يد دلهذا المصطلح، 

  . ٢٤١: ن.م) ٤(

 ٢١١: أســاتذتي ومقــاالت أخــرى: جــاء مثــل ذلــك فــي حــديث روزنتــال عــن نقــد ييــتس وعــزرا باونــد وٕاليــوت، فــي) ٥(

  . مثال
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في أفكاره، في لغته، وصحيح أن المهم في اإلبداع هـو الـنص، ولكـن الصـحيح أيضـا أننـا 

يمكن أن نستعين على جالء غوامض النص بظروف ميالده، في تجربـة صـاحبه وتاريخـه 

ين يكون معاصـرا أو قريبـا منـا للوقـوف علـى وبمناقشة صاحبه مباشرة ح... وبيئته وعصره

تــرى هـل هــذا هـو الســر وراء عنايتــه . )١("بعـض أســراره، وللحصـول علــى أجوبـة عــن أسـئلة

  ؟)المعاصرة(بمبدأ

إلـى أهميـة الحـذر مـع أجوبـة األديـب، وٕالـى أن ذلـك ال يحـدث  -بعـد ذلـك -يشير

ما كان يطابق ما كان فـي  دائما، وٕالى رؤية المنقودين في حال سؤالهم أو عدمه، في نقده

نفوسهم وتصميمهم، وما يضيء نتاجهم، وما لم يكونوا قد انتبهوا إليه من عوامـل األصـالة 

إلـــى أن هــذا الـــنهج لـــم يقتصـــر علــى القصاصـــين، بـــل شـــمل  -كـــذلك -ويشـــير. )٢(والتميــز

فـي اسـتجالء غـوامض الـنص، وفـي ) المـاحول(وهـذا الـنهج تأكيـد ألهميـة. )٣(الشعراء أيضا

  . ليله، وتسّلم مفاتيحهتح

وفــي ذلــك الحــوار يؤكــد الطــاهر أن عبــد الجبــار عبــاس ناقــد عراقــي ممتــاز، وأنــه 

ونظــن أن هــذا التقــارب فــي المــنهج، وهــذا االعتــراف مــن الطــاهر، . )٤(األقــرب إلــى منهجــه

 ١٩٨٥من أسباب وصف الطاهر باالنطباعي، وال سيما أن عبد الجبار عباس جهر عـام 

أنـــه يلـــّم بالصـــادر، ثـــم يكتفـــي منـــه بـــاألعلى  -أيضـــا -ويؤكـــد فيـــه. )٥(اعيبأنـــه ناقـــد انطبـــ

، وأنــه يبحــث فــي الشــعر عــن الجيــد جــدا، وعــن )٦(واألجــدر بــالقراءة والوقفــة والكتابــة عنــه

اتساق األصالة لشاعر في توالي قصائده ومجموع دواوينه، وأن الفوضى السـائدة فـي عـالم 

التـــي يطلبهـــا ) المواصـــفات(، ويطلـــع منســـابا علـــىالشـــعراء ال تـــدع نقـــدا يختمـــر فـــي الـــنفس

                                                 
  . ٢٤١: س؟ . ج) ١(

  . ٢٤٢-٢٤١: ن.م: ظ) ٢(

  . ٢٤٢: ن.م: ظ) ٣(

   .٢٤٣: ن.م: ظ) ٤(

  . ٣١٨: الحبكة المنغمة: ظ) ٥(

  . ٢٤٤: س؟ . ج: ظ) ٦(
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الذي أتت به البنيوية لما فيه من خطأ فـي عمليـة ) التجريد(، وأن ال بد من ابتعاد عن)١(له

  . )٢(النقد األدبي

أنـت ":نصل هنـا إلـى ركيـزة هـذا الفصـل التـي يتجلـى جـزء كبيـر فـي قـول المحـاور

تريــد أن ":، وفــي تعليــق الطــاهر)٣("د ثابتــةقــارئ جيــد لإلبــداع العراقــي إال أنــك تلتــزم بقواعــ

تقــول إن نقاطــا معينــة تتكــرر عنــد الحــديث أو الكتابــة أو النقــد نظريــا وعمليــا بــدءا بشــرط 

القــول ":، وفــي جوابــه)٤("الموهبــة وانتهــاء بشــرط العــرض النقــدي الــذي عليــه ســمات اإلبــداع

ينــة اعتباطــا وفــي صــحيح، وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك أنــي لــم أصــل إلــى هــذه النقــاط المع

يســر، وٕانمــا جــاءت بعــد دراســات ومناقشــات وتجــارب ظلــت بعيــدة عــن النشــر، قريبــة مــن 

صاحبها ومن أصدقائه، حتى إذا نشرت ظلـت ثابتـة فـي األسـاس، وال سـيما بعـد أن أيـدتها 

تجربــــة النشــــر فــــي االســــتجابات التــــي كــــان يتلقاهــــا صــــاحبها ممــــن يثــــق بــــذوقهم وعلمهــــم 

معقــول أن تبقــى هــذه المنطلقــات هــي هــي فــي حــدودها المحــدودة، ولــيس مــن ال. وضــميرهم

وصــاحبها مســتمر فــي القــراءة والمناقشــة والــدرس والكتابــة والتــأليف، فــال بــد مــن أن يطــرأ 

ـــم يـــأت علـــى وجـــه الـــرفض للماضـــي  عليهـــا تغّيـــر، وكـــل مـــا فـــي األمـــر أن هـــذا التغيـــر ل

وهكـذا يجـب أن تكـون  -داللتـه واالنقالب عليه، وٕانما جاء للتوسع فـي مـداه واإلنضـاج فـي

  . )٥("والضير في أن تكون على الخالف مما كانت. األشياء

ويحسب الطاهر أن في النقاط التي اقترح تسمية مجموعها بالمنهج، مـن المرونـة 

ما يجعلها تتسع للقديم والحديث، وال سيما أنه عاش في أعماقهما، وأن تلـك النقـاط جـاءت 

ي فــي قديمــه وحديثــه، والجــوهر واحــد، وٕاذا اختلفــت فــاالختالف ثمــرة لجــوهر اإلبــداع األدبــ

  . )٦(قليل، وفي العرض دون الجوهر

                                                 
  . ٢٤٤: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ٢٤٦: ن.م: ظ) ٢(

  . ٢٤٧: ن.م) ٣(

  . ٢٤٧: ن.م) ٤(

  . ٢٤٧: ن.م) ٥(

  . ٢٤٨: ن.م: ظ) ٦(
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ثــم يشــير إلــى عــدد مــن مظــاهر منهجــه، وفيهــا مظهــر ربمــا يكــون قــد مــر معنــا 

للجهد النقدي المطلوب أكثـر مـن مظهـر رأينـا منـه ":مفهوما ال اسما، هو الخاطرة، إذ يقول

  . )١("قصيرة أو مطولة التحية والخاطرة والمقالة

الموقــع ":ثــم يحجــم عــن ذكــر موقعــه النقــدي حــين طلــب منــه المحــاور ذلــك، قــائال

  . )٢("النقدي يقرره القراء عادة، وقد ذكرت أن صفة الناقد جاءتني من القراء، ولم أسع إليها

النشـاط النقـدي العراقـي فـي تقـدم، وال شـك، ولـو ":ويلتفت إلى النقد العراقي، فيقول

رضــنا تاريخــه لرأينــا مرحلتــه الحاضــرة متقدمــة مســتوفية كثيــرا مــن شــرائط الحركــة، وٕان استع

وأقصـد باألصـالة خاصـة . كنت أتمنى أن تكون أكثـر اسـتيفاء وأكثـر رصـانة وأكثـر أصـالة

التبعية إلى القديم ألنه قـديم، والتبعيـة للجديـد : أن يتخلى النقد عن تبعيتين يفقد بهما هويته

  . )٣("ألنه جديد

ولكنـك ": ، ولكنه يسـتدرك ويقـول)٤(ثم يميز بين النقد والدراسة الختالف طبيعتهما

وهــذا يعنــي إمكانيــة أن تكــون الدراســة مظهــرا مــن مظــاهر . )٥("ولكنــك ال تعــدم دارســا ناقــدا"

وهنـا يـذكر ":الضـوء علـى عبـد اإللـه أحمـد، إذ يقـول -هنا -ويسلط الطاهر. المنهج النقدي

د اإلله أحمد في كتابيه عن الفن القصصـي فـي العـراق، على شكل واضح جدا الدكتور عب

. وربمــا امتلــك الــدكتور عبــد اإلل فــي نفســه صــفة الناقــد أكثــر مــن امتالكــه صــفة الــدارس

  . )٦("الممارسة والمزاولة واالستمرار -بعد ذلك -وتبقى

، وُيســأل الطــاهر عــن قيمتهــا النقديــة، )إضــاءة الــنص(وتبــرز فــي الســاحة النقديــة

شـــك فـــي أن إضـــاءة الـــنص وتنـــوير القـــارئ بمـــا قـــد يغلـــق عليـــه مـــن مضـــامين  ال:"فيقـــول

للناقــد  -أوال -ال بــد منهــا "، وهــذه الخطــوة ) ٧("ورمــوز، خطــوة متقدمــة فــي العمليــة النقديــة

                                                 
  ٢٤٨: س؟ . ج) ١(

  . ٢٤٨: ن.م) ٢(

  . ٢٤٩: ن.م) ٣(

  . ٢٤٩: ن.م: ظ) ٤(

  .٢٤٩: ن.م) ٥(

  . ٢٥٠: ن.م) ٦(

  . ٢٥٢: ن.م) ٧(
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يقرأه، يتأمله، يسـتعيد قـراءتهن ) طويال(نفسه، أي ال بد للناقد نفسه من أن يقف عند النص

نـاظرا فـي لغتـه ومـا وراء لغتـه، مسـتعينا بعلمـه اللغـوي  يستنطقه، يغوص فيه، ويعـيش معـه

القــديم والحــديث، الشــرقي والغربــي، علــى اخــتالف المســميات مــن المعجــم والنحــو والصــرف 

ومســـتعينا كـــذلك بمـــا يعـــين العلـــم اللغـــوي مـــن ... والســـميائية واألســـلوبية... وعلـــم المعـــاني

والتـاريخ ... لفلسـفة وعلـم الـنفسضرورات يقتضيها هذا النص أو ذاك من شـؤون التـاريخ وا

وبكل المفاتيح التي تقربه من النص، فيحّل بها ما يمكن حّله من رموز )... بالطبع(األدبي

  . )١("إلى القارئ -أو علمه -فإذا انتهى نقل خالصة عمله. ومضامين

 -وٕاذا كان هنـاك مـن يعـد هـذه الخطـوة نقـدا، فالظـاهر لـيس مـع هـذا الـرأي؛ ألنهـا

قـد يؤديهـا الناقـد ) اللغويـة(طوة تؤدي إلى النقد وليست النقـد نفسـه، وهـذه الخطـوةخ" -برأليه

وال يملـــك مـــؤهالت (نفســـه فـــي طريقـــه إلـــى الخطـــوة التاليـــة، وقـــد يؤديهـــا مـــن لـــم يكـــن ناقـــدا

القــراء (ثــم مــن قــال إن القــراء) والقــارئ(، وٕانمــا هــو عامــل يمهــد الســبيل بــإزاء الناقــد)الناقــد

ويمضــون بــه قــدما علــى الوجــه المطلــوب؟ ... ) لغويــا(لــنص المضــاءنقــاد يتســلمون ا) كلهــم

  . )٢("إن قوال من هذا يجافي الصواب، وال يرضي الناقد كما ال يرضي القارئ

التــي تــرى القــارئ ناقــدا، تــرى الناقــد قارئــا، أو هــي لعــب ) أســطورة(تلــك":ويضــيف

ـــــفمـــــو (باأللفـــــاظ واســـــتهانة بالمصـــــطلحات، ال تقـــــل فـــــي فيولتهـــــا عـــــن أســـــطورة ) ت المؤل

ويؤكد أن القـائلين . )٣(!"، النص وحده والنص ال غيره)الذي انفتح)(النص المغلق(وأسطورة

) الخـارجي(يغالطون أنفسـهم؛ ألنـه ال يمكـن أن يولـد نـص معّلقـا فـي الفضـاء"القائلين بذلك 

وألنهـــم هـــم أنفســـهم ال يملكـــون أن يقـــابلوا الـــنص مجـــّردا مســـّلخا بحكـــم مـــا قـــرأوا مـــن تـــاريخ 

فلســـفة، ومـــا عاشـــوا مـــن مجتمـــع وجغرافيـــة، ومـــا تكـــون لـــديهم مـــن قناعـــات وتـــاريخ أدب و 

  . )٤("ووجهات نظر

ال تعنـي أن ألصـحابها المؤهـل الحقيقـي للنقـد، فـال بـأس "ويرى أن العلـوم اللغويـة 

ال ... وبنائيـــا وتخريبانيـــا... فـــي أن نعـــد فالنـــا عالمـــا لغويـــا وفالنـــا ســـيمائيا وفالنـــا أســـلوبيا

                                                 
  . ٢٥٣-٢٥٢: س؟ .ج) ١(

  . ٢٥٤: ، وظ٢٥٣: ن.م) ٢(

  . ٢٥٤: ، وظ٢٥٣: ن.م) ٣(

  . ٢٥٤-٢٥٣: ن.م) ٤(
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كما لم نشترط من قبـل أن نسـمي ... شترط أن نعد أيا من هؤالء ناقداولكن ذلك ال ي. بأس

علـى ... ناقـدا... المقتصر على منهج واحد فـي التـاريخ أو الفلسـفة أو االجتمـاع أو الـنفس

للنقـد والناقـد مـن خـدمات،  -فـي حالـة الصـحة مـن تصـرفهم -ما قّدم، ويقّدم، هؤالء وهـؤالء

لغــوي  -إذا كــان هــذا منهجــا -المــنهج اللغــويإن صــاحب . وللــنص مــن إضــاءات وٕانــارات

  . )١("وليس ناقدا، كما أن صاحب المنهج االجتماعي اجتماعي وليس ناقدا

للناقــد الحقيقــي مــؤهالت غيــر هــذه ":وعلــى ذلــك يحــدد نــوع مــؤهالت الناقــد، قــائال

 ...مؤهالت الناقد تستفيد من العلوم والمنـاهج، مـن علـوم اللغـة وعلـوم المجتمـع. المؤهالت

مـــؤهالت لنشـــاط إنســـاني  -فـــي األســـاس -تســـتفيد ولكنهـــا. تســـتفيد وال تعتمـــد اعتمـــادا تامـــا

  .)٢("خاص جدا اسمه النقد األدبي

فإذا وقـف . ، التي مر ذكر الكثير المهم منها فيما سبق)٣(ثم يذكر مؤهالت الناقد

تـــه بـــإزاء نـــص، إضـــاءه، ونفـــذ إلـــى أســـراره فـــي شـــأن لغتـــه وفكر "امـــرؤ، لـــه تلـــك المـــؤهالت 

، وســــبر أغــــواره، وعــــاد منــــه بــــالجوهر يقدمــــه للقــــارئ تعريفــــا وتحلــــيال ...وعاطفتــــه وخيالــــه

ال يــــرون للحكــــم بــــالجودة ] ١٩٨٩[=حكمــــا ولــــم ال؟ إنهــــم فــــي أيامنــــا هــــذه: أجــــل -وحكمــــا

مكانــا مــن النقــد، وربمــا ســخروا )[...] أو مــا هــو علــى العكــس مــن الجــودة(وعناصــر الجــودة

ـــاريخ العـــا ـــد األدبـــي بالقيمـــةممـــا عـــرف علـــى مـــدى ت يشـــعر الطـــاهر أن هـــؤالء . )٤("لم للنق

عمليــة آليــة، وكـــأن الناقــد آلــة ال حــّس لــه يرهــف، وال ذهــن لـــه "ينظــرون إلــى النقــد وكأنــه 

  . )٥("أن يحيل ما نفذ إليه في النفس إلى قطعة أدبية -أحيانا -يحكم، وال قلم يستطيع

ريقـــه الخالـــد متعاليـــا فـــي ط"هـــو الـــذي مضـــى  -فـــي رأي الطـــاهر -النقـــد الحقيقـــي

. )٧("الذي يرتفع إلى مستوى األدب"، وهو )٦("تاركا الموجات تصطرع وتتكسر تحت أقدامه

                                                 
  . ٢٥٤: س؟ . ج) ١(

  . ٢٥٤: ن.م) ٢(

  . ٢٥٤: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٥٥-٢٥٤: ن.م) ٤(

  . ٢٥٥: ن.م) ٥(

  . ٢٥٥:  ن.م) ٦(
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، ومـــن )٢(هـــو الـــذي يكـــون علـــى مســـتوى المنقـــود -فـــي رأيـــه -والناقـــد الحقيقـــي. )١("األدب

ويؤكـــد أن الـــذين . )٣("يجمـــع بـــين اإلبـــداع فـــي النقـــد واإلبـــداع فـــي التعبيـــر"المستحســـن أن 

يـــدلون علـــى جهـــل مركـــب، "نقـــد المصـــوغ بعنايـــة وبجماليـــة نقـــدا انطباعيـــا يســـمون ذلـــك ال

ويوصـف هـذا النقـد ) بـين منـاهج النقـد(عنصره األول في جهلهـم مصـطلح النقـد االنطبـاعي

وأن الناقد في حالة من حاالتـه النفسـية حزينـا أو مسـرورا، . بأنه الناقد وليس النص المنقود

وأنــه يتقلــب بــإزاء الــنص الواحــد مــن .. أو هجرتــه) الحبيبــة(أو ســاخطا أو راضــيا، واصــلته

فـي  -لقارئـه) الناقـد(حال إلى حال، من حاله هـو ولـيس مـن حـال الـنص نفسـه، ومـا يقدمـه

مـن سـعادة أو شـقاء سـاعة مزاولتـه القـراءة والكتابـة  -أي الناقـد -مـا عليـه هـو -هذه الحـال

ليلـه وتعليلـه والحكـم عليـه بعيدا عن النص نفسه في فهمه كمـا هـو، وتفهيمـه كمـا هـو، وتح

  . )٤("في إيجابه هو وسلبه هو

، التـي عرفنـا أبعادهـا وصـفاتها ممـا مـر سـابقا، فهــي )٥(أمـا الحـال المعاكسـة لـذلك

ولــيس هــذا هــو النقــد االنطبــاعي، وٕاذا خيــل للجــاهلين أنــه كــذلك فلنفــاذه "حــال نقــد الطــاهر، 

  . )٦("النقد األدبي إلى ما وراء البنية، وٕاذا شئت اسما لمنهجه فهو منهج

، ويسـعى إلـى تطبيقـه، يتسـاوق )٧(وذلك اإلبداع في النقد الذي يـدعو إليـه الطـاهر

مع توجهات نقدية حديثة تـدعو إلـى أن يكـون النقـد إبـداعا علـى اإلبـداع، ويسـعى المتبنـون 

  . )٨( لها إلى ذلك

كــنص  إن المســألة األساســية للنقــد":وممــا لــه صــلة بهــذا األمــر قــول كــاري نيلســون

ورغم ما يقول به البعض في الوقت الحاضر بأن . وممارسة هي دائما عالقة النقد باألدب

أكثــر اتجاهــا نحــو الخصوصــية  -النقــد المعاصــر أخــذ بــالتحول ثانيــة إلــى مــا يشــبه األدب
                                                 

  . ٢٥٥: ن.م) ١(

  . ٢٥٥: س؟. ج: ظ) ٢(

  . ٢٤٦: ن.م) ٣(

  . ٢٥٦-٢٥٥: ن.م) ٤(

  . ٢٥٦: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٥٦: ن.م) ٦(

  . ، مثال ١٠: الباب الضيق: ظ) ٧(

  . ٢٥٨: س؟ . ج: عن تنبه الطاهر على عدم امتالك كثيرين لمؤهالت ذلك، ظ) ٨(
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األســـلوبية، أكثـــر طموحـــا نحـــو األصـــالة، وأكثـــر شـــمولية فـــي رؤيتـــه، وأكثـــر ســـلطة علـــى 

ي ذاته على التفسيرات المتعددة، فإن التمييز بين النقد واألدب مـا جمهوره، وأكثر انفتاحا ف

  . )١("زال هو السائد

 . )٢(وقد كان روالن بارت هو األكثر تجاوبا ولهوا بالمجاز في الكتابات النقدية

ومما ثبتت عناية الطاهر به في األدب، تقريب البعيد، وجعل المألوف كأنه غيـر 

، )٤(الــذي تقــوم بــه البنيويــة) العــزل(، واالنتبــاه إلــى مخــاطر)٣(مــألوف، واليــومي كأنــه االبــدي

يشـترط مزاجـا "، والهمـس الـذي )٥(والدعوة إلى المنهج األقوم والثمر األرضـى، والسـعي إليـه

، )٦("وتتبـــع مســـارب الفـــن) قـــراءة الممحـــي(خاصـــا مـــن القـــراء بمـــا لهـــم مـــن رهافـــة الحـــس و

كـاد يـرى بـالعين المجـردة، يخـز وال تـرى اإلبـرة، ال ي) رشـيقا(سلك االلتزام فيـه دقيقـا"ويجيء 

  . )٧("ويلذع وال حامض، ويهدم وال معول

ـــة ـــاه إلـــى تكنيـــك المقال ، والســـمة )٨(ولـــم يقتصـــر الثبـــوت علـــى ذلـــك، فهنـــاك االنتب

، وقبولـه صـفة الناقـد؛ ألنهـا جاءتـه مـن القـراء )٩(الذي دعا إليه) المبدأ الجديد(التبشيرية في

  .)١٠(طوعا

  

                                                 
، ٢٤٨: ١٩٨٩، ١ســالفة حجــاوي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط: مــا هــو النقــد؟، بــول هيرنــادي، تــر) ١(

  . ٢٦١-٢٤٧): هل النقد أدب:(بجواب عنونه)  ماهو النقد؟:(الرده على سؤ : وظ

  . ٢١٥: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٩: الباب الضيق: ظ) ٣(

  . ٣٠: ن.م: ظ) ٤(

  . ٥٠: ن.م: ظ) ٥(

  . ١٣٦: كلمات) ٦(

  . ١٣٦: ن.م) ٧(

  . ١٤٠-١٣٨: علي جواد الطاهر- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين: ظ) ٨(

   .١٥٢: ن.م: ظ) ٩(

  . ٢١٥: ن.م: ظ) ١٠(
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، )١(االعتـراف بشـعرية قصـيدة النثـر إذا وجـد الـروح الشـعري فيهـا -ذلككـ -وهناك

  . )٢(واالبتعاد عن إثارة البلبلة في المصطلحات المستقرة

مهمــة الــدارس "، وهــو )٣(يؤكــد أن ســبر الغــور خطــوة نحــو النقــد ١٩٩٠فــي عــام 

  .)٦(راسةمثلما هو جوهر الد) ٥(ولذا فهو جوهر النقد األدبي. )٤("مثلما هو مهمة الناقد

ثالث "، ُيحدث )٧(ويؤكد أن الناقد األدبي الذي يحّدثك حديث المعلمين أو العلماء

؛ خســارة فــي المنقــود حــين ُقــّدم جاّفــا )خــارج عمليــة النقــد التــي اعترفنــا بهــا(ثــالث خســارات"

يستثقله كثيرون فيصدون عنه، وخسارة في الناقد حين يبقى في دائـرة ضـيقة جـدا، وخسـارة 

] الطــاهر[=مثلــه"، وأن )٨("زف عــن الناقــد والمنقــود بفعــل الجفــاف والثقــلفــي القــارئ حــين يعــ

األعلــى للمقالــة النقديــة ثالثــة عناصــر تتركــب منهــا العمليــة النقديــة هــي أن تعنــي الدراســة 

  . )٩("والنقد وشيئا من الشعر

دراســـتين يخفـــف فيهـــا  -فـــي رأي الطـــاهر -وال بـــد هنـــا مـــن التنبيـــه إلـــى أن هنـــاك

ــا رئيســا، وقــد توجــد مــن أجــل النقــد النقــد، إن لــم ن قــل ينعــدم، ودراســة يكــون النقــد فيهــا ركن

  . نفسه

شــكال فقــط فــي خطــوات "ومــنهج البحــث لــيس . والدراســة تحتــاج إلــى مــنهج البحــث

جامدة متتابعة، وٕانما هو فكر في األساس، والمنهج وسـيلة تنبثـق عنـه األصـالة، ومـن هنـا 

  . )١٠("ؤهل إنسانا بعينه إلى البحثت -فطرية ومكتسبة -جاءت شروط خاصة جدا

                                                 
علـي - ١٩ج -، وموسوعة المفكرين واألدبـاء العـراقيين٢٤٢-٢٤١: ، ومن يفرك الصدأ؟ ٢٧٥: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ٢٢١: علي جواد الطاهر

  . ٢٧٦: س؟ . ج: ظ) ٢(

  . ٢٦٨: ن.م: ظ) ٣(

  . ٢٦٩: ن.م) ٤(

  . ٢٦٩: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٦٨: ن.م: ظ) ٦(

  . ٢٧٠: ن.م: ظ) ٧(

  . ٢٧٠: ن.م) ٨(

  . ٢٦٨: ، وظ٢٧١: ن.م) ٩(

  . ٢٧٥: ن.م) ١٠(
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فـــي حـــال عـــّدها منـــاهج  -أن الكتابـــة عـــن المنـــاهج -بعـــد إدراك -ويعلـــن الطـــاهر

، أي أهميـــة االمتيـــاح مـــن المنبـــع، ويعلـــن )١(تســـتدعي عـــودة للدراســـة فـــي بـــاريس -نقديـــة

أن للناقـــد جانبـــا معرفيـــا ومهمـــا جـــدا يتنـــاول فيـــه المؤلفـــات  -بعـــد إدراك، كـــذلك  -الطـــاهر

  . )٢(والترجمة) التراثية(لدراسات والتحقيقاتوا

هــو فــي أحســن حاالتــه هوايــة غيــر "ويؤكــد أن مــا يــدعى نقــدا مســرحيا فــي العــراق 

تشـعبا أكثـر مـن  ١٩٧٠، وأنـه لـم يكـن يريـد لنفسـه عـام )٣("مطمئنة في أسسها أو مسـتقبلها

، )٤(خول فيــهفــي الــد -مــن قبــل -الــذي هــو فيــه، وال يريــد أن يــدخل ميــدانا لــم يفكــر جــديا 

عمــن كــان يجــب أن يقــوم مــن ناقــد متخصــص أو نقــاد "ولكنــه قــرر أن يقــوم بــدور النيابــة 

متخصصين، ومؤقتا حتى يتحقـق األمـل فـي الواجـب وجـوده، مسـتخدما فـي الغالـب مظهـر 

  . )٥(التحية وسيلة لالشادة بإحسان المحسن

وعــــام   )٦(١٩٨٥عــــام  -بعــــد إدراك -كمــــا أعلــــن  -بعــــد إدراك -ويعلــــن الطــــاهر

وداللــة هــذه . )٨(، أن للقصــة عمودهــا الخــاص بهــا، المــألوف لــديها، الســائرة عليــه)٧(١٩٨٨

علــى مــا اســتقر مــن أصــول وّطــدت الفــن، ولــيس مــن خيــر القصــة أن تحطــم "الفكــرة  هــي 

  . )٩("عمودها، ولإلبداع منافذ خالل العمود

هج ، فيــــــرى أن التطــــــرف فــــــي المــــــنهج الشــــــكالني أو المــــــن١٩٩٢ويحــــــاور عــــــام 

  ، وأن القول بأن النقد إما أن يكون )١٠(الثوري غير محمود بل غير طبيعي -اآليديولوجي

  . )١١(بنيويا وٕاال فال، غير صحيح

                                                 
  . ٢٧٧: س؟ . ج: ظ) ١(
  . ٢٧٧: ن.م: ظ) ٢(
  . ١٥: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٣(
  . ١٨: ن.م: ظ) ٤(
  . ١٩: ن.م: ظ) ٥(
  . ٢٣٥-٢٣٤: من حديث القصة والمسرحية: ظ) ٦(
  . ١٧٩: لنقديمسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير ا: ظ) ٧(
  . ١٠: لعبد الملك نوري) نشيد األرض(-٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي: ظ) ٨(
  . ١٧): بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا) ٩(
  . ٢٨٤: ، وعن المفيد في المنهج الشكالني، وعن اإلفادة من غيره٢٨٣: س؟ . ج: ظ) ١٠(
  . ٢٨٤: ن.م: ظ) ١١(
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لـيس صـحيحا :"هـو -لم يصرح به من قبل على هذه الصـورة -ويصرح بمبدأ مهم

ل صـحة المنقـو  -إذا -ليست. )١("أن تنقل إلى الشرق من الغرب ما لم يكن الشرق مهيأ له

  . ل هي األساس وحدها، وٕانما أهمية تهيؤ السياق المنقول إليه له، أيضاالمنقو 

علـى النقـد ) القـراءة(أن إطـالق كلمـة"، و)٢(ويؤكد مرة أخرى أن الناقـد غيـر القـارئ

إطالقـــة خائبـــة؛ ألن الكلمـــة تقلـــل مـــن شـــأن عمـــق القـــراءة وتخصصـــها وتكرارهـــا بحثـــا عـــن 

، وأن روالن بــارت )٣("فســه فضــال عــن القــارئالســّر، وســعيا إلذاعــة الســّر، خدمــة للمبــدع ن

، أي أن )٤(تـــرك الـــنص بعيـــدا جـــدا، وشـــغل نفســـه بـــنفس الناقـــد وهـــو مـــا دعـــاه بلـــذة الـــنص

  . )٥(إبداعه متطرف إلى درجة احتياجه إلى النقد والناقد

، وأن النهــــوض بالنقـــــد )٦(وشــــّدد علــــى أن عالقـــــة الناقــــد بالمبـــــدع عالقــــة تكامـــــل

، وأن الحــال التــي انتهــى إليهــا فــي )٧(ذي يمثــل النقــد جــزءا منــهيســتدعي النهــوض بالكــل الــ

، وأن منهجـــه )٨(النقـــد أن هـــّم النقـــد لـــيس اكتشـــاف العيـــوب، وٕانمـــا البحـــث عـــن المحاســـن

الخــاص هــو أيــن يكــون، بطريقــة نقــد العمــل مــن داخــل العمــل، وعــدم تطبيــق قواعــد ثابتــة 

  . )٩(وجاهزة

، ولــم ينشــر ذلــك ١٩٩٢لــن عــام كمــا أع -١٩٩٥وأعلــن الطــاهر فــي نهايــة عــام 

يـا للسـرديات مـن (من قبيل العبث والتخريب والهدم، بمقابلتـه) السردية(عن كون -في حينه

  .)١٠()كلمة تسيء

  

                                                 
  . ٢٩٠: س؟ . ج) ١(

  . ٢٩٤، و٢٩٥: ن.م: ظ )٢(

  . ٢٩٣: ن.م) ٣(

  . ٢٩٣: ن.م: ظ) ٤(

  . ٢٩٣: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٩٧، و٢٩٨: ن.م: ظ) ٦(

  . ٣٠٢: ن.م: ظ) ٧(

  . ٣٠٣: ن.م: ظ) ٨(

  . ٣٠٦: ن.م: ظ) ٩(

  .١٤١-١٣٧:كلمات: وعن موقفه من الترجمة والداللة فيما يخص السردية، ظ؟؟؟؟؟ ، :كلمات وفوائد: ظ) ١٠(
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  .)١(١٩٩٢عبد اإلله أحمد من المساندين للطاهر عام.وقد كان د

  . )٢(وكان من المترددين بقبول هذا الوصف والحكم طاهر عبد مسلم الجابري

كتــــاب إدوارد  -وٕان مــــن زاويــــة أخــــرى مختلفــــة وأكثــــر خطــــورة -اهرويعضــــد الطــــ

أن القوة علـى "ففيه تشديد على . ١٩٩٣الصادر في إنكلترا عام ) الثقافة اإلمبريالية:(سعيد

ممارسة السرد، أو علـى منـع سـرديات أخـرى مـن أن تتكـون وتبـزغ، لكبيـرة األهميـة بالنسـبة 

لوســـيلة التـــي تســـتخدمها الشـــعوب المســـتعمرة لتأكيـــد ا"، وعلـــى أنهـــا )٣("للثقافـــة ولالمبرياليـــة

وجهـا خطيـرا للسـرديات يتمثـل فـي تشـكيل سـرديات "، وفيـه يبلـور سـعيد )٤("هويتها الخاصـة

رســمية لتــاريخ معــين ثــم ســعيها الــدائب إلــى منــع ســرديات مغــايرة مــن الظهــور كمــا يبلــور 

  . )٥("الصراع ضد هذه السرديات والسعي إلى تقويضها

بحـديث عـن فجيعـة هـي مـوت فتـى النقـد األدبـي فـي العـراق،  ١٩٩٢م ويختتم عـا

، وانقطـع مشـروع فـي نفـس الطـاهر )٦(لقـد خسـره النقـد السـليم.. أال وهو عبـد الجبـار عبـاس

أخـرى عنــه كتبهـا فــي الـذكرى األولــى ) كلمــة(نجـد كثيـرا مــن سـماته التــي أثبتهـا الطــاهر فـي

وأهمهـــا أعلـــى . اقـــد الناقـــد فـــي رأي الطـــاهر، تشـــبه الســـمات التـــي مـــر ذكرهـــا، للن)٧(لوفاتـــه

هذا  -وحين يكون الناقد أديبا":الذي يقول عنه) إبداعية النقد(شروط النقد عند الطاهر وهو

يبّث تجربة النص بثّا خاّصا في سبك تام ولغة حية، على معنـى  -أعلى الشروط في النقد

ف األول وملتقيــا مــع المؤلــف ســليم مــن معــاني االنطباعيــة، ليقــرأه القــارئ ملتقيــا مــع المؤلــ

، وهذا الـرأي برأينـا هـو أخطـر رأي قرأنـاه للطـاهر، وقـد )٨("ليقف ثالثا معهما] الناقد[=الثاني

                                                 
  . ٥/٨/١٩٩٢عبد اإلله أحمد، جريدة الثورة، . ، د)مقال(سردية وٕاشكاالتهافي ال: ظ) ١(

، طـــــاهر عبـــــد مســـــلم الجـــــابري، جريـــــدة الثــــــورة، )مقــــــال.. !(مناقشـــــات لـــــيس دفاعـــــا عـــــن الســـــردية ولكـــــن: ظ) ٢(

١٠/١١/١٩٩٥ .  

  . ٩: ١٩٩٧، يناير ٩، كمال أبو ديب، مجلة نزوى، عمان، ع)بحث(إدوارد سعيد في الثقافة والهيمنة) ٣(

  . ٩: ن.م) ٤(

  . ٢١، و١٤، و١٠، و٩، و٦: وظ. ٩: ن.م) ٥(

  . ١٥٢-١٥١: كلمات: ظ) ٦(

  . ١٥٥-١٥٢: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٥٥-١٥٤: ن.م) ٨(
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أفــاده مــن نظريــة القــراءة والتلقــي التــي أحّلــت القــارئ موقــع المؤلــف الثــاني مــن حيــث عــدم 

  . )١(ا الموقع الثالثالتفريق بين الناقد والقارئ، أما هو فقد أحّله من حيث تفريقه بينهم

لـــون رفيـــع مـــن ألـــوان "وقـــد يكـــون مفيـــدا أن نـــذكر أن أدب النقـــد لـــدى طـــه حســـين 

مـزاج مـن العقـل "، وأن الـذوق عنـده )٢("األدب يحتاج إلى قدرة وموهبـة وذوق وثقافـة وٕادراك

  . )٣("والشعور

د شـرط النقـ ألن"، أو أي ناقد، شرط من شروط النقـد؛ )٤(وتفرُّد عبد الجبار عباس

الناقـد الكبيـر كالشـاعر  ألن"، و)٥("د كالشـرط فـي الشـعر والقصـة والمسـرحية هـو التميـزالنق

  . )٦("الكبير عالم خاص

يؤكــد الطــاهر عــدم دخولــه إلــى عــالم النقــد األدبــي عــن قصــدية  ١٩٩٤فــي عــام 

لم أدخل إلـى "):كيف دخلت إلى عالم النقد األدبي؟:(وتصميم، إذ قال مجيبا عن سؤال هو

أعنــي أنــي لــم . إذا صــح التعبيــر -ألدبــي، ولكــن هــذا العــالم هــو الــذي دخلنــيعــالم النقــد ا

أن أدخــل هــذا العــالم، أو أن أكــون فيــه ألعــّد ناقــدا، وٕانمــا كــان  -رســما وتصــميما -أقصــد

قــام ":، ثــم يقــول)٧("فيــه طوعيــا وطبيعيــا وتــدرجيا، مــن دون قســر أو ادعــاء -أمــري -األمــر

النظـر إلـى : النقـد األدبـي قائمـا علـى صـفتين همـا هذا الدخول الطوعي الطبيعي إلـى عـالم

اســتقالل الــرأي [...] و[...] الجــوهر، جــوهر الشــعر الــذي يصــير بــه شــعرا، هــو الموســيقى

، ويذكر أنه لم يسّم نفسـه )٨("واالعتماد على الشخصية في الحكم القائم على ذوق مرتضى

عـالم النقـد قصـدا إلـى أن أريـد أن أقـول إنـي لـم أدخـل ":، ويؤكد مـا سـبق قـائال)٩(نفسه ناقدا

أدعى ناقدا، وٕالى أن أميز بالنقد األدبي، إنما جاء اللقب، وربما ألول مرة في العـراق، مـن 

                                                 
  . ٢٩٥، و٢٩٣، و٢٨٧، و٣٥٢: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ١١: ١٩٧٤عناد غزوان، دار الحرية، بغداد، . منهج النقد األدبي عند طه حسين، د) ٢(

  . ٤٧: ن.م) ٣(

  . ١٥٥: كلمات: ظ) ٤(

  . ٣١٣: س؟ . ج) ٥(

  . ٣١٣: ن.م) ٦(

  . ٣١٣: ن.م) ٧(

  . ٣١٦: ن.م) ٨(

  . ٣١٧: ن.م: ظ) ٩(
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الخـــارج، أي مـــن النـــاس فـــإذا هـــم يشـــيرون إلـــى هـــذا الشـــخص بالناقـــد، وٕالـــى عملـــه بالنقـــد 

  . )١("األدبي

قويـــة ال  أهميـــة اإللمـــام بالمـــذاهب األدبيـــة والمنـــاهج، بشخصـــية -أيضـــا -ويؤكـــد

ال وال يمكــن أن يخضــع لمــنهج واحــد، وال وال " -برأيــه -؛ ألن الــنص العــالي)٢(تتبنـى أحــدها

وكــل فضــل المــنهج . يمكــن أن تســتوعبه المنــاهج كلهــا مجتمعــة مــا كــان منهــا ومــا ســيكون

الواحــد، والمنــاهج مجتمعــة هــو مــا تؤديــه مــن خدمــة فــي إنــارة جانــب أو جوانــب مــن ذلــك 

ثم يعلن أن الفرق بين صـاحب المـنهج . )٣("لمنهج جديد أو ناقد جديد النص العالي تمهيدا

المــنهج الجديــد المبتكــر لــه، والناقــد الفــرد الجديــد ال يكــاد يكــون كبيــرا، وأن مؤســس المــنهج 

  . )٤(ناقد، والناقد الفرد ناقد

وســــماه مــــرة أخــــرى  ) مــــنهج النقــــد األدبــــي(وٕاذا تــــذكرنا أنــــه ســــمى منهجــــه هــــو بـــــ

، أو وصــفه هكــذا، عرفنــا أن ذلــك المــنهج الجديــد الممهــد لــه، هــو )ديــدالمــنهج الوحيــد الج(بـــ

. منهجــه هــو، وأن ذلــك الناقــد الجديــد الممهــد لــه، هــو الطــاهر نفســه، أو مــن يســلك مســلكه

التـي كتبهـا فـي الخمسـينيات ولـم ينشـرها، !) النقـد أنـواع(ولذلك يكشف عن أن عنـوان مقالـة

قــد أنواعــا منهــا التــاريخي ومنهــا العلمــي ومنهــا ســاخر؛ ألنــه يريــد أن يقــول لــيس الن"عنــوان 

ومـنهج ). النقد األدبـي(وٕانما هو نوع واحد فقط وليس غير هو... االنطباعي ومنها النفسي

النقد النقد األدبي قائم فيه، أما األنواع األخرى فهي جانبية تأتي وتـروح، وهـي تضـر أكثـر 

مـع الـنص  -مـن ثـم -، وتعاملهـا مما تنفع بسبب مما تدخلـه علـى النقـد ممـا هـو لـيس منـه

  . )٥("بما ليس فيه

ليســـت لـــي باالنطباعيـــة ":قضـــية وصـــفه باالنطباعيـــة، فيقـــول -مـــن جديـــد -وتثـــار

منهجا من المناهج صلة ما أو عالقة مـا، وٕان لوصـفي المتـأخر باالنطباعيـة سـببا، أسـارع 

                                                 
  . ٣١٨: س؟ . ج) ١(

  . ٣٢٠: ن.م: ظ) ٢(

  . ٣٢١-٣٢٠: ن.م) ٣(

  . ٣٢١: ن.م: ظ) ٤(

  . ٣٢١: ن.م) ٥(
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ويــرى . )١("ا فيــهإنــه خـارج طبيعــة األشــياء، وخـارج معنــى االنطباعيـة، وخــارج مــا أنـ: فـأقول

  . )٢(أن محاربته للتطرف الشكالني كانت وراء هذا الوصف

ومــن تلــك الخطــوات . )٣(ويســأل عــن منهجــه، فيــذكر الخطــوات التــي ذكرهــا كثيــرا

علـــى هـــوامش الـــنص مـــا تبعثـــه القـــراءة مـــن شـــؤون البنـــاء "خطـــوة التســـجيل أي أنـــه يســـجل 

والبنــاء العــام فــي وحــدة متســقة، ... زاءوتــرابط األجــ... واللغــة... والفكــر والعاطفــة والخيــال

، وخطـــوة الصـــوغ الجمـــالي الـــذي يـــراه الجـــاهلون )٤("والصـــورة الكليـــة المتكونـــة مـــن القـــراءة

  . )٥(والمغرضون انطباعا وانطباعيا، ويراه هو امتزاج الذات بالذات

كـال لـم يسـفر االنتظـار :"ويسأل عن نتيجة انتظاره جيال جديدا مـن النقـاد، فيجيـب

  . )٧(، ويذكر أسباب انقطاع مسيرتهم)٦("ءعن شي

الناقد الذي حاز "، يؤكد الطاهر أن عبد الجبار عباس هو ١٩٩٤في العام نفسه 

لقب الناقد بحق، ويكفي أنه وهب نفسه للنقد وحده لم يشرك به عمال آخر، ولم يشغل تلك 

أو فـــي الـــوطن  الــنفس بوظيفـــة تقّيــده، فكـــان بـــذلك متفــردا بـــين مــن زاول النقـــد فـــي العــراق،

العربــي، وهكــذا يجــب أن يكــون األمــر، فالنقــد األدبــي نشــاط قــائم بنفســه إذا أشــرك بــه جــار 

أن تتعامــل مــع الــنص بمــا يقــوم "، وأن الموضــوعية الحقيقيــة هــي )٨("الشــريك علــى الشــريك

أن تعـــرب عمـــا يكـــون لـــذلك "، وأن الشخصـــية الناقـــدة هـــي )٩("عليـــه الـــنص ومـــا يـــدل عليـــه

وبمــا يمكــن أن يشــيع مــن ثــأثير فيمــا يتميــز بــه ممــا ســواه، وفيمــا يفــرض الــنص مــن أثــر، 

وجـد فـي حـال خاصـة "، وأن أيـا مـن المنـاهج التـي عرفهـا النقـد األدبـي )١٠("القول فيه عليـه

                                                 
  . ٣٢٢: س؟ . ج) ١(

  . ٣٢٤-٣٢٣: ن.م: ظ) ٢(

  . ٣٢٤-٣٢٣: ن.م: ظ) ٣(

  . ٣٢٤-٣٢٣: ن.م) ٤(

  . ٣٢٤: ن.م: ظ) ٥(

  . ٣٢٦: ن.م) ٦(

  . ٣٢٦: ن.م: ظ) ٧(

  . ١٤: الحبكة المنغمة) ٨(

  . ١٥: ن.م) ٩(

  . ١٥: الحبكة المنغمة)١٠(
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أن النص األدبي أوسع وأعمق وأعظم مـن أن يقيـده "، و)١("وله مساوئه إلى جانب محاسنه

  . )٢(!"ناقد الناقد إذا وقع تحت سلطان غيره؟ثم أين يكون ال -يقيده منهج من تلك المناهج 

  . )٢(!"غيره؟

يحســن بمــزاول النقــد أن يلــم بهــذه المنــاهج "وهــذا الكــالم ال ينفــي اإللمــام بهــا، بــل 

  . )٣("أكبر منها وأوسع منها -حين يكون أصيال -ولكنه يجب أن يكون 

لالنطباعيـــة، وصـــلتها بعيـــد الجبـــار عبـــاس، أو  -مـــن جديـــد -ويتصـــدى الطـــاهر

االنفعاليــة المطلقــة ) االنطبــاع(محّملــين) انطبــاعي(لقــد عابــه أنــاس بأنــه":يقــولصــلته بهــا، ف

وهــذا غيــر صــحيح، ولــم يكــن شــيء منــه فــي . والذاتيــة المطلقــة، والهــوى والنــزوات المتقلبــة

الــذي يحتجنــه علــى عبــد الجبــار ) االنتقــام(عبــد الجبــار عبــاس، وٕان الح بــالقول شــيء مــن

مـــا يتمتـــع بـــه عبـــد الجبـــار عبـــاس مـــن أصـــالة ) همســـاء(الـــذين) المنهجيـــون(عبـــاس أولئـــك

وشخصية ورواء المقالة، وما هم محددون فيه لضيق في نطاقهم النقدي من منـاهج ليسـت 

  . )٤("لهم، وليس على الجدة التي يرونها لها، وما هي من الكمال في شيء

 ،)٥(ويجهـر بأنـه ناقـد انطبـاعي) االنطباعيـة(وٕاذا ما راح عبد الجبار عبـاس يتبنـى

، أي *، بــل ســابق لهــا)٦("أنــا انطبــاعي ونصــف":فــإن ذلــك شــبيه بحــال الطــاهر عنــدما قــال

إلـى الدرجـة التـي  )٧(بالمعنى الذي هو عليه وله، مما يقترب كثيرا من معناها عنـد الطـاهر

يريـد أن يقـول "، وكـأن أحـدهما أو كليهمـا )٨(يمكن وصف نقـدهما بكلمـة واحـدة هـي األدبـي

وكلمـــا عمـــق الـــنص عمـــق ... لنقـــد هـــو مـــا أزاولـــه وأجـــّود فيـــه وأبـــدعإنـــي ناقـــد فقـــط، وٕان ا

                                                 
  .  ١٦: ن.م: ظ) ١(

  . ١٦: ن.م) ٢(

  . ١٦: ن.م) ٣(

  . ٣٢٩-٣٢٨: س؟ . ج: ، وظ١٦: ن.م) ٤(

  . ٣٣٠: وعن جهر الطاهر بأنه ناقد انطباعي، ظ ،٣٢٨: س؟ . ، وج٣١٨، و١٦: الحبكة المنغمة: ظ) ٥(

  . ٢٠٩: س؟ . ج) ٦(

  . ١٩٨٥، وعبد الجبار عباس جهر بذلك في عام ١٩٨٨الطاهر قال ذلك في عام * 

  . ٣٢٩: س؟ . ، وج١٧-١٦: الحبكة المنغمة: ظ) ٧(

  . ٣٣٠: س؟ . ج: ظ) ٨(
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وهــذا الكــالم يبعــد المنــاهج األخــر واالنطباعيــة المعروفــة عــن ســاحة النقــد األدبــي . )١("النقــد

ليبقــي مــنهج الطــاهر وعبــد الجبــار عبــاس ومــن يشــبههما ســابقا أو الحقــا، وحــده فــي تلــك 

  . )٢(الساحة

ــــل د الطــــاهر متجــــاوزا المصــــطلح "فــــر إلــــى كــــون عبــــد الكــــريم راضــــي جع.وتوصُّ

، يتفــق وفهــم الطـــاهر، وال يتعــارض مــع عــدم إيمــان الطـــاهر )٣("الرســمي للنقــد االنطبــاعي

، والتجـاوز )٤(بالتجاوز بصورة عامة؛ ألن التجاوز المرفوض اجتياز ورفض ما سـبق جملـة

  . والتجاوز هنا تحقيق خطوة متقدمة

يث، ومــن ذلــك قــول الطــاهر عــن ومــنهج الطــاهر يفيــد مــن القــديم إفادتــه مــن الحــد

وٕانمــا هــو شــرح "لــيس شــرح المرزوقــي لهــا شــرحا فقــط، : شــرح المرزوقــي لحماســة أبــي تمــام

مـا يتصـل منـه القـديم بالحـديث، ) النقـد(بـل إن فـي هـذا) النقـد(وأشياء أخرى ألخصـها بكلمـة

 ،)٥("ومـــا يمكـــن أن يجـــد فيـــه الحـــديث مـــا ينفعـــه ويعجبـــه ويدهشـــه، ومـــا ال يجـــده فـــي غيـــره

الشرح وأحبه، وسعد بمـا التقطـه "في مدة ثالثة شهور ويزيد ] الطاهر[=أِلف الباحث: وقوله

  . )٦("من مادة نقدية رآها رائعة نافعة، ازداد بها المرزوقي مجدا وحداثة

ومنهج الطاهر يكشف عن سابقين مماثلين، ومن أولئك السابقين المرزوقي الـذي 

نص والوقفة المتأنية عنـده والكـالم فيـه، والتعليـق عليـه، ال"من خالل عنايته بـ) ناقديته(تبرز

وٕابراز صور البالغة فيه، واإلعالن عن أسرار مبانيه، والغوص على معانيه، وبحكم هنـا، 

  . )٧("وحكم هناك، وتعريف لمصطلح أو ما سيكون مصطلحا

                                                 
  . ١٧: الحبكة المنغمة) ١(

  . ٣٣٠: س؟ . ج: ظ) ٢(

عبــد الكــريم راضــي جعفــر، مجلــة آفــاق عربيــة، . ، د)بحــث(علــي جــواد الطــاهر. نقــد االنطبــاعي عنــد دمفهــوم ال) ٣(

  . ٦١: ١٩٩٧آب  -، تموز٢٢، س٤ع

  . ١٠٠: الشعر والتراث: ٢-الشعر ومتغيرات المرحلة: ظ) ٤(

  . ٩: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٥(

  . ١٠: ن.م) ٦(

  . ١٥٩: ن.م) ٧(
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، يؤكــد الطــاهر أن المجــدد لديــه هــو المجيــد، والعمــل الجديــد هــو ١٩٩٥فــي عــام 

وأدبي فقط، لـه مـا يلـزم للناقـد مـن طبـع  -أن حاجتنا تتلخص بناقد أدبي"، و)١(الجيد العمل

  . )٢("واكتساب، وعليه ما على الناقد من السهر على القراءة والمتابعة والكتابة

بعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة التـــي ســـعينا فيهـــا إلـــى التقـــاط مـــا يتصـــل بمـــنهج الفكـــر 

مـــوازنين بـــين مـــا لحـــق ومـــا ســـبق، وبـــين مـــا لـــدى النقـــدي ومظـــاهره ومبادئـــه عنـــد الطـــاهر 

لقـد شـددنا علـى : الطاهر في أحيان معينـة ومـا لـدى غيـره مـن مفـاهيم وأدوات، نقـف لنقـول

مــا يتصــل بالنقــد األدبــي عنــد الطــاهر لكونــه الحقــل الــذي شــاع عنــه عملــه فيــه أكثــر مــن 

مثلمــا ) المــنهج(اســمغيــره، فوجــدنا المبــادئ كثيــرة ومتناغمــة، ووجــدناه يطلــق عليهــا أحيانــا 

 -بصــورة عامــة غالبــة كمــا وصــف هــو نفســه -أحيانــا أخــر، وألفينــاه) المظــاهر(يطلقــه علــى

إذا كـان الفصـل بحاجـة إلـى خاتمـة : ونقف لنقـول أيضـا. يسير في خط مستقيم ال يتناقض

تسمي المـنهج وتصـفه، فإننـا قـد جعلنـا تلـك الخاتمـة فصـال رابعـا ليكـون البحـث علـى شـكل 

الكــائن الحــي، وال تســتطيع أن تكــون صــورة متكاملــة عنــه إال بــاالطالع علــى مراحــل نمــو 

  . سيرورته وصيرورته بصورة كاملة

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  
                                                 

  . ٣٣٥: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ٣٣٧: ن.م) ٢(
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  الفصل الرابع

  
نظار الفكر النقدي وطبيعته ومالحمه م

   حتليليةنسقية قراءة 
  لنقد الطاهر

  
فــي األثــر مــا يــدل علــى المــؤثر، وفــي الصــنعة مــا يــدل "

  . ١٤٦:تذتي ومقاالت أخرىأسا". على الصانع

  

  

  

  

  

  املبحث األول
ة بوصفها منظارا للفكر النقدي عند الطاهر 

ّ
ي
ّ
  الطب
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، فنجـد قولـه ١٩٥٧نشرت عـام ) مقاالت(نقرأ في مقالة من مقاالت كتاب الطاهر

هـم يقـدمون للقـراء ولمـن يعجـبهم أن ":عن النقاد الـذين يضـعون شـروطا عديـدة فـي أمـر مـا

إلـخ، ويطلبـون إلـيهم  -ثالثـا -ثانيـا -هذا أوال: طويلة من األدوية) وصفة(يكونوا قصاصين

أن يشــربوا هــذا فــي الصــباح قبــل الفطــور، وذاك بعــد الغــداء بنصــف ســاعة، أمــا األقــراص 

ونحـن ال :"وعلى الرغم من لهجة السخرية الواضحة، فإنه قـال. )١("فقبل النوم بدقيقتين فقط

  . )٢("ننكر جدوى هذه الوصفات

 -أدويـة -وصـفة):(اللـوازم الطبيـة(هنا ليس اإلنكار أو عدمـه، وٕانمـا هـذهما يهمنا 

الناقد يبدو طبيبا إال أن لهجـة السـخرية تخفـف ). التوجيهات الطبية -األقراص -التوقيتات

  . من شدة التشبيه مما يجعل توقفنا عنده قصيرا

ائر ونقرأ فنصل إلى حديثه عن أثر أدب تشيكوف في تهذيب الطبع وتنبيـه الضـم

وٕاذا علمـت أنـه كـان طبيبـا يـداوي النـاس، عرفـت ":من غفوتها أو غفلتها، ثم إلى قوله عنه

كيــف أن الموهبــة الصــادقة تشــّق طريقهــا، وعرفــت كيــف أنهــا تســتغّل كــل شــيء فــي ســبيل 

  . )٣("ظهورها ونبوغها

يمكـــن أن تســـتثمر فـــي األدب؟ أو يمكـــن أن ) المهنـــة الطبيـــة(هـــل يعنـــي هـــذا أن

ال آخــر غيــر مجــال الطــب؟ الــنص يثبــت إمكانيــة ذلــك، مثلمــا يثبــت نــص تســتثمر فــي مجــ

آخـــر أن الموهبـــة نفســـها تضـــيع إذا لـــم يرعهـــا طبيـــب؛ فقـــد قـــال عـــن عـــدم االكتـــراث بأهـــل 

ـــا، وستتصـــل الشـــكوى ويســـتمر :"المواهـــب ـــا نشـــكو ضـــعفا فـــي كثيـــر مـــن جوانـــب حياتن إنن

 -للطبيـب. )٤("وحكماءه الحـاذقينالضعف؛ ألننا لم ُنِعّد لمعالجة المرض أطباءه الماهرين 

  . داللة أوسع مما ألفه الناس واألطباء أنفسهم -هنا، كما يبدو

واكتشاف المواهب ورعايتهـا يحتـاج إلـى الموهبـة؛ وهـذا مـا يجعـل اشـتراط الموهبـة 

منــذ حــوالي مئــة العــام يــذكر شــيئا مــن ) ســنت بيــف(وكــان... مالحظــة إنســانية"فــي الناقــد 

على نحو ما ... إال في متناول من أوتوا الموهبة الطبيعية -النقد -نلن يكو (هذا، إذ يقول

                                                 
  . ٤٥: مقاالت) ١(

  . ٤٥: ن.م) ٢(

  . ٤٩: ن.م) ٣(

  . ٢٢٣: ن.م) ٤(
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! الناقـد موهـوب مثلمـا الطبيـب موهـوب؟. )١()"يتطلب الطـّب حاّسـة خاصـة عنـد مـن يزاولـه

نعم إنها كـذلك فـي نظـره عـام ! أيتطلب النقد حاّسة نقدية مثلما يتطلب الطّب حاّسة طبية؟

١٩٥٨ .  

قــال ). الغشــيم(للطبيــب -فــي نظــره -شــبيها) غشــيمال(كــان الناقــد ١٩٦١وفــي عــام 

لشاكر جـابر، ) األيام المضيئة(من الممكن أن أجد قائمة من الصفات في: في معنى ذلك

يرســــل بهــــا إلــــى ) غشــــيم(ولكــــن هــــذه القائمــــة ليســــت بــــذات قيمــــة، وٕانهــــا لوصــــفه طبيــــب"

  . )٢()"غشيم(صيدلي

النظــر إليــه علــى أنــه أخــف ثقــال مــن ) غشــيم(والنظــر إلــى الناقــد علــى أنــه طبيــب

مــريض ترجــى لــه العافيــة؛ ذلــك النظــر الــذي يظهــر فــي قولــه عــن الناقــد الــذي ينســاق فــي 

، )٣("كـــم أرجـــو لـــه العافيـــة":المـــألوف، فـــال يـــنّم عـــن امـــتالك ذوق، وال يعلّـــم المنقـــود شـــيئا

  . جدا فالطاهر يتصوره مريضا جدا

وتوليهـــا "اللغـــة العربيـــة ونســـتمر فـــي القـــراءة فنـــراه يرجـــو وزارة المعـــارف أن ترعـــى 

وفـــي هـــذا . )٤("عنايتهـــا، فتؤلـــف اللجـــان الجـــادة لتشـــخيص الـــداء، ووصـــف الـــدواء العاجـــل

  . الكالم من السعة في النظرة الطبية ما ال يخفى على أعجل نظر

تتنوع في ذخيـرة الطـاهر اللغويـة، مثلمـا تتنـامى نظرتـه الطبيـة ) اللوازم الطبية(هذه

أن "كـل مـا أردنـاه مـن القصاصـين : عالوة علـى مـا سـبق، نـراه يقـولف. أو نظرتنا إيه طبيبا

يـــأتي الفاعـــل مرفوعـــا، وأن تكـــون الجملـــة ســـليمة البنـــاء، وأن تولـــد عبـــارتهم طوعـــا ال أثـــر 

  . ، مؤكدا التمكن واالختمار)٥("لإلعياء عليها، وال عالمات لإلجهاض فيها

                                                 
  .  ١٥: مقاالت) ١(

  . ١٤٤: ن.م) ٢(

  . ١٢: كلمات) ٣(

  . ٢٤١: مقاالت) ٤(

  .١٥٨: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٥(
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بـين األنـواع [بلية التنقل ليست":ويقول مؤكدا أهمية االنصراف إلى نوع أدبي واحد

شــــأن كثيــــر مــــن الباليــــا  -وقفــــا علــــى القصاصــــين، وليســــت ظــــاهرة عراقيــــة فقــــط] األدبيــــة

  . )١("أما حجج المصابين بها فهي جاهزة ميسورة. األخرى

مثــل األغذيــة، يحتــاج  -فــي نظــر الطــاهر -نــدخل فــي الســبعينيات، ونجــد الــنص

بيانهـا "أكثر ضررا، لذا فإن نقد العيوب بـ إلى إنضاج أو اختمار، وفاسده مثل فاسدها، بل

أن لنقـــد العيـــوب "، أي )٢("وٕاذاعتهـــا واجـــب ومطلـــب، خدمـــة للـــذوق، وحرصـــا علـــى الجـــودة

ولكـــن . )٣("وأن هـــذه الضـــرورة محاربـــة الـــنص الفاســـد خشـــية مـــن فســـاد الـــذوق... ضـــرورة

صـوص إلـى كتابـة ن -بطبيعـة الحـال -المجتمع الـذي يسـعى إلـى الرقـي والتحضـر، يسـعى

وعلـى ذلـك فـإذا مـا وجـد الـنص الجيـد . عالية الطبقة متجاوزا الكتابات التي تعرقـل مسـيرته

أدلــة مــن دالئــل المــرض  -كمــا نعلــم -وســمات الحــال. )٤("لــيس نقــد العيــوب دليــل صــحة"فـــ

  . عند الطبيب، وعالمة من عالماته عند المريض

ته إلــى أن محمــود تتضــح أهميــة ذلــك االختمــار المشــار إليــه قبــل قليــل، فــي إشــار 

التجربة، وتركهـا تختمـر "، استبطن )موت الرجل الذي سبق موته(أحمد العزب كاتب قصة

  . )٥("وسقطا) طرحا(حتى تكتمل، ولم يقسرها على الوالدة فتأتي

وهــذه اإلشــارة تتضــمن أهميــة احتــرام القــارئ وٕافادتــه؛ واحتــرام القــارئ يســتدعي أال 

حــدة مــرتين بعنــوانين مختلفــين؛ ألن ذلــك يــؤدي يطبــع القصــاص مجموعتــه القصصــية الوا

الذين اكتووا أمـس بنـار "إلى خسارة األديب أكثر من خسارة القارئ، والشاهد على ذلك أن 

عـن  -هنـا -أيتحدث الطـاهر. )٦("قد اكتسبوا نوعا من المناعة[...] الدكتور يوسف إدريس

المــؤمن ال (ع، وعــن مــرض ال يصــيب اإلنســان إال مــرة واحــدة؟ إنــه يتحــدث عــن االنخــدا

  ). يلدغ من جحر مرتين

                                                 
  . ١٦٠: ن.م) ١(

  . ١٩٣: كلمات) ٢(

  . ١٩٣: ن.م) ٣(

  . ١٩١: ن.م) ٤(

  . ٣٠٤: من حديث القصة والمسرحية) ٥(

  . ٣٩٣: من حديث القصة والمسرحية )٦(
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يتجلـى ذلـك فـي قولـه عـن عـدد مـن الـذين . داء عياء -في نظر الطاهر -الخداع

أمــا المصــيبة فــي الــداء العيــاء، فهــي أن تتحــدث فــي يســر ":تحــدثوا عــن مهرجــان أبــي تمــام

 منقطع النظير بلهجة توحي إلـى القـارئ المغّفـل أنـك شـهدت المهرجـان مـن أولـه إلـى آخـره

  . )١("قلبا وقالبا، جسما وروحا

الوبـال المبكـر والمـوت "والغرور وبـال مبكـر، حيـث إن نتيجـة غـرور األديـب هـي 

  . )٢("في المهد

إن ثناء هـذا ":يقول عن الناقد الذي يبالغ في الثناء. والمبالغة في الثناء داء خطر

قـدر مـا تحـارب الثنـاء  -فـي هـذه الحالـة -وٕانـك ال تحـارب. الناقد مضّر خطر تجب حربه

فما صاحبك بناقـد ومـا . الناقد، وٕانك إذ تعلن هذه الحرب تشّخص الداء وتجتّثه من الجذر

تطلق في هـذه ": على من ال يستحقها) الكبير(ومن ذلك الثناء إطالق كلمة. )٣("هو بنويقد

ع األيـام كلمـة الكبيــر أو مـا هـو منهــا وٕاليهـا، علـى فــالن وفـالن ممـن هــم ليسـوا كبـارا، فلنقلــ

  . )٤("عن هذا البالء قبل أن يستشري

وكــل جديــد زاد جديــد يقّويــك علــى :"غــذاء، وجديــده زاد جديــد -فــي نظــره -والــنص

الرحلة في عالم األدب، ويعينك على العودة سالما معافى، حامال إلى قارئك صـفحة أكثـر 

  . )٥("نضجا، وأبعد غورا

إن مؤلـف ":ب أهـال للقـراءةوهنا علـى القـارئ وعلـى الناقـد االنتبـاه فليسـت كـل الكتـ

لــيس أهــال للتــأليف، ومــن ثــم فكــل مــا ينقلــه إليــك بــين الــدفتين خطــأ أو  -ياســيدي -الكتــاب

فهــل دفعــت دينــارك مــن أجــل هــذا؟ هــل تــذهب إلــى الطبيــب ليزيــدك . نــاقص أو بــين بــين

  . )٦("مرضا

                                                 
  . ٣٩: وراء األفق األدبي) ١(

  . ٤٥: ن.م) ٢(

  . ٤٨: ن.م) ٣(

  . ٥٥: ن.م) ٤(

  . ٨٣: ن.م) ٥(

  . ٨٤: وراء األفق األدبي )٦(
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ــَم ال نقــرأ . الناقــد -فيمــا يشــمل -والمؤلــف يشــمل . هــو المؤلــف -هنــا -الطبيــب ل

فــي الشــخص الــذي يملكــه كمــا ينــبض القلــب، ويضــوع "ك المؤلفــات؟ ألن الــذوق ينــبض تلــ

إذا ... ولننــف الحشــرات عــن الزهــر... فلنحــرص علــى ســالمة القلــب... كمــا يضــوع الزهــر

والظفــــر بالناقــــد ... أردنــــا الفــــوز بالقســــطاس المســــتقيم، والحصــــول علــــى العنصــــر النــــادر

يقـــــال، والحكـــــم يطلـــــق،  -أي رأي -س النقـــــد الـــــرأيلـــــي"نعـــــم فــــــ! الناقـــــد الناقـــــد؟. )١("الناقـــــد

لــيس األمــر بــذاك فــي الــبالد التــي قضــى النقــد فيهــا علــى الشــوائب [...] والصــفحات تســود

  . )٢("وفضح العملة الزائفة... ونفى عنه الطفيليات

وٕاذ تبـدو المسـألة علـى ":إن الناقـد المـّدعي طبيـب مـّدع فـي رأي الطـاهر، إذ يقـول

، إنهــا لــدى التحقيــق علــى الغايــة مــن الخطــورة، وكــل مــا فــي أمرهــا أن الغايــة مــن البســاطة

كمــا هــو الخطــر فــي طبيــب ... خطرهــا الكبيــر ال يظهــر ألول نظــرة، وال يقــع ألول خطــوة

ويتكشـــف . )٣("يـــدعي التخصـــص بالجراحـــة، فـــإذا زاولهـــا أهلـــك مريضـــه حـــاال أو بعـــد قليـــل

. يجا بطيئـا، ولكـن عميقـا بعيـداإن الضـرر المـّدعى يسـير تـدر ":ضرر ذلـك مـن خـالل قولـه

وشــــفاء ... وفــــي هــــذا مــــن المصــــيبة مــــا فيــــه حتــــى ليصــــعب رأب الصــــدع وجبــــر الكســــر

  . )٤("المرض

أول التنميـة ":، ُيسأل الطاهر عّما يسهم فـي تنميـة األدب، فيجيـب١٩٧٣في عام 

  .)٥("تشخيص الداء، وقد دّلت األعراض على اآلفة، وبقي الطبيب الذي يجري العملية

ومــن . راض المــرض أدّلــة عنــد الطــاهر، وأعــراض المــرض أدّلــة عنــد الطبيــبأعــ

إن التقليـد ":يظهر ذلك في قوله عـن التجديـد. أعراض المرض، التقليد الرخيص والتعصب

وٕان األخـذ عـن وعـي وقـدرة ... الرخيص والتعصب لكل جديد ألنه جديد حالة من المـرض

 -، ويظهـــر)٦("إلبـــداع حالــة مـــن الصــحةعلــى االرتفــاع بالمـــأخوذ إلــى درجـــات األصــالة وا

                                                 
  . ٩١: ن.م) ١(

  . ٩٠: ن.م) ٢(

  . ٨٩: ن.م) ٣(

  . ٨٩: ن.م) ٤(

  . ٢٤: س؟ . ج) ٥(

  . ٣٣: س؟ .ج)٦(
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ـــــيهم -كـــــذلك ـــــق عل الطليعـــــة  -فيمـــــا بعـــــد -فـــــي حديثـــــه عـــــن حســـــين الرحـــــال، ومـــــن أطل

  . )١("كان طبيعيا أن يفكروا في أداة لبّث الرأي السليم، ومحاربة التقليد السقيم":التقدمية

، يعترض فيها علـى مـن يلحـق باسـمه، أو )٢()مرض العالمية(وينشر مقالة بعنوان

اّدعاء الجديد الذي يقول عنه، وعـن ) اإللحاق(وفي ذلك. العالمية -لوازمه، صفة العالميب

درس فـالن وفـالن الموقـف جيـدا، وجّسـا نـبض النـاس ":الذين يستغّلون النـاس، ويخـدعونهم

مثــل الطبيــب الــذي يســّخر  -كمــا يبــدو -هــؤالء. )٣("بحــذق، وعرفــا مــن أيــن تؤكــل الكتــف

  . ر طبيةموهبته ومكتسبه لغايات غي

فـي قصـة ) العظمـة(أن يـّدع مـّدع،] ١٩٧٣[=لكن الوعي تنامى، لذا يصعب اليوم

وٕاذا استطاع شاعر أن يجد ناقدا يتجاوب وٕاياه بسـبب واٍه، فـال يـؤدي ... أو قصيدة أو نقد

  . )٤("هذا التجاوب الكسيح إلى أكثر من الفراغ والهوان

أن نهايـة السـتينيات وبدايـة  لم يعد المبدعون يقتنعون بأي عمـل، وعلـى ذلـك يـرى

لمـاذا؟ أفـي ذلـك عالمـة للصـحة؟ للمـرض؟  -"السبعينيات لم تلد أثرا يلفت النظـر، فيسـأل 

وقــــد تكــــون الحالــــة صــــحية أولــــى مــــن أن تعــــّد ":، ويجيــــب)٥(!"هــــل مــــن موجــــب لليــــاس؟

تــرى ":، إال أن األغــالط اللغويـة مســتمرة فـي الوجــود، وفـي االتســاع، وهنـا يســأل)٦("مرضـية

  . )٧("ممكن، ولكن الداء قد استفحل -مكن رّد الفائت وتدارك األمر؟ أي

مـا تكـاد تصـّد ضـربة حتـى تنهـال عليـك ضـربات، "الداء مستفحل إلـى درجـة أنـك 

وال بـد مـن محاربـة ذلـك الـداء . )٨("وما تكاد تتنبه إلى مـرض حتـى تشـتبك عليـك األمـراض

فـي الوجوديـة "عراقـي لظـروف خاصـة فـي القصـة، وٕاذا وجـد ال) الغثيان(مثلما تجب محاربة

مــذهبا وقصصــا مــا، خّيــل إليــه أنــه الصــواب، وأنــه البلســم للجــراح، فنــتج عــن ذلــك قصــص 
                                                 

  . ١٨٣: وراء األفق األدبي) ١(

  .  ١٢٩: ن.م: ظ) ٢(

  . ١٥٨: ن.م) ٣(

  . ٣٤: ن.م) ٤(

  . ٣٤: ن.م) ٥(

  . ٣٤: ن.م) ٦(

  . ١٦٥: ن.م) ٧(

  . ١٦٦: وراء األفق األدبي: ظ )٨(



אאאא                                      א
  

         

الغثيــان غلــب "، فــال يعنــي ذلــك أن القصاصــين كلهــم غثيــانيون وٕانمــا يعنــي أن )١("الضــياع

ن من الحـدود الفاصـلة، فيهـا كثيـر مـ"، بل كان هناك من كانت مجموعته )٢("على الصحة

  . )٣("الحاالت المرضية مادة ولغة، وفيها إشارة إلى استئناف الحالة الصحية

لقد جاء العراق متأخرا في ":هذا االستئناف نجد له نظيرا في أفق الرواية، إذ يقول

المحاكاة، بـل إنـه لـم يبـدأ بمحاكـاة النمـاذج الغربيـة األصـلية، وٕانمـا حـاكى النمـاذج العربيـة 

.. فــي مرتبــة متــأخرة -ولنتــذكر أفالطــون -ربيــة، فجــاءت محاكاتــهالتــي حاكــت النمــاذج الغ

  . )٤("وبقينا طويال نعاني العرج.. عرجاء

وسبب العرج هو كون القصاصين طارئين علـى القصـة، أو مبتـدئين غيـر جـادين 

قابل للمعالجة إذا انتبه القاص إلى نفسه، وٕاذا كان المشّجع يشّجع "بما يكفي، وهذا األمر 

ولكــن الــذي يصــعب عالجــه أن تــرد الظــاهرة إلــى نقــص الموهبــة أو صــغر . هاإلبــداع منــ

  . )٥("حجمها

وال :(، يلــتقط الطــاهر نّصــا للشــبيبي حــول رســالة الشــاعر، منــه١٩٧٥وفــي عــام 

، فيعلّـق )ريب أن رسالة الشـاعر فيمـا نحـن فيـه ال تعـدو وصـفة الـدواء بعـد تشـخيص الـداء

ـــم يقـــل [...] جـــدا علـــى األدب العربـــي أشـــهد أن هـــذا الكـــالم جديـــد وجديـــد:"الطـــاهر ـــو ل ول

الشـــبيبي هـــذا فـــي مقدمـــة الـــديوان لقالـــه الـــديوان نفســـه، ألدركتـــه وأنـــت تقـــرأ الـــديوان، فتـــرى 

ـــداء، ويصـــف الـــدواء أي شـــاعر، فـــي نظـــر  -علـــى الشـــاعر. )٦("الشـــبيبي فيـــه يشـــّخص ال

 -الطـاهر في نظـر -أن يكون طبيبا، والشاعر الشبيبي نفسه -الشبيبي، في تلك الظروف

  . طبيب يؤدي رسالته على أفضل وجه

                                                 
  . ٢١١: من حديث القصة والمسرحية) ١(

  . ٢١١: ن.م) ٢(

  . ٢١١: ن.م) ٣(

  . ٥١: ن.م) ٤(

  . ٥٤: ن.م) ٥(

  . ٢١٣: من حديث القصة والمسرحية)٦(
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ال ) نقـد فقـاعي(أما النقاد الذين ال يؤدون مهمـتهم علـى أفضـل وجـه، ويتحـدثون بــ

يفهــم، وال يمـــّت إلــى الـــنص المنقــود بصـــلة، فهــم ليســـوا أطبــاء بـــل مرضــى يحملـــون روحـــا 

  . )١("هم ينقدون بهذه الروح المريضة الشعر والقصة والمسرحية"مريضة، و

الذين عاتبوا يوسف الصـائغ الـذي نفـى ) النقاد(على ١٩٧٧يرّد الطاهر في عام و 

أرحب صـدرا، وأسـرع ) النقاد(تمنيت لو كان:"وجود نقاد في العراق، بمقالتين نشرهما فيقول

ومن ثم يدرسون الموقف بروح علمي يشّخص ... إلى االعتراف، وأدرى بما آل أمرهم إليه

هـو  -هنا -المهم. )٢("ى العالج والصحة، وقد يحقق شيئااألعراض واألسباب، ويمضي إل

  . النبرة الطبية التي تحيل الناقد طبيبا

نقـد متخصـص، علـى أن يكـون الخصـوص، "، يؤكد أهمية وجـود ١٩٧٩في عام 

  . )٣("في الطب -إذا أعوزنا التشبيه -كما هو طبيعي، بعد العموم، كما هو الحال

عــن التخصــص، أشــار فيــه إلــى أن التخصــص  وفــي بدايــة الثمانينيــات نجــد حــوارا

يحبس نفسـه بـين جـدران اختصاصـه، بينمـا نجـد لألطبـاء  -عندنا -مهم، لكن المتخصص

وهنــاك شــاعر صــعب وبإجمــاع الفرنســيين وهــو ماالرميــه، لكــّن "فــي أوربــا عنايــة واســعة، 

أحسن كتـاب ُكتـب عنـه، كتبـه عـالم فرنسـي متخصـص بالتشـريح، وهـذا ال يعنـي مـن جهـة 

رى بــــأن الطبيــــب مطالــــب بالكتابــــة عــــن الســــياب، ولكــــن ال بــــد مــــن التــــذوق عــــن أقــــل أخــــ

ـــة التشـــريحية فـــي مجـــال النقـــد )٤("احتمـــال ـــة الطبي ، ويعنـــي أيضـــا إمكانيـــة توظيـــف الموهب

  . والدراسة

ونجـــد إصـــرار الطـــاهر علـــى اســـتخدام اللـــوازم الطبيـــة، وعلـــى النظـــر إلـــى الواقـــع 

ــــب ــــافي نظــــرة طبي ــــال عــــن اســــت. الثق ــــاد المصــــطلح الجــــاهز أو فقــــد ق خدام عــــدد مــــن النق

  . )٥("هذا مرض آخر نصاب به":القاموسي

                                                 
  . ١٨٦: كلمات) ١(

  . ١٠٧: ن.م) ٢(

  . ٤٦٢: مقدمة في النقد األدبي) ٣(

  . ٢٣٠: ، وظ١١٤: س؟ . ج) ٤(

  . ١١٢: س؟. ج)٥(
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ال أخطـر مـن توقـف النمـو إال استشـراء "ويتأمل مسيرة النهضة العربيـة، فيـرى أن 

علـــى رأب الصـــدع بوصـــل مـــا انقطـــع، وتشـــخيص "، وأنـــه ال بـــد مـــن التعـــاون )١("التخريـــب

  . )٢(!"إن أمكن -ة نحو مرحلة جديدة عوامل التخريب، ومن ثم حمل الواجب بالنهض

التي عنيت بالنقـد األدبـي، فينبـه القـائمين عليهـا إلـى أهميـة ) فصول(ويتأمل مجلة

أن تخصص عددا لدراسة ظاهرة سيادة كتب الجنس الرخيص والعقل البالي، فإن لم تفعـل 

ة فـــإن كثيـــرا مـــن كالمهـــا علـــى الحداثـــة والمعاصـــرة يبقـــى ســـجينا طـــي أوراق مجلـــ"ذلـــك، 

  . )٣("محدودة التوزيع والنشر، ويفقد جل مفعوله إزاء الوباء الطاغي والطواعين من كل نوع

 -كمـا يقـول -هذه المطالبة بدراسـة الحـال وٕادانتهـا وحربهـا متأتيـة مـن أن الطـاهر

تــرى الــداء، وتغــّض الطــرف أو تســتهين بــه، وتــرى أن الــذي لــديها هــو الــذي لــدى "يحســبها 

  . )٤("الناس

دراســـة  -شــعراء المدرســة الحديثــة(روزنتــال. ل. تــاب الناقــد األمريكــي مثــم يقــرأ ك

، فيصل إلى نتيجة مفادها أنه ال شك في إخالصه في البحـث والتشـخيص ووصـف )نقدية

، ولكنــــه لــــم يغــــص إلــــى )٦(، لرفــــع الحــــواجز القائمــــة بــــين الشــــعر والقــــارئ العــــادي)٥(الــــداء

إلــى أن "، ثــم يــدعو الطــاهر )٨("الخــارجي مــن الــداء إال عرضــه"، ولــم يــر )٧(األعمــاق كثيــرا

  . )٩("غشاء طبلي سليم -أو النقد -يكون ألذن المتصدي للشعر

تهيئـة الظـرف : ومن دالالتـه). العزق(في منتصف الثمانينات، يلتفت إلى دالالت

، ويعنــي فــي الزراعــة إبعــاد النباتــات )١٠(المناســب لكــل شــيء، وهــي ممــا يفيــدنا فــي النقــد

                                                 
  . ١٩٦: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(
  . ١٩٦: ن.م) ٢(
  . ١٩٧: ن.م) ٣(
  . ١٩٧: ن.م) ٤(
  . ٢١٢: ن.م: ظ) ٥(
  . ٢٠٩: ن.م) ٦(
  . ٢١٢: ن.م: ظ) ٧(
  . ٢١٣: ن.م) ٨(
  . ٢١٣: ن.م) ٩(
  . ٣٣٨: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١٠(
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، ثـــم )١(باتــات المطلوبـــة الكريمـــة الشــريفة، وهـــذا مــا يفيـــدنا كثيـــرا فــي النقـــدالطفيليــة عـــن الن

  . )٢("لقد أردنا إلى مهمة الناقد وتشبيهها من بعض وجوهها بعملية العزق":يقول

فــي أثنــاء بحثنــا فــي كتــب تشــتمل علــى  -أن نشــير إلــى أننــا عثرنــا -هنــا -ونــود

صـــطالحي الـــذي صـــّوره كتـــاب علـــى معنـــى العـــزق اال -بحـــوث طبيـــة، بطريقـــة المصـــادفة

الموســم الثقــافي الخــامس بطريقــة المصــادفة نفســها، إذ صــّور البحــث المتخصــص صــفحة 

. )٣(مـــــن معجـــــم موضـــــوعي عربـــــي صـــــادر فـــــي القـــــاهرة بالتعـــــاون مـــــع دار نشـــــر ألمانيـــــة

مصــــطلح يطلــــق علــــى إثــــارة التربــــة المزروعــــة بالمحاصــــيل إلبــــادة ): عزيــــق(َعــــْزق":وفيــــه

عمليـة عـزق تجـري "والعزق اليدوي . )٤("غذى بغذائهاتتطفلة التي تالحشائش واألعشاب الم

تجــري يــدويا باســتخدام فــأس أو منقــرة إلبــادة الحشــائش واألعشــاب الضــارة التــي تنمــو بــين 

، حتــى ال يتلــف ]المــزارع؟[صــفوف المزروعــات، وهــي تتطلــب حرصــا وعنايــة مــن المــزروع

وال . )٥()"ش أو أعشــابمــن حشــائ(المحاصــيل المزروعــة عنــد الــتخلص مــن مــا يحــيط بهــا

شك في أن فعل العزق وهدفـه وحـرص القـائم بـه أو الموصـي بـه، أمـور تنتمـي إلـى الحقـل 

  . الطبي وأساليبه

هــذا اإلعــراب عمــا فــي الــنفس إعرابــا طبيــا، يتجلــى فــي األفــق المســرحي الــذي لــم 

اإلنســان (يتجــل فيــه فــي مــا ســبق، مــن خــالل إعــراب الطــاهر عمــا إثارتــه مشــاهدة مســرحية

: مــن وضــع مســرحي متــردّ ) اإلنســان الطيــب(فــي نفســه، وذلــك فــي قولــه عمــا ســبق) الطيـب

بــــانزالقهم فتــــرة هبــــوط أخالقــــي إلــــى وهــــدة يــــئس "ســــجل الممثلــــون والمخرجــــون والمؤلفــــون 

المخلصــون مــن الصــعود بعــدها، فقــد بــدا المــرض مــن العمــق بحيــث ال تــدرك أبعــاده، وال 

ولكنـه . من صفات الوباء ما يطغى ويهلك وينتهـي تدفع أسبابه، ولو حسبناه وباء لكان له

                                                 
  . ٣٣٨: ن.م: ظ) ١(

  . ٣٣٩: ن.م) ٢(

، ١الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية األردني، منشورات مجمع اللغة العربية األردني، عمان، ط: ظ) ٣(

  . ١١: ١٩٨٧، ١ط

  . ١٥: ن.م) ٤(

  . ١٥: ن.م) ٥(
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هــذا ) اإلنســان الطيــب(مــن معــاني":، وفــي قولــه)١(!"بــدا وبــاء يشــي باإلقامــة الطويلــة األمــد

لـيس سـهال أن يشـفى مـريض علـى [...] المعنى الذي قضـى علـى الوبـاء الـذي خلنـاه أبـديا

لـيس سـهال، . نتكاسـة، وأن يستعيد صحته على أحسن مما كان عليـه قبـل اال)السرعة(هذه

ولكنــه لــيس صــعبا بــدليل الــذي حــدث، ومــا كــان الشــفاء ليــأتي لــوال جهــود خاصــة مشــكورة 

تضــافرت علــى أيــدي المخلصــين ممــن يعنــيهم تــاريخ المســرح العراقــي، وتعنــيهم الرســالة، 

اإلنســان (إن لمســرحية ":ثــم يؤكــد أســلوب اإلعــراب وداللتــه فــي قولــه. )٢("وتعنــيهم ســمعتهم

نـــى واحـــد هـــو الرقـــي، ومعـــاني كثيـــرة هـــي الشـــفاء مـــن المـــرض، وجـــّد الـــرواد، مع) الطيـــب

وســمّو .. وانســجام األجيــال، وتجويــد الممثلــين، وتوفيــق االختيــار والتعريــق، وعــودة المخــرج

  . )٣("الجمهور

، فنجـــد تشـــبيهين مهمـــين، أحـــدهما فـــي قولـــه عـــن النقـــاد الـــذين ١٩٨٧يحـــل عـــام 

أعتقــد أن هــؤالء النــاس ليســوا نقــادا، فــنحن نأخــذ ":فلســفةابتعــدوا عــن األدب، واتجهــوا إلــى ال

عن الفلسفة واللغة والحياة اليومية مـا يخـدم عمليـة نقـد الـنص، تمامـا مثـل الطبيـب الجـراح 

. وهــذا الشــيء غائــب عنــد كتــاب النقــد. الــذي يــدرس كــل شــيء مــن أجــل العمليــة الجراحيــة

، وثانيهمـا فـي قولـه عـن )٤("طبيـقويظهر أن الكالم في النظريات أسـهل مـن الكـالم فـي الت

هــذا دليــل علــى حالــة غيــر صــحية، مثــل ":الشــعراء الــذين ال يقبلــون تنبــيههم إلــى العيــوب

المــريض فإنــه يــذهب إلــى الطبيــب إذا شــعر أنــه مــريض، أمــا إذا لــم يشــعر فهــذه مصــيبة، 

بيـب، أما نحـن فـال نعتقـد أننـا مرضـى، وال نعتقـد بضـرورة الط. ويشفى عندما يتناول الدواء

  . )٥("فكيف نشفى

ويرســل الطــاهر رســالة إلــى نــزار قبــاني، يدّلــه فيهــا علــى عيــوب بــدأت تتســلل إلــى 

تمنيـت لـك أن تكـون أعـرف بنفسـك، ":ومما جـاء فيهـا. شاعريته، ثم يرسل إليه رسالة ثانية

[...] علــى حرفــك مــن شــحوب وأن تكــون أدركــت مــا اعتــرى موهبتــك مــن نضــوب ومــا ران

                                                 
  . ٣١-٥٣٠: من حديث القصة والمسرحية) ١(

  . ٥٣١: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  . ٥٣٣: ن.م) ٣(

  . ٢٠٢: س؟ . ج) ٤(

  . ٢٠٥: ن.م) ٥(
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: ثـم قـال. )١("، فتشبثت من السياسة ومهاجمة الشعراء بما هو ليس لكولعلك أدركت العقم

صــادقا مخلصــا بــأن تكــف عمــا تســميه شــعرا إكرامــا للشــاعر الكبيــر الــذي كنتــه، "أرجــوك 

ورحمــة بأعصــابنا، ورعايــة للفــن، وخوفــا مــن أن يخــرج معــك قلــم عــن حــدود اللياقــة بــإزاء 

دت رائحتها ولونها ورواءها، والفاكهـة التـي شعر يقصم ظهره النثر، فإذا هو الزهرة التي فق

  . )٢("احتواها العفن وأقام فيها الدود

، ولكــن لــم ُيْجــِد فــي مســألة )الكبيــر(الحــديث طبيــا عــن -اآلن، وســابقا -مــر علينــا

  . )٣("التحذير، ولم ينفع النصح، ولم يشفها الدواء) "الكبير(اّدعاء الشعراء صفة

والجديـد أن كثيـرين منـا مـا إن يمسـك ). كوفالطبيب تشـي(ومر علينا الحديث عن

يتخّلــون عــن "بالــدكتوراه حتــى يلصــقها باســمه فــي كــل مجــال، بينمــا الــدكاترة مــن الغــربيين 

؟ أو )الــدكتور جيخــوف(أرأيــت يومــا كتابــا عليــه. حــين يصــيرون أدبــاء مبــدعين) الــدكتور(

ن ولـويس أراكـون الدكتور جورج ويهامل؟ أو الدكتور سومرست موم؟ وضّحى أندريه بريتـو 

  . )٤("بالطب من أجل األدب والشعر

باســمه فــي  -"إنــه  -حــين ســئل عــن ركــود النقــد األدبــي -هــذا الوضــع جعلــه يقــول

كثيــرة يضــعها ) كتابــات(حاضــر فــي الســاحة، وقــد تختنــق بــه الســاحة، ومــع االســم -األقــل

ـــــر مـــــريض -أصـــــحابها، ويضـــــعها الجـــــو الســـــائد ـــــد  -مريضـــــا كـــــان أم غي ـــــاب النق فـــــي ب

موجـــود "واألدب . )٥()"ورم(مســـألة ركـــود، وٕانمـــا مســـألة -إذا -ليســـت المســـألة[...] دبـــياأل

إلـى أن الخبـز لـيس  -وأهـم أسـبابه -ويرجـع المـرض فـي أسـبابه[...] كذلك علـى هيئـة ورم

ممــــا جــــّر إلــــى الهيــــام .. بيــــد خبازتــــه، أي فــــي ضــــعف شخصــــية القــــائمين علــــى النــــوعين

  . )٦("وقع في الغرب من مرض بل أمراض باستجابة غير منطقية وغير علمية لما

                                                 
  . ٢٠-١٩: الباب الضيق) ١(

  . ٢٠: ن.م) ٢(

  . ٣٦: ن.م) ٣(

  . ١١٨: ن.م) ٤(

  . ٢٥٧ -٢٥٦: س؟ .ج) ٥(

  . ٢٥٧: س؟.ج)٦(
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، )المــنهج العربــي(لنطلــب مــا هــو أقــل مــن":ويقــول عــن المــنهج العربــي فــي النقــد

ونكتفي بالممكن لو سرنا إليه بثقـة وشخصـية وعلـم وفكـر ونفـس غيـر مريضـة، وأقصـد أن 

ي عـّم هـذا الـوع إذا":لكـّن ظهـور عالمـات وعـي لألمـر جعلـه يقـول. )١("يكون لنـا نقـد أدبـي

ـــــذات اجتزنـــــا خطـــــر المـــــرض المحـــــدق، وعـــــدنا ســـــيرتنا نصـــــل مـــــا انقطـــــع، ونســـــتأنف  لل

  . )٢("مسيرتنا

هـــل مـــن حـــل مقتـــرح لهـــذه البلبلـــة فـــي المصـــطلح :(فـــي مفتـــتح التســـعينيات يســـأل

، ومنطلقا مـن )الحل المقترح هو:(، فيجيب تاركا القول)النقدي، التي تسود الكتابة النقدية؟

إنك تطلب العـالج، والعلـة مستعصـية؛ ألن عالجهـا يشـترط ":حاورالنظرة الطبية، قائال للم

ويؤكــد . )٣("بالمتقـدم للنقـد المـؤهالت الفطريــة والمكتسـبة الالزمـة، ويشــترط التماسـك الخلقـي

، وال سـيما )٤("أقدر علـى تـذويب أمراضـه، وأقـدر علـى الترفـع عـن الـدنايا"أن الكاتب الحق 

  . )٥(مرض الغرور الذي يمثل آفة العلم

: ويعلن عن أن موقفه من  شعراء الشعر الحر ينطلق من منظـار طبـي، إذ يقـول

ـــا ناقـــد" ـــا أشـــّخص أمراضـــهم، أن ـــاك مـــن القصـــائد مـــا يعـــاني )٦("أن ـــا أن هن أمـــراض "، معلن

  .    )٧("الطول، واإلغماض، والالشاعرية

أمــراض  -كــذلك -ومثلمــا شــّخص الطــاهر أمــراض الشــعراء المجــددين، يشــّخص

ـــا ـــا ضـــعف شخصـــياتهم إزاء المـــال والجـــاه، وركوضـــهم وراء إن أ:"نقادن كبـــر آفـــة فـــي نقادن

  . )٨("مناهج ليست لهم، ثم قلة في الجّد، وتقطع في المواصلة

: نعــــود إلــــى المعجــــم العربــــي القــــديم لنــــراه يقــــول:"ويقــــول) التفاهــــة(ويتحــــدث عــــن

ى المعجـــم ، ونعـــود إلـــ... )التـــي لـــيس لهـــا حـــالوة أو حموضـــة أو مـــرارة: األطعمـــة التفهـــة(
                                                 

  . ٢٥٩: ن.م) ١(

  . ٢٥٩: ن.م) ٢(

  . ٢٧٦:  ن.م) ٣(

  . ١٢٤: علي جواد الطاهر- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٤(

  . ١٢٤-١٢٣: ن.م: ظ) ٥(

  . ٢٠٩: ن.م) ٦(

  . ٢٠٩: ن.م) ٧(

  . ٢١٧: ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين)٨(
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العربي المعاصر ليقوم بواجبه، وقد خرجت اللفظة من الذائقة المادية إلى الذوق المعنوي، 

إنــه خــروج الفكــر الطبــي . )١("ومــن األطعمــة إلــى األقــوال واألفعــال واألفكــار وبعــض النــاس

  . من المحسوس إلى المعنوي

اهـا فـي تـاريخ معن: -مكررا ما قالـه سـابقا عنهـا -، فيقول)اإلنسان الطيب(ويتذكر

 -كمـــا يؤكـــد -وال بـــد. )٢("هـــو القضـــاء علـــى الوبـــاء، واســـتئناف المســـيرة"المســـرح العراقـــي 

  . )٣("من أن يسترجع صحته كاملة، ويخطو خطوات مطمئنة في جاّدة اإلبداع"لمسرحنا 

ال "الدراســـة : ، تثـــار قضـــية دراســـة النقـــد، وصـــنع الناقـــد، فيقـــول١٩٩٢فـــي عـــام 

دراسـة الطـب تصـنع .. هناك اختصاصـات تصـنعها الدراسـة... قتصنع ناقدا على االطال

طبيبا، دراسة الهندسة تصنع مهندسا، لكن مع هذا ليس كـل طبيـب هـو طبيبـا، ولـيس كـل 

نحن أيضـا نـدرس النقـد، ويصـير الـدارس ناقـدا يـزاول النقـد، وقـد يكـون ... مهندس مهندسا

. ئل األخــرى ليكــون جراحــا متميــزاأســتاذا فــي النقــد، لكــن هــذا محــدود؛ ألنــه ال يمتلــك الوســا

  . )٤("الدراسة تخلق الحد األدنى

هـذه ": وتثار كذلك قضية رسم الخرائط واألاسهم والنقاط فـي المقالـة النقديـة فيقـول

  . )٥("شعوذة وتعاٍل على القارئ، ولو كان الجو األدبي صحيا لن يكون لهؤالء أي كيان

ــــرى أن الطــــاهر أراد مــــن ا ــــدم، ن ــــد مــــن خــــالل مــــا تق لمثقــــف عمومــــا، ومــــن الناق

خصوصـــا أن يكـــون طبيبـــا فكريـــا، يقـــّدم الغـــذاء والـــدواء النـــافعين، ويحـــارب الغـــذاء والـــدواء 

. أنه يتعامل مع الثقافة تعامل طبيب يفوق التقديم والمحاربة -أيضا -لكننا نرى. الفاسدين

و يقـول إنه يصل إلى ذكر معلومـات طبيـة حقيقيـة عـن األشـخاص المتميـزين لديـه، فهـا هـ

أعلــم أن صــحته ليســت كمــا يجــب، ولكنــه :"عــن محمــد منــدور حــين تــوفي ١٩٦٥فــي عــام 

  . )٦("اجتاز الخطر

                                                 
  . ١٢٢-١٢١: الباب الضيق) ١(

  . ٢٣: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٢(

  . ٢٥: ن.م) ٣(

  . ٣٠١: س؟ . ج) ٤(

  . ٣٠٦: ن.م) ٥(

  . ٢٥: كلمات) ٦(
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الوضــع الصــحي الــذي كــان عليــه مصــطفى جــواد فــي  ١٩٧٠ويصــف فــي عــام 

  . )١(السنين األخيرة من حياته

ــــــي عــــــام  ــــــد  ١٩٧٣ويشــــــير ف ــــــب لمــــــرض وال ــــــي تشــــــخيص الطبي ــــــط ف ــــــى الغل إل

اإلنســان يتقــدم فــي الســن، ":عــن ثــأثير المــرض فيــه ١٩٧٤عــام ، ويقــول فــي )٢(الجــواهري

المخيـف هـو ... ولعل أقسى ما في العمر هو أن تصـيب اإلنسـان أمـراض... ويشعر بهذا

  .)٣("الشعور بأنك ستصبح يوما ما عاجزا، فتبقى عالة على اآلخرين

ويصف الوضع الصحي الـذي كـان عليـه محمـود أحمـد السـيد، مسـتعينا بمصـادر 

  . )٤(كرها، لكنه نّبه على عدم عائدية الجمل له من خالل حصرها بأقواسلم يذ

  . )٥(ويشير إلى المرض الذي الزم طه حسين وأودى بحياته

إلــى أن مـــرض محمــد منــدور ســـبب مــن أســباب تغيـــر  ١٩٨١ثــم ألمــح فـــي عــام 

زمانيــا ومكانيــا مــرض حســين مــردان ووفاتــه،  ١٩٨٤، وفّصــل فــي عــام )٦(توجهــه النقــدي

مـع ثـائر حسـن جاسـم لجمـع ديـوان  ١٩٨٥، وتصـدى فـي عـام )٧(نا بجمل ليسـت لـهمستعي

  . )٨(الجعفري وتحقيقه، فأوردا وصفا لحالته الصحية ولوفاته

المـــرض الـــذي اعتـــرض ســـبيل عبـــد  ١٩٨٧ومـــن يقـــرأ وصـــفه وتفصـــيله فـــي عـــام 

ا الخالق الركابي يتأكد أن صاحب الكتابـة طبيـب، أو مشـغوف بالطـب حـّد هوايتـه جمـع مـ

  . )٩(ال يبدو للناس ذا أهمية

                                                 
  . ١٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

  . ٦٧: ديوان الجواهري: ظ) ٢(

  . ٣٨: س؟ . ج) ٣(

  . ١٠٣: كلمات: ظ) ٤(

  . ٧١: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٥(

  . ١٢١: س؟ . ج: ظ) ٦(

  . ٢٤٠، و٧٢: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٧(

  . ١٤-١٣: ديوان الجعفري: ظ) ٨(

  . ١٤٣-١٤٢: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي: ظ) ٩(
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، وفي )١(إلى مرض الشاعر سالم بن علي العويس ووفاته ١٩٨٩ويشير في عام 

، وفـــي عـــام )٢(إلـــى مـــرض نــزار ســـليم ووفاتـــه مســـتعينا بجمــل ليســـت لـــه ١٩٩٠وفــي عـــام 

  . )٣(إلى أثر مرض المخزومي في محبيه وعارفي فضله ١٩٩٣

، فيــرد )الحبكــة المنغمــة(إلصــدار ١٩٩٤ويتصــدى مــع عائــد خصــباك، فــي عــام 

  . )٤(وصف لمرض عبد الجبار عباس وتفصيالت زمانية ومكانية عن وفاته

وفضــال عــن ذلــك يتعــرض لــذكر أســماء أطبــاء كلمــا ســمح الســياق بــذلك، أو كلمــا 

ذكــر أســماء ...) الشــعر العربــي فــي العــراق وبــالد العجــم(ففــي رســالته. ُهّيــئ الســياق لــذلك

درسه، وذكـر قيمـة شـعرهم، وغلبـة الشـعر علـى الطـب عنـد  أطباء عاشوا في العصر الذي

  . )٦()مقاالت(، وأعاد ذكر عدد من تلك المعلومات في كتابه)٥(عدد منهم

، يشـــير إلـــى يوســـف إدريـــس الـــذي لـــم تســـتطع مهنـــة الطـــب أن ١٩٧٠وفـــي عـــام 

  . )٧(تنسيه هوايته لألدب

: -لتـــهوللقـــول دال -، فيقـــول عنهـــا)الســـؤال(، تعـــرض مســـرحية١٩٧٥وفـــي عـــام 

ألفهـــــا محيـــــي الـــــدين زنكنـــــة مســـــتلهما التـــــراث اســـــتلهاما ذكيـــــا فيمـــــا خلـــــق مـــــن ) الســـــؤال("

هنـــاك، فـــي )[...] الطبيـــب صـــفوان بـــن لبيـــب ومـــا جـــرى لـــه مـــن الغريـــب العجيـــب(حكايـــة

العصــر العباســي، عصــر هــارون الرشــيد، وجــد طبيــب زاهــد فــي المــال والشــهرة، ويفضــل 

لعــيش فــي حاشــية الســلطان، متملقــا مــع المتملقــين، العزلــة مــع أداء رســالته طبيبــا، علــى ا

منافقـــا مـــع المنـــافقين، خائنـــا ضـــميره وعلمـــه مـــن أجـــل دنـــانير يمتلـــئ بهـــا كيســـه عبـــر دم 

  . )٨("األبرياء ودموع الثكالى ودروب الظلم

                                                 
  . ١٠٤: عن الكتاب األدبي في الخليج العربي: ظ) ١(

  . ١٦٢: لنزار سليم) أشياء تافهة(-١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي: ظ) ٢(

  . ٢٤١: كلمات: ظ) ٣(

  . ٥: ة المنغمةالحبك: ظ) ٤(

  . ٣٥٣، و٢٣٤، و٢٠٥، و٩٥: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي: ظ) ٥(

  . ١٦٥، و١٦٠: مقاالت: ظ) ٦(

  . ٣٩١: من حديث القصة والمسرحية: ظ) ٧(

  . ٤٤٥: من حديث القصة والمسرحية: ظ )٨(
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شــــعر الطبيـــب األديــــب وليــــد ) كلمتـــين(فــــي ١٩٩٦و ١٩٩٠ويتنـــاول فــــي عـــامي 

  . )١(محمود فوزي الصراف

ك، كــان الطــاهر يلــتقط األبيــات الشــعرية التــي فيهــا نظــرة طبيــة، وعــالو علــى ذلــ

  . )٣(ويلتقط كذلك إشارات طبية متنوعة ويثبتها في كتبه. )٢(ويعلق عليها تعليقا ما

طبية فما السـّر وراء ) شحنة(لو لم تكن في الطاهر: بعد كل هذا الذي مّر، نسأل

أنه ليس من دائرة عناية الطاهر  ، مع)٤()فوات المؤلفين(في) في بيتك طبيب(دخول كتاب

الطـــاهر المعروفـــة، وال مـــن الـــدائرة التـــي يمكـــن رســـمها للكتـــب المالحـــظ عليهـــا فـــي فـــوات 

المؤلفين؟ بل ما الذي جعله يعنى بـه أصـال؟ إن القـارئ ليتفاجـأ بوجـود كتـاب لـم يتوقـع أن 

  . يدخل في دائرة عناية الطاهر اللغوية األدبية

عـرف العـرب الطـب بأنـه "بيب الطبيـب؟ لقـد ما الطب؟ وما صفات الط: ثم نسأل

الطـب حفـظ صـحة، :(، أو كما قال الـرئيس ابـن سـينا)حفظ صحة موجودة، ورّدها مفقودة(

وهـذا اإليجـاز البليـغ يـدّل علـى مضـمون ومفهـوم الخـدمات الطبيـة المطلوبـة ). وبرء مـرض

وهــم . قايتهــالتــأمين العــالج، وتــوفير الرعايــة الطبيــة للمرضــى، والمحافظــة علــى الصــحة وو 

  .)٥("الطب العالجي، والطب الوقائي في جملة واحدة: بهذا أجملوا المفهومين معا

 ،)٦("على االستقصاء، ومعرفة أسباب المـرض قبـل وصـف العـالج"والطب يعتمد 

وعلــى كــون الطبيــب مســؤوال عــن تقــديم النصــح للمــريض، وعــن وصــف الغــذاء  ،)٦("العــالج
                                                 

  . ١٥٩، و١٤٥: كلمات: ظ) ١(

، والبــــاب ٢٢: ، وفــــوات المــــؤلفين٢٨٥، و٧٠: ، وفــــوات المحققــــين١٦: عيــــانمالحظــــات علــــى وفيــــات األ: ظ) ٢(

  . ٢٢: الضيق

، ٤٩٧: الشــعر العربـــي فـــي العــراق وبـــالد العجـــم فــي العصـــر الســـلجوقي: لتعــرف عـــدد مــن تلـــك اإلشـــارات، ظ) ٣(

، ١٦: ، ومالحظات على وفيـات األعيـان١٠٤: ، ومالحظات على الموسوعة العربية الميسرة٢٤١: ومقاالت

، ومــن ٢٧: ، وأســاتذتي ومقــاالت أخــرى١٠٨: ، ومــنهج البحــث فــي المثــل الســائر١٩٧: ووراء األفــق األدبــي

، وفـي الريـادة الفنيـة للقصـص ٩٣: ، والبـاب الضـيق١٦٨: ، وفوات المحققـين٣٧١: حديث القصة والمسرحية

نشـيد (-٢ج -نقـد: العراقـي، وفـي الريـادة الفنيـة للقصـص ١٤٩: لنـزار سـليم) أشياء تافهة(-١ج -نقد: العراقي

  . ٩٣: ، ومسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي٢٠: لعبد الملك نوري) األرض

  ٤٠٢: فوات المؤلفين: ظ) ٤(

  . ، والبحث للدكتور أكرم منيب الدجاني٤٨: الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية األردني) ٥(

  . ٤٧: ن.م) ٦(
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خبـر عـن  -كان األمر ال يحتاج إلـى شـاهدوٕان  -ومن شواهد ذلك. )١(والدواء المناسب له

الطبيـــب العبـــادي يـــذكر أن أحـــد الخلفـــاء طلـــب مـــن أبـــي زيـــد حنـــين بـــن إســـحق العبـــادي 

مــا تعلمــت :(أن يعــد دواء ســاّما ضــّد عــدو لــه يمتحنــه، فأجــاب العبــادي"الترجمــان الطبيــب 

وٕاذ ...] )[غيــر اســتعمال األدويــة النافعــة، وال علمــت أن أميــر المــؤمنين يطلــب منــي غيرهــا

أوال الــدين ومكــارم األخــالق، : منعنــي أمــران: أجــاب مــا معنــاه[...] ســئل عــن ســبب إبائــه

لألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وثانيــا عهــد المهنــة والميثــاق، فقــد ُجعــل فــي رقــاب 

األطباء عهد مؤكد بأيمان مغلظة بوجـوب العمـل الصـالح المسـؤول فـي ممارسـة الصـناعة 

[...] لمرضــى وٕاسـعافهم وبــرئهم، وبـأن ال يعطــوا دواء قتّـاال أو مجهضــاالطبيـة، قصــد نفـع ا

  . )٢("وبأن ال يقوموا بما يضّر أو يشين، فلم أر أن أخالف هذين األمرين

ومن شواهد ذلك أيضا معلومات تؤكد أن أبا بكر محمد بن زكريا الـرازي الطبيـب 

أي والفكر، وتمسك بالحقيقـة حارب التعصب الذميم، ودافع عن حرية الر "السريري المعالج 

مهمـــا كانـــت، مشـــجعا اإلبـــداع اإلنســـاني علـــى أســـاس الســـعي فـــي نـــوال المعرفـــة البنـــاءة 

بمســــاءلتهم، وتشــــخيص أمراضــــهم، ومعرفــــة "، وأنــــه عــــرف أحــــوال المرضــــى )٣("اإليجابيــــة

  . )٤("أسبابها ومالبساتها، كطبيب سريري قدير ومعالج ماهر

روحـــاني، : ي بنـــاه علـــى أســـاس أن الطـــبالـــذ) طـــب النفـــوس(فـــي كتابـــه -وأشـــار

قمـــع الهـــوى وردعـــه، وتمـــارين فـــي ضـــبط "إلـــى فضـــل العقـــل، ومدحـــه، وٕالـــى  -وجســـماني

الــنفس، والتلطــف فــي إصــالحها، حتــى يتعــرف المــرء علــى عيــوب نفســه فيصــلحها، ويقلــع 

  . )٥("عما يشين منها

يفة محاربا كّرس حياته لخدمة هذه المهنة الشر "أنه  -أيضا -وثمة معلومات تؤكد

الجهــالء المرتزقــة بهــا، ومناديــا بــاحترام نطاســيي األطبــاء وأفاضــلهم، واألخــذ بــآرائهم، ولــم 

                                                 
  . ٤٧: ن.م: ظ) ١(

، ١الموســـم الثقـــافي الثالـــث لمجمـــع اللغـــة العربيـــة األردنـــي، منشـــورات مجمـــع اللغـــة العربيـــة األردنـــي، عمـــان، ط) ٢(

  . ، والبحث للدكتور سامي خلف حمارنة١١٤: ١٩٨٥

  . ١٥٢: ، وظ١٢٨: الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية األردني) ٣(

  . ١٢٨: ن.م) ٤(

  . ١٣٠: ن.م) ٥(



אאאא                                      א
  

         

بــين المبــرزين مــن أطبــاء اإلســالم "، وأنــه كــان )١("يتكالــب قــط علــى بهــارج الحيــاة وغرورهــا

للتثقيـــف الصـــحي، وشـــفاء المرضـــى، والعنايـــة ] دور المرضـــى[= المهتمـــين بالبيمارســـتانات

بتـوفير أفضـل "، وكـان يعنـى )٢("رفـع مسـتوى البحـث العلمـي، والمناقشـة البنـاءة فيهـابهم، و 

الوســائل لعــالج المرضــى، وتــأمين حاجــاتهم للحصــول علــى الصــحة، وجعلهــا فــي متنــاول 

  .نعم، أفراد الشعب، وليس الخاصة أو النخبة فقط. )٣("أفراد الشعب

ذيــة معينــة لشــفاء المرضــى، بانتقــاء أدويــة وأغ"وتؤكــد تلــك المعلومــات أنــه أوصــى 

األخـذ مـن "، وأنـه رأى أهميـة )٤("وتقوية بنية المريض ونمّوه وتقّدمه نحـو الصـحة المنشـودة

  .)٥("كل حاجة بمقدار ما ال بّد منه، أو بمقدار ما ال يجلب ألما

  

التقليد والرياء، وعمل ليل نهار لرفع مستوى المهنة، ورسم أصول "وحارب الرازي 

إن األطبــاء األميــين والمقلــدين :"ومــن تلــك المحاربــة قولــه. )٦("حســن مرتبــةممارســتها فــي أ

ــــت عنايتــــه بالمرضــــى، يحــــذر  واألحــــداث الــــذين ال تجربــــة لهــــم وال أخــــالق لهــــم، ومــــن قّل

  .)٨(إنه يحارب المظاهر الزائفة والمقلدين العميان. )٧("منهم

كل مـا يمكـن للطبيب بأن ال يدع مساءلة المريض عن "ومن ذلك العمل، إشارته 

أن تتولد عنه العلة من داخل ومن خارج، ويحكم بما هـو األفضـل النـافع، فزيـارة المرضـى 

ضــرورة الزمــة للتشــخيص وحســن المعالجــة، ومتــى اجتمــع الــرأي والموافقــة بــين المــريض 

                                                 
   .١٣٧: ن.م) ١(

  . ١٣٥: ن.م) ٢(

  . ١٤٢: ن.م) ٣(

  . ١٤١: ن.م) ٤(

  . ١٥١: ن.م) ٥(

  

  

  . ١٥٢: الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية األردني) ٦(

  . ١٣٦: ن.م) ٧(

  . ١٥٢: ن.م: ظ) ٨(
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والــــذين يقومــــون بخدمتــــه مــــن أهلــــه مــــع الطبيــــب، ال عليــــه، يكــــون النجــــاح حلــــيفهم قــــدر 

  .)١("المستطاع

والعلم النظري ثانيا، ) الماحول(وهو يتجه إلى النص أوال، وٕالى -ى الطاهرإننا نر 

جســـدا قـــابال للفحـــص، ) أو أيـــة واقعـــة ثقافيـــة(طبيبـــا يـــرى الـــنص -وٕالـــى مســـاءلة صـــاحبه

  .ولتشخيص مدى صحته أو مرضه

في العلم والفضل واألخالق الحميـدة، مـع "الطاهر مكانته السامية /لقد كان للرازي

من األطباء المخلصـين "لقد كان . )٢("واظبة والعمل المجدي والخدمة الثقافيةاالجتهاد مالم

  .)٣("ورفع مستواها) البيمارستانات(المخلصين في خدمة

ــــذي مــــّر، نعــــود لنســــأل ــــة اللغويــــة لكلمــــة: وبعــــد كــــل هــــذا ال ؟ )طبيــــب(مــــا الدالل

، )٤("الحاذق من الرجال، الماهر بعمله: الطّب والطبيب:"نجد اآلتي) لسان العرب(بمراجعة

وهذا يعطينا إشارة خضـراء فـي التعامـل مـع . )٥("كل حاذق عند العرب طبيب"، و)٤("بعمله

  .مع الطاهر بوصفه طبيبا

التفـات نعـيم اليـافي إلـى تشـبيه الناقـد بالطبيـب  -أيضـا -ومما يعطينا تلك اإلشارة

مبضـع الناقـد ربمـا :"الجراح، ومـن تجليـات ذلـك قولـه عـن ابتعـاده عـن األسـماء والمسـميات

مـرة بالحـديث عـن الظـاهرة، ومـرة بالحـديث عـن األسـماء، ولعـل جرحـا واحـدا جرح مـرتين، 

محمد عابـد .، والتفات د)٧("الصحي من المريص"الفرز مهم لنمّيز : ، وقوله)٦("يكفينا اليوم

بمثابـة الطبيـب إن "عابد الجابري إلى أن المثقف في نظـر الجمـاهير فـي البلـدان المتخلفـة 

واقع المريض الـذي نعيشـه، فـال أقـل مـن أن يرسـم لهـا لم يعمل على استئصال الداء من ال

الواقــع "، فـــ)٨("مــن شــأنه أن يخفــف مــن وطــأة هــذا الــداء ريثمــا يتهيــأ الــدواء -ريجــيم -نظامــا
                                                 

  . ١٣٦: ن.م) ١(

  . ١٥٢: ن.م) ٢(

  . ١٢٩: ن.م) ٣(

  ). ط ب ب(مادة: لسان العرب) ٤(

  ). ذ قح (مادة: لسان العرب )٥(

  . ١٠٤: دراسة وشهادات –األدب العربي وتحديات الحداثة ) ٦(

  . ١٠٠: ن.م) ٧(

  . ٢٢: من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية) ٨(
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 -واقــع مــريض لــيس فــي حاجــة -كمــا وصــفناه -الــذي تعيشــه شــعوب البلــدان المتخلفــة هــو

فــي فــن التجميــل، وٕانمــا  إلــى مــن يمــتّص دمــه، وال إلــى مــن يعطيــه أمثلــة ودروســا -بــالطبع

  . )١("هو في حاجة ملّحة إلى إجراء عملية تستأصل الداء الخبيث من جسمه الغّض 

ال علـى سـبيل التشـبيه، وٕانمـا علـى سـبيل التوسـع  -ومما يؤكد كون الطاهر طبيبا

 -، وبأنـــه يســـتخدم منظـــارا طبيبـــا فـــي رؤيتـــه لألشـــياء وتعاملـــه معهـــا)طبيـــب(بداللـــة كلمـــة

ى أقالم عدد من المتأملين في ذلك، ومنهم جليـل كمـال الـدين الـذي رأى إشارات وردت عل

كأنــــه طبيــــب أمــــراض نفســــية يشــــّخص مرضــــا "، )٢()ناقــــد ال تقــــرأ لــــه(الطــــاهر فــــي مقالــــة

يشــّخص األدواء، ) بمعنــى طبيــب(حكــيم" -فــي رأي جليــل كمــال الــدين -الطــاهر. )٣("نفسـيا

ارم، فمبضـع الجـراح ال يفارقـه، ويضع أصـابعه علـى مكـامن العلـل، وهـو فـي التطبيـب صـ

فهــو ال يكتفــي بالتســكين، وبالجراحــة المرحليــة، ) جراحيــا(وهــو إذا عــالج الشــيء أو داخلــه

جـراح "إنـه . )٤("يحـاول هـذا االستئصـال -علـى األقـل -أو هـو -فهو يستأصل أصل الـداء

محاولــة ال يمــّل مبضــعه الحــاّد أبــدا مــن الجراحــة والتطبيــب، ولكــن قبــل ذلــك كلــه، نّيــة أو 

صــاحب المبضــع األشــد "إنــه . )٥("استئصــال أصــل الــداء، لكــيال تتكــرر الظــاهرة المرضــية

  . )٦("تبضيعا في الزيف والتزييف

المرهـف ) النقـدي(طالمـا جـّس بحسـه":ومنهم جواد الحطاب الذي قال عن الطـاهر

  . )٧("وتواصل مع العافية بكل ما يستطيع.. جسد اإلبداع العراقي، فشّخص العلل

ناك ظـواهر فـي الفكـر النقـدي عنـد الطـاهر، يمكـن أن يفسـرها االعتـراف بكـون وه

فكــره فكــرا طبيــا؛ ومــن ذلــك هــو التطــرف أو التهويــل فــي الحكــم النقــدي ســلبيا وٕايجابــا فــي 

ويتجلـى التطـرف اإليجـابي فـي الحماسـة التـي يمكـن أن نعـّدها أسـلوبا يثبـت . أحيان معينـة
                                                 

  . ٢٤: ن.م) ١(

  . ٩٦-٩٢: وراء األفق األدبي: ظ) ٢(

  . ن. ص: ظ، و ١٤٠): مقال(مع الدكتور علي جواد الطاهر وكتابه وراء األفق األدبي) ٣(

  . ١٤٢: )مقال(وكتابه وراء األفق األدبي مع الدكتور علي جواد الطاهر )٤(

  . ١٤٣: ، وظ١٤٢: ن.م) ٥(

  . ١٤٥: ن.م) ٦(

، جـواد الحطـاب، جريـدة الجمهوريـة، )مقـال(الـدكتور علـي جـواد الطـاهر] ١[المحتفى بهم في الملتقـى القصصـي) ٧(

٢٦/٢/١٩٩٢ .  
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ذا ما زالت، والمهـم بقـاء الحقيقـة، مثـل اكتشـاف ناقـد أو الحال، وال أهمية للحماسة نفسها إ

وقد اعترف الطاهر نفسه أن مبالغة أحمد الجندي بخصوص شعر بدوي . منهج أو مقالي

  .)١("ال تنفي الحقيقة الباقية، بعد حذف عناصر الحماسة"

أســــلوب تهــــويلي رومــــانتيكي ينشــــأ عــــن عشــــق الطــــاهر  -كمــــا نــــرى -والحماســــة

  . لظاهرة ما) عشق المتنبي سيف الدولة الحمدانينسبة إلى (السيفي

ويتجلــى التطــرف الســلبي فــي الســخرية والمحاربــة بطريقــة تهويليــة عاتيــة، أي أننــا 

نرى أن قوة السخرية والمحاربـة، أسـلوب طبـي يتناسـب مـع قـوة الجهـل والعدوانيـة والظـاهرة 

وال يطـامن مـن غـروره لم يتعظ جيل في العراق بمآسـي سـابقيه، :"ومن ذلك قوله. المرضية

قـراءة مـا يـرد إليـه مـن مجـالت ودواويـن وقصـص ونقـود تـدّبجها أقـالم اخواننـا ) يترك(ما لم

الطــاهر يســتخدم ظــاهرة التهويــل فيهــّول المســألة ســلبا أو . )٢("العــرب فــي مصــر أو لبنــان

وهــــذا أســــلوب ولــــيس مغالطــــة أو . إيجابــــا ليقــــبض المتلقــــي علــــى األســــاس المنطَلــــق منــــه

  . )٣("جهال

إن الحماســة التــي تظهــر فــي أقــوال الطــاهر وأحكامــه، التــي : بعبــارة أخــرى نقــول

كانت الرومانتيكية أصال من أصولها، أسلوب من أساليب التطبيب، يثبـت الحـال التـي لـم 

، أو )المعنويــات(تكــن شــائعة، أو الحــال التــي يعتقــد بتضــادها مــع الشــائع، فهــي أداة لرفــع

  . لمجرى، بوساطة تثبيت الحقيقةلقلب اإلحساس، وتغيير سير ا

والطـاهر مـدرك تمامــا أن مـا فـوق الحقيقــة ذاهـب ال محالـة، لكنــه جـاذب صــاحب 

فــي كثيــر مــن األحيــان إن كــان ) الوســط(الطــرف اآلخــر، أو المشــغول بغيرهــا، إلــى منطقــة

ومبالغـــة الحماســـة ). األفكـــار تبقـــى والحماســـة تـــذهب(فــــ. ممـــن يبتغـــي الحقيقـــة، ويفـــرح لهـــا

وٕان السـخرية التـي تتميـز بهـا مقـاالت . ال تنفي صدقها الذي انبنت من أجلـه وعليـه أحيانا

نفسي يتطرف إلى جهة مضـادة لجهـة تطـرف الحماسـة؛  -عديدة للطاهر، أسلوب تطبيقي

  ). واألفكار تبقى والسخرية تذهب(، )الوسط(إلى ) المنقود(لينتزع

                                                 
  . ٣٩: تحقيقات وتعليقات) ١(

  . ١٠١: كلمات) ٢(

البنيويـة أعلـى :(مقالـة: ، وأسـاتذتي ومقـاالت أخـرى)محمـد خضـير وحـده:(مقالـة: وراء األفق األدبي: لإلفادة، ظ) ٣(

  ). مراحل السوء في ترف نظرية الفن للفن



אאאא                                      א
  

         

اعيـا للعـودة إلـى حـال التعويض الذي يمثل وضـعا دف -أيضا -ومن تلك الظواهر

فـإذا كـان ال بـد مـن أن . التوازن التي فقدها نتيجة فقد شيء ما، أو الحرمـان مـن شـيء مـا

 -سبب، وال تعدم في الناس من يصّر على العقدة، ويصـّر  -أي اختيار -يكون لالختيار

، فإننــا نظــن أن اختيــار )١(علــى حرمــان مــا، ولــو فــي وقــت مــا، لســبب مــا -أو يكــاد يصــرّ 

هر للمنظار الطبي ناشئ عن حرمانه من مهنة التطبيـب التـي تمنـى الطـاهر يومـا مـا الطا

  . أن يشغلها بحيث بقيت، فصارت شاغله األكبر في ساحة الثقافة

وٕاذا تجرأنــا وقرّنـــا ظهــور منظـــار الطــاهر بعقـــدة، فـــال شــك فـــي أنهــا عقـــدة شـــريفة 

ـــة(وضـــع كلمـــة بعـــد -تـــرى هـــل يمكـــن اســـتعارة قـــول الطـــاهر. )٢(كعقـــدة نـــزار ســـليم ) فكري

إنهــا تجربــة عاطفيــة عميقــة جــدا فــي ":بشــأن تجربــة عبــد الجبــار عبــاس -)عاطفيــة(مكــان

، لنصــف )٣("نفســه وفــي أعصــابه، ولكنــه أســدل عليهــا ســتارا كثيفــا، فبــدت وكأنهــا لــم تكــن

حال الطاهر الفكريـة بشـأن المنظـار الطبـي؟ نظـن ذلـك، والسـيما أن الطـاهر علـى اطـالع 

 -، وعلى قـدرة كبيـرة )٤(التحليل النفسي كالعقدة والعقل الباطن والتسامي كبير على مسائل

فـــي مســـائل الـــدهاء النفســـي، ونعنـــي بـــه إظهـــار الحـــال النفســـية المقصـــودة  -كمـــا نتصـــور

النقدي، ويحقق أهدافا طبية فـي  -بصورة تبدو عفوية طبيعية، ليقوم بدور اإلشراف الطبي

  . فادةالساحة الثقافية، ليضمن الثأثير واإل

طبيــب، وهــو يشــرح بالمبضــع أكثــر ممــا يكتــب  -علــى وفــق هــذا التوجــه -الطــاهر

ليمّيـز بـين  -وليس هذا شأنه في النقـد األدبـي فقـط، وٕانمـا فـي النقـد الثقـافي عمومـا -بالقلم

الطبيب الحاذق، وليضع أساسا متينا لنهضة الشخصـية  -الطبيب المّدعي، والناقد -الناقد

في نقل الفكر النقدي الغربي بدقة وأمانـة وٕاجـادة،  -هو، أو غيره -يسهمالنقدية العربية، ول

وليبحــث عمــا يــدّل علــى الصــحة ومــا يــدّل علــى المــرض، ليفيــد مــن الصــحي، ويبتعــد عــن 

  . المرضي، عن طريق التروي في األخذ، والتأّمل في الماثل للمعاينة والفحص

                                                 
  . ٢٧٩-٢٧٨: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

  . ١٦٣-١٦٢: لنزار سليم) أشياء تافهة(-١ج -نقد: في الريادة الفنية لقصص العراقي: عن تلك العقدة، ظ) ٢(

  . ٦: الحبكة المنغمة) ٣(

  . ٢٠٩: ، ومسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي٢٩١: أساتذتي ومقاالت أخرى: لإلفادة، ظ) ٤(
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مـا الثيمـة : ولو قـال قائـل .وظيفة تطبيقية -على ذلك -ووظيفة النقد عند الطاهر

المنطــار (إنهــا). الفحــص الطبــي(إنهــا). الطبيــة(المحركــة لحيــاة الطــاهر النقديــة؟ لقلنــا إنهــا

، أي أن المنطَلــق الــذي ينطلــق منــه فــي نقــده هــو تصــرفه المبنــي علــى يقــين بأنــه )الطبــي

ل أو طبيب ثقافي، ينطلق من الُمجّس، وهو الـنص، مسـتخدما االستئصـال أو التبـدي -ناقد

الترقيـع أو غيــر ذلــك مــن أســاليب الطــب، فـي محاولــة منــه إلظهــار الســاحة الثقافيــة بــأبهى 

  . صورة وأنفعها

لقـــد كانـــت المســـؤولية الطبيـــة ضـــميره المحـــّرك؛ ألن رغبتـــه فـــي أن يكـــون طبيبـــا، 

كانـــت تفعـــل مفعولهـــا فـــي الخفـــاء، بحيـــث قـــدمت النقـــد الثقـــافي المعـــروض مقالـــة، بوصـــفه 

ت، مع أن النقد مقالة صميم لدى الطاهر، ال يقل عن تلك الرغبـة عمقـا ويضا عن الفائعت

  . في النفس

  :ويمكن تصوير ذلك بالخطوات اآلتية

  ). التطبيب(إدراك النضج والقيمة في) ١

  . الحرمان من أن يكون طبيبا) ٢

  . التماهي مع هذا الناضج الذي ليس هو) ٣

  . القات بينهماسّد الفراغ في حقل إنساني ما، وٕاقامة الع) ٤

ولــذلك فــإن طريقتــه فــي الكتابــة تــرتبط مــع فكــره الــذي شــّبه النقــد بالطــب، ومزجــه 

معه توسعا؛ فكما يفترض في لغة الطبيب أن تكـون واضـحة بدرجـة إيحائيـة سـلبا وٕايجابـا، 

فكذلك لغة الناقد، وكما يفترض في دواء الطبيب أن يكون ذا طعم يناسب الـداء، وذا لـون 

لغـــة الناقـــد، وكمـــا يفتـــرض فـــي استفســـار الطبيـــب مـــن المـــريض أن يصـــب جميـــل، فكـــذلك 

إن الطـرق التـي يسـلكها العـالج تتبـع المحـورين اللـذين يبنيـان "العناية على لغته مـن حيـث 

ـــارة )العمـــودي(والمحـــور التشـــابهي) األفقـــي(، أي المحـــور التجـــاوري)١("اللغـــة نفســـها ، وبعب

أال وهـو : سوى وسيط وحيـد"، )الكان(يصر  أخرى من حيث إنه ليس للتحليل النفسي كما

، فكــذلك استفســار الناقــد الــذي يهــيمن فــي مزيجــه النقــدي التوجــه النفســي )٢("كــالم المــريض

                                                 
  . ١٥: ١٩٨٨، نوفمبر ٢، س٨، فيليب شمال، مجلة بيت الحكمة، المغرب، ع)بحث(الكان واللغة) ١(

   .١٤: ن.م) ٢(
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فــي التحليــل، مــن صــاحب الــنص الــذي يهــيمن فــي مزيجــه اإلبــداعي التوجــه الــواقعي فــي 

  . التركيب

والصـــفات ومـــا دامـــت لغـــة الرغبـــة تظهـــر فـــي ذكـــر لـــوازم الشـــيء المرغـــوب فيـــه، 

المرغوب فيها، فإن ذلك يقّوي االعتقاد بأن هناك رغبة قديمة تبوأت مكانة مهمة في ذهـن 

  . الطاهر، وحددت سلوكياته الحياتية واللغوية فيما بعد

دون رغبتـه فـي ) المعـّدل(لقد اختار الطاهر الطب مسارا حياتيا وفكريا، وٕان وقـف

ألصــول مهنتــه، مخلــص فــي خدمــة أهــل  فالطــاهر حــاذق. أن يتخــذه مســارا دراســيا ومهنيــا

ساحته، ورفع مستواهم، مشّخص ناصح مثقف محارب، يحمـل رسـالة حفـظ صـحة سـاحته 

والمعلـم المعلـم طبيـب، والطبيـب الطبيـب ). معلمـا(اختاره حين عمـل. موجودة ورّدها مفقود

ل حياتـه الطبيب الثقـافي، وتحّمـل مسـؤولية تلـك الًممهّـة طـوا -ثم مارس َمهّمة الناقد. معلم

الفكريــة، مســتمدا العــزم والقــدرة علــى التواصــل مــن عقلــه البــاطن الــذي ينــبض بتلــك الرغبــة 

  . الجارفة في أن يكون طبيبا

ذهنــه  -علــى وفقهــا، فــي عملــه -لقــد تحولــت تلــك الرغبــة إلــى رؤيــة عمليــة يســير

 -وهـــذا يعنـــي أنـــه لـــيس مســـؤوال عـــن النصـــوص األدبيـــة فحســـب، وٕانمـــا مســـؤول. ونفســـيته

عـــن األدبـــاء والنقـــاد والمـــؤلفين والنصـــوص الثقافيـــة التـــي تـــدخل فـــي دائـــرة الثقافـــة  -أيضـــا

اللغوية واألدبية، وفيما يتصل بها، ويصب فيها من الثقافات التاريخية والجغرافية والنفسـية 

وربمـــا كـــان مرضـــه الـــذي الزمـــه، مســـاندا فـــي تثبيـــت ذلـــك . والفلســـفية والدينيـــة وغيـــر ذلـــك

  .  التوجه

كثيــرا مــن  -إن آمّنــا بهــا -طبيــب ثقــافي؛ وهــذه الصــفة تبعــد عنــه -قــدالطــاهر نا

وعلــى ذلــك فهــو إذ ينــزل إلــى . أنــواع القصــور والتقصــير، التــي شــعر بهــا أو ُوّجهــت إليــه

الســــاحة  -ســـاحة مـــا، وكأنهــــا ســـاحته الوحيـــدة، ينــــزل وفـــي ذهنـــه أهــــداف ســـاحته األكبـــر

نقد الطاهر، فهو يأخذ من الـنص مـا يالئـم الثقافية، وليس هذا عيبا، وٕانما مزّية انماز بها 

أهداف ساحته العامة في أغلب األحيان، ويوظف من أدوات نقده ما يالئم تلـك األهـداف، 

حــين ينــزل إلــى أيــة  -لــذلك وجـدناه. وكـذلك يوطــد مــن غايــات نقــده مـا يالئــم تلــك األهــداف
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لك أسـاليبه يعرب عـن أفكـاره هـو، التـي تكشـف عـن أهدافـه هـو، موظفـا لـذ -ساحة صغيرة

  . هو، ال أفكار الناقد المتخصص وأهدافه وأساليبه

لــيس عيبــا، وٕانمــا قــدرة علــى رؤيــة العــام فــي الخــاص، وٕاثــراء  -كمــا قلنــا -إن ذلــك

  . بالخاص من أجل العام -أحيانا -العام بالخاص، وتضحية

ليست موسوعية تجاور ما يعنى به وتعدده، وٕانما  -على ذلك -موسوعية الطاهر

ة مشـــروع يـــؤازر فيـــه مـــا يعنـــى بـــه بعضـــه بعضـــا، ويطـــور بعضـــه بعضـــا لتمتـــد موســـوعي

الطبـي  -فـي مشـروع نهضـوي طـاهري، هـو مشـروع النقـد -وكذلك تتجمع ثمارهـا -جذورها

لمـا لكلمـة الكشـف مـن ) المـنهج الكشـفي:(الثقافي، الذي نفّضل أن نطلـق علـى منهجـه فيـه

  . امتداد وأهمية في الطب والنقد معا

الـــذي يشـــمل تـــذوق الطعـــام والـــدواء ) ١(أن الكشـــف يتضـــّمن التـــذوقوال شـــك فـــي 

  . والعطر والموسيقى والطبيعة وأشياء أخر

متابعة لمـن وصـفه بـذلك؛ لمـا ) المنهج االنطباعي(منهج الطاهر -إذا -ال نسّمي

متابعة ) منهج النقد األدبي(معروفة، وال نسّميه -أو دالالت -للمنهج االنطباعي من داللة

، )منـــــاهج النقـــــد األدبـــــي(نفســـــه؛ لمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن اخـــــتالط بغيـــــره ممـــــا يـــــدعىللطـــــاهر 

لمــا فــي ذلــك مــن داللــة عائمــة غيــر محــددة، ) المــنهج الجديــد(أو) المــنهج الوحيــد(والنســميه

متابعــــة لمــــن لمــــح هيمنــــة التحليــــل النفســــي فــــي كتاباتــــه، وال ) المــــنهج النفســــي(وال نســــميه

ـــواقعي(نســـميه تأكيـــده التـــوجهي الـــواقعي فـــي اإلبـــداع، وٕانمـــا متابعـــة لمـــن لمـــح ) المـــنهج ال

هــو المــنهج الــذي ينطلــق فيــه الناقــد : ونصــفه وصــفا تعريفيــا بقولنــا) المــنهج الكشــفي(نســميه

مــن تــذَوق الــنص إلــى توضــيح قيمتــه ذوقــا وفكــرا، وكشــف مــداه الثقــافي فــي التــأثر والثــأثير 

متولـــدة عـــن موهبتـــه النقديـــة، والتفـــرد، إمتاعـــا وٕافـــادة، مســـتعينا بطبيعـــة الـــنص، وبذائقتـــه ال

  . ومكتسبه النقدي المتنامي

  

  

                                                 
، وموســـوعة ٣١٦: س؟ . ج: عـــن شخصـــية الطـــاهر المتذوقـــة التـــي تشـــتمل علـــى حاّســـة التـــذّوق الجمـــالي، ظ) ١(

  .  ٩٢: علي جواد الطاهر- ١٩ج -المفكرين واألدباء العراقيين
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عــن أهميــة أن تكــون لغــة النقــد ) مقدمــة فــي النقــد األدبــي(أعلــن الطــاهر فــي كتابــه

ألدب، فمــا هــي لغــة مرنــة رصــينة فيهــا مســحة مــن جفــاف العلــم، تمــازح نفحــة مــن لــين ا"

تنصــّب فــي ذلــك  -هنــا -وأهميــة إعالنــه. )١("بالجافــة فتســتقل، ومــا هــي باللينــة فــال تمســك

جعل الطاهر يمـدح العقـاد الـذي لـم يـُرْق لـه إنسـانا وكاتـب مقالـة، ) التمازج(؛ ألن)التمازج(

عجيـب هـذا العقـاد يكتـب عـن كبـار أدبـاء ":فقد قـال عنـه حينمـا أظهـر كتابـا عـن برناردشـو

ثم يمزج العناصر، ويخـرج لـك كتابـا يرضـيك ... ب، وال شك في أنه يستوعبهم ويعيهمالغر 

، )المـزج(ولـيس العقـاد بغريـب علـى هـذا . )٢("ويفيدك ويعجبـك مـع المحافظـة علـى الحقيقـة

تجربة الغرب صحيحة كمـا هـي دون أن "فقد كان من المؤسسين للنقد العربي الذين أخذوا 

وكـان مـن المفـروض . اث العربي، وكلهم وطيد الصلة بالتراثيضيعوا فيها، ومزجوها بالتر 

أن يأتي الجيل الذي يليهم على هذا المستوى من المزج والمزاولة، ولكـن هـذا المفتـرض لـم 

                                                 
  . ٤٦١: مقدمة في النقد األدبي) ١(

  . ٤٤٠: تحقيقات وتعليقات) ٢(
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قلنـا لـم يـرق لـه كاتـب مقالـة؛ ألن الطـاهر يريـد مـن المقالـة أن تكـون . )١(!"يقع لسوء الحظ

  . )٢("مزيجا من النثر والشعر"تكون 

فـي مجـال الشـعر يقـول . تقترن بالفنية واألصالة فـي فكـر الطـاهر) يةالمزيج(وهذه

ليس عجيبا أن تبدو أصالته في غرض الفخر الذي يجلو مطامحه كما :"عن حيص بيص

  .)٣("وكثيرا ما امتزجت الشكوى بالفخر[...] في األقل -يتخيل أنه بالغها

 -محينمــــا حــــل بــــه خطــــب عظــــيم، فيمــــا نظــــ -ويشــــير إلــــى أن الطغرائــــي نظــــم

قصــيدتين همــا مــن خيــر مــا قــال، امتــزج فيهمــا الواقــع بالمثــال، والعقــل بالقلــب، والحكمــة "

تــانكم همــا الالميـــة ... بــالجنون، والحــرب بالســلم، والطمــاح بالقناعـــة، والكبريــاء بالتواضــع

  :المشهورة

ـــــرأي صـــــانتني عـــــن الخطـــــل  وحيلـــــة الفضـــــل زانتنـــــي لـــــدى العطـــــل   أصـــــالة ال

ي اإلعـــراب عمـــا اخـــتلج فـــي ذلـــك القلـــب الجـــريح مـــن ألـــم وســـخط وبائيـــة ال تقـــّل عنهـــا فـــ

  :    ومطلعها

 ) ٤("وعــــــاوده نكــــــس الصــــــبا فتصــــــابى   أهــــــــاب بــــــــه داعــــــــي الهــــــــوى فأجابــــــــا

لعبـد اهللا خضـر مهـدي، شـاعرية وفنـا ) هـواجس القلـب(ويلمس الطاهر في قصـيدة

فكر بالعاطفة بحيـث ثم أصالة وثقة بالنفس، وبراعة في مزج ال"وجّدة مع تمّكن من القديم، 

  . )٥("تّتحد في تأمالت ال يثقلها العقل

إنك إزاء ديـوان ":ذلك االقتران بين المزيجية والفنية واألصالة يتجلى أكثر في قوله

تقـــرأه، فتـــرى نفســك إزاء شـــاعر مـــن ] ليوســـف الصــائغ)[اعترافـــات مالـــك بــن الريـــب(بعنــوان

فيـه ويضـيعه فيهـا، ويمـزج التـراث طراز خاص، فنان يمزج الحقيقة بالخيال حتـى يضـيعها 

لقــد مــزج الشــعر بالقصــة إذ [...] بالمعاصــر فتعجــب لــه، واليــومي باألســطوري فتــدهش لــه

                                                 
  . ٢١٢: س؟ . ج) ١(

  . ٥: من يفرك الصدأ؟ ) ٢(

  . ٢٥٢: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ٣(

  . ١١٣: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي: ، وظ١٦٩: مقاالت) ٤(

  . ٨٩: مقاالت) ٥(
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إن حسـين ":، وفـي قولـه)١("وهو اليوم يمزج القصة بالشعر إذ يكتـب الشـعر... كتب القصة

م مـــردان فـــي الشـــعر أكبـــر ممـــا كـــان، وٕانـــه أجـــرأ شـــعراء بلـــده فـــي تجديـــد الصـــورة، واقتحـــا

  . )٢("المعنى، ومزج السريالي بالرمزي بالواقعي بشاعرية تترفع عن التكلف أو الشعوذة

ليســت ملحوظــة فــي الشــعر العراقــي قديمــه وحديثــه فحســب، وٕانمــا ) المزيجيــة(هــذه

أن مـن القصـائد البليغـة مـا "في الشعر العالمي قديمـه وحديثـه، فقـد أكـد  -كذلك -ملحوظة

لغنائيــة بــنفس ملحمــي أو درامــي، وعــّد النقــاد ذلــك فضــيلة ا -الكبــار -مــزج فيهــا أصــحابها

فتهــاوت بــذلك النظريــة القديمــة التــي تبناهــا القــرن الســابع عشــر علــى وجــه . ودليــل عمــق

الخصــوص فــي الفصــل التــام بــين األنــواع، وانتصــرت النظــرة التــي دعــت إلــى المــزج، وقــد 

عشـــــــر متمـــــــثال بـــــــدت بوادرهـــــــا فـــــــي القـــــــرن الثـــــــامن عشـــــــر ثـــــــم تبناهـــــــا القـــــــرن التاســـــــع 

  . )٣("بالرومانتيكيين

في القصة، فقد قال عن الحـال التـي ظهـرت فيهـا  -كذلك -ملحوظة) المزيجية(و

ـــة فـــي ـــاة أو النقّي انســـجام "إنهـــا : لمهـــدي عيســـى الصـــقر) الشـــاهدة والزنجـــي(الواقعيـــة المنّق

 -قبـل ذلـك -وتنبـه علـى مثـل هـذا. )٤("وتكامل وتكافؤ وامتزاج بشيء مـن جديـد وشخصـية

جـــوهر القصـــص ":لنـــور الـــدين محمـــد ســـعيد) وللهـــّم هـــوامش أيضـــا(ي قولـــه عـــن قصـــصفـــ

والهـّم  -وقل المؤلـف عنـد الحاجـة -الناجحة في المجوعة الهّم الذي يعتلج في نفس البطل

ألن مقيــاس الكبــر فــي نفــس حاملــه أوال، ولــيس فــي نفــس  -حتــى لــو كــان صــغيرا -كبيــر

لـــه، وألنـــه يتغلغـــل فـــي أعماقـــه، ويمـــازج كبيـــر؛ ألنـــه يشـــغل صـــاحبه عمـــا حو ... اآلخـــرين

لبنــاء القصــة لكــي تكــون قصــة "وبمقــدار وعــي هــذا القصــاص . )٥("وجــوده، ويهــدد طماحــه

أن نعّد  -بعد ذلك -وال بأس...  يضغط الشاعرية في النثر، ويزاول عمله قاصا ال شاعرا

الــروح قصــته أقصوصــة لمــا تخــرج عليــه مــن بعــد عــن الواقــع المباشــر، وقــرب مــن الفطــرة و 

القصيدة، والقصة الحديثة، والحكاية : األسطوري، وقل الحكاية فهي مزيج من ثالثة أشياء

                                                 
  . ٢٢-٢١: وراء األفق األدبي) ١(

  . ٢٤١: من يفرك الصدأ؟ ) ٢(

  . ٦٣: مقدمة في النقد األدبي) ٣(

  . ١٨٠: رحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقديمس) ٤(

  . ٤٨٠: تحقيقات وتعليقات) ٥(
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أقصوصة، فـذلك ممـا يميزهـا مـن غيـر : ويحسن في هذا الحال أن يكون اسمها... القديمة

ثــــم إن تلــــك األقاصــــيص تنطــــوي علــــى مــــزيج ثالــــث يظهــــر فــــي . )١("أن يقلــــل مــــن شــــأنها

إن المقصــود بــالحكم لــدى [...] دة، وأكثــر مــن جيــدة أحيانــاإن لغــة االقاصــيص جيــ":قولــه

امتـــزاج الشـــكل بالمضـــمون هـــو مـــا كـــان فـــي األقاصـــيص األولـــى، أمـــا لغـــة االقاصـــيص 

  . )٢("األخرى فليست بذات تميز أو استواء أو انسجام

تتنـاول موهبـة : ويظهـر ذلـك فـي قولـه. في المقالة -كذلك -ملحوظة) المزيجية(و

وتتنــاول القصـــة ).. ذو الجنــاحين(فتمـــزج بهــا الشــعر والقصــة، فتكـــون المقالــة"طــه حســين 

ومـا عليـك إال أن تغّيـر . إنها قصـص)... دعاء الكروان(فتمزج بها الشعر والمقالة، فتكون

قاعدة ال تعتـرف بالحـدود  -أي طه حسين -قليال من مقاييسك كما لو كان قلم طه حسين

أن تخلــق أثــرا، أن تكــون أســلوبا، ولتســّم ذلــك بمــا بــين األنــواع األدبيــة؛ ألن المهــم  والســدود

  . )٣("تشاء

تعبيرهـا "في المسرحية كذلك، فمما يحقق جمالية المسـرحية هـو ) المزيجية(وُتلحظ

العميق عن ذات صاحبها ممتزجة بذوات قومه وذوات الناس أجمعين، بأن يوّزع نفسه في 

  . )٤("فال تراه، وٕان كان فيها نفوس كثيرة، ويستضيف إلى نفسه نفوسا كثيرة، تبحث عنه

وُتلحظ في النقد أيضا، فقد مـنح مصـطفى عبـد اللطيـف السـحرتي عنوانـات كتابـه 

حقهـــا مـــن العلـــم والـــرأي والشـــاهد والـــدليل ) "الشـــعر المعاصـــر علـــى ضـــوء النقـــد الحـــديث(

والمثــل، جامعــا مــع علمــه العربــي العلــم اإلنكليــزي، مازجــا مــا لديــه مــن فكــر بمــا لديــه مــن 

  .)٥("ومعيشة في األدب ولألدب ذوق

                                                 
  . ٤٨٢: ن.م) ١(

  . ٤٨٧: ن.م) ٢(

  . ٧٥: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٣(

  . ٣٩٤: من حديث القصة والمسرحية) ٤(

  . ١٣١: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٥(
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وُتلحظ في الحياة نفسها، فقد قـال عـن صـلة األدب والفلسـفة والتـاريخ وغيـر ذلـك  

الـــذي هـــو ضـــالل والـــدعوة إليـــه تضـــليل، أن تعـــزل هـــذه العناصـــر ":مـــن العناصـــر بالحيـــاة

  . )١("الممتزجة في تكوين ماء الحياة عزال تاما

. ل منــه صــفة قــاّرة فــي طبيعــة األشــياءيجعــ -إذا -تعــدد منــاحي االمتــزاج وآفاقــه

قد تضحك إذا قيل لك إن رواية ما هي المدارس كلها، والتيـارات ":وعلى هذا يقول الطاهر

ولكـن . تضـحك. كلها، بما في ذلك أحـدث مـا قيـل فـي تيـار الـوعي، وأحـدث مـا جـاء بعـده

... اعيـةأو اجتم... هذا هو الـذي حصـل، وليسـت البراعـة فـي أن تكـون روايتـك كالسـيكية

المــودات (وليســت البراعــة أن تجمــع روايتــك المــدارس كلهــا، واالتجاهــات كلهــا، وأن تصــل

، إذ جاءت على ذلك الوجه من )الرجع البعيد(، وٕانما البراعة هي ما رأيت في)بالموروثات

الجمــع المزجــي الكــائن فعــال فــي الحيــاة واإلنســان، المنســاب صــورة لــوعي المؤلــف بمــا قــرأ 

  . )٢("ولتأمله الطويل، وتجربته المعيشة عمليا ونظريا،

ما الذي مزجه التكرلي مـن مناهـل الفكـر هـذه؟ لقـد مـزج عناصـر البقـاء، وهـذا مـا 

تـأتي وتشـيع، وفيهـا الكثيـر مـن  -وهو الذي يهيم بها -)المودات(إن":يشي به قول الطاهر

هـو نفسـه عناصر الموت، والذكي الذكي من يتمسك بعناصر البقاء، والموهوب من يكون 

  . )٣("بين الموهبين

إن أتقــن ) الفنيـة(وســيلة بيـد الفنــان المبـدع، ينــال بهـا حظــا عاليـا مــن -إذا -المـزج

ومـــن أدلـــة ذلـــك مجـــيء حـــديث . توظيفهـــا، وٕان كـــان ذلـــك التوظيـــف فـــي كتابـــة المـــذكرات

واالعتــــذار ... مزيجــــا مــــن الــــذكريات والمــــذكرات والســــيرة الذاتيــــة"كــــازنتزاكي فــــي مذكراتــــه 

ولما كان مفكرا، شاعرا، . وهي أنواع صغيرة تلتقي في أسرة واحدة... عتداد واالعترافواال

ولــيس فــي . كاتبــا، مســرحيا، روائيــا، فقــد اكتســب المــزيج نفحــات مــن هــذه األنــواع األخــرى

  . )٤("األمر غرابة والرجل فنان مبدع قبل أن تكون هذه وتكون تلك من األنواع

                                                 
  . ٣٠: الباب الضيق) ١(

  . ٥٤٠: ظ، و ٥٤١: تحقيقات وتعليقات) ٢(

  . ٥٤١: ن.م) ٣(

  . ٤١٣: ن.م) ٤(
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كــان حســين : كمــا فــي قــول الطــاهر) الخلــيط(كلمــةقــد تقتــرن ب) المــزج(هــذه الكلمــة

وهــو مــا وقـع فعــال مــع . يريــد بأسـلوبنا الفنــي أســلوبنا الخـاص، أســلوبنا، أســلوبي أنـا" مـردان

) شــعر(وربمــا مــن مجلــة [...] زيــادات تتغلغــل فــي ذاتــه، منهــا، ســيريالية جاءتــه مــن لبنــان

لـــه متنبهـــا علـــى ، وكمـــا فـــي قو )١("النفســـي -أو خليطـــه -خصوصـــا منســـجمة مـــع مزيجـــه

عنوانــــات أدخــــل فــــي الرمزيــــة ":اللمحــــات اإلبداعيــــة فــــي عنوانــــات مقــــاالت حســــين مــــردان

مــع عنوانــات  -أو تمتــزج -الشــعرية والســريالية، لــم تــر مثلهــا المقالــة العربيــة، وٕانهــا لتخــتلط

وال غــرو، فقــد كــان يبــادل نشــرها مــع قصــائده ونثــره المرّكــز، . وقصــائد حســين مــردان نفســه

بديال عن الشعر والنثر المرّكز، وهكذا شمل مفهومه القديم عن القصـيدة مفهومـه ويجعلها 

إنهـا عنوانـات مبدعـة ذات داللـة علـى محتـوى ذي . فـي المقالـة -أو عمله الجديد -الجديد

وفـي هـذا المحتـوى بهـذه الصـور دليـل آخـر . ذو تركيـب خـاص) مخّ (صور خاصة يخلعها

  . )٢("على شاعرية المقالة

ـــ ـــا علين ـــيط بـــديال عـــن المـــزيجوهن ـــه إلـــى أن الطـــاهر ال يضـــع الخل ـــه . ا أن ننتب إن

  . مختلف عنه في الدرجة الفنية

الشـــعر العربــي فــي العــراق وبـــالد (فــي رســالته) خلــيط(لقــد اســتعمل الطــاهر كلمـــة

لــم تكــن :"علــى أمــر تنعــدم فيــه إمكانيــة االمتــزاج، فقــد قــال) العجــم فــي العصــر الســلجوقي

بغداد ومجنونها، ) خالعة(رازي وأهل العلم والدين لتحول بينه وبينصلة ابن الهبارية بالشي

  . )٣("وكأن شخصيته كانت خليطا من هذا وذاك، مع ميل للنكتة وحب المداعبة

ووظفها في مكان آخر وزمان آخر للداللة على مرحلة تسبق مرحلة االمتـزاج فـي 

مـــن ] فـــؤاد التكرلـــي[=بهاإن الفكـــرة مـــن الـــتمكن بحيـــث تســـتحيل فنـــا وال يســـتفز صـــاح":قولـــه

وال يعدم هذا األمر وهو يطلبه، وقد يأتيه عفـوا، بـال ثمـن، ومـن . األحداث إال ما يشي بها

وعلـــى شـــكل ) بربريـــة(بصـــورة -بـــالطبع -غيـــر تقـــّص واســـتدعاء، فـــإذا وصـــل إليـــه، وصـــل

ولكنــــه ال يلبــــث أن ). خــــالل خلــــيط متنــــافر مــــن األصــــوات واأللــــوان والــــروائح(مبســــتر، و

                                                 
  . ١٩-١٨: من يفرك الصدأ؟ ) ١(

  . ٢٥: من يفرك الصدأ؟)٢(

  . ١٥٦: الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي) ٣(
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البــؤرة مــن العدســة، ويطــرح بعيــدا مــا حولهــا ممــا هــو لــيس منهــا، أو مــا يجــور يستصــفي 

  . )١("عليها، ويغّض منها

) الضـاحك البـاكي(تخـتلط فـي":بل إنه يصر على أن داللتيهما مختلفتان، إذ يقول

وال غــرو أن ولّـدت فــي ذهــن قــارئ مــا فــي عهــد  -وال أقــول تمتــزج -األنــواع] لفكـري أباظــة[

أســـلوب الســـرد الغالـــب قصصـــي، ويمكـــن عـــّد المقـــالتين األولـــى ... قالـــةانطبـــاع الم... مـــا

قصتين قصيرتين، مع صفة تدّخل القاّص علـى وجـه لـم يعـد ) إلى أسيوط(والثانية) ثروت(

ــــــى مــــــا فيهمــــــا مــــــن ... مقبــــــوال فــــــي الفــــــن القصصــــــي ويمكــــــن أن ُتصــــــدَّق واقعيتهمــــــا عل

األدبــــي، وقــــد أحــــّس بــــذلك وٕاذ تخــــتلط األنــــواع يصــــعب تصــــنيف العمــــل )... رومانتيكيــــة(

ـــه مـــن يـــؤرخ  المؤلـــف نفســـه، وأحســـب أن المطـــاف ينتهـــي بعـــّده كتـــاب مـــذكرات يرجـــع إلي

  . )٢("لمصر

فــي ) الســتينية(قــوام الموجــة: نســتوحي ذلــك مــن قولــه). الخلــيط(إن الطــاهر يــرفض

الغثيـان والضـياع والعبـث فـي خلـيط مـن الوجوديـة ومـدارس أخـرى منهـا "القصص والشـعر 

لرواية الجديدة، والقصـة الالقصـة، ورذاذ مـن مـذاهب سـابقة كالسـريالية، ضـمن ما عرف با

ظـــروف محليـــة وعربيـــة تســـهم فـــي ذلـــك، فيخـــتلط الحابـــل بالنابـــل، أي الكـــاذب بالصـــادق، 

وتضيع المقاييس، وتتدهور األسـس، واالسـم لمـن يعلـو صـوته ويتبـاكى أكثـر فيضـيع مـادة 

  . )٣("ولغة

سا عن الجمع المزجـي المنسـاب لـدى فـؤاد التكرلـي مقطعا مقتب -قبل قليل -ذكرنا

يقـرأ القصـة، ويقـرأ "، وليست هذه صفة جديدة عليـه، ففـؤاد التكرلـي )الرجع البعيد(في رواية

في علمها، فينساب مـا يقـرأه إلـى ضـميره، ويصـبح جـزءا مـن كيانـه، ويتمثـل منـه ماينسـجم 

   .)٤("وطبيعته، ويتفق وشخصيته الهادئة المتأنية العميقة

، فقــد أحــّس بــه لــدى غائــب طعمــة ١٩٦٧وقــد تنبــه الطــاهر علــى ذلــك قبــل عــام 

وانســاب هــذا القــدر المقــدور مــن العنصــر النفســي مــع ":إذ قــال) النخلــة والجيــران(فرمــان فــي

                                                 
  . ٥٣٩: تحقيقات وتعليقات) ١(

  . ٢٧: كتب وفوائد) ٢(

  . ١٣٩: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٣(

  .  ١٢: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٤(
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. القصــة قــدرا مــن الشــاعرية حباهــا رواء، وزادهــا ازدهــارا -هــو وهــي -مســارب أخــرى فمــنح

لــــى نمــــط مــــا هــــو بــــاٍق فــــي صــــميم الواقــــع وكانــــت هــــذه الشــــاعرية مذابــــة فــــي الحــــرف ع

 . )١("االجتماعي من سحر قديم

وربمــا كانــت ســمة االنســياب، وانســياب الــنغم خصوصــا، التــي يرغــب الطــاهر فــي 

  . )٢(أن يراها تسم الشعر، من هذا الباب

: االنســياب دليــل امتــزاج، وهــذا مــا بــدا لنــا مــن خــالل قولــه عــن مجموعــة التكرلــي

بإعجــاب، وفــي اســم المجموعــة إلمــاح إلــى الفلســفة الكامنــة وراء ) رالوجــه اآلخــ(لقــد قرأنــا"

  . )٣("الفن، المنسابة خالله

قـد قلنـا ":واالمتزاج دليل تمّكن في إخفاء المرجعيات، ونجد مصداق ذلك فـي قولـه

بقــي  -ألصــالة فيــه -ورأينــا أن التكرلــي قــرأ كثيــرا، واطلــع واســعا، وأعجــب بكثيــرين، ولكنــه

وكدت أذكـر سـتندال . ال يدرس فنه إال ضمن التكرلية هذه... قي تكرليامتميزا في نفسه، ب

، ولكنـي لـم أجـد )األحمر واألسـود(فيمن أعجب بهم، وترى مالمح بعيدة غير مقصودة من

ســببا لــذكره إال فــي حــدود جهــل دراســي التكرلــي إعجابــه بــه، وبلغتــه، وشخوصــه، وتوزيــع 

ل لغـــة أريـــد لهـــا أن تكـــون جافـــة بمعنـــى فصـــول روايتـــه، والشـــحنات النفســـية المنســـابة خـــال

ـــم تكـــن جافـــة ـــه،  وٕاال فســـتندال ســـتندال . أجـــل. الدقـــة، فكانـــت دقيقـــة ول أذكـــره إلعجابـــه ب

إن الطــابع القصصــي مــن بعــض مــا يميــز المبــدع مــن ":، وفــي قولــه)٤("والتكرلــي التكرلــي

  . )٥("مقاالت حسين مردان منسابا في الطابع الشعري

خطــوة مــن خطــوات المــزيج، هــي اإلذابــة، ويتجلــى ذلــك فــي هــذا االنســياب َتحّقــٌق ل

وال . مـن غيـر اقتسـار وباقتــدار"تعبيـر حسـين مـردان عـن الحـال التـي طــرأت عليـه فـي فـن 

ينفي ذلك عن صاحبها عنصر اإلرادة ألسرار الفن فيما يأخذ ويدع، وفيما يذيب من عقل 

                                                 
  . ٨٤: من حديث القصة والمسرحية) ١(

  . ٣٩٩: ، وتحقيقات وتعليقات٢٧٠: وراء األفق األدبي: عن تلك السمة، ظ) ٢(

  . ٥٣٨: تحقيقات وتعليقات) ٣(

  . ٥٤٢: ن.م) ٤(

  . ١٠: من يفرك الصدأ؟ ) ٥(
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 -هنـا -وعلينـا أن ال ننسـى. )١("خالل العاطفة، فيخرج األثـر المعقّـد مخـرج المنسـاب عفـوا

  . )٢("أن تذيب النقد في المقالة"أن نفس الطاهر كانت تريد 

نجـد نوعـا منـه فـي قولـه عـن أقاصـيص نـور الـدين . متنـوع -علـى ذلـك -والمذاب

الصغيرة أشعة مذابـة فـي  -لقد استحالت التجربة الكبيرة):"وللهّم هوامش أيضا(محمد سعيد

والحــين عنــد نقطــة مــن الشــريان تنــوء بهــا فــتهّم باالنبثــاق دم صــاحبها تتجمــع بــين الحــين 

عنيفة يمكن أن تمّزق الحـرف الـذي سـيحتويها، ولكـن شـيئا مـن إرادة يلطـف الموقـف، فـإذا 

االنبثاق انسـياب، والحـرف منسـجم ومحتـواه، والعمـل النـاتج أقصوصـة مكتملـة، علـى حـين 

يـــومض ... ن ليصـــل إلـــى نقطـــةيســـتأنف الشـــعاع البـــاقي مـــذابا فـــي الـــدم ســـيره فـــي الشـــرايي

وقـد عـاد جـوهر المضـمون مألوفـا لهـذا . عندها ليكون أقصوصة أخرى هي كالسابقة روحا

بـــرغم مــا يمازجـــه مــن شــيء مـــن التطــور ســـعة فــي األفـــق، .. الفتــى الــذي يعـــاني الصــراع

  . )٣("وتدّرجا في الفكر

هــذه و ":ونجــد نوعــا آخــر مــن المــذاب فــي قولــه عــن النثــر المركــز لحســين مــردان

المرحلــة التــي بلــغ فيهــا هــذه الدرجــة مــن الشــاعرية فيمــا ســماه النثــر المركــز، جــاءت كــل 

الفكــري، وكأنهــا صــورة واحــدة منســجمة التشــابيه  -قطعــة فيــه وحــدة فــي الباعــث الشــعوري

والكلمـــات والموســــيقى، وطواعيــــة التـــدوير، وذوبــــان الحكايــــة الشـــعبية، وتســــّرب األســــطورة 

  . )٤("العالمية

ق، وفي خط مواٍز ومؤازر لخّط تتّبعنـا، أحسسـنا بأهميـة تـدّخل المهـارة، في ما سب

يســندنا فــي . فــال بــد مــن تحّكــم وســيطرة. وبــأن ذلــك االنســياب والمــزيج ال يتحقــق ألي كــان

شـيء فــي نفـس الكاتــب عليـه أن يــومئ إليـه فــي "مـن وراء الوقــائع التـي تعــرض : هـذا قولــه

وكثيـرا جـدا "):قصـيدة عـن الضـحك(حسـين مـردان ، وقوله عـن مقالـة)٥("دهاء خالل المزيج

أن يتضــّمن حّيــز محــدود فــي صــفحة مــن مجلــة أســبوعية مــا تضــّمن حّيزهــا مــن العواطــف 

                                                 
  . ٦٣: ن.م) ١(

  . ٢٢٥: س؟ . ج) ٢(

  . ٤٨٣-٤٨٢: تحقيقات وتعليقات) ٣(

  . ٢٧٤: من يفرك الصدأ؟ ) ٤(

  . ١٥٠: مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي) ٥(
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ــزان نســب العناصــر، والتــرابط فــي ســيرة طبيعيــة تنســاب  واألفكــار مــع تســاوي األجــزاء، واّت

المعنى أشــبه بقصــيدة وجدانيــة أو رســالة مــن صــديق إلــى صــديقه دون أن تكــون قصــيدة بــ

  . )١("الحرفي، أو رسالة بالداللة المعجمية، وٕانما هي مقالة تأخذ من هذه وهذه لتزداد ثراء

في فكر الطاهر، فنراه يقول في منتصف السـتينيات ) النسب للعناصر(نراجع تلك

) جـنس(شـيء مـن"في كل قصـة مـن قصصـه : للتكرلي) الوجه االآر(عن ذلك في قصص

فـــي  -إن الجـــنس يبـــدو: لمـــاذا؟ وٕانمـــا نقـــرر ونقـــول:  نســـألوال... لـــيس كالمـــألوف والشـــائع

مقحمــا، أو كــان المؤلــف يخطــئ فــي نســبه التركيــب، وقــد تكــون النســبة كبيــرة فــي  -الغالــب

ذهن الكاتب، وقد يكون مقتنعا في توزيع الجنس على شخوصه، ولكـن هـذا ال يكفـي؛ ألن 

عــارف ) "موعــد النــار(فــي قصــةولكــن التكرلــي . )٢("المهــم أن يقتنــع القــارئ بصــحة التوزيــع

  . )٣("بنسب تركيب المزيج

الـــذي قطـــع مرحلـــة مهمـــة فـــي ســـيرته  -أي قصـــاص -ويقـــول مخاطبـــا القصـــاص

إنــك بلغــت المرحلــة التــي يجــب أن تبــدو فيهــا أســتاذا لــه شخصــيته وطابعــه، يعــرف ":الفنيــة

  . )٤("المقادير، وكيف يرّكب من المقادير كيانا فنيا

مقــدار "القصــيدة هــو ) بالغــة(الســبعينيات أن المقيــاس فــي ثــم نــراه يؤكــد فــي نهايــة

  . )٥("تمّكن الشاعر من استعمال القدر المناسب في الموقف المناسب

للغـة ":فـي بدايـة الثمانينيـات فـي األفـق المسـرحي، فيقـول) النسـب(ويلتفت إلى تلك

تتـألف ومن مزيج هـذه اللغـات [...] المسرحية خصوصيتها، فهي لغة داخل لغة داخل لغة

لغــــة ال عالقــــة مباشــــرة لهــــا بــــأي منهــــا، وال يقــــدر علــــى هــــذا المــــزج بالنســــب الالزمــــة إال 

  .)٦("المبدعون من ذوي المواهب الكبيرة

                                                 
  .  ٦٢: من يفرك الصدأ؟ ) ١(

  .  ٢٠: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٢(

  . ٢٣: ن.م) ٣(

  . ١٥٦: ن.م) ٤(

  . ٦٣: مقدمة في النقد األدبي) ٥(

  . ٣٨٩: من حديث القصة والمسرحية) ٦(
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، ونّبـه إليـه، فقـد )الوجـه اآلخـر(وٕاذا ما تنّبه على اختالل النسـب عنـد التكرلـي فـي

  . )١(كذلك ، ونّبه إليه)الخراب الجميل(تنّبه على اختاللها عند أحمد خلف في

ويشــــير فــــي بدايــــة التســــعينيات إلــــى أن القصــــاص إذا تشــــّرب التيــــارات الغربيــــة 

خــّف التنــاقض "وتمّثلهــا، وقِبــل األنســب علــى وجــه مــن التلقائيــة التــي يخــّف فيهــا القصــد 

وبدا أثر من ذلك االنسجام الخاص في القصـة نفسـها، وعلـى القلـم إذ ... درجة أو درجات

  . )٢("متزج، وفي اللغة إذ تنسابيجري، ومع المخيلة إذ ي

 -فـإذا كـان حسـين مـردان. وليس التركيب في المزيج فقط، وٕانما في المزاج أيضا

دخــل الــذي فقهــه مــن "ذا مــزاج خــاص فــي رؤيتــه الفنيــة الواقعيــة، فقــد  -علــى ســبيل المثــال

  . )٣("الرمزية والسريالية في تركيب ذلك المزاج مع مخّلفات من عهده األول

ــــ ك المــــزاج الفنــــي، وبحكــــم امتــــزاج مفهــــوم الشــــعر لديــــه بمفهــــوم النثــــر، بحكــــم ذل

المقـاالت المبدعـة مـع المقـاالت التعليميـة فـي كتابـات حسـين  -كما يـرى الطـاهر -تناوبت

وبحكــم خصوصــية مــزاج حســين مــردان ظهــرت جــّدة حقيقيــة فــي الشــعر، يقــول . )٤(مــردان

فـــي الشـــعر العربـــي، وهـــو ثمـــرة  هـــذا هـــو الجديـــد الحقيقـــي":الطـــاهر عـــن الجديـــد فـــي شـــعره

ـــم ســـرياليا، علـــى أن يكـــون االتصـــال اتصـــال  ـــا ث االتصـــال بالشـــعر الغربـــي الحـــديث رمزي

أمزجــة، ولــيس اتصــال إرادة وســعي وشــعوذة، ولــوال المــزاج لمــا تحّققــت الشــاعرية، واّتضــح 

  . )٥("التميز

ره إلــى مزاجــه ومــزاج تفكيــ) مــنهج البحــث(األكاديميــة فــي"والطــاهر نفســه أخضــع 

مـن "البـريء ) ٧()مزاجـه(وحينما ناوله المطبعي بعـض قصـائد قـاس عليهـا. )٦("ومزاج أفكاره

  . )٨("من التعصب والضغينة والجلوس في الموائد المشتركة"
                                                 

  . ٤٣٩: تحقيقات وتعليقات: ظ) ١(

  . ٣ -٧٢: لعبد الملك نوري) نشيد األرض(-٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ٢(

  . ٥٣٦ -٥٣٥: تحقيقات وتعليقات: ، وعن فؤاد التكرلي ومزاجه، ظ٢١: من يفرك الصدأ؟ ) ٣(

  . ٢٥ -٢٤: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٤(

  . ٢٤٨: ، وظ٢٤٧:  ن.م) ٥(

  . ١٧٠: علي جواد الطاهر- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٦(

  .  ٢٢١: ن.م: ظ) ٧(

  . ٢٢٠: ن.م) ٨(
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ـــدا ـــا -ب ـــه ال يتهيـــأ ألي  -اآلن، جلي أن المـــزاج الخـــاص مـــزيج خـــاص، وأن تكوين

شترط مزاجا خاصا مـن إن الهمس، الذي هو مجد، ي":١٩٩٠يقول الطاهر في عام . أراده

وتتّبــع مســارب الفــن وتراثــه القصصــي ) قــراءة الممحــي(القــراء بمــا لهــم مــن رهافــة الحــس و

فــي النــاس كلهــم، وأوســع النــاس ) المــزيج(وال يتهيــاأ هــذا المــزاج. العريــق المتنــوع المتطــور

  .)١("يطلبون المباشر المفهوم سريعا، الممتع بالمألوف من وسائل اإلمتاع

تـــاع هـــذه تـــذّكرنا بوســـائل تشـــكيل المـــزيج، أو بوســـائل الكشـــف عنـــه، ووســـائل اإلم

، )٧(، والتشــــرب)٦(، واالمتصــــاص)٥(، واإلذاعــــة)٤(، والبــــث)٣(، والتســــرب)٢(ومنهــــا الصــــهر

  . ، وقد ذكرنا اإلذابة)٨(، واالنبثاق)٧(والتشرب

منهج الطاهر في النقد مـزيج مـن الواقعيـة ":مما تقدم، ومن قول جليل كمال الدين

حكيم الذوق، ومراعاة الناحية اللغويـة دون تشـدد، مـع إيمانـه العميـق بضـرورة والثأثيرية، وت

ارتباط األديب بمجتمعه، والتزامه بوضوح األفكار، والتوسـل إلـى ذلـك بلغـة صـافية، تتميـز 

بالرشــاقة، والبعــد عــن الحذلقــة واالفتعــال والتكلــف، مــع جنــوح إلــى الســخرية والفكاهــة فــي 

ى عنايــة الطــاهر بــالمزاج وبــالفكر، وتتكشــف طبيعــة فكــرة ، يتكّشــف مــد)٩("بعــض األحيــان

  . المزيجية

المزيجيــة اإلبداعيــة (تتجلــى فــي هــذه -كمــا نــرى -واألهميــة الكبــرى لفكــر الطــاهر

التي ُتظهر للمتلقي مستندة إلى موهبـة الطـاهر الضـخمة، تنـاغم العناصـر ) الطبية الثقافية

  . في فكره المزيجي

                                                 
  . ١٣٦: كلمات) ١(

  . ٥٠: من يفرك الصدأ؟ : ظ) ٢(

  . ٢٣: ن.م: ظ) ٣(

  . ٥٤١: ، وتحقيقات وتعليقات٢٣٨: ن.م: ظ) ٤(

  . ٢٣٨: الصدأ؟ من يفرك : ظ) ٥(

  . ٢٣٨: ن.م: ظ) ٦(

  . ٢١، و١٨: ن.م: ظ) ٧(

  . ٤٨٣: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٨(

  . ١٣٣): مقال(مع الدكتور علي جواد الطاهر وكتابه وراء األفق األدبي) ٩(
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ري والعملـي الـذي ارتضـاه الفكـر النقـدي عنـد الطـاهر هذا المـزج هـو االتجـاه النظـ

لنفســـه؛ لـــذلك وجـــدنا الطـــاهر يرغـــب مـــن خـــالل فكـــره المزيجـــي هـــذا فـــي الفـــن المزيجـــي، 

ويؤكــده، ويــدعو إليــه، ووجــدنا غايــة الفــن لديــه مزيجــا للفائــدة بالمتعــة، أو للمتعــة بالفائــدة، 

زج العنايــة بأحــدهما بالعنايــة وألفينــاه يمــزج الشــكل بالمضــمون، أو المضــمون بالشــكل، ويمــ

قد يهيمن عنصر ما، لكن في ضمن الحد األعلى للنسبة المسموح بها فنيا، وفـي . باآلخر

وأحسسـنا بأنـه يمـزج فـي نقـده الـنهج العرفـاني . ضمن السياق الذي يحتضن تركيب المـزيج

ق اللغــوي بــالمنهج البرهــاني بــالمنهج البيــاني مــن حيــث إيمانــه بالمعرفــة الحدســية، وبــالمنطل

الجمــالي، وبــالمنطلق العقلــي، ومــن حيــث اعتمــاده علــى تلــك األمــور، حينمــا يضــّمها كلهــا 

  . مزاج مزيجي

وتبعـــا لهـــذا، ال نســـتطيع أن نقـــول بـــدافع مـــن اســـتخدامه مصـــطلحا مـــا مـــن مـــنهج 

نقــدي مــا، إنــه ينتمــي إلــى ذلــك المــنهج، أو ينقــد علــى وفقــه؛ ألن ذلــك المصــطلح عنصــر 

ئـب فيــه، فـي ضـمن مـزيج نقـدي أعــّده الطـاهر نفسـه لنفسـه، يمكــن أن ممتـزج مـع غيـره، ذا

يفيــد منــه اآلخــرون بوصــفه تجربــة ال بوصــفه قــابال لألخــذ والتطبيــق، إذ إن مزيجــه مبنــي 

علــى ثقافتــه ورؤيتــه التطبيقيــة، وٕاذا مــا وجــدت تلــك الرؤيــة عنــد ناقــد مــا، فلــيس باإلمكــان 

والحفاظ على الشخصـية هـدف . د ذلك الناقدوجود ثقافة الطاهر نفسها بتشعبها وغناها عن

  . من أهداف مشروع الطاهر

ال يمكــن تصــنيف نقــد الطــاهر بوصــفه تطبيقــا لمــنهج معــين، : بعبــارة أخــرى نقــول

وٕان كــان المــنهج االنطبــاعي؛ ألن الطــاهر غيــر مقتنــع إطالقــا بمــنهج معــين مــن المنــاهج 

ق النقــد األدبــي المطلــوب، وألن المعروفــة بوصــفه منهجــا وحيــدا جــديرا بــاالنفراد فــي تحقيــ

 -سيكون مبنيا على أساس واٍه، والسيما أن الطـاهر يفيـد  -لو فعل ذلك فاعل -التصنيف

جـوهر النقـد وجديـده مـن أي مـنهج ومـذهب، ولـذلك ال يحـّق لـذلك الفاعـل ولنـا،  -كما رأينا

نعــم . اكيحينمــا نــرى عناصــر مــن الواقعيــة االشــتراكية مــثال أن نقــول إن نقــده واقعــي اشــتر 

وفـــي ) محمـــود أحمـــد الســـيد رائـــد القصـــة الحديثـــة فـــي العـــراق(هيمنـــت تلـــك العناصـــر فـــي

يمكـن : لنقـل. دراسات أخر، لكن تلـك العناصـر لـم تكـن وحيـدة، وذلـك النقـد لـم يكـن وحيـدا

المــنهج الوحيــد بــل األوحــد الــذي . أن يهــيمن مــنهج مــا، لكــن ال يمكــن أن يكــون هــو الوحيــد
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ي ســعى إلــى تثبيــت أركانهـــ وٕاشــاعته بنفســه، بوســاطة نشــر نتاجــه ارتضــاه هــو منهجــه الــذ

  . الوفير، المتوافر عليه

وال بد مـن . نقد الطاهر مزيج من عناصر عّدة، وفيه نفحات من أنواع أدبية عّدة

وقد رأينـا أن صـفات المقالـة . خميرة نقدية تمزج بها تلك العناصر المختلفة، وتلك النفخات

خميــرة الفنيــة لهــذا النــوع، التــي يمتــزج بهــا مــا حولهــا، وأن الموهبــة النقديــة األســاس هــي ال

الضــخمة هــي الخميــرة الطبيعيــة لمنهجــه النقــدي التــي يمتــزج بهــا مــا يكتســب، وأن مزاجــه 

  . الخاص هو موطن هاتين الخميرتين

هذا المزاج الخاص كان يمتزج فيه ما هـو منـه، ومـا يغنيـه، ويثبـت صـحة توجهـه 

، ومـــن خـــالل نظـــره وتأملـــه وتتبعـــه )أو أكثـــر(اهر علـــى لغـــة أجنبيـــةمـــن خـــالل تـــوافر الطـــ

المســتمر قــراءة ونقاشــا، وٕان كــان ذلــك فــي الميــادين التــي تقــع خــارج دائــرة عنايتــه الثقافيــة، 

التــي تمثــل مشــروعا نهوضــيا متكــامال، يقــرن القــول بالعمــل فــي كثيــر مــن األحيــان، وفــي 

كثيـر ممـن يجزئـون الطـاهر وال ينظـرون إليـه  وهذه حقيقة لم يتنبه عليها. كثير من األمور

وتبعـا لهـذا القـرن بـين القـول والعمـل، . كال متكـامال، وربمـا لـن يتنبهـوا عليهـا فـي المسـتقبل

وهـذا مـا اسـتدعى فـي الجانـب . أفعـاال مصـوغة لغويـا -في األغلب األعـم -جاءت كتاباته

لقدرة علـى التصـنيف مـن حيـث وا. على االمتزاج ال على االختالط) الفنية(اإلبداعي انبناء

النــوع األدبــي، مــع االمتــزاج قويــة بفعــل هيمنــة نــوع مــا، وذوبــان البقيــة فيــه، ومــع االخــتالط 

  . ضعيفة بفعل التفّكك والتناثر

والبحــــث فــــي فكــــر . مــــزيج غيــــر مجـــّزأ -مفكـــرا نقــــديا -هكـــذا يتضــــج أن الطــــاهر

ح في مثـل هـذه الحـال مزيجي يأخذ جوهر النقد من أي منهج، عن أصول للمقوالت، يصب

 -ســيرة التشــكل الفكــري ومناهلــه(أمــرا عبثيــا ال حقيقــة فيــه، ولــذا كــان عنــوان الفصــل األول

ثـم إن . ، مناهلـه، ولـيس أصـوله، وال مصـادره)لحيـاة الطـاهر الدراسـية تنسـيقيةنسقية قراءة 

فـي استخدام المنهج الـذي يبحـث فـي الفكـر النقـدي فـي أفـق مـا، ثـم ينتقـل إلـى البحـث فيـه 

  . أفق آخر، يجّزئ الطاهر، ويشّوهه، ويبعد المتلقي عن طبيعة فكره المزيجية

إن تمــازج االجنــاس األدبيــة يفيــد فــي إنشــاء المقالــة المبدعــة عنــد : ويمكــن القــول

الطــــاهر، بينمــــا يفيــــد تــــداخل االجنــــاس األدبيــــة فــــي إنشــــاء الــــنص المفتــــوح عنــــد األدبــــاء 
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إلــى تمــاهي االجنــاس األدبيــة وتمازجهــا داخــل المعاصــرين، وهــذا يعنــي أن ســعي الطــاهر 

بوتقـه الكتابـة النقديـة، خطـوة متقدمـة تقـدم بهـا كثيــرا مـن األدبـاء أنفسـهم مـن حيـث إنهـم لــم 

  . يجرؤوا إال على تداخل االجناس األدبية

مــزيج مــن  -علــى ذلــك، وعلــى مــا ظهــر لنــا جليــا خــالل قراءتنــا لــه -نقــد الطــاهر

مبـــادئ النقديـــة المصـــّفاة مـــن الحركـــة النقديـــة واألدبيـــة الـــذوق الشخصـــي المرهـــف، ومـــن ال

وكـــان هـــذا الصـــنف مـــن النقـــد هـــو الطبيعـــة الفكريـــة الظـــاهرة فـــي حيـــاة . والثقافيـــة العالميـــة

  . إنه غذاؤه اليومي الذي يطعم منه اآلخرين بكرم وٕاخالص. الطاهر جميعها والميسرة لها

مـه أّيمـا خدمـة، وتفـّوق بـه، وٕاذا كانت المزيجيـة هـي المنحـى الـذي سـار فيـه، وخد

 -بطبيعــة فكــره هــذه -وكانــت تلــك المزيجيــة مســتمّدة مــن ذهنــه، ومــن نفســيته وذوقــه، فإنــه

كمـــا أشـــرنا  -كـــان فاتحـــا، ال تابعـــا، بحيـــث ابتعـــد كثيـــرا عـــن ســـلفه طـــه حســـين الـــذي كـــان

ـــة ـــا جامعـــا كمـــا هـــو حـــال  -مســـتعينين بأدل ـــب، ال مزيجي ـــنقال فـــي األعـــم األغل ـــا مت تجريبي

  . هرالطا
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 :ة بوصفها غائية اشتغال فكر الطاهر النقدييالخدم -١

ســـعى الطـــاهر قـــوال وعمـــال إلـــى تأكيـــد أهميـــة الخدمـــة فـــي فكـــره النقـــدي، وأهميـــة 

فهو يرى أن خدمة القراء أمـر واجـب . تحقيقها، لما في ذلك من إسناد لمشروعه النهضوي

إلـى جـوار ... خدمتهم خدمة البلد فكريـا، والنهـوض بـه إلـى المسـتوى الالئـق بـه"ن جدا؛ أل

يخـدمون المبـدعين فـي بيـان "، وأن النقاد )١("ما بلغته البشرية في مشارق األرض ومغاربها

. )٢("بيــان مهمــتهم، وٕايضــاح مــا يجعــل لهــم رســالة فــي الحيــاة، وعمــال فــي الكيــان اإلنســاني

عن طريق الناقـد، نفَسـه، ويـدرك مواهبـه، "والشاعر يعرف . )٣("يخدم الشاعر" -إذا -الناقد

هــو الحــّس المرهــف، هــو المنّبــه علــى "، مــن حيــث كــون النقــد )٤("مواهبــه، ويحــذر مزالقــه

  . )٥("الصواب، المحّذر من الضالل

والخيــر لــه ]... للمبــدعين[=خــادم أمــين لهــم"علــى ذلــك، أعلــن الطــاهر أن الناقــد 

ـــه،  وكـــل الخيـــر فـــي أن يبقـــى كـــذلك، ومـــن ـــه حّق ثـــم الخيـــر لهـــم كـــل الخيـــر أن يحفظـــوا ل

خــادم أمــين للــنص "، وكــذلك هــو )٦("كمــا هــو... ويحجــزوا لــه مكانــه، وأن يكونــوا خــدما لــه

  . )٧("الذي يطّلون به على الناس شعرا كان أم قصة أم خطبة أم مسرحية أم مقالة مبدعة

مهنـــة لمـــن يريـــد ال بـــد مـــن النقـــد "ومـــن هنـــا تـــأتي أهميـــة أن يكـــون النقـــد مهنـــة، فــــ

تحقيــق النقــد المطلــوب، وعلــى وجــه الصــحة والدقــة والصــواب، وأريــد منــه الخدمــة العاليــة 

                                                 
  . ١٩٥: وراء األفق األدبي) ١(

  . ١٦٨: كلمات) ٢(

  . ١٧٠: ن.م) ٣(

  . ١٧٠: ن.م) ٤(

  . ١٧١: ن.م) ٥(

  . ١٧١: ن.م) ٦(

  . ١٧١: ن.م) ٧(
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، وأهمية أن يكون النقد )١("الجليلة التي أّداها في العالم، وما زال يؤديها، ويجب أن يؤديها

قــى الخدمــة المطلوبــة مــنهم، والواجــب المل"نقــد المعاصــرة، فنقــاد المعاصــرة يــؤدون بنقــدهم 

  . )٢("على عاتقهم

وال يعني ذلك عدم العـودة إلـى الماضـي لالرتفـاع بـه إلـى المعاصـرة، إن كـان فيـه 

مــا يرتفــع، فالناقــد ينطلــق بنتــائج مــؤرخي األدب وشــّراحه ومدّرســيه ومدّرســي البالغــة والنقــد 

لتـي ليبنـي عليهـا عمارتـه ا"األدبي، وبنتائج الباحثين والدارسين والمحققـين، وبنتـائج غيـرهم 

  . )٣("تخدم القارئين

الحكمـة "ومن مهمات نقد المعاصرة التشجيع، والمهم في المهمة التشجيعية للناقد 

  . )٤("خدمة للواقع، وخدمة للتاريخ... ويسّجل... والرصانة، أن يقّرر وينّوه وينّبه

لكان ) مقدمة في النقد األدبي(ولوال هذا الوجه الناصع للخدمة، وتحّققها في كتاب

غنـى عـن عمـل ال يجـد فيـه نفسـه، وال يكـاد يملـك منـه أكثـر مـن الجمـع وااللتقـاط "اهر للط

  . )٥("والتنسيق

ــدينا خدمــة القــراء، وخدمــة البلــد، وخدمــة : مــن توّجهــات الخدمــة -اآلن -اتضــح ل

  . المبدع، وخدمة النص، وخدمة الواقع، وخدمة التاريخ

جديـــدا، والســـيما أنـــه  ومســـيرة الطـــاهر تؤكـــد تلـــك التوجهـــات، وقـــد تضـــيف إليهـــا

أن مـن واجبـه خدمـة "، وأنـه يشـعر )٦(حريص على خدمـة الحقيقـة فـي مالحظاتـه وتنبيهاتـه

) الفوضـى(بعـد أن شـاعت) المصـطلحات(المتوجه خصوصا إلى باب"، وخدمة )٧("المؤلف

  .)٨("ودعت الضرورة) الفوضى(شاعت

                                                 
  . ١٨٢-١٨١: كلمات) ١(

  . ٨٢: ن.م) ٢(

  . ١٨٣: ن.م) ٣(

  . ١٩٠: ن.م) ٤(

   .٧: مقدمة في النقد األدبي) ٥(

  . ٢١٦: س؟ . ، وج٢٢٩: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٦(

  . ١٤٢: س؟ . ج) ٧(

   .٧-٦: تحقيقات وتعليقات) ٨(
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  . ليها، وينّبه إ)١("أغالط اآلخرين خدمة للكتاب والكاتب والقارئ"أنه ينبه إلى  

، أو بكلمــات تــوحي بالداللــة )خــدم(وربمــا يــرد التعبيــر عــن الخدمــة بالجــذر نفســه

خدمـة للمؤلـف، ورعايـة للقـارئ، وحرصـا علـى "ينبه إلى الخطأ  -مثال -الخدمية، فالطاهر

  .والحقيقة) ٣("خدمة للمؤلف والقارئ"، أي أن نشر تلك التنبيهات يحّقق )٢("الحقيقة

ُيفتـرض فيـه أن يكـون خادمـا  -كما أشـار الطـاهر -مؤلفوال. الناقد خادم للمؤلف

  .  إن كان فنانا) ٥(، وللفن)٤(للناقد

  . )٦(خدمة للمتلقين والنقاد -بفنيتها وقيمتها الموضوعية -وعلى ذلك تؤدي الكتب

  . )٦(والنقاد

ـــين الناقـــد والخدمـــة، يؤكـــده الطـــاهر نفســـه لنفســـه، إذ يقـــول  هـــذا االقتـــران العـــام ب

روائــــي، وأخــــدم القــــارئ، وأعتقــــد أن الطريــــق الــــذي أســــير فيــــه وكناقــــد أنــــا خــــادم، أخــــدم ال"

  .)٧("بالتجربة وبالقدر الذي وصلني من القراء، أخدم فيه الطرفين، وأقوم بواجبي ناقدا

مــا خــدم كاتبــا كــان يــرى فيــه مشــجعا، أو أن يــرى فيــه "ويؤكــد أن فــي الــذي نشــره 

ا يقـرأه، أو مـا يقـرب لـه بعيـدا، وفيه ما خدم قارئا بـأن يشـير عليـه بمـ. دليال نحو ما هو له

، وأنه يحـرص علـى تثبيـت تـواريخ النشـر لكتاباتـه وكتابـات غيـره خدمـة )٨("أو يثير اهتماما

، والسـيما )١٠("وثائق في خدمة التاريخ األدبـي"، وعلى حفظ ما ينشره؛ ألنه يراه )٩(للباحثين

نفسـه ومـع  صـادقا فـي الجـواب مـع"والسيما في أجوبته عن أسئلة ُوّجهـت إليـه، يـرى نفسـه 

                                                 
  . ٦٥: الباب الضيق) ١(

  . ١٥: تحقيقات وتعليقات) ٢(

  . ١٥: ن.م) ٣(

  . ١٧١: كلمات: ظ) ٤(

  . ٧٥: لعبد الملك نوري) نشيد األرض(-٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي: ظ) ٥(

  . ٤٣٩، و٣٧١: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٦(

  . ٢٠٩: س؟ . ج) ٧(

  . ٢٤٨: ن.م) ٨(

  . ١٣: الحبكة المنغمة: على سبيل المثال: ظ) ٩(

  . ٦: س؟ . ج) ١٠(
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اآلخــرين، حريصــا علــى الحقيقــة، حرصــه علــى خدمــة الحركــة األدبيــة فــي خيرهــا تشــجيعا، 

  . )١("وتنويها باإلبداع، وفي شرها دفعا له ببيان أسبابه، وبفضحه

أن حيويـة الطـاهر المتدفقـة كانـت  -فعـال -هذه التوجهـات المتعـددة للخدمـة تثبـت

  . )٢("لخدمة ثقافتنا الراهنة"موظفة  -فعال -

هكذا يتضج أن الخدمة هي سبب الكتابة عند الطاهر، وغايتها في الوقـت نفسـه، 

لقـد رأينـاه يسـعى جاهـدا إلـى رعايـة . ثابتا رئيسا مـن ثوابـت فكـره -كما نرى -بحيث شّكلت

المواهب وتوجيهها واإلشادة بجديدها، وٕالى إغناء األدب والنقـد، والسـيما فـي العـراق، وٕالـى 

ثقـــافي العراقـــي بشـــكل خـــاص، والعربـــي بشـــكل عـــام، مـــن خـــالل إبـــراز التبشـــير بـــالمنجز ال

معاني الحركة األدبية والثقافية وأعالمها وٕاعالمها بطريقة إعالنية فنية رائدة، ويسـعى إلـى 

توصــيل الرســالة التــي يحملهــا إلــى المتلقــي، والســيما بســط المعرفــة، ونقــد الفاســد والباطــل 

والدعوة إلى فضيلة منسية، وٕاعالء شأن المقالـة  وفضحهما، وٕاجالء وجه حّق عاله غبار،

  . بوصفها جنسا أدبيا

لقد أّدت مصارحته األديب بحقيقته األدبية خدمة جليلة؛ ألنه قصـد الحقيقـة فيهـا، 

ال المنفعــة، وأّدى الناقــد العملــي فيــه خدمــة كبيــرة للناقــد النظــري فيــه، وأّدى حرصــه علــى 

والناقد، والسيما أنه يـدّل علـى دقتـه، وعلـى اسـتعداده خدمة للقارئ والدارس ) التاريخ(تثبيت

  . ألداء تلك الخدمة

والنستغرب عناية الطاهر بالمتلقي والمنشئ وغيرهما؛ ألن شغفه بالقراءة السـمعية 

ــأ لــه تجــارب كثيــرة جعلتــه يســتغور النصــوص، ويستكشــف أســباب  والبصــرية والفكريــة، هّي

اإلشـادة بهـذه األسـباب، وعلـى صـوغ حلـول لتلـك  جماليتها، ومعوقاتها، ويمتلك القدرة على

المعوقات، وعلى الكشف عن الجوانب المضيئة في التراث، والتنبيه إلى الجوانـب المهمـة، 

بل يمتلك القدرة على إعـادة صـياغة نتـاج المبـدعين وفكـرهم مثـل المرزوقـي، وابـن األثيـر، 

  . ومحمود أحمد السيد

                                                 
  . ٦:  س؟.ج) ١(

  . ٢٧/١٢/١٩٩٥، شكر حاجم الصالحي، جريدة الثورة، )مقال(الدكتور علي جواد الطاهر قبل فوات األوان) ٢(
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ة التـــأليف النقـــدي، فجـــاءت المقالـــة األدبـــي فـــي خدمـــ) طبعـــه(وقـــد وضـــع الطـــاهر

أن يكتـــــب مـــــن دون هـــــذه  -وألي ناقـــــد -النقديـــــة اإلبداعيـــــة، وقـــــد كـــــان مـــــن الممكـــــن لـــــه

  ، لكنه ما دام قد رزق الطبع فيها فلَم ال يستثمرها؟ )اإلبداعية(

ومـن . وقد كان فاهما ألصول َمهمته، دقيقا، هادفـا إلـى خدمـة العربيـة لغـة ووطنـا

كـــان أمينـــا مخلصـــا صـــادقا نقيـــا متأنيـــا فـــي االختيـــار، ســـاعيا إلـــى  تصـــدى للخدمـــة الحّقـــة

  . اإلعالن عن الحقيقة، وٕاذاعتها بمبناها الجميل المتغلغل فيه المعنى

لقد رأيناه وقد سيطر على عالمه الواسع، وتمّكن من تطويعه لألهـداف التـي كـّون 

ومؤلفـــا وقارئـــا وباحثـــا  فكـــره النقـــدي مـــن أجلهـــا، فخـــدم اللغـــة العربيـــة والتـــاريخ األدب نصـــا

وناقــدا، وخــدم الحقيقــة والثقافــة والعلــم والــوطن والمجتمــع والتــراث، وخــدم نفســه أيضــا؛ ألنــه 

كـــان حاذقـــا عارفـــا أن َمهمتـــه التطبيبيـــة الخدميـــة فـــي الســـاحة الثقافيـــة، تســـتدعي مـــؤهالت 

  . خادمة، ودهاء فنيا كبيرا

ـــرابط بمـــا مضـــى، نقـــول ـــا فـــي ) خـــدم(جـــذرإن لل: وعلـــى ســـبيل االســـتطراد ال مكان

الطـــــب، فالـــــدماغ يخدمـــــه العصـــــب، والقلـــــب تخدمـــــه الشـــــرايين، والقـــــوى إمـــــا خادمـــــة أو 

، وٕان خدمــة المــريض تتجلــى فــي إعطائــه الــدواء والغــذاء النــافعين جــدا، والــدواء )١(مخدومــة

والغــذاء اللــذين تقــّل فيهمــا األضــرار الجانبيــة، وفــي متابعــة حالــه ماضــيا ومســتقبال، وفــي 

  . بتحسن صحتهالتبشير 

إن مهمـــة الخـــادم فـــي الحيـــاة : وعلـــى ســـبيل االســـتطراد الـــرابط بمـــا ســـيأتي، نقـــول

االجتماعيــة معروفــة بمســؤوليته عــن حيــاة أســرة مــا ، والســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة الغذائيــة 

والتنفسية، وبمحافظته على اختيار األغذية الجيدة، وعلى تنوعها حفاظا علـى صـحة أفـراد 

  .يخدمها، وتنمية لتلك الصحة األسرة التي

هذا التوجه ينقلنا من ملمح غائيـة الفكـر النقـدي عنـد الطـاهر، إلـى الملمـح الثـاني 

  . التغذوية: وهو آلية ذلك الفكر التي يمكن أن نطلق عليها

  

  

                                                 
  . ١٢١: الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية األردني: ظ) ١(
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  :التغذوية بوصفها آلية اشتغال فكر الطاهر النقدي -٢

حيــة فــي العــالم التــي تعــد نقتــدي بــاألمم ال"إلــى أن  ١٩٥٧دعــا الطــاهر فــي عــام 

ــــي األذن، وتغــــّذي الــــروح، وتــــذكي  الشــــعر مــــن الفنــــون الجميلــــة التــــي تنمــــي الــــذوق، وترّب

البلــد الــذي يعــرف قــدر "إلــى أن  -١٩٦١فــي عــام  -، ثــم أشــار)١("التصــور، وتثيــر الخيــال

الفنـــانين، وقـــدر النـــابغين يعـــرف كيـــف يرعـــاهم بحيـــث تنمـــو البـــذرة، وتتفـــتح الزهـــرة، وتثمـــر 

وتغـّذيها، وتـنهض بهـا، "عليك أن تعـي الموهبـة، : ، ثم خاطب أحد األدباء قائال)٢("جرةالش

، والتفت إلـى كتابـة ذلـك األديـب، وأكـد أنهـا لـم )٣("وأن تتحمل في سبيلها األتعاب والمشاقّ 

إنمـــا هـــي ثمـــرة لُخلـــق فـــي الجـــّد واإلصـــرار، فكانـــت ثمـــرة الســـتمرار "تكـــن أول مـــا كتـــب، و

  .)٤("صامت

مع الطاهر فـي مجـال تغـذوي فكـري يمثـل منطلقـا آلليـة اشـتغال  -ا، إذاهن -نحن

  . فكره النقدي، ويمثل ما أتى بعد ذلك توثيقا لهذا التوجه وتغذية له

ويجــري فــي عــروق القصــيدة ":١٩٦٢قــال عــن قصــيدة لســلمان الجبــوري فــي عــام 

كثيرا ] دق المغرورالمتمش[=أن اإللمام بثمار الغرب يوفر عليه"وأعلن . )٥("نسغ من الحياة

تــدل علــى نجــاح "، وأن الخيبــة فــي درس النصــوص )٦("مــن الغــرور، وكثيــرا مــن األتعــاب

الطالب العراقـي، فلقـد أثبـت بأنـه مـن قـوة الشخصـية والثقـة بـالنفس بحيـث ال يـزدرد كـل مـا 

يجرعه قسرا من حصى وأحجار غير كريمة، وال يعجب بكل مـا يـؤمر أن يعجـب بـه، ومـا 

  . )٧("ة من ذوق فطريتزال فيه بقي

ثــم هــا هـــو يتحــدث عـــن التكرلــي فـــي منتصــف الســـتينيات، ويؤكــد أن التكرلـــي ال 

أمــرا مــا لــم يشــعر أنــه صــالح ألن يكــون قصــة، فــإذا وقــع وهــّزه واختــاره، تركــه مــدة "يتخيــر 

                                                 
  . ٢٤٧: مقاالت) ١(

  . ١٤٠: ن.م) ٢(

  . ١٤٢: ن.م) ٣(

  . ١٤٢: ن.م) ٤(

  . ٩٦: ن.م) ٥(

  . ١٠٦: ن.م) ٦(

  . ٢٣٠-٢٢٩: ن.م) ٧(



אאאא                                      א
  

         

يتخمر في نفسه وذهنه، مـدة قـد تطـول، وقـد تزيـد علـى الشـهر، وفـي لحظـة مـن اللحظـات 

، ملتقطـــا مـــا )١("تّمـــت، ومعالمهـــا قـــد تبّينـــت، فيمســـك بـــالقلم ويكتـــب يشـــعر أن الطبخـــة قـــد

  . ينسجم وطريقته هو في الكتابة

ينبــه إلــى عــدم انتظــار إحســان عبــاس االنتظــار المطلــوب الــذي  ١٩٦٨وفــي عــام 

. فـي هـذين العـامين مـا يلـزم للنضـج، وخدمـة البـاحثين والمحققـين والقـارئين"قّدره بعامين، فــ

  . )٢("صحيحا، وسار نموه كذلك... ليد مّدة الحمل جاء سليما معافىوٕاذا استوفى الو 

باالستمرار، وبالتغذية "ثم يشير في ختام الستينيات إلى أن استثمار الموهبة يأتي 

  . )٣("المتصلة، وبربط الجديد بالقديم

الـذي يحـول دون "تحّل السبعينيات، ويشير الطـاهر إلـى خشـيته مـن كسـل النقـاد، 

ومــن أســباب تلــك الخشــية، الخــوف مــن انقطــاع . )٤("ن الثمــار األدبيــة العالميــةاالســتزادة مــ

غيـر قليـل، ] فـي الـوطن العربـي[عمل النقد األدبي فـي النهضـة األدبيـة"المسيرة النقدية فقد 

فهو الذي تنّبه إلى فساد أدب الفتور، وهو الذي بعـث علـى التـراث المنبـع، وهـو الـذي فقـه 

  . )٥("ما كان ويكون من شؤون أدبنا ثمرات الغرب، فراح يتأمل

تلــك الموهبــة التــي يفتــرض بــأال يتصــدى أحــد للنقــد إال إذا امتلكهــا، تمثــل خميــرة 

لقد كان الغربـي الـذي يتبنـى منهجـا أو يتزعمـه، ناقـدا ":يتضح ذلك في قوله. مزيجه النقدي

ياتـــه قبـــل كـــل شـــيء، ولهـــذا فإنـــك تـــرى آثـــاره النقديـــة تبقـــى حتـــى بعـــد الحكـــم بـــزوال نظر 

؛ ألن خميــرة الناقــد فيــه هــي التــي تنفــذ خــالل قلمــه، وهــي التــي تحــتفظ لكتاباتــه ...وقواعــده

  . )٦("بصفة الدوام

                                                 
  .  ٣١: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ١(

  . ٨: مالحظات على وفيات األعيان) ٢(

  . ٩: س؟ . ج) ٣(

  . ٤٤: ن.م) ٤(

  . ٩٣: ن.م) ٥(

  . ٩٠-٨٩: ن.م) ٦(
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ال يريـد أن " -وهـو فـي بداياتـه شـاعرا -، يشـير إلـى أن الجـواهري١٩٧٣في عـام 

  . )١("ينظم كل ما اتفق من دون اختمار، واهتزاز ينبئ باالختمار

أرجو أن ندرك حدودنا، لكـي يـأتي ":القصة، ويقول، يتحدث عن ١٩٧٤وفي عام 

  .)٢("ولنكون خطوة طبيعية، ولنمهد الطريق إزاء القصص العظيم... الثمر طبيعيا

وقـــد عجـــل يوســـف الحيـــدري فـــي كتابـــة قصـــة . ومـــن إدراك الحـــدود عـــدم التعّجـــل

أن و  -أو المتحانهـــا -وكـــان المناســـب أن يتـــرك التجربـــة مـــدة كافيـــة لتخميرهـــا"، )الصـــورة(

، بينما استبطن محمود حسـن العـزب )٣("يعيد النظر فيما كتب قبل أن يبعث به إلى النشر

وتركها تختمر حتى تكتمل، ولـم يقسـرها علـى ) "موت الرجل الذي سبق موته(تجربة قصته

  . )٤("وسقطا) طرحا(الوالدة فتأتي

موضـوع وتشتمل بداية الثمانينيات على اإلشارة إلى أن ما نشره حمد الجاسر فـي 

وتلـــك . )٥("ثمـــرات قراءاتـــه الواعيـــة العالميـــة لكتـــب صـــدرت عـــنهم"الشـــعر والشـــعراء، يمثـــل 

اإلشارة تمثل التقاطا لما ينسجم وشخصية الطاهر الفكرية، مثلمـا ينسـجم وٕاياهـا مـا التقطـه 

فائـدة لمـا أدلـى بـه . "المقابلة متعـة وفائـدة: من المقابلة التي أجريت مع ماركيز، فهو يقول

مـــن أمـــور عمليـــة الخلـــق األدبـــي فـــي صـــراحة  -الـــذي صـــارت لـــه شـــهرة واســـعة -ائـــيالرو 

وبساطة وتواضع، في ضرورة تخمير العمـل فـي الـنفس مـّدة طويلـة حتـى ينضـج، ويفـرض 

وفــي تحطــيم مــا بــين .. نفســه، فــي البنــاء الجيــد بلغــة جيــدة، فــي األنــاة والصــبر مــع الثقــة

  . )٦("الخيال والواقع من سدود

                                                 
  . ١/٦٨: ديوان الجواهري) ١(

  . ٢١٢: من حديث القصة والمسرحية) ٢(

  . ٢٩٩: ن.م) ٣(

  . ٣٠٤: ن.م) ٤(

  . ٣٧١: تحقيقات وتعليقات) ٥(

  . ٣٨٤: ن.م) ٦(
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فـــي الكتابـــة عنـــد مـــاركيز، وجـــدها الطـــاهر عنـــد العقـــاد فـــي كتابـــه  هـــذه الســـيطرة

أســتاذا متمكنــا مســيطرا أجــاد عجــن طحينــه، وأجــاد خبــزه، فجــرى "، فقــد وجــده )برناردشــو(

  . )١("سلسا ممتعا

وليســت التغذيــة عنصــر قــوة للصــغير المبتــدئ، وعنصــر إدامــة للمــتمكن فحســب، 

لـم ... ن ابن االثير إذ أقدم علـى التـأليفولنالحظ أ"عنصر إعادة للقوة،  -كذلك -بل هي

يقـــدم علـــى أرض بكـــر مـــن الحضـــارة العربيـــة، ال فـــي الموضـــوع، وال فـــي المـــنهج، وكانـــت 

، وعليــه أن يبــّث فيهــا الــروح بــأي ســبب، وأن يشــيع فيهــا مــن روح )وتمــوت(البالغــة تحتــرق

خصــية متميــزة وال بــد لمــن يفعــل ذلــك مــن أن تكــون لــه ش. النقــد مــا يغــّذيها ويمنحهــا القــوة

  . )٢("تقاوم الظروف، وتخترق الظلمات

ـــة القـــول ـــا -ومـــن نافل أن نشـــير إلـــى تـــرابط النقـــد والبالغـــة، بـــل إلـــى جزئيـــة  -هن

ســيرة (البالغــة مــن النقــد فــي ذهــن الطــاهر، ولكــن لــيس مــن نافلتــه أن نقــول إننــا ذكرنــا فــي

ألن القـراءة بصـورة  أن مجلـة الرسـالة كانـت غـذاء دائمـا للطـاهر؛) التشكل الفكري ومناهله

) التعلــــيم(فــــي معــــرض حديثــــه عــــن -وشــــاهد هــــذا قولــــه. عامــــة صــــارت غــــذاء يوميــــا لــــه

مضى المؤلف في طريقه يراجع مـا لديـه، ويزيـد عليـه مـا يجـّد خـالل قراءتـه ":-)التحقيق(و

ثـم صـار األمـر أكثـر منهجيـة وآلـت )... هوايتـه(التي ال تنقطع، فهـي غـذاؤه اليـومي، وهـي

  . )٣("ولعله استحال عادة ال فكاك له منها. وّضحاالمعالم أشد ت

هــذه المراجعــة والزيــادة بالجديــد، ال التغييــر، تمّثــل تصــّرفا تغــذويا واضــحا، تســنده 

ولمــــا توالــــت الحلقــــات، وتــــوافرت ":رؤيــــة تغذويــــة متجليــــة فــــي قولــــه عــــن الموضــــوع نفســــه

ــه إليــه حينــا، وفيمــا التحقيقــات، تأكــد نفعهــا للمؤلــف وللقــارئ فيمــا تصــّحح حينــا، وفيمــا ت نّب

يمكــــن أن تــــزرع فــــي نفــــس القــــارئ مــــن ســــجية الحــــذر، وفــــي نفــــس المؤلــــف مــــن ضــــرورة 

  . )٤("التأني

                                                 
  . ٤٩٦: تحقيقات وتعليقات )١(

  . ١٤: منهج البحث في المثل السائر) ٢(

  . ٦: تحقيقات وتعليقات) ٣(

  . ٦: ن.م) ٤(



אאאא                                      א
  

         

المشـار ) العزقـي(فعـل النقـد -هنا، ما دمنا قد ذكرنا الزرع والنفع -ترى هل نتذكر

  إليه سابقا؟ 

وٕاذا ":نفســها مؤكــدا ترّيثــه، وطــول تأملــه) التحقيقــات والتعليقــات(ثــم قــال عــن فكــرة

هكذا نبـت )[...] آفاق(اختمرت الفكرة لديه، لقيت استعدادا حسنا لدى رئيس تحرير صفحة

  . )١("المشروع

ـــدة، ":، يلتفـــت إلـــى القصـــة فـــي األرض المحتلـــة، ويقـــول١٩٨٥فـــي عـــام  إنهـــا جّي

ومعبرة، مؤثرة، خير ممـا يحسـبه الدارسـون، وأولـى بالتشـجيع ممـا سـواها، وٕانهـا إن لـم تـرع 

غصــن  -!وال يمـوت؟ -وقــد تنتهـي هنــاك، وينتهـي معهــا الشـعر واألدب ويــذبلقـد تضـمر، 

إنك إذا تعّجلت لم تقـّدم الثمـر إال "، ويؤكد أهمية عدم التعجل لـ)٢("تزهى به الشجرة العربية

فّجا، وليس بثمر ما كان فّجا، وٕاذا حسبت القليل الذي تقّدمـه كثيـرا خـاب مسـعاك، وركبـك 

مـن النبـات أمـد لنضـجه، وٕان علـى الفـالح أن ينتظـر ذلـك األمـد وٕاذا كان للثمـر . الضالل

فاألولى بالثمرة األدبية أن توفر ... بتؤدة، وأن يخدم الشجرة بما يلزم من ماء وهواء وحرارة

  . )٣("لها الشروط، وأن تخدم طويال، وال تقدم إال بعد أن تكتمل لونا وطعما

ن إفـــادة فاضـــل خليـــل أ -علـــى لســـان يوســـف العـــاني -، يؤكـــد١٩٨٧وفـــي عـــام 

  . )٤("ما كانت لتتّم أو لم تلتِق بالبذرة التي أخذها معه"مخرجا من دراسته في بلغاريا، 

ذلك االنطالق للطاهر من االختمـار ينسـجم وانطـالق حسـين مـردان، فـي مقاالتـه 

فهو ينطلق من اختمار شيء في ذهنه، ويسير به كما اكتمل هـذا "المبدعة وغير المبدعة 

ي ذهنــه، ويقــف حيــث يقــف، فــال اســتطراد وال تعليقــات خارجــة عــن الصــدد، وال الشــيء فــ

. -أو مـرات -أما التلوين فيفرضه الموضوع مرة، ويفرضه االنفعال مـرة... شعب وال ذيول

كانـت الثمـرة قطعـة )... اإلعـراب(وٕاذا كان انفعال في نفـس فنانـة لهـا مفهومهـا الوطيـد عـن

  . )٥("ألدبيفي عالم اإلنشاء ا) بّراقة(أدبية

                                                 
  . ٩: تحقيقات وتعليقات )١(

  . ٢٦١: أساتذتي ومقاالت أخرى) ٢(

  . ٣٦٥: ن.م) ٣(

  . ٣٨: ل التقدير النقديمسرحيات وروايات عراقية في مآ) ٤(

  . ٢٧: من يفرك الصدأ؟ ) ٥(
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حســين (، أو عــن)حســين مــردان(فــي) الطــاهر(عــن -هنــا -تــرى هــل كــان الحــديث

، )اإلعــراب(؟ ال يهــم، فــالمهم هــو االنســجام فــي المفهــوم الوطيــد عــن)الطــاهر(فــي) مــردان

وفــي االيمــان بوجهــة النظــر المتبنــاة، الــذي مــن خاللــه ســّوغ الطــاهر إهــداء حســين مــردان 

فـي أقـل  -"يـدالن : مقدمتـه التـي خاطـب بهـا القـارئ، بقولـهلنفسـه، و ) قصائد عاريـة(ديوانه

علــى ثقتــه المطلقــة بنفســه، ووعيــه بمــا يقــول ويرمــي إليــه، وكأنــه ينطلــق مــن وجهــة  -تقـدير

  . )١("نظر مختمرة منسجمة وكيانه، مستحيلة فلسفة فيه تقيمه وتعقده

ل، والحيــاة، ومصــادر التغذيــة متنوعــة، منهــا القــراءة، والمشــاهدة، والنقــاش، والتأمــ

، وكيفـا جديـدا يثـري )٣(، وجعله نسـغا جديـدا)٢(وغير ذلك مما يمكن امتصاص الرحيق منه

  . القديم، ويضيف إليه وال يرفضه

وللزهــرة مكــان فــي آليــة اشــتغال فكــر الطــاهر النقــدي، فقــد . الرحيــق يــذّكرنا بــالزهرة

ت رائحتهـــا ولونهـــا الزهـــرة التـــي فقـــد"شـــبه شـــعر نـــزار قبـــاني، الـــذي يقصـــم ظهـــره النثـــر، بــــ

وكيف يتغـّذى إنسـان بمثـل هـذه . )٤("ورواءها، والفاكهة التي احتواها العفن وأقام فيها الدود

مـــن متــــذوق العطـــور، ومتــــذوق  -هنــــا -ثـــم أال يقتــــرب الطـــاهر متــــذوقا للشـــعر! الفاكهـــة؟

  الطعام؟

ر المـنهج األقـوم، والثمـ"يسعى بجّدية إلى  -شأنه شأن المؤلفين -لقد كان الطاهر

  . )٥("األرضى

إلــى جــنس مــن النثــر "وعلــى مثــل هــذا االختيــار، وهــذه الجديــة، نفــذ طــه حســين 

، وفــي ضــوئهما علــى )٦("ورد عليــه مــن الغــرب، وغــّذاه بمــا اختــزن مــن الشــرق] المقالــة[=

أنــه لــن يكــون األديــب الحــق مــا لــم يجــّد فــي وجــوده، ويغــذي اســتعداده "األديــب أن يقتنــع 

  . )٧("الطبيعي

                                                 
  . ٢٢١: من يفرك الصدأ؟)١(
  . ٢٣٨، و٢٣٧، و٢٢٦ :ن.م) ٢(
  . ١٦: ، والباب الضيق٤٦٩: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٣(
  . ٢٠: الباب الضيق) ٤(
  . ٥٠: ن.م) ٥(
  . ٢٦: ن.م) ٦(
  . ٣٥: ن.م) ٧(
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ايــــة الثمانينيــــات عــــن هــــذه اآلليــــة التغذويــــة، بقولــــه عــــن فكــــرة التفــــرغ وتكشــــف نه

، وهـذا )١("أما يكفي ربع قرن في تخمير فكرة وٕانضاجها، ثم خبزهـا شـهية لآلكلـين؟":األدبي

مـــا يســـند كـــون االختمـــار مرحلـــة مـــن مراحـــل الكتابـــة، تختمـــر فيهـــا الفكـــرة مشـــربة بـــنمط 

في نفس الكاتب لدى "التي يكون فيها القارئ حّيا  ، والسيما في المقاالت األدبية)٢(تقديمها

االنفعـــال، ولـــدى االســـتجابة للكتابـــة فـــي اللحظـــة التـــي يمليهـــا اختمـــار ذلـــك االنفعـــال، وقـــد 

  . )٣("اكتملت صورته، وكان كيانه

ويعــزو الطــاهر ظهــور مســحة مــن الشــاعرية فــي مقاالتــه إلــى أســباب، منهــا تفّننــه 

يلعــب بمــذاهب األدب لعبــا، وال بــد "إنــه : ّدعي، فيقــول، ويســخر ممــن يــ)٤(فــي عجــين اللغــة

من تسـجيل األهـداف متتاليـة، ويعجـن األجنـاس األدبيـة عجنـا، وال بـد مـن خبزهـا وتقـديمها 

  . )٥("عجينة غريبة لآلكلين

مــع الــذين يهضــمون المــادة المجموعــة هضــما "وفــي بدايــة التســعينيات، يعلــن أنــه 

  . )٦("تاّما متأنيا

ال عبــرة بكثــرة اآلراء النقديــة ":عــن حــال النقــد، فيقــول -١٩٩٤فــي عــام  -ويســأل

من هنا وهناك؛ ألن العبرة إنما تنبع من الجّد في األمـر، مـن األصـالة فـي الـرأي واإلبـداع 

والخلــق، وتكمــن فــي الشخصــية والنظــر الســديد إلــى وقــع الكلمــة فــي الســامع والقــارئ، وأن 

، ويؤكـد أهميـة تغذيـة )٧("بـين الجمـال والفائـدةتكون هذه الكلمـة خّيـرة كشـجرة مثمـرة جامعـة 

  . )٨(الموهبة النقدية، ونتائجها

                                                 
  . ٣٤: الباب الضيق)١(

لعبـد الملـك ) نشـيد األرض(-٢ج -نقـد: في الريـادة الفنيـة للقصـص العراقـي: لإلفادة، ظ، و ١٤٣: س؟ . ج: ظ) ٢(

  . ٦٠: ، ومسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي٤٧: نوري

  . ٧: ، وظ٩: الباب الضيق) ٣(

  . ٢٣٤: س؟ . ج: ظ) ٤(

  . ٧٢: الباب الضيق) ٥(

  . ١٧٢: لي جواد الطاهرع- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٦(

  . ٣١٤-٣١٣: س؟ . ج) ٧(

  . ٣١٤: س؟ . ، وج١٧، و١٥: الحبكة المنغمة: ظ) ٨(
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ـــة حاصـــلة عـــن ثمـــرة ) يانعـــة(ثمـــرة" وٕاذا كانـــت طـــراوة اللغـــة فـــي مقاالتـــه اإلبداعي

ثمــــرة يانعــــة لتـــاريخ غنــــي مــــن النقــــد  -فـــي رأي الطــــاهر -، فــــالمرزوقي)١()اليانعــــة(الـــنص

ثمرة ناضجة أسهم التاريخ واالستفادة مـن "إنه . )٢()"والبالغة جزء منه، غير منفصل عنه(

ولـــذلك . )٣("مـــن التـــاريخ فـــي صـــنعها، بعـــدما وجـــد شـــجرتها ثابتـــة األصـــل، شـــامخة الفـــرع

  . )٤(ثمرات يانعات من نقد المرزوقي -كما يقول -استطاع الطاهر أن يقطف

أيـة -)الدراسة(إن الطاهر كان يرى: وتعضيدا لهذا الملمح في فكر الطاهر، نقول

  . )٥(ثمرة رجوع إلى مصادر كثيرة -راسة جاّدة رصينةد

أمــا : وفــي ضــوء هــذه األهميــة، يســأل الطــاهر. والحاجــة إلــى هــذا الملمــح مهمــة

وتراجعه عن غيره إلـى نـدرة األديـب، بمعنـى أنـه ال ... يمكن أن نعزو ندرة الكتاب األدبي"

الموجــود منــه ال يســتطيع أن يكــون حاضــرا فــي حاجــة القــارئ، حاضــرا فــي الحاضــر، وأن 

التي تجعلـه يسـتثمر التجـارب اآلنيـة بوجـه فنـي إلـى طالبيهـا الكثـر؟ يمكـن .. يملك الموهبة

وأقصــد باالســتثمار الصــدق مــع الــنفس، . أن يكــون العيــب فــي األديــب، ولــيس فــي القــارئ

  . )٦("ومع اآلخرين، ولو قلت الشجاعة لما أبعدت

دي حـــول تلــــك االســــتجابة لتلــــك أمــــا يمكـــن أن نســــّمي التنظيــــر النقــــ: وهنـــا نســــأل

  ؟ )نظرية استجابة األديب(الحاجة، ولغيرها، بـ

وال شــك فــي أن لهــا دالالت  -فيمــا ســبق، أكثــر مــن مــرة -)الشــجرة(ُذكــرت كلمــة

أن دعـاة ربـط الشــعوب  -كمـا نتصـور -ومـن الطريـف والمناسـب ذكـره. خيـر وٕامتـاع ونمـوّ 

ز إليــه مــن صــحة وســلطة وحكمــة يســتعملون صــورة الشــجرة الســتخراج مــا ترمــ"بماضــيها 

وأمـــان ومحبـــة وكـــرم وصـــبر وعـــدل وشـــجاعة واحتـــرام وتواضـــع وطاعـــة وتضـــامن وتعامـــل 

بشــرف، وٕانــزال العقــاب بمــن ال يحــافظ علــى الشــجرة بفقــد الســلطة والتنــازع والفشــل وذهــاب 

                                                 
  . ٣٢٤: س؟ . ج) ١(

  . ١٠: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٢(

  . ١٥٩: ن.م) ٣(

  . ١٦٢: ن.م: ظ) ٤(

  . ٤٦: وكتب وفوائد ٤٩١: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٥(

  . ٤٦١: تحقيقات وتعليقات) ٦(
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. )٢("ووظائف معروفة مثل األمان والتغذية والتنمية"، وأن للشجرة الواقعية َمهّمات )١("الريح

وتوّجه الطاهر لألدب اإلنساني الكوني، يعضده رمز الشـجرة مـن حيـث كونـه كونيـا، ومـن 

  . )٣(حيث كون معانيها كونية

ممــــا ســــبق، ومــــن تفصــــيله اآلليــــة التغذويــــة، ومــــن اســــتخدامها فــــي تشــــكيل فكــــرة 

وتنميتـــه، ومـــن تقـــديم النصـــح باســـتخدامها، تجلـــى لنـــا أن آليـــة اشـــتغال فكـــره آليـــه تغذويـــة، 

ند إلـــى العجـــن والتخميـــر واإلنضـــاج، انطالقـــا مـــن الحاجـــة المعروضـــة علـــى مقيـــاس تســـت

إنها آلية تغذوية، وليست آلية الصاقية، وال انعكاسية مرآوية، ومن ثم فهـي آليـة ). التذوق(

  . إنتاجية، وليست استهالكية

توّجهـــا طبيـــا قـــاّرا فـــي  -بوصـــفه مفكـــرا نقـــديا وناقـــدا ثقافيـــا -لقـــد اســـتثمر الطـــاهر

الطبيــــب يصــــّب العنايــــة علــــى الغــــذاء والــــدواء، ويعنــــى بصــــدى  -الخــــادم -ســــه، والناقــــدنف

) حقلـه(نصائحه وٕارشاداته فيما يتعلق بتحديد نوعيتها ومصـادرهما وكمياتهـا، ويتعامـل مـع 

فالجسـم اإلنسـاني يحتـاج . بوصـفه شـجرة موهوبـة) المنِتج المبِدع(بوصفه ثمرة مغذية، ومع

والحاجتــــان . ب، والفكــــر اإلنســــاني بحاجــــة إلــــى تغذيــــة األديــــبإلــــى تغذيــــة الخــــادم والطبيــــ

  ). الهضم(متداخلتان قدر تكاملهما وانطالقهما من صحة عملية

هــــذا التســــاند، وذلــــك االمتــــداد الســــابق أو الالحــــق، وذلــــك التشــــابه فــــي الســــيرورة 

ذي والصيرورة، مما يقف وراء الملمح اآلخر، وهو دافعية اشـتغال فكـر الطـاهر النقـدي، الـ

  . التعاضدية: يمكن أن نطلق عليه

  :التعاضدية بوصفها دافعية اشتغال فكر الطاهر النقدي -٣

مـــيال اللتقـــاط مـــا يشـــابه فكـــره تصـــميما وتوجهـــات  -لديـــه -مـــن يقـــرأ الطـــاهر يجـــد

ومنطلقــات فــي آثــار اآلخــرين، بحيــث يــوهم القــارئ أن الطــاهر ال يتحــدث إال عــن نفســه، 

  .من أفكار اآلخرين وأقوالهم ما يعضد األفكار المتبّناة يثبت -في الحقيقة -بينما هو

                                                 
  . مصدره هناك: ، وظ٢٠٧: التلقي والتاويل) ١(

  . ٢٠٧: ن.م) ٢(

  . ٢٠٧: ن.م: ظ) ٣(
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لذلك وجدنا األشخاص يشغلون مكانا خاصا في قراءات الطاهر إلى الدرجة التي 

أنه يوّجه أفكـارهم فيمـا كتبـه عـنهم، ثـم عـدلنا عـن تلـك الدرجـة  -مخدوعين -أحسسنا معها

  .هون أفكارهأنهم يوجّ  -مخدوعين، مرة أخرى -إلى نقيضتها التي أحسسنا

والكامن وراء ذلك امتالكه لكثير من الصفات التـي يصـف بهـا مـن يتحـدث عنـه، 

التأمل الطويل الجاّد، وتقليب األمر، والشخصية األصيلة، وبناء كيان : ومن تلك الصفات

ما، وجمع المتشابه ظاهرا المتمايز باطنا، وامتالك رؤية نقدية، وسبق العصر، والمنهجيـة 

، واســــتثمار الرصــــيد الثقــــافي للكتابــــة، والمكتبــــة الحيــــة، والموهبــــة )موجيــــةالال(الخاصــــة، و

الفطرية المنّماة بالمكتسب، واالتكاء على الذات، والسيطرة على ساحته الفكرية، واالمتياح 

مــن المنبــع، واللغــة الطريــة، والمقالــة المبدعــة، واالرتبــاط بالصــحافة، وتقــديم الــنفس خــالل 

لمــــوات، والمزيجيــــة، والعنايــــة بطبيعــــة األشــــياء، ومهنيــــة النقــــد، الحــــرف المبــــدع، وٕاحيــــاء ا

والعناية بالهمس، والعناية بـالتحقيق، واالنصـراف إلـى الجـزء وكأنـه الكـل والوحيـد، والعنايـة 

بالمعاصـــرين، والعنايـــة بالجديـــد والتجديـــد، والموازنـــة بـــين الذاتيـــة والموضـــوعية، واســـتغوار 

سـلبها، والميـل إلـى المـذهب الـواقعي، والمسـحة النفسـية، المادة، وتوصيل المادة بإيجابهـا و 

ـــة بالصـــحافة ـــاط المقال إلـــخ مـــن الصـــفات التـــي يفـــوق عـــددها ... ومحاربـــة االدعـــاء، وارتب

  . وتنوعها ما ذكرناه بكثير

ـــا  ومـــن األســـماء التـــي شـــعرنا بقـــرب الطـــاهر منهـــا، أو قربهـــا منـــه، وال أهميـــة هن

األثير، والطغرائي، وطه أحمد إبراهيم، وأحمد حسن ابن سالم، والمرزوقي، وابن : للترتيب

الزيات، وطه حسين، ومحمد منـدور، وٕاحسـان عبـاس، ومصـطفى عبـد اللطيـف السـحرتين 

ومحمــود الســعران، ومحمــد غنيمــي هــالل، ومحمــد صــقر خفاجــة، وحمــد الجاســر، وبــدوي 

الركـابي،  الجيل، ومحمود أحمد السيد، وحسين مردان، وعبـد الجبـار عبـاس، وعبـد الخـالق

  . وفؤاد التكرلي، وتشيخوف، وكازنتراكي، وماركيز، وبرشت، وغيرهم كثير

إن اقتراب الطاهر من فحوى المذكورين وغيرهم هـو سـّر التعاضـدية، والـدليل هـو 

قلمــا اقتــرب دارس ":شــعوره بتشــابه وتعاضــد بــين المعــري وطــه حســين الــذي درســه، إذ قــال

وٕانــه ليعيــده بعــد ألــف عــام، فتحــار فــي ... ينمــن فحــوى أبــي العــالء كمــا اقتــرب طــه حســ
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ويعــود ذلــك إلــى قراءتــه . )١(!"أيهمــا المعــري، ويصــب شــعره نثــرا فتحــار فــي أيهمــا الشــاعر

القــراءة النقديــة الواعيــة، ال المســتجيبة، هــي وحــدها التــي تســتطيع أن "النقديــة الواعيــة؛ ألن 

الثقافيـة، ومـا تتضـمنه مـن  وتجليـات فكـره مـن خـالل ممارسـاته) اآلخـر(تدرك طريقة تفكير

  . )٢("أبعاد خفية

إلــى تصــميم نمــاذج  -مــن خــالل المنافــذ التكوينيــة المتعــددة -لقــد توصــل الطــاهر

، قابلـــة للنمـــو والتطـــور، وغيـــر قابلـــة )أي خـــارج الـــذات(مفتوحـــة واقعـــة فـــي طبيعـــة األشـــياء

لتصــميمات، وبفعــل ذلــك، راح يبحــث عــن التجّســدات لتلــك ا. لالنغــالق أو التغّيــر الجــذري

  . فما وافقها، أو زاد عليها، انسجم معه، وبّشر به، وما خالفها تركه، أو كشف عيبه

  : وهنا نلمس ثالثة اتجاهات في فكره النقدي

هـــو البحـــث عـــن التجّســـد المتشـــابه للتصـــميم، أو المتفـــوق عليـــه، ولـــيس فـــي هـــذا : األول

  .على الجدة والتنوع -ليهفيما ينبني ع -استنساخ للتصميم؛ ألن التصميم نفسه ينبني

  .التاريخية -هو التبشير بذلك التجّسد، وتوضيح مكانته الفنية: الثاني

  . ، أو نقائصه)المنقود(هو التنبيه على عيوب: الثالث

ــــ ـــه هـــذا ب ــــ(وعلـــى ذلـــك، فـــال يصـــّح أن نصـــف فعل ـــذات علـــى ال )) آخـــر(عكـــس ال

شخصا ) آخر(سواء أكان ذلك الـ ،)، ال بالداللة االصطالحية)آخر(بالداللة اللغوية لكلمة(

أم ظـــاهرة أم شـــيئا مـــا، وٕانمـــا يصـــّح أن نصـــفه بالتجّســـد المشـــابه لتجّســـد تصـــميم الطـــاهر، 

  . الواقع في طبيعة األشياء، والمترشح عنها

يعجـب "إنه ): هذه الشخصية الروائية(قوله في -وٕان من بعيد -ويسند هذا التوجه

أي علـم مـن أعـالم التـاريخ، وأي علـم مـن بها من حيـث هـي هـي لصـاحبها، كمـا يعجـب بـ

  . )٣("ويكون حينئذ ارتياح إليه، وثناء عليه، وانسجام معه. أعالم الحاضر

هذه التعاضدية المتأتية من حقول متعـددة، تجعلنـا نمعـن النظـر فـي السـاحة التـي 

الثقافيـة، لنحصـل علـى تعاضـدية داخليـة، بعـد : يتحرك فيها فكر الطاهر، وينتج، أال وهي

  . أن حصلنا على تعاضدية خارجية
                                                 

  . ٧٤: أساتذتي ومقاالت أخرى) ١(

  . ٣٦: ١٩٩٠، ١في المرجعية االجتماعية للفكر واإلبداع، محمد الطيب محمد، مركز الحضارة العربية، ط) ٢(

  . ١١٣: كلمات) ٣(
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  :الثقافية بوصفها ساحة اشتغال فكر الطاهر النقدي -٤

ــــألدب ــــى ل ــــل األعل ــــد الطــــاهر -إن المث ــــد  -عن ــــواَزن الجدي ــــدّي مســــتقبلي، إذ ي َبْع

بالمعاصر والسابق له، مما اعُترف بقيمتـه الفنيـة للكشـف عـن مـدى تحقيقـه خطـوة متقدمـة 

  .)١("األدب الكبير... من أن يولد األدب المنتظرال بد "نحو تحقيق ذلك المثل، و

هنــا، ويــتحمس ) شــيئا(يحبــذ" -حينمــا يتنــاول نصــا معاصــرا -ولــذلك كــان الطــاهر

آخـر منـه؛ ألنـه لـم يرَضـه علـى النحـو ) شـيئا(ويـرفض...  له، فيهتـف مـن األعمـاق مرّحبـا

  . )٢("لعمل كهذا في ذهنه) الصورة المثلى(الذي تتشّكل فيه

لفـؤاد التكرلـي، فـي عـام ) الرجـع البعيـد(بلية كانت وراء قوله عن روايـةوهذه المستق

  . )٣("هي أجود رواية عراقية حتى الساعة":١٩٨١

وٕان استندت إلى نمـاذج عاليـة  -ان الصورة النموذجية المتشّكلة في ذهن الطاهر

، أو تســتند إلــى مــا لــم يولــد بعــد، وهــذا مــا يفّســر ســمة االنتظــار المقتــرن باليــأس -الطبقــة

التفــاؤل، التــي ُعــرف بهــا الطــاهر قــوال وكتابــة وتصــّرفا، ويفّســر دعوتــه إلــى االبتعــاد عــن 

: بعبـارة أخــرى. التقليـد، علـى أسـاس أن النمـوذج فـي الجديــد اآلتـي، ال فـي القـديم الماضـي

في المستقبل، ولـيس  -في ذهن الطاهر -الصورة المثلى لألشخاص والظواهر والنصوص

التي تظهر في كتابـات الطـاهر، فـرارا مـن ) الرومانتيكية(ر هذا سمةوقد يفس. في الماضي

  . )٤(جفاف الواقع في شتى أصعدته، وتوقا إلى المستقبل

وقـد كانــت الموســوعية التــي يــؤازر فيهــا مــا ُيعنــى بــه بعضــه بعضــا، وســعة الثقافــة 

  . التي سيطر عليها الطاهر، أداتين للقبض على ذلك المثل المنتظر

موهبتــه الضــخمة؛ تلــك التــي يســتطيع بوســاطتها الشــخص التجويــد وقــد شــفعت لــه 

فتـــاريخ . ، فـــي تعـــدد آفـــاق عنايتـــه تعـــددا مســـتندا إلـــى حاّســـة نقديـــة)٥(فـــي أكثـــر مـــن اتجـــاه

                                                 
  . ١٢: س؟ . ج) ١(

  . م لماجد السامرائي، والكال٣٨: ن.م) ٢(

  . ١٣٦: ، وظ١٣٤:  ن.م) ٣(

  . ٣٠٥: تحقيقات وتعليقات: للموازنة، ظ) ٤(

: تحقيقـات وتعليقـات: ، وللموازنـة، ظ٩: س؟ . ، وج١٥٧: نقد ومختـارات -في القصص العراقي المعاصر: ظ) ٥(

٤٤٧ -٤٤٦ .  
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والحاّســـة الناقـــدة حاضـــرة فـــي كتـــب [...] ال يخلـــو مـــن نقـــد أدبـــي" -عنـــد الطـــاهر -األدب

ولكنــه [...[ قــدة مســيرة أخــرى، علميــةوتأخــذ الحاّســة النا[...] توجيهيــة فــي الــدرس والتــأليف

العلــم الــذي يقــوم علــى حــرص صــاحبه فــي خدمــة الحقيقــة، والــدعوة إلــى الدقــة لــدى القــول، 

التـــوزع ": إلـــى انصـــراف خـــاص، فهـــو يقـــول -أيضـــا -، ومســـتندا)١("والتثّبـــت لـــدى الحـــديث

الحاصل في أي موضوع من الموضـوعات كنـت انصـرف إلنجازهـا انصـرافا تامـا، كـأن ال 

، ويؤكد أن التوزيع إذا كان قد قّلل من كّم النقـد، فإنـه خـدم كيـف النقـد )٢("وجد شيء آخري

  . )٣(بطريقة تجعل التوزيع تكامال

إننا نرى هذا التوزع، وذلك االنصراف، وقبلهما التكامل، عناصر في توجـه ثقـافي 

بحــث عــن وٕانمــا ي -فــي حقيقــة األمــر -واحــد، أي أن الطــاهر لــم يكــن متشــعبا، أو متشــتتا

أشــياء معينــة فــي آفــاق متعــددة تقــع فــي ضــمن الســاحة الثقافيــة التــي اختارهــا نفســه لنفســه 

ميدانا لتحركاته، بغية كشف القيمة الثقافية فيها؛ تلك القيمة التي تستند إليها نهضة البالد 

منبـــرا لبـــّث تلـــك الكشـــوف، الرتبـــاط  -فـــي أغلـــب األحيـــان -وقـــد اتخـــذ الصـــحافة. العربيـــة

التــي مــا فتــئ ينــادي بهــا، ويــدعو إلــى إدراك  )٤(بالوطنيــة -فــي أغلــب األحيــان -الصــحافة

إنـه يبحـث . إنه يبحث عن ملمح ثقافي في اآلفاق كلها التي يطرقهـا: بعبارة أخرى. قيمتها

عنــه فــي النقــد األدبــي، مثلمــا يبحــث عنــه فــي نقــد التحقيــق أو التــأليف أو الترجمــة أو غيــر 

للقصة، مثلما يبحث عنه فـي نقـده للقصـيدة أو للمسـرحية أو إنه يبحث عنه في نقده . ذلك

منــه ناقــدا  -بكثيــر -وهــذا مــا يجعلنــا نؤكــد أنــه كــان مفكــرا نقــديا وناقــدا ثقافيــا أكثــر. للمقالــة

  . وهذا ما يعطيه قيمة أكبر، وريادة أعرق، وثأثيرا أشمل. أدبيا

هـــو  -وربحســـب مـــا نتصـــ -الـــوعي النقـــدي الثقـــافي الـــذي يتســـم بـــه فكـــر الطـــاهر

الخــيط الــرابط المهــيمن الممتــد فــي كتابــات الطــاهر كلهــا، علــى اختالفهــا، وهــذا مــا يجعــل 

                                                 
  .  ٩، و٨: تحقيقات وتعليقات: ، وظ٢٢١: ، وظ٢١٦: س؟ . ج) ١(

  . ٦: تحقيقات وتعليقات: ، وظ٢١٠: س؟  .ج) ٢(

  . ٢١١: س؟ . ج: ظ) ٣(

  . وما بعدها ٣٢٦: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ٤(
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وقــد ألمــح الطــاهر بطــرف خفــي إلــى أن . منهــا وحــدة واحــدة يســند بعضــها بعضــا، ويفّســره

  . )١(توّزع كتاباته وتنّوعها كان توزيعا وتنويعا بين هموم ثقافية

اآلفــاق الثقافيــة التــي طرقهــا، ووراء عموميــة  هكــذا تكــون خدمــة الثقافــة، وراء تعــّدد

وقـد . القراء الذين توّجه لهم، الذين يمكـن أن نصـف الواحـد مـنهم أنـه طالـب الثقافـة العامـة

ولــو أراد "): مقــاالت(منــذ وقــت مبكــر، فقــد قــال فــي مقدمــة) الطالــب(نبــه الطــاهر إلــى هــذا

ه خيـر شـاهد، فلقـد سـبق المؤلف أن يثقـل ألثقـل، ولـه فـي شـعر العصـر السـلجوقي وشـعرائ

له أن أّلف ونشر في هذا الموضوع، ورأى ثقل المادة على سامعها وقارئهـا، ورأى الضـيق 

لـذلك عـاد فاعتصـر تلـك المـادة، واسـتخرج منهـا مقـاالت وأحاديـث، وقـدمها . والبرم والنفـور

  . )٢("أسلس قيادا، وأخف ظال، وأجدى لغير المتخصص وطالب الثقافة العامة

وراء هذه الشمولية في المنقـود، ووراء هـذه الشـمولية  -إذا -) ٣(ة الثقافيةإن الخدم

للقّراء، ووراء عنصر الهيمنة الواضحة في العناية بالجنس السائد، والتوجه األدبـي السـائد، 

بمــا يجعلــه ابــن عصــره، وفــوق عصــره، وبمــا يجعلــه راكبــا الموجــة الكبيــرة، تاركــا الموجــات 

وجـــة، وتمـــتص رحيقهـــا لتقّدمـــه إلـــى القـــّراء كلهـــم، ال إلـــى طبقـــة الصـــغيرة تبتلعهـــا تلـــك الم

دراســـات فـــي اللغـــة (كمـــا حـــاول محمـــود الربـــداوي فـــي كتابـــه -وقـــد حـــاول الطـــاهر. معينـــة

أن ييّسـر مادتـه، ويجتـذب إليهـا عامـة " -، وكما قال الطـاهر نفسـه عنـه)واألدب والحضارة

  . )٤("القراء

الهّوة بين ثقافـة الجمهـور وثقافـة النخبـة؛  أن يردم -كما نتصور -لقد أراد الطاهر

فهـو . تلك الهوة التي تمّزق وحدة الثقافة والهوية، مستخدما الصحافة وسيلة فاعلة في ذلك

يــرى فــي نشــر المكتــوب فــي الصــحافة فرصــة لالطمئنــان إلــى الصــحيح، وٕالــى التصــحيح 

ة هــو التغييــر والــدعوة ، متيقنــا أن مــا يــراد مــن الصــحاف)٥(الــذي يخــدم الكاتــب األول والقــراء

                                                 
  . ٢٣٠: س؟ . ج: ظ) ١(

  . ٥: مقاالت) ٢(

  . ٤٧: الباب الضيق: عن انتباه الطاهر على مثل هذا النوع من الخدمة، ظ) ٣(

علــي - ١٩ج -، وموســوعة المفكــرين واألدبــاء العــراقيين١١: مقدمــة فــي النقــد األدبــي: ، وظ٤٦: كتــب وفوائــد) ٤(

  . ١٨٤: جواد الطاهر

  . ١/٢٠: ، ومعجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية١٣٣-١٢٣: وراء األفق األدبي: ظ) ٥(
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واحـدا ممـن صـاغوا مرحلـة هاّمـة مـن مراحـل الحيـاة الثقافيـة فـي "لقد كـان . )١(إلى األحسن

إن إنتاجــــه اإلبــــداعي والنقــــدي والعلمــــي والفكــــري هــــو لصــــالح األمــــة [...] الــــوطن العربــــي

جـد كلماته تصل إلى كل المثقفين في هذه االقطار، وتدخل بال استئذان، وت. [...] العربية

  . )٢("الحفاوة من كل قارئ عربي

مدرســـــة ثقافيـــــة، فهـــــو أســـــتاذ أجيـــــال يعطـــــي ويـــــؤثر ويغّيـــــر، "لقـــــد كـــــان الطـــــاهر 

طعم خاص، ونكهـة خاصـة؛  "، وكان ألحاديثه )٣("ويستقطب تالمذة ومريدين من غير مّنة

في وقت بّث هـذا [فهو ما زال. وذلك لما تمتاز به من تشخيص ذكّي لواقع الحركة الثقافية

ذلـك الرجـل الـدؤوب الـذي ال يكـّل وال يمـّل مـن متابعـة آخـر اإلصـدارات، وآخـر مـا ] الكالم

تكتبــه الصــحف والمجــالت الثقافيــة فــي العــراق والــوطن العربــي، لــذلك يشــّكل الحــوار معــه 

وكيـــــف ال يكـــــون كـــــذلك وأبـــــواب ميدانـــــه . )٤("مســـــحا بونوراميـــــا لخارطـــــة الثقافـــــة العراقيـــــة

األدب والســيرة والتحقيــق والترجمــة والنقــد األدبــي نظريــا وعمليــا  تــاريخ"هــي ) األدب(األوســع

دونـــــك مـــــا هـــــو : "البـــــاب الضـــــيق(ألـــــم يقـــــل عـــــن محفـــــزات كتابـــــة مقـــــاالت! ؟)٥("والمقالـــــة

والهمـوم الصـغيرة كثيـرة فـي حياتنـا . بمستطاعك، على أال تمتّد خارج ما هو لك من ميدان

  . )٦("الثقافية، وفي الحياة األدبية على وجه الخصوص

الشــعر، وســيلة لجــذب ) روح(لقــد كــان تيســير المــادة، وعرضــها بلغــة تنطــوي علــى

فالقطعـة . عامة القراء الذين ُبني مشروع الطاهر من أجلهم، وتوجه إليهم بالدرجة األسـاس

وهــذا القــارئ حــّي فــي نفــس . مقدمــة إلــى القــارئ العــام والقـارئ الخــاص"األدبيـة مــن المقالــة 

                                                 
  . ٢٣٢: س؟ . ، وج٣٣٣-٣٢٥: أساتذتي ومقاالت أخرى: ظ) ١(

عبــد العزيــز المقــالح، جريــدة الثــورة، الــيمن،  . ، د)مقــال(اد مــن األســاتذةالــدكتور علــي جــواد الطــاهر وجيــل الــرو ) ٢(

٢٩/١٢/١٩٨٧ .  

  . ، والكالم لباسم عبد الحميد حمودي)بحث(الدكتور علي جواد الطاهر رائد النقد األدبي الحديث في العراق) ٣(

  . ١٩/٢/١٩٨٩-١٣هاتف الثلج، جريدة االتحاد، : مقابلة مع الطاهر، أجراها) ٤(

  . ٢١٦: س؟ . ج) ٥(

علـي - ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العـراقيين: ، ظ)وراء األفق األدبي(، وعن مقاالت١٤: الباب الضيق) ٦(

  . ١٥٧: علي جواد الطاهر



אאאא                                      א
  

         

لـــدى االســـتجابة للكتابـــة، فـــي اللحظـــة التـــي يمليهـــا اختمـــار ذلـــك الكاتـــب لـــدى األفعـــال، و 

  . )١("االنفعال، وقد اكتملت صورته، وكان كيانه

ومـا ذكـر مـن أمـر  -كما يراها بـول هيرنـادي -ومن يعقد موازنة بين أعمال الناقد

  : الطاهر يجد كثيرا من نقاط التشابه؛ وتلك األعمال هي

  . الكتابة من أجل جمهور أوسع -١

  . الحذر من اإلسراف في التخصيص والتعميم -٢

  . العناية بما يقوله المؤلفون، وما تخفيه النصوص، وما تكشف عنه القراءات -٣

  . تقدير القيمة األدبية، وليس إصدار حكم بشأنها -٤

  . )٢(التشجيع على تبادل االستشافافات العميقة بين مختلف أنماط التساؤل اإلنساني -٥

ــــت الح ــــدم والطمــــوح وقــــد كان ــــة واالســــتقالل واليقظــــة والتق ــــة والقومي ماســــة والوطني

والتربيـــة والنهضـــة والحريـــة والثقـــة بـــالنفس، محركـــات فاعلـــة لهـــا أثـــر فـــي توّجـــه الطـــاهر، 

ــا فيمــا يخــص  وتوجيهــه ثقافيــا، مثلمــا كــان الرتباطــه بالصــحافة أثــر فــي بلورتــه فكريــا وفني

  . )٣(المقالة

ولمــا كانــت شــروط "مشــروعا نهوضــيا،  -نقــديابوصــفه مفكــرا  -لقــد كــان الطــاهر

النهضة الفعلية منتفية فـي غيـاب ثقافـة راقيـة، وأسـباب الثقافـة الراقيـة، متوقفـا توافرهـا علـى 

، دعـا اآلخـرين إلـى السـعي معـه مـن أجـل تنفيـذ تلـك الخطـوات )٤("وجود لغة حيـة مطواعـة

أن الـــذي قـــد يـــورده "ا وكمـــ. التـــي تمثـــل األســـاس الرصـــين الـــذي انبنـــى عليـــه فكـــره النقـــدي

اإلنســان ممــا ظــاهره نقــد أدبــي، إنمــا يكــون غرضــه منــه أن يســتدّل بوجــه مــن الوجــوه علــى 

، فــإن الــذي يــورده الطــاهر ممــا )٥("مقومــات فلســفة النقــد، ال أن يقّدمــه عطــاء نقــديا مباشــرا

ظــاهره نقــد أدبــي، إنمــا يكــون غرضــه منــه كشــف الوجــه الثقــافي فــي الــنص األدبــي الــذي 

                                                 
  . ٩: الباب الضيق) ١(

  . ١٤-١٢: ماهو النقد؟: ظ) ٢(

، ومـــن يفـــرك ٣٠٥: عليقـــات، وتحقيقـــات وت٥٦ -٥٥: مقـــاالت: عـــن ارتبـــاط الكتابـــة اإلنشـــائية بالصـــحافة، ظ) ٣(

  . ٢٩٦-٢٩٥: س؟ . ج: ، ويوازن بـ٢٢: الصدأ؟ 

  . ٣: العربية وثورة المناهج الحديثة) ٤(

  . ١٢: في آليات النقد األدبي) ٥(
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بالمســتقبل، ال بالحاضــر أو بالماضــي أو بكليهمــا فقــط، كمــا تفعــل المنــاهج النقديــة  يربطــه

  . األخر غاّضين النظر عما تقتلعه من سياقه الزمني

مـــن يقـــرأ الطـــاهر يجـــد عنايتـــه باألســـس الصـــحيحة للنهضـــة الصـــحيحة، وتأكيـــده 

ة؛ ألن مـن أهمية وجود نهج خاص بالبالد وبكل كاتب فيه، نهج مبني على الحرية الفكريـ

، وهـذا مـا يجعـل )١("أن تقوم النهضـة علـى الفكـر المتحـّرر، الـداعي إلـى التحـّرر"الطبيعي 

مبـــدأ  -)٢(التـــي يراهـــا الطـــاهر مبـــدأ وطنيـــا وأدبيـــا فـــي الوقـــت نفســـه -المهمـــة التشـــجيعية

ومـن أمثلـة هـذا الغيـاب . غيـاب للنهضـة -أو غياب من يقوم بها -نهضويا كذلك، فغيابها

غيـــاب الناقـــد المســـرحي المتخّصـــص ســـبب مهـــم بـــين أســـباب تعثّـــر ":لطـــاهرمـــا فـــي قـــول ا

  . )٣("المسيرة المسرحية

هــذا التوجــه الثقــافي الــوطني النهضــوي كــان وراء وضــع الطــاهر األثــر فــي الــزمن 

الثقافي له، ووراء الكشف عـن المواهـب، واإلفـادة مـن القـديم والجديـد معـا، مثلمـا كـان وراء 

وتنّوعــه فــي المتابعــة والدراســة، وٕايمانــه بوجــوب الكتابــة عــن الجديــد غيرهــا، ووراء حيوّيتــه 

  . الجيد، والتعريف به مدفوعا برعاية أبوية وأستاذية

لقــد بّشــر الطــاهر بــالمنجز الثقــافي، وكشــف عــن روائعــه، وعنــي بــالفكر العربــي، 

وبمحــاوالت غرســه ورّيــه، وبمحــاوالت رّص توّجهاتــه، ورأى فــي اإلفــادة بشخصــية واضــحة 

من ينابيع الفكر المعاصـر رافـدا مـن روافـد الخصوصـية العربيـة فـي الفكـر النقـدي، ودافعـا 

مـــن دوافـــع النهـــوض والتقـــدم، مؤكـــدا أهميـــة التشـــّكل العضـــوي للفكـــر النقـــدي، مـــن خـــالل 

أهـــّم مكـــّون [...] التـــراث أهـــّم مكـــّون للثقافـــة، والثقافـــة :"امتـــزاج الوافـــد بـــالموروث، وقـــد قيـــل

  . )٤("للسلوك

تقــّدم يفّســر تشــديد الطــاهر علــى كــون النقــد نقــد المعاصــرة، أو المرتفــع بالقــديم مــا 

، ويظهــــره ناقــــدا راصــــدا مــــدّققا، يتجــــّول بــــين القــــديم والحــــديث، والشــــرق )٥(إلــــى المعاصــــرة

                                                 
  . ٢٢-١٩: ، وعن حرية الفكر، ظ٩٢: س؟ . ج) ١(

  . ١٩٠: كلمات: ظ) ٢(

  . ١١٧: ن.م) ٣(

  . ١٤٩: )بحث(قراءة النص) ٤(

  . ١٨٤: كلمات: ظ) ٥(
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والغرب، والعربي واألجنبي، وبين روافد الثقافة ومنابعها، يسـتقري مـا يريـد أن يسـتقريه مـن 

داللـــة خاصـــة، شـــأنها  -عنـــده -راميـــة األطـــراف، هاويـــا، وللهوايـــةهـــذه الســـاحة الثقافيـــة مت

وٕاذا كــان فــي . إنــه هــاٍو فــي التعليقــات، كمــا هــو هــاٍو فــي التحقيقــات"، )االنطباعيــة(شــأن

أن يعترضـــها فتـــور، فمـــن الصـــعب أن يجهـــز الفتـــور العـــابر علـــى الهـــوى ) الهوايـــة(طبـــع

  . )١("الرسيس

إنهــا ليســت كهوايــة . علــى حــدود المقاربــة إن هوايتــه تنفــذ إلــى األعمــاق، وال تبقــى

وربمـا كانـت . )٢(الكّتاب الذين يرغبون في أن تكون لهـم روايـات، كمـا كـان لغيـرهم روايـات

هـــذه الهوايـــة ســـببا فـــي كـــون الـــروح العلمـــي التـــي عـــالج بهـــا الشـــجون المتعلقـــة بالنقـــد فـــي 

المكتبـــة والترجمـــة هـــي نفســـها التـــي كانـــت تـــدفئ مقاالتـــه عـــن ) "وراء األفـــق األدبـــي(كتابـــه

روح الحرص الملحـاح علـى أن ينتصـر الصـحيح، ... واألخطاء النحوية في القول والكتابة

وأن تسود الحقيقة، وأن تتفتح للثقافة آفاق أكثر رحابة، وأن تنضج في رياضها ثمـار أكثـر 

  . )٣("وأحلى

) يوراء األفـق األدبـ(إن مقاالت الطاهر وكتبـه ينطبـق عليهـا مـا قيـل عـن مقـاالت

قــادرة علــى رســم صــورة لواقــع ثقــافي حــّي متحّفــز، أبــرز مالمحــه ســيادة "مــن حيــث كونهــا 

المعــايير العلميــة فــي التقــويم، واحتضــان المواهــب الواعــدة، واالحتفــاء بالمبــادرات الجديــدة، 

واعتماد الوسائل العصرية في نشر الثقافة، وتأصيل أخذ المعرفة عـن مصـادرها األساسـية 

للفـّن ... لك الصورة دفاع حاّر عن لغتنا، وحماس مستمّر للشكل الجميـلمباشرة، ويؤطر ت

وحتـى ينضـج ذلـك الواقـع تكـون . في العمل الثقافي كلـه كتابـة وتمثـيال ونشـرا وقـوال وٕابـداعا

ــــك المقــــاالت ــــب[تل مؤشــــرا للمعوقــــات دون بلوغــــه، ونقــــدا للظــــواهر الســــلبية وثمارهــــا ] الكت

  . )٤("المرة

                                                 
  . ٧ -٦: ، وظ١١: تحقيقات وتعليقات) ١(

  . ٤٣٨: ن.م: ظ) ٢(

  ). مقال(هموم ثقافية -وراء األفق األدبي) ٣(

  ). مقال(هموم ثقافية -وراء األفق األدبي) ٤(
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بيه بحمـــاس محمـــود أحمـــد الســـيد الـــذي يصـــدر عـــن وذلـــك الحمـــاس المســـتمر شـــ

إنـه حمـاس مغلّـف بالهـدوء . )١("عمق الرأي من نفس صـاحبه، وشـدة شـغله لبالـه وضـميره"

  .، وليس حماسا انفعاليا طائشا)٢(والوقار شأن حماس السيد كذلك

ــــراء الطــــاهر   ــــد أن إث ــــاالت "ونعتق ــــالكثير مــــن الطروحــــات والمق ــــافي ب الواقــــع الثق

، كــــان وراء إجمــــاع المتكلمــــين فــــي حفــــل النــــادي الثقــــافي واالجتمــــاعي التحــــاد )٣("النقديــــة

علـــى أن الطـــاهر نمـــوذج ضـــروري فـــي " ١٦/٤/١٩٩٢األدبـــاء الـــذي أقـــيم مســـاء الخمـــيس

ثقافتنــــا الوطنيــــة لتعــــدد اهتماماتــــه، وٕاخالصــــه للنصــــوص، ودقتــــه فــــي الرصــــد والمتابعــــة، 

شـــعرية، وفـــي تحقيـــق المخطوطـــات، وجهـــوده فـــي تأصـــيل الريـــادة القصصـــية والروائيـــة وال

مســيرة الثقافــة فــي هــذا القطــر العزيــز، "لقــد كــان حريصــا علــى . )٤("وٕابــراز هويتهــا األدبيــة

  . )٥("وعلى الثمرات الناضجة أو البراعم الواعدة في حقول اإلبداع المتعددة

أثــر كبيــر هنــا، فقــد وجــد مشــروع الطــاهر فيهــا أداة  -كمــا مــر معنــا -وللصــحافة

قبــل أن يثبــت الموضــوع فــي  -التوصــيل والثــأثير مــن حيــث إنهــا تهيــئ الفرصــة فاعلــة فــي

للمثقفين وللجمهور، لإلشادة بالتصحيح، والتنبيه إلـى مـا يجـب التنبيـه إليـه، ويلقـى  -كتاب

ذلك صدى إيجابيـا فـي نفسـية الطـاهر وذهنـه، أي أن هنـاك عناقـا إيجابيـا بـين أداة الثقافـة 

وبــين مشــروع الطــاهر  -وهــي الصــحافة -لــى أمــاكن كثيــرةالتــي تصــل إلــى يــد كثيــرين، وإ 

وقـد كـان الطـاهر واعيـا أشـد . الذي يرغب في أن يصل إلى يد كثيرين، وٕالـى أمـاكن كثيـرة

  ). المقالة(الوعي، وأنضجه لمثل هذه الحال، والسيما أن الصحافة مكان مناسب الزدهار

كثيــرة متنوعــة  وعلــى الــرغم مــن أن كثيــرا مــن كتــب الطــاهر تتشــكل مــن مقــاالت

منشــورة فــي الصــحف والمجــالت، فإنهــا تشــّكل كــال واحــدا، ويربطهــا خــيط وجــّو وتوّجــه هــو 

إلـى خدمـة الـوطن الـذي مـا  -بكل مـا أوتـي مـن قـوة وٕاخـالص -المشروع نفسه الذي سعى

  . فتئ الطاهر يذكره، ويذّكر بأهمية خدمته في ما صدر عنه من أقوال وأفعال

                                                 
  . ٥٥: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق) ١(

  . ٦٤: ن.م: ظ) ٢(

  ). األخيرة(باب) ٣(

  . ١٤٣):مقال(افي واالجتماعي التحاد األدباءحفل النادي الثق) ٤(

  ). مقال(علي جواد الطاهر في حديث القصة والمسرحية) ٥(
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ي ساحته هي الثقافة اللغوية واألدبيـة، وأداتـه هـي الطاهر مشروع نهضوي حضار 

  . أما حاضنة اشتغال فكره فهي التظليلية. المنهج الكشفي، ومقياسه هو التذوق

  :التظليلية بوصفها حاضنة اشتغال فكر الطاهر النقدي -٥

أقـوى صــفة فكريــة امتلكهــا الطــاهر هــي أنــه يظهــر فكــره بطريقــة أطلــق عليهــا نقــاٌد 

فكـــر مصـــوغ بـــدهاء فنـــي، وٕادارة خالقـــة  -فـــي حقيقتهـــا -، وهـــي)النطباعيـــةا(وقـــّراٌء، صـــفة

  . في كتابته) ال شعوريّ (وقدرة تمويهية، ومنهجية مختبئة وكأنها دليل

إلـى أقوالـه فـي هـذا الجانـب،  -كمـا فعلنـا سـابقا -، نستند)التعاضدية(وانطالقا من

و لــي أنــك ال تخلــو مــن يبــد":، قــائال)األيــام المضــيئة(فقــد خاطــب شــاكر جــابر مؤلــف قصــة

، وأوصــــى )١("حيلــــة تــــدرك بهــــا حيــــل اآلخــــرين، وال مــــن دهــــاء تســــتعين بــــه علــــى الــــدهاء

  . )٢("ال بد من الدهاء الفني في األداء"القصاصين بأنه 

إذا كــان محمــود قــد ":فقــال -بوصــفه قصاصــا -وتحــدث عــن محمــود أحمــد الســيد

يكن من القـوة والـدهاء بحيـث يخـدع ، فإن فّنه لم )رواياته(-)أبطال(ساق كالمه على لسان

، إذ ال بـد )٣("ال نقـاش فيـه) محموديـا)(ذاتيـا(القارئ، وٕان هذا الفيض ال يمكن أن يكـون إال

بحـذق يخـدع القـارئ، فيتابعـه ويوافقـه، "، أي إدارة الحـوادث )٤(من الحذق فـي رسـم الخطـط

  . )٥("ولو اعتقد في أعماقه أن هذا ما لم يقع

لم يسـتطع أن يقنـع القـارئ أن هـذا الـذي  -في رأي الطاهر -ومحمود أحمد السيد

يقوله وقع في المروّي، وليس في غيره الذي تنتمي إليه حياة المؤلف نفسه، وهذا يؤكد أنـه 

  . )٦()فن اإلدارة(ال يمتلك

، فقــد جعــل القصــة وحــدة افــتّن )عــرائس البحــر(أمــا جنــان جاســم حــالوي فــي قصــة

اقع والخيـال، والحقيقـة واألسـطورة، وحـّرك الطيبـة السـاذجة بنسجها، وٕادارة خيوطها بين الو "

                                                 
  . ١٤١: مقاالت) ١(

  .  ١٤: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٢(

  . ٥٢: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق) ٣(

  .  ٢٣، و١٤: مختاراتنقد و  -في القصص العراقي المعاصر: ظ) ٤(

  . ٢٠: ن.م) ٥(

  . ٥٤: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق: ظ) ٦(
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يــدير عملــه بلباقــة، ال يســع المــرء إال أن "لقــد كــان . )١("بــدهاء، ومــن بعيــد وكأنــه ال يتــدّخل

  . )٢("يرى فيه فنا

علــى "، الــذي لــم يكــن )وللهــم هــوامش أيضــا:(ومثلــه نــور الــدين محمــد ســعيد فــي

الـدهاء أو المهـارة التـي يـدير بهـا تجربتـه إدارة فنيـة، غريبا على الذكاء أو ) الفطرية(مطلق

  . )٣("ويتسع بها من وجه لوجه

مـــن "، فقـــد كـــان )الرجـــع البعيـــد(فـــؤاد التكرلـــي فـــي روايـــة -بـــل أكثـــر منـــه -وكـــذلك

الدهاء الفني بحيث يبّثه سّرا وسحرا، وكان من االنسجام مع موضـوعه بمـا يجعلـه متفـردا، 

إن روايتـه . )٤("مـط إدارتهـا، واختـارت اللغـة التـي تناسـبهاوكأن الحادثة هـي التـي فرضـت ن

الخفـاء، وقـل الـدهاء الفنـي فـي إدارة المغــزى "إنهـا تتسـم بــ. )٥(فلسـفية فنيـة فـي خفـاء ودهـاء

  . )٦("البعيد لمحا يبدو واضحا على غير وضوح

عـن المقالـة، ونّزههـا عـن ) الوصية(وفن اإلدارة أبعد قصة محمد سعدون السباهي

وهذه اإلدارة تتجلى بشيء قليل من اإلرادة التي ال تترك األمور فـي طواعيـة . )٧(يليةالتسج

الصـغير، وربمـا (؛ تلـك اإلدارة التـي يمكـن أن تختـار الحـدث)٨(طواعية مطلقة وعفوية تامة

  . )٩(المناسب، وتديره حّيا في ضمن فكره شاغلة شاملة) التافه ظاهرا

بطريقـــة عرضـــها، : متعـــة... ائـــدةمتعـــة وف"ومثـــل هـــذا جعـــل المقابلـــة مـــع مـــاركيز 

وهي في ذلك تخبرك لمحا ووحيا، وترفعا عـن [...] والتقاط النقاط الحساسة، وٕادارة الحادثة

  . )١٠("التقرير، لقدرة مديرها على التفنن، وثقة بك منه على التذوق

                                                 
  . ٤٥٩: تحقيقات وتعليقات) ١(

  . ٤٥٩: ن.م) ٢(

  . ٤١٠: ، ولإلفادة، ظ٤٨٦: ن.م) ٣(

  . ٥٤١: ن.م) ٤(

  . ٤٢ -٥٤١: ن.م: ظ) ٥(

  . ٥٤٢: ن.م) ٦(

  . ١٢: وراء األفق األدبي: ظ) ٧(

  . ٤٨٢: تحقيقات وتعليقات: ظ) ٨(

  . ٥٣٨: ن.م: ظ) ٩(

  . ٣٨٤: ن.م) ١٠(
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) الحـــب فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين(وافتقـــاد مثـــل ذلـــك جعـــل صـــفحات قصـــص

بـأن الـذي يقـرأه  -عفـوا -القارئ، ويجتذبـه، ويقنعـه) يشدّ (الذي) يقالتشو (مفقرة إلى عنصر"

أقرب إلى المقالة التعليمية منه  -وجاء الكتاب على هذا... عمل فني، له روح، وفيه حياة

فـي الكـون عمـال أدبيـا فنيـا مـن غيـر روح، ومـن غيـر عمـق، "؛ ألننا ال نجد )١("إلى القصة

  . )٢("كأنه فطرّي مطبوعوتأمل طويل في البناء يبدو للقارئ و 

أو (تظهـر شـأن أي أديـب ضـمن موجـة"وٕاذا كانت خصوصية محيي الدين زنكنـة 

فــــي "، وفــــي دهائــــه )٣("فــــي تناولــــه للحــــدث وٕادارتــــه وتغذيتــــه) مدرســــة أو اتجــــاه أو مــــذهب

تكوينـا ) فلسـفته(مثـل"، فـإن فـن فـؤاد التكرلـي )٤("اصطياد المواقف المؤثرة من غيـر ضـخب

، ودهــاء مــن غيــر مــا ...)تيــار الــوعي(واســتطابة لســمة مــن التــداعي... ونضــجا واســتقرارا

  . )٥("يشي بالدهاء

ال يكمــن فــي غرابــة األطــوار، أو فــي " -كمــا يــرى الطــاهر -إن المهــم فــي القصــة

قياسها، إنما في طريقة العـرض، أو قـل فـي الـنهج الـذي يكسـو فيـه المؤلـف العظـام لحمـا، 

لــك تتــابع القــراءة باهتمــام، ويقنعــك أن مــا تقــرأه منســجم والــوهم حقيقــة، وفــي الفــن الــذي يجع

  .)٦("ضمن إطاره، صحيح في ظروفه، وأنه قصة وليس كاريكتورا أو فوتوغرافا

وٕان لـم  -هو الذي يجلو الصورة وكأنهـا عملـت نفسـها" -في رأيه -والكاتب البارع

  . )٧(" -يكن األمر كذلك

ر بمــا يبــدو عليــه وكأنــه لــم يســي" -بوصــفه شــاعرا -وعلــى هــذا رأى حســين مــردان

، ُمْخفيــا صــنعته )١(يتــرك األمــر علــى هونــه -مــرة أخــرى -، وكأنــه)٨("يخّطــط، ولــم يتــدخل

  . بدهائه الفني
                                                 

  . ٤٢٥: ن.م) ١(

  . ٤٣٩: ، وظ٤٣٨: ن.م) ٢(

  . ٢٣٥: من حديث القصة والمسرحية) ٣(

  . ٢٣٥: ن.م) ٤(

  . ٥١٤: ن.م) ٥(

  . ١٥: نقد ومختارات -في القصص العراقي المعاصر) ٦(

  . ٣٧: من يفرك الصدأ؟ ) ٧(

  .  ٥٨: ن.م) ٨(
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إنمـا يهمنـا كيـف "وقد انطلق الطاهر يؤكـد ذلـك، وفـي ذهنـه أن مـا قيـل ال يهمنـا، 

ســردا،  إلــى الفــن لســرد األحــداث] حســين مــردان[=قيــل الــذي قيــل، ولــو لــم يقصــد الكاتــب

ولفصــل وأطــال، ولمــا اختصــر مــا اختصــر، وزاد مــا زاد، ولمــا حــّول التعبيــر اليــومي إلــى 

وعيـه، ويبــدو طبيعيـا لدرجــة  -كمــا هـو الــالزم -إنــه يعـي مــا يفعـل، ولكنــه يخفـي . الصـورة

  . )٢("السذاجة

: وللغموض وجود في كتابة الطـاهر، وقـد قـال عنـه. هذا الخفاء يذّكرنا بالغموض

مقصــودا علــى  -[...]وقــد تســميه حاجــة إلــى قــراءة مــا بــين الســطور" -غمــوضقــد يكــون ال

ويـأتي ذلـك خصوصـا فـي .. األداء) جمـال(وجه من دعوة القارئ إلـى التأمـل، أو وجـه مـن

  . )٣("المقاالت اإلنشائية

ضرورة التفّنن والتأّنق، وأقصى "كان يرى : وانتبه إليه عند عبد الملك نوري، فقال

  . )٤()"وحتى درجة الغموض أحيانا(في إدارة الحدثقدرة على الدهاء 

) الرجــع البعيــد(بالغاللــة التــي قــال عنهــا فــي روايــة -كــذلك -ويــذكرنا ذلــك الخفــاء

غاللــــــة حبيبــــــة تربــــــأ بالقــــــارئ عــــــن ســــــهولة المطلــــــب، واكتشــــــاف "إنهــــــا : لفــــــؤاد التكرلــــــي

لغاللــة، فــإذا نفــذ يســّره أن يحــّس قارئــه با"إنــه : ، وقــال عــن فــؤاد التكرلــي نفســه)٥("المكتشــف

حســين مــردان مــن : ، وقــال عــن حســين مــردان بهــذا الشــأن)٦("إلــى مــا تحتهــا ازداد ســرورا

  . )٧("لم يدرك ما وراء الغاللة التي تلّف أفكارهم"الشعراء الذين 

ال يشـترط األطفـال والبـدائيون فـي "من مثل ذلك الفهم، ومـن الفهـم الـذي يـرى أنـه 

إنما الموسيقى واإليقـاع والهـّزة التـي تنبعـث فـي نفوسـهم مـن  حّبهم أغانيهم الفهم الرياضي؛

لــيس المهــم فــي الفــن الفهــم الرياضــي؛ إنمــا الــوحي "، يؤكــد الطــاهر أنــه )٨("حيــث ال يــدرون
                                                                                                                            

  . ٣٧: ن.م: ظ) ١(

  . ٧٠: من يفرك الصدأ؟ ) ٢(

  . ٣٦: علي جواد الطاهر- ١٩ج -موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين) ٣(

  . ٧٢: لعبد الملك نوري) نشيد األرض(-٢ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي) ٤(

  . ٥٤٠: تحقيقات وتعليقات) ٥(

  . ٥٤٠: ن.م) ٦(

   .٢٤٦: من يفرك الصدأ؟ ) ٧(

  . ٢٢٩: مقاالت) ٨(
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، ويؤكــد أن فــن الجــواهري )١("وكمــا أن الــوحي الزم للشــاعر، فهــو الزم للقــارئ... واإللهــام

، وأن النثـر المركـز )٢("ستعصـي علـى التحديـدلغة وخياال وصورا وأشياء أخرى ت"من العلو 

تناســقت قطعــه المتعــددة فــي وحــدة تستعصــي علــى التحديــد الرياضــي "عنــد حســين مــردان 

ال تــــؤدي "، وأن عنوانــــات مقاالتــــه صــــور )٣("مطاِوعــــة للظــــالل الموحيــــة، مشــــيعة للثــــأثير

  . )٤("رياضيا ما تؤديه العنوانات الصحفية المألوفة

درجــًة فــي التظليــل، وتنوعــا فـــي  -فــي ضــوء مــا ســبق -رولــو نظرنــا إلــى الطــاه

أســاليبه ومنافــذه، لوجــدنا التظليــل هــو الحاضــنة التــي تعنــى بخلــق الجمــال بوســاطة الــدهاء 

الفنــــي، أو اإلدارة الفنيــــة، أو الســــيطرة، أو المنهجيــــة المختبئــــة، أو غيــــر ذلــــك ممــــا يحّقــــق 

  . إمتاعا مفيدا

إلــــى ركيــــزة اشــــتغال الفكــــر النقــــدي عنــــد هــــذه التظليليــــة والمالمــــح األخــــر تســــتند 

  . الوثوقية: الطاهر، وهي

  :الوثوقية بوصفها ركيزة اشتغال فكر الطاهر النقدي -٦

منهج المؤلـف فـي التحقيـق الرجـوع إلـى "):التحقيقات(يقول الطاهر عن منهجه في

... المصــادر حتــى فيمــا يــراه تــام الخطــأ دفعــا لمــا يكــون مــن وهــم، وحرصــا علــى الكمــال

بــأي مرجــع، وٕانمــا يتقصــى، وقــد يرجــع إلــى أكثــر مــن  -فــي ذلــك -وهــو ال يقبــل. فائــدةوال

  .)٥("كتاب،إال أنه ال يلتزم تثبيت هذه المصادر لئال يثقل على القارئ

بالمصادر؛ ألن صـاحبها ال ) التحقيقات(إلى إثقال"ال موجب : ثم يؤكد ذلك بقوله

ؤتمن كــــابن خلكــــان فــــي القــــدماء، يثبتهــــا قبــــل التثّبــــت بــــالرجوع إلــــى أكثــــر مــــن مصــــدر مــــ

  . )٦("في المحدثين) ٤ط(والزركلي

                                                 
  . ٢٤٧: ن.م) ١(

  . ١٧: وراء األفق األدبي) ٢(

  . ٢٤٨-٢٤٧: من يفرك الصدأ؟ ) ٣(

  . ٢٦: ن.م) ٤(

  . ٥: تحقيقات وتعليقات) ٥(

  . ٢٨٠: ن.م) ٦(
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وذلك التثّبت هـو مـا جعلـه يعـرض المعلومـات بوثوقيـة عاليـة، تشـبه تلـك الوثوقيـة 

عن أن الدراسات التي ستعقد على القصـة العراقيـة لـن  -١٩٦٩في عام  -التي أعلن فيها

عــن  ١٩٩١، وفــي عــام )١("أهلــه فــي محمــود أحمــد الســيد إال الرائــد الــذي لــم يكــذب"تجــد 

لقد صـرح المطلـوب، ولـم تبـق حاجـة للدبلوماسـية، فـالمرزوقي : المرزوقي، إذ قال) ناقدّية(

ويبقــى أن يضــع . مقتنــع بــذلك، وقــد نهضــت األدلــة لديــه، وشــّعت الحقيقــة ناقــد، والباحــث

ال قبــل ، وقــد كشــف عــن مراحــل هــذه الوثوقيــة، فقــ)٢("القــارئ أو الســامع فــي مقعــد االقتنــاع

بكــون [خشــية ارتبــاك فــي هــذا الحكــم) فتــرة(تتوطــد الخطــوة، ولكنهــا تتوقــف فــي مكانهــا:"ذلــك

  . )٣("، وخوف غبش في هذا الظن]المرزوقي ناقدا

وقـد . ومن تجليات تلك الوثوقية تكرار اآلراء والمبادئ مرات عديدة بصيغ مختلفـة

 -اءه، يوضــحها لآلخــرين ال ينــي يكــرر آر ":يكــون شــبيها بــذلك مــا قالــه عــن حســين مــردان

إنهــا الوثوقيــة بــاآلراء، وٕانهــا القناعــات . )٤("دون تحــّول عنهــا مهمــا تختلــف الصــيغ -لنفســه

، ١٩٥٥ال يتغيـر، هـو هـو سـنة ":الفنية، فمفهوم حسـين مـردان فـي الصـورة الشـعرية، مـثال

، مــن حيــث وحــدة الصــورة العامــة، واتســاق الصــورة الجزئيــة خاللهــا، ١٩٧١وهــو هــو ســنة 

  . )٥("مكان الكلمات والموسيقى منهاو 

تعنــي التريــث فــي إعطــاء حكــم، أو قبــول حكــم، ثــم  -كمــا هــو واضــح -الوثوقيــة

وهــذا اإلصــرار منــبٍن علـــى الثقــة بــالنفس فــي مـــا . اإلصــرار عليــه اقتناعــا ووثوقــا بصـــحته

  . تأخذ، وفي ما تدع

-انكمـا وصـف هـو نفسـه حسـين مـرد -ويمكن أن يكون مأتى الوثوقية من كونـه

، ومـن حيازتـه )٦()"فلسـفته(جاّدا في أمره، صادقا في تصّرفه، مؤمنا بموقفه، مطمئّنـا إلـى":

حكمــة الشــيوخ وهــو شــاّب، ومــن عنايتــه بوقــار نفســه إنســانيا وٕابــداعيا، والســيما أن وثوقيتــه 

                                                 
  . ١٠: محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق) ١(

  . ١١: المرزوقي شارح الحماسة ناقدا) ٢(

  . ٩: ن.م) ٣(

  . ١٨: من يفرك الصدأ؟ ) ٤(

  . ٥٥:  ن.م) ٥(

  . ٢٢٢: ن.م) ٦(
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إن وثوقيتـه دليـل . )١(تجزم وتحكـم أحكامـا بتّـارة انطالقـا مـن معتقـد سـابق) دوغمائية(ليست

ر فـــي الـــرأي متـــأّتّ◌ مـــن االســـتقراء، والرضـــا بنتائجـــه إلـــى حـــّد الـــتمّكن مـــن الـــنفس اســـتقرا

علــى وفــق مــا نــرى، كمــا وصــل حســين  -فقــد وصــل الطــاهر. بكونهــا ضــاّلة مبحوثــا عنهــا

  . )٢("إلى قناعات صارت لديه قواعد ال يقبل منطلقها خالفها" -مردان برأي الطاهر

. مصــدر المصــدر، واالمتيــاح مــن المنبــعالرجــوع إلــى ال -إذا -مــن روافــد الوثوقيــة

أن الرجـوع إلـى المصـدر، وأخـذ الحقـائق منـه، وعلـى يـد أسـاتذته،  -فيمـا سـبق -وقد علمنا

) ثوابــت(أصــل فــي مشــروع الطــاهر لمزيتــي الدقــة واألمانــة اللتــين تتطلبــان االطمئنــان إلــى 

  . معينة بعد الفراغ من البرهنة على صحتها) قواعد(أو

لكي يبني معلوماته "يعمل جاهدا على اإلفادة من مناهل متعددة لقد كان الطاهر 

وٕاذا مـا شـّك شـاّك فـي ذلـك، فلـيس ذاك . )٣("على ما يشـبه اليقينيـات، ال الحـدس والتخمـين

بضائر؛ ألن كثيرا من نقاد األدب يفّضلون أن يعملوا من خـالل التلمـيح والتخمـين والحـّس 

مــــور تعتمــــد علــــى مجموعــــة االفتراضــــات البــــاطني والحــــدس ودقــــة المالحظــــة، وهــــذه األ

  . )٤(المخزونة التي غالبا ما تكون عنيدة كعناد أي بنيوي

أن كـل مـا رآه الطـاهر  -على وجـه الخصـوص -ومن روافد الوثوقية عند الطاهر

جيدا رآه اآلخرون جيدا، وأنه لم يقل شيئا في األعم األغلب مـن دون روّيـة وعمـق تفكيـر، 

ي، وأنــه متأّكــد مــن خلــّو أحكامــه النقديــة مــن أهــداف شخصــية، أي وأنــه يتمتّــع بصــفاء فكــر 

ثـم ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه كـان يسـتعّد . تجّرده، ونزاهتـه، وابتعـاده عـن الجـبن والمحابـاة

لنشـــر موضـــوعه قبـــل نشـــره، مســـتخدما دّقتـــه فـــي اســـتخدام المصـــادر والمراجـــع ودقتـــه فـــي 

  . واضع مختلفة من هذا البحثوقد أسلفنا اإلشارة إلى ذلك في م. المالحظة

                                                 
  . ٥٢: كتب وفوائد: عن الدغمائية ورأي الطاهر بها، ظ) ١(

  . ٢٩: من يفرك الصدأ؟ ) ٢(

  . ، والكالم لعبد اهللا بن إدريس٤/١٧٠٣: معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية) ٣(

إبــراهيم جاســم العلــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، : دبيــة، تيــري إيغلتــين، تــرمقدمــة فــي النظريــة األ: ظ) ٤(

  . ٢١٥: ١٩٩٢، ١ط
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لقــد ســعى إلــى أن يكــون دقيقــا فــي الترتيــب أهميــة، أو تاريخــا، وفــي رســم الكلمــة، 

. وفـي المعلومــات، وفــي اللغـة، وفــي العنــوان، وفـي التــاريخ، وفــي النسـبة، وغيــر ذلــك كثيــر

  . وطول تأمل، فهو ممن يؤمنون برأيهم، ويعتقدون به وألنه يصل إلى آرائه بعد برهنة

ليس عدم تغّير المواقف النقدية تقديسا للذات، وٕاشارة إلى نضجها المبكر، وٕانمـا و 

إعراب عن وعي نقدي قائم على االستقراء واالستنباط، مستوعب لحركة الفكـر النقـدي فـي 

ـــديما وحـــديثا وقـــد فعلـــت منـــاهج مـــا بعـــد الخمســـينيات فعلهـــا فـــي تثبيـــت منهجـــه . العـــالم ق

له فرصة النزول إلى الواقع النقدي العربي، والكشف عن آلياته وٕاغنائه، ال تغييره مما هّيأ 

  . بشمولية، وعمق، وقوة نقدية

  .الواقعية: وعالوة على ما مّر ذكره، هناك مهيمن في اشتغال فكره النقدي، هو

  

  

  :الواقعية بوصفها مذهبا مهيمنا في اشتغال فكر الطاهر النقدي -٧

اقعي فـي مزيجـه اإلبـداعي، ومـن توّصـالته الواقعية منبثقة مـن هيمنـة المـذهب الـو 

اإلنسانية في ما يخص عالقة اإلنسان بمـا حولـه، الـذي شـّكل مـنهال ثـّرا مـن مناهـل فكـره، 

  . ومحّركا فاعال فيه

وقــد تجّلــت عنايــة الطــاهر بهــا فــي النصــوص الواقعيــة التــي نقــدها، وفــي األعــالم 

جتماعيــة، واّتجــه إلــى عامــة الــذين أعــرب نتــاجهم عــن ســمات واقعيــة، وعّبــر عــن همــوم ا

، والعنايـة )١(لقـد كانـت النزعـة االنتقاديـة واإلصـالحية: وبعبارة أشـمل. الناس، وعامة القراء

بالشكل، والرغبة فـي التقدميـة والتحريريـة، والمطالبـة برقـّي األدبـاء، وبوجـوب التناسـب بـين 

أخـــر، بصـــمات لتلـــك  قيمـــة األديـــب ومركـــزه األدبـــي، والمطالبـــة بـــااللتزام الهـــامس، وأشـــياء

الواقعية التي توّجه خدمتها لصالح المجموع وطنيا وقوميا وٕانسانيا، جماليـا وفكريـا، وتضـع 

  . )٢(انتصارها لصالح المغموط حّقهم، بغية تحقيق العدالة، وكشف الخلل المسكوت عنه

                                                 
ممارسات فـي النقـد األدبـي، يمنـي العيـد، دار الفـارابي، : عن كون اإلصالحية إحدى ظاهرات فكر النهضة، ظ) ١(

مــنهج جديــد للفكــر العربــي فــي بحثنــا عــن  -، وفــي ضــوء تحــدي البقــاء الحضــاري١٧-١٧٠: ١٩٧٥بيــروت، 

  . ١٤: ١٩٩٧، ٢، س١عبد األمير األعسم، مجلة الرواد، ع. المعاصر، د

  . ٤٣ -٤٢: الخالصة في مذاهب األدب الغربي: لإلفادة، ظ) ٢(
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ممـا درسـه الطـاهر لينـال دبلـوم الحضــارة  -بشـتى تجلياتهـا -)١(لقـد كانـت الواقعيـة

نســية، ولمــا كانــت الواقعيــة قــد خلفــت الرومانتيكيـــة فــي النثــر، ووجــدت لهــا مكانــا فـــي الفر 

األدب العربــــي، أو أوجدتــــه لهــــا، منــــذ أواخــــر الخمســــينيات، فــــال نســــتغرب عنايتــــه بــــالنثر 

عموما، وبالقصة والمسرحية خصوصا، لما فيهما من ُفسحة إلظهار المشـاكلة بـين العمـل 

  . )٢(األدبي والحياة الواقعة

بعـــد ثـــورة الرابـــع عشـــر مـــن تمـــوز فـــي  -وعلـــى ذلـــك أعلـــن أن النقـــد النظـــري وجـــد

سببا إلى أن يرفـع صـوته مؤكـدا الواقعيـة االشـتراكية، مطاِلبـا بـأدب علـى مسـتوى " -العراق

  . )٣("المرحلة الجديدة

  :مالمح أخر في فكر الطاهر النقدي -٨

و ملمـح الدينيـة، الـذي من المالمح األخر ما يرتبط بالتكوين الروحي للطاهر، وهـ

انبثــق مــن أعمــاق روحــه، ومــن بيئتــه، وتنشــئته اإلســالمية، ومــن توّصــالته فــي مــا يخــص 

  . )٤(موظفا لذلك قيما وأقواال وأعرافا وسلوكيات دينية -أي إنسان -إفادة اإلنسان

ومنها ما يرتبط بالتكوين النفسي للطاهر، وهو ملمح النفسـية، المنبثـق مـن هيمنـة 

فســي فـي مزيجــه النقـدي، منــذ بــدء حياتـه النقديــة، ومـن توّصــالته فـي مــا يخــص المـنهج الن

  . )١(النفس البشرية

                                                 
. األصـــول اإليديولوجيـــة،  د -الرومانتيكيـــة والواقعيـــة فـــي األدب: عـــن االســـتجابة للواقعيـــة أثـــرا وتوجيهـــات، ظ) ١(

، وعــن اســتجابتها لمــا حولهــا ٦٩، و٦٠، و٥٦: ١٩٨٣، ١دار النهضــة العربيــة، بيــروت، طحلمــي مــرزوق، 

: ١٩٨٦، ١نقــد أدبــي، نبيــل ســليمان، دار ابــن رشــد، عمــان، ط -أســئلة الواقعيــة وااللتــزام: فكريــا وجماليــا، ظ

١٠ .  

، واألدب ٤٦، و١٧: ، ومحمــد منــدور الناقــد والمــنهج١٢٩: س؟ . ، وج٥٢٧، و١٩٣: تحقيقــات وتعليقــات: ظ) ٢(

دراســـة فـــي نقـــد طـــه حســـين، جـــابر  -، والمرايـــا المتجـــاورة١١٨: دراســـة وشـــهادات -العربـــي وتحـــديات الحداثـــة

  . ١١٨: ١٩٩٠عصفور، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

  . ٣٠: س؟ . ج) ٣(

، ومن ١٥، و٩: ليقات، وتحقيقات وتع١٠١: ، ومنهج البحث في المثل السائر٦٤: مقدمة في النقد األدبي: ظ) ٤(

، ١٥٨: ، والمرزوقــي شــارح الحماســة ناقــدا١٤٧ -١٤٦، و٨: ، والبــاب الضــيق٢٥٢ -٢٥١: يفــرك الصــدأ؟ 

  . ١٠١: ، وكلمات١٠٧: س؟ . وج
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مرحلة من مراحـل  -هنا -وٕاذا كان االختمار قد مّر معنا في ملمح التغذوية، فهو

  . )٢(العملية اإلبداعية من وجهة نظر علم النفس

لمـح الجماليـة، المنبثـق ومن المالمح ما يرتبط بالتكوين اللغوي والمظهري، وهو م

من تنشئته، ومن نفسه الحساسة المرهفة الرومانتيكية، ومن توّصالته في ما يحقـق اإلثـارة 

واإلفادة في الوقت نفسه، موّظفا طرائق كثيرة لتحقيق ذلك مثل الطراوة، والحـوار المتخيـل، 

اد المكثف، والـنَفس والوسائط الفنية النحوية والبالغية التي تحقق التحلية اللفظية، واالقتص

  . العشقي

ومنها ما يرتبط بالتكوين الفكري، وهو ملمح التناصية، المنبثق من انطـالق الفـرد 

والســيما فــي التنــاص ، مــن ذات المجمــوع وأفكارهــا، وكأنهــا ذاتــه وأفكــاره الخاصــة بــه وحــده

  .النقدي

ه ومنهـــا مـــا يـــرتبط بـــالتكوين االجتمـــاعي، وهـــو ملمـــح النســـبوية، الـــذي يشـــدد فيـــ

شخصـيته ووطنيتـه وقوميتـه وٕانسـانيته، أو  -له أو لغيره -الطاهر على األمور التي حققت

 .يمكن أن تحقق له أو لغيره ذلك

لقد كانت هذه المالمح وغيرها مما اّتصف به فكر الطاهر النقدي اّتصافا إعرابيا 

لفكـري العـام صادقا، تتناغم فيه المبـادئ النقديـة وتتسـاوق مـع هـذه المالمـح، ومـع التوجـه ا

  . الذي انتهجه الطاهر نفسه لنفسه، ولمن شاء أن ينتهجه

  
  

                                                                                                                            
: ، ومــن يفـــرك الصـــدأ؟ ٥٣٨، و٣٨٨-٣٨٧: ، وتحقيقــات وتعليقـــات١٩: مــنهج البحـــث فــي المثـــل الســـائر: ظ) ١(

: ، ومســـرحيات وروايـــات عراقيـــة فـــي مـــآل التقـــدير النقـــدي٨٣: حية، ومـــن حـــديث القصـــة والمســـر ٢٢٩، و٣٧

  . ١٤٠): مقال(، ومع الدكتور علي جواد الطاهر وكتابه وراء األفق األدبي١٢١

  . ٨٣-٨٠: ١٩٨٦، ٢اإلبداع في الفن، قاسم حسين صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: ظ) ٢(
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 ةـامتـاخل
  

  

  

  

  

  

  

  

  
هـــذا بحـــث تحـــدثنا فيهـــا عـــن الـــدكتور علـــي جـــواد الطـــاهر بوصـــفه مفكـــرا نقـــديا، 

لنكتشــف الخــيط الــذي ينــتظم اآلفــاق المتعــددة التــي طرقهــا فكــره، فتتبعنــاه فوجــدناه قــد جعــل 

وعهــا تســاندا، بعــد أن صــببنا االهتمــام علــى أفــق النقــد األدبــي مــن تعــددها وحــدة، ومــن تن

  .بوصفه منطلقا رئيسا في بناء هذا الفكر

وابتعـــادا عـــن التجريـــد، وعـــن ضـــياع صـــفة التطـــور، وتيّقنـــا أن البحـــث فـــي الفكـــر 

النقـــدي يتطلـــب معرفـــة الخطـــوط العامـــة مـــن حيـــاة المفكـــر، ســـعينا إلـــى التعامـــل مـــع مـــادة 

التــدرج مــن الــدائرة األوســع وهــي دائــرة الحيــاة، إلــى دائــرة أضــيق  البحــث علــى وفــق طريقــة
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وهي دائرة النتاج، ثم إلى دائرة أضيق منها وهي دائـرة النقـد، ثـم إلـى الـدائرة األضـيق وهـي 

وقـــد توزعـــت فصـــول البحـــث تلـــك الـــدوائر علـــى التـــوالي، فكشـــف الفصـــل . دائـــرة نقـــد النقـــد

صـفه وسـيلة تبنـى وتتشـكل، وغايـة يسـعى إليهـا، األول، بوقفة متريثة، عن الفكـر النقـدي بو 

  ). بكسر التاء(ماسحا كيفية التكون الفكري ومناهله في ضمن دائرة المنِتج

وكشــف الفصــل الثــاني عــن ذلــك الفكــر النقــدي بوصــفه بنيــة تفكــر وتنــتج أو تبــث 

فمســح  أو وســيلة تبنــي وأفكــارا تُبــث، وبوصــفه فكــرا انتقاديــا،) أو عقــال منتجــا(أفكــارا نقديــة، 

ـــه، مشـــددا أكثـــر علـــى دائـــرة  اآلفـــاق التـــي رادهـــا الفكـــر النقـــدي عنـــده، متنبهـــا علـــى مراحل

  ). بفتح التاء(المنَتج

ثم تعمق البحث أكثر من ذي قبل، واصال إلـى دائـرة الفكـر النقـدي كمـا هـي عنـد 

الـذي أسـميناه (مـنهج الطـاهر الطاهر، فكشف فصله الثالث عن مفردات عنوانه، فرأينـا فيـه

التحيـــة، والدراســـة، (، ومظـــاهر منهجـــه المتجســـدة فـــي) المـــنهج الكشـــفي(الفصـــل الرابـــع فـــي

  ).والمقالة النقدية، واإلشارات، والخاطرة

ورأينا مبادئ كثيرة شكلت أرضـية سـاعدتنا فـي اكتشـاف مـادة الفصـل الرابـع الـذي 

منظـارا  أن الطـاهر كـان يسـتعمل ىإلـ -بوساطته -كان مجاال استشفافيا استنطاقيا توصلنا

طبيــا فــي رؤيــة األشــياء والحكــم عليهــا، وأعــدنا ذلــك إلــى أســباب، منهــا رغبتــه حينمــا كــان 

ـــنفس، ومرضـــه  ـــم ال ـــرة المتنوعـــة فـــي كتـــب عل ـــه الكثي ـــا فـــي أن يـــدرس الطـــب، وقراءات طالب

الجسدي الذي الزمه منذ وجوده في دار المعلمين العالية طالبا، وأعدناه أيضا إلى نظـرات 

  . صورة خاصة، وفي المثقف بصورة عامة، طبيباترى في الناقد ب

إلى أن طبيعة ذلك الفكر كانت طبيعة مزيجيـة تتعامـل تعـامال  -كذلك -وتوصلنا

  . جديدا اجدليا مع الجديد لتعضد ما لديها، وتضيف إليه عنصرا جوهري

أن نســـتخلص عـــددا مـــن مالمـــح هـــذا الفكـــر،  -بقـــراءة نســـقية تحليليـــة -واســـتطعنا

ة التي تمثل غائية الفكر، والتغذوية التي تمثل آليته، والتعاضدية التـي تمثـل الخدمي: ومنها

دافعيته، والثقافية التي تمثل سـاحته التـي يتحـرك فيهـا وينطلـق منهـا، والتظليليـة التـي تمثـل 

وهـذا يعنـي أننـا وصـلنا إلـى العمـق ... حاضنته، والوثوقية التي تمثل ركيزته، ومالمح أخر
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عنــده وهــو دائــرة القــراءة النقديــة لتلــك الــدوائر الــثالث والســيما الثالثــة  الــذي أردنــا أن نقــف

  .منها

وقــد قرأنــا فكــر الطــاهر النقــدي بمنهاجيــة نســقية فجمعنــا قــراءات الفصــول وموادهــا 

تحـــت مظلـــة واحـــدة تفـــاعال وتعالقـــا، ثـــم وزعناهـــا علـــى أربعـــة محـــاور وأربـــع صـــفات، ففـــي 

الثــــاني نســــقية توصــــيفية، وفــــي الثالــــث نســــقية  ، وفــــيةالفصــــل األول قــــراءة نســــقية تنســــيقي

  .استقرائية، وفي الرابع نسقية تحليلية

وقد قرأناه من خـالل الواقـع اللغـوي المقـروء فـي أغلـب األحيـان، فهـي محاولـة فـي 

اسـتناد إلـى المقـروء، فوجـدناه يفكـر تفكيـرا تحليليـا وقياسـيا، ووجـدناه يمـزج ) الالمقـروء(قراءة

  .رفانالبيان بالبرهان بالع

لتحليلهـا وكشـف داللتهـا النقديـة لتتجلـى فـي هيـأة ) المفـاتيح(لقد كنا نتحدث عـن

فكــر نقــدي، ولــذلك لــم يكــن هّمنــا مــن االقتباســات الفكــرة العامــة للمقتــبس، وٕانمــا اللفــظ أو 

يحمــل لنــا شــيئا  -أحيانــا -وكــان المقتــبس. التركيــب الــذي يشــدد عليــه فــي ســياق الحــديث

  . وجذب األنظار إليه آخر فننطلق منه لتثبيته

األسـاس الميتـافيزيقي : وقد ألفينا أن أهم أساسين يقوم عليهما فكر الطـاهر همـا

المتمثــل بالموهبــة، واألســاس النمــوذجي المتمثــل بقــراءة النمــاذج األصــل أدبــا ونقــدا، وأن 

مـا ينسـجم مـع شخصـيته ونفسـيته، ويأخـذ الـنص  -أي مـنهج -الطاهر يأخـذ مـن المـنهج

ــــه نقــــد، واضــــعا القــــارئ بوصــــفه كــــال و  ــــب مــــا ظــــاهره مقالــــة وباطن وحــــدة موحــــدة، ويكت

 -كــذلك -بالحســبان، فيصــوغ الكــالم صــوغا جماليــا حــين يقتضــي الســياق ذلــك ويطالــب

بأن يصاغ صوغا جماليا، منطلقا من صيرورة الكالم الجميل النافع بيتا يسكنه صـائغه؛ 

قنــــاع مجــــردا وال إلــــى بــــث ولــــذلك كــــان ال يســــعى بوســــاطة مقالتــــه النقديــــة، إلــــى بــــث اإل

  ).االنفعال العقلي(االنفعال ساذجا، وٕانما إلى بثه بحال من

إن الخـــط النقـــدي لفكـــر الطـــاهر واحـــد لـــيس فيـــه تقلبـــات خطيـــرة، ولـــم يخضـــع 

للمناهج األخر؛ ألنه يكتب بشخصيته هو مهتما بطبيعة األشياء وبالمنطقي وبالطبيعي، 

معاصـــرة وأشـــياء أخـــر، مهتمـــا بـــالخطوة الواثقـــة وينقـــد وفـــي ذهنـــه الـــنص أوال والســـياق وال

ومهتمـا أيضـا  -مكانا مهما في فكـره) التأرخة(ومثل هذا األمر يعطي لعنصر -وبالتجدد
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ظـــــواهر وأشخاصـــــا، واضـــــعا نصـــــب عينيـــــه أنموذجـــــه ) بالالموجيـــــة(بـــــالفن اإلعرابـــــي و

  . المرتضى المستكّن في المستقبل ال في الماضي

إبـداعا علـى اإلبـداع، ورأينـا  -فـي أغلـب األحيـان -رولقد رأينا النقد لدى الطـاه

للنقـــد لـــيس مـــن الخيـــر تحطيمـــه مـــا دام يفـــتح نوافـــذ ) عمـــود(الطـــاهر يســـعى إلـــى تشـــكيل

  . للجديد المفيد

ووجــدناه يعــيش فــي أدب عصــره ومــا ارتفــع إلــى عصــره، والســيما أنــه اتجــه منــذ 

ت واألصــول العامــة، غيــر صــغره نحــو الفهــم والمعرفــة والتفســير محــاوال اإلحاطــة بالكليــا

  .غاض النظر عن الوقوف عند عدد من الجزيئات

ولما كان فكره تضاّمّيا بّناء فقد كان كل حديث لـه ال يخلـو مـن صـب االهتمـام 

  . على موضوعات أساس في عالمه النقدي

وقد جعلنا النقد الثقافي عنده هو األصل وبقية النقود تجليات له بغية الحصـول 

التنــاغم فــي منظومــة الطــاهر الفكريــة النقديــة التــي كانــت ثمــرة لتجربتــه علــى االنســجام و 

  . النقدية وخبرته األدبية وأناته الفكرية

العربيــة التــي شــددت علــى أهميــة ) طاهريتــه(إن ديمومــة فكــر الطــاهر تكمــن فــي

في الظواهر ومع األشـخاص مـن دون أن يتعـارض ذلـك التشـديد مـع بحثـه ) ياء النسب(

ت اإلنســانية التــي تمثــل اإلنســان فــي أي زمــان ومكــان، فــي النصــوص الجــاد عــن الســما

التي تناولها، وعـن اإلعمـام فـي المنبهـات المتشـابهة، سـعيا إلـى توجيـه التـاريخ، وٕاسـهاما 

  . في صنعه

خـط األفـق المهـيمن، : وٕان خصوصية فكر الطاهر تكمـن فـي خطوطـه األربعـة

  . ايا، وخط اإليديولوجيوخط طريقه العرض لغويا، وخط طريقه التناول نقد

وٕان المشروع النهضـوي الثقـافي الـذي رسـمه الطـاهر لنفسـه ولآلخـرين، قـد حـدد 

الممارسة النقديـة لديـه بحـدود معينـة؛ ألنـه يعـده المنيـر والمحـرك الفاعـل لـه فـي تحركاتـه 

  .الفكرية الزمانية والمكانية

م مــــع وقــــد كــــان المهــــم فــــي مناهــــل ذلــــك الفكــــر، مجموعهــــا المكتســــب المنســــج

والمتفاعـل مـع  -والممتـزج معـه كـذلك -شخصية الطاهر والممتـزج فـي الفكـر الفطـري لـه
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المادة النقدية التي يتعامل بها، والمؤثر في ساحته الثقافية التي اختارهـا ميـدانا لتحركاتـه 

  .النقدية، والمحتفظ بمنطلقات فنية تاريخية رئيسة

حا علــى أيــدي أســاتذته لقــد فقــه الطــاهر أصــول مشــروعة النهضــوي فقهــا صــحي

بوثوقيـة  -وقـد بقـي . وتيّقن أنه مبني على ركيزتي الفن والتاريخ المتعانقتين المتكاشـفتين

حــين يريــد، وحــين يتطلــب  -وفّيــا طــوال تنفيــذه مشــروعه لمنطلقــه هــذا، ومســتعّدا  -عاليــة

لعــرض مادتـه بلغــة ذات مســتويين متـآزرين همــا المسـتوى التوصــيلي والمســتوى  -السـياق

وهـــذان المســـتويان يحققـــان اســـتمرارية الخطـــاب النقـــدي، وٕان أخفـــق الخطـــاب . لجمـــاليا

  .األدبي الذي تأسس عليه الخطاب النقدي، في مواصلة مسيرة الخلود

نتائج هـذا البحـث كثيـرة وقـد أشـير إليهـا فـي أثنـاء البحـث، ولكـن أهمهـا النتيجـة 

منـه ناقـدا أدبيـا، والنتيجـة  -يـربكث -التي تؤكد أن الطاهر مفكـر نقـدي وناقـد ثقـافي أكثـر

هــو المــنهج : وعرّفنــاه بقولنــا) المــنهج الكشــفي(الخاصــة بمــنهج الطــاهر الــذي أطلقنــا عليــه

الــذي ينطلــق فيــه الناقــد مــن تــذوق الــنص إلــى توضــيح قيمتــه ذوقــا وفكــرا، وكشــف مــداه 

ائقتــــه الثقــــافي فــــي التــــأثر والتــــأثير والتفــــرد إمتاعــــا وٕافــــادة، مســــتعينا بطبيعــــة الــــنص، وبذ

  .المتولدة عن موهبته النقدية، ومكتسبه النقدي المتنامي
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  املصادر واملراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :الكتب

  )أ(

، ٢اإلبداع في الفن، قاسم حسين صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط* 

١٩٨٦.  

حياته من شعره، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، بيروت،  - ابن الرومي* 

  .١٩٦٨، ٧ط

علي جواد الطاهر، مطبعة اتحاد األدباء العراقيين، : االبن وسبع قصص أخرى، تر* 

  .١٩٦١بغداد، 

علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، .حياته وشعره، د - أبو يعقوب الخريمي* 

  .١٩٨٦بغداد، 
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يشي، منشورات جورج طراب: ألبيريس، تر.م.االتجاهات األدبية في القرن العشرين، ر* 

  .١٩٦٥، ١عويدات، بيروت، ط

دراسة وشهادات، عبد اهللا أبو هيف، دار الصداقة،  -األدب العربي وتحديات الحداثة* 

  .١٩٨٧، ١بيروت، ط

علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، .أساتذتي ومقاالت أخرى، د* 

  .١٩٨٧، ١ط

  .١٩٨٦، ١ي، نبيل سليمان، دار ابن رشد، عمان، طنقد أدب -أسئلة الواقعية وااللتزام* 

مصطفى سويف، دار المعارف، .األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، د* 

  .١٩٦٩، ٣مصر، ط

علي جواد الطاهر .د: األعمال القصصية الكاملة لمحمود أحمد السيد، إعداد وتقديم* 

  .١٩٧٨، عبد اإلله أحمد، وزارة الثقافة والفنون، بغداد.ود

عبد الستار جواد، دار الشؤون الثقافية .صفحات في النقد واألدب، د -أوراق للريح* 

  .١٩٩٢العامة، بغداد، 

  

  )ب(

  .١٩٩٠، ١علي جواد الطاهر، شركة المعرفة، بغداد، ط.الباب الضيق، د* 

  )ت(

  .١٩٨٥، ١علي جواد الطاهر، دار الرائد العربي، بيروت، ط.تحقيقات وتعليقات، د* 

  .١٩٧٠التحليل االجتماعي لألدب، السيد يس، مكتبة اإلنجلو، القاهرة،  *

  .١٩٨٧، ١عبد اهللا الغذامي، دار الطليعة، بيروت، ط.تشريح النص، د* 

، ١محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط.مقاربة نسقية، د -التلقي والتأويل* 

١٩٩٤.  

  )ج(

علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية .قد، دس؟ أجوبة عن أسئلة في األدب والن.ج* 

  .١٩٩٧، ١العامة بغداد، ط
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  )ح(

علي جواد الطاهر .د: مقاالت في نقد الشعر والنقد القصصي، إعداد -الحبكة المنغمة* 

  .١٩٩٤، ١وعائد خصباك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

اليونان، علي حسين الجابري، الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة * 

  .١٩٨٥دار آفاق عربية، بغداد، 

  )خ(

جواد الطاهر، دار الرائد العربي، بيروت،  يعل.الخالصة في مذاهب األدب العربي، د* 

  .١٩٨٤، ٢ط

  )د(

، ١جوزيف ميشال شريم، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط.دليل الدراسات األسلوبية د* 

١٩٨٤.  

علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم، دار : حققه وأشرف عليهديوان الجعفري، جمعه و * 

  .١٩٨٥، ١الحرية، بغداد، ط

إبراهيم السامرائي .علي جواد الطاهر ود.د: ، جمع وتحقيق)٧-١ج(ديوان الجواهري* 

  .١٩٨٠ - ١٩٧٣مهدي المخزومي ورشيد بكتاش، مطبعة األديب، بغداد، .ود

الطاهر ومحمد جبار المعيبد، دار الكتاب علي جواد .د: ديوان الخريمي، جمع وتحقيق* 

  .١٩٧١الجديد، بيروت، 

يحيى الجبوري، منشورات وزارة اإلعالم، .علي جواد الطاهر ود.د: ديوان الطغرائي، تح* 

  .١٩٧٦، ١بغداد، ط

  )ر(

  .١٩٣١زكي مبارك، دار الكتب المصرية، : الرسالة العذراء، ابن المدبر، تح* 

حلمي مرزوق، دار .األصول اإليديولوجية، د -في األدبالرومانتيكية والواقعية * 

  .١٩٨٣النهضة العربية، بيروت، 

  )س(
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علي جواد .شاعر من عصر النباهنة في عمان، د -سليمان بن سليمان النبهاني* 

  .١٩٩٥الطاهر، دار الحوار، الالذقية، 

  .١٩٨٤، ١أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات، بيروت، ط: السيمياء، بيار غيرو، تر* 

  )ش(

اتجاهات نقد الشعر : المحور الرابع -الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين* 

  .١٩٨٩، ١عائد خصباك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: العربي، إعداد

علي جواد الطاهر، .الشعر العربي في العراق وبالد العجم في العصر السلجوقي، د* 

  .١٩٨٥، ٢ت، طدار الرائد العربي، بيرو 

علي جواد الطاهر، .حمادي صمود ود.الشعر والتراث، د: ٢-الشعر ومتغيرات المرحلة* 

  .١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، الدار : ، ترفالشعرية، تزفيتان تودورو * 

  .١٩٨٧، ١البيضاء، ط

  

  )ط(

علي جواد الطاهر، مطبعة .، د)بحث وتحقيق وتحليل(الميته -شعره -حياته: الطغرائي* 

  .١٩٦٣، ١التضامن، بغداد، ط

  )ع(

، ١العربية وثورة المناهج الحديثة، محمد صالح بن عمر، دار الرياح األربع، تونس، ط* 

١٩٨٦.  

جابر عصفور، دار : عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، أديث كيرزويل، تر* 

  .١٩٨٥بغداد، آفاق عربية، 

علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية .عن الكتاب األدبي في الخليج العربي، د* 

  .١٩٨٩، ١العامة، بغداد، ط

  )ف(
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هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي، : قراءة علمية، محمد أركون، تر -الفكر اإلسالمي* 

  .١٩٨٧بيروت، 

الطعان، دار الشؤون الثقافية العامة، عبد الرضا .الفكر السياسي في العراق القديم، د* 

  .ت.بغداد، د

، ١فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر، محمد وقيدي، دار الطليعة، بيروت، ط* 

١٩٨٠.  

محمد عبد اللطيف مطلب، دار الشؤون الثقافية العامة، .، د)١ج(الفلسفة والفيزياء* 

  .١٩٨٥بغداد، 

علي جواد الطاهر، دار الشؤون .، دنقد لكتب محققة من التراث - فوات المحققين* 

  .١٩٩٠، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

  .١٩٩٠، ١علي جواد الطاهر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط.فوات المؤلفين، د* 

  .١٩٩٤عبد السالم المسدي، دار الجنوب، تونس، .في آليات النقد األدبي، د* 

جمال شحيد، دار ابن .ولدمان، ددراسة في منهج لوسيان غ -في البنيوية التركيبية* 

  .١٩٨٢، ١رشد، بيروت، ط

علي جواد .لنزار سليم، د) أشياء تافهة(-١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي* 

  .١٩٩٠، ١الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

 لعبد الملك نوري،) ضنشيد األر (- ٢ج - نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي* 

  .١٩٩٢، ١علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط.د

علي جواد الطاهر، دار اآلداب، .نقد ومختارات، د - في القصص العراقي المعاصر* 

  . ١٩٦٧بيروت، 

في المرجعية االجتماعية في الفكر واإلبداع، محمد الطيب محمد، مركز الحضارة * 

  .١٩٩٠، ١العربية، ط

  )ق(

محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار : الشعرية، رومان ياكوبسن، تر قضايا* 

  .١٩٨٨، ١البيضاء، ط
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محمد عوض محمد، دار الشؤون الثقافية .د: قواعد النقد األدبي، السل آبركرومبي، تر* 

  .ت.العامة، بغداد، د

  )ك(

  .١٩٩٧علي جواد الطاهر، مؤسسة الرسالة، بيروت، .كتب محققة وفوائد، د* 

  .١٩٩٧علي جواد الطاهر، مؤسسة الرسالة، بيروت، .كتب وفوائد، د* 

  .١٩٩٧كلمات، علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، * 

  )ل(

علي جواد الطاهر، مطبعة العاني، . ، د)مناقشة -تحليل -تحقيق(المية الطغرائي* 

  .١٩٦٢بغداد، 

  .لسان العرب، ابن منظور* 

  .١٩٧١، ١نوري جعفر، مكتبة القومي، الرباط، ط. والفكر، داللغة * 

  )م(

  .١٩٧٤، ١ماذا يبقى من طه حسين؟، غالي شكري، دار المتوسط، بيروت، ط* 

سالفة حجاوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ما هو النقد؟، بول هيرنادي، تر* 

  .١٩٨٩، ١ط

، ١جواد الطاهر، دار الفكر، عمان، طمحمد بن سالم وكتابه طبقات الشعراء، علي * 

١٩٩٥.  

  .١٩٨١، ١غالي شكري، دار الطليعة، بيروت، ط.الناقد والمنهج، د -محمد مندور* 

علي جواد الطاهر، دار اآلداب، .محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق، د* 

  .١٩٦٩، ١بيروت، ط

  .الرازيمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر * 

جعفر آل ياسين، منشورات وزارة الثقافة .المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب، د* 

  .١٩٧٨والفنون، بغداد، 

عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية : مدخل إلى جامع النص، جيرار جينيت، تر* 

  .ت. العامة، بغداد، د
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ر، دار الشؤون الثقافية دراسة في نقد طه حسين، جابر عصفو  -المرايا المتجاورة* 

  .١٩٩٠العامة، بغداد، 

، ١علي جواد الطاهر، الدار المتحدة للنشر، ط.المرزوقي شارح الحماسة ناقدا، د* 

١٩٩٥  

علي جواد الطاهر، دار الشؤون .مسرحيات وروايات عراقية في مآل التقدير النقدي، د* 

  .١٩٩٣، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

  .١٩٧٦زكريا إبراهيم، دار مصر، .ضواء على البنيوية، دأو أ - مشكلة البنية* 

علي جواد الطاهر، دار الشؤون .، د)للنقد األدبي(مصادر) صناعة الكتابة(مصادر* 

  .١٩٩٥الثقافية العامة، بغداد، 

  .١٩٧٩، ١المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت، ط* 

علي جواد الطاهر، دار .ملكة العربية السعودية، دمعجم المطبوعات العربية في الم* 

  .١٩٩٧، ٢اليمامة، الرياض، ط

  .١٩٦٢مقاالت، علي جواد الطاهر، مطبعة اتحاد األدباء العراقيين، بغداد، * 

إبراهيم خليل، دار : مقاالت ضد البنيوية، جون هال ووليام بويلوور ووليامز شوبان، تر* 

  .١٩٨٦، ١الكرمل، عمان، ط

إبراهيم جاسم العلي، دار الشؤون الثقافية : ة في النظرية األدبية، تيري إيغلتن، ترمقدم* 

  .١٩٩٢، ١العامة، ط

علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، .مقدمة في النقد األدبي، د* 

  .١٩٧٩، ١بيروت، ط

اإلرشاد، علي جواد الطاهر، مطبعة .مالحظات على الموسوعة العربية الميسرة، د* 

  .١٩٧٠، ١بغداد، ط

، ١علي جواد الطاهر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.مالحظات على وفيات األعيان، د* 

١٩٧٧.  

  .١٩٧٥ممارسات في النقد األدبي، يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت، * 
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محمد عابد الجابري دار . من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية، د* 

  .١٩٨٥، ٥المغربية، الدار البيضاء، ط النشر

علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، .من حديث القصة والمسرحية، د* 

  .١٩٨٩، ١بغداد، ط

، ١٩٧٢ - ١٩٦٨من يفرك الصدأ؟ أو حسين مردان في مقاالت له ونثر مركز وشعر* 

  .١٩٨٨، ١علي جواد الطاهر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط.د

  .١٩٧٠، ١علي جواد الطاهر، مطبعة العاني، بغداد، ط.منهج البحث األدبي، د* 

علي جواد الطاهر، مطابع جامعة الموصل، .منهج البحث في المثل السائر، د* 

  .١٩٨٢، ١الموصل ط

عثمان عيسى شاهين، منشورات وزارة اإلعالم، العراق، .المنهج عند الفارابي، د* 

١٩٧٥.  

  .١٩٧٤عناد غزوان، دار الحرية، بغداد، .ألدبي عند طه حسين، دمنهج النقد ا* 

. ع.الفاسي وم. كيليطو وع. العروي وع. المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية، ع* 

  .١٩٨٦، ١الجابري، دار توبقال، الدار البيضاء، ط

، ١ط إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية، الرباط،: پروب، تر. مورفولوجية الخرافة، ڤ* 

١٩٨٦.  

الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية األردني، منشورات مجمع اللغة العربية * 

  .١٩٨٥، ١األردني، عمان، ط

الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية األردني، منشورات مجمع اللغة العربية * 

  .١٩٨٧، ١األردني، عمان ط

علي جواد الطاهر، حميد المطبعي، دار  -١٩ج - موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين* 

  .١٩٩٤، ١الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  )ن(

  .١٩٩٧، ١علي جواد الطاهر، المكتبة العصرية، بغداد، ط.نحو الشعر الحر، د* 

  .١٩٩٤، ١حامد أبو أحمد، مؤسسة اليمامة، الرياض، ط.نقد الحداثة، د* 
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  .ت. مندور، دار القلم، بيروت، د محمد.النقد والنقاد المعاصرون، د* 

  )و(

  .١٩٧٧، ١علي جواد الطاهر، دار الحرية، بغداد، ط.وراء األفق األدبي، د* 

  

  

  

  

  

  :املقاالت واألعمدة
  )أ(

يصرخ مع أصدقائه في العلبة، هشام عودة، جريدة العراق، العراق، .. أحمد خلف* 

٢٠/١١/١٩٩٢.  

، يناير، ٩ل أبو ديب، مجلة نزوى، عمان، عإدوارد سعيد في الثقافة والهيمنة، كما* 

١٩٩٧.  

  .٥/٢/١٩٨٨أساتذة في مقاالت، في المكتبة العربية، جريدة الجمهورية، العراق، * 

  .٢٢/٣/١٩٨٨للطاهر، باسم عبد الحميد جمودي، جريدة الثورة، العراق،) أساتذتي* (

، ٢٣، س٩، عأساتذتي ومقاالت أخرى، عبد المطلب صالح، مجلة األقالم، العراق* 

  .١٩٨٨أيلول 

  )ب(

  .٢٠/٤/١٩٩٢، شكيب كاظم سعودي، جريدة العراق، العراق، )األخيرة(باب* 

  .٢٥/٦/١٩٩١الباب الضيق، محمد جواد الغبان، جريدة القادسية، العراق، * 

  .٢٢/١/١٩٩٢الباب الضيق، محمد علي الكاتب، جريدة العراق، العراق، * 

علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، . العثمانيين، دفي أيام .. أنا: الباب الواسع* 

٧/٩/١٩٩٥.  
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/ ١١/٤علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د١-الثانوية: الباب الواسع* 

١٩٩٦.  

  .١٩٩٦/ ١٨/٤علي جواد الطاهر جريدة الثورة العراق، .، د٢-الثانوية: الباب الواسع* 

  .١٩٩٦/ ٩/٥ي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، عل.، د٣-الثانوية: الباب الواسع* 

  .١٩٩٦/ ١٦/٥علي جواد الطاهر جريدة الثورة العراق، .، د٤-الثانوية: الباب الواسع* 

علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د١- العواشية* الدورة: الباب الواسع* 

٢٠/٦/١٩٩٦.  

جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق،  علي.، د٢- العواشية* الدورة: الباب الواسع* 

٢٧/٦/١٩٩٦.  

  .١٩٩٥/ ٧/١٢علي جواد الطاهر جريدة الثورة العراق، .، د١-الشرقية: الباب الواسع* 

/ ٢١/١٢علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د٢-الشرقية: الباب الواسع* 

١٩٩٥.  

  .١٩٩٦/ ٤/١ة الثورة، العراق، علي جواد الطاهر، جريد.، د٣-الشرقية: الباب الواسع* 

/ ١١/١علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د٤-الشرقية : الباب الواسع* 

١٩٩٦.  

/ ١٤/٩علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .الشيخ علي، د: الباب الواسع* 

١٩٩٥.  

/ ٨/٢ق، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العرا.، د١- المتوسطة: الباب الواسع* 

١٩٩٦.  

/ ١٥/٢علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د٢-المتوسطة : الباب الواسع* 

١٩٩٦.  

/ ٢٩/٢علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د٣- المتوسطة: الباب الواسع* 

١٩٩٦.  

/ ٧/٣علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، .، د٤- المتوسطة: الباب الواسع* 

١٩٩٦.  
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طالب مهدي الخفاجي، جريدة القادسية، .بين الشيخ المرزوقي والعالمة الطاهر، د* 

  .٢٦/٥/١٩٩٦العراق، 

  )ح(

، ٦-٥حفل النادي الثقافي واالجتماعي التحاد األدباء، مجلة األقالم، العراق، ع* 

  .١٩٩٢حزيران،  -، مايس٢٧س

، إرادة الجبوري، جريدة اتجاهات النقد األدبي الحديث -الحلقة الدراسية في البصرة* 

  .١٣/٥/١٩٩٢الثورة، العراق، 

حوار مع الدكتور علي جواد الطاهر، حميد عبد اهللا، جريدة المحرر، باريس، * 

١٣/٢/١٩٨٨.  

  )خ(

جاسم  دعلي جواد الطاهر، سعي.د: تأليف -الخالصة في مذاهب األدب الغربي* 

  .٢٩/٤/١٩٨٣الزبيدي، جريدة الجمهورية، العراق، 

  )د(

  .٢٠/٤/١٩٩٣باألبيض، عبد الخالق الركابي، جريدة العراق، ... الدكتور الطاهر* 

الدكتور علي جواد الطاهر رائد النقد األدبي الحديث في العراق، كامل عويد العامري، * 

  .١٩٩٢، مايس ١٧مجلة آفاق عربية، العراق، س

جريدة الثورة، الدكتور علي جواد الطاهر قبل فوات األوان، شكر حاجم الصالحي، *  

  .٢٧/١٢/١٩٩٥العراق، 

عبد العزيز المقالح، جريدة .الدكتور علي جواد الطاهر وجيل الرواد من األساتذة، د* 

  .٢٩/١٢/١٩٨٧الثورة، اليمن، 

، العراق، )ملحق(الدكتور علي جواد الطاهر وحديث عن النقد األدبي، جريدة القادسية* 

٢١/٩/١٩٨١ .  

وعلم التحقيق، عباس هاني الجراخ، جريدة العرب، لندن،  الدكتور علي جواد الطاهر* 

١٧/٣/١٩٩٥.  
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الدكتور علي جواد الطاهر وعلم تحقيق المخطوطات، عباس هاني الجراخ، جريدة * 

  .٢٤/٦/١٩٩٦الثورة، العراق، 

  )ذ(

، مجلة )١٩٤٥ -١٩٤١(ذكريات الدكتور علي جواد الطاهر في دار المعلمين العالية* 

  .١٩٩٤آذار  -شباط -، كانون ثان٢٩، س٣-٢ -١، عاألقالم، العراق

  )س(

شاعر من عصر النباهنة، حسين الحسيني، جريدة .. سليمان بن سليمان النبهاني* 

  .١/١/١٩٩٦القادسية، العراق، 

  )ش(

  .١٩٥٩، ١علي جواد الطاهر، مجلة كلية اآلداب، العراق، ع.شعر الطغرائي، د* 

  )ط(

/ ٣٠/٤عبد الحميد حمودي، جريدة القادسية، العراق، الطاهر ناقدا وأستاذا، باسم * 

١٩٩٠.  

من المولد حتى النشر، محمد الجزائري، جريدة الثورة، العراق،  -الطاهر مشروعا روائيا* 

٧/١١/١٩٩٤.  

، ٥٥٠الطاهر يحاضر في بابل، شكر حاجم الصالحي، مجلة ألف باء، العراق، ع* 

  .١٩٧٩، نيسان١١س

  )ع(

 ١٢- ١١علي جواد الطاهر، مجلة األقالم، العراق، ع. ؤاد سفر، دف...العالم الشهيد* 

  .١٩٩٢كانون أول  - ، تشرين ثان٢٧س

علي جواد الطاهر، عباس هاني الجراخ، جريدة القادسية، العراق، .علم التحقيق عند د* 

٦/٩/١٩٩٤.  

حي يرزق، محمد رضا نصر اهللا، جريدة الرياض، السعودية، .. علي جواد الطاهر* 

٧/٧/١٩٩٣.  
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علي جواد الطاهر في حديث القصة والمسرحية، جهاد مجيد، جريدة الثورة، العراق، * 

١/١٠/١٩٨٨.  

، ٣٢، س٤-١سعيد عدنان، مجلة األقالم، العراق، ع.علي جواد الطاهر مقاليا، د* 

  .١٩٩٧نيسان  -آذار - شباط -كانون ثان

، ٣٢، س٤-١عراق، عجالل الخياط، مجلة األقالم، ال.، داعلي جواد الطاهر ناقد* 

  .١٩٩٧نيسان  -آذار - شباط -كانون ثان

  .، سعيد عدنان)بحث مخطوط(علي جواد الطاهر ناقدا* 

  .١١/٢/١٩٨٨، علي جواد الطاهر، جريدة الثورة، العراق، )آخر األعمال(عمود*

  .٢٣/٧/١٩٩١الباب الضيق لفن المقالة، جريدة القادسية، العراق،  - )إشارات(عمود* 

/ ١٩/٢، محمد عمر العامودي، جريدة عكاظ، السعودية، )ث األربعاءحدي(عمود* 

١٩٨٦.  

/ ١٩/١١عن الكتاب األدبي في الخليج العربي، نزار عباس، جريدة الثورة، العراق، * 

١٩٨٩.  

  )ف(

  .٢٨/٧/١٩٩١فوات المحققين، جريدة القادسية، العراق، * 

علي جواد الطاهر، مجلة .، د١٩٤٨حزيران  -١٩٤٧القاهرة شباط  -في جامعة فؤاد* 

  .١٩٩٧، ٢، س١الرواد، العراق، ع

أشياء تافهة، حسين الحسيني، جريدة  - ١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي* 

  .٧/١٠/١٩٩١القادسية، العراق، 

أشياء تافهة لنزار سليم، محمد جواد  -١ج -نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي* 

  .١١/١١/١٩٩٠ية، العراق، الغبان، جريدة القادس

نشيد األرض لعبد الملك نوري، حسين  -٢ج - نقد: في الريادة الفنية للقصص العراقي* 

  .٢٩/٦/١٩٩٢الحسيني، جريدة القادسية، العراق، 

  .٥/٨/١٩٩٢عبد اإلله أحمد، جريدة الثورة، العراق، .في السردية وٕاشكاالتها، د* 
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عبد .منهج جديد للفكر العربي المعاصر، د في بحثنا عن -في ضوء البقاء الحضاري* 

  .١٩٩٧، ٢، س١األمير األعسم، مجلة الرواد، ع

  )ق(

  .١٤/١/١٩٧٨، جريدة الجمهورية، العراق، )علي جواد الطاهر.د(قالوا لنا* 

  .٢٨/٨/١٩٨٧، جريدة الجمهورية، العراق، )علي جواد الطاهر.د(قالوا لنا* 

  .٢٩/٧/١٩٩٠دة الجمهورية، العراق، ، جري)علي جواد الطاهر.د(قالوا لنا* 

  .١٩٩٧، يناير ٩قراءة النص، حسن حنفي، مجلة نزوى، عمان، ع* 

  )ك(

  .١٩٩٧، ٢، س١كتاب في باب التحقيق، حسين الحسيني، مجلة الرواد، العراق، ع* 

  )ل(

  .١٩٨٨، نوفمبر ٢، س٨الكان واللغة، فيليب شمال، مجلة بيت الحكمة، المغرب، ع* 

  .١٩٦٢، ٥علي جواد الطاهر، مجلة كلية اآلداب، العراق، ع.رائي، دالمية الطغ* 

  )م(

المجموعة الكاملة لقصص محمود أحمد السيد، قيس عبد الحسين، جريدة الجمهورية، * 

  .١٣/٤/١٩٧٩العراق، 

الدكتور علي جواد الطاهر، جواد الحطاب، ] ١[المحتفى بهم في الملتقى القصصي* 

  .٢٦/٢/١٩٩٢ جريدة الجمهورية، العراق،

وكتابه طبقات الشعراء، حسين الحسيني، جريدة القادسية، العراق، .. محمد بن سالم* 

١٤/٧/١٩٩٦.  

محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق، طراد الكبيسي، مجلة المثقف * 

  .١٩٧٠، كانون ثان، ١٢العربي، ع

  .١٣/٦/١٩٩٦العراق، ، جريدة )الثقافة(المرزوقي شارح الحماسة ناقدا، باب* 

مصادر صناعة النثر مصادر للنقد األدبي، حسين الحسيني، جريدة القادسية، العراق، * 

٢٣/٤/١٩٩٦.  
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فوات المؤلفين، مهدي شاكر العبيدي، جريدة  -فوات: مع الدكتور علي جواد الطاهر* 

  .٣/٥/١٩٩٣الجمهورية، العراق، 

جليل كمال الدين، مجلة . فق األدبي، دمع الدكتور علي جواد الطاهر وكتابه وراء األ* 

  .١٩٧٨، تشرين أول ١٠الثقافة، العراق، ع

  .٣/٨/١٩٩٠معجم المطبوعات العربية، عبد العزيز السنيد، جريدة اليوم، السعودية، * 

معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية، جاسر عبد اهللا الجاسر، * 

  .١٢/٥/١٩٩٣ة، جريدة الشرق األوسط، السعودي

عبد الكريم راضي جعفر، مجلة . علي جواد الطاهر، د. مفهوم النقد االنطباعي عند د* 

  .١٩٩٧آب  - ، تموز٢٢، س٤آفاق عربية، العراق، ع

هاتف الثلج، جريدة االتحاد، اإلمارات، : مقابلة مع الدكتور علي جواد الطاهر، أجراها* 

١٩/٢/١٩٨٩-١٣.  

يان، شكيب كاظم سعودي، جريدة الجمهورية، العراق، مالحظات على وفيات األع* 

١١/٢/١٩٩٤.  

/ ١٥/٩مالحظات على وفيات األعيان، صبيح صادق، جريدة الجمهورية، العراق، * 

١٩٧٨.  

ملتقى القصة الثاني ملتقى ال افتراق بعده، حسين الحسيني، جريدة الثورة، العراق، * 

٧/٦/١٩٨٧.  

  .٢٧/٢/١٩٩٢يات، جريدة الجمهورية، العراق، ملتقى القصة لجيل ما بعد الستين* 

  .٢٧/٢/١٩٩٢الملتقى القصصي لجيل ما بعد الستينيات، جريدة العراق، * 

، طاهر عبد مسلم الجابري، جريدة الثورة، ..!مناقشات ليس دفاعا عن السردية ولكن* 

  .١٠/١١/١٩٩٥العراق، 

  .١٩٨٦/ ١٢/١مهورية، العراق، عناد غزوان، جريدة الج.من البنيوية إلى الالبنيوية، د* 

/ ١٦/٨من حديث القصة والمسرحية، كامل عويد العامودي، جريدة الثورة، العراق، * 

١٩٨٨.  

  .٧/١/١٩٨٦منهجان بنيويان، علي عبد الحسين مخيف، جريدة الجمهورية، العراق،* 



אאאא                                      א
  

         

يدة ، راضي مهدي السعيد، جر )أساتذتي ومقاالت أخرى(مناهج السيرة األدبية في كتاب* 

  .٣١/٣/١٩٨٨الجمهورية، العراق، 

وراء األفق األدبي، قاسم محمد حمزة، جريدة طريق الشعب، العراق  - هموم ثقافية* 

٢٤/٤/١٩٧٨.  

  .٢/٥/١٩٧٨عبد الجبار عباس، جريدة الراصد، العراق، : وراء األفق األدبي* 

الشعب،  هموم ثقافية، قاسم عبد األمير عجام، جريدة طريق - وراء األفق األدبي* 

  .١٧/٦/١٩٧٨العراق، 
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