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م ��رة ,طل ��ب من ��ي م�س� ��ؤول يف �أح ��دى ال�ص ��حف
اليومي ��ة املرموق ��ة ,الكتاب ��ة اليه ��م ب�ش ��كل دائ ��م
وثابت� ,أي كتابة ما ي�ش ��به العمود الأ�س ��بوعي �أو
ن�ص ��ف ال�شهري فاعتذرت قائ ًال� :إين على ا�ستعداد
للكتاب ��ة اليكم والتع ��اون معكم بعيد ًا ع ��ن الكتابة
املقنن ��ة واملحددة مبوعد ثاب ��ت ,لأين �أرى الكتابة
م�س�ؤولية والذي ال يحرتم قارئه �سيخ�سر احرتام
القراء له ولقلمه ,ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ان الكتابة كما �أراها
�َّي��
مزاج وا�س ��تعداد لذا ف�أنا اعجب� ,إذ �أقر�أ يف �س رَّ
وحيوات الكتاب �أعجب من ميكانيكية بع�ضهم� ,إذ
تراه يذكر انه يكتب من ال�س ��اعة كذا حتى ال�س ��اعة
كذا من كل يوم من �أيامه ,ترى �أهذا الكاتب جندي
حرا�سة �أو �شرطي ي�ؤدي واجبه املعتاد؟!
م ��رات عدي ��دة ,قد ال يك ��ون لك اال�س ��تعداد الكايف
لكتابة �ش ��يء مفيد وجميل ,ي�ض ��يف �إىل ر�ص ��يدك
ل ��دى الق ��راء واملتابع�ي�ن �ش ��يئ ًا ,فالكتاب ��ة �ش� ��أنها
�ش� ��أن القراءة ,يح�ص ��ل ان يلتمع يف ذهنك عنوان
كت ��اب فتبحث عن ��ه يف مكتبت ��ك حت ��ى �إذا وجدته
بع ��د لأي ,ب ��د�أت الق ��راءة بفرح وحب ��ور ,يف حني
تطالع ��ك عناوي ��ن كت ��ب يف مكتبت ��ك لكن ��ك ال جتد
امل ��زاج والرغب ��ة يف قراءته ��ا ,لذا ف�أن ��ا اعجب من
هذا الإ�ص ��رار عل ��ى كتاب ��ة العمود الأ�س ��بوعي �أو
ن�ص ��ف ال�ش ��هري وحتى ال�ش ��هري لأن الكتابة عند
ذاك �س ��تتحول �إىل واجب وظيفي ,لن تكون جالبة
لقارئ يحرتم وقته وذائقته.
قد يكون ملحرري ال�صفحات الثقافية �أو ال�صفحات
املتخ�ص�ص ��ة عذر ,فالعمود الذي يكتبونه جزء من
عملهم الوظيفي ,ف�ض�ل ً�ا عن ان املحرر بحاجة �إىل
�إب ��داء الر�أي ومواكبة الأم ��ور الثقافية واملعرفية,
ولك ��ن الذي ي�ؤ�س ��ف له هذا الإ�ص ��رار على الكتابة
املح ��ددة والظه ��ور الأ�س ��بوعي ال ��ذي ا�س ��ميه ب� �ـ
(الكتابة الوظيفية).
بع�ض املجالت ال�شهرية ,وحتى ال�صحف اليومية
تكل ��ف بع�ض الأ�س ��ماء ,ومنها �أ�س ��ماء مهمة ,ال بل
مهم ��ة ج ��د ًا للكتابة مبوع ��د ثابت ,رغب ��ة من هذه
املطبوعة يف جلب انتباه القراء واقتناء املطبوع,
لرغبة القارئ يف متابعة كاتبه الف�ضل.
كنا نتابع ما تكتبه ال�ص ��حفية اللبنانية والقا�ص ��ة
ليل ��ى البعلبك ��ي ,يف جمل ��ة (الأ�س ��بوع العرب ��ي)
اللبنانية �أو ما يكتبه ال�شاعر نزار قباين يف جملة
(ب�ي�روت امل�س ��اء)� ,أو كتاب ��ات غ�س ��ان كنفاين يف
جمل ��ة (الهدف) الناطقة بل�س ��ان اجلبهة ال�ش ��عبية
لتحرير فل�س ��طني� ,أيام م�ؤ�س�س ��ها الدكتور جورج
حب�ش ,الذراع الع�سكري حلركة القوميني العرب,
ومق ��االت �أ�س ��تاذي الدكت ��ور عل ��ي ج ��واد الطاهر
يف �ص ��فحة (�آفاق) جريدة اجلمهوري ��ة ,التي كان
يتوىل الإ�ش ��راف عليه ��ا الناقد ماجد ال�س ��امرائي,
وكان ��ت م ��ن ارق ��ى ال�ص ��فحات الثقافي ��ة يف العقد
ال�س ��بعيني ,لك ��ن عل ��ي ج ��واد الطاهر ما وا�ص ��ل
الكتاب ��ة طوي�ل ً�ا لأن ��ه ي�ش ��عر مب�س� ��ؤولية الكتابة
ويحرتم قارئه ,توقف عن كتابة مقاله الأ�س ��بوعي
املو�س ��وم بـ(م ��ا وراء الأف ��ق) ,من �أج ��ل مزيد من
الق ��راءة وم ��ن �أج ��ل دميوم ��ة العالق ��ة م ��ع قارئه,
وجم ��ع هذا املكت ��وب ون�ش ��رته ل ��ه وزارة الإعالم

العراقي ��ة يف كتاب ا�س ��ماه (وراء الأف ��ق الأدبي),
�صدرت طبعته الأوىل عام .1977
((وا�س ��توجب احلال – كما يقول الطاهر – �شيئ ًا
م ��ن اال�س ��تجمام ,ي ��رى الكات ��ب في ��ه امل ��دى الذي
ي�س ��تطيع ان ي�ص ��ل �إلي ��ه وامل ��ادة الت ��ي ميك ��ن ان
يتناوله ��ا ,دون ان يج ��ور عل ��ى خمطط ��ه (…).
�أجل فق ��د كان يريد ملداها ان يكون �أبعد من اخلرب
ال�صحفي ,الذي ينتهي بانتهاء اليوم الزمني الذي
ت�ص ��در فيه اجلريدة ,ويريد لها قدر امل�س ��تطاع ان
جتم ��ع الطراف ��ة �إىل ر�ص ��د احلا�ض ��ر ,واالهتم ��ام
بالغد لقد كان مبعنى �آخر يخطط �إىل ان ين�ش ��رها
لدى �أول منا�س ��بة يف كتي ��ب خا�ص) تراجع �ص 6
من الكتاب.
ويتكرر احلال ,مع جملة (الف باء) �إذ تكلفه املجلة
بكتاب ��ة حدي ��ث ثقايف �أ�س ��بوعي اختار ل ��ه عنوان
(الب ��اب ال�ض ��يق) ,كتبتُ عنه حديث� � ًا نقدي ًا عنوانه
(حماول ��ة لولوج الباب ال�ض ��يق) ,ن�ش ��رته جريدة
(العراق) يوم الأثنني  /8من �شهر �شوال -1412/
املوافق للع�شرين من �شهر ني�سان  ,1992وبالعدد
 ,4954و�أع ��دت ن�ش ��ره يف كتابي الثاين ال�ص ��ادر
ع ��ام 2001واملو�س ��وم بـ (ال�ض ��فة الثانية .يف نقد
الق�صة والرواية).
م ��ا �أق ��ل من ه ��م عل ��ى هيئ ��ة الطاه ��ر وتوجهاته,
فالكتاب ��ة املتوا�ص ��لة �إذا مل تردفه ��ا ق ��راءة ج ��ادة
ومتوا�صلة ,جتعل الكاتب يقدم لنا لغو �صيف� ,أو
�سحابة �صيف ال تلبث ان تنق�شع من ذاكرة القارئ,
والكث�ي�ر من الكتاب ال يقر�أون ب�ش ��كل جاد وجيد,
لذا ما هي �إال �إغما�ضة عني وانتباهتها ,حتى يظهر
الكاتب الوظيفي� ,أو ما ا�سميه (املتحدث اخلافر),
�إذ ت ��راه يف كل ن ��دوة ومنا�س ��بة ,يتحدث احلديث
ذات ��ه ,م ��ع تغيريات ب�س ��يطة تنا�س ��ب املق ��ام ,وقد
ر�أيت �أكرث من متحدث ,ما ان يكمل حديثه الفارغ,

حتى يغادر اجلل�س ��ة ,لأنه مدعو �إىل ندوة �أخرى,
وك�أنه (متعهد) �أحاديث �أو (قنطرجي).
�أق ��ول :م ��ا لبث ه ��ذا الكات ��ب الوظيف ��ي� ,أو الناقد
املتح ��دث اخلاف ��ران يظه ��ر على حقيقت ��ه اخلاوية
خايل الوفا�ض� ,إال من كالم مزوق منمق.
فقد قال كل الذي يريد قوله ,و�سي�ص ��بح (�صاقو ًال)
كم ��ا �أطل ��ق الدكتور عل ��ي الوردي على نف�س ��ه هذا
الو�ص ��ف – وكان جريئ� � ًا و�ص ��ادق ًا� ,-أي انه يعيد
و(ي�ص ��قل) ما �س ��بق ان كتب ��ه وحتدث ب ��ه ,لأنه ال
يقر�أ ,كي ي�ضيف �إىل ثرائه املعريف ثراء جديدا.
الكتابة م�س�ؤولية ,بل �ص ��عبة كما ي�صفها �إبراهيم
اجل ��رادي يف مق ��ال جمي ��ل عنوان ��ه بـ (ا�س ��تدراك
الأمر ب�ص ��ريح العبارة) ن�ش ��رته جريدة (املنتدى)
الأ�س ��بوعية الثقافي ��ة الرائع ��ة ,الت ��ي تذك ��رين
بجريدة (البلد) املحتجبة التي �أ�صدرها ال�صحفي
الرائد عبد القادر الرباك – رحمه الله ,-منت�ص ��ف
العقد ال�س ��تيني الفارط ,لقد كان ��ت جريدة (البلد)
واح ��ة وارفة الظ�ل�ال ,تتفي�أ فيها �أق�ل�ام كتاب ذلك
الوق ��ت ,ولعله ��ا �أول �ص ��حيفة كان اله ��م الثق ��ايف
والكتابي فيها يعلو على �ص ��وت ال�سيا�سة� ,أقول:
ق ��ر�أت يف جري ��دة (املنت ��دى) بالع ��دد املرقم 157
ال�ص ��ادر يف ي ��وم الأربعاء  / 19م ��ن ذي احلجة/
1432ه� �ـ  2011/11/16-م ��ا ي�ش ��به االع�ت�راف
ال�صريح ب�ضرورة الإيفاء بالتزامات هذه الكتابات
الوظيفي ��ة املقنن ��ة  ,يف مواجه ��ة من ي�ست�س ��هلها,
الذي يرى انه يكت ��ب بدوافع ال عالقة لها بقيمة ما
يكتب ,وهذه هي الكارثة والداهية الدهياء ,يقول
اجلرادي �إبراهيم :مل ي�صدقني �صاحبي حني قلت
له� :إنني ا�ست�ص ��عب كتابة الزاوية ال�صحفية �أكرث
من �سواها ,ومل ي�ص ��دقه �أ�صدقا�ؤه واحلا�ضرون,
ح�ي�ن �أع�ت�رف �ص ��احبه ان ��ه يكت ��ب وه ��و اال�س ��م
املع ��روف ,بدوافع ال عالقة لها بقيمة ما يكتب ,لأن

يف الأمر بواعث مرتبطة بالذات الكاتبة ,ورغبتها
يف الظهور واحل�ضور وت�أكيد الذات)).
ب�ص ��راحة� ,أنا ال �أق ��ر�أ الأعمدة الثابت ��ة ,ال بل �أقر�أ
نتف ًا منها و�س ��طور ًا ,حتى للكبار �أمثال� :أدوني�س,
وعبد ال�س�ل�ام امل�س ��دي ,وجابر ع�صفور  ,و�صالح
ف�ض ��ل ,وغريه ��م ,لأنن ��ي مبقارن ��ة ه ��ذه الكتابات
الوظيفي ��ة الوجائبية ومقارنته ��ا مبا كتبوا خارج
ه ��ذه الأط ��ر املح ��ددة� ,أرى الب ��ون �شا�س ��ع ًا ب�ي�ن
الكتابتني والنهجني ,قد يكون الكاتب حمتاج ًا �إىل
امل ��ال ,لكن ��ي �أراه بحاجة كربى �إىل هذه الآ�ص ��رة
بينه وبني القراء والتي �سداها وحلمتها االحرتام
املتبادل ,ولي�س رغبة يف احل�ضور وت�أكيد الذات,
فهذه الكتابات املنبتة ال�ص ��لة واملقطوعة الآ�صرة,
لن جتلب لك ح�ض ��ور ًا وت�أكيد ذات  ,لأنها �ص ��ادرة
عن خ ��واء نف�س ��ي ,وا�س ��تغفال ق ��د يب ��دو متعمدا
للق ��ارئ ,وان ي�ض ��ع يف ح�س ��بانه ان لي�س الكاتب
منتج الن�ص وكاتب ًا له ,بل القارئ من خالل خزينه
الثقايف ,وذائقته القرائية ,هو الآخر منتج للن�ص
ومف�س ��ر ل ��ه ,و�أن ��ه لي�س م ��ن املجدي – م ��ن �أجل
دميومة العالقة وبقائها ب�ي�ن وجهي العالقة هذه,
و�أعن ��ي الكاتب والقارئ -,ان يظ ��ل ه�ؤالء يبثون
لغوهم الفارغ ,فالباث �أو الكاتب بحاجة �إىل الركن
الثاين م ��ن عملية البث �أو الكتابة� ,أي املبثوث له,
الق ��ارئ واملتلقي ,فهل يجوز له�ؤالء ان يوا�ص ��لوا
بث فارغ القول� ,أو املبثوث الفارغ ,ي�ص ��دعون به
�أدمغة قرائهم؟!
امل�س� ��ألة �أخري ًا بحاجة �إىل مراجع ��ة للذات� ,أنريد
عالق ��ة اح�ت�رام م ��ع الق ��ارئ وللق ��ارئ� ,أم عالق ��ة
ا�ستغفال له وتدلي�س عليه؟!
فالقول ال�ص ��ادر من القلب يدخل القلب� ,أما القول
ال�صادر عن الل�سان ,فال يكاد ي�صل �إىل الآذان� ,إذن
القارئ ال�سامع!

ول ��د عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر يف احلل ��ة ودر� ��س يف
مدار�س ��ها  ،ث ��م تخ ��رج يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة
[ الرتبي ��ة ] ع ��ام  ، 1945بعده ��ا �ش� � ّد الرحال �إىل
القاه ��رة ليدر� ��س يف جامع ��ة ف� ��ؤاد [ القاه ��رة ] (
 ) 1948 – 47ث ��م غ ��ادر �إىل باري�س فح�ص ��ل على
دكت ��وراه الدول ��ة فيه ��ا (  ) 1953وبع ��د عودت ��ه
للع ��راق مار� ��س التدري� ��س يف كليت ��ي الرتبي ��ة
والآداب بجامعة بغداد .
واث ��ر كارثة  1963عمل ا�س ��تاذ ًا م�س ��اعد ًا يف كلية
الآداب بجامع ��ة الريا�ض للفرتة م ��ن  1963لغاية
 . 1968عاد بعدها للعمل يف جامعة بغداد – كلية
الآداب ون ��ال رتب ��ة « الأ�س ��تاذية « ثم عمل �أ�س ��تاذ ًا
زائر ًا يف جامعات اجلزائر وق�س ��نطينة و�ص ��نعاء
وقطر واحيل �إىل التقاعد عام . 1981
ودعته جامعة الكوفة للعمل يف كلية الرتبية للبنات
( مرحلة الدرا�سات العليا ) ثم انتقل �إىل التدري�س
يف اجلامع ��ة امل�ستن�ص ��رية – كلي ��ة الرتبي ��ة ع ��ام
 1994وا�ستمر يف ت�أدية دوره الرتبوي والعلمي
ونال التكرمي من عدد من اجلامعات وامل�ؤ�س�س ��ات
العلمية .
ولب ��ى ن ��داء رب ��ه يف التا�س ��ع م ��ن ت�ش ��رين الأول
.1996
الأب الروحي للنقاد
يع ّد الطاهر رائد ًا من رواد النقد الأدبي يف العراق
والوط ��ن العربي كما يع ��د رائد ًا جليل م ��ن النقاد
العراقيني  .يقول الناقد والكاتب يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر
وهو �أحد تالمذته [ بح � ٍ�ق كان الدكتور علي جواد
الطاه ��ر احللي الأ�ص ��ل والعراقي اله ��وى والفكر
واملتتب ��ع للثقافة و�أن�ش ��طتها واملتحم�س للمثقفني
ال�ش ��باب  . .رائ ��د ًا جلي ��ل م ��ن النق ��اد العراقي�ي�ن
الذي ��ن وج ��دوا يف رعايته يف ال�س ��نوات الأخرية
م�ل�اذ ًا يقودهم �إىل بر الأمان من غ � ٍ�ل ينتظرهم �أو
�ض ��عف ينيب بهم فكان �أ�ستاذ ًا �ص ��ديق ًا للناقد عبد
اجلب ��ار عبا� ��س ول�ش ��جاع الع ��اين ولفا�ض ��ل ثامر
وحل ��امت ال�ص ��كر ولعبد الر�ض ��ا علي ولعب ��د الآله
�أحمد وليا�سني الن�صري  ،وكان بع�ضنا يجتمع معه
�أ�سبوعي ًا يف داره يف الكرادة التي �أ�صبحت مزار ًا
لنا ون ��دوة �أ�س ��بوعية منفتح ��ة على الثقاف ��ة كلما
كانت هناك رغبة حقيقية يف نه�ضة ثقافية ] .
يق ��ول الطاه ��ر [ لق ��د ق ��ر�أت وكتب ��ت  . .وبق ��ي �أن
اقر�أ �أكرث  . .و�أكتب �أكرث  . .و�أ�ص ��ل احلا�ص ��ل �إىل
املقدمة  ..لي�ص ��ل �إىل القارئ والدار�س  ،ولنعتدل
يف مواجه ��ة الق ��ادم م ��ن الغرب ونقف عل ��ى �أقدام
ثابتة ال ي�ضيع فيها وجودنا ] ..
يقول ال�شاعر واملرتجم �صالح نيازي [ ميكن لنا �أن
ن�ضع �أيدينا على �س ّرين من �أ�سرار عبقرية الطاهر
�أولهما تدري�س االن�ش ��اء والثاين املقاالت املجودة
الت ��ي ظه ��رت بكتابني هم ��ا ( مق ��االت ) و ( ووراء
الأفق الأدبي ) ثم �أ�ساتذتي ومقاالت �أخرى .
املقالة :
ويقول د .فا�ضل عبود التميمي يف كتابه ( جماليات
املقال ��ة عند د .علي جواد الطاه ��ر [ يف بناء املقالة
يعتم ��د الطاه ��ر عل ��ى هند�س ��ة معينة يف ت�ش ��كيل
مقاالته وابرازه ��ا للوجود فهو يقدم ال�ش ��كل على
امل�ض ��مون  ،لأن اعتزازه بال�ش ��كل يف ��وق اعتزازه
بامل�ض ��مون واالعتزاز بال�شكل يعني عنده العناية

اخلا�ص ��ة ب ��االدارة الفني ��ة وال�س ��عي احلثيث �إىل
عن�ص ��ر الطراوة  ،وهذا ال يعني �أهمال امل�ض ��مون
فهو يف كل االحوال قرين ال�شكل ومنبثق منه ] .
كان الطاه ��ر �آي ��ة يف التوا�ض ��ع � ،ش ��ديد االمي ��ان
بالدميقراطية  ،وكان �أول �أ�ستاذ يف العراق يع ّرف
طلبته بالق�ص ��ة العراقية احلديثة وبن�ص ��و�ص من
الأدب احلدي ��ث بع ��د �أن كانت درو� ��س الأدب  ،يف
املدار�س واجلامعات تعتمد يف الغالب الن�صو�ص
القدمية .
يقول الطاهر  [ :فلي�س كل من جل�س على كر�س ��ي
التدري�س  . .ا�ستاذ ًا  ،اال�ستاذ علم و�أدب و�سلوك
و�شخ�ص ��ية وه ��و وحدة متما�س ��كة ال تتجز�أ وال
تتناق� ��ض  ،وا�س ��تاذك يف امل�ص ��طلح ه ��و ال ��ذي
يعلمك العلم . . .
وتق ��ول تلميذت ��ه ( د .نادية غ ��ازي العزاوي ) :
كان الطاه ��ر م�ؤمن� � ًا اميان� � ًا را�س ��خ ًا بخطورة
دور اجلامعة يف النهو�ض والت�أ�سي�س والبناء
والتحديث كما هو ملمو�س يف الدول الكربى
 ،فاعت�ص ��رته املوازن ��ات املري ��رة ب�ي�ن و�ض ��ع
اجلامع ��ة يف فرن�س ��ا – مث�ل ً�ا – وو�ض ��ع نظريتها
يف العراق  ،وبخا�صة العطب الذي طال مقوماتها
الأ�سا�سية :
 املناهج . اال�ستاذ والطرائق التعليمية . الطالب .كان ينظر – باكبار �إىل اال�س ��تاذ �شخ�ص� � ًا و�أداء ..
]
ودعا الطاهر �إىل ا�ص ��دار قانون لال�صالح العلمي
على غرار قانون اال�صالح الزراعي وللأ�سف ف�شل
الأخ�ي�ر وا�ص�ل�اح العل ��م ال ي ��زال ينتظ ��ر اجلهات
الر�سمية يف العراق .
ذكريات :
مل �أرزق التلم ��ذة ل ��ه  ،فلقد تتلم ��ذت لأحد تالمذته

النابه�ي�ن  .كان
�أخ ��ي خليل معلم� � ًا يف احدى مدار� ��س الكوت
– م�س ��قط ر�أ�س ��ينا – ودفعه طموح ��ه لاللتحاق
ب ��دار املعلمني العالية [ الرتبية ] وع ��اد �إلينا يوم ًا
ليحدثن ��ا عن عجائب الدار  ،ف�أكد ان جنومها ثالثة
 :م�ص ��طفى ج ��واد وحمم ��د مهدي الب�ص�ي�ر وعلي
جواد الطاهر .
 كان يتوقف كثري ًا عند احلديث عن « الطاهر « . هك ��ذا دخل هذا الرجل قلبي بامتياز  .كنت �أتابعجملة « املعلم احلديد « التي كانت ت�ص ��درها وزارة
املع ��ارف [ الرتبي ��ة ] وكان الطاهر �أحد امل�ش ��رفني
على حتريره ��ا  ،ف�أده�ش ملقاالته التي كانت تت�ألف
فيها  ،اذكر منها  :و�صيته � :أريد �أن �أكون ق�صا�ص ًا
وو�ص ��يته الأخ ��رى للناق ��د � :ألف �ش ��رط و�ش ��رط

علي جواد الطاهر مع جليل العطية

ومت�ض ��ي الأيام ف�أجد نف�س ��ي يف بغداد عا�صمة
الثقاف ��ة واالبداع  .ويف �أم�س ��ية جميلة يف دار
�أ�س ��تاذي الدكت ��ور ج ��واد علو� ��ش [ – 1927
 1976م ] التقيت الطاه ��ر  .كانت مفاج�أة لذيذة
�أدخرها يل �أ�ستاذي لأ�ستاذه وابن مدينته ( حلة
بن ��ي مزيد ) � .س� ��ألني عن خليل واب ��دى �أعجابه
بتحقيق ��ه دي ��وان امل ��زرد ب ��ن �ض ��رار الغطفاين [
بغداد – � . ] 1962أده�ش ��تني ذاكرته عندما ك�شف
يل �أن ��ه كان �أجاز ن�ش ��ر مق ��ال يل يف املعلم اجلديد
[ عنوانه م�ش ��كلة االن�ش ��اء �أبد ًا – ني�س ��ان ] 1960
وتوقع يل م�ستقب ًال مرموق ًا يف عامل الأدب .
ث ��م تع ��ددت اللق ��اءات هن ��ا وهن ��اك وكان يتاب ��ع
ن�شاطاتي الأدبية املتوا�ضعة وين�صحني بالرتكيز
والتكثيف  .ومتر الأيام ونتباعد لكن بيننا ر�سائل
فقدت اغلبها يف تنقالتي  ،وبعد رحيله عمدت �إىل
طائفة من ر�س ��ائله التي �أنفذه ��ا �إ ّ
يل ما بني 1984
و  1989فن�ش ��رتها يف جمل ��ة « ع ��امل املخطوطات
والنوادر « التي ت�صدر يف الريا�ض [ العدد الثاين
 1998 – 97م ] .
 كما ن�ش ��رت ح ��وار ًا كنت �أجريت ��ه معه يف جملة( احلر� ��س الوطن ��ي ) (  1998م ) وقد �أعاد عالمة
اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�سر ( ت  2000م ) ن�شره
يف املجلد الرابع من ( معجم املطبوعات ال�سعودية
) الذي �أ ّلفه « الطاهر « ون�شر يف الريا�ض .
كان « الطاه ��ر « منط� � ًا ف ��ذ ًا م ��ن الرج ��ال  .زهد يف
احلياة و�أخل�ص للعل ��م  ،وتظهر مقاالته ونتاجاته
التي ن�شرها يف ال�صحف واملجالت والدوريات دقة
متابعته للكتب املن�ش ��ورة يف خمتلف املو�ضوعات
 ،كما تظهر متيّزه ب�أ�س ��لوب �شائق �أخاذ يقوم على
االيجاز غري املخ ��ل  ،وتربهن على ثراء معلوماته
املو�سوعية وح�صيلته العلمية .
ومن ح�س ��ن التوفيق �أنه جمع معظم ما ن�ش ��ره يف
ال�ص ��حافة واملج�ل�ات يف كت ��ب ت�أن ��ق يف اختي ��ار
عناوي ��ن جميلة له ��ا  ،لكنه مل يوفق يف ن�ش ��ر هذه
الكتب كلها يف حياته  ،ف�صدر عدد منها بعد رحيله
وال ب�أ� ��س �أن ن�ش�ي�ر هن ��ا �أن عدد �آث ��اره يبلغ نحو
خم�سني كتاب ًا ومطبوع ًا .
ومل تقت�ص ��ر متابعات « الطاهر « على ما ي�صدر من
الكت ��ب يف العراق والوطن العربي  ،بل كان يتابع
الكتاب الفرن�سي .
وكن ��ت �أزوده بفهار� ��س « كتل ��وكات « عدد من دور
الن�ش ��ر الفرن�س ��ية فيتابع اجلديد ويطلب مني �أن
�أحتف ��ه ببع�ض ه ��ذه الكتب ب�أ�س ��لوب يثري خجلي
لتوا�ض ��عه اجلم  ،ولك ��ي �أداري هذا اخلجل  ،كنت
�أطلب منه بع� ��ض املطبوعات الرتاثي ��ة العراقية ،
في�سارع لال�ستجابة لطلباتي بهمة ون�شاط .
 وم ��ن يطل ��ع عل ��ى ر�س ��ائله ال�شخ�ص ��ية يالح ��ظخ ّلوها من اللقب العلمي وهو يكتب ر�س ��ائله على
�أوراق بي� ��ض ال حتم ��ل ا�س ��مه مطبوع� � ًا  ،كم ��ا �أنه
يحر�ص على تثبيت رقم هاتفه وعنوانه ال�شخ�صي
يف كل ر�سائله .
 �أمل �أق ��ل �إن ( عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ) �آي ��ة يفالتوا�ضع ؟
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عل ��ى الرغ ��م م ��ن ترجم ��ة الدكت ��ور عل ��ي ج ��واد
الطاه ��ر لأربع ��ة كتب م ��ن اللغ ��ة الفرن�س ��ية �إىل
العربي ��ة ،ومراجعته لع�ش ��رات الكت ��ب املُترَ َجمة
عن لغ ��ات غربية و�ش ��رقية �إ ّال �أن �أح ��د ًا مل يكتب
عن هذا امل�ض ��مار احليوي الذي عُني به الراحل،
وك ّر� ��س ل ��ه ج ��زء ًا مهم� � ًا م ��ن وقت ��ه الثم�ي�ن �إىل
�أن ان�ب�رى تلمي ��ذه ،و�ص ��ديقه احلمي ��م ،وزميله
التدري�س ��ي الحق ًا الدكتور ح�سن البياتي ليكتب
عن ��ه بحث� � ًا معمّق ًا عنوان ��ه «الدكت ��ور علي جواد
الطاه ��ر والرتجمة �إىل اللغ ��ة العربية» ،ومبا �أنّ
الكاتب كان ي�ساري ًا �آنذاك ،و�أنّ املكتوب عنه غري
َم ْر�ض ��ي عنه متام ًا من قِبل ال�س ��لطة اال�ستبدادية
فقد رف�ض رئي� ��س حترير جملة «املجمّع العلمي»
ن�ش ��ر ه ��ذا البح ��ث الأكادمي ��ي لكن جمل ��ة «�آفاق
عربية» �أبدت ا�ستعدادها لن�شره �شرط اخت�صاره
�إىل الن�صف ،بينما وافقت «املو�سوعة ال�صغرية»
على ن�ش ��ره �إن ق ��ام الباحث بتو�س ��يع مادته مبا
يتنا�س ��ب م ��ع حج ��م الإ�ص ��دار .وحينم ��ا �س ��افر
الدكت ��ور ح�س ��ن البيات ��ي �إىل اليم ��ن للتدري� ��س
يف جامع ��ة ح�ض ��رموت �أخ ��ذ مع ��ه البح ��ث لكن
احل ��ادث ال ��ذي �أودى بب�ص ��ره وق ��ف حائ ًال دون
ن�شره ،فتقادمت الأعوام عليه حتى عاود ن�شاطه
الثق ��ايف م ��ن جدي ��د فط ��وّ ر البح ��ث ع ��ام 2015
وو�س ��عه حتى �أ�ص ��بح كتاب� � ًا قائم� � ًا بذاته يحمل
ّ
عن ��وان «ال�ص ��رح الرتجمي للدكت ��ور علي جواد
الطاهر» الذي �صدر عن دار الفارابي يف بريوت
هذا الع ��ام .يتمحور الكتاب على تراجم الطاهر،
ومراجعات ��ه للكت ��ب املرتجم ��ة ،و�آرائ ��ه النقدية
يف عملي ��ة الرتجم ��ة م ��ن اللغ ��ات الأجنبي ��ة �إىل
اللغة العربية .ويت�ض ��من الكتاب �أي�ض ًا وثيقتني
خطيتني مهمتني ،و�ص ��فحات ا�س ��تهاللية ت�سبق
املقدم ��ة ،والأركان اخلم�س ��ة الت ��ي يق ��وم عليه ��ا
م�ت�ن الكتاب ،واخلامتة التي ت�ش ��تمل على نتائج
البح ��ث ،وتو�ص ��يات الباحث مبوا�ص ��لة الكتابة
عن هذا ال�صرح الرتجمي كلما توفرت لديه مادة
جديدة مل يقع عليها من قبل.
تك�ش ��ف الوثيق ��ة الأوىل ع ��ن التوا�ض ��ع اجل� � ّم
للدكت ��ور الطاهر الذي �أر�س ��ل ن�س ��خة م ��ن كتابه
«منهج البحث الأدبي» �إىل تلميذه ح�سن البياتي
ملتم�س� � ًا من ��ه �إن ات�س ��ع ل ��ه املجال �أو �س ��افر �إىل
مو�س ��كو �أن يح�ص ��ل عل ��ى كت ��اب منوذج ��ي يف
منه ��ج البحث ،ويقارن بني االثنني لي�س ��تدرك ما
فات ��ه يف طبعة الحق ��ة� .أما الوثيق ��ة الثانية فهي

كلمة ت�أب�ي�ن للفقي ��د الراحل الذي غادرنا ج�س ��د ًا
لكن ��ه ظل حا�ض ��ر ًا بيننا بفكره الثاق ��ب ،ور�ؤيته
النقدية املتوهجة.
�إذا �أراد الق� � ّراء �أن يعرف ��وا �ص ��دق العالق ��ة
الإن�س ��انية الراقية بني التلميذ و�أ�س ��تاذه فعليهم
�أن يقر�أوا ال�ص ��فحات اال�س ��تهاللية التي تر�ص ��د
هذه العالق ��ة منذ العام  1954ح�ي�ن تع ّرف عليه
يف دار املعلم�ي�ن العالية حتى يوم رحيله املفجع
يف � 9أكتوب ��ر (ت�ش ��رين الأول)  .1996وخ�ل�ال
�أربعة عق ��ود ونيّف من هذه العالقة احلميمة مع
�أ�س ��تاذه ،و�ص ��ديقه املق� � ّرب وجد البياتي نف�س ��ه
مهي� ��أً لكتاب ��ة هذا البحث لأ�س ��باب كث�ي�رة �أهمها
ق ��راءة كل ما كتب ��ه الطاهر من �أعمال من�ش ��ورة،
وخمطوطة با�ستثناء بع�ض املقاالت واملراجعات
النقدي ��ة الت ��ي تع� � ّذر احل�ص ��ول عليه ��ا ب�س ��بب
التنقل والرتحال بني املدن والأم�ص ��ار بحث ًا عن
الطم�أنين ��ة وال�س�ل�ام الروح ��ي .كم ��ا �أن البياتي
نف�س ��ه �شاعر ،وباحث ،ومرتجم وقد �صدر له يف
حق ��ل الرتجمة فقط  15كتاب� � ًا مرتجم ًا عن اللغة
الرو�س ��ية ت�ؤهل ��ه لأن يخو� ��ض يف ه ��ذا البحث
الأكادميي غري املطروق م ��ن وجهة نظره .يقوم
ال�ص ��رح الرتجم ��ي على خم�س ��ة �أركان رئي�س ��ية
ّ
واحلث عليها ،ومتابعة
وهي «مبا�شرة الرتجمة،
النت ��اج املرتجم وتقومي ��ه ،ومراجعت ��ه ،وطرح

وجه ��ات نظر عامة يف عميلة الرتجمة» .يحيطنا
الرك ��ن الأول من الكتاب� ،أي مبا�ش ��رة الرتجمة،
ب� ��أن الطاهر قد ترجم �أربعة كتب رئي�س ��ية �إذا ما
ا�س ��تثنينا �أطروحته املو�س ��ومة «ال�شعر العربي
يف العراق وبالد العجم يف الع�صر ال�سلجوقي»
التي ترجمها عام � .1956أما الكتب الأربعة فهي
«مقاالت»  1956و«الأبناء وق�ص�ص �أخرى» التي
�ص ��درت عن احتاد الأدباء العراقيني عام .1961
�أما الكتابان املخطوطان فهما «ال�سوط وق�ص�ص
�أخرى» ل�سبعة ُكتاب فرن�سيني و«الأدب الفرن�سي
يف الع�ص ��ر الو�س ��يط» لبي�ي�ر جورج كا�س ��تكن،
وب ��ول �س�ي�رر ال ��ذي مل ي ��رد ذك ��ره ال كتاب ��ة وال
�ش ��فاهة ،كما �أن ��ه الكتاب الوحيد ال ��ذي ظل دون
مقدم ��ة بخ�ل�اف كتب ��ه املخطوط ��ة كله ��ا .يعتق ��د
البياتي �أن قارئ هذه املقاالت والق�ص ���ص ي�شعر
باملتعة «ل�سالمة لغتها ،و�سال�سة �أ�سلوبها» وك�أن
رائحة الرتجمة قد تال�ش ��ت من هذه الن�ص ��و�ص
�أو كادت ،وهذا ي�ؤك ��د �أن الطاهر كان متمكن ًا من
�أدوات ��ه الرتجمية ،وقد �أ�ش ��اد الباحث ب�أ�س ��لوبه
ال�ش ��اعري اجلمي ��ل ال ��ذي يحاول االق�ت�راب من
الأ�صل والتماهي فيه.
�أم ��ا الركن الثاين فهو «احل � ّ�ث على الرتجمة �إىل
اللغ ��ة العربي ��ة والإ�ش ��ادة بجه ��ود القائمني بها»
حي ��ث ا ّتب ��ع الطاهر كل الو�س ��ائل املتاحة له مثل

الكتابة يف ال�صحف ،ومرا�سلة املرتجمني الذين
يتو�س ��م فيهم الق ��درة على الرتجم ��ة ،واللقاءات
ال�شخ�ص ��ية� ،أو االت�ص ��االت الهاتفي ��ة م�س ��تفز ًا
هممه ��م ،وم�ستنه�ض� � ًا قدراتهم الثقافي ��ة الكامنة
بغية ترجمة الن�ص ��و�ص الأدبية التي ت�ساهم يف
تطور البل ��د ،ومواكب ��ة ركب الأمم املتح�ص ��رة.
وقد �أ�ش ��اد الطاهر بعدد من املرتجمني العراقيني
�أمثال جميل ن�ص� �يّف التكريتي ،وحياة �ش ��رارة،
وجلي ��ل كم ��ال الدي ��ن ،و�ض ��ياء ناف ��ع ،وح�س ��ن
البيات ��ي الذي ت�أل ��ق يف ترجمة روايت ��ي «�أولئك
الذين حتت» و«زبد احلديد» و�سواهما من الكتب
الر�صينة الأخرى.
يرتك ��ز الرك ��ن الثال ��ث عل ��ى «متابع ��ة النت ��اج
رتج ��م وتقوميه» فف ��ي الأقا�ص ��ي�ص املرتجمة
املُ َ
�أ�س ��هم الطاه ��ر برتجمة �أق�صو�ص ��تني م ��ن اللغة
الفرن�س ��ية ،بينما �ش ��ارك �آخ ��رون برتجمة ثالث
ق�ص�ص من الأملانية والإجنليزية والفار�سية مع
مقدمة طويلة كتبها الطاهر بنف�س ��ه حيث قدّم يف
ال�صفحات الع�ش ��ر الأخرية منها عر�ض ًا تقوميي ًا
للأقا�ص ��ي�ص اخلم� ��س متابع� � ًا �إياه ��ا بطريق ��ة
علمي ��ة ،ومث ِّمن� � ًا جهود القائمني به ��ا من دون �أن
ين�سى الإ�شادة بامل�ؤ�س�س ��ات واجلهات النا�شرة.
يع ��ود اهتم ��ام الطاهر ب ��الأدب املرتج ��م �إىل عام
 1934حينما قر�أ «خواطر حمار» للكونتي�س دي
�س ��كري ،ترجمة ح�س ��ن اجلمل ،ورواية «هريمن
ودروتي ��ه» لغوت ��ه ترجم ��ة حمم ��د عو�ض حممد
و�س ��واها من الكت ��ب الأدبية ثم يتوا�ص ��ل الثناء
لي�ش ��مل مرتجمني من طراز �س ��ليمان الب�س ��تاين
الذي ترجم الإلياذة ،و�سامي الدروبي الذي عدّه
الطاه ��ر «حالة نادرة يف تاريخ الرتجمة عندنا»،
وحميي الدين �ص ��بحي ،وج�ب�را �إبراهيم جربا،
وعزيز �ضياء ،ومرتجمي م�سرحيات «كريوالن»
و«الإن�س ��ان الط ّي ��ب» و«غاليليو» الت ��ي �أخرجها
الراح ��ل ع ��وين ك ّرومي ،فق ��د كان الطاهر مولع ًا
مبتابعة امل�سرحيات املرتجمة التي ُتعر�ض �آنذاك
منوّ ه� � ًا بجيدها ،ومُنتقد ًا الهاب ��ط منها .يخت�ص
الرك ��ن الرابع بـ«مراجعة النت ��اج الأدبي املُترَ جم
�إىل اللغ ��ة العربية» حي ��ث ُك ِّلف الطاهر مبراجعة
كتابني وهما «ت�ش ��يخوف» لهرني ترويا ،ترجمة
خليل اخلوري ،و«ق�صيدة النرث :من بودلري �إىل
�أيامنا» ل�س ��وزان برنار ،ترجم ��ة زهري مغام�س،
وق ��د �أعج ��ب املرتجم ��ان مبراجع ��ة الطاه ��ر،
وملحوظات ��ه القيّمة ،وت�ص ��ويبه للهف ��وات التي
ارتكبوه ��ا يف �أثناء الرتجمة� .أما الق�س ��م الثاين
م ��ن هذا الركن في�ش ��تمل على مراجع ��ة  27كتاب ًا
مرتجم ًا من الفرن�س ��ية والإجنليزية والرو�س ��ية
حي ��ث انتق ��د املراجع�ي�ن الذي ��ن ال ي�س ��تدركون
الأخطاء قبل و�صولها �إىل الق ّراء.
�أم ��ا الرك ��ن اخلام�س والأخ�ي�ر فيتم ّث ��ل بـ«طرح
وجه ��ات نظ ��ر عام ��ة يف عملية الرتجم ��ة» وهي
�آراء و�أف ��كار مُ�س ��تمدة م ��ن جتربته ال�شخ�ص ��ية
الطويل ��ة ،وخربت ��ه الوا�س ��عة الت ��ي جتم ��ع بني
البح ��ث والنقد والرتجمة .وي�ش� �دّد الطاهر على
�أن املرتج ��م ينبغ ��ي �أن ميتل ��ك نا�ص ��ية اللغتني،
رتجم �إليها ،ويدعو �إىل �ض ��بط
املرتجم منها واملُ َ
َ
الرتجم ��ة و�ص ��ياغة العب ��ارة ال�س ��ليمة الت ��ي ال
تخد�ش الأذن العربية املرهفة .خال�صة القول �إن
الدكتور ح�سن البياتي قد وفا بوعده ،وب ّر�أ ذمته
م ��ن ال َدي ��ن الذي ط ��وّ ق عنقه على مدى ع�ش ��رين
عام ًا �أو يزيد.
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ً
مترجما
علي جواد الطاهر...

يف كتابه (فصول ذاتية من سرية غري ذاتية )يضع
املرجعيات
الدكتور عيل ج��واد الطاهر يده عىل
ّ
املوسسة لوعيه وثقافته ،ومنها ثالث:
املعرفية
ّ
ّ
د  .نادية غ��ازي العزاوي
 -1املرجعيّة الرتاثيّة:
بتاث�ي�ر الن�ش� ��أة يف مدين ��ة عريق ��ة يف عمقه ��ا
التاريخ � ّ�ي احلاف ��ل بالعل ��م والعلم ��اء ،وكان ال
ي ��زال التح�ص ��يل العلم ��ي جاري� � ًا يف الكتاتيب
على الطرق التقليدية بالت�أكيد – خا�ص ��ة – على
عنا�صر �أ�سا�سيّة( :القر�آن الكرمي ،ال�شعر ،اللغة)
وباالعتم ��اد على �آل ّي ��ات �أ�سا�س ��ية يف مقدمتها:
تروي�ض ملكات الطلبة على اال�ستظهار واحلفظ
الكثري ،ثم التف�س�ي�ر والفهم ،وهي الطريقة التي
�أطلق عليها الرتبويّون – الحق ًا – ا�سم (نظرية
ّ
التك�ش ��ف) ،وق ��د داف ��ع عنه ��ا الطاهر لأ ّن ��ه مل�س
جدواه ��ا فيم ��ا اختزن ��ت حافظته من ن�ص ��و�ص
ومعلوم ��ات ظلت ت�س ��ل�س ل ��ه قياده ��ا حتى �آخر
حياته.
وم ��ع الكتاتي ��ب �ش ��رعت – يف عهده – ت� َّأ�س ���س
املدار� ��س احلديث ��ة وتظه ��ر معه ��ا الأ�س ��اليب
اجلديدة يف التعلي ��م ،وهكذا اتيح للطاهر ومن
ه ��م يف جيل ��ه عام ��ة فر�ص ��ة �أن يتع ��اور عليه ��م
منط ��ان من املعلمني ميث�ل�ان توجهني خمتلفني:
�شيخ معمّم يف الكتاتيب ينهج بهم نهج الأقدمني
يف درا�سة اال�ص ��ول وتوجيهها ،ومعلم ع�صري
يعتم ��د عل ��ى الطرائ ��ق احلديث ��ة يف التلق�ي�ن
والتحليل واال�س ��تعانة بو�س ��ائل االي�ض ��اح من
�س ��بورات وخرائط وجم�ل�ات ،ولذلك ن�ش� ��أ هذا
اجلي ��ل ن�ش� ��أة متوازن ��ة يف جمعها ب�ي�ن القدمي
واجلديد.
والطاهر من حفاظ ال�ش ��عر ،ال ين ��ي ينثال عليه

وي�س ��تم ّد منه ال�ش ��اهد واملثل والعربة يف �أغلب
�ص ��فحات الكت ��اب ،وعلى نح ��و ما ّ
و�ض ��ح( :انّ
عوامل ال�ش ��عر قائم ��ة يف املجتمع ال ��ذي �أعي�ش
في ��ه على وج ��ه يلفت النظ ��ر ويجت ��ذب اليه من
كانت له �أذن على �ش ��يء من اال�ستعداد ......وال
ب ّد م ��ن �أن يكون لذل ��ك االهتم ��ام – اذا لقي �أذن ًا
املو�سيقي وتل ّقف
م�س ��تعدّة – �أثره يف ال�ص ��قل
ّ
الأوزان) (�ص . )55
والول ��ع بق ��راءة ال�ش ��عر وحفظ ��ه واالعج ��اب
مبعاني ��ه وخ�صو�ص� �يّة لغت ��ه ه ��ي الت ��ي جعلته
العامي منه خا�صة
ينظم ال�ش ��عر مبكر ًا وال�شعر
ّ
ّ
يف املدر�سة االبتدائية (�ص  )37ويف املحلة ،ثم
خا�ض جتربة كتابة ال�ش ��عر -فع ًال – يف �شبابه،
ولكنه ��ا ظ ّلت جتارب عابرة مل مينحها الفر�ص ��ة
الكافي ��ة لتتط ��وّ ر( :ودار املعلم�ي�ن العالي ��ة جوّ
�شعريّ وموئل �شعر ور�أى �صاحبنا نف�سه يقول
�شعر ًا مل يخ ُل من �شاعرية ،وهو يق ّرر  -هنا – �أنّ
�أ ول انبثاق �ش ��عري له جرى بعد قراءة........
الطباطبائي ......وان �صاحبنا
ديوان ابراهيم
ّ
مل يدخل يف ح�س ��ابه �أن يكون �ش ��اعر ًا ويف هذا
يكمن �س ��بب مهم النقطاع ��ه العاجل) (�ص ،144
.. )145
 -2املرجعيّة امل�صريّة:
واعن ��ي به ��ا احل�ص ��يلة املعرف ّي ��ة الت ��ي �أمد ّت ��ه
به ��ا احلرك ��ة الثقافي ��ة امل�ص ��رية احلديثة خالل

الن�ص ��ف الأول م ��ن الق ��رن الع�ش ��رين ،ولي� ��س
املق�ص ��ود طبع� � ًا م ��ا ح�ص ��ل علي ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة
درا�س ��ته يف جامعة ف�ؤاد يف م�ص ��ر خالل �س ��نة
ون�ص ��ف (�ش ��باط  / 1947حزي ��ران .)1948
وانمّ ��ا م ��ا اكت�س ��به وه ��و يف العراق ،فق ��د كان
الق� � ّراء العراقي ��ون نهمني يتلقف ��ون بهمة عالية
جديد دور الن�شر واملطابع امل�صرية فت�أثر بكثري
من الأعالم( :طه ح�س�ي�ن� ،س�ل�امة مو�سى� ،أحمد
ح�س ��ن الزيات ،توفيق احلكي ��م ،املاز ّ
ين ،حممد
من ��دور .....الخ) يف حدود ت�ت�راوح بني الت�أثرّ
بطروحاته ��م الفكريّة وب�ي�ن التم ّتع ب�أ�س ��اليبهم
الفني ��ة يف الكتاب ��ة ،ومل تكن ع ّدت ��ه يف ذلك كتب ًا
فح�سب ،بل جمالت و�سال�سل �أي�ض ًا ّ
حتتل مكانة
مهمة لديه( :الر�س ��الة ،الكاتب امل�صريّ  ،الهالل،
الثقافة� ،سل�س ��لة (اقر�أ) ....الخ ،وـ(للر�سالة) –
خا�ص ��ة – مكانة م�ستدمية لديه مبا قدَّمت له من
ا�س ��رار فنية يف �ص ��ناعة الأ�س ��اليب (وال �س ��يما
�أحمد ح�سن الزيّات) ،ومبا �أمدّته به من ح�صيلة
أدبي.
ثقافية مبكرة يف النقد ال ّ
 -3املرجعيّة الفرن�سيّة:
بت�أثري درا�س ��ته يف ال�س ��وربون الت ��ي قدّمت له
اثنتني:
�/3أ – درا�س ��ة الرتاث العرب ��ي بطرائق جديدة
على يد جماعة من امل�س�شرقني �أخذ عنهم �أ�صول
مناه ��ج البح ��ث والتحقيق( :و�أ�ش ��هد هن ��ا �أنيّ
تع ّلمت كثري ًا جد ًا من امل�سيو بال�شري يف �ش�ؤون

املنهج و�أكاد �أقول :لواله ملا عرفت جوهر املنهج
ول ��واله مل ��ا عرف ��ت جوه ��ر التحقي ��ق :حتقي ��ق
املخطوط العربي) (�ص .)156
/3ب – درا�س ��ة روائ ��ع الأدب الفرن�س ��ي بلغتها
الأ�ص ��لية ومب ��ا �أتاح له تو�س ��يع �أفق ��ه املعريف،
وي�ص ��ف ه ��ذه التجرب ��ة باعت ��زاز ملح ��وظ:
(اختلفت اىل مدرجات الأدب الفرن�سي �أ�ضعاف
�أ�ض ��عاف ما اختلف ��ت اىل غ ��رف الأدب العربي،
ووجدت لدى امل�س ��يو م ��ورو ما يكمل ما وجدته
لدى امل�سيو بال�شري ،وفرحت بدبلوم احل�ضارة
الفرن�س ��ية – وتقوم �أركان الدبل ��وم على الأدب
الفرن�سي – �أ�ضعاف فرحي بالدكتوراه ،وقر�أت
الكثري من ن�ص ��و�ص الأدب الفرن�س ��ي وتاريخه
ونقده) (�ص .)158
***
ج  -ويف الكت ��اب ملح ��ات مفي ��دة ع ��ن تاري ��خ
التعلي ��م احلديث يف العراق مب ��ا انتقت الذاكرة
من �أ�سماء املدر�س�ي�ن الذين ت�أثر بهم وعنوانات
الكت ��ب املدر�س ��ية الت ��ي در�س ��ها خ�ل�ال املراحل
الدرا�س ��ية املختلف ��ة مقرون ��ة ب�أ�س ��ماء م�ؤلفيها
الع ��رب والعراقي�ي�ن منبه� � ًا يف �ص ��فحات كثرية
اىل �أهم ّي ��ة ه ��ذا اجلانب املن�س � ّ�ي م ��ن تاريخنا:
(�أنّ ه ��ذه الكت ��ب يف حك ��م املفقود و�أح�س ��ب �أنّ
ال ��ذي بقي منه ��ا يف املكتبة الوطني ��ة – �أنْ بقي
منها �ش ��يء – حم ��دود ج ��د ًا على ح�ي�ن �أ ّنها يف
جملته ��ا تك ��وّ ن ا�س�س� � ًا م ��ن الفك ��ر العراق ��ي يف
تط ��وره والعل ��م العراق ��ي والأدب العراقي ،وال
متخ�ص�ص ��ون يف
ي�س ��تحيل �أن يتجرد باحثون
ّ
املكتبات (الببلوغرافيّة) ُتنيط بهم جهة ر�س ��مية
معتمدة عمل (معجم بالكتب املقررة) ويُذكر فيه
ا�س ��م الكتاب وامل�ؤلف �أ و امل�ؤلفني �أو املرتجمني
وتاري ��خ الطب ��ع ومكان ��ه وعدد طبعات ��ه لريجع
الي ��ه الدار�س ��ون ويتابع ��وا من خالل ��ه التطوّ ر
وي�س ��تعيدوا التاري ��خ الع ��ام واخلا� ��ص) (� ��ص
.)81
وتهمن ��ي كثري ًا ا�ش ��ارته الأخرية ع ��ن (التاريخ
اخلا�ص) ،فما �س � ّ�جله يف ه ��ذا اجلانب لي�س من
قبي ��ل التاريخ العام ،انمّ ��ا �أ َّرخ ملواقف و�أحداث
واخلا�ص ج ��د ًا – �أحيان ًا –
اخلا�ص
تقع �ض ��من
ّ
ّ
ما مينحها قيمة وحيوية.
لق ��د ر�ص ��د – فيما ر�ص ��د – الأ�س ���س ال�ص ��حيّة
املعتم ��دة يف فل�س ��فة العملي ��ة الرتبوي ��ة يف
مدار�س ��نا الأبتدائي ��ة والثانوي ��ة ،اذ �س ��عت –
مبك ��ر ًا ج ��د ًا – بق�ص ��د تو�س ��يع م ��دارك الطلبة
اىل ع ��دم غل ��ق العملية الرتبوية على الأن�ش ��طة
ال�ص ��فية �ض ��من حدود (الكتاب املق ��رر واملعلم)
ب ��ل مدّته ��ا اىل الأن�ش ��طة والفعالي ��ات الثقافية:
(امل�س ��رحيات ،احل ��وارات ال�ش ��عرية ،الر�س ��م،
موا�س ��م اخلطابة ،درو�س املو�س ��يقى ،تا�سي�س
املكتبات......الخ).
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مّإن��ا التحقيق رضب من العل��م  ،جليل ال ينهض
به إلاّ م��ن كان ذا بصرية نافذة  ،ومعرفة صحيحة
التثبت ،
وجبل  ،من قبل  ،ع�لى ّ
متامس��كة ُ ،
حب ّ
وأخذ نفسه باألناة ح ّتى تبلغ به اليقني أو ما يقرتب
األول :
من��ه  .وقد
اس��تقر « للتحقيق « معني��ان ّ :
ّ
الضبط  ،والتصحيح .
مّإن��ا التحقيق رضب من العل��م  ،جليل ال ينهض
به إلاّ م��ن كان ذا بصرية نافذة  ،ومعرفة صحيحة
التثبت ،
وجبل  ،من قبل  ،ع�لى ّ
متامس��كة ُ ،
حب ّ
وأخذ نفسه باألناة ح ّتى تبلغ به اليقني أو ما يقرتب
األول :
من��ه  .وقد
اس��تقر « للتحقيق « معني��ان ّ :
ّ
وتحري الص��واب  ،ونفي
الضب��ط  ،والتصحي��ح ،
ّ
الخط��أ ؛ والثاين  :إخراج األثر القديم عىل ما تركه
علي��ه صاحبه  ،أو أقرب ما يك��ون إىل ذلك ؛ وبني
الحق ،
املعنيني ق��در جامع م��داره عىل توخّ ��ي
ّ
واالبتعاد عن الباطل  ،وإنزال األشياء منازلها ؛ من
أجل استقامة املعرفة  ،ووضوح نهجها  .ولقد كان
للطاهر نصيب موفور من املعنيني كليهام .

العدد ()4407

السنة السادسة

عشرة  -الخميس

( )11نيسان 2019

6

كان كث�ي�ر الق ��راءة  ،يقر�أ الق ��دمي  ،ويقر�أ اجلديد
؛ يق ��ر�أ الأدب  ،والتاري ��خ  ،والفكر  ،ويق ��ر�أ ّ
كل ما
ي ّت�ص ��ل بذلك ؛ كان يق ��ر�أ وبيده قل ��م ر�صا�ص ف�إذا
م� � ّر بخط�أ ما ع ّل ��م ب�إزائ ��ه  ،وربمّ ا كت ��ب ال�صواب
عل ��ى حا�شية الكتاب  ،وم�ض ��ى يف قراءته ؛ وك ّلما
وج ��د خط�أ ع ّلم عليه ؛ وقد ي�س ��تدعي ذلك الرجوع
�إىل امل�ص ��ادر ابتغاء مزيد من املعرفة ح ّتى يتكامل
�ص ��حيحها  ،ويرج ��ع �إليه ��ا و�ض ��وحها  .وق ��د كان
ينفِر م ��ن اخلط�أ  ،والزلل  ،وي�ؤذي ��ه �أن يجد كالم ًا
مر�س�ل ً�ا ؛ وال يُر�ض ��يه � اّإل متام ال�صواب ّ .
وكل ذلك
من التحقيق  ،و�ض ��بط املعرفة  ،و�إ�شاعة ال�صحيح
بن�ص ��ه  ،ث� � ّم ي ��ورد
 .ومنهج ��ه ؛ �أن ي ��ورد اخلط� ��أ ّ
ال�ص ��واب بعبارة وجيزة مبين ��ة  ،بعد �أن يكون قد
رجع �إىل امل�ص ��ادر  ،وا�ستوثق من الت�صويب  .وال
يق ��ف عند ما هو ر�أي � ،أو وجهة نظر ممّا ال يوافق
�صاحبه عليه ؛ بل وقفته عند �صريح اخلط�أ  .وكان
قد �شرع ين�ش ��ر تلك الت�صويبات منذ اخلم�سينيّات
 ،بع ��د رجوع ��ه م ��ن فرن�س ��ا يف �س ��نة  ، 1954كان
ين�ش ��رها يف جم ّل ��ة ( املكتبة )  ،ث ّم وجدت �س ��بيلها
�إىل جم ّل ��ة ( الأدي ��ب ) اللبنانيّة بعن ��وان ثابت هو
 ( :حتقيقات عُر�ض� �يّة ) وقد لقيت من الق ّراء قبو ًال
ح�س ��ن ًا ؛ لفائدتها يف التقومي  ،و�إ�ش ��اعة ال�صواب
 ،ومل ��ا جاءت عليه من ر�ص ��انة وهدوء ؛ فلي�س من
غاي ��ة كاتبها تط ّلب الأخطاء  ،وانتقا�ص الآخرين ،
ولي� ��س من وكده �أن يُ�س ��اجل �أح ��د ًا ؛ بل هو يعلن
ال�ص ��واب ومي�ض ��ي  .لق ��د كان يَزينها علم ر�ص�ي�ن
 ،وخل ��ق حمي ��د  .ث� � ّم �ض� �مّها م ��ع غريه ��ا كت ��اب (
حتقيقات وتعليقات ) ال�صادر بطبعته الأوىل �سنة
 1986؛ ف�إذا بها در�س يف العلم واملنهج واخللق ؛
وهي �أ�شياء ثالثة التنف�صل عند علي جواد الطاهر
 ،وال ي�ستقيم �أحدها من دون �صاحبيه !
حب التثبّت �سجية فيه ال تفارقه ؛ ي�أخذ به يف
كان ّ
ما ي�ؤ ّلف ويكتب ويتحدّث  ،ويريد من الآخرين �أن
يتثبّتوا ممّ ا يكتبون  ،و�أن ي�س ��توفوا ما يعاجلون
على قدر ما ي�س ��تطيعه املرء �إذا �ص ��دق النيّة وبذل
الو�س ��ع ؛ غ�ي�ر �أنّ الكمال �ش ��يء بعيد املن ��ال ؛ فال
ب� � ّد من �أن يظ � ّ�ل ب ��اب « التحقيق « مفتوح� � ًا  ،و�أن
ي ّت�ص ��ل به باب �آخر هو ( الفوات )  .فما من م�ؤ ِّلف
� اّإل �أن يك ��ون ق ��د فات ��ه �ش ��يء هن ��ا  ،و�ش ��يء هناك
� ،أو �س ��ها ع ��ن �أمر � ،أو خف ��ي عليه �آخر ؛ ف� ��إذا ُنبّه
علي ��ه  ،و ُذ ّكر به ا�س ��تقامت املعرفة يف ذلك اجلانب
منه ��ا  ،وتكاملت عنا�ص ��رها  .وقد كان ��ت للطاهر ،
م ��ع « التحقيقات « وقفات مع « الف ��وات « ممّا فات

الطاهر وحكاية
مدام بوفاري

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

ّ
المحقق
علي جواد الطاهر ..
س�����ع�����ي�����د ع������دن������ان

امل�ؤ ّلفني يف م�س� ��ألة ما ؛ �س ��هو ًا �أو جه ًال  ،اجتمعت
يف كتاب  ( :فوات امل�ؤ ّلفني ) وقد ا�س ��ته ّله قائ ًال ( :
�إذا كان الكت ��اب جزء ًا ال يتج ّز�أ من حياتك ف�أحببته
 ،والزمته  ،وحر�ص ��ت على �أن يكون �س ��ليم ًا  ،و�أن
ينجو م�ؤ ّلفه من العرثات ؛ �سجلت و�أنت تقر�أ على
ه ��ذا الكت ��اب �أو ذاك م ��ا وقع فيه امل�ؤ ّلف �س ��هو ًا �أو
خط� ��أ  ،ومبعنى �آخر �س ��جلت فوت ًا  .وي�ص ��عب �أن
يوج ��د م�ؤ ّلف بدون ف ��وت يف املنهج �إن مل يكن يف
العل ��م  ،وهنا وجب عليك خدم ��ة للم�ؤ ِّلف وامل�ؤ َّلف
والق ��ارئ  ،والعلم واحلقيق ��ة �أن تنبّه �إىل ما تعرث
عليه �أو به  ،وت�ص ��حّ ح ما �أمكنك الت�صحيح  ).وقد
ُبن ��ي « الفوات « على ما بُني ��ت عليه « التحقيقات «
من علم ر�ص�ي�ن متما�س ��ك  ،ومنهج وا�ض ��ح قومي ،
يحب املعرفة  ،و�أ�ص ��حابها ،
وخل ��ق رفيع �س ��مح ؛ ّ
ومن يكون منها ب�سبب .
لق ��د كان ممّا ي�ؤذيه �أن تق ��ع الهفوات ممّن يقدر �أن
يتج ّنبه ��ا ؛ ل ��و بذل مزي ��د ًا من اجله ��د  ،ومل تدركه
املي�سرة
العجلة ! وقد وجد يف ( املو�سوعة العربيّة ّ
)  ،وه ��و يقر�ؤها  ،كث�ي�ر ًا من الهفوات التي ما كان
لأع�ل�ام الأدب والفكر الذين قام ��وا عليها �أن يقعوا
فيه ��ا ؛ ف ��ر�أى �أن ينبّه على اخلط�أ ح ّتى ال ي�ش ��يع ،
و�أن يورد ال�صواب على نحو مو ّثق �سليم  .ولي�س
ي�س�ي�ر ًا �أن يتت ّب ��ع امر�ؤ ما وقع يف املو�س ��وعة من
زل ��ل ؛ لكنّ الطاهر مبا له من منهج حمكم  ،و�س ��عة
يف املعرفة  ،وجب ّلة �صافية تتجه به نحو ال�صواب
 ،ومب ��ا له م ��ن حمبّة الكتاب ؛ كان ق ��ادر ًا �أن ينبّه ،
و�أن ي�صحّ ح ؛ وقد �صدر الكتاب بعوان ( مالحظات
املي�سرة )  ،يقر�ؤه قارئه ،
على املو�س ��وعة العربيّة ّ
وهو يرجع �إىل املو�س ��وعة  ،فت ��زداد املعرفة عنده
و�ضوح ًا و�سالمة .
بل �إنّ هذا ال�ضرب من التحقيق مل يُق�صر على هذه
جار يف ّ
كل ما كتب  ،وما �أ ّلف ؛
امل�ؤ ّلفات و�إنمّ ا هو ٍ
ي�أخذ به نف�سه �أوّ ًال قبل �أن ي�أخذ به غريه ؛ فال غرو
�أن جت ��يء كتابت ��ه حم ّككة من ّقح ��ة ال �أود فيها ؛ قد
بذل فيها من اجلهد  ،وال�صرب �شيئ ًا كثري ًا .
ذلك �ض ��رب م ��ن التحقي ��ق زاوله الطاه ��ر مقتدرا ً،
م� �دّة حيات ��ه  ،وبقي �ض ��رب �آخر ؛ كان ل ��ه فيه قدم
�ص ��دق �أي�ض� � ًا ؛ هو � :إخراج الأثر القدمي  ،ون�شره
على نحو ما تركه عليه �صاحبه � ،أو �أقرب ما يكون
�إىل ذل ��ك  .وقد عُني باملخطوطات منذ درا�س ��ته يف
باري�س � ،إذ كان من متامها �أن يح ّقق �أثر ًا قدمي ًا من
�آثار العربيّة ؛ ف�شرع يح ّقق  ( :د ّرة التاج من �شعر
ابن احلجّ ��اج ) اختيار الإ�ص ��طرالبي ؛ ب�إ�ش ��راف

�أ�ستاذه امل�ست�شرق بال�شري ح ّتى �أ ّ
مت التحقيق على
�أ�صوله املعتمدة فاكت�سب جتربة غنيّة يف معاجلة
الن� �ّ�ص القدمي ؛ �س ��وف يُفي ��د منها ويزي ��د عليها ،
من بعد  .ولقد كان من �ش ��عراء الع�صر ال�سلجوقي
الذي ��ن در�س ��هم يف �أطروح ��ة الدكت ��وراه ؛ �ش ��اعر
�أح ّب ��ه  ،و�أح � ّ�ب ق�ص ��يدة ل ��ه  ،ومل يك ��ن ديوانه قد
ُن�ش ��ر الن�شر ال�صحيح ؛ ذلك ال�شاعر هو الطغرائي
 ،والق�ص ��يدة ه ��ي الميّته ؛ فكان ال ب� � ّد �أن يُعنى به
ويه ّي ��ئ خمطوطات ��ه لك ��ي يخرج من�ش ��ور ًا ن�ش ��ر ًا
�ص ��حيح ًا بريئ� � ًا م ��ن الآف ��ات  .وقد ظه ��ر الديوان
مب�ش ��اركة يحيى اجلبوري ؛ وهو على الغاية ممّا
�أراد ل ��ه  .وكان م ��ن قبل ظهور دي ��وان الطغرائي ،
قد ظهر له ديوان اخلرميي مب�ش ��اركة حممّد جبّار
املعيب ��د ؛ وكال العمل�ي�ن ج ��اء على �أ�ص ��ول الن�ش ��ر
الرفيع ��ة ؛ من حيث ا�س ��تيعاب الن�س ��خ املخطوطة
 ،وا ّتخاذ �أف�ض ��لها �أ ّم� � ًا  ،ومقابل ��ة الأخريات عليها
 .لق ��د كان م ��ن منه ��ج الطاهر يف الن�ش ��ر �أن ي�ؤدي
الن� �ّ�ص الق ��دمي �أداء تا ّم ًا �أمين ًا  ،م ��ن دون �أن يُثقل
احلوا�ش ��ي بال�ش ��رح والتف�س�ي�ر  .ذل ��ك �أنّ حتقيق
الأثر القدمي ون�ش ��ره �شيء  ،والقيام عليه بال�شرح
والتف�س�ي�ر �ش ��يء �آخر  ،ولي�س من احلكمة اخللط
ب�ي�ن هذا وذاك  .ومع حتقيق الأثر القدمي ون�ش ��ره
 ،فق ��د ك ّلفت ��ه وزارة الإع�ل�ام م ��ع �آخري ��ن بتحقيق

ديوان اجلواهريّ  ،حينما �أرادت ن�شره  ،ث ّم ك ّلفته
بتحقي ��ق دي ��وان اجلعفريّ ؛ فالتق ��ت لديه جتربتا
حتقي ��ق الأثر القدمي  ،والأثر احلديث ؛ ف�أغنت ك ٌّل
منهما الأخرى .
وي ّت�صل بتحقيق الأثر القدمي ون�شره  ،ويكاد يكون
منه  ،ما يقال له  :نقد التحقيق ؛ وقد زاوله الطاهر
عل ��ى �أ ّ
مت وجه  ،منبّه ًا على ما وه ��م به املح ّققون ،
ً
�أو م ��ا فاتهم من معنى ال�ص ��واب ؛ �س ��هوا � ،أوغفلة
� ،أوتثاق�ل ً�ا ع ��ن ب ��ذل اجلهد  ،وا�س ��تفراغ الو�س ��ع
 .وربمّ ��ا يك ��ون املح ّقق عامل ًا فا�ض�ل ً�ا  ،ولكنّ �س ��عة
الأثر القدمي  ،وت�ش� �عّب موارده قد تف�ض ��ي به �إىل
�ش ��يء ممّ ا يخالف ال�صواب كالذي كان من �إح�سان
عبّا� ��س وهو يح ّق ��ق ( وفيات الأعي ��ان ) فقد خفي
عنه امل ��راد يف بع�ض امل ��وارد ؛ فلمّا ق ��ر�أه الطاهر
�أخ ��ذ يكتب مالحظاته عل ��ى التحقيق جزء ًا جزء ًا ،
مع الثن ��اء على جهد املح ّقق  ،وين�ش ��رها يف جم ّلة
جممع اللغة العربيّة بدم�شق ح ّتى ا�ستوفى الكالم
عل ��ى الأجزاء ك ّلها  ،ث ّم �أ�ص ��درها يف كتاب بعنوان
( مالحظ ��ات على وفيات الأعيان )  .وقد كانت منذ
ن�شرها يف جم ّلة املجمع تلقى ر�ضا �إح�سان عبّا�س
 ،وقبوله ؛ �إذ وجد فيها جهد ًا �ص ��ادق ًا حري�ص ًا على
تكامل العمل .
وكان ي�أخذ نف�س ��ه  ،على قدر الو�سع � ،أن يقف عند
الكت ��ب املح ّقق ��ة التي يقر�ؤها  ،وين ّب ��ه على ما فات
املح ّق ��ق  ،ويذك ��ر ال�ص ��واب  ،من �أجل �أن ي�س ��تقيم
الن�ص  ،ويظهر للنا�س كما تركه �صاحبه � ،أو �أقرب
ّ
ما يكون �إىل ذلك  .و�ص ��ار لديه قدر من « الفوات «
ي�ص ��لح �أن يكون كتاب ًا ؛ ف�أ�ص ��دره بعنوان ( فوات
املح ّققني ).
لاّ
وكان الطاهر  ،من قبل  ،قد عُني بابن �س م وكتابه
طبقات ال�شعراء عناية وا�سعة ؛ عُني به خمطوط ًا
ومطبوع� � ًا  ،وجعل ��ه مو�ض ��ع در� ��س ؛ فلمّا ن�ش ��ره
ال�ش ��يخ حممود حممّد �ش ��اكر ؛ بعنوان  ( :طبقات
فح ��ول ال�ش ��عراء ) كانت ل ��ه على منه ��ج التحقيق
جملة مالحظات ؛ ن�ش ��رها يف جم ّلة ( املورد )  ،ث ّم
�ض� �مّها يف كتابه  ( :حممّد بن �سلاّ م وكتابه طبقات
ال�شعراء ) .
لق ��د كان يويل نقد التحقيق قدر ًا كبري ًا من جهده ،
الن�ص
وي ��رى فيه �أمر ًا ال غنى عن ��ه من �أجل رعاية ّ
القدمي وا�ستقامته .
�إنّ الطاه ��ر  ،وه ��و ي ��زاول التحقي ��ق ب�ض ��ربيه ،
حم ّق ��ق ثب ��ت قلي ��ل النظ�ي�ر ؛ يزينه علم ر�ص�ي�ن ،
ومنهج قومي  ،وخلق رفيع !...

لي� ��س امتع م ��ن قراءة اعم ��ال العالم ��ة علي جواد
الطاهر غري اجللو�س اليه واال�ستماع اىل احاديثه
 ،كان موعده لزيارة املكتبة التي �أعمل فيها م�س ��اء
كل اربع ��اء ،يدخ ��ل املكتب ��ة باناقت ��ه الت ��ي تنم عن
روحه ال�شبابية وابت�سامته التي التفارقه و�س�ؤاله
الدائم  :هل و�ص ��لت كتب جديدة بالفرن�س ��ية؟ كان
الراح ��ل الطاه ��ر ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى الدكت ��وراه من
ال�س ��وربون  ،وعلى مدرجات اجلامعة ظل يحتفظ
بن�ص ��يحة ا�س ��تاذه حمم ��د مه ��دي الب�ص�ي�ر يف �أن
يغ�ت�رف �أو ًال من جتربة الغ ��رب يف الأدب واللغة،
وله ��ذا ن ��راه يكت ��ب � ":إين مل �أطمح من الدرا�س ��ة
يف فرن�س ��ا �إال م ��ن �أج ��ل الإملام بادب �آخ ��ر عاملي "
.وذات يوم جتر�أت وانا ا�شاهده منهمك ًا يف قراءة
عناوين الكتب لأ�س� ��أله عن ر�أيه باالدب الفرن�سي ،
�إلتف ��ت �إيل وعلى وجهه �إبت�س ��امته املعهودة  :هذا
�س� ��ؤال طويل وعري�ض ،هل تع ��رف �إن عمر االدب
الفرن�س ��ي من عمر احل�ض ��ارة االوروبية�َ .ص ��متُ
ومل �أكن �أدري مباذا �أُجيب ،وعندما �شاهد حريتي
اقرتب مني وهو يقول  :عندما ع�ش ��ت يف باري�س
خم�س ��ة �أعوام وكم �ش ��هر  ،كنت مثل ��ك �أعتقد �أنني
�أ�س ��تطيع �أن �أتع ��رف عل ��ى معظ ��م م ��ا كتب ��ه ادباء
فرن�س ��ا ،لكنني عدت و�أنا مل اقر�أ �س ��وى ع�ش ��رات
الكتب.
قل ��ت ل ��ه � :أن ��ا ق ��ر�أت فلوب�ي�ر و�س ��تندال وبل ��زاك
وموب�سان ورحت �أعدد،
قاطعني قائال  :هل قر�أت حق ًا فلوبري؟
قلت  :نعم حكاية الزوجة اخلائنة؟
وابت�س ��م عمي ��د النقد العراق ��ي  :الزوجة اخلائنة،
تعني مدام بوفاري
قل ��ت و�أن ��ا اعتقد �إنني ا�س ��تطعت �أن �أث�ي�ر اهتمام
الناقد الكبري  :نعم هي مدام بوفاري .
وراح الطاه ��ر ي�ش ��رح يل ما فات عل ��ى هاوي قراة
مثلي  :لقد ولد فلوبري �ش ��غوف ًا باالدب ،لكنه ميتاز
عن معظم �أدباء ع�ص ��ره بان ��ه كان دقيق املالحظة،
دائم ��ا م ��ا ين�ص ��ح الأدباء ب ��ان ي ��روا جي ��د ًا ،و�أن
ينظ ��روا اىل كل م ��ا يري ��دون التعب�ي�ر عن ��ه نظرة
طويل ��ة وبانتب ��اه ليكت�ش ��فوا فيها �ص ��ورة جديدة
مل يروه ��ا م ��ن قب ��ل ومل يكتب عنها �أح ��د " ،بعدها
يكم ��ل الطاهر  :هل ت ��دري �أن فلوب�ي�ر عندما �أراد
ان ينهي حياة مدام بوفاري بال�س ��م� ،أخذ يقر�أ عن
ال�س ��موم وت�أثرياتها ،وكان يذهب كل �ص ��باح اىل
�أح ��د املخت�ب�رات لي�س ��مع حديث ًا عن �أخط ��ر �أنواع
ال�سموم ،وكان يدوّ ن العديد من املالحظات ،وكان
�أحيان� � ًا مي�ض ��ي يوم� � ًا او يوم�ي�ن يف كتابة �س ��طر
واحد ولهذا �أم�ض ��ى يف كتابة م ��دام بوفاري �أكرث
من �ستة �أعوام ".
ثم �أخ�ب�رين الطاهر انه ما من رواي ��ة �أثارت جد ًال
مثلم ��ا �أثارته رواية مدام بوفاري التي كتبت عنها
ع�شرات امل�ؤلفات  ،وكان �أبرزها ح�سب قول الطاهر
ما كتبه الفيل�س ��وف الفرن�سي جان بول �سارتر يف
كتاب جتاوزت �صفحاته الـ � 3000صفحة ".
وي�ض ��يف الطاهر  :يخربنا �س ��ارتر يف كتابه كبري
احلج ��م ه ��ذا � ،أن هناك ع ��ددا من الأ�س ��باب دفعته
اىل �أن يكت ��ب عن فلوب�ي�ر� ،أول هذه اال�س ��باب �إن
قلة فقط من ال�شخ�ص ��يات يف تاريخ الأدب ،تركت

وراءها كل هذا الكم الذي تركه فلوبري
م ��ن معلوم ��ات وتف�س�ي�رات تتعل ��ق
ب�أدبه.
�أت�أم ��ل م�ؤلف ��ات عل ��ي ج ��واد الطاهر
والت ��ي تنوزع ��ت بني النق ��د وحتقيق
ال�ت�راث وال�س�ي�رة والرتجم ��ة  ،و�أ�س� ��أل :ه ��ل
كان يري ��د ه ��ذا الناق ��د واملرتج ��م والباح ��ث ع ��ن
ج ��ذور الثقافة العراقية الوطني ��ة �أن يقول لنا انه
اليزال يحتفظ بن�صيحة طه ح�سني التي قر�أها يف
اح ��دى كتبه " :عليك بالتب�ص ��ر يف املعرفة والدقة
يف البح ��ث" ؟ ،ه ��ل كان يريد �أن يدلنا على نف�س ��ه
وه ��و يعي ��د على ا�س ��ماع طلبته احلكم ��ة اجلميلة
الت ��ي نطق به ��ا ابراهيم بن �س ��يار النظام ا�س ��تاذ
اجلاح ��ظ ح�ي�ن ق ��ال :العل ��م ال يعطي ��ك بع�ض ��ه اال
اذا اعطيت ��ه كلك؟ فرناه مي�ض ��ي يف دروب الثقافة
واملعرفة ي�سعى اىل ا�شياء من هنا  ،وهناك ومنها
بع�ض درو�س يف التوا�ض ��ع �س ��طرها لنا يف كتابه
املمتع " ا�س ��اتذتي "  ،وفيه يقدم التحية ال�س ��اتذة
تتلمذ على ايديهم وعرفهم عن قرب مثل م�ص ��طفى
ج ��واد  ،والعالم ��ة ط ��ه ال ��راوي  ،وحمم ��د مه ��دي
الب�ص�ي�ر  ،والق�س ��م االخ ��ر تعل ��م منه ��م م ��ن خالل

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

كتبه ��م وكان
ابرزه ��م ط ��ه ح�س�ي�ن ال ��ذي �س ��يكتب عنه " :
و�أول م ��ا يتبادر اىل ذهنك انك تلميذ لطه ح�س�ي�ن،
وعليك واج ��ب الوفاء ،مل تكن تلميذا له يف �ص ��ف
او مدر�س ��ة او اي مكان حمدد ب�سياج ،ولكنك كنت
تلميذا لأ�س ��تاذ علمك معنى ان يكون الأديب مبدعا
(…) وق ��د تفوق تلميذه م ��ن هذا النوع تلمذة من
ذاك النوع" .
وكان التلمي ��ذ – علي جواد الطاهر – قد قرر ان
يحمل بع�ض ��ا من خ�صال طه ح�سني وحبه للمعرفة
ثم ال�ش ��قاء يف �سبيل بث �ش ��غف الكتاب عند طلبته
؟ و�أي ع ��ام ه ��و الع ��ام ال ��ذي م ��ر ومل ي�ص ��در فيه
كت ��اب للطاه ��ر العراقي ال ��روح ،العرب ��ي الهوى
واالنتماء؟ .
يكتب فوكو�":إحدى مزايا املفكر هي �أنه ال خيار له
�سوى املزيد من املعرفة"

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين
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علــي جــواد الطاهر ..معـــلم النقـــد
الـــذي كـــان وال يزال
ش��د رحاله يف
لقد امتدت مس�يرة الطاهر بدأبها وعطائها العلمي أكرث من نصف قرن ،بدأت حني ّ
األربعين��ات إىل (أم الدنيا) وعاصمة الثقافة العربية ،القاهرة ،ومن ثم إىل عاصمة الجامل والثقافة
الغربية ،باريس ،ليحصل فيهام عىل شهاداته العليا ويعود فيبدأ إسهاماته األكادميية من خالل دوره
التدري�سي والبحثي يف جامعة بغداد بكليتيها الرائدتني الرتبية -دار املعلمني العالية س��ابق ًا -وكلية
اآلداب ،ودوره الثقايف واألديب خارج الجامعة ،خصوص ًا عرب إسهامه الريادي مع الرواد املؤسسني
عر َف ْتها ،وما زالت حتى
الحقيقيني اآلخرين التحاد األدباء العراقيني ،وترسيخه للتقاليد الثقافية التي َ
اآلن ،مؤسسات الثقافة واتحاداتها يف العراق.
د .نجم عبدهللا كاظم

ومن ��ذ تل ��ك الأزم ��ان عرفت ��ه ال�ص ��حف واملجالت
كاتب� � ًا ومتابع� � ًا د�ؤوب ًا و�ص ��احب �أعم ��دة و�أبواب
ثقافي ��ة .وه ��و يف ذل ��ك مل يتوق ��ف عن ��د احل ��دود
القطري ��ة ،الت ��ي ال تعرفه ��ا الثقافة بالطب ��ع ،فامتد
ن�ش ��اطه من داخل الع ��راق �إىل خارجه ،يف م�ص ��ر
وال�س ��عودية والإمارات ولبن ��ان واملغرب العربي
واليمن والكويت وغريها .وهو يف ذلك ما خف له
ن�ش ��اط ،حتى حني خفتت �أنفا�س ��ه ،وما تباط�أ د�أبه
ومتابعات ��ه وحيويته حني تباط�أت نب�ض ��ات قلبه،
ف�شهدت �سنواته بل �أيامه الأخرية ن�شاطاته النقدية
والكتابي ��ة والت�أليفية ،كما عهدناها من قبل .ولهذا
كله لي�س غريبا �أن يحظى الأ�س ��تاذ الراحل بتقدير
امل�ؤ�س�س ��ات واالحت ��ادات واجلمعي ��ات العلمي ��ة
والثقافية الر�س ��مية وغري الر�سمية يف كل الوطن
العرب ��ي ،فكانت ت�ض ��ييفاتها وتكرمياته ��ا له التي
كان �آخرها ح�ص ��وله قبل ب�ض ��ع �سنوات من وفاته
على جائزة العوي�س الإماراتية الكبرية.
و�ض ��من منهجه الثقايف احليات ��ي تطبيق الطاهر
ملا �آم ��ن به من اختالف الر�أي ال ��ذي ال يكون النقد
�إال ب ��ه واحرتام الآخر والر�أي الآخر ،وهو ما كان
يج�سده يف كل �شيء ميار�سه �أو
ي�س ��لكه كتاب ًة ونقد ًا وتدري�س ًا
ورعاي� � ًة وعالقات .ال �ش ��ك �أن
اختالف الر�أي م�س�ألة طبيعية
يف احلياة ،قب ��ل �أن تكون يف
الأدب ،ويف جم ��االت الثقاف ��ة
والفك ��ر املختلف ��ة ،وتبعا لذلك
ف� ��إن حري ��ة ال ��ر�أي والدف ��اع
عنه طبيعية �أي�ض ��ا .ولكن هذا
ال يعن ��ي �أن نق ��ول م ��ا ن�ش ��اء،
وكيفما ن�شاء ،وبدون مراعاة
لأ�ص ��ول ولياق ��ة منا�س ��بة
وعقلنة وتعلي ��ل .فمرة �أخرى
�إن الإمي ��ان بال ��ر�أي وال ��ر�أي
الآخ ��ر واالخت�ل�اف ال�ص ��حي
يف الآراء وال ��ر�ؤى ه ��و �أبرز
ما ج�سدته �شخ�ص ��ية الطاهر،

ولع ��ل هذا هو عين ��ه الذي ق ��اد ناقدن ��ا الكبري �إىل
ما �أ�س ��اء بع�ض ��هم فهمه وا�س ��تيعابه ويف النتيجة
من ممار�س ��ته م ��ن النق ��د االنطباع ��ي �أو �ألت�أثري.
واملفارق ��ة �أن �أ�ص ��حاب هذا الفه ��م ملواقف الطاهر
ونقده االنطباعي ،قد �أ�سا�ؤوا يف الأ�صل فهم النقد
االنطباع ��ي �أو الت�أث ��ري ،حني كان ��وا يكتفون منه
مبا ج�س ��ده املذهب االنطباعي يف الفن .ف�إذا كانت
االنطباعي ��ة �أو املذه ��ب االنطباع ��ي ،حني ظهر يف
الإبداع ،وحتديد ًا الفن الت�شكيلي على �أيدي فنانني
مثل رينوار ،يعني التعبري فني ًا عن الت�أثر الذاتي،
ف�إنه حني انتقل �إىل النقد ،والنقد يف مو�ض ��وعيته
وع ��دم نفي الذاتية ب�ش ��كل مطلق ه ��و غري الإبداع
يف ذاتيت ��ه وعدم نفي املو�ض ��وعية ب�ش ��كل مطلق،
�ص ��ار يعني التعب�ي�ر عن الت�أثر واالنطباع �أي�ض� � ًا،
ولكن مع �إدخال التعليل والتربير وبع�ض العقلنة،
حتى و�إن بقي يعني «النقد الذي ال يهتم فيه الناقد
بتحلي ��ل الأثر الأدب ��ي ،وال برتجمة حي ��اة م�ؤلفه،
وال مبناق�ش ��ة ق�ض ��ايا جمالية جمردة ،و�إمنا يقدم
يف �أ�س ��لوب جذاب حي انطباعه هو نف�س ��ه بالأثر
الأدبي املاثل �أمامه»
لق ��د كان طبيعي� � ًا هن ��ا ،ونح ��ن ن�س ��تذكر بع� ��ض
مقاالت الطاهر يف هذا االجتاه� ،أن يتفق بع�ض ��هم

مع ��ه ويختل ��ف بع�ض �آخ ��ر .يف الواقع لق ��د اتفق
الكثريون معه يف كل �شيء تقريب ًا ،واتفق �آخرون
م ��ع �أغلب طروحات ��ه و�آرائه و�شخ�ص ��ه واختلفوا
يف بع� ��ض �آخ ��ر ولك ��ن م ��ن دون �أن يقل ��ل ذلك من
وعيهم مبا يعنيه له ولغريهم وللنقد عموم ًا ،بينما
اختل ��ف فري ��ق ثالث معه ب�ش ��كل �ش ��به كل ��ي ولكن
انطالق� � ًا من حق ميتلك ��ه كل من ��ا يف �أن يفعل ذلك
ويف �أن يكون �صاحب ر�أي �آخر .ولكن هناك فريق
راب ��ع �أري ��د �أن �أتوقف عنده يف ه ��ذه الفقرة وهو
الفريق الذي اختلف �أفراده مع الطاهر ،و�أ�س ��اءوا
االختالف ،ثم �أ�س ��اءوا التعب�ي�ر عن االختالف ،بل
جت ��اوزوا ذل ��ك يف م ��ا كتب ��وه للتعبري ع ��ن ذلك ال
على الطاهر ناقد ًا وال على �آرائه بل على �شخ�ص ��ه.
هنا ن�س ��تذكر واحدة م ��ن هذه الكتابات بو�ص ��فها
منوذج ًا لهذا ،وقد كتبنا رد ًا عليها وعلى �ص ��احبها
حينها ،وهو مقال «ت�سا�ؤالت حول حوار يف النقد
الق�ص�ص ��ي العراقي» املن�شور يف �ص ��فحة (ثقافة)
م ��ن جري ��دة «اجلمهوري ��ة» العراقي ��ة قب ��ل وفاته
بب�ض ��عة �أ�ش ��هر ،وهو مقال جاء تعليقا على حوار
�أج ��راه ،مع الدكت ��ور على جواد الطاه ��ر ،القا�ص
�أحمد خل ��ف يف جملة (الأقالم) ،قبل ذلك ب�أ�ش ��هر.
ف� ��إذا كان العن ��وان ال ين ��م ع ��ن خل ��ل يف �أ�ص ��ول

احلوار واالختالف واملو�ض ��وعية ،ف�إن املو�ضوع
نف�سه افتقد الكثري من ذلك ب�شكل �صريح ووا�ضح،
يف �أ�س ��لوبه ويف حماورت ��ه للناق ��د الكب�ي�ر ويف
تلميحات ��ه غ�ي�ر الالئقة ،وهو ما مل نك ��ن نتوقع �أن
ي�ص ��در عن �أديب �ش ��اب مثل القا�ص زيدان حمود،
م ��ع �أ�س ��تاذ جليل كب�ي�ر متف ّرد ب ��كل مع ��اين النقد
والأدب والأكادميي ��ة كالدكت ��ور الطاه ��ر .فم ��ا من
�أحد جاد ونا�ض ��ج يف الو�سط الأدبي ال يحرتم �أن
يك ��ون لكاتب �أو ناقد �ش ��اب مثل زيدان حمود ر�أي
واختالف مع �أي كان ،مبن علم مثل الطاهر ،ولكن
�أن يكون هذا �شي ٌء و�أن يكون يف الكتابة والتعبري
عن الر�أي واالختالف فيه مع الآخر ب�أ�سلوب يخلو
من اللياقة ومن �أ�صول االختالف و�أ�صول التعبري
والنقد �ش ��ي ٌء �آخر .وهكذا �إذا كنا ن�س� � ّلم ب�أنْ يبدي
القا� ��ص ما �أبداه م ��ن �آراء ،يف مقال ��ه ،ف�إنه لعيب،
ب ��كل املقايي� ��س �أن ينج ��ر وراء بع� ��ض املتعاملني،
ليخاطب �أ�ستاذ ًا جليال ب�أ�ستاذية غري مربرة ،حني
يخاطبه مث ًال بالقول:
«الن�ص احلديث ن�ص عميق �إن�ساين يحمل �شفراته
املبثوثة عرب عوامل دفينة قابلة للتحليل والت�أويل،
وهذا ما يكت�شفه النقد احلديث».
و�إنن ��ا لنت�س ��اءل م�ش ��دوهني وم�س ��تغربني :كي ��ف
ي�ص ��در خطاب بهذا الأ�س ��لوب التعليمي من كاتب
ملّ ��ا يزل يخت � ّ�ط طريق ��ه ويتلم�س مواط ��ئ �أقدامه،
بد ًال من التما�س الر�أي مم ��ن يوجه �إليه اخلطاب؟
الواق ��ع �أن �أ�س ��لوب ًا مث ��ل �أ�س ��لوب زي ��دان حم ��ود
ق ��د جعلن ��ا وقته ��ا نتيّقن من �ص ��حة ت�شخي�ص ��ات
الطاه ��ر نف�س ��ه حني يلتفت �إىل الناب ��ه من الك ّتاب،
وم ��ن الطبيعي �أن يكون ��وا ق ّل� � ًة ،و�إىل املتميّز من
الكتاب ��ات ،ومن الطبيع ��ي �أن ال تكون كثرية جد ًا،
ونفهم �أي�ض� � ًا جت ��اوزه لعدد غري قليل م ��ن الك ّتاب
حني ال يجد لديهم ويف كتاباتهم ما يثري �أو ما يعِ د
به ،وفوق هذا يروحون ي�صرخون ويتعالون على
َمن من حولهم .يف الواقع ،هنا بالتحديد تتج�س ��د
امل�آخذ الرئي�س ��ة على بع�ض الك ّتاب ال�ش ��باب وقتها
وحالي� � ًا نعني :عدم اح�ت�رام الرم ��وز الكبرية يف
حياتنا الثقافية ،وافتق ��اد تقاليد الكتابة ،وانعدام
اللياق ��ة ،م ��ع املكابرة والإ�ص ��رار على ال�س�ي�ر يف
الطريق اخلاطئ ،ويف كل ذلك ترى بع�ضهم ،وهنا
ال �أعن ��ي زيدان حمود بل �آخرين ،يحاول الطريان
بغري �أجنحته� ،إن �صح تعبريي املجازي.

