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* املقدمة:

أه��م  أح��د  النق��د  يعت��ر           

يف  اإلبداعي��ة  العملي��ة  مفاص��ل 

األمم  واهتم��ت  وتطورها،  منوه��ا 

املتقدمة بالحوار النقدي الذي قادته 

الفلس��فة، وقد تأس��س النقد كحالة 

تفس��ر ورف��ض، من خالل األس��ئلة 

التي وجهه��ا الفالس��فة ملعرفة كنه 

الوجود، واعتر الطريق الرئيسة التي 

فتحت األبواب للتطورات الحضارية 

للشعوب املتقدمة يف بنائها العلمي 

والتكنولوج��ي، ومن هن��ا كان النقاد 

وما زالوا ميثلون روح األمة ونشاطها 

للتطور والتق��دم يف جميع مجاالت 

الحياة الفكرية والعملية، وعىل الرغم 

من تع��ر النقد يف املنطقة العربية، 

بسبب التخلف والجهل وسيادة روح 

الب��داوة وس��يطرة العقلي��ة الريفية 

عىل مجتمعاتها، اللتني تقفان بالضد 

والنقيض من أي تطور للمنهج النقدي 

يف املجتم��ع باعتب��اره ش��يئًا جارحًا 

مي��س كرامتهم، قب��ل أن يكون أمرًا 

للتقويم والبناء، فقد ظهر يف الوطن 

العريب والعراق نقاد مهمون ش��ّقوا 

طريقه��م ببالغ الصعوب��ة، متحدين 

القوى التي ذكرناها، لرسوا ويرسخوا 

النقدية  الحركة 

العربية.

د.�شجاع  ويعت���ر   
الع���اين  م�شل���م 

واح���دًا من اأهم النقاد 
والع���امل  الع���راق  يف 

العربي، ق���ّدم على م���دى اأكرث 
من ن�شف ق���رن اإبداعاته النقدية، من 

خ���ال تدري�شه لطلبته كاأ�شت���اذ اأو كتاباته النقدية 
يف ال�ش���رد العراق���ي والعرب���ي، التي ج���اءت عر 
ال�شح���ف  يف  املن�ش���ورة  والدرا�ش���ات  املق���االت 
واملج���ات العراقية والعربية اأو عر كتبه الت�شعة 
الت���ي اأ�شدره���ا والتي �شناأت���ي عليها الحق���ًا، وقد 
و�ش���ع خطوات���ه الواثق���ة يف الدرا�ش���ات النقدية 
ال�شردي���ة، واأ�ش����ص لبناء عاقة وثيق���ة بني الن�ص 
والناقد باعتباره م�شوؤولية اأخاقية قبل اأن تكون 
عملي���ة اإبداعية، وحاول اأن يوؤ�ش����ص منهجًا نقديًا 
خمت�ش���ا بنف�شه، مركزًا على القي���م اجلمالية التي 
يحمله���ا الن�ص، وك�شف الا مرئ���ي يف الن�شو�ص 
االإبداعي���ة، وماحقة القيم اجلمالي���ة التي تك�شف 
املناه���ج  بذل���ك  متخطي���ًا  الن����ص،  ق���وة  مكام���ن 
االنطباعية واالآراء املبنية على روؤى اإيديولوجية، 
اإن كان���ت �شم���ن احل���دود االأكادميي���ة و�شرامتها 
وقوانينه���ا الفكرية والفني���ة، اأو �شمن انطباعاته 

التي حاول اأن يناأى بها عن امل�شاهدية، وبعيدًا عن 
غائي���ة املق�شد اإيديولوجيا اأو م�شلحيًا، وهو واأن 
�شرح بتاأثره باملنهج ال�شكلي الرو�شي والبنيوية، 
اإال اأنه ح���اول اأن ي�شتفيد من هذه املناهج وغريها 
م���ن املناهج الغربي���ة، ال اأن ي�شتن�شخه���ا ويقلدها، 
ولك���ن باعتبارها قوة معرفي���ة منحتنا الروؤية اىل 
�ش���رورة معاين���ة الن�ص االأدب���ي عند نقدن���ا اإياه، 
واأن ال تقت�ش���ر درا�شتنا عل���ى الظروف اخلارجية 

املحيطة بالن�ص.
 وقد و�ش���ف الروائي علي ب���در يف مقدمته لكتاب 
د.�شج���اع الع���اين، )ق���راءات يف االأدب والنق���د(، 
منهج���ه يف الدرا�ش���ات النقدية ال���ذي اختطه عر 
ه���ذه ال�شنني،”هناك جاذبية م���ا، جاذبية تذكر يف 
كل االأعم���ال النقدي���ة الت���ي كتبها د. �شج���اع م�شلم 
الع���اين، لي����ص يف حدته���ا النقدي���ة الباه���رة، اأو 
يف متييزه���ا الفائ����ص املعنى بني الن����ص وعملية 
اإنتاجه، ولي����ص يف عباراته ال�شافية التي تتم�شك 
تعبريه���ا  يف  اإمن���ا  وح�ش���ب،  تنك���ر  ال  بجاذبي���ة 
ال�ش���روري بني املنهج بو�شفه فكرة جتريدية ذات 
نزع���ات كليانية والعملية النقدي���ة بو�شفها واقعة 
جتريبي���ة”)1(.. فك���ّون عر هذه الروؤي���ة النقدية 
الذاتي���ة التي حملت بني طياتها جه���دا اأكادمييًا مل 
يتخل عنه، موقفًا وبن���اًء قائمًا على اأ�ش�ص العاقة 
ب���ني املر�شل واملر�شل اإلي���ه، واإخ�شاع هذه العاقة 
اإىل التجرب���ة احلياتية، باالقرتاب من روح الن�ص 
وتاأكيد على التجربة الذاتية، يف م�شطلحها خارج 
دائرة القوانني الت���ي تكّبل احل�ص اجلمايل وقيمه 
ب�شروح���ات وتعقيدات اليحتاجه���ا املتلقي لك�شف 
جمالي���ة الن����ص، وج���اءت ه���ذه الروؤي���ة  النقدية، 
من خ���ال جملة عوام���ل ذاتي���ة ومو�شوعية، كان 
اأهمها ه�شمه للمناه���ج النقدية العربية والعاملية، 
يف الوقت الذي كانت تتاطم يف ال�شاحة الثقافية 
العراقي���ة والعربي���ة والعاملي���ة مدار����ص متع���ددة 
اأغرق���ت النق���د مب�شطلحات و�شروح���ات وتداخل 
ب���ني الروؤي���ة االإبداعي���ة وب���ني تفكي���ك وت�شري���ح 
الن����ص، وه���ي وجه���ات نظ���ر اأبع���دت ق�ش���م منها، 

الكث���ري م���ن املتلقني ع���ن متابعة العملي���ة النقدية، 
الأنه���ا اأ�شبح���ت ن�شقًا خا�شًا لنخبة ب���داأت تتقل�ص 

تدريجيًا وتنكفئ على ذاتها.
التطور وتاريخ املراحل...

         ال ينك���ر م���ا الأهمي���ة املراح���ل التاريخية التي 
مي���ر بها املب���دع التي تك�شف ع���ن اآلية تط���وره اأو 
نكو�ش���ه وتراوحه يف مكانه، بينم���ا الزمن ي�شري 
بو�ش���ع انفت���اح ه���ذا الع���امل، و�شج���اع العاين من 
ال�شخ�شي���ات الت���ي ا�شتم���رت يف تنمي���ة قدراته���ا 
وماحق���ة التطورات الفكرية واالأدبية على �شعيد 
تط���ور ال�شرد حملي���ًا وعربي���ًا وعاملي���ًا، وماحقة 
املناه���ج النقدية وتطورها يف العامل، مع ماحقته 
ملعظم م���ا ي�ش���در يف ال�شاحة العراقي���ة والعربية 
والعاملية م���ن ق�ش�ص وروايات وكتابات اإبداعية، 
ويت�ش���ح ذلك م���ن خ���ال االأمثل���ة وال�شواهد التي 
يقدمه���ا اإن كان���ت يف كتابات���ه اأو عن���د حتدث���ه يف 
اأن  في���ه  �ش���ك  ال  ومم���ا  والن���دوات،  املحا�ش���رات 
تاأث���ريات اأع���وام ال�شتين���ات م���ن الق���رن املا�شي، 
واحل���راك الفك���ري ال���ذي اأنت���ج ث���ورة فكري���ة يف 
الثقاف���ة العراقي���ة خ�شو�ش���ا والثقاف���ة العربي���ة 
والعاملية عمومًا، كان ل���ه تاأثري مبا�شر على جممل 
تفك���ريه وتطوره الثق���ايف،  فلم يكن بعي���دًا عنها، 
واإمن���ا كان يف �شلب احلدث، فقد �شاغت االأحداث 
الت���ي عا�شه���ا الع���راق والوط���ن العرب���ي والعامل، 
حي���اة جديدة، اأ�شتطاع ال�شباب يف وقتها من حمل 
ر�شال���ة التغيري، وقد حاولت الدوائ���ر الراأ�شمالية 
كعادته���ا اال�شتف���ادة من اإي تغي���ري يف املجتمعات 
لتجي���ريه اإىل �شاحله���ا واىل جن���ي االإرب���اح من���ه 
واأن ال جتعل���ه قوة م�ش���ادة له���ا، اإال اأن قوة قيادة 
ق���ادوا  الذي���ن  الي�شاري���ة،  املي���ول  ذات  ال�شب���اب 
احلركة الثوري���ة والطابية بال���ذات، األقت بثقلها 
وفّوتت عل���ى القوى الراأ�شمالي���ة الفر�شة لتجيري 
احلرك���ة الثورية ل�شاحلها، عل���ى الرغم من جناح 
ه���ذه الق���وى يف النهاية م���ن ال�شيط���رة والتحكم 
مب�شاراته���ا، ولكنه���ا مل ت�شتط���ع يف بداي���ة االأم���ر 
م���ن و�شعه���ا حت���ت �شيطرته���ا، وفر����ص االندفاع 

ال�شب���اب  قاده���ا  الت���ي  الثوري���ة  للحرك���ة  الهائ���ل 
ذوو االندفاعي���ة الثوري���ة والي�شارية، م���ن اإظهار 
وجوده���ا وحققت ما تريد ول���و على �شعيد بع�ص 
احلقوق الت���ي مل تلغ عبودية ال�شعوب لراأ�ص املال 
الت���ي كانت من اأه���م اأ�ش�ص ثورة ال�شب���اب حينها، 
ولك���ن حتقق���ت بع����ص املطال���ب يف احلرية وحق 

التعبري وق�شايا اأخرى ثانوية.
 وهذا هو بي���ت الق�شيد حدوث تغيري يف املفاهيم 
عاملي���ًا وحملي���ًا، حينه���ا عرف���ت �شديق���ي �شج���اع 
الع���اين مع جمموع���ة اأ�شدقاء طليعي���ني يف الفكر 
والف���ن، وكان بع�شهم اأ�شدق���اء م�شرتكني لنا مثل 
ال�شاع���ر الراحل �شركون بول����ص ومو�شى كريدي 
ومال���ك املطلب���ي واأحم���د فيا����ص املفرج���ي وعب���د 
االأم���ري احل�ش���ريي وثامر مه���دي وموؤي���د الطال 
واآخري���ن ال ي�شع املجال لذكره���م، من اجليل الذي 
اأطل���ق علي���ه جي���ل ال�شتيني���ات، وكان ه���ذا اللقاء 
منت�ش���ف �شتين���ات الق���رن املا�ش���ي، وق���د تناولت 
بع�ص هذه الذكريات يف مقاالت ن�شرت يف جريدة 
الزمان الدولية، عندما كنا نحرك ال�شارع الثقايف، 
اإمام �شلطة متخلفة عن الركب احل�شاري لل�شعوب 
املتقدمة، ويتمثل ذلك بالوزارة التي تعنى ب�شوؤون 
الثقافة التي كان العاملون فيها يرف�شون احلداثة، 
اأو باالإ�ش���دارات التي كان ي�شتحك���م على �شلطتها 
عقول الترغ���ب يف التجدي���د، ويعترون���ه مثلبة، 
كان �شج���اع م���ن �شمن ه���وؤالء املثقف���ني وحركتهم 
الثوري���ة بنهجه���ا العام ال���ذي كنا جميع���ا نتحرك 
�شمن���ا في���ه، ومل نكن نفك���ر ما ه���و امل�شتقبل الذي 
�شياأت���ي بع���د هذا التم���رد، ولكننا كنا نت���وق لبناء 
ع���امل جدي���د، كنا نحل���م به، وكم���ا ق���ال د. حم�شن 
املو�شوي يف اأحد لقاءاتنا، يف معر�ص ا�شتذكارنا 
بع���د اأربع���ة عق���ود لتل���ك االأي���ام يف مدين���ة عمان 
م���ع ال�شاعر حمي���د �شعي���د: مل نكن نطم���ح لتغيري 
الواق���ع العراق���ي، واإمنا الع���امل باأجمع���ه... ومن 
بني اأه���م االأحداث التي كنا منار�شه���ا، لبناء عاملنا 
املن�ش���ود، هو هذا اللقاء اليوم���ي اأحلميمي بغ�ص 
النظ���ر ع���ن اخت���اف اأ�شالي���ب تفكرين���ا وعقائدنا 

مؤيد داود البصام

ف����������اض����������ل ث������ام������ر

ريسان الخزعلي

وانتمائنا، و�شيادة الفك���ر الي�شاري علينا جميعًا، 
وم���ا كان يتمخ�ص عن هذه اللق���اءات من اأحاديث 
ومناق�شات وتب���ادل االآراء واآخر امل�شتجدات على 
ال�شاحة الثقافية العربي���ة والعاملية وتبادل الكتب 
واالإ�شدارات اجلديدة، واختاط الفكر واالأحداث 
ال�شيا�شية مب�شارات النقا�شات، وقراءة الن�شو�ص 
لبع�شن���ا البع�ص، هذه احلياة التي خلقت جوًا من  
االألف���ة واحلميمية وتاط���م كل هذه االأف���كار، كان 
هن���اك عجال���ة ملاحقة التط���ور، فبني���ت العاقات 
ب���ني الفنان���ني واالأدباء وباق���ي االأن�ش���اق الفكرية 
والثقافي���ة، وتداخل���ت بحي���ث كان هن���اك �ش���وت 
م�شموع بني كل ن�شق واآخر وتداعي لالتحام بني 

االأن�شاق.
 فل���م متر م�شرحي���ة اإال وكان اجلمي���ع حا�شرًا يف 
عرو�شها وتظه���ر الكتابات عنها وتدور النقا�شات 
يف املقاه���ي االأدبي���ة حوله���ا، وهو م���ا كان يحدث 
عندم���ا يقام معر����ص لفنان اأو ي�ش���در كتاب جديد 
عراق���ي اأو عرب���ي اأو عاملي، ناهيك ع���ن النقا�شات 
الت���ي كانت تدور عم���ا ي�ش���در يف ال�شحف واآخر 
امل�شتج���دات م���ن االإ�ش���دارات العربي���ة والعاملي���ة 
الت���ي كانت تزخر بها املكتبات البغدادية يف �شارع 
املتنب���ي، ونتيجة ه���ذا الزخم تاأ�ش�ش���ت الكثري من 
املكتب���ات يف الباب ال�شرقي، هذا اجلو العام الذي 
كان مي���وج في���ه ال�ش���ارع الثق���ايف العراق���ي، كان 
�شجاع العاين حا�شرًا يف و�شطه، وهو اجلو الذي 
اأر�ش���ى دعائم حرارة ماحقة اجلديد واجلميل يف 
الثقاف���ة عمومًا والكتاب���ات ال�شردية خ�شو�شًا يف 
فك���ر �شج���اع العاين، لق���د ظل �شج���اع اأمين���ًا لهمه 
الثقايف ونهج تفكريه الي�شاري املتاحم مع ق�شايا 
اجلماهري، وهذا ما جع���ل نقوده يف البدايات كما 
جنده���ا يف كتاب���ه )امل���راأة يف الق�ش���ة العراقي���ة( 
يتبن���ى اأف���كارًا �شم���ن املنه���ج االنطباع���ي بنظرة 
اجتماعية وتاريخية اأواًل، الأنه ال�شياق العام الذي 
كان يحكم البناء النقدي العربي والعراقي يف تلك 
الفرتة، مواكبًا للروؤي���ة الفكرية التي كانت �شائدة 
يف الف���ن واالأدب، يف ماحقة الق�شايا االجتماعية 
واإعطائه���ا االأولوي���ة عل���ى �شوء النه���ج الواقعي، 
والت���ي �شتوؤدي اىل الواقعي���ة النقدية االجتماعية 
والواقعية اال�شرتاكية، ولكنه ي�شبع بناءه املعريف 

يف اال�شتف���ادة م���ن الدرا�ش���ات النقدي���ة الغربي���ة، 
لي�ش���ع روؤاه يف اأطروحة الدكتورة، )البناء الفني 
يف الرواي���ة العربية يف العراق(، التي ق�شمها اإىل 
ثاث���ة حماور، )ال�شرد واحلكاي���ة، الو�شف وبناء 
امل���كان، وبناء املنظور(، وفيه���ا بداية حماولته اأن 
يخت���ط طريقًا خا�شًا يف منهج���ه النقدي، بدرا�شة 
البن���اء الفني يف الرواية العراقي���ة والعربية. كما 
ي�ش���ري، اأ.د. �شري م�شلم”حر�ص الدكتور �شجاع 
م�شل���م الع���اين عل���ى اأن ي�شتعر����ص مناه���ج النقد 
االأوربي احلديثة ويوحي باأنه ا�شتوعبها وا�شتمد 
منها منهجه اخلا�ص”)2( للخروج من الواقع الذي 
فر�ص نف�شه على بناء الرواية والق�شة يف العراق 
من حي���ث ال�شكل والقي���م اجلمالي���ة، م�شتفيدًا من 
درا�شته للمناهج النقدي���ة االأوروبية التي �شبقتنا 
يف اتخاذ ه���ذا امل�شار، ويف ه���ذا يقول،”يجب اأن 
يكون لهما ا�شتق���ال ن�شبي عن االيديولوجيا، اأي 
اأن الوظيف���ة اجلمالي���ة هي التي يج���ب اأن حتظى 
باهتم���ام الناقد ث���م تليها الدرا�ش���ة االجتماعية اأو 

النف�شية اأو التاريخية.
  وه���ذا يو�ش���ح امل�شار الت���ي اتخذت���ه اأطروحاته 
النظرية التي حملها كتاب���ه االأكادميي، وحماولته 
اأن يحف���ر خط���ًا عل���ى �شعي���د نحت���ه للم�شطلحات 
اأو م���ا جاء ب���ه من م�شطلح���ات هند�شي���ة لو�شف 
ال�ش���رد واأبنية الزمان، الن�ش���ق الدائري واحللقي 
وحركة مروحية اأو لولبية...الخ، وهو ما يجعلنا 
ن�ش���ع بداي���ة العامة عل���ى انطاق الناق���د �شجاع 
العاين لبل���ورة منهج خا�ص ب���ه يف تنظريه الذي 
كان يتحق���ق يف قراءته لل�ش���رد العراقي من خال 
تن���اول املقارن���ة واملفارق���ة، وا�شتخا����ص القي���م 
اجلمالية يف الن����ص، للمقارنة اأو االإ�شارة يف ذلك 
اىل اعم���ال ق�ش�شي���ة اأو روائي���ة عربي���ة اأو عاملية 
مقارنًا اإياها باالأعمال العراقي���ة، اأو متناواًل اإياها 
لتو�شي���ح الفكرة، ولهذا ظل اأمينًا على اأن ال يجعل 
التنظ���ري الق���وة الفاعل���ة يف عمل���ه النق���دي، اإمن���ا 
التطبيق العملي للروؤية التي يكتب فيها الناقد،”ال 
يطري الطائر النق���دي بجناحه النظري، وال بد من 
اجلن���اح التطبيقي اأو العمل���ي، والواقع اأن نقادنا 
مقل���ون يف هذا اجلان���ب العملي«، ح���وار التمدن، 

نف�ص امل�شدر ال�شابق.  

 اأن���ا اعتز ب�شداق���ة الزميل العاين املت�شلة ال���ذي تعرفت عليه من���ذ ال�شتينيات ومازالت 
�شداقتن���ا م�شتم���رة، واالأ�شت���اذ ه���و باحث اأكادمي���ي وناقد اأ�شا�ش���ًا ورمبا اأق���ول اإنه بداأ 
م�شواره ناقدًا قبل ان يتحول اإىل ناقد اأكادميي، وفعًا كاَن اأحد االأ�شماء االأدبية يف النقد 
االأدبي املُهمة منذ ال�شتينيات ورمبا كان من اأوائل النقاد العراقيني والعرب الذين كتبوا 
ع���ن الروائي ال�ش���وداين الطيب �شالح وروايته امل�شهورة )مو�ش���م الهجرة اإىل ال�شمال( 
وكان له���ا �ش���دى طيب عن���د النقاد الع���رب واعد الطي���ب �شالح نف�شه وهن���ا ا�شتغل على 
االأثيم���ات اأو اأ�شاليب يف جمال النق���د، واأهم �شيء انه مل يتوقف اأو يتحجر عن معطيات 
حم���ددة، بداأ يتطور با�شتمرار مع االإ�شافات والك�شوفات النقدية التي تقتفي بها حياتنا 
الثقافي���ة واالأدبية، وبع�ص زمائي وانتم تعرفون، رف�شوا االنفتاح وهم قدمو عطاءات 
كب���رية، وهم نقاد كبار واأ�ش�شوا روؤى يف جمال النق���د االأدبي واالأكادميي لكنهم توقفوا 
عن���د حد مع���ني ورف�شوا االنفت���اح وتطويع جم�شاته���م النقدية عند مرحل���ة معينة، لكن 
الزمي���ل بقي مواظبًا وجمتهدًا يف تطوير ه���ذه االأدوات التي تتفق مع روؤيته ال�شخ�شية 
وجتربت���ه االأدبي���ة، ولنقل اإنُه اأفاد من املناهج احلديثة لكن���ُه مل ينبهر بها، ومل يتخل عن 
ثوابت���ه النقدي���ة، ولهذا االآن اأمتنى له ان ي�شرتك يف ه���ذه التوجهات يف حماولة االإفادة 
من املُعطيات اجلديدة وكان موفقًا اإىل حد كبري واأتذكر انُه ياأخذ ب�شكل �شريع وي�شتطيع 
اأن يتمث���ل املعطيات وي�شي���ف هذه االأ�شياء وهو لغاية االآن متط���ور ومل يذهب قلمه اإىل 

ال�شيخوخة، ولهذا ادعوه للعودة مرة ثانية واأن ال يكتفي بالكتابة ال�شحفية. 

دور الناق���د والباح���ث االأكادمي���ي �شجاع 
الع���اين ورياديت���ه واأ�ش���اد بتقييم���ه يف 
اإنتاجه الفكري وخ�شو�شًا انه اأنتج كتابًا 
ثوري���ًا يف جم���ال البح���ث اال�شتق�شائ���ي 
وه���و )املراأة يف الق�ش���ة العراقية(، الذي 
ناق����َص مو�شوع���ة امل���راأة يف داخل روؤى 
الق�شا�ش���ني الق�ش���ة بعي���دًا ع���ن ال���روؤى 
الطائفي���ة والفكرية وغريه���ا، فكان بحق 
كتاب���ًا ميث���ل ال�ش���رارة االأوىل يف طريقة 
واإبداعي���ًا،  جمالي���ًا  وحتليله���ا  الق�ش���ة 
وم���ا كان ذلك ليك���ن لو ال وج���ود االأ�شتاذ 
الع���اين، وكذل���ك �شدر لُه كت���اب يف النقد 
الق�ش�ش���ي وال يق���ل ع���ن االأول من حيث 
االأهمي���ة واالإب���داع النق���دي. ويف نهاي���ة 
االحتفالية قدم درع االإبداع با�شم االحتاد 
الع���ام لاأدب���اء والكت���اب العراقيني قدمه 
ال�شاعر ري�ش���ان اخلزعل���ي وكذلك قدمت 
باق���ة ورد جميل���ة با�شم ملتق���ى اخلمي�ص 
وم�شريت���ه  بالناق���د  اعت���زازًا  االإبداع���ي 
واالإعام���ي  ال�شاع���ر  قدمه���ا  االإبداعي���ة 

عدنان األف�شلي.

شجاع العاني بين األمس واليوم

مع عبد اخلالق الركابي والروائي امل�صري ابراهيم ا�صالن

مع الناقد فا�صل ثامر
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س�������ع�������دون ه���ل���ي���ل 

الب���دء  يف 
ف  �شنع���ر

ق���د  لنا با
فنق���ول  الع���اين 

اإن���ه من موالي���د االأنبار 
1940 عم���ل يف التعلي���م من���ذ 

1963 وانتق���ل اىل اخلدم���ة يف جامعة الب�شرة 
عام 1976 وله من الكتب:

1- املراأة يف الق�شة العراقية 1972
االأوربي���ة/  العربي���ة واحل�ش���ارة  الرواي���ة   -2

�شل�شلة املو�شوعة ال�شغرية 1979.
3-  يف اأدبنا الق�ش�شي املعا�شر 1989

4- البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق/ 
بناء ال�شرد 1994.

5- البناء الفني يف الرواي���ة العربية/ الو�شف 
وبناء املكان.

6- قراءات يف االأدب والنقد 2000.
ن�ش���ر ع�شرات املق���االت يف ال�شح���ف واملجات 
العراقي���ة، وا�ش���رف عل���ى الع�ش���رات م���ن طلبة 
املاج�شت���ري والدكتوراه، وه���و االآن اأ�شتاذ النقد 

االأدبي يف جامعة بغداد..
ه���و واحد م���ن اأبرز املثقف���ني يف النق���د االأدبي، 
 ،1976 ع���ام  بدايات���ه  من���ذ  مرم���وق  اأكادمي���ي 
والثق���ل الذي حقق���ه يف النقد واالب���داع، متميز 
و�شهرت���ه مل تقت�شر على الع���راق، وامنا تعدتها 
اىل العامل العربي، وه���و القائل:”بف�شل حممد 
خ�ش���ري علّي اذ �شع���رت اين ناق���د حقيقي بفعل 
فن���ه العايل”له الكثري من املوؤلفات واملقاالت يف 
ال�شحف واملجات العراقي���ة والعربية، اأ�شرف 
على الع�شرات من طلبة املاج�شتري والدكتوراه.
ويف ه���ذا احلوار، تطرق الع���اين اىل دور النقد 
وعاقت���ه بالن����ص االأدب���ي، ومهم���ة املثق���ف يف 

املجتمع.
كن���ت  النق���د..  يف  االجتماع���ي  املنه���ج  ع���ن   *
�شمن تي���اره، وانتجت فيه درا�شت���ك عن املراأة 
يف الق�ش���ة، ثم ب���داأت بالتحول نح���و منهجية 
التجريب يف درا�شتك لق�شة”ال�شرخة”ملحمد 
خ�ش���ري.. ه���ل جمع���ت االأكادميي���ة عندك بني 

روؤيتي املنهجني؟
العراقية”ع���ام  الق�ش���ة  يف  كتب”امل���راأة   �

االأوىل،  للم���رة   1973 ع���ام  وطب���ع   1964
وكت���ب مقال”حمم���د خ�ش���ري ومغام���رة الق�شة 
العراقية”بعد �شدور”اململكة ال�شوداء”مبا�شرة 
م���ن  عق���دان  العمل���ني  ب���ني  اذن   ،1972 ع���ام 
الزمان تغ���ريت فيهما اأمور كث���رية، وانح�شرت 
املو�شوعات الواقعية اخلا�شة باخلبز والدواء 
وم�شاكل الفقراء املادية، تلك التي وجدناها عند 
عبد امللك نوري، غائب طعمة فرمان، عبد الرزاق 
ال�شي���خ علي يف اخلم�شينيات، وبرغم اأن ابطال 
حمم���د خ�ش���ري معظمهم م���ن ق���اع املجتمع ومن 
الن�شاء اإال اأن طبيعة الهموم التي تناق�شها ق�شته 
تغ���ريت كث���ريًا عنه���ا عن���د ا�شاف���ه الق�شا�شني 
املذكوري���ن، ف�ش���ًا ع���ن اأن فن���ان مث���ل حمم���د 
خ�شري يفيد م���ن ال�شينما والفن���ون الت�شكيلية، 
ويوؤ�ش����ص حلقبة جدي���دة وح�شا�شية جديدة يف 

الق�شة العراقية، ابرزها االحتفال 
بال�شح���ري واملده�ص والفانت���ازي، دون تغييب 
الواقع���ي، هذا الف���ن كان البد م���ن ادوات نقدية 

جديدة موؤهلة لفهمه. 
ال�شوداء”الت���ي  العظيمة”اململك���ة  ق�شت���ه  خ���ذ 
يتنا����ص فيها القا����ص مع عمل عامل���ي �شهري من 
ع�شر النه�شة يف ايطاليا وهو الكوميديا االإلهية 
وبخا�شة”اجلحيم”اإن �شخ�شيات الق�شة هم من 
قاع املجتمع، ولكن م�شكل���ة بطلها”علي”لي�شت 
الطع���ام اأو التعلي���م اأو ال���دواء، ب���ل ا�شبح���ت 
م�شال���ة اإن�شاني���ة وكوني���ة وه���ي اأعم���ق بكث���ري 
م���ن م�ش���كات اأ�شاف���ه يف”العامل���ة واجل���رذي 
والربيع”اأو”�شم����ص وع�شي���دة”اأو، اأو، ان فن 
حمم���د ي�شرب على وتر يتجاوز اليومي العادي 
اىل م���ا هو جوهري وكل���ي يف النف�ص الب�شرية. 

)علي( مات اأبوه الذي تزوج من غري اأمه، ومل 
يره، يذهب اىل جدته وهي يف حال احت�شار، 
يبح���ث يف ا�شي���اء اأبي���ه و�شندوق���ه ال�شغري، 
ويع���رث عل���ى �ش���ورة قدمي���ة الأبيه م���ع ا�شيائه 
الب�شيط���ة االأخ���رى، لكن فرح���ة الطف���ل بروؤية 
اأبي���ه مل تكتم���ل، الأن الزمن حم���ا معامل ومامح 
وجه اأبيه. ا�شبح���ت م�شكلة هوؤالء الفقراء، هي 
ه���ذه احليوات الت���ي يبددونها و�ش���ط جحيمهم 
اخلا����ص اأو حيواتهم املليئ���ة بال�شعة، واأ�شبح 
ال�ش���وؤال االجتماعي يتعانق مع ال�شوؤال الكوين 
يف ف���ن جدي���د اطل���ق علي���ه القا����ص م�شطل���ح 
الواقعي���ة  وا�شمين���اه  االفرتا�شي���ة،  الواقعي���ة 
ال�شحرية، فلم تكن االأدوات النقدية االجتماعية 
الب�شيطة ق���ادرة على االم�شاك به���ذا الفن، كذلك 
االأمر يف ق�شة ال�شرخة التي ذكرتها انت والتي 
اعتم���دت عل���ى لوح���ة لفن���ان مك�شيك���ي بعنوان 
)�شرخة طفل( وعلى”ال�شاحرة”لهرني رو�شو. 
لي�شت هناك �شخ�شي���ة ب�شرية يف الق�شة، هناك 
ع���ني وا�شفة من خ���ال زجاج �شاحن���ة ل�شوارع 
مدينة يف يوم ممطر وال�شماء بلون الر�شا�ص، 
تنته���ي ب�شرخة كائن هامي غري جمن�ص تو�شك 
ال�شاحن���ة ان تده�ش���ه. اأنه���ا ق�ش���ة واقعي���ة �شد 
املخاط���ر الك���رى يف ع�شرن���ا، ع�ش���ر اال�شلحة 
الذري���ة والهيدروجيني���ة، ويف ثوب فني جديد، 
اأح���دث خرقًا، لي�ص يف الق�ش���ة العراقية ح�شب، 
ب���ل والعربية. واأن���ا اأزعم والعاملي���ة، مبعني اأن 
ف���ن حممد يرتقي اىل م�شاف فن اأي قا�ص عاملي 
كب���ري، ولو ترجم���ت اأعماله واخرج���ت لل�شينما 

لوجدت جمهورًا يف كل بلدان العامل. 

حني ن�ش���ر مقال”حممد خ�شري ومغامرة الق�شة 
العراقية”ع���ام 1973، تق���دم من���ي اأح���د النق���اد 
م���ن جيلنا وق���ال باحل���رف الواحد. ه���ذا املقال 
الق�ش���ة  كتابك”امل���راأة يف  م���ن  بكث���ري  اح�ش���ن 
العراقي���ة«. ه���ذا الناق���د ه���و اأي�ش���ًا مل ي�شع يف 
ح�شبان���ه اأن الق�ش���ة العراقي���ة اجنب���ت تكرلي���ًا 
واحدًا وحممدًا واحدًا. بعد ذلك بحوايل عقدين 
كتبت املق���ال االآخر”الكتابة بالكام���ريًا- درا�شة 
يف املوؤث���رات ال�شينمي���ة يف اأدب حمم���د خ�شري 
1992”ال���ذي ن�ش���ر �شم���ن كتابي”ق���راءات يف 
االأدب والنقد”واأنا اعرتف بف�شل حممد خ�شري 
عل���ّي. اإذ �شع���رت انن���ي ناق���د حقيق���ي بفعل فنه 
العايل، فالن�ص اجليد يخل���ق نقاده اجليدين اأم 

ال�شعيف فا.
* اأن���ت عل���ى �شل���ة يومي���ة بالطلب���ة.. والدر�ص 
النق���دي.. وهما م�شاألتان كانت���ا �شمن توجهات 
الدر����ص اجلامع���ي املتخ�ش����ص، ه���ل مل�شت يف 
االأجيال اجلدي���دة مناذج مثلما كنت���م اأنتم طلبة 
كلي���ات؟ اأم اأن التعلي���م اجلامع���ي مل يع���د موؤثرًا 
اأو فاع���ًا يف تنمي���ة ال���ذوق االأجنب���ي، ومل نقل 

النقدي؟
� ال باالأم����ص وال الي���وم التعلي���م اجلامع���ي قادر 
عل���ى اأن يخل���ق نق���ادًا، واالآن الو�ش���ع ا�شواأ من 
قب���ل، اذكر اننا تخرجنا يف ع���ام واحد ومرحلة 
واح���دة اأنا والناقد عبد اجلبار عبا�ص، والدورة 
الت���ي �شبقتن���ا بعام واح���د خرج���ت الناقد طراد 
الكبي�شي وال�شاعر الناقد واالأكادميي خالد علي 
م�شطف���ى واآخري���ن. االآن.. عدد ه���وؤالء يقل بني 
الطلب���ة وال�شبب ه���و اأن الكت���اب املطبوع خ�شر 
مواقعه ل�شالح التلفزي���ون والكومبيوتر، ويف 
راأي���ي و�شائ���ل الثقاف���ة اجلديدة هذه ق���د تو�شع 
اآف���اق املعرفة اأفقي���ًا لكنها تقل�شه���ا عموديًا، اإنها 
متنح �شاندويجًا ثقافيًا ال وجبات د�شمة، ورمبا 
كان الكتاب املطبوع كذلك يف ع�شر الطباعة فقد 
ن�شر الكت���اب العلم واملعرفة وخل���ق دميقراطية 
التعلي���م، لكن���ه اأنهى ع�ش���ر الثقاف���ة املو�شوعية 
التي �شبقت الكت���اب واجته بها نحو التخ�ش�ص 
ال�شي���ق. وهك���ذا يخل���ق كل منعط���ف جديد يف 
املعرف���ة والثقافة. طبعًا هناك م���ن الطلبة اليوم 
من هم اف�شل منا معرفة واأطول باعًا لكن عددهم 
يف تناق����ص. كما اأن ناق���دي االأدب املعروفني مل 
يكون���وا نق���ادًا الأنهم خريج���و جامع���ات، بل اإن 
جهوده���م الذاتي���ة هي الت���ي خلقت منه���م نقادًا، 
واإن كن���ا ال نغفل ف�ش���ل اأ�شاتذته���م يف دفع هذه 

املواهب اىل اأمام.
املوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة ذات مناه���ج قدمية بالية 
غري حوارية، قائمة على الراأي الواحد وال�شوت 
الواح���د، وطرائق التعليم تتم عن طريق التلقني 
وحفظ املعلومات حفظ���ًا ببغاويًا، بل اإن العديد 
اذ  ال�شفاهي���ة  ع�ش���ر  يعي�ش���ون  اال�شات���ذة  م���ن 
يطلب���ون اىل طلبته���م حفظ الن�شو����ص ونقدها 
�شفاه���ًا كم���ا اأن نظ���م التعليم تفتق���ر اىل التعدد، 
وق���د ا�ش���ف ل���ك الواقع مائ���ة باملائة ح���ني اقول 
اإن طلب���ة اللغ���ة العربي���ة ال يعرفون م���ن ال�شعر 
احلديث �شوى ال�شياب، وال يعرفون من ال�شياب 

�ش���وى مطلع”اإن�شودة املطر”الأنهم در�شوها يف 
املتو�شط���ة وال يعرف���ون م���ن الروائي���ني �شوى 
الركاب���ي الأنه���م در�ش���وه يف الكت���اب املنهج���ي، 
وانك ق���د ال جتد واحدًا بني مائ���ة طالب وطالبة 
ق���راأ رواية اأو ق�شة اأو ق�شيدة حديثة. وقد جتد 
م���ن يح�ش���ر ر�شال���ة الدكت���وراه ع���ن روائي مل 
يق���راأ موؤلفاته، وال يعرف رواي���ات جمايليه من 

العراقيني اأو العرب.
* ال�شاح���ة النقدية العراقية م�شطربة، وفيها ما 
ميكن���ه اأن يتطور وفيها ما مل يتطور، كيف ترى 

ذلك..؟
� هذا قانون كل االأ�شي���اء وكل الع�شور واأحوال 
التم���دن )بعب���ارة ابن خل���دون( اجلي���ل اجلديد 
يول���د مع ثقافة جدي���دة واأ�ش���كال معرفة جديدة 
تظه���ر عامليًا، بع����ص االأ�ش���وات ت�شتمر وتنمي 
قابلياته���ا وبع�شه���ا يتوقف. ثم���ة عنا�شر �شابة 
ذات �ش���وت قوي ج���دًا االآن يف النقد. فقد قراأت 
كتاب الناقد ال�ش���اب �شعيد املرهج حتليل الن�ص 
ال�شع���ري وذهل���ت ل�شعة وعمق معرف���ة الكاتب، 
ولك���ن اأن���ا اطم���ح اىل روؤية نق���اد عملي���ني بهذا 
امل�شت���وى، وهذا ه���و معيار النق���د احلقيقي، اإذ 
ال يط���ري طائ���ر النق���د بجناح���ه النظ���ري والبد 
م���ن اجلناح التطبيق���ي اأو العمل���ي، والواقع اأن 
نقادنا مقل���ون، اأما ما اقراأه فهو لنقاد من اأجيال 
�شابقة كحامت ال�شكر وطراد الكبي�شي وعبدالله 

ابراهيم، فا�شل ثامر، مالك املطلبي. 
* االأدب العراق���ي، ه���ل جت���د من ال�ش���روري اأن 
يق���راأ ثانية خا�ش���ة ال�شتيني يف �ش���وء املناهج 
احلديث���ة؟ اأم تكف���ي باحلكم عليه مب���ا �شدر من 

اآراء لنقاد واقعيني واأكادمييني؟
� االأدب والنق���د العراقي���ان يف ال�شتين���ات �ش���ار 
ج���زءًا م���ن تاأري���خ االأدب وهو جزء م���ن تاريخ 
احل�شارة، وه���و يق���راأ االآن يف ر�شائل جامعية 
كث���ريًا واإن كانت ذات م�شت���وى غري حميد. لكن 
اأي�ش���ًا القان���ون وا�ش���ح، االأدب اجلي���د يقراأ يف 
كل الع�ش���ور، وت�شفي علي���ه الع�شور من لونها 
مع���اينَّ متجددة، خ���ذ مثًا �شك�شب���ري واملتنبي، 
وخذ من رواية”مو�شم الهجرة اىل ال�شمال”وال 
ي���زال يكتب حتى يومنا هذا ولن تتوقف االقام 
عن الكتابة عنها، وقد يحدث اأن ع�شرًا ال يكرتث 
ملوؤل���ف اأو كت���اب من جن����ص االأدب، لك���ن ع�شرًا 
يليه ينتبه لهذا الكتاب ويوليه عناية كبرية، كما 
فع���ل ال�شكانيون الرو�ص م���ع رواية )تري�شتام 
�شاندي( للكاتب االنكليزي )�شترين( فقد اأعادوا 
االعتب���ار له���ا، وكل ما يكتب الي���وم من روايات 
تدع���ى ما بع���د الرواي���ة اأو املينتافك�ش���ن تعود 
جلذره���ا، اأي رواية )�شت���رين(. ادب ال�شتينيات 
يقراأ ويدر�ص لكن النقد بدرجة اقل بكثري. لكني 

الحظت ب�شع ر�شائل يف جامعة دياىل اأعدت عن 
فا�شل ثامر وعني وعن نقاد عرب حمدثني.

* الناق���د العراق���ي مطال���ب من قبل الكت���اب باأن 
يك���ون حا�ش���رًا يف امل�شهد الثق���ايف.. هل بقيت 
مهمة الناقد مثلما كان���ت متابعًا وقارئًا ومعلقًا؟ 
اأم اأن النقد ابتعد قليًا عن االأدب ليعود اإليه بعد 

اأن يت�شلح بالفل�شفة والعلوم؟
� م���ن ح���ق املب���دع ال���ذي ين�ش���ر عم���ًا اأن يتوق 
اىل روؤي���ة ه���ذا العمل ُي�شهر عل���ى األ�شنة النقاد، 
ولك���ن لي�ص م���ن حق اأح���د اأن يرغ���م الناقد على 
الكتاب���ة عن���ه، اأو يغ�ش���ب عندم���ا ال يكت���ب عنه 
ه���ذا الناق���د اأو ذاك. اأنا من جتربت���ي الكثري من 
الق�شا�ش���ني ينا�شبونني الع���داء الأين مل اكتب 
عنه���م، ويف ه���ذا الي���وم بال���ذات مرَّ م���ن اأمامي 
كات���ب مع���روف، وجتاهلني، الأين �ش���ّوت يومًا 
اىل رواي���ة غري روايته عندما عر�شت الروايات 
للتحكي���م لغر�ص طبع واحدة منه���ا. الناقد يقراأ 
عم���ًا وعندما يخلق العم���ل ا�شتجابات ايجابية 
اأو �شلبي���ة البد عندئذ اأن يكتب �شيئًا، وقد يبتعد 
ع���ن كتاب���ة ما ه���و �شلبي لك���ي ال يث���ري �شاحب 
العم���ل لكن اال�شتجابة االيجابية البد واأن تاأخذ 

طريقها للتعبري عنها.
ثمة حقيقة، اأن معظ���م نقاد اليوم، يف العامل هم 
فا�شف���ة يف الوق���ت نف�ش���ه، واإن الفل�شف���ة باتت 
تعر ع���ن نف�شها من خال النقد االأدبي وخا�شة 
النق���د الروائ���ي اأو ال�شردي���ات وه���ذا �شيف ذو 
حدي���ن، فاالأول ه���و �شياغة جمالي���ة للفكر وهو 
بالت���ايل على �شل���ة وطيدة بالفل�شف���ة، لكن غزو 
الفل�شف���ة ل���اأدب والنقد له �شلبيات���ه بخا�شة يف 
املناه���ج احلديث���ة، الت���ي راح���ت ت�ش���رح الن�ص 
االأدب���ي وتفتته، بحي���ث ابتعد النقد ع���ن القراء 
االأدب���ي  العم���ل  لفه���م  و�شيلته���م  كان  اأن  بع���د 
وتذوق���ه، كم���ا اأن االرتفاع بالعم���ل النقدي اىل 
م�شاف العل���وم الطبيعية ا�شرَّ هو االآخر بالنقد 
وباع���د بينه وبني القراء، ول���ذا مل يعد للنقد من 
قراء �ش���وى جمهور خا�ص وحم���دود جدًا، وقد 
�شبق���ه االأدب، بكل اأجنا�ش���ه يف ذلك. و�شاأ�شرب 
مث���ا، يتغنى ال�شاع���ر بعينني جميلت���ني المراأة 
يع�شقه���ا، واملفرو����ص بالناق���د اأن يو�ش���ل ه���ذا 
الع�شق وتاأثري العين���ني وجمال القول ال�شعري 
اىل الق���ارئ، لك���ن الناقد احلديث يق���دم العينني 
اىل الق���ارئ وق���د �شرح���ت عل���ى طب���ق ومعه���ا 
م�ش���رط، ال�شبكي���ة والقرني���ة واج���زاء اخ���رى. 
الواقع���ة العلمية �شيء والواقعة ال�شعرية �شيء 
اآخ���ر، وينبغي اأن ي�شع النقاد ذلك يف اعتبارهم 

وهم يعاينون الن�ص املنقود.
* د. �شجاع، كيف تت�شورون العاقة بني الن�ص 
النق���دي والن����ص االإبداع���ي؟ وم���ا ه���ي العاقة 

بينهما؟
� ه���ذا ال�شوؤال يت�ش���ل بالذي �شبق���ه. ثمة مقولة 
جللدم���ان اأ�شعه���ا ن�ش���ب عيني ح���ني اأكتب يف 
النقد. اأن ا�شاأل ماذا قال العمل االأدبي اأو الن�ص؟ 
وكيف قال؟ وملاذا مل يقله بالطرائق االأخرى؟ وال 
يختلف النقد عندي عن املحا�شرة، اإذ من �شفات 
االأ�شت���اذ اجليد والناج���ح اأال يك���ون حائزًا على 
املعلومة فح�شب، بل اأن ميتلك الطريقة املنا�شبة 
الإي�ش���ال املعلومة اىل ذه���ن الطالب. ويف النقد 
الناق���د ان يو�ش���ل معلومات���ه  اأن عل���ى  اعتق���د 
النظري���ة للق���ارئ دون تنط���ع اأو معا�شل���ة وان 
تك���ون لغته �شل�ش���ة وعلى ق���در املعن���ى وخالية 
م���ن الرثث���رة والرته���ل، والناقد اجلي���د هو من 
يتماه���ى مع الن����ص املنقود ويخلق ن�ش���ًا نقديًا 
جميًا ال يقل يف جماله عن العمل الفني املنقود. 
�شاأ�شرب مثا باأب���ي نوؤا�ص وخلف االأحمر حني 
جاء االأول يطلب من الثاين اأن يعّلمه كيف يقول 
ال�شع���ر، فقال له: اذهب واحفظ األف مقطوع من 
�شع���ر الع���رب، فذهب وع���اد اىل خل���ف االأحمر، 

فقال له خلف: اإذهب وان�شها. 
انا اأميل اىل ه���ذا، طبعًا اعني يف النقد العملي، 
اأن افهم املناهج النقدية، لكنها يجب اأن تظل يف 
خلفي���ة ال�شورة، اأم���ا الن�ص فينبغ���ي اأن يحتل 

مقدمة ال�شورة.
* م���ا امل�ش���ادر املعرفي���ة الت���ي تاأثر به���ا الن�ص 

النقدي العراقي يف راأيكم؟
� مرجعيات النقد يف الع���راق متعددة، وخمتلفة 
بح�ش���ب احلق���ب، ويف العم���وم ف���اإن مرجعيات 
الناق���د العراقي، مرجعيات غري مبا�شرة، اعني، 
باأن ما ي�شدر يف م�شر ولبنان يف اخلم�شينيات 
وال�شتينيات عن الناق���د امل�شريني واللبنانيني. 
ويف الثمانيني���ات انتق���ل املركز اىل باد املغرب 
العربي، وبخا�شة املغ���رب وتون�ص، ويف النقد 
ال�ش���كاين كان النقد االنكلي���زي واالأمريكي اأو 
ما �شمي بالنقد االر�شطوطالي�شي اأو اجلديد يف 
الثاثيني���ات واالربعينيات ه���و امل�شدر للعرب 
عموم���ًا، وكان م�ش���درًا مهم���ًا لكت���اب ال�شاع���رة 

الناقدة نازك املائكة.
يف  الرو����ص  ال�شكاني���ني  ترجم���ة  م���ع  ث���م 
الثمانينيات، بداأ النقد العربي عمومًا يتاأثر بهذا 
املرج���ع، اما النق���د االجتماعي فكان���ت م�شادره 
جلدم���ان  واأخ���ريًا  ولوكا����ص  وفي�ش���ر  ه���اوزر 
وم���ا �شم���ي بالبنيوي���ة التكويني���ة. ث���م ج���اءت 
الثمانيني���ات وه���ي حتمل رياح النق���د البنيوي 
الهيكل���ي وع���رف العراقي���ون كغريه���م �شعري���ة 
تودوروف، واآث���ار باكي�شون، وروالن بارت ثم 
ما بعد البنيوية كجاك دريدا والنقاد االأمريكيني 
الذي كتبوا النق���د التفكيكي. وهكذا فاإن مراجع 

ه���ذا النقد ال حت���د، وهي متغرية دائم���ًا وفق ما 
يجري يف العامل ويف العامل العربي.

* اأي املناه���ج النقدية تعتق���دون اأنها اأكرث افادة 
من غريها اأثناء القيام بعمل نقدي؟

� كل منه���ج م���ن مناه���ج النق���د يركز عل���ى جانب 
اأو طبق���ة م���ن الن����ص اأو العم���ل االأدب���ي ويهمل 
م���ا ع���داه، واالف�ش���ل اأن يق���رتح الن����ص نف�ش���ه 
املناه���ج الت���ي ميك���ن اأن ي�شتجي���ب له���ا، االأدب 
والف���ن يجب اأن يكون لهم���ا ا�شتقال ن�شبي عن 
االيديولوجي���ا، اأي اأن الوظيف���ة اجلمالي���ة ه���ي 
الت���ي يجب اأن حتظ���ى باهتمام الناق���د ثم تليها 

الدرا�شة االجتماعية او النف�شية او التاأريخية
* كي���ف تت�ش���ورون م�شتقب���ل الن����ص النق���دي 

العراقي؟
� اأي كان الو�ش���ع الثقايف، والو�ش���ع ال�شيا�شي 
يف العراق. ف�شيكون ثم���ة دائمًا نقاد عراقيون، 
يف داخل العراق وخارجه، ي�شهمون مع غريهم 
م���ن النق���اد يف املنطقة والعامل يف بن���اء الثقافة 
واملعرف���ة، لكن م���ن الطبيعي الق���ول اإن النقد ال 
يعي����ص اإال يف البيئ���ات الدميقراطي���ة، وحي���ث 
توجد حري���ات عامة وخا�ش���ة، و�شيزدهر النقد 

االأدبي عندما تتوفر هذه ال�شروط يف البلد.
* م���ا امل�شادر االأدبي���ة التي اث���رت يف تكوينكم 

االأدبي؟
� رمب���ا اأجبت على هذا ال�شوؤال، عندما اأجبت عن 

ال�شوؤال اخلا�ص مبرجعيات الناقد العراقي.
* ه���ل يقوم املثقف العراقي بدوره يف التوعية، 

ولن اأقول يف التغيري فلذلك حديث اآخر؟
� املثقف���ون فئتان، فئة تتحلب �شروع املنافع يف 
كل زم���ان وت�شاي���ع الق���وة يف اأي مظهر ظهرت، 
وهم لاأ�ش���ف االأكرثية، وفئ���ة ملتزمة باالن�شان 
وحقوق كرامته بغ����ص النظر عن دينه او عرقه 
او طائفته، وهوؤالء هم املثقفون احلقيقيون وهم 
قل���ة ل�شديد االأ�شف، والفئ���ة االوىل تغري جلدها 
من حقبة اىل اأخرى، ومتجد القوة على ح�شاب 
حري���ة االن�ش���ان وكرامت���ه، باالأم����ص والي���وم، 
اإن كث���ريًا م���ن ه���وؤالء باع���وا كلمته���م وجمدوا 
الديكتاتوري���ة واحل���روب ونال���وا جوائز وهم 
اليوم ميجدون املذهبية وينحازون لها. واأمامي 
يف ال�شحف منطان م���ن املثقفني، ففي”الطريق 
الثقايف”كلم���ة لزميلن���ا الناق���د يا�ش���ني الن�شري 
بعن���وان )التا�شع م���ن ني�شان تاأري���خ للتغيري.. 
ولك���ن( حتدث فيها عن التغيري ال���ذي كان ياأمله 
املثق���ف وعن الدول���ة املدني���ة الد�شتورية، دولة 
املوؤ�ش�ش���ات والقان���ون الت���ي كان ي�شب���وا اإليها 
قب���ل التغي���ري، ثم ج���اء التغي���ري واذا نحن امام 
حمنة ك���رى ولدت مع االحتال هي هذا العنف 
االهوج والب�ش���ع وامام التطاح���ن واخل�شومة 
املذهبي���ة املقيتة التي ي�شه���م فيها بع�ص مثقفينا 
لاأ�ش���ف. اأنا اأ�شد على يد الناقد الن�شري واأحييه 
على موقفه ال�شجاع. واأمامي يف ال�شحف منط 
اآخ���ر من املثقفني، عرفته جيدًا، الأين عملت معه، 
وراأيت���ه كيف ي�شول ويجول يف العهد ال�شابق، 
وكيف ي�شطهد زماءه بل ورفاقه الذين يعملون 
مع���ه اإداريًا، زار يف وف���ود ر�شمية قارات العامل 
كلها، ثم اإذا به االآن –وهو الذي عرف باحلداثة 
واحلداثوي���ة- يرتدي م�ش���وح الرهبان، يرتدي 
ثياب رجل الدين وي���رر انتماءه للعهد ال�شابق 

بعدائه لل�شيوعية بدوافع دينية.
ثم���ة اأذن مثقف���ون مغلوب على اأمره���م، بع�شهم 
ي�شم���ت خوف���ًا، ومن حقه اأن يخ���اف، وثمة اىل 
جانبه���م مثقف���و ال�شلط���ة يف كل زم���ان، ولك���ن 
لي����ص يف كل م���كان، وان���ا اذك���ر كي���ف اأن اأح���د 
املثقف���ني وه���و ر�ش���ام انطباعي فرن�ش���ي رف�ص 
اأن يت�شل���م جائ���زة م���ن وزير املع���ارف وخاطبه 
قائًا:”اأن���ت غري موؤه���ل اأن متنحني جائزة يف 
الفن”ولاأ�ش���ف نحن ال�شرقي���ني، نفتقر اأو نكاد 
اىل ه���ذه النماذج من املثقفني! برغم اأن علينا اأن 
نفخر مبثقفينا التنويريني الكبار من طه ح�شني 
وحتى ن�شر حامد اأب���و زيد وعلي الوردي ومن 

�شياأتي بعدهم من التنويريني الكبار.

شجاع العاني: التعليم الجامعي غير 
قادر على أن يخلق نقادًا

لقاء اجراه:
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د. باقر الكرباسي

 فف���ي الن�ش���ف االأول من الق���رن الع�شرين، كانت 
الع���دد  �شئيل���ة  الق�ش�ش���ي  النق���د  يف  الكتاب���ة 
وحم���دودة االأهمي���ة، ل���ذا ال ترق���ى اىل م�شتوى 
حرك���ة نقدي���ة يعت���د به���ا، ولكنه���ا ن�شج���ت يف 
خم�شينات القرن نف�شه م���ع ظهور املامح الفنية 
للق�ش���ة احلديث���ة، اإذ �شه���دت تط���ورًا يف الوعي 
النق���دي ل���دى ه���وؤالء، وال�شيما يف كتاب���ات عبد 
امللك نوري وف���وؤاد التكريل وغائب طعمة فرمان 
وج���را ابراهي���م ج���را، ويف ع���ام 1954 �شدر 
اأول كت���اب يقوم بدرا�شة اأعمال عدد من القا�شني 
العراقيني عنوانه )نظ���رات يف التيارات االأدبية 
احلديث���ة يف الع���راق( للدكت���ور جمي���ل �شعي���د، 
ف���كان من الكت���ب  الرائدة  يف جماله���ا، اأما كتاب 
عب���د الق���ادر اأم���ني )الق�ش����ص يف االأدب العراقي 
احلدي���ث( ال�ش���ادر ع���ام  1956، ه���و اأول كتاب 
يخ�ش����ص مادته كله���ا للق�شة العراقي���ة، واأ�شدر 
الدكت���ور داود �شل���وم كتاب���ه املو�ش���وم )تط���ور 
يف  العراق���ي  االأدب  يف  واالأ�شل���وب  الفك���رة 
الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر والع�شري���ن( ع���ام 1959، 
مب���ا يحمله م���ن قيمة نقدي���ة تاأ�شي�شي���ة يف النقد 
االأدب العراقي احلدي���ث عامة وال�شرد على وجه 
اخل�شو�ص. ويف ال�شتين���ات من القرن املا�شي، 
�شه���د الو�شط الثق���ايف ظهورًا وتبل���ورًا وا�شحًا 
للحركة النقدي���ة، وال �شيما يف جمال نقد ال�شرد، 
ففي هذه املرحلة ظهرت ب���وادر االجتاهات التي 
تبل���ورت فيما بع���د، وحتديدًا املنه���ج االنطباعي 
عل���ى ي���د الناق���د الدكت���ور عل���ي ج���واد الطاهر، 
وكذلك الناقد الدكتور عبد االإله اأحمد، ويليها يف 
الظه���ور يف الن�ش���ف الثاين من العق���د ال�شتيني 
النقاد: با�شم عبد احلمي���د حمودي وفا�شل ثامر 
ويا�ش���ني الن�شري و�شجاع الع���اين وعبد اجلبار 
عبا�ص وباق���ر الزجاجي وعبد اجلب���ار الب�شري 
وعم���ر الطال���ب و�ش���ري م�شل���م وعبا����ص عب���د 
جا�ش���م وفوزي كرمي وحم�ش���ن جا�شم املو�شوي 

وموؤي���د الط���ال ويو�شف منر ذي���اب. ومن ثم ما 
بعد ال�شتيني���ات جاءت حم���اوالت الدكتور جنم 
عب���د الل���ه كاظ���م ود.  عب���د الله ابراهي���م وحممد 
�شابر عبيد و�شعيد الغامني وغريهم. والدكتور  
�شج���اع العاين من النق���اد املهمني يف هذه الفرتة 
وما بعده���ا، فكان���ت بدايات الع���اين النقدية يف 
املرحل���ة الثاثلة يف كلية االآداب جامعة بغداد عام 
1962/1961، وكان الدر����ص در�ص النقد االأدبي 
احلدي���ث، واالأ�شت���اذ ه���و الدكت���ور عل���ي ج���واد 
الطاهر، كان �شج���اع العاين وعبد اجلبار عبا�ص 
وال�شاعر ر�ش���دي العامل والقا�ص ن���زار عبا�ص، 
النقدي���ة  ومادت���ه  االأ�شت���اذ  ب���ني  التفاع���ل  وكان 
احلديث���ة وطلبت���ه على اأ�ش���د ما يك���ون، وعندما 
طلب االأ�شتاذ منهم كتابة ابحاث يف النقد، اختار 
�شجاع العاين اأن يكتب يف الرواية ال عن ال�شعر، 
فكانت بحث���ًا عن رواية )االأي���ام امل�شيئة( ل�شاكر 
جابر التي �شدته وجليه بقوة، ب�شبب عزفها على 

وت���ر ح�شا����ص هو الفك���ر الي�شاري ال���ذي كان قد 
اأ�شب���ح التجمع العراقي اآن���ذاك، ففي تلك الفرتة 
اكت�شف �شجاع العاين يف نف�شه ا�شتعدادًا، للنقد 
وحتدي���د  نقد ال�شرد، ويف عام1964  كتب مقالة 
ع���ن رواي���ة )الل�ص وال���كاب( لنجي���ب حمفوظ 
عنوانه���ا )م�شكلة الوع���ي يف الل����ص والكاب(. 
وكت���ب عام 1966 عن رواية )النخلة واجلريان(  
لغائ���ب طعم���ة فرم���ان، اذ اأعل���ن يف مقالت���ه ع���ن 
والدة الرواي���ة الفني���ة يف الع���راق، يع���د الناق���د 
�شجاع العاين واحدًا من رواد املنهج االجتماعي 
يف نق���د ال�ش���رد يف الع���راق، و�شمن ه���ذا املنهج 
اأف�شحت م�شريته النقدية - التي قاربت اخلم�شة 
عق���ود – ع���ن تتاب���ع التي���ارات املختلف���ة ابتداًء 
ب�شورت���ه  املارك�ش���ي  االجتماع���ي  النق���د  م���ن 
التقليدي���ة التي حمله���ا كتابه )امل���راأة يف الق�شة 
العراقي���ة( و�ش���واًل اىل �شو�شيولوجي���ا الن����ص 
ال�ش���ردي التي ثبتته���ا درا�شاته االأخ���رية، وهذا 
ال يلغ���ي دور الع���اين الرائد يف النق���د الق�ش�شي 
يف الع���راق – ح�شبم���ا تق���ول الباحث���ة �شوالف 
م�شع���ب مه���دي يف اطروحتها – وال���ذي يتمثل 
يف كتاب���ه )البناء الفن���ي يف الرواية العربية يف 
الع���راق( وم���ا تبعه من درا�ش���ات عديدة يف كتبه 
)يف اأدبن���ا الق�ش�ش���ي املعا�شر( و )ق���راءات يف 
االأدب والنق���د( و )مترينات نقدية(، ففي درا�شته 
الناق���د  تعام���ل  العراقي���ة(  الق�شت���ه  )امل���راأة يف 
�شج���اع العاين مع الن�شو����ص ال�شردية على اأنها 
تعبري مبا�شر ع���ن اراء كتابها، منطلقًا من اجتاه 
تعب���ريي رومان�ش���ي يرب���ط ب���ني العم���ل االأدبي 
ومبدعه، ويعد هذا االجتاه �شمة غالبة ووا�شحة 
عل���ى معظم اخلطاب النق���دي العربي حتى نهاية 
ال�شتيني���ات، وا�شح���اب ه���ذا اخلطاب ه���م نقاد 
و�شعي���ون مارك�شي���ون ا�شتن���دوا اىل مق���والت 
النق���د التعب���ريي الرومان�ش���ي االأدب���ي، فالناق���د 
�شجاع الع���اين هنا تبنى منهجي���ًا ماديًا تاريخيًا 

مارك�شي���ًا لفهم ال�ش���كل االأدبي عندم���ا ربط ن�شاأة 
الرواية العربية ودخول اال�شتعمار االأوربي اىل 

العراق والوطن العربي.
ِان العلمية النقدية عند �شجاع العاين ال تقف عند 
حدود و�ش���ف وحتلي���ل الظاهرة الفني���ة، وامنا 
هن���اك دائمًا �شعي للك�شف عن الداللة االجتماعية 
الكامن���ة  واالقت�شادي���ة  ولثقافي���ة  وال�شيا�شي���ة 
وراء تل���ك اال�شكال والظواهر االأدبية الفنية، لقد 
اأب���دى الناقد �شجاع الع���اين حر�شًا وا�شحًا على 
تنويع اأدوات���ه املنهجية واالإجرائية يف درا�شاته 
النقدية لاأعمال ال�شردية، فحاول دائمًا اأن يدمج 
ب���ني التيارات واالجتاه���ات النقدية داخل املنهج 
املت�شي���د اأو املناه���ج املتعددة، اذ اأف���اد من املنهج 
ال�شو�شيولوج���ي وه���و ما �شّم���ي ب�)علم اجتماع 
الن����ص( كما اأن تبني الع���اين للمنهج االجتماعي 
باأ�شكال���ه وتيارته املختلف���ة، مل يقف حائًا اأمامه 
الل�شاني���ة  النقدي���ة  املناه���ج  اىل  الول���وج  دون 
والن�شية وال�شكلية، فج���اءت درا�شته املو�شومة 
)البناء  الفني يف الرواية العربية يف العراق( و 
)اأ�شاليب ال�ش���رد والبناء يف الرواية العربية يف 
الع���راق( يف منت�شف ثمانينات القرن الع�شرين، 

لتمثا بداية الولوج يف هذه املناهج.
اأما لغته النقدية فقد كان ميلك �شجاع العاين لغة 
نقدية مفعمة بالطابع االجتماعي وااليديولوجي 
يف  )امل���راأة  درا�شتي���ه  �شيم���ا  وال  والتاريخ���ي، 
الق�شة العراقية( و )الرواية العربية واحل�شارة 
االأوربي���ة( بعدها بداأت لغة الناق���د العاين تظهر 
معرة عن منهجيه اجلديل والتوفيقي بني �شكل 
العمل ال�شردي وم�شمونه ودرا�شتهما، اأي اأن لغة 
خط���اب العاين النقدية هي لغ���ة و�شيطة منهجة، 
و�شطي���ة الأنها تقف و�شطًا ب���ني املناهج ال�شياقية 
وغري ال�شياقية، ومنهجية : الأن الو�شطية مل تكن 
بطريقة فو�شوية وغ���ري علمية واإمنا كانت وفق 

وعي منهجي ومعريف.

ال�ش����ك اأن االأدب يتمرك����ز يف اأبع����اد معرفي����ة تتمثل 
يف التجرب����ة االأدبي����ة ومبدعه����ا واحلقب����ة الزمنية 
والتاريخي����ة التي اأجن����ز فيها.. والت����ي يك�شف عن 
اأبعاده����ا الفني����ة وامل�شمونية ويحق����ق اأداتها النقد 
االأدب����ي.. كون����ه احلا�شن����ة الروؤيوي����ة الت����ي تاأخذ 
الناقد اىل كن����ه الن�ص االأدب����ي في�شتنطق ما وراءه 
ويك�ش����ف عن خباي����اه.. باعتم����اده منهج����ًا ن�شيًا.. 

حتليليًا.. تاريخيًا.
والناق����د �شجاع م�شلم العاين ي����رى كما نرى اأن كل 
منه����ج من مناهج النقد يركز على جانب من جوانب 
العمل الفن����ي.. لذا فالن�ص هو ال����ذي يقرتح لنف�شه 
املنه����ج الذي ميكن اأن ي�شتجيب ل����ه.. واإن الوظيفة 
اهتم����ام  تت�ش����در  اأن  يج����ب  الت����ي  ه����ي  اجلمالي����ة 

الناقد..
الدكت����ور �شج����اع م�شل����م الع����اين، االأنب����اري املولد  
�شن����ة 1940..هن����اك تعل����م وترع����رع.. ويف بغ����داد 
كان تخرج����ه اجلامعي وعمل����ه يف التعليم الثانوي 
ع����ام 1963.. ث����م انتقال����ه اىل اخلدم����ة اجلامعي����ة 
والتدري�ص يف جامعة الب�شرة عام 1976.. وهناك 
ي�شارك يف تاأ�شي�ص املركز الثقايف جلامعة الب�شرة 
الذي �شّيف العديد من ال�شخ�شيات املنتجة للثقافة 
حملي����ًا وعربي����ًا.. ويف نهاية الثمانيني����ات يوؤ�ش�ص 
ملتقى ال�شياب.. وامل�شغ����ل الفني داخل اأروقة كلية 
االآداب نهاية الت�شعينيات، حيث جعل اأبواب الكلية 
م�شرع����ة اأمام االأدباء لطرح جتاربهم االبداعية اأمام 

الطلبة..
ناق����د  فه����و  اأكادميي����ًا،  كون����ه  ع����ن  ف�ش����ًا  الع����اين 
حداث����ي متميز يع����د يف طليعة النق����اد املحدثني مبا 
اأجن����زه من بحوث وم����ا قدمه من موؤلف����ات اإبداعية 
مم�شك����ة باأدواته����ا النقدي����ة بثقة عالي����ة تك�شف عن 
بع����د مو�شوعي م����ع انحياز ملو�شوعي����ة املعا�شرة، 

وتنح�شر هذه املوؤلفات يف:
1� املراأة يف الق�شة العراقية  /1972

2� الرواية العربية واحل�شارة االأوربية /1979
3� اأدبنا الق�ش�شي املعا�شر  /1989

4� البن����اء الفن����ي يف الرواية العربي����ة يف العراق / 
بناء

ال�شرد/1994
5� البن����اء الفن����ي يف الرواية العربي����ة يف العراق/ 

الو�شف وبناء
املكان/1994

6� قراءات يف االأدب والنقد /2000
االفرتا�����ص  اأو  التخيي����ل  يف  نقدي����ة  مترين����ات   �7

2010/
فالع����اين يف در�شه النقدي ناق����د يتميز بقدرته على 
اال�شرت�ش����ال ودق����ة املاحظ����ة وعمقه����ا باخرتاق����ه 
وعب����ور  االأدبي����ة  التاريخي����ة  االمت����دادات  اج����واء 
االأ�شوار واحل����دود لنقل منتج����ات ثقافية تدل على 
رق����ي معرفيت����ه ومو�شوعيت����ه يف التحليل وتف�شري 
املمتنع ب�شهولة.. لذا فالعاين ناقد ي�شتحق بجدارة 

اأن نقول عنه اأنه الناقد ال�شهل املمتنع.
العاين يطم����ح اىل تطبيق منهج فني ثقايف تكاملي 
ع����ر ممار�شات����ه النقدي����ة التطبيقي����ة وا�شتغاالت����ه 
الفكرية مع جتاوز االنطباع الذي يقرتن بالقراءات 
التاأثريي����ة والغو�����ص يف ثنايا الن�ص لغ����ًة وتركيبًا 
ودالل����ة. م����ع حماول����ة توكيد املنظ����ور اجلمايل يف 
لغت����ه النقدية، وجت����اوز املنهجية بتبني����ه املقاربات 
احلديث����ة واإفادت����ه م����ن البنيوي����ة وال�شيميولوجيا 
وعلم الداللة، لتحقي����ق اال�شتجابة للحاجات الفنية 

والتقنية واجلمالية..
لق����د اعتم����دت قراءات����ه النقدي����ة للمنج����ز ال�ش����ردي 
عل����ى بنيتني اأ�شا�شيت����ني: اأوالهما: وح����دات البناء 
ال�ش����ردي. اذ تتبع وت�شتقرئ بنى ال�شرد والو�شف 
من جهة.. وبن����اء ال�شخ�شيات وت�ش����كل م�شتويات 
وعيه����ا م����ن جه����ة ثاني����ة.. اإ�شاف����ة اىل الزمكاني����ة 
واالأح����داث وترابطه����ا. اأم����ا البنية الثاني����ة فتمثلت 
باملعن����ى.. اإذ كان تتبع امل�ش����كات االجتماعية التي 
ت����زج ال�شخ�شي����ة يف مع����رتك احلي����اة م����ن خ����ال 

املمار�شة وال�شراع..
ل����ذا فه����و ال ينتم����ي عل����ى �شعي����د املنه����ج اأو الروؤية 
للثوابت.. بل للمتحرك يف �شياق التطور واملتغري.. 
والرومانتيكي����ة  الكا�شيكي����ة  ب����اأن  واعي����ًا  ف����كان 
والواقعي����ة والرمزية واال�شلوبي����ة ونظرية التلقي 
واال�شتقب����ال والتاأويل كله����ا ظواهر ثقافية ال تعني 
اأدبًا بعين����ه.. بل تتحدد تاريخيًا لت�شمل اآداب االأمم 

جميعًا.. كما يقول الدكتور الناقد عناد غزوان.
فالع����اين ي����رى اأن الن�����ص يتح����رك بعوام����ل مرئية 
واأخ����رى خمفية )م�شكوت عنه( كم����ا ي�شميها الناقد 
فا�شل ثامر.. والتي يك�شف عنها من خال طروحاته 
النقدي����ة التاأملية التحليلية الت����ي تعتمد على تنوع 
ات�شم����ت  الت����ي  املعرفي����ة  ومرجعيات����ه  م�ش����ادره 

بان�شجامه����ا وح�شا�شيتها الفني����ة وا�شتغال حد�شه 
االبداعي وذائقته اجلمالية ا�شافة اىل حفرياته يف 
امل����وروث الثقايف واهتمام����ه بالن�شو�ص احلديثة، 
لذا فاللقطة امل�شهدية عنده تركيب هند�شي قائم على 
داللة الكلمة حتى تكون م�شحونة باملعنى من خال 
ارتباطها اجلملي، كون العاقة بني الن�ص واحلدث 
عاقة ع�شوية.. جدلية.. ملا يك�شفه الن�ص من ابعاد 
م�شموني����ة وما يحققه احلدث من قدرة على حترير 

املعنى من االفرتا�ص فيجعله واقعًا.
اإن ابداع الناقد العاين يف اعماله النقدية يتمثل يف 
متيزه بني املنه����ج بو�شفه فكرة جتريدية والعملية 

النقدية بو�شفها واقعة جتريبية.
فالع����اين يف نتاجات����ه االأوىل يعتم����د املنهج النقدي 
ال�شو�شيولوجي )االجتماعي( الذي كانت م�شادره 
ارن�ش����ت في�شر وج����ورج لوكات�����ص.. والذي ينطلق 
م����ن اجل����ذور االجتماعي����ة وامل�ش����ون االجتماع����ي 
للن�����ص والتاأث����ري االجتماع����ي. وهذا املنه����ج يرتكز 
عل����ى منط����ق الع�ش����ر وحاج����ات البيئ����ة ومطال����ب 
االن�ش����ان وال يكتفي بالنظ����ر يف املو�شوع �شكًا بل 
يتج����اوزه اىل امل�شم����ون، وهو يف ذل����ك يقرتب من 

ف�شاء )غولدمان( يف نظرته النقدية.
الع����اين يرى اأن مادة العمل الفني ال تنبع من العمل 
االأدبي فح�ش����ب، واإمنا ترتبط بالو�شط االجتماعي 
و�شخ�شي����ة املب����دع، ل����ذا فه����و يحل����ل التجرب����ة يف 
اطاره����ا االجتماع����ي والنف�ش����ي )ال�شايكولوج����ي( 
وم����ن خال بنائها اللغ����وي اأو الت�شويري، فالربط 
ب����ني خمتل����ف املناه����ج لاق����رتاب م����ن روح الن�����ص 
ا�شاف����ة اىل تركي����زه عل����ى التجرب����ة الذاتي����ة الت����ي 
ت�ش����كل العاقات االن�شانية روحه����ا وجوهرها، لذا 
فهو ي����رى اأن الن�ص اجلي����د يخلق ناق����دًا جيدًا فهو 
يق����ول: )اأنا اع����رتف بف�شل حممد خ�ش����ري علي، اإذ 
�شع����رت انني ناقد حقيقي بف�شل فنه العايل(  كونه 
اأول م����ن در�����ص ق�ش�ص حممد خ�ش����ري ودر�شها يف 

اجلامعة خ�شو�شًا )اململكة ال�شوداء(.
الع����اين ناقد يكت����ب بلغة �شهل����ة خالية م����ن التعقيد 
والتقع����ر، كون����ه يتماهى مع الن�����ص فيخلق ن�شًا ال 
يق����ل جمالي����ة ع����ن العمل الفن����ي املط����روح للدرا�شة 
والنق����د والتحلي����ل امام����ه، فه����و ال����ذي جم����ع ب����ني 
مه����ام الباح����ث والناقد والتدري�شي ال����ذي كان على 
م�شت����وى الدر�ص النقدي ناقدًا يطمح اىل تطبيق ما 
ي�شبه املنهج التكاملي مع ميل نحو املزج بني ما هو 

جمايل وانطباعي بروح حداثوية

وقف��ة م��ع مق��االت الدكت��ور ش��جاع 
العاني ومنهجه النقدي 

والمنه��ج  العان��ي  ش��جاع 
النقدي الثقافي

الق��رن  بداي��ة  يف  الع��راق  كان 

العرشي��ن يفتق��ر اىل حركة نقدية 

باملعنى الدقي��ق، عىل الرغم من 

وجود حركة نقدية شعرية ناضجة، 

إذ م��ن الصعب الحصول عىل نقد 

للرسد يف هذه الفرتة، إال أن هذا 

ال مينع من وجود بعض املامرسات 

الفردية للقصاصني أنفسهم سواء 

الكت��اب،  ألع��امل غره��م م��ن 

ف��رى النق��اد أن ما كتب��ه محمود 

أحمد الس��يد من مقدمات ألعامله 

القصصية، وماكتبه من مقاالت يف 

نقد القصص العراقية  واملرصية، 

تحم��ل س��امت الري��ادة النقدية، 

والسيام مقالته املوسومة ب� )فجر 

القص��ة يف الع��راق( املنش��ورة 

عام 1930م، والتي تعد من أنضج 

ما كت��ب يف النق��د القصيص يف 

الثالثيني��ات، م��ام جعله��ا وثيقة 

النتائج  ل��دارس  األهمي��ة  بالغ��ة 

القصيص يف العراق وبالذات يف 

الثالثينيات مبا حملته من تشخيص 

رائ��ع لواقع هذا النت��اج من هذه 

الفرتة من تاريخ العراق الحديثة.

ع�����ل�����وان ال���س���ل���م���ان

مع الراحل �صعد حممد رحيم

مع الروائي احمد خلف



ع����ل����ي داخ����������ل ف����رج 

لظاه���رة  وتق�شي���ه  �شموليت���ه  يف  متك���ن   
التنا�ص يف اخلطاب النقد العربي ب�شورة 
تكاد تكون وافية، وه���و اأمر يكفي الدكتور 
�شجاع الع���اين ف�شًا اأن���ه اأخرجه للمتلقي، 
ومل ُيبقِه حبي�ص املكتبات اجلامعية، فاإنَّ ما 
يثري االإعجاب والتقدير حقًا هو تلك الروح 
النبيل���ة، والوف���اء اجلمي���ل ال���ذي ات�شم به 
الدكتور العاين نا�شر الكتاب، وال �شيما اإذا 

م���ا علمن���ا اأنَّ موؤلفه الدكت���ور �شعد ابراهيم 
عبد املجيد امل�شري اجلن�شية الذي اأقام يف 
العراق مدة تزيد على خم�ص وع�شرين �شنة 
كان ق���د ت���ويف اإثر ح���ادث موؤ�ش���ف بالقرب 
م���ن بغ���داد بع���د ع���ام 2003م، االأم���ر الذي 
كان ميكن مع���ه اأْن تظل اأطروحته املذكورة 
رهينة املكتبات اجلامعية مما يعني اأنَّ عدد 
املطلعني عليه���ا �شيبقى حمدودًا على الرغم 

من اأهميتها واأ�شالة االأف���كار التي ا�شتملت 
عليها �شفحاتها.

اأما عاقة الدكتور العاين مبوؤلف الكتاب، فقد 
�شها هو يف املقدمة التي كتبها للتعريف  خلَّ
بالكتاب واملوؤلف، وفيها نقراأ:”تعرفت على 
�شعد عب���د املجيد، م�ش���ري اجلن�شية، الأول 
م���رة يف الب�ش���رة، ح���ني تقدم���ت اإيلَّ فت���اة 
ي�شحبه���ا �شاب���ان، وطلب���ا اإيلَّ اأن يح�ش���را 

حما�شرات���ي يف النق���د، واأخ���روين اأنه���م 
طلب���ة املاج�شت���ري يف كلية الرتبي���ة، واأنهم 
يفتق���دون اإىل در�ص نق���دي حديث ور�شني 
عب���د  �شع���د  الطالب���ني  اأح���د  وكان  وج���اد، 
املجي���د الذي توثق���ت بعد ذل���ك عاقتي به، 
بع���د اأْن ُنقل���ت اإىل بغ���داد، و�شادفت���ه بائعًا 
للكت���ب يف �شارع املتنب���ي حيث باعة الكتب 
على ر�شي���ف ال�شارع..”وبعد اأْن ُقبل �شعد 
بغ���داد  املجي���د يف جامع���ة  عب���د  ابراهي���م 
لدرا�شة االأدب العربي )مرحلة الدكتوراه(، 
ا�شتم���رت العاق���ة ب���ني االثن���ني، وتوطدت 
ب�ش���ورة اأك���ر من خ���ال متابع���ة الدكتور 
الع���اين ملراح���ل كتاب���ة االأطروح���ة وتقدمي 
امل�شاع���دة ل���ه عن طري���ق تزوي���ده بعدد من 
املاحظ���ات  واإب���داء  واملراج���ع،  امل�ش���ادر 
واالآراء الت���ي اأف���اد منها الباح���ث والبحث، 
ف�ش���ًا عن مراجع���ة اأحد ف�شوله���ا وقراءته 
قراءة ناقدة األزمت الباحث تقدمي �شكره له 

يف مقدمة االأطروحة.
وبع���د مرور عدة �شنوات على وفاة الباحث 
�شع���د ابراهيم عب���د املجيد، يع���ود الدكتور 
الع���اين لي�ش���رب مث���ًا رائع���ًا يف الوف���اء، 
وف���اء االأ�شتاذ لتلميذه، ووفاء العامل لعلمه، 
ولر�شالت���ه االإن�شاني���ة، لين�ش���ر االأطروح���ة 
الت���ي كان هو اأح���د اأع�شاء اللجن���ة العلمية 
التي ناق�شت الطالب يف حمتوياتها، فتكون 
الثمرة كتاب���ًا قيمًا كان م���ن املمكن اأن يبقى 
جمهوال على الرغم م���ن قيمته العلمية التي 
ال يخطئه���ا كل م���ن يقلب �شفحات���ه. ف�شكرا 
للدكت���ور �شج���اع الع���اين الناق���د واالأ�شتاذ 
الذي يذكرن���ا بجيل رائع من االأ�شاتذة طاملا 

اأ�شبحنا نفتقدهم اليوم..

تحّية للدكتور شجاع مسلم العاني

يف خط��وة أكر من رائع��ة يتبنَّى األس��تاذ الدكتور 

ش��جاع مس��لم العاين، نرش كتاب )التناص، دراسة 

يف الخطاب النقدي العريب( للدكتور سعد ابراهيم 

عبد املجيد ع��ىل نفقته الخاصة، وإذا م��ا علمنا أنَّ 

أهمية الكت��اب الصادر ع��ن دار الفراهيدي ببغداد 

عام 2010م، وهو باألص��ل أطروحة نال بها الباحث 

شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام 1999م،

مع فوؤاد التكريل ومالك املطلبي ومو�صى كريدي وعبد اخلالق الركابي


