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ع���ل���ي ج������واد ال��ط��اه��ر

عن الكاتب والكتاب يف نقاط 
* ول����د يف احللة، ورد يف تاري����خ الوالدة االعوام 
ه����و   )1941( واالول   –  1943  ،1942  ،1941

ال�صحيح. 
* در�����س يف احللة مبدر�ص����ة �ص����في الدين احللي 
)االبتدائي����ة(، متو�ص����طة احلل����ة للبن����ن، اإعدادية 

احللة.
ويف بغ����داد بق�ص����م اللغة العربية م����ن كلية االآداب 

يف جامعة بغداد، وتخرج يف 1964/6/25. 
* مل يتعن ومل يقبل على وظيفة – وهاج�صه االول 
واالأخري، االأدب، قراءة وكتابة ونقا�ص����ًا على مدى 
وا�ص����ع ويف القراءة القدمي واحلديث، املو�صوع 
واملرتجم، وعود على ما �صبقه من الزمن احلا�صر 
يف جملتي”الر�صالة”و«الثقافة”وموؤلفات اجليل 

ال�صابق 
* اأ�ص����ابته نوبة قلبية ودماغية، فاأدخل م�صت�صفى 
مرجان يف احللة وبع����د اأن رقد ثمانية اأيام تويف 
على اأثرها يف ال�ص����اعة الثامنة اإاّل ربعًا من م�ص����اء 

يوم اخلمي�س 1992/12/3. 
* يب����دو اأن مطمح����ه االأول كان ال�ص����عر. وقد وجد 
يف خملفاته دفرت ي�صم ثالثن ق�صيدة )من ال�صعر 
العم����ودي( غالبًا واحلر احيانًا من نظمه وبخطه، 
لعله كان يطمح اإىل ن�ص����رها يف ديوان ثم اأ�ص����رب 

عن الفكرة عندما تقدم يف عامل االأدب.
ال�ص����عر جيد الن�ص����ج يغلب عليه ت�ص����اوؤم وحرمان 
وح����زن وزفرات و�ص����يق باحلياة وري����اء النا�س، 
وتبلغ به الكاآبة وال�صعور بالعذاب اأن يتمنى لو مل 
يول����د وقد يثور ويرى م����داواة احلرمان باالإثم – 

واملو�صوع اال�صا�س والدافع االأول هو”املراأة«.
وهو يوؤرخ هذه الق�ص����ائد ويع����ود اقدمها اإىل عام 

1961 )1961/5/6( وعن����وان الق�ص����يدة :”بنت 
حواء”مطلعها: غرق الليل يف دنان اخلمور 

ومتّطى اللهيب يف الديجور 
وال   )1962/11/11( م�ص����فدة  االب����واب  ولك����ن 
يدري اإىل اأين امل�ص����ري )1962/11/13( اأنها يف 

قلبه”ميالد ورم�س”)1962/12/7(. 
وت�صتد االأزمة – بها – عام 1963، ويف هذا العام 
اأكرث ق�صائد الدفرت بن ال�صهر الثاين منه وال�صهر 
ال�صابع، وعنوان هذه االأخرية”اليها”ومطلعها: 

عودي بعد �صاحكا يف كفيء القدح 
وهداأة يف ال�صفاف الزرق تت�صرح.. 

ال�ص����عر جي����د، وَنَف�����س �ص����احبه في����ه َنَف�ْس �ص����اعر 
�ص����ادق التجرب����ة يعانيه����ا يف ذاته حمافظ����ًا على 

�صرها، وكاأنه ين�صد قول ال�صاعر القدمي: 
الأخرجن من الدنيا وحّبكم 

بن اجلوانح مل ي�صعر به اأحد 
ويالحظ  - على هذا – انه رمبا عاد اإىل الق�صيدة 
ال����كاف كاأنه يخاطب رجاًل  – ففتح  – بع����د حن 
عرفت����َك بداًل م����ن خماطبة : عرفت����ِك. ولعله اقتطع 
م����ن الدفرت ث����الث ق�ص����ائد دل عليه����ا الفهر�س هي 
:”الرتاب احلزين”و«حل����م”و«يف وحدتي”املهم 
انه����ا جترب����ة عاطفية عميق����ة جدًا يف نف�ص����ه ويف 
اأع�ص����ابه ولكنه اأ�ص����دل عليه����ا �ص����تارًا كثيفًا فبدت 

وكاأنها مل تكن.. 
اأق����رب دواوي����ن ال�ص����عر العرب����ي اإليه”كان����ت لن����ا 
اأيام”لعم����ر الن�س. ويذكر ان يف الدفرت ق�ص����يدة 
قومي����ة  اجلزائر”وق�ص����يدة  يف  بعنوان”قتي����ل 
بعنوان”ن�ص����يد الن�ص����ور”– االأوىل م����ن ال�ص����عر 

احلر.
* ويبق����ى مطمحه االأدبي ر�صي�ص����ًا فيه على الرغم 

من �ص����دمة التجربة 
كيانه  وا�ص����تغراقها 

كلما وجد ف�صحة من ا�صرتاحة.
وها هو ذا ين�ص����ر يف جملة”االآداب”البريوتية – 
وهي املجل����ة املرموقة اآنذاك – )العدد ال�ص����اد�س، 
ال�ص����عر  نقد”ق�ص����ايا  1963(:”ح����ول  حزي����ران، 
املعا�ص����ر”– كتاب ن����ازك املالئك����ة مبين����ًا تقديره 
للكتاب وحلركة ال�صعر احلر مدافعًا عن الكاتبة – 
وقد ار�ص����ل مقالت����ه من مقره يف احل����رة، وما زال 

طالبًا وان توقف قلياًل عن م�صرية الدرا�صة. 
ثم اأر�ص����ل من احلل����ة اإىل جملة”االأ�ص����بوع”وهي 
يف  ال����واردة  ق�ص����يدته  االأوىل  �ص����نتها  يف 
لث����ورة  اإكب����ار  الن�ص����ور”“هدية  دفرته:”ن�ص����ري 
اليمن العربية”فن�ص����رتها املجلة يف عددها الرابع 

)7 اأيلول(. 
وحن ي�ص����تانف درا�ص����ته يف ال�ص����نة االأخرية من 
الكلي����ة ال ينقط����ع اإب����دًا ع����ن مطمح����ه وت�ص����ميمه 
االآداب،  مبجل����ة  عالقت����ه  ويوا�ص����ل  االأدب����ي، 
فتن�ص����ر له املجل����ة )العدد اخلام�����س – اأيار 1964 
�س821( ق�ص����يدة من ال�ص����عر احلر – هي اأحدى 
عنوانها”خم�ص����ة   – الثالث����ن  الدف����رت  ق�ص����ائد 
بتاأث����ر  ي�ص����ي  احل����ر  �صغرية”و�ص����عره  اأ�ص����ياء 
ق�ص����يدة”العجوز  ومن����ه  والبيات����ي.  ال�ص����ياب، 
واالنتظار”ن�ص����رتها”االآداب”يف العدد الثامن – 

اآب 1964. 
ل����ه”االآداب”يف الع����دد احل����ادي ع�ص����ر  ون�ص����رت 
راأي����ه يف كتاب جليل  الث����اين 1964  – ت�ص����رين 
وروح  احلدي����ث  العرب����ي  الدين:”ال�ص����عر  كم����ال 
الع�صر”فكتب املوؤلف ردًا يف عدد �صباط 1965 مل 
يلب����ث عبد اجلبار عبا�����س ان رد عليه – من بغداد 

– يف ع����دد مار�����س 1965 ردًا فتح����ت له االآداب 
�صدرها وا�صعًا اإذ ا�صتغرق �صبعة من اأعمدتها.

ل����ه جم����الت حمرتم����ة اأخ����رى اأبوابه����ا  وفتح����ت 
يكت����ب  يف”االآداب”البريوتي����ة  يكت����ب  اإذ  فه����و 
يف”االأقالم”البغدادية – وهي يف �ص����نتها االأوىل 
وقد بداأت يف ايلول 1964 – فتن�ص����ر له يف العدد 
لكتاب”املنتم����ي”ويف  عر�ص����اأً   )1965( الراب����ع 
�ص����عر  يف  الطبيع����ة  �ص����ور   )1965( ال�ص����اد�س 

ال�صابي.. 
ني�ص����ان   – يف”العلوم”البريوتي����ة  ويكت����ب 

1968”الثالثية اليائ�صة”من �صعر ال�صياب.
ويزي����د على”ال�ص����عر”ونقد الكت����ب، نق����د الرواية 
والق�صة فتن�صر له”االقالم”يف �صباط 1966”راأي 
يف الرثثرة”و«االآداب”– اأيار 1966، باب النتاج 

اجلديد”لغة االآي اآي«. 
وهك����ذا يتوزع جهده بن االإب����داع والنقد متوجهًا 
ل����الآدب توجه����ا تاما فه����و عمله وه����و حياته وهو 
وت�ص����تكتبه  بقلم����ه  ترح����ب  واملج����الت  غايت����ه.. 
جلريدة”االنب����اء  االأدبي����ة  ال�ص����فحة  وبخا�ص����ة 

اجلديدة”وجملة”الكلمة«.
كت����اب  تاألي����ف  اإىل  كلي����ًا  وان�ص����رف   *
عن”ال�ص����ياب”انتهى من����ه ع����ام 1968 وبانتظار 
فر�ص����ة طبعه بقي خمطوطًا وان ن�صر ف�صوله يف 

جمالت معروفة: االآداب، املثقف العربي، الكلمة.
* ويف عام 1970 يختار من �ص����عره ما ي�صدر من 
ديوان ا�صمه:”اأ�ص����واك الوردة الزرقاء«، النجف، 

مطبعة الغري.
* ويف ه����ذا الع����ام يختار”وظيف����ة”ال تقي����ده كما 
تقّيد الوظائف ا�ص����احبها، وهي العمل يف”الق�صم 
الثقايف”الذاعة بغداد، اإىل جوار ا�صدقاء له ادباء 
ا�ص����تمر في����ه نح����وًا من ارب����ع �ص����نوات )1970 – 
1974( انتقل خاللها م����ن احللة للعي�س يف بغداد 

يف �صقق ي�صاركه فيها ا�صدقاوؤه االأدباء.
* و�ص����جعته بغ����داد و�ص����جعه قرب����ه م����ن مديري����ة 
الثقاف����ة للعام����ة ب����وزارة االع����الم عل����ى ان يجمع 
م����ا ن�ص����ره متفوق����ًا يف املج����الت واجلرائ����د، يف 
عل����ى  �ص����ماه”مرايا  كت����اب  يف  والع����راق  لبن����ان 
 – الطريق”�ص����در يف �صل�ص����لة الكت����ب احلديث����ة 
35 د.ب )1970( ورمب����ا كان يف العن����وان �ص����يء 
من”التوا�ص����ع”احلقيقي عل����ى ما في����ه من طموح 
اإىل كت����ب اخرى جاء الكتاب )من دون مقدمة( يف 
218 �صفحة مق�صما على بابن: االأول نقد ال�صعر، 

الثاين: النقد الق�ص�صي. 
�ص����عر  يف  الطبيع����ة  �ص����ور  االأول:  يف 
ال�صابي،ال�ص����وت، الوحيد، م�صكلتان يف عرو�س 
ال�ص����عر احلر، الت�صكيالت اخلما�صية وال�صدا�صية، 
نظرات يف �ص����عر بلند احليدري �ص����اعر الق�ص����ائد 
املرثية، ولنالحظ اأن ال�صاعر بلند احليدري اختار 
مقال����ة الناق����د عب����د اجلب����ار عبا�س لتك����ون مقدمة 
لديوانه الذي �ص����م جمموعة دواوينه �ص����ادرًا عن 

دار العودة ببريوت. 
ويف الث����اين: مالحظ����ات يف الق�ص����ة العراقي����ة، 

الطامثون، لغة االآي اآي، راأي يف الرثثرة. 
وخت����م الق�ص����م – اأو الكتاب”بالنت����اج اجلدي����د”: 
ال�ص����اروين  اأدبية”ليو�ص����ف  املنتمي،”درا�ص����ات 

واإمن����ا ذكرت – هنا – كما �ص����اأذكر عند الكالم عن 
الكت����ب االأخرى – مواد الكت����اب الأن موؤلفه اختار 
مما ن�صر ومل ين�صر كل ما له، والأنه مل يذيل مواده 
باأماكن الن�صر وتواريخه، مما ي�صيع على القارئ 
– والباحث – التمكن من املتابعة – هذا اإىل اأن 

الكتاب �صدر من دون فهر�س ملواده. 
وق����ارئ الكت����اب اأمن����ا يواجه قلم����ًا متمكن����ًا وراأيًا 
وطيدًا، اأنه يقراأ ال�صتاذ متمر�س يعرف قدر الكلمة 
لدى غ����ريه وعلى قلمه – ويلم باأركان مو�ص����وعه 
املام العامل مهما ات�ص����ع ما بن بغداد والقاهرة اأو 

بريوت اأو تون�س. 
لطب����ع  فر�ص����ة   1971 ع����ام  يف  وحان����ت 
كتابه”ال�صياب”لي�صدر يف العدد )12( من”كتاب 
اجلماهري”ع����ن مديري����ة الثقاف����ة العام����ة بوزارة 
االع����الم، حن حان����ت الفر�ص����ة كانت قد �ص����درت 
كت����ب ع����ن ال�ص����ياب ومقاالت، و�ص����درت لل�ص����ياب 
نف�ص����ه”قيثارة الريح”م����ن بدايات ال�ص����اعر، لكن 
املوؤل����ف – عب����د اجلبار عبا�����س – ق����دم كتابه اإىل 
املطبع����ة كم����ا انتهى من����ه عام 1968 بع����د ان كتب 
مقدم����ة راآه����ا الزم����ة يف تبي����ن احل����ال ارخه����ا ب����� 
1971/11/3 وقد �ص����در الكتاب ب� 244 �ص����فحة 
عام 1972/1392 وا�ص����تقبل ا�صتقبااًل ح�صنًا وال 
غ����رو النه ملتقى نابغتن وملا ي�ص����عر به الناقد من 
دي����ن يف عنقه لل�ص����اعر – ج����اء الكت����اب يف اأربعة 
ف�ص����ول البداية، الت�صحية، بن ال�صياب واليوت، 

املوت.
* وم�صى يوايل الن�صر.

ق�صة  ون�ص����ر يف”اجلمهورية”)1975/12/17( 
ق�صرية بعنوان )ال�صوء(. 

وكتب يف ني�ص����ان 1976 ق�صة ق�صرية على �صيء 
من الطول بعنوان”ال�صوء يف البا�س”فيها ع�صق 
وحرمان وغلب عليها ال�ص����عر احلر وكاأن �صاحبها 

ال يعرف قواعد الق�صة – مل يتهياأ لها الن�صر.
* وم�ص����ى يوايل الن�ص����ر على منهج مطمئن وقلم 
�ص����ّيال وراأي متاأن، وثمرة لقراءات جادة وا�صعة، 
و�صعيًا لتاأ�ص����يل قواعد النقد م�ص����تعينًا مبوهبته 

واخال�صه وثقافته – و�صعره كذلك.
واأخت����ار مم����ا كتب����ه”يف النق����د الق�ص�ص����ي خالل 
عقد ميث����ل مرحلة اعتز بها م����ن جتربتي النقدية، 
فه����و ثم����رة ح����ب لف����ن الق�ص����ة وجه����د الأن اأعط����ي 
يف نق����ده اأ�ص����ياء اأطمئ����ن ل�ص����حتها وقدرتها على 
التو�صيل”لي�ص����در يف الكت����اب عنوانه”يف النقد 
وزارة   – للن�ص����ر  الر�ص����يد  دار  الق�ص�ص����ي”من 

الثقافة واالعالم 1400 /1980 – 330�س. 
للكت����اب فهر�����س وترين����ا نظ����رة اليه �ص����عة امليدان 
ال����ذي يج����ول فيه عبد اجلب����ار عبا�س، واأ�ص����ك يف 
ان كاتبًا عربيًا ات�ص����ع يف نقده ات�صاع عبد اجلبار 
عبا�����س وكاأنه ح����ن يتحدث عن اب����و املعاطي ابو 
النج����ا وتوفي����ق يو�ص����ف ع����واد واب����و بك����ر خالد 
وانع����ام اجلندي – يتحدث عن غامن الدباغ وعبد 
الرحم����ن الربيعي وغازي العب����ادي – وعبد عون 
الرو�صان – ال فرق يف ا�صتكناه العمل الق�ص�صي 
الذي يتناوله بن عراقي او �ص����وداين.. اإنه ي�صرب 
الغور ويعود باللئايل، ليقدمها يف ن�ص����يج من�صق 

بقلم مرهف. 

الكت����اب  ويخت����م 
مبقاالت مهمة عن النقد الق�ص�صي )العراقي(. 

وكان املوؤل����ف – كما يذك����ر يف مقدمته املوجزة – 
يري����د ان ي�ص����من كتاب����ه ه����ذا مق����االت اخ����رى ل����ه 
ذك����ر اكرثها”ولك����ن �ص����ياع و)�ص����رقة( جانب من 
مكتبت����ي يف ظرف خا�س، ح����ال دون ذلك..”ومن 
ه����ذه املقاالت”عامل غائب طعم����ة فرمان الروائي، 
ال�ص����فينة رواية اال�ص����تاذ جربا، اململكة ال�ص����وداء 
جمموع����ة حمم����د خ�ص����ري، يف الق�ص����ة العراقي����ة 
املعا�صرة، الرجال تبكي ب�صمت، الرحيل خل�صري 
عب����د االأمري، االأيام التالية ملجي����د طوبيا، بيت من 
حل����م ليو�ص����ف ادري�����س، ث����م زاد عليه����ا بالقلم يف 
ن�صخة خا�ص����ة: القربان لفرمان، امل�صافة ليو�صف 
ال�صايغ، نافذة يف املنزل الغربي ل�صعدي يو�صف، 
احلدث الثاين لعدنان روؤوف، ال�ص����تارة امل�ص����دلة 

الأ�صعد حممد علي. 
* وم�ص����ى يوايل الن�ص����ر يف اجلرائ����د واملجالت، 
يف العراق وخارج العراق، يف نقد ال�ص����عر، ونقد 
الق�ص����ة ونق����د الكت����ب.. ويف اخلط����رات االأدبي����ة 

والنظرات.. دون اأن يهجر ال�صعر...
ويزداد �صعوره بامل�صوؤولية مبقدار ما يزداد نظره 
يف م�ص����ريته وما قطع منه����ا يف حب للعمل وتقدم 
يف امل�ص����مار.. اأجل ولكن امل�صوؤولية اأكرب، وتكرب 
ومبقدار فخره بالذي حققه يرد مقدار اأ�ص����فه على 
تفري����ط وقع من����ه ومق����دار جتميعه قواه ل�ص����وط 
جديد”اأن النقد ال�صحفي اليوم غريه باالأم�س، فال 
ارجت����ال وال مهاترة، بل م�ص����وؤولية ثقافية تلزمك 
مبزيد من التعلم واال�ص����تجابة والدقة والطموح. 
فلتجتهد اأن تكون مب�صتوى هذه امل�صوؤولية...«. 

ان”التعل����م  م����ع  نف�ص����ه،  يحا�ص����ب  وق����ف  هك����ذا 
واال�صتجابة والدقة والطموح”�صفات مالزمة له، 
وكان له بها �ص����اأن، ولكنه يطمح اإىل املزيد واملزيد 
�ص����اعرًا مب�ص����وؤولية �ص����عوره مبوهبته ور�ص����الته 
لنف�ص����ه ولغ����ريه ول����الآدب وقد �ص����جل على نف�ص����ه 
ه����ذا الذي اأح�ص����ه وراآه يف مقالة تطم����ح باحلياة 
وال�ص����دق ن�ص����رها يف جريدة )لعلها اجلمهورية، 
ولع����ل ذلك ع����ام 1975( بعن����وان واذا ف����ات قارئًا 
ان يقراأها يف اجلري����دة فان الكاتب احتفظ له بها 

لتكون مقدمة 
لكتابه الرابع:”مرايا جديدة”الذي �ص����در عن دار 
الر�ص����يد – وزارة الثقافة واالعالم 1981 – 303 
�����س: عل����ى اأب����واب ه����ي : يف ال�ص����عر، كت����ب، يف 

الق�صة، نظرات، اأوراق نقدية، اعالنات. 
عن����وان املقالة:”�ص����وط اآخر”وه����ي يف ذاتيته����ا 
تدخل يف املختار من جي����اد املقاالت املبدعة وعبد 
اجلب����ار عبا�س كاتب مقالة مبدعة له مقالة اأخرى، 
يف اجلمهورية حتدث فيها عن اطراف من حياته. 
وقد اف����ادت املقال����ة النقدية لديه كث����ريًا من املقالة 

املبدعة. 
لكتاب”مراي����ا جديدة”فهر�س ق����د يغني عن تعداد 
مو�ص����وعاته هنا، ويظه����ر ان املوؤل����ف مل يجد من 
املقاالت ال�صائعة التي كان يريد ان ي�صمنها كتابه 
الثال����ث )يف النق����د الق�ص�ص����ي( اإال”الرجال تبكي 
ب�ص����مت لعبد املجي����د لطفي”واإال”احلدث الثاين 
لعدنان روؤوف”وقد ن�س هناك على �صياع االأوىل 
باحلرف املطبوع، وعلى �صياع الثانية بخط اليد 
يف ن�صخ خا�صة – واذ وحدهما �صمهما اإىل الباب 

الثاين من”مرايا جديدة«. 
ج����اء الكتاب يف �ص����تة اأبواب هي: ال�ص����عر، كتب، 

الق�صة، نظرات، اأوراق نقدية، اعالنات. 
ويالحظ عليه �صيء من انح�صار يف نطاق الوطن 
العربي، وزي����ادة يف االهتمام بالكتب ال�ص����ادرة، 
ورمبا لوحظت زيادة يف ن�ص����بة الطراوة املنبعثة 
عن متك����ن ومعاي�ص����ة، وتت�ص����ح هذه بخا�ص����ة – 
عندما يت�صل املو�صوع بدعوى جتاوز ال�صتينات 
الثالث����ة  االأب����واب  ويف  اخلم�ص����ينات،  مرحل����ة 
االأخ����رية، ومنه����ا”يف ذك����رى رحي����ل ب����در �ص����اكر 

ال�صياب”وال�صياب هاج�س مقيم يف ذات الناقد.
واإذا كان ق����د عر�����س حل�ص����ن م����ردان يف كتاب����ه 
ال�ص����ابق، فان����ه – هن����ا – ي����زداد حما�ص����ة والغ����ة 
وان�ص����يابا، وح�صن مردان جدير منه بكتاب، وقد 
روي ع����ن الناق����د انه كان مزمعًا عل����ى ذلك وله يف 
التح�ص����ري اإىل ذلك اوراق وروؤو�س اقالم.. وحب 

مقيم.
* النق����د وج����وده، الق����راءة والكتاب����ة اأ�ص����ا�س يف 

وج����وده ورمبا مر يف فرتات غلب فيها �ص����يء من 
الياأ�س او �صيء من الهزل.. ولكن هذه �صيء، واإذا 
توج����ه اإىل الق����راءة والكتابة �ص����يء اآخر، يختلف 
متام����ًا، اخت����الف اجلد ع����ن العبث والتف����اوؤل عن 

الت�صاوؤم.
وانه ليوايل الن�ص����ر يف ال�ص����حافة املحلية ورمبا 
ن�صر ق�ص����ائد مما ينظم على فرتات وتقطع وابرز 
ارتباط �صحفي له جرى مع جريدة”الرا�صد«.. ثم 
يف جريدة”الث����ورة«.. من دون اأن يحول ذلك عن 

ن�صر هنا وهناك من هذه اجلريدة وتلك املجلة.
وجدنا له يف الرا�صد : العدد 89 )1971/10/17( 
كلمة ال�ص����فحة / �ص����فحة فكر معا�ص����ر، واذا كان 
ارتباط����ه بالرا�ص����د عل����ى مراح����ل بينه����ا ف����رتات 
م����ن االنقط����اع، راأين����ا مرحل����ة ع����ام 1977 وفيها 
 ،1977/9/4  ،1977/2/3 التواري����خ  مث����ال 
1977/10/2. وراأين����ا مرحلة الثمانينات، وفيها 
مث����اًل – 1980، 81، 82، 83، 84 وكم����ا وجدن����ا 

 .1986
وهو يف”الرا�ص����د”حمرر دائم ينظم فيما ي�ص����ل 
اإىل اجلريدة من اآثار – اآثار ال�ص����باب بخا�ص����ة – 
ويكتب بابا بتوقيع”الرا�صد االأدبي”او الثقايف، 

وقد ين�صر مقااًل خارج هذين الن�صاطن. 
* وحن ينقطع اآخر مرة عن”الرا�ص����د”لتغري يف 
خطة”الرا�ص����د”فيما يذكر من اأ�صباب، ومير على 
انقطاعه قليل من الوقت حتاول”الثورة”اجتذابه، 
ويرد ا�ص����م القا�س ال�ص����حفي جهاد جميد يف تلك 
املحاول����ة وذلك ال�ص����عي ب����اأن يلتقي من����ه املقاالت 
خالل اأما�ص����ي”احتاد االدباء”وميكن ان يرد عام 
1987  او ربعه االخري على وجه التحديد – بدءًا 
لهذه ال�ص����لة يف الكتابة اإىل”الثورة”وقد تن�ص����ر 
له مقالن يف ال�ص����هر، واقدم تاريخ – بن يدي – 
لهذا الن�ص����ر 1987/9/28.. وا�ص����تمر على ذلك.. 
يو�ص����ل املق����ال – او املقال����ن – اليه����ا، وهو مقيم 
يف )احللة( يقراأ ويالح����ظ ويناق�س ويكتب.. يف 

�صاعات جده.
* ال����ذي كتبه عب����د اجلبار عبا�س غ����ري قليل، وهو 
قيم لذات����ه يف معنى النقد االدب����ي، والنقد االدبي 
العراق����ي، وقيم ل����دى درا�ص����ة الكتب الت����ي نقدها 
واالراء الت����ي اذاعها، ومن����ط املقالة التي اأخرجها 
عليه����ا، ومل يقت�ص����ر ال����ذي ظ����ل غ����ري جمموع يف 
كتاب على املق����االت االأخرية للثورة.. وامنا يبقي 
متناث����رًا يف املج����الت واجلرائ����د وكان الب����د م����ن 

اجلمع والطبع والن�صر. 
حتى اإذا تويف عبد اجلب����ار عبا�س 1992/12/3 

فاحدثت الوفاة حزنًا وا�صعًا..
* اأن����ه كان ينظ����ر – وه����و يف �ص����اعات ج����ده – 
فيم����ا كتب ون�ص����ر ليجم����ع �ص����تاته ويعده للن�ص����ر 
يف كت����اب، وت����ربز لدي����ه يف ذل����ك كلم����ات ن�ص����رها 
يف”الرا�ص����د”فيها توجي����ه لل�ص����باب عل����ى طريق 
االدب والنقد وال�صعر، فرياها اأهاًل الأن ت�صدر يف 
كت����اب نافع تعليمي جاء ثمرة لتجربة ومعاي�ص����ة، 
�ص����ماه”اخلطوة االأوىل”وذي����ل مقدمت����ه املوجزة 
بتاريخ 1990/6/21. ومل يكتب للكتاب الن�ص����ر، 

وبقي يف حمفوظاته.
عن مقدمة كتاب )احلبكة املنغمة(

عبد الجب��ار عب��اس.. ص��ورة قلمية

ناقد راحل
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 واعتق���د ب���ان فرتة اإ�ص���رافه على ثقافية الرا�ص���د 
كانت يف ال�صبعينيات لكن االأ�صتاذ الفكيكي حول 
الثقافي���ة الر�ص���ينة اإىل �ص���فحة معني���ة بكتابات 
ال�ص���باب الذين ه���م يف اأول الطري���ق، وكان لذلك 
تاأث���ري كبري – كما روى يل املرحوم عبد اجلبار- 
ازدياد توزيع الرا�ص���د وكان يذه���ب مرة واحدة 
يف االأ�ص���بوع، يق���دم ال�ص���فحات املعّدة ويت�ص���لم 
بري���ده وكان خيالي���ًا م���ن حيث الكمي���ة والتنوع 
وهو حر�س على ا�ص���رتاك امل�ص���اهمن باأي �صكل 
من االأ�ص���كال عرب الردود والتعليق���ات وكثريًا ما 
اأجن���ز �ص���فحاته ونح���ن يف املقهى م���ع تعليقات 
�ص���اخرة واأخ���رى معربة ع���ن اإعجابه، ومب�ص���رة 
ب�صاعر اأو قا�س، الأنه اهتم بربيد ال�صباب املر�صل 
اإليه وكان كثري الفرح عندما ت�ص���له م�ص���اهمة من 
�ص���ابة وانتب���ه عبد اجلب���ار لالإ�ص���كاالت التي كان 
ومازال ال�ص���باب يعانون منه���ا يف الفهم والوعي 
وكيفي���ة التعامل م���ع االأدب والفنون لذا ان�ص���غل 
ف���رتة طويل���ة ج���دًا، الن الف���رتة الت���ي اهت���م بها 
بكتابات ال�صباب كان مكلفًا من الق�صم الثقايف يف 

احدى ال�صحف الرئي�صية ببغداد الأنه مل ي�صتجب 
ان���ذاك اإىل العمل الوظيفي بعد فرتة ق�ص���اها يف 
االإذاع���ة وعم���ل ب�ص���كل ج���دي وكب���ري يف اإع���داد 
اأر�ص���يف للق�ص���ة العراقية مع ق�صا�ص���ن اآخرين، 
هذه الف���رتة التي األقت بظاللها ال�ص���وداوية على 
�صخ�ص���ية عب���د اجلبار وع���اد مهمومًا ومنك�ص���رًا 
والأ�ص���باب عديدة وخ�صر بان�ص���حابه املفاجئ من 
االإذاع���ة كتابه النق���دي الذي تفرغ ل���ه طوياًل عن 
ال�ص���اعر ح�ص���ن مردان كان يردد كثريًا”�ص���رقوه 
مني”واأتذكر ح�ص���رته على �ص���ياع درا�ص���ة مهمة 
ج���دًا وطويلة ع���ن الروائي غائب طعم���ه فرمان، 
م���ع  االأ�ص���بوعي  وارتباط���ه  ان�ص���غاله  وب�ص���بب 
الق�ص���م الثقايف كان ي�ص���لم املقال النق���دي للقا�س 
جه���اد جميد الذي عمل حم���ررًا يف ثقافية الثورة 
وي�ص���لمه جمم���وع املكافاآت يف نهاية ال�ص���هر، لذا 
ب���دت تواري���خ مقاالته التي ن�ص���رها يف الرا�ص���د 
متباع���دة اأحيان���ا ب�ص���بب التزامه االأ�ص���بوعي مع 
ثقافي���ة الث���ورة والتي جمعه���ا يف كتاب”احلبكة 
املنغم���ة”د. علي ج���واد الطاهر وال�ص���ديق عائد 

خ�ص���باك لكني اعتق���د بان م���ا اأعده 
ال�ص���ديق ال�ص���اعر هادي الربيعي مل 
يكن متكاماًل وحتمًا �ص���اع على ال�صديق ال�صاعر 
بع����س منه���ا، الأين راأي���ت الكت���اب عن���د الراحل 
عب���د اجلبار عبا����س اأكرث م���ن مرة وحت���دث عنه 
باإعجاب بو�صفه م�ص���درًا ثقافيًا اأوليًا للطلبة يف 
اجلامع���ات وملن اهتم مبكرًا ب���االأدب، وحر�س اأن 
يكون متنوع���ًا واملقاالت فيه موجزة الأنه حمكوم 
مب�ص���احة ممنوحة له يف �صفحة الكتابات ال�صابة 
وكل االأ�ص���دقاء يف باب���ل راأوا الكتاب لديه مرات 
كث���رية متمني���ًا ن�ص���ره كم�ص���اعد للطلب���ة واآل���ت 
املخطوط���ة اإىل عائلت���ه وهي عبارة ع���ن املقاالت 
املن�ص���ورة، مقتطعة من الرا�صد ومل�صوقة وكتب 
تقدمي���ًا مركزًا وقدم���ه اإىل دار ال�ص���وؤون الثقافية 
ا�صتجابة ل�صغوط اأ�صدقائه، لكن مفاجاأة الراحل 
عب���د اجلبار كان���ت كبرية وموؤملة ل���ه عندما عرف 
مبوقف د. حم�صن املو�صوي الذي كان مديرًا عامًا 
لدائرة ال�ص���وؤون الثقافية والراف�س لن�صر الكتاب 
يف وقت كانت الدار ت�ص���در الع�ص���رات من الكتب 
النقدي���ة الهابط���ة عن اأدب احلرب رك���ن كتابه يف 
مكتبت���ه حتى حلظة وفاته حيث و�ص���عت العائلة 
يده���ا عل���ى كل ماترك���ه الراح���ل. وتاأت���ي مبادرة 
ال�صاعر هادي الربيعي كرمية بوفائها واإخال�صها 
لتاري���خ طوي���ل م���ن العالق���ة ال�ص���داقية املوحدة 
الرا�ص���د  يف  الثنائ���ي  عملهم���ا  ب�ص���بب  لالثن���ن 
وان�صغل الربيعي باإعداد املقاالت وتقدميها للن�صر 
ظه���رت عن الدار التي رف�ص���ته بعد اثنتي ع�ص���رة 
�ص���نة من غياب���ه االأبدي. مب���ادرة ال�ص���اعر هادي 
الربيع���ي تعبري عن وعي ثق���ايف الأهمية التجربة 
النقدي���ة للراحل وتفرده عن غ���ريه من النقاد يف 
الثقاف���ة العراقية على الرغ���م من االختالفات معه 
ب�صبب منهجه النقدي املعروف، لكنه كان مفتونًا 
ب���ه وان مل يكن انطباعيًا بالكامل، الن مقاالته عن 
الق�ص���ة والرواية وال�صعر من�ص���غلة باالجتماعي 
وال�صيا�ص���ي واجلم���ايل. والعودة اإىل درا�ص���اته 
النقدي���ة ع���ن الع���ودة اإىل املنف���ى للقا����س )اأب���و 
املعاطي اأبو النجا( وحيطان عالية الدوار خراط 
ويو�صف اإدري�س يف لغة االآي اأي بان عبد اجلبار 
مل يكن انطباعيًا فقط ويف اأيامه االأخرية ان�ص���غل 
باملناه���ج النقدي���ة احلديث���ة وتفرغ ف���رتة طويلة 
لق���راءة امل�ص���ادر احلديث���ة املوج���ودة يف مكتبة 
احت���اد اأدب���اء بابل. وه���ذا الكالم لي����س دفاعًا عن 
عبد اجلبار الذي عا�س انطباعيًا ومتاأثرًا مبعلمه 
د. عل���ي جواد الطاهر.. اأخريًا �ص���كري لل�ص���ديق 
ه���ادي الربيعي عل���ى ما ان�ص���غل به زمن���ًا طوياًل 
وكلمت���ي حتي���ة ل���ه وا�ص���تعادة لذك���رى �ص���ديقنا 

العزيز الراحل عبد اجلبار عبا�س.

ناجح المعموري

شكيب كاظم سعودي

 عائد خصباك

اذا ذك����ر النق����د االدب����ي العراقي فالبدم����ن ان يع����رج الذاكرعلى فتاه 
الذي رحل عن عاملنا مبكرا � وكان من املوؤمالن ميتد به العمرليتحف 

املكتبة العراقية والعربية باجليد واجلديد من االعمال النقدية.
لق����د بداأ الراح����ل عبد اجلبار عبا�س حياته االدبية يف ميدان ال�ص����عر 
وجمع ق�ص����ائده املن�ص����ورة يف ال�ص����حف واملجالت بن دفتي ديوان 
اطلق عليه ا�ص����م )اوراق الوردة الزرقاء( �ص����در عام 1970، لكنه مل 
يجد نف�ص����ه يف ال�ص����عر، بل وجدها يف لون ابداعي اخر، يكاد يكون 
من ارق����ى الوان الكتابة االبداعية. ال بل ارقاها واعني به النقد النه 
ميثل ح�صيلة قراءات وا�صعة ومت�صعبة يف الوان املعرفة والثقافة.

 كت����ب عب����د اجلبار عبا�����س يف النقد واوقف جهده عل����ى هذا املجال، 
وق����د اهتم باحلديث النقدي عن ال�ص����عر،ال بل ا�ص����در كتابا يف النقد 
ال�ص����عري. تناول فيه ال�ص����اعر الرائد بدر �ص����اكر ال�ص����ياب �ص����در يف 
ال�ص����بعينات �ص����من �صل�ص����لة )كتاب اجلماهري( التي كانت ت�ص����درها 
وزارة االع����الم �ص����ابقا. وق����د عم����ل الراحل عب����د اجلب����ار عبا�س يف 
ال�ص����حافة، وكتب فيها ال�ص����يء الكثري. ولقد ا�ص����رف على ال�ص����فحة 
الثقافي����ة يف جري����دة الرا�ص����د، وكان يكت����ب فيه����ا مقاالت����ه النقدي����ة 

ا�صبوعيا.
ولق����د جم����ع ال�ص����يء الكثري م����ن كتاباته تل����ك املتفرقة يف ال�ص����حف 
واملج����الت، ولي�س اخ�ص����ى على الكتاب����ات من ان تنالها يد ال�ص����ياع 
اك����رث من بقائها حبي�ص����ة تل����ك الدوريات. لذا فان العدي����د من الكتاب 
يجم����ه هذه النتاجات بن دفتي كتاب يظل يطالع اعن القراء ملدة قد 

تطول ويطالعه القراء كذلك.

جم����ع عبد اجلبار عبا�س درا�ص����اته النقدية التي تناولت فن الق�ص����ة 
والرواية ون�ص����رها يف كتاب �ص����ماه )يف النقد الق�ص�صي( �صدر عن 
وزارة الثقاف����ة واالع����الم ع����ام 1980، تن����اول فيه نتاج����ات ابداعية 
ق�ص�ص����ية وروائي����ة ملبعن عراقين وعرب مث����ل :عبد الرحمن جميد 
الربيعي وغامن الدباغ وعبد عون الرو�صان وغازي العبادي وجليل 
القي�ص����ي وحممد عبد املجيد وجنيب حمفوظ وتوفيق يو�صف عواد 

والدكتور عبد الرحمن منيف وغريهم.
ع����ام 1981 ا�ص����در عبد اجلبار عبا�����س كتابه النق����دي الثالث )مرايا 
جدي����دة( الذي كون تعميقا للنه����ج النقدي االنطباعي الذي درج على 

الكتابة فيه.
 مل ي�ص����در نق����ده عن نظرية حم����ددة يف الكتابة النقدي����ة فلي�س اقتل 
للنق����د واالب����داع م����ن نظري����ة حت����دده وي�ص����ري الكاتب مبقت�ص����اها، 
فاالدب تذوق وذائقة، وال �ص����ريمن ان يفيد الناقد من مدار�س النقد، 
النف�ص����ية واال�ص����طورية والواقعية والتاريخية وغريها. اقول يفيد 
وياأخ����ذ بعي����دا ع����ن يتحدد بنظري����ة نقدية حم����ددة، وقد اف����اد الناقد 
الراحل عبد اجلبار عبا�����س من املنهج النقدي االنطباعي ودرج على 
الكتابة فيه ويف �ص����وئه فقدم للقاريء املتذوق درا�صات نقدية قريبة 
من ذوق الق����اريء وفهمه، بعيدا عن املعمي����ات النظرية التي زخرت 
به����ا الكتابات النقدي����ة موؤخرا متاأثرة مبناهج نقدي����ة كانت من نتاج 
الغرب وافرازاته وازماته وان�ص����غل بع�����س نقادنا بالتنظري النقدي 
بعي����د عن التطبيق النقدي ال����ذي نحن بام�س احلاج����ة اليه من اجل 

اغناء امل�صرية االبداعية القافية يف العراق

كان عب���د اجلب���ار عبا����س م�ص���غوال بكتابة 
ديوان”اأفاع���ي  حا�ص���ية  عل���ى  مالحظ���ات 
الفردو�س”لل�ص���اعر الرومانتيك���ي اليا����س 
اأبو �ص���بكة فاأخرجته عن ان�ص���غاله اأ�صوات 
نزل���ت م���ن االأع���ايل، ع���ادت االأ�ص���وات و 
تك���ررت : غ���اق غاق غاق. ه���ب عبد اجلبار 
اىل ال�ص���باك فتح���ه و نظر حم���اوال العثور 

على م�صدر ال�صوت.
تعاىل �ص���وت االأطفال و كانوا يلعبون يف 
الزقاق حتت �ص���ّباكه، نادى االأطفال �ص���رب 
الطي���ور : ي���ا غراب ي���ا غراب / ح���اج علي 
غ���اب/ بفل�ص���ن كمون / �ص���بع رارجنات / 
عال� نغ نغو / عل� نغ نغو / و الله ال ا�ص���يلو 
و ارطخ���و / ف�ص���اح عب���د اجلب���ار فرح���ا : 

الطيور املهاجرة عادت من جديد.
ارتدى مالب�صه على عجل و ما ن�صى معطفه 
الكحلي، نزل الدرجات اىل دراجته و كانت 
يف رك���ن من �ص���احة البيت، اخذه���ا فنادته 
اأم���ه : اىل اأي���ن؟ ق���ال : اأم���ي، انه���ا الطيور 

املهاجرة، اأما �صمعت؟
�ص���األ عب���د اجلباراالأطف���ال يف الزق���اق عن 
م�صارها فاأ�صاروا باأ�صابعهم ال�صغرية اىل 
حيث تابع���ت طريانها، نظر فم���ا كان هناك 
غري �ص���م�س الع�ص���ر، ق���د خ���ّف لونها فربد 

اجلو قليال.
انطل���ق عب���د اجلب���ار بدراجت���ه، ع���ن على 
الطريق و بالعن االأخرى فت�س يف ال�صماء 
فم���ا عرث على اأثر، لكن اأ�ص���واتها و�ص���لت، 
غ���اق غاق غ���اق، كان ال�ص���وت قريبا بع�س 

ال�صئ.
و عندما الح له �صرب الطيور بعيدا انحنى 
عل���ى املق���ود اأك���رث �ص���اغطا على دوا�ص���تي 
الدراج���ة مب���ا ملك م���ن قوة و عن���د اأطراف 
املدينة مال �ص���رب الطيور اىل الي�صار فمال 

معه مبتعدا عن ال�صارع الرئي�س.
قاد عبد اجلب���ار دراجته على حافات حقول 
ما و�ص���ل اليها م���ن قبل فما حلق بال�ص���رب 
وبع���د دقائق تال�ص���ت اال�ص���وات، تال�ص���ت 

تدريجيا.
 * * *

بع���د �ص���نوات عندم���ا ع���رب �ص���رب الطيور 
املهاج���رة �ص���ماء بيت���ه، لب����س عب���د اجلبار 
معطف���ه الكحلي و ركب دراجته و تبع نداء 
قلب���ه كما فع���ل ذلك من قب���ل، و عند اأطراف 
املدينة مال ال�ص���رب اىل الي�ص���ار فمال معه، 
و مب���ا مل���ك من ق���وة �ص���غط بقدمي���ه على 
الدوا�ص���تن، تبع ال�ص���رب و تبع���ه، يف ذلك 
الو�ص���ع اأح�س عبد اجلبار اأن جناحن نبتا 
عل���ى جانبي���ه فخف���ق بهما م���رة و مرتن و 
اأك���رث فارتفع، نزع معطف���ه الكحلي و طّوح 
به يف الهواء ليخف ثقله فاقرتبت امل�ص���افة 
بينه و بن نهاية ال�صرب و غاب عن االأنظار 

اأخريا.
رمب���ا يف العام الق���ادم ياأتي عبد اجلبار مع 

�صرب الطيور املهاجرة، من يدري!

ن�شرت مبدونات الناقد عبد اجلبار عبا�س

م���راي���ا ال��م��ع��ل��م األخ���ي���رة
أنجز الش��اعر ه��ادي الربيعي إع��داد وتقديم”مرايا أخرية”وهو مق��االت يف النقد 

للراحل عبد الجبار عباس وس��أتحدث عن هذا الكتاب وكيفية انجازه من قبل الناقد 

الراح��ل. أش��ار األخ الربيعي للفرتة الت��ي عمل الراحل مح��ررًا يف جريدة الراصد 

وأرشاف��ه عىل الصفح��ة الثقافية التي كانت واح��دة من أهم الصفح��ات الثقافية 

وتش��ارك انذاك مع املرحوم الناقد يوسف عبد املس��يح ثروة يف تحرير صفحتي 

الثقافة واملرسح والثانية خاصة ثروة واألوىل للناقد عبد الجبار 

وللحقيقة البد من اإلشارة للجهود التي بذلها االثنان يف إعداد 

ثقافية الراصد متميزة وقد اس��تقطبت أسامء مهمة يف املجال 

الثقايف والفني..

عبد الجبار عباس.. فتى النقد 
في العراق

مرثية عبد الجبار عباس 
ال��ج��ب��ار.  ال��ط��ي��ور ع����ادت، و ال ع��ب��د   ك��م أح��ب��ب��ت��ه��ا! ال 
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د. قيس كاظم الجنابي

لق����د تاث����ر جي����ل ال�ص����تينيات مبعطي����ات ثقاف����ة 
جي����ل اخلم�ص����ينيات ال����ذي �ص����بقه يف التجرب����ة 
وخ�صو�ص����ا بع����د ث����ورة ال�ص����عر احلر، ث����م جاء 
دور جمل����ة الكلم����ة العراقي����ة )ب����ن عامي 1967 
جي����ل  ام����ام  الطري����ق  مه����دت  الت����ي  1974م(   �
ال�ص����تينيات  مرحل����ة  فتمخ�ص����ت  ال�ص����بعينيات 
وم����ا تالها عن حماوالت جتريبي����ة مهمة ابرزها 
ظه����ور ق�ص����يدة الن����رث، والق�ص�����س التجريب����ي 
كتاب����ات  فكان����ت  النا�ص����جة  االدبي����ة  واملقال����ة 
عبدالرحمن الربيعي وفا�ص����ل العزاوي وفوزي 
كرمي و�ص����امي مهدي وحميد �صعيد وح�صب الله 
يحي����ى، وكتابات النق����اد املتميزة على ال�ص����احة 
العربية من امثال فا�ص����ل ثامر ويا�ص����ن الن�صري 
وط����راد الكبي�ص����ي وعبداجلبار عبا�����س وحممد 
اجلزائري، وفيما بعد عبدال�ص����تار جواد وحامت 
ال�ص����كر، فقد حاول عبداجلبارعبا�س ان يرت�صم 
خطة ا�ص����تاذه الطاهر، وان يوؤ�ص�س ملقالة نقدية 
انطباعي����ة ق����ادرة عل����ى تروي�����س النقد ل�ص����الح 
كتابة املقالة عرب منهجية معينة لها خ�صائ�صها، 
علما بان املقالة النقدية تدور حول املو�ص����وعات 
االدبية او تتناول بع�س الكتب بالنقد والتحليل 
ال�ص����واهد  اي����راد  اىل  فيه����ا  يعم����دون  وكان����وا 
الكثرية وميعنون يف ال�ص����رح والتف�ص����ري  وهذا 
ما ين�ص����جم مع راأي الدكتور على جواد الطاهر، 
الذي يرى بانه ال يهم ان ت�ص����رد كتابة املقالة )اي 
املقالة النقدية( )على غ����ري تقعر والتزام لقواعد 
التاأليف والتبويب والرجوع اىل امل�صادر وغري 
ق�ص����د اىل التاأث����ري الفن����ي(  واحيان����ا ي�ص����تخدم 
الكاتب اال�ص����لوب املنهجي يف كتابة الدرا�صة او 
البحث اال ان روح كتابة املقالة وا�صحة يف نقده 
وم����ا يكتبه وهذا ما يت�ص����ح يف كتاب عبداجلبار 
حم����ودي  عبداحلمي����د  وبا�ص����م  الب�ص����ري  داود 
وماج����د ال�ص����امرائي وعلي جعف����ر العالق، فعلى 
�ص����بيل املث����ال اقرتب الع����الق يف كتاب����ه )مملكة 
الغج����ر( من ا�ص����لوب املقالة االدبي����ة، وان اردف 
لعنوان كتابه عنوانا ثانويا هود درا�صات نقدية 
مليله نح����و التنظري الذي ينزلق ب����ه احيانا نحو 
انطباع����ات تعك�س. جتربت����ه ال�ص����عرية الذاتية، 
كم����ا يف مقالته )مالحظات يف ال�ص����عر والثورة( 

و)�صجرة الب�صاطة املوح�صة(.
املرايا :

ب����ن عام����ي 1968 � 1972 برز ا�ص����م عبداجلبار 
عبا�����س )1941 � 1992م( على ال�ص����احة الثقافية 
ناق����دا فن�ص����ر كتاب����ة )مرايا عل����ى الطري����ق( عام 
)ال�ص����ياب( الث����اين  ث����م اردف����ه بكتاب����ة  1970م 
ع����ام 1972م وكانت ه����ذه املرحلة ت�ص����كل بداية 
تكوين����ه الثقايف والفك����ري )االيديولوجي وهو 
يح����اول ان ي�ص����تجمع ق����واه من اجل ان ي�ص����بح 
�ص����وتا نقديا متميزا، منطلقا من ا�صا�ص����يات لها 

عالق����ة بال�ص����عر، فقد بداأ جتربته االدبية �ص����اعرا 
فا�ص����در جمموعته ال�ص����عرية اليتيمة و)ا�صواق 

الوردة الزرقاء(عام 1970م.
عل����ى  و)مراي����ا  االول  النق����دي  كتاب����ة  احت����وى 
الطريق(عل����ى جمموعت����ه مقاالت����ه نقدي����ة حول 
ال�ص����عر والق�ص����ة والنقدي����ة ث����م خ�ص�����س كتابة 
الث����اين عن )ال�ص����ياب( ثم تبعهم����ا بكتابة الثالث 
يف النق����د الق�ص�ص����ي وق����د جمع في����ه مقاالته يف 
نقد الق�ص����ة وتبعه بكتاب اخ����ر جمع فيه ما كتبه 
من مقاالت فا�ص����دره بعن����وان )مرايا جديدة( ما 
ميي����ز عبداجلبار عبا�س هو اخال�ص����ه الوا�ص����ح 
للكتاب����ة التي بداأها مت�ص����لحا باملنهج االنطباعي 
الذي يقتفي فيه اثار ا�ص����تاذه علي جواد الطاهر 
ولدي����ه مي����ل وا�ص����ح وجلي نح����و كتاب����ة املقالة 
االدبية النقدية، كما يف مقالته عن )ال�صامئون( 

يف كتاب����ه )مراي����ا عل����ى الطريق( التي ت�ص����منت 
اإحالة اىل عنوان رواية )ال�ص����امئون( النه يرى 
ب����ان النقد مراآة للعمل االبداعي تعك�س مالحمه، 
كان  ولرمب����ا  الواق����ع،  االب����داع  يعك�����س  مثلم����ا 
تاأثري الطاه����ر عليه بدواف����ع اجتماعية ومكانية 
النهم����ا ابن����اء مدينة واح����دة هي )احلل����ة( ولكن 
حمم����د اجلزائ����ري يرف�����س ه����ذا التاأث����ري ويرى 
ان جيل����ه واالجي����ال التالي����ة )اأجي����ال ب����ال حوار 
وال توا�ص����ل(  وانه����م يفتق����دون اىل اجلماع����ات 
النقدي����ة، وان الدكت����ور الطاه����ر مل يخل����ق تيارا 
وال مريدين واحلقيقة ان ه����ذا الراأي فيه الكثري 
من االجحاف بح����ق الطاهر الذي خلق تيارا من 
الق����راء واالدب����اء له �ص����لة وثيقة بكتاب����ة )املقالة 
االدبية( عل����ى اقل تقدير، وظل هو الوحيد الذي 
ميثل �صوت الطاهر هو الناقد عبداجلبار عبا�س 

ولكن����ه مل يك����ن ب�ص����كل مطل����ق ق����دوة للنق����اد من 
جيلي ال�ص����تينيات وال�ص����بعينيات، الن اجليلن 
تكون����ا بجهودهم����ا املعروفة ع����رب املزاوجة بن 
املنج����ز الق����دمي والتي����ارات الغربي����ة اجلدي����دة 
الواف����دة عرب الرتجم����ة، وان كان الطاهر يقرتب 
الثقافي����ة ت�ص����تلهم هذي����ن  منهم����ا الن مكونات����ه 
اجلانب����ن، وان تاأثريه على هذي����ن اجليلن كان 
من خالل ا�ص����لوبه النرثي ال�ص����احر الذي يخلق 
ويغ����وي املتلق����ي الع����ادي واحيان����ا املثقف عرب 
اللغ����ة ولي�����س ع����رب املنهج النق����دي ال����ذي يتبعه 
الطاه����ر، لذا جن����د عبداجلباريقتف����ي خطاه عرب 
االهتم����ام بالروؤية واملرايا العاك�ص����ة لقوله: فاذا 
كان����ت الرواية )م����راآة على الطري����ق( فان رواية 
املطلب����ي م����راة.. م����راة نا�ص����عة مكتمل����ة موؤثرة 
تعك�س �ص����راع ومواقف ال�صخ�ص����يات يتمتع كل 
منها بهوية،ب�صيكولوجية مميزة )...( ومل يقف 
املطلب����ي مبراآت����ه عند ت�ص����وير ا�ص����واق القلوب 
وعواطف النفو�س فح�ص����ب فعك�س اي�صا انتماء 
ه����ذه القلوب اىل ار�ص����ية دون �ص����واها ومرحلة 
دون غريه����ا وتفاعلها مع االر�����س وتلك املرحلة 
لتك����ون بحق )مراأة يف الطريق(  وو�ص����ف النقد 
بانه م����راآة العم����ل االبداعي وه����و منطلق نقدي 
انتق����ل م����ن املدر�ص����ة امل�ص����رية واملارك�ص����ية اىل 
علي جواد الطاهر ث����م تلميذه عبداجلبار عبا�س 
له����ذا جنده يطلق عل����ى كتابه مراي����ا جديدة هذا 
العن����وان ان�ص����جاما م����ع ه����ذا التوج����ه، العتقاد 
جابر ع�صفور يف معر�س درا�صته لالدب النقدي 
لدى طه ح�ص����ن باأن )املراأة تنه�س ازاء اال�صياء 
التي تواجهها فتعك�صها على �صفحتها اىل درجة 
تق����ول معها ان �ص����ورة امل����راأة متثل ا�ص����ياء تقع 
خارجه����ا )...( وكذل����ك االدب فه����و مراآة ل�ص����يء 
يقع خارج كيانه املطبوع او امل�صموع )...(( فان 
االدب يقودنا اىل ا�ص����له املغاير له، فهو �ص����ورة 
او ال�ص����ور لع����امل يوازي����ه مثلم����ا توازي �ص����ور 
املراأة مو�ص����وعاتها  يج����د عبداجلبار عبا�س يف 
منهج����ه االنطباع����ي التاث����ريي هذا م����ا يعرب عن 
ذوقه وفهمه للعمل ال�ص����عري م�ص����تجيبا لنظرية 
االنعكا�س النقدية الت����ي تنظر اىل العمل االدبي 
بو�صفه انعكا�صا للواقع املتمثل باملحيط واملبدع 
معا؛ لهذ ا�ص����تقى روؤيته م����ن االجتاه االجتماعي 
يف النقد، والذي يرى �صرورة تعبري االأديب عن 
واقع����ه وهموم جمتمعه وه����ي روؤية بالرغم مما 
يحيط بها من موؤثرات �صيا�صية ت�صتقي ا�صولها 
من نظرية املحاكاة لدى ار�ص����طو فهي جتمع بن 
املا�ص����ي واحلا�ص����ر، والواق����ع وال����ذات واالدب 

بالفكر وال�صدق باالحالم..
يف كتابه )مرايا جديدة( تناول �صاعرين عراقين 
بالدر�س والتحليل هما بلند احليدري و�ص����عدي 
يو�ص����ف، وهم����ا �ص����اعران جتمع بينهم����ا ظروف 

واجواء متقارب����ة وهموم وذكريات، وانتماءات 
نف�ص����ية واجتماعي����ة و�صيا�ص����ية وحماوالت يف 
التم����رد وهما يتبني����ان روؤي����ة اجتماعية هي يف 
جوهره����ا امت����داد لنظري����ة االنعكا�����س فق����د عزا 
عبداجلب����ار عبا�����س يف مقالت����ه )نظرة يف �ص����عر 
ل����دى  الرومان�ص����ية  انح�ص����ار  بلن����د احلي����دري( 
احليدري والرواد اىل املرحلة الزمنية التي تلت 
احلرب العاملية الثانية التي تعر�س فيها املجتمع 
اىل االنفت����اح على واقع جدي����د، وتيارات فكرية 
جدي����دة. وبلن����د عا�����س معاناة �ص����عبه وجمتمعه 
ب�ص����كل يوؤكد ال�ص����لة بينه وبن ع�ص����ره وواقعه 
ولكنه����ا �ص����لة قائمة على خالف وا�ص����ح بينهما، 
وهو خ����الف نابع من رد فعل م�ص����اد للواقع مبا 
يوؤك����د وج����ود حالت����ن خمتلفت����ن م����ن التوافق 
والت�ص����اد، التوافق النه �ص����اعر ملتزم والت�ص����اد 
النه �ص����اعر يتبن����ى النزعة الفردي����ة وينطلق من 
اح�ص����ا�س عميق بالغربة التي قادت����ه اىل التمرد 
على واقعه، وقد فل�ص����ف الناقد عزلة �صاعره هذه 
بو�صفها انعكا�صا لواقع �صيا�صي معن، ولتاأثره 
باالدب الوجودي فربز لديه االح�صا�س بالرف�س 
واال�ص����مئزاز من العامل النه يرى بان العزلة حل 
موؤقت وان التمرد رف�س ملا يح�ص����ل على �ص����طح 
الواقع وانه يحاول التخل�س منه، وهو تخل�س 
ال يح�ص����ل اال باالنتماء. فقد راى يف ديوان بلند 
)جئتم مع الفجر( ال�صادر بعد ثورة 14/ متوز/ 
1958 حتوال نحو ق�ص����ايا املجتمع وانه ا�ص����بح 

ينظر اىل واقعه نظرة تفاوؤل.
كان يرى ان ف�صيلة الق�صيدة لي�س جماليتها وامنا 
قدرتها على التعب����ري عن الواقع االجتماعي لهذا 
رحب بلقاء الرومان�صية بالواقعية لديه، فعد ذلك 
مبثاب����ة موازنة بن ق�ص����ائده الذاتية وبن التي 
تبنى فيها ق�ص����ايا االخرين وذلك من اجل بلورة 
الق�ص����ايا اجلماعي����ة عرب منوذج ب�ص����ري فردي، 
بان����ه لقاء ب����ن رافدي����ن )واقع����ي ورومان�ص����ي( 
لالقرتاب بالتدريج من لغة ال�ص����عب بدافع ثوري 
تقدم����ي وعد تبني الروؤي����ة االجتماعية بديال عن 
العناي����ة بجمالية الق�ص����يدة حينم����ا تبنى موقف 
بليخان����وف يف رف�س الدع����وة اىل )الفن للفن(، 
التي �ص����يهاجمها بق�ص����وة يف كتابيه )ال�ص����ياب( 
)ومرايا جديدة( فاطلق على �ص����عيد يو�صف بانه 
)مدر�ص����ة عراقية( نتيجة ته�ص����يمه تلك اجلمالية 
وه����و راي في����ه الكث����ري من الت�ص����رع الن����ه تبنى 
الروؤية االجتماعية �صبيال والتاأثرية منهجا طبقا 
ملا تفر�ص����ه عليه نظرية االنعكا�س لكنه مل يطرح 
خ�ص����ائ�س املدر�ص����ة العراقي����ة التي ا�ص����ار اليها 
وه����ذا ما جعل وجه����ة نظره عائم����ة وغري قائمة 
على ا�ص����ا�س متن. وحاول احد الباحثن قراءة 
اعمال عبداجلبار عبا�س وفق مو�ص����وعة املنهج، 
بدع����ًا من املنه����ج اال�ص����تقرائي فتو�ص����ل اىل انه 
ي�صتح�ص����ر )امنوذجه املنهج����ي الهرمينوطيقي 
وف����ق �ص����يولوجية تعتم����د عل����ى املنه����ج العلمي 
االنطباع����ي ال����ذي يرتك����ب وفق نزع����ة جتريبية 
الهرمينوطيق����ي  املحاي����ث  ب����االرث  حتتف����ظ 
للخطاب النقدي الذي يجمل الق�ص����ية باملنهجية 
اال�ص����تقاللية مو�ص����وعيا معتمدا على ذلك االرث 
الرومان�ص����ي يف الروؤي����ة(. مما ي�ص����ري اىل خلط 
ب�ص����اأن  املطروح����ة  النقدي����ة  االراء  ب����ن  كب����ري 
عبداجلبار عبا�س وم�ص����روعه ال����ذي يجاهر فيه 
بان����ه ناق����د انطباع����ي وان منهج����ه تاأث����ري وهو 
يلتق����ي مع املنه����ج الهرمينوطيق����ي التاأويلي الن 
االنطب����اع يتعل����ق باملتلقي الق����اريء فيحاول ان 
يف�ص����ر ل����ه الن�س ويق����راأه عل����ى وفق تاأث����ره به، 
واالهتم����ام بامل�ص����طلح النق����دي وق����وة التعب����ري 
االدب����ي، مما يعن����ي عدم ال�ص����غط ال�ص����ديد على 
التجرب����ة النقدي����ة والتوجه نح����و املقالة االدبية 

النقدية ذات اللغة االبداعية والنرث االن�صائي..
يف كتاب����ه )مرايا جديدة( ي����ربز اجلانب الذاتي 
وا�ص����حا من����ذ املقدم����ة كما ت����ربز املقال����ة االدبية 
النقدي����ة لديه بو�ص����وح وه����و ما ي�ص����مى بالنقد 
ال�ص����حفي ف����اذا تتبعن����ا مقدم����ة الكت����اب جندها 

ت�صتند اىل ا�صتخدام �صمري الغائب )انت( كقوله 
)فما زلت يف ذروة من ال�صباب وما زالت ال�صاحة 
توم�س باالبداع هنا وهناك وما زال لالبداع يف 
�صمريك هدى ميتد وبذرة تالزمك برغمك فانت � 
بها وان انكرت � من�ص����غل موؤرق وكاأن ثمة �صعور 
خف����ي ب�ص����خيوخة الروؤيا والتعب����ري، ولي�س يف 
�صيخوخة اجل�صد؛ لهذا يقرع نف�صه بالقول )فقد 
ارت�ص����يت الك�ص����ل زمنا.. ومل تع����وزك االعذار.. 
كن����ت تلتم�س لنف�ص����ك �ص����يئا م����ن راحة م����ا لبثت 
ان ام�ص����ت خموال ومل يخجلك ان ت�ص����توي متعة 
قراءة كتاب لذة ارت�صاف كاأ�س.. فاأيقنت االجناز 
بالرثثرة والعمل باحالم ال�ص����كارى.. وتباطاأت 
خطاك نحو الن�صج واالفق االرحاب.. وت�صمرت 
عند �ص����وؤال مل يفلت من اغرائه ناقد يف بالدك ما 
اجلدوى وال�ص����احة خاملة اال من �صجيج الكذب 
واالدعاء وال�ص����تيمة وحز يف نف�صك ان تكت�صف 
كم كنت �ص����اذجا يف ان�ص����غالك باعمال )ادباء( ال 
ت�ص����غلهم اال التوافه(وهو يدع����و ما يكتبه بالنقد 
ال�صحفي وهو )اليوم غريه باالم�س فال ارجتال 
وال مهاترة، م�ص����وؤولية ثقافي����ة تلزمك من التعلم 

واال�صتجابة والدقة والطموح(..
النقد ال�صحفي

واملع����روف ان النق����د ال�ص����حفي ه����و اق����رب اىل 
)املراجعات( او )عرو�����س الكتب( يكتبها بع�س 
االدباء املهتمن ب�ص����وؤون الكت����ب والكتاب، وهو 
يكتب �ص����فة الناق����د االدبي، ولكن����ه ناقد حكمي، 
اي ي�ص����ف العم����ل االدب����ي بانه جيد او �ص����عيف 
او جدي����ر بالقراءة وم����ن ميزاته او خ�صائ�ص����ه 
اللغ����ة الب�ص����يطة وااليج����از والنزع����ة احلكمي����ة 
النقد الالذع املزامنة ال�ص����رعة التنوع االنتقائية 
االثارة والتحري�س، اال�ص����تعرا�س، ال�ص����فافية، 
الذاتية(وه����و م����ا يتوفر يف مق����االت عبداجلبار 
عبا�س وخ�صو�ص����ا حينم����ا كان يكتبها يف عمود 

ا�ص����بوعي يف جملة )الف باء( لهذا جاءت معظم 
مقاالت كتاب )مرايا جديدة( تناق�س مو�صوعات 
له����ا عالق����ة بالكت����ب والظواه����ر الثقافي����ة الت����ي 
تزامن����ت مع تفرغ����ه للكتابة م�ص����تفيدا من حاجة 
ال�صحافة اىل قلم مبدع، ومقايل مبدع يتوىل �صد 
الفراغ الذي يقت�ص����يه التنوع والتجديد ويحمل 
يف ذات����ه روح املغام����رة والبحث فه����و يقول عن 
ال�ص����اعر حممد علي اخلفاجي بانه )�ص����اعر كبري 
االخال�س وال����والء للتقالي����د الغنائية يف تناول 
ال�ص����عر العربي القدمي لق�ص����ايا االمة امل�صريية(

بي����د ان مالم����ح كتاب����ة املقال����ة النقدية تتو�ص����ح 
اك����رث يف مراجعاته للكتب، فه����و يقول عن كتاب 
ا�ص����تاذه الطاهر )وراء االف����ق االدبي( الذي يعد 
الكت����اب التاأ�صي�ص����ي لكتاب����ة املقال����ة االدبي����ة انه 
)ادي����ب �ص����غف بفن املقال����ة منذ تعرف����ه على اثار 
اعالمها من امل�ص����ارقة والغربين وال يتي�صر هذا 
ان مي�س طموحا اىل ان�صاء هذا الفن دون اميان 
را�ص����خ بال�صدق وجراءة على البوح ونقمة على 
كل الوان الدج����ل والتزييف يف احلياة واالدب(

وه����و ي����رى بان����ه م����ا زال ثمة خل����ط ب����ن املقالة 
واخلاطرة مما له �ص����لة بفن الر�صالة يف الرتاث 
الن����رثي العرب����ي ولكن����ه يتو�ص����ل اىل ان املقالة 
النقدي����ة التي يكتبها الطاهر او التي يكتبها هو، 
هي )من ماألوف ما نقراأ يف �صحافتنا االدبية من 
مقاالت تقيم اثرا ادبيا معينا بعد معاي�صة حا�صة 
مبعثه����ا االعج����اب.. الكات����ب هنا ناق����د انطباعي 
يهتز للن�س اجلميل(ثم يعرج على املقالة االدبية 
االجتماعية واملقالة الذاتية لهذا يخرج بخال�صة 
)انطباعي����ة( ع����ن الكت����اب توؤكد له بان����ه )حديقة 
اف����كار عباق����ة ب�ص����ذى ال�ص����دق و�ص����واب الراأي 
وال�ص����فحات االجمل واالهم منه م����ا حتقق فيها 
للدكت����ور )الطاهر( ان ي�ص����هد مول����د حلمه االثري 
يف اب����داع ف����ن املقال����ة االدبية(كما تب����دو مالمح 
بناء املقالة النقدية االدبية وا�صحة يف مراجعته 
لكتاب )معامل جديدة يف اأدبنا املعا�ص����ر( لفا�صل 
ثامر من حيث االن�صائية والذاتية واالنتطباعية 
واحلكمي����ة والراأي املركز القائم على ا�ص����تخدام 
لغ����ة �ص����فافة وذات جمالي����ة ادبي����ة خا�ص����ة تهتم 
باملتلق����ي وحت����اول ان جتذبه نحوها ل����ذا يقول 
عن����ه انه )ناقد متحم�س او منكر اأو منبهر تقوده 
وح����دة املنطلق والهدف وت�ص����ابه هموم املرحلة 
يف معظم اعمال ادبائنا ال�صباب، وبتاأثري وحدة 
املنهج املنطوي على اخطاء موروثة وجديدة اىل 
اغفال املراجعة الذاتية وتغليب الروؤية الوحيدة 
املف�ص����ية اىل نقد الطريقة الوحيدة امل�ص����تهلكة( 
ثم ي�ص����فه بالناقد االنطباعي والواقعي املعا�صر 
وباملثقف الذي يلتقي باأن�ص����ج ممار�صات نقادنا 
والتحلي����ل  ال�ص����رح  ب����ن  )بجمي����ع  املعروف����ن 
والتقيي����م ال�ص����ديد()...( فه����و هن����ا ناق����د موجه 
لكن����ه يف الوقت ذاته ناقد اكادميي مدقق ال يعرب 

احليثيات اىل النتائج(.

حماوالت
كما خ�ص�س مقالة بعنوان )دفاع عن االنطباعية( 
كتبها وكانه يدافع عن ا�صتاذه علي جواد الطاهر 
ومنهج����ه االنطباعي م�ص����ريا اىل تط����ور الروؤية 
النقدية لدى الناقد االنطباعي الذي اخذ ي�صتفيد 
م����ن عل����م االجتماع وعل����م النف�س وعل����م اجلمال 
والفل�صفة وانه يحاول بو�صوح �صخ�صية الناقد 
حينم����ا يقف مع الناقد �ص����د املنهج ال����ذي مل يعد 
امتيازا يف ذاته ولكنه ال�صبيل اىل روؤية للطريق 
واحلدود التي تلتقظ ال�صلة والتعامل بن االدب 
وح�صا�صية الع�صر، ويلح على وجود وحدة فذة 
هي وح����دة ال�صخ�ص����ية االنطباعي����ة املبدعةوقد 
تر�صخ حتوله من الدرا�ص����ات النقدية اىل املقالة 
النقدية االدبية، وذلك برتوي�س النقد الن يكون 
مقالة ادبية او لنقل مقالة نقدية تلتزم بعنا�ص����ر 
كتاب����ة املقالة وخ�صو�ص����ا يف كتابات����ه املتاأخرة 
حيث �ص����غلته احلياة وا�ص����تزفت طاقاته النقدية 
يف الكتابات اليومية، فتحول اىل كاتب �صحفي 

او لنق����ل ناق����د �ص����حفي، وبه����ذا حتول����ت اآليات 
املنه����ج لدي����ه من �ص����وابط البحث اىل �ص����وابط 
املقالة االدبية، وهي �صوابط تبلورت يف �صغط 
التوجهات البحثية وترتيبها وتر�صيقها لت�صبح 
)مقال����ة نقدي����ة( ت�ص����هم يف مواكب����ة التح����والت 
الثقافية على االبداعية وهو تعبري جلي عن فهمه 
حلركة جيله النقدي، الذي ا�صتهلك بع�س ابنائه 
طاقات����ه يف ق�ص����ايا ون�ص����اطات ذاتية وبع�ص����ها 
تخلى عن م�ص����روعه او حاول تروي�ص����ه لي�صبح 
اكرث اقناعا ورمبا اكرث ان�صجاما مع العراق الن 
الثقافة يف العراق ب�صكل خا�س تقوم على تبني 
الدولة للم�صروعات الثقافية الكربى كال�صحافة 
والن�ص����ر واملهرجانات وبعد بروز ا�صماء جديدة 
وتراجع اخلزين االحتياط����ي الفكري والنظري 
املنهج����ي ل����دى عبداجلبار عبا�س ا�ص����بح يكتفي 
باملقالة بديال عن الدرا�ص����ة وقد ا�ص����همت كتاباته 
الت����ي جمعه����ا يف كت����اب بعد وفاته ع����ام 1992م 
ون�ص����رت عام 1994 وه����و كتاب ميثل ا�ص����لوبه 
ا�ص����لوب املقال����ة النقدي����ة ون�ص����جها واهتمامه����ا 
بتكري�����س االف����كار الرئي�ص����ية فيه����ا م����ن حي����ث 
الق�ص����ر ولغة التعبري واالقرتاب من ذات الكاتب 
والو�ص����وح املنهج����ي حي����ث ب����داأ الكات����ب يعلن 
با�ص����تمرار بانه كاتب انطباع����ي واملقالة االدبية 
هي التج�ص����يد احلي لهذا املنهج وبكل منطلقاته 
اال�صلوبية لذا و�صفه ا�صتاذه الطاهر بانه )ناقد، 
وناقد حقيقي ا�صتثمر للنقد �صوؤونه االخرى يف 
احلياة والدرا�ص����ة والثقافة والقراءة الوا�ص����عة 
وال�ص����عر واملقال����ة املبدع����ة)...( ان����ه فت����ى النقد 
االدب����ي يف الع����راق(الن عبداجلبار عبا�س كاتب 
موؤمن مب����ا يكتبه وغالب ما كتب����ه هو مراجعات 
نقدي����ة مرك����زة ملجموعة من الكتاب����ات االبداعية 
والنقدي����ة لهذا عربت كتاباته عن ا�ص����تثمار جلي 
للمقال����ة االدبي����ة م����ن خ����الل بيانه الب����رز مالمح 
االعم����ال االبداعي����ة الت����ي تناوله����ا بلغ����ة مركزة 
موج����رة وعميق����ة فهو يقول عن ق�ص�����س )وادي 
الغ����زالن( ملحمد �ص����عدون ال�ص����باهي :)ولو كان 
ثمة تنبيه اىل امل�صتوى و�صرورة احلر�س عليه 
واالرتق����اء ب����ه لنه�ص����ت موهبة”ال�ص����باهي”مبا 
اخت����ارت م����ن جترب����ة احل����رب اىل ان ت�ص����تبقي 
القا�ص����ي�س املجموعة م����ا ا�ص����تبقته للغزالن يف 
ق�ص����ته العذبة �صفاء نظرة وا�ص����عة دفء ملم�س 

نظيف ور�صاقة ج�صد جميل(.
الإرادة  االمني����ات(  )�ص����جرة  ق�ص�����س  وي�ص����ف 
اجلب����وري بانها تنويع����ات متاألق����ة على هاج�س 
رومان�ص����ي �ص����فاف بعي����د، رواي����ة ق�ص����ة قدمية 

بنربة ع�صرية جديدة.
يب����دو املنهج االنطباعي وا�ص����حا يف ا�ص����تخدام 
افعل التف�ص����يل واطالق احلك����م النقدي، كما يف 
درا�ص����ته لرواية )القربان( لغائب طعمة فرومان 
اذ يقول )لعل القربان ان�ص����ج ما اعطته الواقعية 
النقدية يف ادبنا الروائي ويف حبكتها الدرامية 
الدقيق����ة  ولغته����ا  املو�ص����ول  الق����وي  وايقاعه����ا 

اجلافة(.
من هنا ميكن ان تلحظ اهم مالمح املقالة النقدية 

لدى عبداجلبار عبا�س مبا ياأتي:
- انها تعرب عن روؤية الناقد ووجهة نظره وتعرب 
ع����ن منهجه النقدي وتطور ا�ص����لوبه املنطلق من 
جتربته الثقافية وت�صوراته الفكرية ومنطلقاته 

االيديولوجية.
- انها ذات لغة مرك����زة متدفقة باالحكام النقدية 

الر�صنية..
- انه����ا ترتب����ط ارتباطا وا�ص����حا ب����ذات الكاتب، 
وتنطلق من خربت����ه الثقافية يف القراءة والفهم 
والتعب����ري فه����ي ترتب����ط بخلفيت����ه االجتماعي����ة 

والثقافية وتطلعاته نحو ادب نقدي متميز..
- تت�صم بال�صفافية والو�صوح مع العمق والثقافة 

يف ان واحد
- ذات لغ����ة متمي����زة تع����رب عن �صخ�ص����ية الكاتب 
ومنهج����ه وطريقة فهم����ه للن�����س، وعالقة الن�س 
باملبدع اي انه ال يف�صل حياة املبدع عن ابداعه.

قراءة في تجرب��ة عبدالجبار عباس
بعد بروز جيل الس��تينيات يف العراق الذي وجد تأسيس��ات ادبية ونقدية واضحة اسهمت االجيال السابقة 

يف وضعها حاول نقاده ان يروضوا النقد االديب ليصبح متقاربا مع اس��لوب كتابة املقالة االدبية او املقالة 

النقدية التي كان لحسني مردان الفضل يف اجرتاح سبيلها يف كتابه )مقاالت يف النقد االديب( الصادر عام 

1955م.

وكان اثر مدرس��ة عيل جواد الطاهر واضحا عىل جيل الستينيات ونقاده الذين روضوا النقد لصالح املقالة 

االدبية او )النقدية( وتتصف هذه املدرس��ة باستلهامها املقالة االدبية املرصية عىل يد احمد حسن الزيات 

والعقاد واملازين وطه حس��ني وزيك مبارك وغريهم، عىل خالف املقالة الفكرية او االدبية التي استلهمت 

املقالة االدبية يف بالد الشام متمثلة بيوسف منر ذياب وبعض مجايليه والصور القلمية لدى محمود احمد 

السيد ومري برصي يف تأثرياتهام الرتكية والروسية واللبنانية.
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د. نجاح هادي كبة

عب���د  ول���د    
اجلب���ار عبا�س 
يف احللة العام 

1362ه�/1941م، 
اأنهى الدرا�صة

يف  والثانوي���ة  االبتدائي���ة 
اللغ���ة  ق�ص���م  يف  وتخ���رج  احلل���ة 

العربية بكلية االآداب يف بغداد
الع���ام 1964 ثق���ف نف�ص���ه متاأث���رًا باأ�ص���تاذه 
الطاه���ر، ومل يتع���ننَّ ومل يقب���ل بوظيفة، اإمنا 
كان يكتب ويرا�صل ب�صكل حر، وهو ناقد اأدبي 

على امل�صتوى العربي، له : اأ�صواك الوردة
الزرقاء )�صعر(، مرايا على الطريق، ال�صياب، 
يف النق���د الق�ص�ص���ي، مرايا جدي���دة، احلبكة 
.-134 ����س:  2008م،  )امل���رزوك،  املنغم���ة 

)135     )يف �صنة 1970 م ا�صتغل عبد اجلبار 
يف اأحد االأق�ص���ام االإذاعي���ة الإذاعة بغداد وكان 
م���ن عمل معهم : با�ص���م عب���د احلميد حمودي، 
مالك املطلبي، اأحمد فيا�س املفرجي وا�ص���تمر 
يف عمله اأربع �صنوات، كتب خاللها الكثري من 
املقاالت التي ن�صرت يف جملة الكلمة وجريدة 
االأنب���اء اجلديدة وجريدة الراهب، ومن هناك 

عمل يف املجال ال�صحفي.

          كان عب���د اجلب���ار كث���ري ال�ص���وق ملدينت���ه 
احللة وهو على بعد قليل عنها فيعرتيه هاج�س 
بان �صخ�صًا ما يناديه للح�صور يف اأحد مقاهيها 
وكثري من اأ�صدقائه كانوا غري راغبن مبغادرته 
لهم، ف���كان وفيًا لهذه الرغبة، فهو منذ اأن ولد مل 
ي���رتك احللة اإاّل للدرا�ص���ة اأو للعم���ل املوؤقت…

فه���و كث���ري املع���اودة للق���اء بجال�ص���ه يف مقهى 
اأبو �ص���راج اأو منتدي���ات احللة االأدبية يف نقابة 
املعلمن اأو احتاد االأدب���اء( )عو�س، 2008 ج2 

�س : 30(.

عالقته بالدكتور 
علي جواد الطاهر

يرتب���ط عب���د اجلبار عبا����س بالطاه���ر بروابط 
عدي���دة فهم���ا ابن���ا مدين���ة واح���دة ه���ي احلل���ة 
والطاه���ر اأ�ص���تاذ عبد اجلب���ار اأي���ام تلمذته يف 
كلي���ة االآداب-بغ���داد، وه���و ال���ذي �ص���ّجعه على 
النقد االأدبي واأطلق عليه”فتى النقد االأدبي يف 

العراق”.
ق���ال عنه الطاه���ر: ان عب���د اجلبار عبا����س اأواًل 
واآخرًا ناقد وناقد حقيقي ا�صتثمر للنقد �صوؤونه 
االأخرى يف احلياة والدرا�صة والثقافة والقراءة 
الوا�ص���عة وال�ص���عر واملقالة، املبدعة ا�صتثمرها 
كّلها و�ص���ّخرها كّلها ملا ل���ه يف ان يكون، وملا هو 
مي�صر له، انه فتى النقد االأدبي يف العراق، وانه 
الناق���د الذي ح���از لقب الناقد بح���ق، ويكفي انه 
وهب نف�ص���ه للنقد وح���ده، ومل ي�ص���رك به عماًل 
اآخ���ر، ومل ي�ص���غل تلك النف����س لوظيف���ة تقيده، 
ف���كان بذل���ك متف���ردًا ب���ن م���ن زاول النق���د يف 
الع���راق، اأو يف الوطن العربي، وهكذا يجب ان 
يكون االأمر، فالنقد االأدبي ن�ص���اط قائم بنف�ص���ه 

اإذا اأ�صرك به جار ال�صريك على ال�ص�������������ريك 

حالته املادية 
وظروفه املعا�شية 

كان والده متو�ص���ط احلال يزاول مهنة العطارة 
يف حمل���ة جربان �ص���وق املنتخ���ب )اجلادة(، مل 
يك���ن هّمه يف احلي���اة �ص���وى الت���زّود بالثقافة، 
فمن���ذ املرحلة اجلامعية يف كلي���ة االآداب ببغداد 
يح�ص���ر كتاب���ه عن”ال�ص���ياب”وقد ع���زف ع���ن 
الزواج وكان يف بغداد ي�ص���كن �صقة �صاركه فيها 
ع���دد م���ن االأدباء، يق���ول رزاق اإبراهيم ح�ص���ن: 
فق���د كنا يف ال�ص���بعينيات ن�ص���عر بواف���ر االأمان 
وات�ص���اع االأف���ق واالأم���ل ونح���ن ال منل���ك غ���ري 
رواتب متوا�ص���عة وزهي���دة، ندفع ج���زءًا منها 
اإيجارًا لل�ص���قة، وننفق اجلزء االأكرب يف �ص���راء 
م���ا ي�ص���در من كت���ب وجم���الت وننف���ق املتبقي 
عل���ى مقتنيات الطع���ام واملالب�س وم�ص���تلزمات 
التاأن�س، وعندما ت�ص���ح نقودن���ا اإىل حّد التهديد 
باالإفال�س قبل نهاية ال�ص���هر كنا نقّلل من اإنفاقنا 
وننف���ق اأغلب ما منلك من الف���راغ على القراءة، 
وم���ع ان عبد اجلب���ار عبا�س ال���ذي جمعته معي 
�صقة واحدة كثري التمرد على الدائرة ورواتبها، 
لكنه مل ي�صت�صلم ل�صغوط احلاجة والفقر، وترك 
االأدب والقراءة حل�صن احلال وتوافر االأموال  

          )كان عب���د اجلب���ار يوا�ص���ل مطالعات���ه 
االأدبية…ان عب���د اجلبار الذي كتب الكثري من 
الدرا�صات واملقاالت النقدية الر�صينة والعميقة 
ع���ن االأدب العربي يف العراق ويف بلدان عربية 
اأخ���رى ال���ذي كان وم���ا ي���زال يعد م���ن املراجع 
يف النق���د االأدب���ي العراقي مل يكت���ب ما كتبه يف 
ظروف مالئمة ماديًا ونف�صيًا بل يف ظروف هي 

اأقرب اإىل الفقر.
          ويف و�ص���ع … يخل���و م���ن اأي���ة دالة على 

الغنى، ومن اأية خطوة على اإمكانية
التعوي����س ومن اإمكانية البن���اء القابل المتالك 
النق���ود من البيت ومن الكي���ان العائلي اخلا�س 

ومن الر�ص���يد امل���ادي، وكان باإمكانه ان ي�ص���ع 
خطواته باجتاه ذلك وكان هناك من يحاول

اأن يقدمه لتحقيق مثل هذه االإمكانية ولكن عبد 
اجلبار كان منده�صًا باختياره الفقر االجتماعي 
الت�ص���اوؤالت  ي�ص���مع  وكان  الثق���ايف  والغن���ى 
املده�ص���ة عن اأ�ص���باب ذلك وال يتخذ منها ذريعة 

لتغيري ما اختاره( 

عبد اجلبار عبا�س �شاعراً 
ويالحظ انه لدى ان�صرافه اإىل النقد واإىل كونه 
ناقدًا مل يفرط بال�صعر وال�صاعرية تفريطًا تامًا، 
فق���د كان يل���وذ ب���ه بن ح���ن وحن وعل���ى قّلة، 
وقد ين�ص���ر ه���ذا ال���ذي يواتيه ويحتف���ظ به يف 
خملفاته، ومنه ما بقي خمطوطًا واإذا غلب عليه 
منط ال�ص���عر احل���ر فانه قد يع���اود العمود وهو 
يف �ص���عره جميد و�ص���ط وميكن ان يعد �ص���اعرًا 
من �ص���عراء زمانه لو اأعطى نف�صه لل�صعر، ولكنه 
مل يعِط نف�صه لل�صعر وال للمقالة املبدعة، مدخرًا 
ر�ص���يده ال�ص���عري للعملية النقدية فهما وتذوقًا 

واإخراجًا ملقالتها، وقد �صار اإليه طواعية 
مناذج من �صعره

هندّيا اأحمر اأرق�س يف �صخب احلانات
اأت�صول اأعقاب �صجاير

يف جيبي �صروايل االأخرق
اأرخي كفّي واأ�صفر اأو اأ�صتم عابر
فاأثري القهقة ال�صفراء اأو اللعنات

اأطرق ثم اأفّر كطفل، بابا مغلق
اأت�صكع خلف زوايا الليل ال�صمطاء

األقي موعظة بن �صكارى البا�صات
اأتقافز كي اأمل�س وجه الغيم االأزرق
اأخدع ظّلي اأو اأهجو قمر الطرقات

بح�صى اأرجم وجهي ال�صاكن فوق املاء
اأبحث حتت عمود �صياء

عن �صحاذ نام النا�س وظّل موؤرق

كي اأن�صده يف الفخر ق�صائد ع�صماء
وت�ص���وق خط���اي اإىل اأن اأبل���غ بيت���ي يف الدرب 

ح�صاه
واأجاهد ان اأنهي الليلة

بكاء دون  �صريري-  ثلج  كفنى  – لو 

  الب���د من االإ�ص���ارة اإىل ان هذه الق�ص���يدة متثل 
مترد ال�صاعر النف�صي وهي تعبري �صايكولوجي-

اأب�ص���تمولوجي ع���ن حياته اخلا�ص���ة، ويالحظ 
ذلك من توظيف ال�صاعر كلمات وعبارات وجمل 
توؤك���د ذلك مثل : )اأت�ص���ول اأعقاب �ص���جاير/ يف 
جيب���ي �ص���روايل االأخرق(…ال���خ ففيه���ا تي���ه 
روح���ي يع���رّب عن املجه���ول الراب�س يف نف�ص���ه 
ال���ذي يوؤمله ويوؤرقه، فظ���ل يبحث عن اخلال�س 
غ���ري الواقع���ي : )اأتقافز ك���ي اأمل�س وج���ه الغيم 
االأزرق( وي�ص���تمر ه���ذا اخلال�س غ���ري الواقعي 
موؤملًا : )اأبحث حتت عمود �ص���ياء( )عن �ص���حاذ 
ن���ام النا�س وظّل موؤرق( )كي اأن�ص���ده يف الفخر 
ق�ص���ائد ع�ص���ماء(.  فلم���ن ين�ص���د عب���د اجلب���ار 
ق�صائده �صوى للمهم�ص���ن الفقراء وال�صحاذين 
فه���وؤالء ه���م وحده���م ي�ص���معون تيه���ه الروحي 
ولكن االأمل يحا�صره حتى يف كفنه و�صريره )لو 
كفن���ى ثلج �ص���ريري- دون بكاء( لقد و�ص���ل اأمل 
ال�ص���اعر حد البكاء ولكن مل يجه�س به حمافظة 

على رباط نف�صه من ال�صعف.
ق�ص���يدة  من���ه  عم���ودي  �ص���عر  اجلب���ار  ولعب���د 

)�صحوك الوجه(

اح اجلبن �صحوك الوجه و�صنَّ
ومل اأوهب �صواه فقلت مرحى
فطمت على هواه فتى ويبقى

وما بيني وبن ملاه هج�س
وقالوا قد جتن به فندت

تقى وهوى على زلل املعا�صي

يوثق خطوتي وميد دربي
وبالنعمى يعن على الرزايا

يوزع حّبه بن الربايا
اأ ي�صل ال�صم�س من فلك الظنون

مبا وهب الكرمي اإىل الغبن
و�صيع هوى على كرب ال�صنن
من ال�صبوات اأوثق من جنون

من االأعماق بورك من جنون
وقرة اأعن ووقار دين

واأنهل بال�صمال وباليمن
فريزوؤهن بورك من معن

واأ�صفق ان ينال هواه دوين
 يقول الدكتور علي جواد الطاهر عن �ص���عر عبد 

اجلبار عبا�س اأي�صًا :

   ال�ص���عر جيد الن�صج يغلب عليه ت�صاوؤم وحزن 
وزفرات و�ص���يق باحلياة وري���اء النا�س وتبلغ 
ب���ه الكاآب���ة وال�ص���عور بالع���ذاب ان يتمنى لو مل 
يولد، وقد يثور ويرى مداواة احلرمان باالإثم- 
ه���و  االأول  والداف�����������ع  االأ�ص���ا�س  واملو�ص���وع 
املراأة. وهو يوؤرخ هذه الق�ص���ائد ويعود اقدمها 
وعن���وان   )1961/5/6( 1961م  الع�����ام  اإىل 

الق�صيدة )بنت حّواء( ومطلعها :

غرق الليل يف دنان اخلمور.
ومتطى اللهيب يف الديجور.

  ثم اأر�صل من احللة اإىل جملة )االأ�صبوع( وهي 
يف �ص���نتها االأوىل ق�صيدته القومية الواردة يف 
دفرته )ن�صيد الن�صور( )هدية اإكبار لثورة اليمن 
العربي��������ة( ن�صرتها املجلة يف عددها الرابع )7 

اأي�������لول( )الطاهر، 2007م، �س9(.
 وتوايل ن�صر ق�صائده يف جملة االآداب، فتن�صر 
له املجلة )العدد اخلام�س( اآيار 1964�س 831 
ق�ص���يدة ال�ص���عر احلر هي اإحدى ق�صائد الدفرت 
الثالث���ن عنوانه���ا )خم�ص���ة اأ�ص���ياء �ص���غرية( 
و�ص���عره احلري�ص���ف بتاأث���ر ال�ص���ياب والبياتي 
ومن���ه ق�ص���يدة )العج���وز واالنتظار( ن�ص���رتها 
االآداب يف العدد الثامن من اآب 1964 )الطاهر، 

2007م، �س9(.

عبد اجلبار قارئ نهم
اأما عن م�ص���ادر ثقافت���ه االأوىل، فانه مل يكن قراأ 
كتابا يف النقد �ص���نة 1960م وكان كتاب )النقد 
االأدبي : اأ�صوله ومنهجه( ل�صيد قطب اأول كتاب 
نقدي يقراأه اإىل جانب مقاالت اإيليا حاوي التي 
كان ين�ص���رها يف جملة االآداب البريوتية وكتبه 
التي بهرت عبد اجلبار بالنظرة املوحدة املت�صقة 
الق���ادرة بتع�ص���ف اأحيان���ًا على تطبيق���ه نظرية 
ال�ص���عر الرمزي الفرن�ص���ي على �ص���عرنا القدمي 
واملعا�صر، وما ان حلنَّت عطلة ال�صنة الثانية من 
اجلامع���ة حتى ق���راأ ما يقرب من مئ���ة كتاب عدا 
املجالت ويف ال�ص���نة الثالثة وبدافع من اأ�صتاذه 
الطاه���ر دخ���ل مرحل���ة االلتهام ب���ن مكتبة كلية 
االآداب ومكتبات �صوق ال�صراي واأعد من املكتبة 
قائمة انتهت �ص���نوات اجلامعة ومل تنته…وال 
ين�صى عبد اجلبار �صديقيه حممد �صعيد ال�صكر 
ومنجي ح�ص���ن وهما يوا�ص���النه مبا تبقى من 
مكتب���ة كلي���ة االآداب من الكتب الت���ي مل يقراأ كل 
اأ�صبوع وقد اختار �ص���رداب البيت القدمي مكانًا 

ال يخرج منه حتى قراءته ودرا�صاته 
كتب ثام���ر عبد الله االأغا ع���ن تعّلق عبد اجلبار 
عبا����س بالكتاب فقال : عندما �ص���درت جمموعة 
القا�س حممد خ�صري يف درجة 45م عن وزارة 
الثقافة وكانت ال���دار العربية املقابلة ملقهى اأبو 
�ص���راج تعر�س هذه النتاج���ات وتبيعها، تهافت 
املثقفون على �صرائها وكادت ان تنفذ وكان عبد 
اجلب���ار يريد ه���ذه املجموعة للكتاب���ة عنها…

)ول�ص���دة الع���وز و�ص���يق الي���د( ب���ادرين قائ���اًل 
هل ت�ص���رتي جمموعة ق�ص�ص���ية وكان �ص���عرها 
اآنذاك ثالث���ة دراهم فقلت له كيف: هل �ص���نمزق 

املجموعة ونق�صمها على ن�صفن قال ال : تقراأها 
اأنت اأواًل ثم اأخذها اأنا الأين اأريد الكتابة عنها. 

وكتب �صاعر من العراق مقااًل يف جريدة الزمان 
مل يذكر ا�ص���مه دل���ل على ان عب���د اجلبار عبا�س 
كان كرميًا حتى يف اإهداء الكتب الأ�صدقائه وان 

الكتاب مل يكن لديه حاجة متثل البخل، قال :
لن ان�ص���ى موقفه معي ما حيي���ت عندما التهمت 
الن���ريان مكتبتي، عندما �ص���مع اخل���رب فوجئت 
ب���ه وهو يحمل على دراجت���ه الهوائية رزمة من 
الكت���ب موا�ص���اة لفق���دان مكتبتي وق���ال يل هذا 
م���ا اأ�ص���تطيع حمله اأرج���وك اأن تاأت���ي معي اإىل 
البي���ت وتختار م���ا يفيدك م���ن الكتب واملجالت 
وحينما ت�صفحت الكتاب يف البيت توقفت عند 
بع����س الدواوي���ن الت���ي كتب عنها عب���د اجلبار 
عبا�س الأنه���ا كانت حتمل تاأ�ص���رياته يف بيا�س 

ال�صفحات ولالأ�صف ال�صديد فقدت مني هذه

عبد اجلبار ناقداً
اإاّل ل�ص���احب موهب���ة  النق���د االأدب���ي ال يتاأت���ى 
م�ص���افًا اإليها القراءة الوا�صعة العميقة وهذا ما 
�صّخ�ص���ه الدكتور علي ج���واد الطاهر يف قابلية 
عب���د اجلبار عبا�س النقدية فقال : يقراأ ويعجب 
وين�ص���جم ويخت���ار ويحف���ظ ويتاأم���ل يف ذاته 
وفيما حول���ه، ويخمر ما يتاأم���ل ويثمر ويتقدم 
للن�ص���ر مبك���رًا، وه���و طالب يف الكلي���ة، يف ثقة 
م�صروعة، وخطوة وطيدة وله وراء ذلك، وقبل 
ذل���ك ا�ص���تعداد خا�س لن�ص���مة املوهب���ة، عماده 
ال���ذوق ال�ص���ليم والت���اأين والتاأم���ل والغو����س 
و�ص���رب الغور وبل���وغ القرار وا�ص���تثمار املواد 
اخلام ا�ص���تثمار ذي ال�صخ�ص���ية املتف���ردة التي 
تع���رف كي���ف تفهم الن����س وكيف ت���درك اأبعاده 
اخلا�ص���ة وتع���رف م���اذا تاأخ���ذ وم���اذا تدع…
ف���اإذا هي ذاتية من دون ان تفارق املو�ص�����وعية 
)الطاه���ر، 2007م، �س : 9(. من مميزات النقد 
االأدبي ل���دى عبد اجلبار عبا�س )ت�ص���ديده على 
الت�ص���وير التحديثي للن�س عرب حياة حا�صرة 
وهي �ص���مة طبع به���ا الناقد يف ت�ص���كيل خطابه 
النق���دي واإدراكه الدقيق ال�ص���تعماالته احلديثة 
لال�صطالح النقدي واللفظة املتوافقة وزاويتها 
اال�صطالحية وهذا الفعل النقدي كان قد ارتبط 
باملعن���ى التكوين���ي جلذرية رغبت���ه االأزلية يف 
املنح���ى اجلمايل وهو يكت�ص���ف وينك�ص���ف عن 
اجلم���ايل االأزيل ليوؤ�ص����س ال�ص���لة التحديثي���ة 
يف النقد، فهو دائم���ًا يحتفي باللحظة اجلمالية 
ومتيزه���ا الأن���ه يعتربها ه���ي الوالدة احل�ص���ية 
للح���دث فه���ي ت�ص���بق التمي���ز الأنها ال�ص���ريورة 
الدافعة لت�ص���كيل الوعي )من���اف، 2007م، �س 

.)11 :

ا�ص���تطاع عبد اجلب���ار عبا�س فت���ى النقد االأدبي 
كم���ا اأ�ص���ماه اأ�ص���تاذه عل���ي ج���واد الطاه���ر ان 
يو�صل �صوته اإىل اكرب املجالت العربية اأهمية 
وانت�ص���ارًا، فقد كان يبع���ث مبقاالته من مدينته 
احللة الفيحاء دون �صابق معرفة باأ�صرة حترير 
تل���ك املجالت، ولك���ن مقاالته كانت جواز �ص���فر 
له ليكون بع���د ذلك ناقدا عربيا كب���ريًا له قراوؤه 
ومتابع���وه، وغادرن���ا يف قمة ن�ص���اطه وريعان 
�ص���بابه ت���اركًا وراءه تراثًا نقدي���ًا مهمًا ال ميكن 
جتاوزه مطلقًا. )امل���رزوك، 2007م، �س11لقد 
اأ�ص���در عبد اجلب���ار عبا����س كتبًا نقدي���ة عديدة 
–املذكورة �ص���ابقًا- ومنها كتاب ال�صياب الذي 
كتب���ه وهو يف املرحلة اجلامعية ليو�ص���عه فيما 

بعد وين�صره.
)حت���دث عب���د اجلب���ار عبا����س يف كتاب���ه ع���ن 
ال�ص���ياب عن فك���رة التجدي���د واالنبع���اث وهي 
الفك���رة املحورية الت���ي توؤمن به���ا الديانات ثم 
فكرة احلداثة، حداثة االيقاع وحداثة ال�صورة 
وحداث���ة البني���ة متزامنة م���ع النتاج ال�ص���عري 
اأعن���ي  املرحل���ة  ه���ذه  يف  ب���داأ  ال���ذي  العرب���ي 
ال�ص���تينيات يط���ور اأدواته املعرفي���ة خارج اأطر 
الق�ص���يدة التقليدية وكل ه���ذه املفردات جديدة 

على النق������د العراقي )عن االنرتنت(.
  اأ�صدر العام 1970م كتابا نقديًا مهمًا هو مرايا 
عل���ى الطريق )220 �ص���فحة( تناول في���ه اأدباء 
ع���رب وعراقي���ن اأمث���ال بلند احلي���دري ونازك 
املالئكة وجنيب �ص���رور و�ص���الح عبد ال�صبور 
وغ���ايل �ص���كري وغريه���م وق���د عال���ج يف ه���ذا 
الكتاب النقدي ال�صعر والق�صة واملقالة واإ�صافة 
للمحدث���ن فق���د تناول م���ن القدامى اأبو �ص���ادي 
والعقاد واملازين و�صوقي، وعبد اجلبار عبا�س 
ناق���د انطباعي ال يخ�ص���ع ملنهج حمدد لذلك جاء 
نقده منقطعا عن التاأثريات اخلارجية نابعًا من 

ذاتيته املو�صوعية.
اأ�صدر العام 1980م كتابه )يف النقد الق�ص�صي( 
)330 �ص���فحة( وهو جهد نقدي يف فن الق�ص���ة 
وثم���رة واعي���ة جله���ود عب���د اجلب���ار عبا����س 
النقدي���ة، جم���ع فيه قابليت���ه النقدية خمت�ص���رًا 
م���ن  لطائف���ة  عر����س  اإذ  اإ�ص���داره  يف  الزم���ن 
الق�ص�س بالنقد والتحليل على اختالف االأمكنة 
وامل�صارب والرغبات وعبد اجلبار عبا�س مييل 
اإىل املو�ص���وعية دائمًا يف اإ�صلوبه النقدي، لكنه 
مل يتن���اول اأعمال كتاب عراقي���ن يف كتابه )يف 
النق���د الق�ص�ص���ي( اأمث���ال غائب طعم���ة فرمان، 
حممد خ�ص���ري، عبد املجيد لطفي واآخرين عرب 
مث���ل يو�ص���ف اإدري����س وج���ربا اإبراهي���م جربا 
واإدري�س اخلوري و�ص���ّوغ عب���د اجلبار عبا�س 

ذلك، فقال:
 وقد كان يف النية ان ي�صم الكتاب جملة مقاالت 
اأخرى ي�ص���ّكل غيابها نق�صًا فيه… ولكن �صياع 
و)�ص���رقة( جانب من مكتبت���ي يف ظرف خا�س، 
ح���ال دون ذل���ك، ومل يتي�ص���ر يل، طوال اأ�ص���هر، 
الظفر بن�ص���خ من املن�ص���ور بن ه���������ذه املقاالت 

)عبا�س، 1980م، �س : 6-5(.
م���ن الكتاب الع���رب الذين تناوله���م عبد اجلبار 
عبا����س جنيب حمف���وظ يف روايته )حب حتت 
املط���ر( و)الكرنك( و)اجلرمي���ة( واأبو املعاطي 

اأب���و النج���ا يف )الع���ود اإىل املنف���ى( وغريه���ا 
و)طواح���ن ب���ريوت( لتوفي���ق يو�ص���ف عواد، 
والقا�س ال�ص���وداين اأبو بكر خال���د يف روايته 
الثاني���ة )القفز فوق احلائط الق�ص���ري( و�ص���رق 
املتو�ص���ط ل���� )�ص���نع الل���ه اإبراهي���م( واحلديقة 
للروائ���ي امل�ص���ري ال�ص���اب �ص���ياء ال�ص���رقاوي 
و)حيط���ان عالية( للكاتب العربي اأدوار خراط، 
وغريهم، وم���ن الكّتاب العراقي���ن غامن الدباغ 

يف ق�صتيه )�صجة يف الزقاق( و)املاء العذب(
وعب���د الرحم���ن الربيع���ي يف )الو�ص���م( واأمري 

احللي يف )مدورة الطيور(
وح�ص���ن م���ردان والق�ص���ة الق�ص���رية وغ���ازي 
العبادي يف )ال�ص���ندباد والري���ح( و)من الهدوء 
اإىل ال�ص���مت( وغريه���م. البد من االإ�ص���ارة اإىل 
ان الناقد عبد اجلب���ار عبا�س كان ناقدًا يتحرى 
ال�ص���دق من طريق ا�ص���تناده اإىل اإ�صلوب الفهم 
ث���م التحلي���ل والرتكي���ب، ويف التحليل يوظف 
حا�ص���ته النقدية من طريق اإيراد العلة واملعلول 
واحلجة باحلجة والراأي بالراأي االآخر، قال عن 
ق�ص���ة )العودة اإىل الروح( اإىل اأبو املعاطي اأبو 
النج���ا : لقد األزم الكاتب نف�ص���ه بت�ص���وير حياة 

الندمي يف حركتها اخلارجية
وبع����س اأطواره���ا النف�ص���ية واقت�ص���اه ذلك ان 
ير�صم �صورة و�صخ�ص���يات احلياة االجتماعية 
وال�صيا�صية التي �ص���نعت الندمي و�صنعها على 
خلفي���ة وا�ص���عة م���ن روح الع�ص���ر. فت�ص���افرت 
قدرة املوؤرخ واإح�ص���ا�س االأديب، وظل الروائي 
وراء  دائم���ًا  يق���ف  املتخي���ل  املبتك���ر  اخل���الق 
املوؤرخ وكاتب ال�ص���رية وينتظر دوره بعده����ما 

)ع������������������با�س، 1980م، �س : 22(.

اأما كتابه مرايا جديدة )302 �ص���فحة( ال�ص���ادر 
العام 1981م فقد تناول فيه نقد ال�ص���عر ك�ص���عر 
حممد مهدي الب�صري وحممد مهدي اجلواهري 
يف ديوانه )اأّيها االأرق( و�صعر �صفاء احليدري 
وح�ص���ن م���ردان وغريه���م، اأما يف نق���د الكتب 
فقد تناول كت���اب العبا�س بن االأحنف للدكتورة 
عاتك���ة اخلزرج���ي ووراء االأف���ق االأدب���ي لعلي 
ج���واد الطاهر وتطور ال�ص���عر العربي احلديث 
يف العراق للدكتور علي عبا�س علوان وغريهم 
اأما يف نقد الق�ص���ة فتن���اول متا�س املدن لنجيب 
املان���ع والرج���ال تبك���ي ب�ص���مت لعب���د املجي���د 
لطفي واحل���دث الثاين للدكت���ور عدنان روؤوف 
وغريه���م، وتناول يف نظرات : نظرات يف اأدب 
ح�ص���ن مردان وحوار حول �صعراء ال�صتينيات 
واأدب ال�صباب وغريها اأما يف اأوراق نقدية فقد 
تن���اول : ه���ل النق���د يف اأزمة؟ يف ذك���رى رحيل 
ال�ص���اعر بدر �صاكر ال�ص���ياب ومقالة عن الرثثرة 

واخلطابية يف ال�صعر.
اأم���ا يف اإعالن���ات : فتح���دث ع���ن مو�ص���وعات 
خمتلف���ة منها : الواقعية/دفاع عن االنطباعية/

بن االأدب وال�صحافة.
عبد اجلب���ار يف هذا الكتاب مثل كتبه وموؤلفاته 
كتبها واعيًا لدور الناقد باأن يلتزم اإيراد احلجة 
باحلج���ة وال���راأي بال���راأي االآخر – كم���ا ذكرت 

�صابقًا- وهذا مما بواأ كتبه مكانة مرموقة.
ق���ال ع���ن �ص���عر الب�ص���ري مب���ا يت�ص���ق وجه���اد 

الب�صري:

جممل �صعر الب�صري يف جمموعته الكاملة يرينا 
الطراز االأكرث نقاء واأ�ص���الة من بواكري ال�ص���عر 

العراقي احلديث.
وذل���ك مب���ا ميي���زه ع���ن اأغلب �ص���عر اأع���الم تلك 
املرحلة كالر�ص���ايف والزه���اوي والكاظمي من 
ان�ص���داد اإىل موقف الوطني املنا�ص���ل ال يخاتل 
وال يتمل���ق وال جتذبه املغريات الرخي�ص���ة اإىل 
التب���ذل والتقّلب…فه���و موقف ال�ص���اعر الذي 
)يق���ول ال�ص���واب وين�ص���ي احلك���م( رائده حب 
الوط���ن والب���ذل م���ن اأجله وال�ص���هادة م���ن اأجل 
ا�صت����قالله وكرامته والدعوة املت�صلة اإىل اإعالء 

�صاأنه بالعلم والعمل املخل�س 

ع�ودة إلى فتى النقد األدبي
 في العراق
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محمد كاظم جواد 

ج����اس����م س������ع������د   
يف منت�صف ال�صبعينيات وقع بن يدي كتاب مرايا 
عل���ى الطريق للناق���د الراحل عب���د اجلبار عبا�س 
تن���اول فيه موا�ص���يع نقدي���ة متنوع���ة ؛اأعجبني 
الطرح الذي �صمه هذا الكتاب واأده�صتني الروؤى 
النقدية اجلريئة التي تناول فيها الق�صابا االأدبية 
املطروحة يف ال�صاحة االأدبية اآنذاك،فتابعت هذا 
الناقد من خالل مقاالته املن�ص���ورة يف ال�ص���حف 

واملجالت العراقية والعربية.
وعندما قراأت كتابه ال�ص���ياب ال�ص���ادر عن وزارة 
الثقافة واالعالم)�صل�ص���لة كتاب اجلماهري( ازداد 
اعجاب���ي به اأك���رث وكان ه���ذا الكتاب م���ن الكتب 
املهم���ة والرائدة التي �ص���درت عن ال�ص���ياب وقد 
كتبه يف املرحلة الرابعة من الدرا�ص���ة عندما كان 
طالب���ا يف كلية االآداب، وهو عبارة عن م�ص���روع 
بحث �ص���غري �ص���من متطلب���ات الدرا�ص���ة فتطور 
ه���ذا البحث لي�ص���بح كتاب���ا لكنه مل ي���ر النور اال 
يف عام)1971(بع���د رحلة طويلة �ص���بيهة برحلة 
ال�ص���ياب مم���ا ي���دل عل���ى ان كت���اب ال�ص���ياب هو 
باك���ورة كت���ب عب���د اجلبار عبا����س النقدي���ة لكن 
طبع���ه ج���اء متاأخ���را لظ���روف ذكره���ا يف مقدمة 

الكتاب.
مل اأك���ن اأع���رف وقته���ا ان عبد اجلب���ار عبا�س هو 
اب���ن مدينت���ي، ذات يوم اأخربين اأحد االأ�ص���دقاء 
انه يجل�س �ص���بيحة اجلمعة يف املقهى الزجاجي 
املط���ل عل���ى �ص���ط احلل���ة وكان يرت���اده جمع من 
املثقف���ن واالأدب���اء والفنان���ن، فق�ص���دت املقه���ى 
وجل�ص���ت عل���ى مقربة من���ه بغية التو�ص���ل اليه، 
ارتباك���ي  ب�ص���بب  اقتحام���ه  يف  كث���ريا  ت���رددت 

وخجلي... 
ويف ي���وم اآخر راأيت���ه يجل�س وحي���دا فقررت اأن 
اأجل�س على ذات االأريكة التي كان ي�ص���غلها، كنت 
اأتاأب���ط جمموع���ة م���ن الكت���ب واملج���الت االأدبية 
ورح���ت اأقل���ب اأوراق اح���دى املج���الت بغي���ة اأن 
األفت انتباهه فنظر �ص���وب الكتب التي و�صعتها 
على االأريكة، كنت اراقبه بدقة.... فا�صتاأذن مني 
وطلب احدى املجالت، فرحت كثريا الأنني �صاأدخل 
مع���ه يف حديث، لك���ن كيف احتدث مع���ه؟ واأنا ال 
اأمتل���ك الع���دة الكافية الت���ي تكفل يل اال�ص���تمرار 
مع���ه يف احلديث، قل���ت �ص���اأكتفي باال�ص���غاء... 
اأ�صغيت اىل حديثه املتاألق والذي يجرب امل�صتمع 
عل���ى االنتباه، و�ص���نحت يل فر�ص���ة التحدث عن 
كتب���ه ومقاالته وديوان���ه اليتيم اأ�ص���واك الوردة 
الزرقاء... وتوقفت عند كتاب ال�صياب راأيت على 
وجهه عالمات الفرح ف�ص���كرين عل���ى مالحظاتي 
وقب���ل اأن اأخرج م���ن املقهى ا�ص���تعار املجلة التي 
طلبها مني كنت مرتبكا لكني �صعرت بالفرح الأين 

تعرفت على ناقد كبري ي�صار اليه بالبنان. 
وتك���رر اللقاء كن���ت اأكتفي باالأ�ص���ئلة مع بع�س ا 
الآراء اخلجول، في�صاطرين الراأي فاأح�س بالزهو 

الأنني اأقرتب اىل حد ما من اآرائه.
وعندم���ا ت�ص���لم ال�ص���فحة الثقافي���ة يف جري���دة 
الرا�ص���د بعد ف�ص���له من جمل���ة األف ب���اء جتراأت 
واأعطيته ق�ص���يدة ن�ص���رها يل بعد ف���رتة وجيزة 
يف ال�ص���فحة الثقافي���ة وحثني عل���ى رفده املزيد 
من الق�ص���ائد....وتعمقت �ص���داقتنا وكنا نذهب 
اأحيان���ا اىل بغداد مع بع�س االأ�ص���دقاء وجنل�س 
يف حاناته���ا التي متت�س التعب املر ونتجول يف 
مكتباتها املنت�ص���رة يف �ص���ارع ال�صعدون ونقتني 
م���ا ن�ص���تطيع حمله م���ن الكت���ب، وكثريا م���ا كان 

ي�صاألني عن جمموعة �صدرت ل�صاعر ما. 
كن���ت اعطي���ه مالحظات���ي الب�ص���يطة فيناق�ص���ني 
يف تفا�ص���يل م�صتفي�ص���ة، في�صيف اىل خمزوين 
الثقايف �ص���يئا جديدا وحينما كان يتناول بع�س 
املجاميع ال�ص���عرية اأو الق�ص�ص���ية فاأنه يختارها 
بدقة بالرغم من ان اغلب املجاميع ال�ص���ادرة يف 
العراق كان���ت تهدى اليه من كّتابها، رمبا لغر�س 
اغراءه بالكتابة عنهم فينتقي املجموعة ويقراأها 
وف���ق منهج���ه االآنطباع���ي ال���ذي كان يداف���ع عنه 

بقوة ويعلن �صراحة انه ناقد انطباعي.
وكثريا ما تعر�س اىل �ص���غط م���ن بع�س االأدباء 
الأن���ه مل يكت���ب عنه���م و�ص���معت اأحده���م ي�ص���فه 
ب���)اخلواج���ة( الأنه يكتب عن اأدباء م�ص���ر واآخر 
يقول مغني���ة احلي ال تطرب واآخ���ر يقول: يبدو 
يل ان���ك مل تقراأ املجموعة الت���ي كتبت عنها، رغم 
ه���ذه امل�ص���ايقات فان���ه ال ياأب���ه به���م فيتجاوزهم 
ب�ص���مته الناط���ق، واأحيانا يتوق���دون حقدا عليه 
عندما ين�ص���ر مقالة عن كاتب عراقي غري معروف 
يف الو�ص���ط الثقايف وح���دث ان وقعت بن يديه 
اق�صو�ص���ة بحجم �صغري �صدرت بن�صخ معدودة 
لكاتب عراقي ا�صمه اأمري احللي اأظنه من الب�صرة 
فاأبدى اعجابه ال�ص���ديد بها وكان عنوانها مدورة 
الطيور مما حدا ب���ه اىل كتابة مقالة طويلة عنها 

قاربت بحجمها اق�صو�صة اأمري احللي. 
وذات يوم اجرى معي لقاءا يف جريدة الرا�ص���د 
�ص���حبة ال�ص���اعر الراحل جرب داكي واجبت على 
ا�ص���ئلته بعناي���ة فائق���ة ون�ص���ر اللق���اء م�ص���فوعا 

ب�صورة يل واأخرى للراحل جرب داكي.
مثلم���ا بنتقي الكتاب الذي يكت���ب عنه كان الناقد 

عب���د اجلبار عبا����س ينتقي اأ�ص���دقاءه من االأدباء 
بدق���ة متناهية فياأمتنهم الأن اخلوف كان ي�ص���كنه 
فيخ�ص���ى تاأويل ال���كالم من بع����س االأدباء الذين 

يتعاملون ب)بولي�صية وا�صحة(. 
وق���د تعر�س اىل م�ص���ايقات اأدت ب���ه اىل مالزمة 
لف���رتات متقطع���ة. واأحيان���ا كان ي�ص���تفز  بيت���ه 
م���ن قب���ل املافي���ات الثقافي���ة الت���ي يطل���ق عليها 
ا�ص���م)اجلماعة( وقد األف عنهم م�صرحية �صفوية 
�صاخرة وكان ميثلها اأمام اأقرب االأ�صدقاء فيوؤدي 
الدور باأمل وا�ص���ح ويتذكر هذه امل�ص���رحية جيدا 
اأغلب االأ�ص���دقاء منه���م الناقد عالء ها�ص���م مناف 
والفن���ان ثامر عب���د الل���ه والفنان �ص���الح عبا�س 

وال�صاعر عبد احل�صن احليدري.
كث���ريا م���ا كان يتعر�س ال�ص���طهاد الطارئن على 
االأدب كاأن يطلبون منه قراءة هذياناتهم الطويلة 
ويلح���ون عليه يف ابداء راأيه فورا في�ص���طر اىل 
حتري���ك عينيه ب�ص���رعة ح���ول ال�ص���طور ويقول 

جمامال الباأ�س. 
ل���ن ان�ص���ى موقفه مع���ى ماحييت،عندم���ا التهمت 

الن���ريان مكتبت���ي حينم���ا �ص���مع اخل���رب فوجئت 
ب���ه وهو يحمل عل���ى دراجته الهوائي���ة رزمة من 
الكتب موا�ص���اة منه لفقدان مكتبتي وقال يل هذا 
ماا�صتطيع حمله ارجوك ان تاأتي معي اىل البيت 
وتخت���ار مايفيدك م���ن الكتب واملجالت �ص���كرته 
ملوقفه النبيل وحينما ت�ص���فحت الكتب يف البيت 
توقف���ت عن���د بع����س الدواوي���ن التي كت���ب عنها 
عب���د احلبار عبا����س الأنها كانت حتمل تاأ�ص���رياته 
يف بيا����س ال�ص���فحات ولالأ�ص���ف ال�ص���ديد فقدت 
من���ي هذه الكتب كان لعبد اجلبار عبا�س �ص���ديقا 
حميم���ا يرافق���ه كظل���ه يتج���ول معه يف ال�ص���وق 
ويركنه جانبا عندم���ا يهم باجللو�س يف مكان ما 
وعندم���ا فقده تامل عليه كثريا ورثاه يف ق�ص���يدة 
ع�ص���ماء اثارت �ص���جون ا�ص���دقاءه هذا ال�صديق 
هو)الباي�ص���كل االخ�ص���ر( الذي تامر عليه بع�س 
ال�ص���عاليك وحملوه ليال عندم���ا وجدوه مركونا 
يف حديق���ة ن���ادي املعلمن رغم ان���ه كان مربوطا 
بقفل حمكم احيان���ا يلتجاأعبد اجلبار عبا�س اىل 
بع�س اال�صدقاء من خارج الو�صط االدبي )عمال 
بناء-بائع���و خ�ص���ر-باعة جوالون( فيجال�ص���هم 
ويخو����س معه���م احادي���ث طريف���ة متت���زج فيها 
رائحة النكتة كانوا يكنون له كل احرتام وتقدير 
رغ���م جهلهم مب���ا يكت���ب وعندما كن���ا جنل�س يف 
امل�ص���اء وجتمعن���ا طاول���ة واح���دة فان���ه يحي���ل 
اجلل�ص���ة اىل كرنفال للفرح رغم وطاأة االمل الذي 
يغل���ف قلوبنا. وكنت احترج م���ن قراءة اأي ن�س 
يع���ود يل امامه النني ا�ص���عر ان الفر�ص���ة مل تات 
بعد كي ا�صمعه ما اكتب قيا�صا اىل ما كان يتناوله 

يف نقده ل�صعراء لهم جتارب يف خارطة ال�صعر.
 وعندما اقراأ ق�صيدة مرثية اىل جيكور املن�صورة 

يف ديوان بعيدا عن ال�صما ءااالوىل ومطلعها: 
جيكور توقد يف امل�صاء الرطب فانو�صا وال تلقي 

�صياءه 
مات اليتيم وخلف امراة وايتاما وراءه

وم���ا ان ا�ص���ل اىل هذا البيت حتى ا�ص���مع مفردة 
الندب العراقية يطلقها عبد اجلبار عبا�س وكثريا 
ما كانت تنتهي جل�ص���تنا باغنية برهوم للمطربة 

جناح �صالم:
برهوم حاكيني.........

جمروح داويني..... 
فينطلق �صوته املتهدج ويحولها باأمل اىل:

برهوم اأنا جبار
لقبي اأبو �صتار

�صغلي نقد اأ�صعار
والله الوكت غدار
را�صيك را�صيني.

كان عب���د اجلب���ار عبا����س وفي���ا واأبي���ا وعندم���ا 
اخربوه بتخ�ص���ي�س راتب �ص���هري له من وزارة 
الثقافة رف�س ا�ص���تالمه بالرغم من حاجته املا�صة 
اليه قائال انني مل اق���دم جهدا او عمال مقابل هذا 

الراتب كان يكره العطايا من اي جهة كانت.
لق���د رحل عنا مبكرا وهو يف قم���ة عطاءه االأدبي 
وا�ص���عا مراياه عل���ى قارعة الطري���ق ومن منا ال 
يتذك���ر موؤلفاته التي انهلنا من ينابيعها ال�ص���يء 
الكثري، من كتبه املطبوعة ديوان ا�ص���واك الوردة 
الطريق،،مراي���ا  عل���ى  ال�ص���ياب،مرايا  الزرق���اء 
جدي���دة،يف النق���د الق�ص�ص���ي، احلبك���ة املنغم���ة 
باال�ص���افة اىل خمطوطاته التي تنتظر من يزيل 

عنها غبار الن�صيان.

�ص����نحاول اأَن نقدم اإ�ص����اءات عن حي����اة وادب هذا 
الناقد املبدع الذي عا�س حياته راف�صًا لكل ا�صكال 
املوؤ�ص�ص����اتية وال�ص����لطوية البغي�صة؛ حيث انه مل 
يه����ادن اية �ص����لطة ومل يتع����ن ومل يقبل عل����ى اأَية 
وظيف����ة؛ الأننَّ هاج�ص����ه االول واالخ����ري كان االأَدب 

احلقيقي.
وق����د قال عنه الناق����د العراقي الكبري د. علي جواد 

الطاهر:
)اإن����ُه فتى النق����د االأدبي يف الع����راق.. واإنه الناقد 
الذي ح����از لق����ب الناق����د بحق..ويكف����ي انه وهب 
نف�صه للنقد وحده.. ومل ي�صرك به عماًل اآخَر.. ومل 
ي�صغل النف�س بوظيفة تقيده... فكان بذلك متفردًا 

بن من زاوَل النقد يف العراق والوطن العربي(
ولالإق����رتاب من حياة عب����د اجلبار عبا�����س؛ نقول 
م�ص����تفيدين م����ن كرا�س خمطوط للدكتور �ص����باح 

نوري املرزوك:
لقد ولد عبا�س يف مدينة احلله- بابل عام 1941. 

وهناك َمْن يقول يف عام 1942.
وقدب����داأت اإهتماماته االدبي����ة عندما كان طالبًا يف 
االعدادية. واإ نطالقًامن هذه االهتمامات قرر بعد 
اأن انه����ى درا�ص����ته االعدادي����ة؛ الدخ����ول اىل كلية 

االآداب – جامعة بغداد - ق�صم اللغة العربية.
ويف ه����ذه اجلامع����ة العريق����ة راَح يلته����م الكت����ب 

التهامًا نهمًا لال�صتزادة الثقافية.
وق����د قيل ان����ه قراأ مايق����ارب املائة كت����اب يف النقد 
االدب����ي يف مرحلته اجلامعية الثاني����ة. وذكر عبد 
اجلب����ار عبا�����س يف حدي����ث ع����ن م�ص����ادر ثقافت����ه 

االأوىل:
 )لقد كان كتاب النقد االأدبي.. ا�ص����وله ومنهجه.. 
ل�ص����يد قطب؛ اأول كت����اب نقدي اأق����راأه؛ اىل جانب 
مقاالت ايليااحلاوي؛ التي كان ين�صرها يف جملة 
االآداب البريوتي����ة؛ وكتبه الت����ي بهرتني بالنظرة 
املوح����دة القادرة؛ بتع�ص����ف اأحيان����ًا؛ على تطبيق 
نظري����ة ال�ص����عر الرم����زي الفرن�ص����ي عل����ى �ص����عرنا 

القدمي واملعا�صر(.
 وبع����د رحلة درا�ص����ية ات�ص����مت باحليوية والذكاء 
تخ����رج ناقدن����ا م����ن كلي����ة االآداب جامع����ة بغ����داد- 
ق�ص����م اللغة العربية عام 1964- وق����د بداأ الكتابة 
اجلدي����دة(  )االنب����اء  جلري����دة  لل�ص����فحةاالأدبية 

وملجلة )الكلمة(.
وم����ن احلل����ة.. مدينته االأث����رية.. كت����ب اىل جملة 
االآداب البريوتي����ة؛ فن�ص����رت ل����ه مقاال ح����ول )نقد 

ق�صايا ال�صعر املعا�صر(.
ويف ع����ام 1970 اإخت����ار عبد اجلب����ار عبا�س عماًل 
اليقيده كما تقيد الوظائف اأ�صحابها؛ وهذا العمل 
هو حمرر )حر( يف الق�ص����م الثقايف الإذاعة بغداد؛ 
وذل����ك رغبة من����ه يف العي�����س بالعا�ص����مة بغداد.. 
الثقافي����ة  املكتب����ات وامل�ص����ادر  قريبام����ن  ليك����ون 

الكثرية واجلديدة.- اآنذاك.
ويف بغ����داد عا�����س حي����اة ال تخلو م����ن بوهيمية؛ 
حيث تنقل يف عدة �ص����قق ي�ص����اركه فيها اأ�صدقاوؤه 
منطق����ة  يف  عم����ارة  يف  �ص����كن  حي����ث  االأدب����اء؛ 
ال�ص����احلية... ث����م انتق����ل اىل بي����ت مقاب����ل مدخل 
املوؤ�ص�ص����ة العامة لالذاع����ة والتلفزي����ون... ومنها 

اىل منطقة )�صيد �صلطان علي(

اخللف����اء  �ص����ارع  ب����ن  الوا�ص����ل  ال�ص����ارع  يف 
والر�صيد... ثم �صكن يف )ال�صارع امل�صجر(

يف الب����اب ال�ص����رقي...واذكر انناانا واال�ص����دقاء 
ال�ص����عراء كمال �ص����بتي و�ص����الح ح�ص����ن كنا كثريا 
مان�صت�ص����يفه يف اق�ص����امنا الداخلية؛ يف �صنوات 

درا�صتنا يف اكادميية الفنون اجلميلة.....
وكان ممن قا�صموه ال�صكن �صديقه ال�صاعر

العراق����ي اأجمد نا�ص����ر احل�ص����ون ال����ذي يقيم منذ 
�ص����نوات طويل����ة يف )املغرب(؛ وال�ص����اعر الراحل 
عب����د االم����ري جعف����ر.. وكان ين����ادم جمموع����ة من 
القا�����س  ومنه����م:  نف�ص����ه  اىل  االأثريي����ن  االأدب����اء 
والروائ����ي الراحل غازي العبادي والناقد الراحل 

حم�صن اطيم�س.
ويف تل����ك الف����رتات عم����ل م����ع النق����اد: با�ص����م عبد 
احلميد حم����ودي ود. مالك املطلبي واحمد فيا�س 
املفرجي؛ باأر�صفة )الق�صة العراقية( وذلك ل�صالح 

اذاعة بغداد. وقد قام بجهد نقدي متميز.
جت����در اال�ص����ارة اىل ان عبداجلب����ار عبا�����س ابتداأ 
حيات����ه االأدبية �ص����اعرا؛ حي����ث كان ينظم ال�ص����عر 
العم����ودي؛ وق����د ن�ص����رت ل����ه جمل����ة )الت�ص����امن( 
التي كان ي�ص����درها ن����ادي الت�ص����امن العراقي يف 
ال�ص����تينيات؛ ق�ص����يدة عمودي����ة عنوانه����ا  بداي����ة 
)�ص����حوك الوج����ه(. وتتويجا ل�ص����اعريته اأ�ص����در 
عام 1970؛ جموعته ال�ص����عرية اليتيمة )ا�ص����واك 
الوردة الزرقاء(. ولكنه ونتيجة لقراءاته النقدية 

الوا�ص����عة والأرائ����ه وروؤاه ومقاالت����ه الت����ي اأخذت 
جتد لها اأ�ص����داء يف االو�ص����اط الثقافي����ة العراقية 

والعربية؛ قرر اأن يتوجه توجها كليا للنقد.
الدر�����س  )راأين����ا  عبا�����س:  اجلب����ار  عب����د  يق����ول 
اللغ����وي واالكادميي ياأخذ من حداثة الل�ص����انيات 
نح����و  جدي����دة  بخط����وة  ماي�ص����مح  واالأ�ص����لوبية 
حفريات الق�ص����يدة اجلاهلية اأو �ص����واها؛ وراأينا 
ت����راث الواقعي����ة النقدي����ة ك����ي ال اأق����ول الواقعي����ة 
اال�ص����رتاكية يغتني بلم�ص����ة االنفتاح على الروافد 
املتنوعة يف النق����د والبنيوية فتزاوج بن املنجز 
واملوروث وبن مايتوا�صج معه منطلقا وتوجها؛ 
فيم�ص����ي باالمكان احلديث عن نزعة �صو�ص����يو_ 

ن�صية اأو �صو�صيو _ �صعرية يف النقد االأدبي.
وق����د ا�ص����تطاع ناقدنا ان ينج����ز االعم����ال النقدية 

التالية:
* مرايا على الطريق... عام 1971

 * ال�صياب... عام 1972
 * يف النقد الق�ص�صي...عام 1980

 * مرايا جديدة... عام1981
 * احلبك����ة املنغم����ة... �ص����در بع����د رحيل����ه ع����ام 

.1994
واإعرتافا بجهده النقدي؛ ق����ال عنه الناقد الراحل 
الدكت����ور علي جواد الطاه����ر: )عبد اجلبار عبا�س 
ناقد عراقي ممتاز؛ وال�صك باالجماع؛ ولو تهياأت 
ل����ه الظ����روف الت����ي كن����ت ارجوه����ا له و�ص����لم من 

ظ����روف وقع حت����ت طائلته����ا؛ لكان الناق����د الكبري 
مبعنى الكلمة(.

لقد ا�ص����تطاع ناقدنا اأن يوؤ�ص�����س لنقدية اإنطباعية 
خا�صة به. وقد اأُخذ عليه هذا التوجه من قبل نقاد 
التيارات احلداثيوية فوجهوا له اتهامات �ص����تى؛ 
اال اأن����ه ادار وجهه لكل ماقيل عنه؛ وكان اليتوانى 

من القول )اأجهر باأنني ناقد انطباعي(.
ذات مرة و�صف عبد اجلبار عبا�س نف�صه: )يطوي 
�ص����وارع املدين����ة الفق����رية؛ ي�ص����د جمل����ة اأو كتابا؛ 
يح����اذر اأن يلمح����ه العابرون فتجرح����ه كلمة انكار 
اأو ب�صمة �ص����خرية... يغرق بن �صطوره؛ فين�صى 
�ص����جيج الرثثرة واملذياع والدومينو يف املقهى؛ 

حتى اإذا اأقبل الليل ترقب هزيعه االأخري؛
ليه����داأ الزق����اق وينام االأطف����ال؛ فيقب����ع يف زاوية 
البي����ت؛ ويقتب�����س ويخ����ط راأي����ا هن����ا اأو مالحظة 

هناك(
ه����ل هن����اك ابلغ من ه����ذا الو�ص����ف حلال����ة املثقف 
العراق����ي الذي عا�س �ص����نوات الرع����ب واحلروب 

واحل�صارات ال�صود والدكتاتورية املقيتة.
التي راح �ص����حيتها االآالف من املثقفن العراقين 

بن قتيل ومنفي وم�صرد وجائع.
ومنه����م: الناق����د عب����د اجلب����ار عبا�س ال����ذي عا�س 
حياته معوزا وحمروما من اب�ص����ط �ص����بل العي�س 

التي تليق مببدع كبري مثله.
 غ����ادر عبا�����س عاملن����ا الغرائبي هذا وه����و يف قمة 
عطائه االأبداعي.. غ����ادره مهموما وحمزونا على 
م����ااآل علي����ه م�ص����ري ب����الد تناهبتها ري����اح االوغاد 
والرباب����رة املتوح�ص����ن.. وق����د و�ص����ف الدكت����ور 
الطاه����ر م����وت عبد اجلب����ار عبا�س باأن����ه: )فجيعة 
وقعت �ص����اعقة على عاريف ف�ص����له... وال ي�صتنى 
اأح����د م����ن احل����زن والده�ص����ة؛ الأمري����ن حملتهم����ا 
ال�صاعقة: ال�ص����باب والنبوغ. فما كان عبد اجلبار 
يف عم����ر امل����وت املتوق����ع؛ لق����د ا�ص����اعه قوم����ه يف 
حيات����ه؛ ثم ا�ص����اعه امل����وت... والنقد ال�ص����ليم هو 

اخلا�صر(
نعم... كان لرحيل الناق����د عبد اجلبار عبا�س وقع 
ال�ص����اعقة يف ذوات املثقف����ن العراقي����ن والعرب 
النبالء.. وقد كتبت عنه ع�صرات املقاالت الوداعية 
واملراث����ي وال�ص����هادات... وهن����ا نختت����م �ص����طور 
حمبتنا ووفائنا لناقدنا و�ص����ديقنا الراحل الكبري 
مبقطع م����ن ق�ص����يدة )اجل����ب والعقرب( لل�ص����اعر 

العراقي املبدع موفق حممد:
)اأق�صم ياعبد اجلبار
طيلة هذا العمر املرِّ

ومنذ عرفتك يف غيابة هذا اجلبِّ
مل اأتبّن وجهك

فجاءين �صوتك منذ اليوم االأول م�صحونا يتخرث 
فيه املوت

فتاأبطت جراحي
قلت: ا�صرب ياملك الظيم

وجترع من هذا ال�صم قليال
ف�صياأتي بع�س ال�صيارة

و�صي�صرخ واردهم: ياب�صرى
فاأجاب ال�صمت

وتو�صدنا اجلب طويال(.

عبد الجب��ار عباس..ألق المرايا 
مرايا األلق

فت��ى النقد العراقي الناق��د عبد الجبار 
عباس..حياة حافلة باالبداع والحرمان
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كاظم الموسوي

ول����د وم����ات ب�ص����مت، عبد اجلب����ار عبا�����س )1941 
- 1992(، عاك�ص����ا م����ا يكاب����ده املثق����ف يف الع����راق 
املبتلى، حيث يتغيب ا�ص����مه حاملا يغيب عن الو�صط 
ومل يتذك����ره اإال نخب����ة م����ن اأ�ص����دقائه، م����ن بينه����م 
اأ�ص����تاذه الدكت����ور الطاه����ر والقا�س عائد خ�ص����باك 
والباحث املو�صوعي الدكتور �صباح نوري املرزوك 
والناقد االأدبي با�ص����م عبداحلميد حمودي واالأديب 
والباحث ناجح املعموري والباحث ال�ص����اعر هادي 
الربيع����ي وال�ص����اعر موفق حمم����د والروائية عالية 
مم����دوح، وعدد م����ن الكتاب، ورمب����ا غريهم ممن مل 

اطلع على م�صاهماتهم بحقه.
يف كل امل�ص����اهمات ا�ص����ادات عالية وتقدير وا�ص����ح 
باإمكاناته ودوره، ناقدا اأدبيا متفردا، كان باالإمكان 
اأن يك����ون ل����ه موقع كبري يف م�ص����رية النق����د االأدبي 
يف الع����راق والع����امل العرب����ي لو عا�����س اأطول فرتة 
وخ����رج م����ن ب����الده. كت����ب عن����ه الدكت����ور امل����رزوك 
يف �صريته:”ا�ص����تطاع عب����د اجلب����ار عبا�����س فت����ى 
النق����د االأدب����ي يف العراق كما ا�ص����ماه اأ�ص����تاذه علي 
جواد الطاهر اأن يو�ص����ل �ص����وته اإىل اكرب املجالت 
العربية اأهمية وانت�ص����ارا، فق����د كان يبعث مبقاالته 
م����ن مدينت����ه احلل����ة الفيح����اء دون �ص����ابق معرف����ة 
باأ�ص����رة حتري����ر تلك املج����الت، ولك����ن مقاالته كانت 
جواز �ص����فر ل����ه ليكون بع����د ذلك ناق����دا عربيا كبريا 
ل����ه قراوؤه ومتابعوه، وغادرنا وهو يف قمة ن�ص����اط 
وريع����ان �ص����بابه ت����اركا وراءه تراثا نقدي����ا مهما ال 
ميكن جتاوزه مطلقا.”و�صجل له:”اأما عن م�صادر 
ثقافت����ه االأوىل فان����ه مل يكن ق����د قراأ كتاب����ا يف النقد 
�ص����نة 1960 وكان كت����اب )النق����د االأدب����ي: اأ�ص����وله 
ومنهجه( ل�ص����يد قط����ب اأول كتاب نق����دي يقراأه اإىل 
جانب مق����االت اإيليا ح����اوي التي كان ين�ص����رها يف 
جمل����ة االآداب البريوتي����ة وكتب����ه الت����ي به����رت عبد 
اجلبار بالنظرة املوحدة املت�ص����قة القادرة بتع�ص����ف 
اأحيانا على تطبيقه نظرية ال�صعر الرمزي الفرن�صي 
على �ص����عرنا القدمي واملعا�ص����ر، وما اأن حلت عطلة 
ال�ص����نة الثاني����ة م����ن اجلامع����ة حتى ق����راأ م����ا يقرب 
م����ن مئة كت����اب ع����دا املج����الت، ويف ال�ص����نة الثالثة 
وبدافع م����ن اأ�ص����تاذه الطاهر دخل مرحل����ة االلتهام 
ب����ن مكتبة كلي����ة االآداب ومكتبات �ص����وق ال�ص����راي 
واأعد من املكتبة قائمة انتهت �ص����نوات اجلامعة ومل 
تنت����ه. وعندما اأكمل كلي����ة االآداب عاد اإىل منزله يف 
احللة ليقراأ اأكرث ويكتب تخل�ص����ا من قيود الوظيفة 
والت�ص����رد يف امل����دن واالأري����اف لذل����ك مل يتعن ومل 
يقب����ل عل����ى وظيف����ة وكان هاج�ص����ه االأول واالأخري 
االأدب والقراءة كتابة ونقا�ص����ا على مدى وا�صع مما 
حدا باأحد الباحثن اأن يدعونا اإىل اأن نتاأمل عزوف 
عب����د اجلبار عن الوظيفة وعن الزواج وعن العي�س 
يف العا�ص����مة والكتابة املنتظمة وال�صفر وامل�صاركة 
يف التظاهرات الثقافية الوا�صعة لنتاأمل عزوفه عن 
احل�ص����ور اجل����اد يف خط نق����دي مع����ن.”ودّون له 
اأي�صا:”لقد اثر اأن يكون بعيدا عن االأ�صواء يعي�س 
حي����اة رتيب����ة تب����داأ برحلت����ه اجلميل����ة م����ن بيته يف 
)اجلمعي����ة( وهو يق����ود دراجته اخل�ص����راء االأثرية 
وق����د و�ص����فها ال�ص����اعر موف����ق حمم����د باأنه����ا منهكة 
العجالت، مرورا بال�ص����وق امل�ص����قف لي�صل كازينو 
)اأبو �ص����راج(على �صط احللة ويعود ظهرا اإىل داره 
ليعود ع�ص����را لق�ص����اء م�ص����ائه يف احتاد االأدباء اأو 

نقابة املعلمن.
كان يحم����ل يف داخله اأملا دفينا ال ي�ص����تطيع ان يعرب 
عنه وال ميكن اأن ين�ص����ى ذلك مهما حاول اأن ين�ص����ى 

وكان نتيج����ة ذلك اأن اأ�ص����ابته نوب����ة قلبية ودماغية 
ادخل جراوؤها م�صت�صفى مرجان يف احللة وبعد اأن 
رق����د ثمانية اأيام تويف يف ال�ص����اعة الثامنة اإال ربعا 
من م�ص����اء يوم اخلمي�����س 12/3/ 1992 وخري من 
و�صف موته اأ�ص����تاذه الطاهر حينما قال: )اإن موته 
فجيعة �صاعقة على عاريف ف�صله وال ي�صتثنى اأحدا 
م����ن احل����زن والده�ص����ة الأمري����ن متحدي����ن حملتهما 
ال�ص����اعقة: ال�ص����باب والنبوغ، فم����ا كان عبد اجلبار 
يف عمر املوت املتوقع.. لقد اأ�صاعه قومه يف حياته 

ثم اأ�صاعه املوت، والنقد االأدبي هو اخلا�صر(.
ت����رك من االآثار املطبوعة: اأ�ص����واك ال����وردة الزرقاء 
)دي����وان �ص����عر(، مراي����ا عل����ى الطري����ق )درا�ص����ات 
مراي����ا  الق�ص�ص����ي،  النق����د  يف  ال�ص����ياب،  نقدي����ة(، 
جدي����دة )درا�ص����ات نقدي����ة(، احلبك����ة املنغم����ة، وله 
م����ن املخطوط كت����ب واأبحاث. لق����د كان عبد اجلبار 
عبا�س يف �ص����ريته فتى للنقد االأدبي يف العراق ترك 
لن����ا ال�ص����يء الكثري مما تهياأ له �ص����من روؤاه النقدية 
وهك����ذا هو ورمبا لو توفرت له فر�س اأكرث انفتاحا 

جلاءنا منه خري وفري«.
اأم����ا الناق����د با�ص����م حم����ودي فق����د ر�ص����د يف عبا�س 
ناقدا مبكرا:”كان عبد اجلبار عبا�س قبل اإ�ص����داره 
كتاب����ه النق����دي االأول )مراي����ا عل����ى الطري����ق( ع����ام 
1971 كب����ريًا يف تاألق����ه النق����دي وه����و بع����د �ص����اب 
يف الثالث����ن لقد كان �ص����وتًا يتمت����ع بذائقة جمالية 
عالي����ة، حتل����ل املنجز االإبداع����ي نرثًا و�ص����عرًا دون 
اهتم����ام مب�ص����لمات م�ص����بقة، كان انطباع����ي املنه����ج 
وكان يدافع عن انطباعيت����ه وذائقته النقدية احلرة 
بالقول، اإنه يقدم للقارئ اأ�ص����رار اجلمال يف الن�س 

يقي�ص����ان  وفرج����ار  م�ص����طرة  دون  النق����د  مو�ص����ع 
اجلب����ار  عب����د  ق����درة  النوايا.”واأ�ص����اف:”وكانت 
عبا�����س النقدي����ة قد اأتاحت ل����ه اإعداد كتابه ال�ص����امل 
ع����ن �ص����اعرية )ال�ص����ياب( ن�ص����ر ع����ام 1972 ببغداد 
لي�ص����كل اإ�ص����افة مهمة للكرثة من الكتابات ال�صادرة 
عن �ص����اعر التاأ�ص����ي�س مما جعله مرجع����ًا للعديد من 

الدرا�صات حول ال�صياب.
قب����ل ذل����ك كان عبد اجلب����ار عبا�س قد اأ�ص����در ديوان 
�صعره اليتيم )اأ�ص����واك الوردة الزرقاء( عام 1970 
الذي مل يجد �ص����دى وا�ص����عًا يوؤثر �ص����اعريته فاأدرك 
اأن االن�ص����راف للعم����ل النق����دي وح����ده هو اأ�ص����ا�س 
تفوق����ه وقدرته على العطاء يف هذا احلقل احليوي 
حيث اأ�ص����در عام 1980 كتابه النق����دي الثالث )يف 
النقد الق�ص�ص����ي( ث����م اأ�ص����در كتابه الراب����ع )مرايا 
جديدة( بعد عام جامعًا بن الدرا�ص����ات يف ال�ص����عر 
ويف الق�ص����ة موؤث����رًا البنية الفني����ة للن�س االإبداعي 
م�ص����كالت  طارح����ًا  اجلدي����د  والعرب����ي  العراق����ي 
التجني�����س والتغري����ب واالإزاح����ة والك�ص����ف بلغته 
الدقيقة الوا�ص����حة املحللة التي ال حتتمل اللب�س اأو 

االإيهام بل و�صع قيمة الن�س يف مكانها الفني«.
اأم����ا الباح����ث واالأدي����ب ناج����ح املعم����وري فقد كتب 
يف عر�ص����ه لكتاب �ص����در بعد رحيل الناقد: واأتذكر 
ح�ص����رته على �صياع درا�ص����ة مهمة جدًا وطويلة عن 
الروائ����ي غائ����ب طعم����ة فرمان، وب�ص����بب ان�ص����غاله 
وارتباط����ه االأ�ص����بوعي مع الق�ص����م الثق����ايف... � يف 
جري����دة الث����ورة � ل����ذا ب����دت تواري����خ مقاالت����ه التي 
ن�صرها يف الرا�ص����د متباعدة اأحيانا ب�صبب التزامه 
االأ�ص����بوعي م����ع ثقافي����ة الث����ورة والت����ي جمعها يف 
الطاه����ر  ج����واد  عل����ي  املنغم����ة”د.  كتاب”احلبك����ة 
وال�ص����ديق عائد خ�ص����باك لكني اعتقد بان ما اأعده 
ال�ص����ديق ال�ص����اعر ه����ادي الربيعي مل يك����ن متكاماًل 
وحتمًا �ص����اع على ال�ص����ديق ال�ص����اعر بع�����س منها، 
الأين راأي����ت الكتاب عند الراح����ل عبد اجلبار عبا�س 
اأكرث من مرة وحتدث عنه باإعجاب بو�صفه م�صدرًا 
ثقافيًا اأولي����ًا للطلبة يف اجلامعات وملن اهتم مبكرًا 
واملق����االت  متنوع����ًا  يك����ون  اأن  وحر�����س  ب����االأدب، 
في����ه موج����زة الأن����ه حمك����وم مب�ص����احة ممنوح����ة له 
يف �ص����فحة الكتاب����ات ال�ص����ابة وكل االأ�ص����دقاء يف 
باب����ل راأوا الكتاب لديه مرات كثرية متمنيًا ن�ص����ره 
عائلت����ه  اإىل  املخطوط����ة  واآل����ت  للطلب����ة  كم�ص����اعد 
وه����ي عبارة ع����ن املق����االت املن�ص����ورة، مقتطعة من 
الرا�ص����د ومل�ص����وقة وكتب تقدمي����ًا مرك����زًا وقدمه 
ل�ص����غوط  ا�ص����تجابة  الثقافي����ة  ال�ص����وؤون  دار  اإىل 
ال�ص����اعر  مب����ادرة  اأ�صدقائه....”ووا�ص����ل:”وتاأتي 
ه����ادي الربيعي كرمية بوفائها واإخال�ص����ها لتاريخ 
طويل من العالقة ال�صداقية املوحدة لالثنن ب�صبب 
عملهما الثنائي يف الرا�صد وان�صغل الربيعي باإعداد 
املق����االت وتقدميه����ا للن�ص����ر ظه����رت عن ال����دار التي 
رف�ص����ته بعد اثنتي ع�ص����رة �ص����نة من غيابه االأبدي. 
مب����ادرة ال�ص����اعر ه����ادي الربيع����ي تعب����ري عن وعي 
ثقايف الأهمي����ة التجربة النقدية للراحل وتفرده عن 
غريه م����ن النقاد يف الثقافة العراقية على الرغم من 
االختالف����ات معه ب�ص����بب منهجه النق����دي املعروف، 
لكنه كان مفتونًا ب����ه وان مل يكن انطباعيًا بالكامل، 
الأن مقاالته عن الق�ص����ة والرواية وال�ص����عر من�صغلة 
باالجتماعي وال�صيا�ص����ي واجلم����ايل. والعودة اإىل 
درا�صاته النقدية عن العودة اإىل املنفى للقا�س )اأبو 
املعاطي اأب����و النجا( وحيطان عالي����ة الدوار خراط 
ويو�ص����ف اإدري�س يف لغ����ة االآي اأي بان عبد اجلبار 

مل يك����ن انطباعي����ًا فقط ويف اأيامه االأخرية ان�ص����غل 
باملناه����ج النقدي����ة احلديث����ة وتف����رغ ف����رتة طويل����ة 
لقراءة امل�صادر احلديثة املوجودة يف مكتبة احتاد 
اأدباء بابل. وهذا الكالم لي�س دفاعًا عن عبد اجلبار 
ال����ذي عا�س انطباعيًا ومتاأثرًا مبعلمه د. علي جواد 

الطاهر«...
مم����دوح  عالي����ة  الروائي����ة  ل����ه  اأف����ردت  بينم����ا 
ف�ص����ل اخلت����ام م����ن روايته����ا الت����ي اخت����ار ه����و لها 
جمل����ة  يف  وعمل����ه  حيات����ه  عنوانها”الغالمة”ع����ن 
ثقافية ولقائه بو�ص����ط اآخر م����ن العاملن يف الثقافة 
وال�صيا�ص����ة اأي�صا، وتف�صح بدراية ومعرفة اأ�صرارا 

خا�صة من حياته ال�صخ�صية، متيز بها عن اأقرانه.
ك�ص����فت عالية ممدوح يف روايتها �ص����ورا من حمنة 
الناق����د عبا�����س ال����ذي مل تغري يف الق�ص����ة غري ثالثة 
حروف من ا�ص����م اأبيه خمت�ص����رته اإىل علي، واأبقت 
على ا�صمه االأول، ولكن كل االإ�صارات تنطق با�صمه، 
�صخ�صيته، مزاجه، رعبه، فرادته بالعزلة والتجول 
ب����ن مدينتن، احللة وبغداد، راحال بينهما وبن ما 
ي�ص����در م����ن كتب لها قيمته����ا عنده، نقد بع�ص����ها يف 
كتاب����ه االأول، مراي����ا عل����ى الطريق، وقدم درا�ص����ته 
القيمة ل�ص����عر ال�ص����اعر بدر �صاكر ال�ص����ياب، واأخريا 
كتابه الذي �صدر بحياته عن وزارة الثقافة واالإعالم 
ببغداد عام 1980، والذي قدم فيه النقد الق�ص�ص����ي 
ونقاده يف العراق يف الفرتة التي در�صها اأو عا�صها 

عبا�س.
تخربن����ا الكاتب����ة يف روايته����ا الغالمة ان����ه عمل مع 
بطلة الرواية يف موؤ�ص�ص����ة اإعالمية واحدة ببغداد، 
ويف مونولوج ي�ص����ف عبد اجلبار نف�صه:”اأنا نتاج 
املقاه����ي والفنادق واحلاف����الت، القط����ارات الليلية 
وبع�����س املكتب����ات. رح����ال فق����ري مدق����ع، ال بيت، ال 
زوج����ة، وال حبيب����ة، وال م�ص����تقر، اإال عل����ى �ص����يم«. 
وهذه �ص����ورة قلمي����ة بقلمه وحقيقي����ة عنه وتذكري 
ب����ه ملن عرف����ه والتقى به اأو ت�ص����ادق مع����ه حينا من 

الدهر.
تعرتف عالية ممدوح على ل�ص����ان اإحدى �صخ�صيات 
الرواية ب�صدق عن الناقد:”عبد اجلبار اإمام النقاد 
الزاهدي����ن«. وه����و ال يع����رتف مب����ا يقدمه م����ن نتاج 
موؤثر وقادر على التغيري يف امل�ص����هد الثقايف، كتب 
انه مل يدر�س االنطباعية بو�ص����فها منهجا نقديا، بل 
ه����و دعا:”اإزاء جتربة تنطوي على قدر من التعقيد 
واالأ�صرار”اإىل:”دع نف�ص����ك تذهب بحرية اإىل هذه 
التجرب����ة، ال تق�ص����رها دعه����ا تت�ص����عب وت�ص����يع هنا 
وهناك. هذا ال�صياع اجلميل الذي يقود اإىل الهدى، 
فالنفعي����ة يف النقد تتناق�س مع م����ا طبعت عليه من 
ميل نف�ص����ي وقناعة اأخالقية بان املمار�ص����ة النقدية 
لي�ص����ت اإال حوارا حرا غري م�صروط بغري االإخال�س 
والنزاهة«. وهذا ما كان ميار�ص����ه حقا، ومن قراءة 
ما كتبه وعن من كت����ب يوؤكد ما قاله ومن كتب عنه. 
وزهده وا�ص����ح لي�س يف حياته ومعي�صته وح�صب، 
بل وحتى يف اختياراته ونقده ومعارفه، على االأقل 
يف املراح����ل االأوىل من نزوله اإىل ال�ص����احة االأدبية 
وتقدمي نف�صه قارئا جمدا وناقدا متفح�صا ومقتدرا 
م����ن اأدواته. لقد ا�ص����تلهم روح الت�ص����حية من خالل 
م����ا عان����اه يف حياته وم����ن خالل معاي�ص����ته لتجربة 
ال�ص����ياب الت����ي حتم����ت علي����ه التماه����ي معه����ا مبيل 
مبكر:”لكي اأتعقب اأزمة ال�ص����مري واالنق�ص����ام الذي 
بزغ من خاللها ال�ص����ياب م�ص����يحا مدمي ينوء بثقل 
يه����وذا الكامن فيه ويهرب على ذرى الفداء من رجم 

االآخرين باحلجارة«.

م����ن ب����ن اأب����رز كتب����ه النقدي����ة، كتاب����ه”يف النق����د 
الق�ص�صي”�ص����در بتقدمي����ه م�ص����لطا �ص����وءا عل����ى 
م����ا كان يعي�ص����ه، �ص����طر فيه:”ه����ذا الكتاب ف�ص����ول 
من�ص����ورة مما كتبت يف النقد الق�ص�ص����ي خالل عقد 
ميث����ل مرحل����ة اعتز به����ا يف جتربت����ي النقدية، فهو 
ثم����رة حب لفن الق�ص����ة وجه����د الأن اأعط����ي يف نقده 
اأ�ص����ياء اطمئن ل�ص����حتها وقدرتها على التو�ص����يل، 
لذا ا�ص����تبعدت منه ن�صو�ص����ا قليلة كان تاأثري العمل 
ال�ص����حفي عليها �صلبيا«. وق�ص����م الكتاب اإىل ق�صمن 
�ص����م االأول م����ا كان خا�ص����ا يف الق�ص����ة العربي����ة، 
والث����اين بنق����د الق�ص����ة العراقي����ة، وكان يتمنى اأن 
ي�ص����م جملة مق����االت ودرا�ص����ات اأخرى �ص����رقت من 
مكتبت����ه يف ظرف خا�س كما ذكر يف املقدمة، اأعترب 
غيابها ي�صكل نق�ص����ا يف الكتاب، وهي درا�صات عن 
ع����امل غائب طعمة فرم����ان الروائي، و�ص����فينة جربا 
اإبراهي����م ج����ربا واململك����ة ال�ص����وداء ملحمد خ�ص����ري 
ومق����االت ع����ن الق�ص����ة العراقي����ة املعا�ص����رة بثالث 
حلق����ات وع����ن جمموع����ات وق�ص�����س عب����د املجي����د 
لطفي وخ�ص����ري عبد االأمري وجميد طوبيا ويو�صف 

اإدري�س واإدري�س اخلوري.
ن�ص���ر عبد اجلب���ار عبا�س يف الكتاب �ص���تا وثالثن 
مقالة ودرا�ص���ة نقدية، اأحاول اأن اأ�ص���ع لها تق�صيما 
اآخ���ر، يف اأب���واب ثالث���ة، هي ب���اب يف نقد الق�ص���ة 
العربية عموما و�ص���ملت نقد نتاج���ات اأبو املعاطي 
يو�ص���ف  توفي���ق  حمف���وظ،  جني���ب  النج���ا،  اأب���و 
ع���واد، اأبو بكر خال���د، عبد الرحمن منيف، �ص���ياء 
اجلن���دي،  اأنع���ام  اخل���راط،  ادوار  ال�ص���رقاوي، 
وج���ربا اإبراهي���م ج���ربا، واآخ���ر يف نق���د الق�ص���ة 
العراقي���ة خ�صو�ص���ا، نتاج���ات غامن الدب���اغ، عبد 
الرحم���ن جمي���د الربيع���ي، بره���ان اخلطي���ب، عبد 
الرزاق املطلبي، امري احللي، ح�صن مردان، غازي 
العب���ادي، جلي���ل القي�ص���ي، عبد االإله عب���د الرزاق، 
جمعة الالم���ي، احمد خلف، كاظم االحمدي، حممد 
عبد املجيد، �ص���مرية املانع، وعبد عون الرو�ص���ان. 
وباب ثالث يف نقد الدرا�ص���ات والكتب النقدية يف 
الق�ص���ة. واأريد اأن اأ�صلط ال�صوء على الباب الثالث 
هن���ا، اأتوقف عن���ده اإطالعا منه على م�ص���احة النقد 
الق�ص�ص���ي يف الع���راق وامل�ص���اهمن في���ه القائمن 
على تقومي امل�ص���هد الق�ص�صي العراقي للفرتة التي 
كتب���ت فيها تلك الكتب اأو الدرا�ص���ات وامل�ص���اهمات 

النقدية.
�صل�ص���ل الناق���د عبا����س ما �ص���بق ذك���ره يف كتابه، 
وو�ص���ع الباب الثالث فعال يف ت�صل�صله من الكتاب 
دون اأن ي�ص���ميه، حمتويا على عدد من الدرا�ص���ات 
اأو نق���د بع�س الكتب النقدية واالأبحاث الدرا�ص���ية 
يف الق����س العراقي، مقدما درا�ص���ة اأوىل بعنوان: 
يف النقد الق�ص�ص���ي العراقي، در�س فيها تاريخية 
النقد الق�ص�ص���ي ب���دءا من الكتاب���ات االأوىل الأبرز 
الكت���اب يف تق���ومي ونقد الفن الق�ص�ص���ي، منطلقا 
م���ن ق���راءات واعية مب���ا ن�ص���ر م�ص���تقرئا وحملال 
للعدي���د من كتابات القا�س حممود ال�ص���يد النقدية 
وا�ص���تمرارا بكتاب���ات الق�صا�ص���ن اأنف�ص���هم كعبد 
احلق فا�صل وذو النون اأيوب اأنور �صاوؤول وعبد 
امللك ن���وري ونزار عبا�س وف���وؤاد التكريل وغائب 
طعم���ة فرمان وانتهاء بدرا�ص���ات النقاد وكتاباتهم 
النقدي���ة مث���ل كتاب���ات نه���اد التكريل وبا�ص���م عبد 
احلمي���د حم���ودي واجمد ح�ص���ن والدكت���ور علي 

جواد الطاهر وفا�صل ثامر ويا�صن الن�صري.
اعترب الناقد اأن كتابات الكتاب االأوىل اإ�صافة نوعية 
وداللة على فهم مبدعي الن�صو�س الق�ص�صية لهذا 
الفن وموقفهم منه واإخال�ص���هم النادر لفن الق�ص���ة 
ووعيهم االأ�ص���يل للق�ص���ة والنقد مع���ا، كما اعترب 
حديث القا�س التكريل عن جتربته الق�ص�ص���ية يف 
جملة”الكلمة”النجفي���ة عام 1969 وثيقة نقدية ال 
غن���ى عنه���ا لدار�س ق�ص�ص���ه، ومقال���ة غائب طعمة 
فرمان )قيمة الوعي يف االأدب( املن�صورة يف جملة 
الثقافة اجلديدة عام 1954 اإرها�صا ملطامح غائب 
الروائي���ة وتخطيط���ا اأوليا ملا حقق���ه يف روايتيه، 
ومقال���ة ج���ربا ع���ن الرواي���ة املعا�ص���رة مرتبط���ة 
باإجنازات���ه االإبداعية وروايته”ال�ص���فينة«. واأفرد 

لكتابات نهاد التكريل فقرات لتمثلها”منطا خا�صا 
ومتقدما ال جذور له وال امتداد يف النقد العراقي، 
فهو يب���داأ من م�ص���توى الثقافة االأوربي���ة تظاهرة 
ثقافية فل�صفية غنية ترتبط بكتاباته النقدية اأوثق 
ارتب���اط، اإذ ينبث���ق مفهومه الق�ص�ص���ي م���ن روؤية 
حم���دودة للوج���ود واالإن�ص���ان واملعرف���ة، وميي���ز 
مقاالت���ه النقدي���ة م���ا مييز الن�ص���و�س الفل�ص���فية: 
ال�ص���مول والتنا�ص���ق الداخلي”)�س278(. والأنه 
كان �صباقا اإىل التعريف مباهية املوقف الوجودي 
الذي يف�ص���ي اإىل اأدب نزعة اإن�ص���انية، كان عبا�س 
يتمن���ى عل���ى التك���ريل اأن يخو�س جم���االت النقد 
التطبيقي ويفتح بابا تت�صرب عربه الق�صة �صوب 

احلداثة )�س280(.
وم���ن ع���امل التك���ريل اأنتق���ل اإىل اأ�ص���تاذه وجيل���ه 
الدكت���ور عل���ي ج���واد الطاه���ر وق�ص���ته م���ع النقد 
وطموحات���ه يف تعبيد طريق النقد الق�ص�ص���ي يف 
العراق.”كان اأ�ص���تاذنا الدكتور علي جواد الطاهر 
قبل �ص���فره اإىل فرن�ص���ا ينك���ر النقد اإن���كارا عجيبا، 
الأنه كان يفهمه يف �صوء ما قراأ له من اأمثلة متخلفة 
كان خالله���ا كت���اب احم���د ط���ه اإبراهي���م ع���ن النقد 
االأدبي عند العرب ا�صتثناء نادرا، لكن اختالفه اإىل 
بع�س درو�س النقد االأدبي يف اجلامعة الفرن�ص���ية 
دل���ه عل���ى اأن النق���د مظهر ح�ص���اري جلي���ل يتطلب 
املوهبة والعلم العميق الوا�ص���ع، واأتاحت له اللغة 
الفرن�صية اأن يقف على )اأ�صول( الق�صة وروائعها، 
فتكون���ت له قواع���د وقوان���ن«. وعن���د عودته اإىل 
الوطن عمل الطاهر على نقل ما تعلمه و�ص���عى اإىل 
نه�صة ثقافية نقدية، ومن بن ما اأ�صدره كتابه )يف 
الق�ص�س العراقي املعا�ص���ر( الذي ركز الناقد عليه 
وراأى اأن اأهميته يف اإ�ص���هامه لبلورة م�صطلح فني 
م�صتقر ونا�صج لالأق�صو�صة ال يعود معه هذا اللون 
الق�ص�ص���ي امله���م حكاي���ة اأو خاط���رة اأو مقال���ة، بل 
مي�صي عمال فنيا يكتبه بدافع ق�ص�صي فني ق�صا�س 
اأ�ص���يل... وكت���ب ع���ن الطاهر:”ورغ���م اأن الطاهر 
مل يحدثن���ا عن مذه���ب له اأو منه���ج يف النقد، فلعل 
مب�ص���تطاعنا القول انه الناقد االنطباعي االأول يف 
اأدبنا، فهو يعر�س الن�س بت�ص���امح واإخال�س على 
�ص���فحة الذوق املدرب احل�ص���ا�س ويعاي�ص���ه منقبا 

عن اأ�ص���رار اجلمال الفني فيه لي�صوق بعد ذلك راأيه 
في���ه، مقدما املزايا على العي���وب يف اإطار من الفهم 
واللباقة واحلذق �صيما اإذا كان الق�صا�س، �صاحب 
االأثر، موهوبا نا�ص���ئا اأو ق�صا�ص���ا جديرا بالعناية 
والتوا�ص���ع  واملثاب���رة  باجل���د  ع���رف  والتقدي���ر 
ك���ي ال يفوت عل���ى البلد فر�ص���ة وجود الق�ص���ا�س 
الناج���ح«. وم���ن اإعجاب���ه وتاأث���ره مبنه���ج الطاهر 
واأ�ص���لوبه �ص���رح كيفي���ة نق���د الطاهر يف ما �ص���ماه 
بالنق���د الدبلوما�ص���ي، ال���ذي يعج���ب اأوال بالن����س 
والكات���ب ويحف���ظ مالحظاته وعيوب���ه اإىل خامتة 
املق���ال والبحث، وذكر اأمثلة على تطبيقاته النقدية 
ومل يجد يف اأ�ص���اتذة اجلامع���ة خبريا وناقدا قادرا 
وجدي���را مثله بينهم”م���ن يعرف ما عرف���ه الطاهر 
عن الق�ص���ة وي�ص���تطيع فيها ما ي�ص���تطيع«. عاك�صا 
من خالل ذلك اهتمامه وتلمذته ملنهج الدكتور علي 
جواد الطاهر واإخال�ص���ه و�ص���دقه يف التعامل مع 
الن�س االأدبي والنقدي. ووا�ص���ل درا�صته النقدية 
يف ق���راءة كتاب اآخر �ص���در بعد كتاب الطاهر وهو 
)ق�ص����س عراقي���ة معا�ص���رة( فاعت���ربه م���ن اب���رز 
اإجن���ازات نقدن���ا الق�ص�ص���ي املعا�ص���ر، وهو كتاب 
خمت���ارات ق�ص�ص���ية ودرا�ص���تن للناقدين فا�ص���ل 
ثامر ويا�ص���ن الن�ص���ري، وراأى يف مقالة الن�ص���ري 
حماول���ة ج���ادة لتلم�س الوعي الذي يث���ريه الواقع 
يف القا����س، وال���ذي يفت���ح نوافذ جديدة لدرا�ص���ة 
جمتمعنا واإن�ص���اننا، وكتب:”واإذا كان لهذا املنهج 
ف�ص���له يف تق�ص���ي انعكا�ص���ات الواق���ع ال�صيا�ص���ي 
واالجتماع���ي على االأدب الق�ص�ص���ي وم���دى قدرة 
ه���ذا االأدب عل���ى اأن يك���ون وعيا متقدم���ا بالواقع، 
فه���و مل ينج���ح مما قد ينزلق اإلي���ه الناقد احلري�س 
عل���ى اأن يرى ه���ذه االنعكا�ص���ات يف كل مرحلة يف 
تيار ق�ص�صي: الربط امليكانيكي بن بع�س اأحداث 

الواقع وال�صمات الق�ص�صية«.
بينم���ا وجد مقالة ثامر:”ر�ص���دا منهجيا ذكيا الأهم 
مالم���ح التط���ور الفك���ري والفني للق�ص���ة العراقية 
ونق���دا اأمين���ا ح�صا�ص���ا للق�ص����س املختارة �ص���من 
اإطار مرحلتها واأعمال كتابها«. وراأى يف الق�ص�س 
املختارة”توزعا ب���ن التوفيق واالإخفاق يف دقتها 
وداللته���ا على اأف�ص���ل م���ا ل���دى الق�ص���ا�س«. اأنهى 

مقالت���ه بتقيي���م واق���رتاح ع���ن الق�ص����س وكتابها، 
وع���رث يف مقال���ة للدكت���ور الطاه���ر عن امل�ص���طلح 
النق���دي عل���ى م���ادة للحوار مع���ه ومناق�ص���ته وهو 
ينقب عن”ال�ص���فحات الق�ص�ص���ية اجلياد«. واألفى 
فيها �ص���عيه املتوا�ص���ل”اإىل بلورة م�ص���طلح نقدي 
�صحيح لالأق�صو�صة الواقعية الكال�صيكية املحدثة 
يف اأرق���ى وان�ص���ج مناذجها، فان مقالت���ه اجلديدة 
م�صعى اإىل بلورة م�ص���طلح نقدي �صحيح للرواية 
يف مناذجها ال�ص���خمة اخلالدة«. ون�صر مقالة األقى 
فيه���ا اأ�ص���واء عل���ى بح���وث ملتق���ى الق�ص���ة االأول 
الأنه”خط���وة رائ���دة اأعط���ت ثماره���ا املرج���وة مبا 
�صم من بحوث جادة ومناق�صات م�صتفي�صة فتحت 
الب���اب وا�ص���عا اأم���ام ح���وار االأجيال ال���ذي امتدت 
اأ�صداوؤه بعد اأيام امللتقى«. واأ�صتثني بحث ح�صن 
ع���ارف عن الق�ص���ة الكردية للمخت�ص���ن وت�ص���اءل 
عن ال�ص���ر يف غي���اب بحث الناقد عب���د اجلبار داود 
الب�ص���ري يف جملة االأقالم التي ن�ص���رت البحوث، 
واأبقت على اأبحاث الدكتور عبا�س علوان وبا�ص���م 
حمودي وفا�صل ثامر التي ثمنها كاأبحاث جادة يف 

قراءة تطورات الفن الق�ص�صي يف العراق.
كما حلل كتاب الناقد �ص���جاع م�ص���لم العاين”االأدب 
الق�ص�ص���ي يف الع���راق: املنهج وامل�ص���طلح«، الذي 
و�ص���عه يف نق���د درا�ص���ة الدكتور عبد االإل���ه احمد، 
مواليا”ت�ص���دد النق���اد اإزاء كتاب���ات النق���اد ظاهرة 
اإيجابي���ة �ص���ليمة، و�ص���رورة ال حميد عنه���ا اإذا ما 
اأري���د للنقد االأدبي اأن ي�ص���تقر على اأ�ص����س �ص���ليمة 
�صلبة«،)...(”�ص���رط توفر املو�صوعية والتجرد«، 
ومعجبا بعناية الدكتور �ص���جاع يف بحثه بدرا�صة 
وتفح����س املنهج وامل�ص���طلح اللذين ا�ص���تخدمهما 
الدكت���ور عبد االإله يف كتابه، ولكنه اأكد اأن”اخللط 
ب���ن امل�ص���طلحات الت���ي حدده���ا الناق���د ال يتحمل 
املوؤلف م�ص���ئوليته منفردا، فه���و يكاد يكون ظاهرة 
م�ص���رتكة يف الكتاب���ات النقدي���ة ب�ص���بب اأن نقدن���ا 
االأدب���ي مل تتاأ�ص���ل ل���ه قواعد ثابت���ة«. ورغم تقيمه 
لبحث �ص���جاع اأكد عب���د اجلبار اأن كت���اب عبد االإله 
جه���د كبري”انته���ى م���ن غربل���ة النتاج الق�ص�ص���ي 
العراق���ي اإىل معرف���ة قوانن تطوره ور�ص���د ابرز 
�صماته عرب مراحل تطوره، وهو جهد )يوؤهله بحق 
مركز الريادة يف درا�ص���ة فن الق�ص���ة يف العراق(«. 
وه���و ما خل�س اإلي���ه يف مقالته عن الكتاب اأي�ص���ا، 
وبعد خواطر عن الق�ص���ة اأ�ص���تمدها من مالحظات 
حمم���ود تيمور، قراأ كتابن اآخرين عن ال�صخ�ص���ية 
العمالي���ة يف الق�ص���ة العراقية للكاتب املتخ�ص����س 
يف تاري���خ احلرك���ة العمالية رزاق اإبراهيم ح�ص���ن 
و«ف�صول الكتاب وا�صحة الداللة على قدرة املوؤلف 
يف اإجن���از بحثه على اأ�ص����س وا�ص���حة ومنطلقات 
فكرية طليعية مل ت�ص���مح للم���ادة الكبرية اأن تطغى 
عل���ى ح����س النق���د والتقيي���م«. وينتهي الب���اب من 
كت���اب عبا�س مبقالة عن كتاب: الرواية العربية يف 
العراق للدكتور عمر الطالب، الذي اعتربه درا�ص���ة 
مهم���ة وبحق )اأول جهد م�ص���تكمل اجلوانب اأحاط 
بجمي���ع م���ا كتب يف ف���ن الرواية العراقي���ة، وربط 
ب���ن تطورها وب���ن حماوالت اكت�ص���اف العراقين 
�صخ�ص���ياتهم ومقومات حياتهم الفكرية واالأدبية، 
وتردده���م يف ه���ذه املحاوالت ب���ن التاأثر بالرتاث 
العرب���ي الق���دمي وبن التاأث���ر باحل�ص���ارة الغربية 

املنقولة«.
ومثلم���ا راأى الناق���د عب���د اجلبار عبا����س يف كتاب 
الدكت���ور عم���ر الطالب ت�ص���اهال يف �ص���م ع���دد من 
الكت���ب يف اإطار الروائي، وم���ع ذلك فهو دون ريب 
درا�ص���ة رائدة يف تراث جمه���ول مل نعرف عنه قبل 
ظهور الكتاب اإال القليل، كما اإنها اإ�ص���افة مهمة اإىل 
الدرا�ص���ات االأدبية واىل النق���د االأدبي العراقي يف 
اآن واح���د اأرى يف كتابات عبد اجلبار عبا�س ما هو 
اق���رب اإىل هذه اخلامتة، اأع���ود اإىل ما بداأته القول 
نقال عن م���ا ورد عنه من انه ناقد زاهد وقارئ ذكي 
و�ص���اب نابغة يكفي���ه اإن ما كتبه ون�ص���ره على قلته 
وبالرغم من اجلحود والت�ص���ييع ل�صخ�ص���ه، اأبقاه 
العراق���ي  والنق���د  االأدب  وخارط���ة  �ص���فحات  يف 

املعا�صر.

عبد الجبار عب��اس.. الناقد األدبي 
المتفرد
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قاسم عبد األمير عجام

والأن لعبد اجلبار عبا�س ا�صلوبه يف الكتابة.. فما 
ه���ي مكوناته؟ وكيف تتجل���ى؟ واية م�صطلحات 
اعتمدها الناقد؟ وهل وفق يف التعبري من خاللها 

عن مفاهيمه او فهمه لهذه الق�صية او تلك؟
واذ يجهر عبد اجلبار عبا�س بانه ناقد انطباعي، 
ويك���رر ح�صن���ات منهج���ه يف اكرث م���ن منا�صبة، 
اف���ال يدعون���ا ذلك لوقف���ة منهجي���ة؟ واذ نزعم ان 
يف انطباعي���ة عب���د اجلبار ما مييزه���ا.. فما هو؟ 
واين هي م���ن االنطباعية العام���ة، واين هي من 

انطباعية اآخرين؟
واذ يتخل���ل �ص���عاع او اأك���رث م���ن �ص���م�س املنه���ج 
االجتماع���ي يف خيمته االنطباعي���ة، افال يدعونا 
للنظر يف ار�ص���ية ذلك التداخل وهل كان تفاعاًل؟ 

وكيف؟
 

وت�ص���اوؤالت اخ���رى... حم�ص���لتها ان ثمة الكثري 
مم���ا يجب عمل���ه يف درا�ص���ة عبد اجلب���ار عبا�س 
مم���ا  اك���رث  وه���و  النق���دي،  منج���زه  ور�ص���انة 

ت�ص���توعبه ورقة ملوؤمترها او حلقة نقا�صية. ولذا 
ارتاأينا ان تكون حمتويات هذه الدرا�ص���ة مقدمة 

تنتقي منه ما تراه يدل عليه.
وحت�ص���ب هذه املقدمة اننا ن�صتطيع ان نلج عامل 
عبد اجلب���ار عبا�س او �ص���رحه النقدي من خالل 

ابواب ثالثة:
االول - باب الدور الثقايف للنقد والناقد

الث���اين - ب���اب املوؤل���ف - كمفت���اح م���ن مفاتي���ح 
الن�س

الثالث - باب املقالة النقدية كما كتبها عبد اجلبار 
عبا�س

ويف هذا امللخ�س �صاأكتفي مبا يف�صي اليه الباب 
االول.
****

واذ ننظ���ر يف الدور الثقايف الذي كان ملنجز عبد 
اجلب���ار النق���دي فالأنن���ا ال ن���رى يف النق���د جمرد 
فاح�ص���ة لعنا�ص���ر او اآليات ت�ص���كيل الن�صو�س، 
تنتهي عند تو�ص���يف تلك العنا�ص���ر� ب���ل هو تلك 
الروؤي���ة لعنا�ص���ر االب���داع وكيف حملت ر�ص���الة 
الن����س الفكري���ة، وما هي تل���ك الر�ص���الة. فلي�س 
العم���ل االدب���ي مبع���زل عن �ص���ياق ثق���ايف يلعب 
واملوؤل���ف دورهم���ا يف �ص���كل وطريق���ة تركيب���ه. 
وبقدر جناح النقد / الناقد يف الك�صف عن تفاعل 
عنا�ص���ر االب���داع ور�ص���الة الن�س وذلك ال�ص���ياق 
الثق���ايف، امكن له ان ي�ص���اعد على حت�ص���ن ذوق 

الثقافة التي ينتمي اليها.
ولق���د مار�س نقد عبد اجلبار دوره الثقايف باكرث 
من �صورة وو�صيله، لي�س كمح�صلة ن�صتخل�صها 
نحن بالبحث والتمحي�س فح�صب، وامنا مار�صه 
فع���اًل عن قناع���ة اعلنه���ا يف اكرث من منا�ص���بة اذ 
يق���ول يف احدى مقاالته عن النق���د االدبي.. انه، 

اأي النقد:
»مظهر ح�ص���اري واداة فعالة يف م�صرية التطور 
احل�ص���اري. والنق���اد الكبار كانوا يف كل ع�ص���ر 
ر�ص���ل ثقاف���ة وا�ص���حاب روؤى«. واك���رث م���ن ذلك 
احل���ق  قوله.”...فالنق���د  وحتدي���دًا  و�ص���وحًا 
)وجه���ة نظر( ترتب���ط على نحو مبا�ص���ر ووثيق 
بنب����س اللحظة احل�ص���ارية وم�ص���كالت الواقع، 
فهو منغم�س فيها وي�ص���تعن ملعاجلتها با�ص���لحة 
الكف���اح الثقايف”والنقد العربي ال ي�ص���ذ عن هذه 

القاعدة.
ويتبدى فهمه ذاك تطبيقًا من خالل:
1-اختياره لالعمال التي كتب عنها.

يف  وه���ي  النقدي���ة..  ن�صو�ص���ه  2-حمت���وى 
اجتاهن:

اأ-ن�صو�س يف نقد االبداع.
ب-ن�صو�س يف نقد النقد.

3-متابعته الظواهر والق�صايا الثقافية.
1-اختيار االعمال

ال ن���رى يف اختيار الناقد لعم���ل ابداعي للتعامل 
مع���ه نقدي���ًا جم���رد م�ص���األة ذوقي���ة - وان كان���ت 
الذائقة الفنية حم�ص���لة عوامل ذاتية واجتماعية 
وخ���ربات قرائي���ة مت�ص���ابكة - فح�ص���ب، وامن���ا 
ه���و تعب���ري عن موقف فك���ري وفن���ي للناقد. فهو 
اذ يخت���ار عم���اًل للكتاب���ة في���ه، او للك�ص���ف ع���ن 
جمالياته، فامنا ير�ص���حه للتفاعل معنا.. ير�صحه 
اما لالندم���اج بالبنى الثقافي���ة واالجتماعية، او 
لالنفراد مبا يراه له الناقد من مكانة يف الن�ص���يج 
االبداعي والثق���ايف بعامة وه���ذه احدى مهمات 

النقد الثقافية.
لقد اختار عبد اجلبار اعمااًل ابداعية يف ال�ص���عر 
والق�ص���ة، عربية و/اأو عراقية، مما راآه قد توفر 
على �ص���روط فني���ة وفكرية توؤهله���ا لالمتداد يف 
�ص���احتنا الثقافية. فان مل تتوفر كلها - من وجهة 

نظره - ي�ص���ري اإىل م���ا كان على العمل املختار ان 
ين�صجه ابداعيًا كي يبلغ ر�صالته.

ق�ص���ايا  االغل���ب،  عل���ى  اعم���ااًل حمل���ت،  اخت���ار 
فكري���ة واجتماعي���ة �ص���اخنة ف���ادار م���ن خالله���ا 
ح���وارًا خ�ص���بًا ات���اح ويتيح للمتلقي ان يك�ص���ب 
على �ص���عيدي الفن او احلرف���ة االدبية واملوقف 
االجتماع���ي مع���ًا. وقائم���ة اختيارات���ه تع���زز ما 

نذهب اليه..
فف���ي الرواي���ة.. اخت���ار اعمااًل لنجي���ب حمفوظ 
وغائ���ب طعمة فرمان وعب���د الرحمن منيف وابو 
املعاط���ي اب���و النج���ا وعب���د الرحم���ن الربيع���ي 

وغريهم.
ويف ال�ص���عر.. در����س اعم���ااًل ل�ص���عدي يو�ص���ف 
واجلواه���ري وبلن���د احلي���دري وكاظ���م ج���واد 
وجنيب �ص���رور وامل دنقل.. ناهيك عن درا�صته 

املتميزة عن ال�صياب.
ويف الق�ص���ة الق�ص���رية... اختار اعمااًل ليو�صف 
ادري�س وجليل القي�ص���ي وغازي العبادي واحمد 
ال�ص���اروين  ويو�ص���ف  اخل���راط  وادوار  خل���ف 

وغريهم.
ويف نق���د النق���د.. ناق����س موؤلف���ات نقدي���ة مهمة 
وعب���د  اطيم����س  وحم�ص���ن  ال�ص���ائغ،  ليو�ص���ف 
املح�ص���ن طه ب���در وعل���ي عبا�س علوان وفا�ص���ل 

ثامر وغريهم.
وه���ي اختي���ارات اقل ما تو�ص���ف به انه���ا نوافذ 
عل���ى عوامل لرم���وز موؤثرة يف ابداعن���ا وثقافتنا 

العربية.
2-حمتوى ن�صو�صه النقدية

قد يكون �صروريًا لتلم�س الدور الثقايف يف ن�س 
عب���د اجلب���ار عبا�س النق���دي اأن ننظ���ر يف اآلياته 
النقدي���ة اأو يف تطبيق���ات منهجه وه���ي نظرة اأو 

وقفة متثل درا�صة لوحدها.
ول���و اجملنا مالمح ن�ص���ه النق���دي لراأينا كم فيها 
م���ن نواف���ذ ودروب مفتوحه على ق�ص���ايا الثقافة 

عامة، ففيه:
1-تعري���ف بالن����س / الكت���اب: ويت���م بطريق���ة 
ت�ص���مح للق���ارئ ان يل���م بق�ص���ية العم���ل املنق���ود 
واجتاهاته اال�صا�صية مما ي�صاعده على اخلروج 
م���ن الن����س النق���دي مبوق���ف وفكرة ع���ن العمل 
املنق���ود ان مل يحفزانه للعودة الي���ه، فعلى االقل 
قد وفرا له معرفة به.. اذ يتطور املوقف النقدي، 
بتلك الطريقة، �ص���يئًا ف�ص���يئًا مع تطور التعريف 
بالعمل فينمو االملام بالن����س االبداعي واملوقف 
الكتاب���ات  م���ن  النقي����س  عل���ى  مع���ًا..  النق���دي 
)النقدي���ة( التي تنق�س على العمل باحكام دومنا 
حيثي���ات او تطل���ق اآراء يف الن����س دون ان مت���د 
املتلق���ي بتعري���ف ب���ه - رمب���ا النه���ا تفرت�س ان 
الن����س يعرفه اجلمي���ع!! - وبذلك ت���رتك القارئ 

كاالأطر�س بالزفة!
بل قد يعرف عبد اجلبار مببدع )�صاعر او قا�س( 
من خ���الل الن�س االبداعي فيم���د املتلقي مبعرفة 
ع���ن الن����س ومبدع���ه وظروف���ه ا�ص���افة للموقف 

النقدي.
فقد عرف بال�ص���اعر ح�ص���ن عبد اللطيف )ال�صاب 
وقتها( من خالل جمموعته”على الطرقات ارقب 

املارة”وع���رف بال�ص���اعر ام���ل دنق���ل م���ن خ���الل 
جمموعته”العهد االآتي«.

فاذا تاأملنا ح�ص���يلة ق���ارئ ملنجز عبد اجلبار وما 
فيه من تعريف مبا اختاره من اعمال، وقد ا�صرنا 
الأمثل���ة منه���ا، فانه���ا يف احلقيقة معرف���ة باعمال 
ابداعي���ة ومواق���ف فكري���ة وفني���ة لكت���اب وكتب 
كب���ار.. متثل للق���ارئ زادًا ثقافيًا واف���رًا وقاعدة 

متينة لالنطالق منها اإىل عوامل اأو�صع.
2-تعريف بجماليات اجلن�س او النوع االدبي:

ق�ص���ًة كان العم���ل املنق���ود ام �ص���عرًا، ال يكتف���ي 
عبد اجلبار حن يتناوله بالك�ص���ف عن عنا�ص���ره 
االبداعي���ة اخلا�ص���ة، ب���ل ال بد م���ن ان يحيل من 
خالله���ا اإىل جمالي���ات اجلن�س ال���ذي ينتمي اليه 
العم���ل قيا�ص���ًا على كال�ص���يكياته، في�ص���ع الن�س 
املنقود �ص���من �ص���بكة جماليات اجلن�س او النوع 
االدبي، ومن خاللها ي�صعه �صمن املدر�صة الفنية 
الت���ي ينه���ج الن����س االبداع���ي منهجه���ا او حتى 
لت�صود فيه عنا�صرها. وقد يقارن املبدع مببدعن 
اآخري���ن مقارن���ة فني���ة، او يقارن عمل���ه الذي هو 
ب�ص���دده باعمال �صابقة له للك�صف عن التطور او 

النكو�س يف م�صرية املبدع الفنية.
ويف كل حال ال بد من ان تتك�ص���ف من خالل نقده 
للن�س ر�ص���الته الفكرية و�ص���الت الن�س ومبدعه 
مبحيطه ومبرحلت���ه االجتماعية. او حتى جمرد 
م�ص���اهمته يف خدمة الفن الذي يبدع يف منطقته 

الفنية.
وم���ن الطبيعي ان تزود تلك االج���راءات النقدية 
املتلق���ي بخربة فني���ة ومعرفة بالتفاع���ل املتبادل 
املب���دع والن����س واملحي���ط. ول���و توقفن���ا  ب���ن 
عن���د امثلة من درا�ص���اته وم���ا ا�ص���تملت عليه من 
زاد ثق���ايف، وه���و م���ا فعلن���اه يف منت الدرا�ص���ة، 
لراأيناك���م م���ن الق�ص���ايا ت�ص���تمل عليه ن�صو�ص���ه 
النقدية، ولكننا هنا نكتفي باال�صارة فقط لبع�س 
تلك الدرا�صات، كدرا�صته ل�صعدي يو�صف”�صاعر 
الق�صائد املرئية”ودرا�صته القا�صي�س ابو النجا 
ودرا�ص���ته لف���ن يو�ص���ف ادري����س الق�ص�ص���ي من 
خ���الل جمموعة”لغ���ة االآي اآي”فتل���ك درا�ص���ات 
حتل���ل االب���داع وتدر�س التطور الفك���ري للمبدع 
وت�ص���لهما مبجتمعهما. اما درا�صته”الطبيعة يف 
�صعر ال�صابي”فنموذج لفن مبدع يوؤثر بجماليات 
الف���ن الذي يعمل يف دائرته لذا يدعو ال�ص���تيعاب 
در����س ال�ص���ابي يف توظي���ف الطبيع���ة الغناء فن 

ال�صعر.
وحت���ى حن يتن���اول ن�ص���ًا يبتعد ع���ن متطلباته 
الفني���ة - وقلم���ا يفع���ل ذل���ك - فان���ه ينطل���ق م���ن 
عرثات���ه للتاأكي���د عل���ى اهمي���ة اال�ص���ول الفني���ة 
للجن�س االدبي، ويو�صح كيف ميتد اخللل الفني 
يف ج�ص���د الن�س تاركًا اثره ال�ص���لبي على القدرة 
االي�ص���الية للن����س فح�ص���ب وامن���ا عل���ى روؤيته 
الفكرية: وعلى موقعه م���ن مرحلته االجتماعية. 
ودرا�ص���ته لرواية”�ص���باب يف الظهرية”لربهان 
اخلطيب مثل على ذلك.. اذ جاءت در�صًا يف البناء 
الفني للرواية. ناهيك عن تناولها )اأي الدرا�صة( 
لظاهرة حما�س �ص���باب الق�ص���ة الق�ص���رية لكتابة 

رواية )ا�صتكمااًل( ملجدهم الق�ص�صي!

الناقد  مقدمة ف��ي دراس����ة 
عبد الجبار عباس

1-النقد.... رسالة ثقافية

ألن عب��د الجبار عب��اس ناقد رصني، فال بد ملن يدرس��ه من 

ان يتح��رى عوام��ل الرصان��ة يف منجزه فينظ��ر يف تفاعلها 

م��ع بعضها، والبد م��ن النظر يف تجليات تل��ك الرصانة من 

احكام نقدية وآليات واجراءات نقدية امثرت تلك االحكام، 

ورضوري، ان مل نق��ل واج��ب، ان ينظر دارس��ه فيام وقف 

عنده الناقد الراحل للبحث يف فلس��فة اختياره التي رجحت 

الوقوف عند تلك االعامل بالتعامل النقدي او باملناقشة.



باسم عبد الحميد حمودي

ل���و عا����س حت���ى يومن���ا ه���ذا، اأو 
بال�ص���بط حتى الي���وم الثالث من 
كان���ون االأول من ه���ذا العام لكان 
عمره 76 عامًا وهو عمر الن�صوج 
ال�ص���امل والت�ص���كل �ص���به النهائي 
ل�ص���احب املوهب���ة الكب���رية مث���ل 
الناق���د عبد اجلب���ار عبا����س الذي 
تويف يف مثل ه���ذا اليوم من عام 
1992 يف مدينت���ه الت���ي ولد فيها 
عام 1941، مدينة احللة وقد ترك 
جو بغ���داد الثق���ايف وال�صيا�ص���ي 
خلف���ه من���ذ �ص���نوات وق���د اأرهق���ه 
الزي���ف و�ص���ياع التقالي���د االأدبية 
وع�ص���ابية )امل�ص���تثقفن( اجل���دد 
من �ص���كنة الده�ص���ة من كل �ص���يء 
واخلوف م���ن قلم املثقف و�ص���وء 
ولت�ص���رفاته  ل���ه  امل�ص���بق  الفه���م 

وال�صك بكل موقف ي�صدر عنه.
قب���ل  عبا����س  اجلب���ار  عب���د  كان 
االأول  النق���دي  كتاب���ه  اإ�ص���داره 

عل���ى  )مراي���ا 
ع���ام  الطري���ق( 
1971 كب���ريًا يف 
النق���دي  تاألق���ه 
�ص���اب  بعد  وهو 
الثالث���ن  يف 
لقد كان �ص���وتًا 
يتمت���ع بذائق���ة 
عالية،  جمالية 
حتل���ل املنج���ز 
ع���ي  ا بد الإ ا
و�ص���عرًا  نرثًا 
اهتم���ام  دون 

كان  م�ص���بقة،  مب�ص���لمات 
انطباع���ي املنه���ج وكان يدافع عن 
انطباعيته وذائقته النقدية احلرة 
بالق���ول، اإنه يقدم للقارئ اأ�ص���رار 
اجلم���ال يف الن�س مو�ص���ع النقد 
يقي�ص���ان  وب���ركار  م�ص���طرة  دون 

النوايا.
تخرج عبد اجلبار عبا�س يف كلية 
االآداب جامعة بغ���داد عام 1964، 
وع���اد اإىل مدين���ة احلل���ة دون اأن 
يجد وظيفة منا�ص���بة فهو يكره اأن 
يكون مدر�صًا يقف و�صط التالمذة 
اإكم���ال  فاخت���ار  بينه���م،  لي�ص���يع 
ثقافته االأدبي���ة بعد التخرج داخل 

بيت���ه 
من�ص���رفًا اإىل قراءة م�صتفي�صة 

لالإ�ص���دارات القدمي���ة واحلديث���ة 
حيث ب���داأ يكتب عنه���ا يف جريدة 
جمل���ة  ويف  اجلدي���دة(  )االأنب���اء 
)الكلم���ة( حت���ى ا�ص���تطاع اأن يجد 
له عماًل كمحرر يف الق�صم الثقايف 
الإذاعة بغداد وكان رئي�س الق�ص���م 
ح�ص���ب  الكب���ري  ال�ص���اعر  يومه���ا 
ال�ص���يخ جعفر حي���ث قامت بينهما 
م���ودة وح����س تفاهم، وقد ا�ص���هم 
عبد اجلبار عبا�س وهو يف موقعه 
هذا باالت�صال باالأدباء واالهتمام 
به���م وفت���ح الطريق للكث���ري منهم 

للعمل يف الق�صم كمعدي 
برامج اأو حماورين.

وكانت قدرة عبد اجلبار 
عبا�س النقدية قد اأتاحت 
له اإعداد كتابه ال�صامل عن �صاعرية 
)ال�صياب( ن�صر عام 1972 ببغداد 
لي�ص���كل اإ�ص���افة مهم���ة للكرثة من 
�ص���اعر  ع���ن  ال�ص���ادرة  الكتاب���ات 
التاأ�صي�س مما جعله مرجعًا للعديد 

من الدرا�صات حول ال�صياب.
قبل ذلك كان عبد اجلبار عبا�س قد 
اأ�صدر ديوان �صعره اليتيم )اأ�صواك 
ال���وردة الزرقاء( عام 1970 الذي 
يوؤ�ص���ر  وا�ص���عًا  �ص���دى  يج���د  مل 
�ص���اعريته ف���اأدرك اأن االن�ص���راف 
للعم���ل النقدي وحده هو اأ�ص���ا�س 

تفوق���ه وقدرت���ه عل���ى العطاء يف 
هذا احلقل احليوي حيث اأ�ص���در 
ع���ام 1980 كتابه النق���دي الثالث 
)يف النقد الق�ص�ص���ي( ثم ا�ص���در 
كتابه الرابع )مراي���ا جديدة( بعد 
ع���ام جامع���ًا ب���ن الدرا�ص���ات يف 
ال�صعر ويف الق�صة موؤ�صرًا البنية 
الفني���ة للن�س االإبداع���ي العراقي 
والعربي اجلديد طارحًا م�صكالت 
التجني����س والتغري���ب واالإزاح���ة 
والك�صف بلغته الدقيقة الوا�صحة 
املحلل���ة التي ال حتتم���ل اللب�س اأو 
االإيهام بل و�ص���ع قيمة الن�س يف 

مكانها الفني.
بع���د ذلك رحل عب���د اجلبار عبا�س 
 1979 ع���ام  خ���الل  القاه���رة  اإىل 
وليلتق���ي  �ص���هرًا  فيه���ا  ليتعل���م 
مببدعه���ا الكبري جني���ب حمفوظ 
االأث���ري  قا�ص���ه  ويناق����س  وي���رى 

)اأبو املعاطي اأبو النجا( و�ص���واه 
من كتاب الق�ص���ة وليلتقي باأجيال 
عديدة من الكتاب متعرفًا على لون 
من العالق���ة االجتماعية احلميمة 
بينهم وهو اأمر افتقده عبا�س كما 
افتقده كثريون منا فعاد من هناك 
للت�ص���رذم  �ص���فيف  بح���زن  مثق���اًل 
ال���ذي كان علي���ه االأدي���ب العراقي 
وللغة الق�ص���ر الت���ي كانت متار�س 
االإذاع���ة  يف  عمل���ه  ف���رتك  �ص���ده 
برغ���م اإحل���اح كثريي���ن وا�ص���تقر 
م���رة اأخ���رى يف مدينت���ه االأث���رية 
)احلل���ة( حي���ث وج���د يف العودة 
اإىل اجل���ذور نوعًا من اال�ص���تقرار 
النف�ص���ي وهو يف تف�صرينا ي�صكل 
نوع���ًا من النكو����س والعودة اإىل 
الرحم االأثري تخل�صًا من م�صكالت 
اخل���ارج الدامي امل�ص���تلب، وكان 
ابتع���اده هذا عن االأ�ص���واء عودة 
الإعادة تقومي كل كتاباته وابتعادًا 
علي���ه  تفر����س  ق���د  ق�ص���رية  ع���ن 
راأي  ا�ص���تقاللية  عل���ى  وحر�ص���ًا 
يريده���ا لنف�ص���ه، وق���د كان، وكان 
الو�ص���ط الثقايف يحت���اج اإىل قلم 
عبد اجلب���ار عبا�س ودفقه النقدي 
جري���دة  يف  عم���ل  لكن���ه  البن���اء 
ا�ص���بوعية كمح���رر ثق���ايف يرعى 
ال�ص���باب ويقومها وهو  نتاج���ات 
اأمر كان ال يكلفه دوامًا م�صتمرًا بل 
ق�ص���اء لليلة يف بغداد كل اأ�صبوع 
املب���دع  تع���ب  يح����س  كان  لكن���ه 
و�ص���يقه بج���راالت الثقاف���ة م���ن 
غري املبدعن فكان موته )فجيعة( 
اإذ )وقع���ت �ص���اعقة عل���ى ع���اريف 
ف�ص���له( كما كت���ب اأ.د. علي جواد 
الطاهر الذي قال اأي�ص���ًا: )اأ�صاعه 
قومه يف حياته ثم ا�ص���اعه املوت 
والنقد ال�ص���ليم هو اخلا�صر(، وقد 
جم���ع الدكت���ور الطاه���ر والقا�س 
عائ���د خ�ص���باك جمموع���ة مقاالته 
التي مل تن�صر يف كتاب واأ�صدراه 
)احلبك���ة  بعن���وان   1994 ع���ام 
املنغمة( م���ع مقدمة حتليلية الأدب 
الفقيد النقدي، ذلك املتواري حتت 
�صجف املوت اجل�صدي ولكنه ظل 
اإ�صارة دائمة الإمكانية نقدية كبرية 

خ�صرها االأدب العراقي.

عبد الجبار عباس 
في ذاكرة االدب العراقي 


