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ناقد راحل

عن الكاتب والكتاب يف نقاط

* ول ��د يف احللة ،ورد يف تاري ��خ الوالدة االعوام
 – 1943 ،1942 ،1941واالول ( )1941ه ��و
ال�صحيح.
* در� ��س يف احللة مبدر�س ��ة �ص ��في الدين احللي
(االبتدائي ��ة) ،متو�س ��طة احلل ��ة للبن�ي�ن� ،إعدادية
احللة.
ويف بغ ��داد بق�س ��م اللغة العربية م ��ن كلية الآداب
يف جامعة بغداد ،وتخرج يف .1964/6/25
* مل يتعني ومل يقبل على وظيفة – وهاج�سه االول
والأخري ،الأدب ،قراءة وكتابة ونقا�ش� � ًا على مدى
وا�س ��ع ويف القراءة القدمي واحلديث ،املو�ضوع
واملرتجم ،وعود على ما �سبقه من الزمن احلا�ضر
يف جملتي”الر�سالة”و»الثقافة”وم�ؤلفات اجليل
ال�سابق
* �أ�ص ��ابته نوبة قلبية ودماغية ،ف�أدخل م�ست�شفى
مرجان يف احللة وبع ��د �أن رقد ثمانية �أيام تويف
على �أثرها يف ال�س ��اعة الثامنة �إ ّال ربع ًا من م�س ��اء
يوم اخلمي�س .1992/12/3
* يب ��دو �أن مطمح ��ه الأول كان ال�ش ��عر .وقد وجد
يف خملفاته دفرت ي�ضم ثالثني ق�صيدة (من ال�شعر
العم ��ودي) غالب ًا واحلر احيان ًا من نظمه وبخطه،
لعله كان يطمح �إىل ن�ش ��رها يف ديوان ثم �أ�ض ��رب
عن الفكرة عندما تقدم يف عامل الأدب.
ال�ش ��عر جيد الن�س ��ج يغلب عليه ت�ش ��ا�ؤم وحرمان
وح ��زن وزفرات و�ض ��يق باحلياة وري ��اء النا�س،
وتبلغ به الك�آبة وال�شعور بالعذاب �أن يتمنى لو مل
يول ��د وقد يثور ويرى م ��داواة احلرمان بالإثم –
واملو�ضوع اال�سا�س والدافع الأول هو”املر�أة».
وهو ي�ؤرخ هذه الق�ص ��ائد ويع ��ود اقدمها �إىل عام
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 )1961/5/6( 1961وعن ��وان الق�ص ��يدة ”:بنت
حواء”مطلعها :غرق الليل يف دنان اخلمور
ّ
ومتطى اللهيب يف الديجور
ولك ��ن االب ��واب م�ص ��فدة ( )1962/11/11وال
يدري �إىل �أين امل�ص�ي�ر (� )1962/11/13أنها يف
قلبه”ميالد ورم�س”(.)1962/12/7
وت�شتد الأزمة – بها – عام  ،1963ويف هذا العام
�أكرث ق�صائد الدفرت بني ال�شهر الثاين منه وال�شهر
ال�سابع ،وعنوان هذه الأخرية”اليها”ومطلعها:
عودي بعد �ضاحكا يف كفيء القدح
وهد�أة يف ال�ضفاف الزرق تت�سرح..
ال�ش ��عر جي ��د ،و َن َف� ��س �ص ��احبه في ��ه َن َف ْ�س �ش ��اعر
�ص ��ادق التجرب ��ة يعانيه ��ا يف ذاته حمافظ� � ًا على
�سرها ،وك�أنه ين�شد قول ال�شاعر القدمي:
لأخرجن من الدنيا وحبّكم
بني اجلوانح مل ي�شعر به �أحد
ويالحظ  -على هذا – انه رمبا عاد �إىل الق�صيدة
– بع ��د حني – ففتح ال ��كاف ك�أنه يخاطب رج ًال
عرفت � َ�ك بد ًال م ��ن خماطبة  :عرفت ��كِ  .ولعله اقتطع
م ��ن الدفرت ث�ل�اث 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 جد ًا يف نف�س ��ه ويف
�أع�ص ��ابه ولكنه �أ�س ��دل عليه ��ا �س ��تار ًا كثيف ًا فبدت
وك�أنها مل تكن..
�أق ��رب دواوي ��ن ال�ش ��عر العرب ��ي �إليه”كان ��ت لن ��ا
�أيام”لعم ��ر الن�ص .ويذكر ان يف الدفرت ق�ص ��يدة
بعنوان”قتي ��ل يف اجلزائر”وق�ص ��يدة قومي ��ة
بعنوان”ن�ش ��يد الن�س ��ور”– الأوىل م ��ن ال�ش ��عر
احلر.
* ويبق ��ى مطمحه الأدبي ر�سي�س� � ًا فيه على الرغم

من �ص ��دمة التجربة
وا�س ��تغراقها كيانه
كلما وجد ف�سحة من ا�سرتاحة.
وها هو ذا ين�ش ��ر يف جملة”الآداب”البريوتية –
وهي املجل ��ة املرموقة �آنذاك – (العدد ال�س ��اد�س،
حزي ��ران”:)1963 ،ح ��ول نقد”ق�ض ��ايا ال�ش ��عر
املعا�ص ��ر”– كتاب ن ��ازك املالئك ��ة مبين� � ًا تقديره
للكتاب وحلركة ال�شعر احلر مدافع ًا عن الكاتبة –
وقد ار�س ��ل مقالت ��ه من مقره يف احل ��رة ،وما زال
طالب ًا وان توقف قلي ًال عن م�سرية الدرا�سة.
ثم �أر�س ��ل من احلل ��ة �إىل جملة”الأ�س ��بوع”وهي
يف �س ��نتها الأوىل ق�ص ��يدته ال ��واردة يف
دفرته”:ن�ش�ي�ر الن�س ��ور”“هدية �إكب ��ار لث ��ورة
اليمن العربية”فن�ش ��رتها املجلة يف عددها الرابع
(� 7أيلول).
وحني ي�س ��تانف درا�س ��ته يف ال�س ��نة الأخرية من
الكلي ��ة ال ينقط ��ع �إب ��د ًا ع ��ن مطمح ��ه وت�ص ��ميمه
الأدب ��ي ،ويوا�ص ��ل عالقت ��ه مبجل ��ة الآداب،
فتن�ش ��ر له املجل ��ة (العدد اخلام� ��س – �أيار 1964
�ص )821ق�ص ��يدة من ال�ش ��عر احلر – هي �أحدى
ق�ص ��ائد الدف�ت�ر الثالث�ي�ن – عنوانها”خم�س ��ة
�أ�ش ��ياء �صغرية”و�ش ��عره احل ��ر ي�ش ��ي بت�أث ��ر
ال�س ��ياب ،والبيات ��ي .ومن ��ه ق�ص ��يدة”العجوز
واالنتظار”ن�ش ��رتها”الآداب”يف العدد الثامن –
�آب .1964
ون�ش ��رت ل ��ه”الآداب”يف الع ��دد احل ��ادي ع�ش ��ر
– ت�ش ��رين الث ��اين  1964ر�أي ��ه يف كتاب جليل
كم ��ال الدين”:ال�ش ��عر العرب ��ي احلدي ��ث وروح
الع�صر”فكتب امل�ؤلف رد ًا يف عدد �شباط  1965مل
يلب ��ث عبد اجلبار عبا� ��س ان رد عليه – من بغداد

– يف ع ��دد مار� ��س  1965رد ًا فتح ��ت له الآداب
�صدرها وا�سع ًا �إذ ا�ستغرق �سبعة من �أعمدتها.
وفتح ��ت ل ��ه جم�ل�ات حمرتم ��ة �أخ ��رى �أبوابه ��ا
فه ��و �إذ يكت ��ب يف”الآداب”البريوتي ��ة يكت ��ب
يف”الأقالم”البغدادية – وهي يف �س ��نتها الأوىل
وقد بد�أت يف ايلول  – 1964فتن�ش ��ر له يف العدد
الراب ��ع ( )1965عر�ض� ��أً لكتاب”املنتم ��ي”ويف
ال�س ��اد�س (� )1965ص ��ور الطبيع ��ة يف �ش ��عر
ال�شابي..
ويكت ��ب يف”العلوم”البريوتي ��ة – ني�س ��ان
”1968الثالثية اليائ�سة”من �شعر ال�سياب.
ويزي ��د على”ال�ش ��عر”ونقد الكت ��ب ،نق ��د الرواية
والق�صة فتن�شر له”االقالم”يف �شباط ”1966ر�أي
يف الرثثرة”و»الآداب”– �أيار  ،1966باب النتاج
اجلديد”لغة الآي �آي».
وهك ��ذا يتوزع جهده بني الإب ��داع والنقد متوجه ًا
ل�ل��آدب توجه ��ا تاما فه ��و عمله وه ��و حياته وهو
غايت ��ه ..واملج�ل�ات ترح ��ب بقلم ��ه وت�س ��تكتبه
وبخا�ص ��ة ال�ص ��فحة الأدبي ��ة جلريدة”االنب ��اء
اجلديدة”وجملة”الكلمة».
* وان�ص ��رف كلي� � ًا �إىل ت�ألي ��ف كت ��اب
عن”ال�س ��ياب”انتهى من ��ه ع ��ام  1968وبانتظار
فر�ص ��ة طبعه بقي خمطوط ًا وان ن�شر ف�صوله يف
جمالت معروفة :الآداب ،املثقف العربي ،الكلمة.
* ويف عام  1970يختار من �ش ��عره ما ي�صدر من
ديوان ا�سمه�”:أ�ش ��واك الوردة الزرقاء» ،النجف،
مطبعة الغري.
* ويف ه ��ذا الع ��ام يختار”وظيف ��ة”ال تقي ��ده كما
تقيّد الوظائف ا�ص ��احبها ،وهي العمل يف”الق�سم
الثقايف”الذاعة بغداد� ،إىل جوار ا�صدقاء له ادباء
ا�س ��تمر في ��ه نح ��و ًا من ارب ��ع �س ��نوات (– 1970
 )1974انتقل خاللها م ��ن احللة للعي�ش يف بغداد
يف �شقق ي�شاركه فيها ا�صدقا�ؤه الأدباء.
* و�ش ��جعته بغ ��داد و�ش ��جعه قرب ��ه م ��ن مديري ��ة
الثقاف ��ة للعام ��ة ب ��وزارة االع�ل�ام عل ��ى ان يجمع
م ��ا ن�ش ��ره متفوق� � ًا يف املج�ل�ات واجلرائ ��د ،يف
لبن ��ان والع ��راق يف كت ��اب �س ��ماه”مرايا عل ��ى
الطريق”�ص ��در يف �سل�س ��لة الكت ��ب احلديث ��ة –
 35د.ب ( )1970ورمب ��ا كان يف العن ��وان �ش ��يء
من”التوا�ض ��ع”احلقيقي عل ��ى ما في ��ه من طموح
�إىل كت ��ب اخرى جاء الكتاب (من دون مقدمة) يف
� 218صفحة مق�سما على بابني :الأول نقد ال�شعر،
الثاين :النقد الق�ص�صي.
يف الأول� :ص ��ور الطبيع ��ة يف �ش ��عر
ال�شابي،ال�ص ��وت ،الوحيد ،م�شكلتان يف عرو�ض
ال�ش ��عر احلر ،الت�شكيالت اخلما�سية وال�سدا�سية،
نظرات يف �ش ��عر بلند احليدري �ش ��اعر الق�ص ��ائد
املرثية ،ولنالحظ �أن ال�شاعر بلند احليدري اختار
مقال ��ة الناق ��د عب ��د اجلب ��ار عبا�س لتك ��ون مقدمة
لديوانه الذي �ض ��م جمموعة دواوينه �ص ��ادر ًا عن
دار العودة ببريوت.
ويف الث ��اين :مالحظ ��ات يف الق�ص ��ة العراقي ��ة،
الطامثون ،لغة الآي �آي ،ر�أي يف الرثثرة.
وخت ��م الق�س ��م – �أو الكتاب”بالنت ��اج اجلدي ��د”:
املنتمي”،درا�س ��ات �أدبية”ليو�س ��ف ال�ش ��اروين

و�إمن ��ا ذكرت – هنا – كما �س� ��أذكر عند الكالم عن
الكت ��ب الأخرى – مواد الكت ��اب لأن م�ؤلفه اختار
مما ن�شر ومل ين�شر كل ما له ،ولأنه مل يذيل مواده
ب�أماكن الن�شر وتواريخه ،مما ي�ضيع على القارئ
– والباحث – التمكن من املتابعة – هذا �إىل �أن
الكتاب �صدر من دون فهر�س ملواده.
وق ��ارئ الكت ��اب �أمن ��ا يواجه قلم� � ًا متمكن� � ًا ور�أي ًا
وطيد ًا� ،أنه يقر�أ ال�ستاذ متمر�س يعرف قدر الكلمة
لدى غ�ي�ره وعلى قلمه – ويلم ب�أركان مو�ض ��وعه
املام العامل مهما ات�س ��ع ما بني بغداد والقاهرة �أو
بريوت �أو تون�س.
وحان ��ت يف ع ��ام  1971فر�ص ��ة لطب ��ع
كتابه”ال�سياب”لي�صدر يف العدد ( )12من”كتاب
اجلماهري”ع ��ن مديري ��ة الثقاف ��ة العام ��ة بوزارة
االع�ل�ام ،حني حان ��ت الفر�ص ��ة كانت قد �ص ��درت
كت ��ب ع ��ن ال�س ��ياب ومقاالت ،و�ص ��درت لل�س ��ياب
نف�س ��ه”قيثارة الريح”م ��ن بدايات ال�ش ��اعر ،لكن
امل�ؤل ��ف – عب ��د اجلبار عبا� ��س – ق ��دم كتابه �إىل
املطبع ��ة كم ��ا انتهى من ��ه عام  1968بع ��د ان كتب
مقدم ��ة ر�آه ��ا الزم ��ة يف تبي�ي�ن احل ��ال ارخه ��ا ب� �ـ
 1971/11/3وقد �ص ��در الكتاب بـ � 244ص ��فحة
عام  1972/1392وا�س ��تقبل ا�ستقبا ًال ح�سن ًا وال
غ ��رو النه ملتقى نابغتني وملا ي�ش ��عر به الناقد من
دي ��ن يف عنقه لل�ش ��اعر – ج ��اء الكت ��اب يف �أربعة
ف�ص ��ول البداية ،الت�ضحية ،بني ال�سياب واليوت،
املوت.
* وم�ضى يوايل الن�شر.
ون�ش ��ر يف”اجلمهورية”( )1975/12/17ق�صة
ق�صرية بعنوان (ال�ضوء).
وكتب يف ني�س ��ان  1976ق�صة ق�صرية على �شيء
من الطول بعنوان”ال�ضوء يف البا�ص”فيها ع�شق
وحرمان وغلب عليها ال�ش ��عر احلر وك�أن �صاحبها
ال يعرف قواعد الق�صة – مل يتهي�أ لها الن�شر.
* وم�ض ��ى يوايل الن�ش ��ر على منهج مطمئن وقلم
�س� �يّال ور�أي مت�أن ،وثمرة لقراءات جادة وا�سعة،
و�سعي ًا لت�أ�ص ��يل قواعد النقد م�س ��تعين ًا مبوهبته
واخال�صه وثقافته – و�شعره كذلك.
و�أخت ��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 لأن �أعط ��ي
يف نق ��ده �أ�ش ��ياء �أطمئ ��ن ل�ص ��حتها وقدرتها على
التو�صيل”لي�ص ��در يف الكت ��اب عنوانه”يف النقد
الق�ص�ص ��ي”من دار الر�ش ��يد للن�ش ��ر – وزارة
الثقافة واالعالم �330 – 1980/ 1400ص.
للكت ��اب فهر� ��س وترين ��ا نظ ��رة اليه �س ��عة امليدان
ال ��ذي يج ��ول فيه عبد اجلب ��ار عبا�س ،و�أ�ش ��ك يف
ان كاتب ًا عربي ًا ات�س ��ع يف نقده ات�ساع عبد اجلبار
عبا� ��س وك�أنه ح�ي�ن يتحدث عن اب ��و املعاطي ابو
النج ��ا وتوفي ��ق يو�س ��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�ضان – ال فرق يف ا�ستكناه العمل الق�ص�صي
الذي يتناوله بني عراقي او �س ��وداين� ..إنه ي�سرب
الغور ويعود باللئايل ،ليقدمها يف ن�س ��يج من�سق
بقلم مرهف.

ويخت ��م الكت ��اب
مبقاالت مهمة عن النقد الق�ص�صي (العراقي).
وكان امل�ؤل ��ف – كما يذك ��ر يف مقدمته املوجزة –
يري ��د ان ي�ض ��من كتاب ��ه ه ��ذا مق ��االت اخ ��رى ل ��ه
ذك ��ر اكرثها”ولك ��ن �ض ��ياع و(�س ��رقة) جانب من
مكتبت ��ي يف ظرف خا�ص ،ح ��ال دون ذلك”..ومن
ه ��ذه املقاالت”عامل غائب طعم ��ة فرمان الروائي،
ال�س ��فينة رواية اال�س ��تاذ جربا ،اململكة ال�س ��وداء
جمموع ��ة حمم ��د خ�ض�ي�ر ،يف الق�ص ��ة العراقي ��ة
املعا�صرة ،الرجال تبكي ب�صمت ،الرحيل خل�ضري
عب ��د الأمري ،الأيام التالية ملجي ��د طوبيا ،بيت من
حل ��م ليو�س ��ف ادري� ��س ،ث ��م زاد عليه ��ا بالقلم يف
ن�سخة خا�ص ��ة :القربان لفرمان ،امل�سافة ليو�سف
ال�صايغ ،نافذة يف املنزل الغربي ل�سعدي يو�سف،
احلدث الثاين لعدنان ر�ؤوف ،ال�س ��تارة امل�س ��دلة
لأ�سعد حممد علي.
* وم�ض ��ى يوايل الن�ش ��ر يف اجلرائ ��د واملجالت،
يف العراق وخارج العراق ،يف نقد ال�ش ��عر ،ونقد
الق�ص ��ة ونق ��د الكت ��ب ..ويف اخلط ��رات الأدبي ��ة
والنظرات ..دون �أن يهجر ال�شعر...
ويزداد �شعوره بامل�س�ؤولية مبقدار ما يزداد نظره
يف م�س�ي�رته وما قطع منه ��ا يف حب للعمل وتقدم
يف امل�ض ��مار� ..أجل ولكن امل�س�ؤولية �أكرب ،وتكرب
ومبقدار فخره بالذي حققه يرد مقدار �أ�س ��فه على
تفري ��ط وقع من ��ه ومق ��دار جتميعه قواه ل�ش ��وط
جديد”�أن النقد ال�صحفي اليوم غريه بالأم�س ،فال
ارجت ��ال وال مهاترة ،بل م�س� ��ؤولية ثقافية تلزمك
مبزيد من التعلم واال�س ��تجابة والدقة والطموح.
فلتجتهد �أن تكون مب�ستوى هذه امل�س�ؤولية.»...
هك ��ذا وق ��ف يحا�س ��ب نف�س ��ه ،م ��ع ان”التعل ��م
واال�ستجابة والدقة والطموح”�صفات مالزمة له،
وكان له بها �ش� ��أن ،ولكنه يطمح �إىل املزيد واملزيد
�ش ��اعر ًا مب�س� ��ؤولية �ش ��عوره مبوهبته ور�س ��الته
لنف�س ��ه ولغ�ي�ره ول�ل��آدب وقد �س ��جل على نف�س ��ه
ه ��ذا الذي �أح�س ��ه ور�آه يف مقالة تطم ��ح باحلياة
وال�ص ��دق ن�ش ��رها يف جريدة (لعلها اجلمهورية،
ولع ��ل ذلك ع ��ام  )1975بعن ��وان واذا ف ��ات قارئ ًا
ان يقر�أها يف اجلري ��دة فان الكاتب احتفظ له بها

لتكون مقدمة
لكتابه الرابع”:مرايا جديدة”الذي �ص ��در عن دار
الر�ش ��يد – وزارة الثقافة واالعالم 303 – 1981
� ��ص :عل ��ى �أب ��واب ه ��ي  :يف ال�ش ��عر ،كت ��ب ،يف
الق�صة ،نظرات� ،أوراق نقدية ،اعالنات.
عن ��وان املقالة�”:ش ��وط �آخر”وه ��ي يف ذاتيته ��ا
تدخل يف املختار من جي ��اد املقاالت املبدعة وعبد
اجلب ��ار عبا�س كاتب مقالة مبدعة له مقالة �أخرى،
يف اجلمهورية حتدث فيها عن اطراف من حياته.
وقد اف ��ادت املقال ��ة النقدية لديه كث�ي�ر ًا من املقالة
املبدعة.
لكتاب”مراي ��ا جديدة”فهر�س ق ��د يغني عن تعداد
مو�ض ��وعاته هنا ،ويظه ��ر ان امل�ؤل ��ف مل يجد من
املقاالت ال�ضائعة التي كان يريد ان ي�ضمنها كتابه
الثال ��ث (يف النق ��د الق�ص�ص ��ي) �إال”الرجال تبكي
ب�ص ��مت لعبد املجي ��د لطفي”و�إال”احلدث الثاين
لعدنان ر�ؤوف”وقد ن�ص هناك على �ضياع الأوىل
باحلرف املطبوع ،وعلى �ضياع الثانية بخط اليد
يف ن�سخ خا�صة – واذ وحدهما �ضمهما �إىل الباب
الثاين من”مرايا جديدة».
ج ��اء الكتاب يف �س ��تة �أبواب هي :ال�ش ��عر ،كتب،
الق�صة ،نظرات� ،أوراق نقدية ،اعالنات.
ويالحظ عليه �شيء من انح�سار يف نطاق الوطن
العربي ،وزي ��ادة يف االهتمام بالكتب ال�ص ��ادرة،
ورمبا لوحظت زيادة يف ن�س ��بة الطراوة املنبعثة
عن متك ��ن ومعاي�ش ��ة ،وتت�ض ��ح هذه بخا�ص ��ة –
عندما يت�صل املو�ضوع بدعوى جتاوز ال�ستينات
مرحل ��ة اخلم�س ��ينات ،ويف الأب ��واب الثالث ��ة
الأخ�ي�رة ،ومنه ��ا”يف ذك ��رى رحي ��ل ب ��در �ش ��اكر
ال�سياب”وال�سياب هاج�س مقيم يف ذات الناقد.
و�إذا كان ق ��د عر� ��ض حل�س�ي�ن م ��ردان يف كتاب ��ه
ال�س ��ابق ،فان ��ه – هن ��ا – ي ��زداد حما�س ��ة والغ ��ة
وان�س ��يابا ،وح�سني مردان جدير منه بكتاب ،وقد
روي ع ��ن الناق ��د انه كان مزمع ًا عل ��ى ذلك وله يف
التح�ض�ي�ر �إىل ذلك اوراق ور�ؤو�س اقالم ..وحب
مقيم.
* النق ��د وج ��وده ،الق ��راءة والكتاب ��ة �أ�س ��ا�س يف

وج ��وده ورمبا مر يف فرتات غلب فيها �ش ��يء من
الي�أ�س او �شيء من الهزل ..ولكن هذه �شيء ،و�إذا
توج ��ه �إىل الق ��راءة والكتابة �ش ��يء �آخر ،يختلف
متام� � ًا ،اخت�ل�اف اجلد ع ��ن العبث والتف ��ا�ؤل عن
الت�شا�ؤم.
وانه ليوايل الن�ش ��ر يف ال�ص ��حافة املحلية ورمبا
ن�شر ق�ص ��ائد مما ينظم على فرتات وتقطع وابرز
ارتباط �صحفي له جرى مع جريدة”الرا�صد» ..ثم
يف جريدة”الث ��ورة» ..من دون �أن يحول ذلك عن
ن�شر هنا وهناك من هذه اجلريدة وتلك املجلة.
وجدنا له يف الرا�صد  :العدد )1971/10/17( 89
كلمة ال�ص ��فحة � /ص ��فحة فكر معا�ص ��ر ،واذا كان
ارتباط ��ه بالرا�ص ��د عل ��ى مراح ��ل بينه ��ا ف�ت�رات
م ��ن االنقط ��اع ،ر�أين ��ا مرحل ��ة ع ��ام  1977وفيها
مث�ل�ا التواري ��خ ،1977/9/4 ،1977/2/3
 .1977/10/2ور�أين ��ا مرحلة الثمانينات ،وفيها
مث�ل� ًا –  84 ،83 ،82 ،81 ،1980وكم ��ا وجدن ��ا
.1986
وهو يف”الرا�ص ��د”حمرر دائم ينظم فيما ي�ص ��ل
�إىل اجلريدة من �آثار – �آثار ال�ش ��باب بخا�ص ��ة –
ويكتب بابا بتوقيع”الرا�صد الأدبي”او الثقايف،
وقد ين�شر مقا ًال خارج هذين الن�شاطني.
* وحني ينقطع �آخر مرة عن”الرا�ص ��د”لتغري يف
خطة”الرا�ص ��د”فيما يذكر من �أ�سباب ،ومير على
انقطاعه قليل من الوقت حتاول”الثورة”اجتذابه،
ويرد ا�س ��م القا�ص ال�ص ��حفي جهاد جميد يف تلك
املحاول ��ة وذلك ال�س ��عي ب� ��أن يلتقي من ��ه املقاالت
خالل �أما�س ��ي”احتاد االدباء”وميكن ان يرد عام
 1987او ربعه االخري على وجه التحديد – بدء ًا
لهذه ال�ص ��لة يف الكتابة �إىل”الثورة”وقد تن�ش ��ر
له مقالني يف ال�ش ��هر ،واقدم تاريخ – بني يدي –
لهذا الن�ش ��ر  ..1987/9/28وا�س ��تمر على ذلك..
يو�ص ��ل املق ��ال – او املقال�ي�ن – اليه ��ا ،وهو مقيم
يف (احللة) يقر�أ ويالح ��ظ ويناق�ش ويكتب ..يف
�ساعات جده.
* ال ��ذي كتبه عب ��د اجلبار عبا�س غ�ي�ر قليل ،وهو
قيم لذات ��ه يف معنى النقد االدب ��ي ،والنقد االدبي
العراق ��ي ،وقيم ل ��دى درا�س ��ة الكتب الت ��ي نقدها
واالراء الت ��ي اذاعها ،ومن ��ط املقالة التي �أخرجها
عليه ��ا ،ومل يقت�ص ��ر ال ��ذي ظ ��ل غ�ي�ر جمموع يف
كتاب على املق ��االت الأخرية للثورة ..وامنا يبقي
متناث ��ر ًا يف املج�ل�ات واجلرائ ��د وكان الب ��د م ��ن
اجلمع والطبع والن�شر.
حتى �إذا تويف عبد اجلب ��ار عبا�س 1992/12/3
فاحدثت الوفاة حزن ًا وا�سع ًا..
* �أن ��ه كان ينظ ��ر – وه ��و يف �س ��اعات ج ��ده –
فيم ��ا كتب ون�ش ��ر ليجم ��ع �ش ��تاته ويعده للن�ش ��ر
يف كت ��اب ،وت�ب�رز لدي ��ه يف ذل ��ك كلم ��ات ن�ش ��رها
يف”الرا�ص ��د”فيها توجي ��ه لل�ش ��باب عل ��ى طريق
االدب والنقد وال�شعر ،فرياها �أه ًال لأن ت�صدر يف
كت ��اب نافع تعليمي جاء ثمرة لتجربة ومعاي�ش ��ة،
�س ��ماه”اخلطوة الأوىل”وذي ��ل مقدمت ��ه املوجزة
بتاريخ  .1990/6/21ومل يكتب للكتاب الن�ش ��ر،
وبقي يف حمفوظاته.

عن مقدمة كتاب (احلبكة املنغمة)
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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��رر ًا 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..

شكيب كاظم سعودي

ناجح المعموري
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واعتق ��د ب ��ان فرتة �إ�ش ��رافه على ثقافية الرا�ص ��د
كانت يف ال�سبعينيات لكن الأ�ستاذ الفكيكي حول
الثقافي ��ة الر�ص ��ينة �إىل �ص ��فحة معني ��ة بكتابات
ال�ش ��باب الذين ه ��م يف �أول الطري ��ق ،وكان لذلك
ت�أث�ي�ر كبري – كما روى يل املرحوم عبد اجلبار-
ازدياد توزيع الرا�ص ��د وكان يذه ��ب مرة واحدة
يف الأ�س ��بوع ،يق ��دم ال�ص ��فحات املعدّة ويت�س ��لم
بري ��ده وكان خيالي� � ًا م ��ن حيث الكمي ��ة والتنوع
وهو حر�ص على ا�ش�ت�راك امل�س ��اهمني ب�أي �شكل
من الأ�ش ��كال عرب الردود والتعليق ��ات وكثري ًا ما
�أجن ��ز �ص ��فحاته ونح ��ن يف املقهى م ��ع تعليقات
�س ��اخرة و�أخ ��رى معربة ع ��ن �إعجابه ،ومب�ش ��رة
ب�شاعر �أو قا�ص ،لأنه اهتم بربيد ال�شباب املر�سل
�إليه وكان كثري الفرح عندما ت�ص ��له م�س ��اهمة من
�ش ��ابة وانتب ��ه عبد اجلب ��ار للإ�ش ��كاالت التي كان
ومازال ال�ش ��باب يعانون منه ��ا يف الفهم والوعي
وكيفي ��ة التعامل م ��ع الأدب والفنون لذا ان�ش ��غل
ف�ت�رة طويل ��ة ج ��د ًا ،الن الف�ت�رة الت ��ي اهت ��م بها
بكتابات ال�شباب كان مكلف ًا من الق�سم الثقايف يف

احدى ال�صحف الرئي�سية ببغداد لأنه مل ي�ستجب
ان ��ذاك �إىل العمل الوظيفي بعد فرتة ق�ض ��اها يف
الإذاع ��ة وعم ��ل ب�ش ��كل ج ��دي وكب�ي�ر يف �إع ��داد
�أر�ش ��يف للق�ص ��ة العراقية مع ق�صا�ص�ي�ن �آخرين،
هذه الف�ت�رة التي �ألقت بظاللها ال�س ��وداوية على
�شخ�ص ��ية عب ��د اجلبار وع ��اد مهموم ًا ومنك�س ��ر ًا
ولأ�س ��باب عديدة وخ�سر بان�س ��حابه املفاجئ من
الإذاع ��ة كتابه النق ��دي الذي تفرغ ل ��ه طوي ًال عن
ال�ش ��اعر ح�س�ي�ن مردان كان يردد كثري ًا”�س ��رقوه
مني”و�أتذكر ح�س ��رته على �ض ��ياع درا�س ��ة مهمة
ج ��د ًا وطويلة ع ��ن الروائي غائب طعم ��ه فرمان،
وب�س ��بب ان�ش ��غاله وارتباط ��ه الأ�س ��بوعي م ��ع
الق�س ��م الثقايف كان ي�س ��لم املقال النق ��دي للقا�ص
جه ��اد جميد الذي عمل حم ��رر ًا يف ثقافية الثورة
وي�س ��لمه جمم ��وع املكاف�آت يف نهاية ال�ش ��هر ،لذا
ب ��دت تواري ��خ مقاالته التي ن�ش ��رها يف الرا�ص ��د
متباع ��دة �أحيان ��ا ب�س ��بب التزامه الأ�س ��بوعي مع
ثقافي ��ة الث ��ورة والتي جمعه ��ا يف كتاب”احلبكة
املنغم ��ة”د .علي ج ��واد الطاهر وال�ص ��ديق عائد
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م���راي���ا ال��م��ع��ل��م األخ���ي���رة

عبد الجبار عباس ..فتى النقد
في العراق

خ�ص ��باك لكني اعتق ��د بان م ��ا �أعده
ال�ص ��ديق ال�ش ��اعر هادي الربيعي مل
يكن متكام ًال وحتم ًا �ض ��اع على ال�صديق ال�شاعر
بع� ��ض منه ��ا ،لأين ر�أي ��ت الكت ��اب عن ��د الراحل
عب ��د اجلبار عبا� ��س �أكرث م ��ن مرة وحت ��دث عنه
ب�إعجاب بو�صفه م�ص ��در ًا ثقافي ًا �أولي ًا للطلبة يف
اجلامع ��ات وملن اهتم مبكر ًا ب ��الأدب ،وحر�ص �أن
يكون متنوع� � ًا واملقاالت فيه موجزة لأنه حمكوم
مب�س ��احة ممنوحة له يف �صفحة الكتابات ال�شابة
وكل الأ�ص ��دقاء يف باب ��ل ر�أوا الكتاب لديه مرات
كث�ي�رة متمني� � ًا ن�ش ��ره كم�س ��اعد للطلب ��ة و�آل ��ت
املخطوط ��ة �إىل عائلت ��ه وهي عبارة ع ��ن املقاالت
املن�ش ��ورة ،مقتطعة من الرا�صد ومل�صوقة وكتب
تقدمي� � ًا مركز ًا وقدم ��ه �إىل دار ال�ش� ��ؤون الثقافية
ا�ستجابة ل�ضغوط �أ�صدقائه ،لكن مفاج�أة الراحل
عب ��د اجلبار كان ��ت كبرية وم�ؤملة ل ��ه عندما عرف
مبوقف د .حم�سن املو�سوي الذي كان مدير ًا عام ًا
لدائرة ال�ش� ��ؤون الثقافية والراف�ض لن�شر الكتاب
يف وقت كانت الدار ت�ص ��در الع�ش ��رات من الكتب
النقدي ��ة الهابط ��ة عن �أدب احلرب رك ��ن كتابه يف
مكتبت ��ه حتى حلظة وفاته حيث و�ض ��عت العائلة
يده ��ا عل ��ى كل ماترك ��ه الراح ��ل .وت�أت ��ي مبادرة
ال�شاعر هادي الربيعي كرمية بوفائها و�إخال�صها
لتاري ��خ طوي ��ل م ��ن العالق ��ة ال�ص ��داقية املوحدة
لالثن�ي�ن ب�س ��بب عملهم ��ا الثنائ ��ي يف الرا�ص ��د
وان�شغل الربيعي ب�إعداد املقاالت وتقدميها للن�شر
ظه ��رت عن الدار التي رف�ض ��ته بعد اثنتي ع�ش ��رة
�س ��نة من غياب ��ه الأبدي .مب ��ادرة ال�ش ��اعر هادي
الربيع ��ي تعبري عن وعي ثق ��ايف لأهمية التجربة
النقدي ��ة للراحل وتفرده عن غ�ي�ره من النقاد يف
الثقاف ��ة العراقية على الرغ ��م من االختالفات معه
ب�سبب منهجه النقدي املعروف ،لكنه كان مفتون ًا
ب ��ه وان مل يكن انطباعي ًا بالكامل ،الن مقاالته عن
الق�ص ��ة والرواية وال�شعر من�ش ��غلة باالجتماعي
وال�سيا�س ��ي واجلم ��ايل .والعودة �إىل درا�س ��اته
النقدي ��ة ع ��ن الع ��ودة �إىل املنف ��ى للقا� ��ص (�أب ��و
املعاطي �أبو النجا) وحيطان عالية الدوار خراط
ويو�سف �إدري�س يف لغة الآي �أي بان عبد اجلبار
مل يكن انطباعي ًا فقط ويف �أيامه الأخرية ان�ش ��غل
باملناه ��ج النقدي ��ة احلديث ��ة وتفرغ ف�ت�رة طويلة
لق ��راءة امل�ص ��ادر احلديث ��ة املوج ��ودة يف مكتبة
احت ��اد �أدب ��اء بابل .وه ��ذا الكالم لي� ��س دفاع ًا عن
عبد اجلبار الذي عا�ش انطباعي ًا ومت�أثر ًا مبعلمه
د .عل ��ي جواد الطاهر� ..أخري ًا �ش ��كري لل�ص ��ديق
ه ��ادي الربيعي عل ��ى ما ان�ش ��غل به زمن� � ًا طوي ًال
وكلمت ��ي حتي ��ة ل ��ه وا�س ��تعادة لذك ��رى �ص ��ديقنا
العزيز الراحل عبد اجلبار عبا�س.

اذا ذك ��ر النق ��د االدب ��ي العراقي فالبدم ��ن ان يع ��رج الذاكرعلى فتاه
الذي رحل عن عاملنا مبكرا ـ وكان من امل�ؤمالن ميتد به العمرليتحف
املكتبة العراقية والعربية باجليد واجلديد من االعمال النقدية.
لق ��د بد�أ الراح ��ل عبد اجلبار عبا�س حياته االدبية يف ميدان ال�ش ��عر
وجمع ق�ص ��ائده املن�ش ��ورة يف ال�ص ��حف واملجالت بني دفتي ديوان
اطلق عليه ا�س ��م (اوراق الوردة الزرقاء) �ص ��در عام  ،1970لكنه مل
يجد نف�س ��ه يف ال�ش ��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�سعة ومت�شعبة 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�ش ��عر،ال بل ا�ص ��در كتابا يف النقد
ال�ش ��عري .تناول فيه ال�ش ��اعر الرائد بدر �ش ��اكر ال�س ��ياب �ص ��در يف
ال�س ��بعينات �ض ��من �سل�س ��لة (كتاب اجلماهري) التي كانت ت�ص ��درها
وزارة االع�ل�ام �س ��ابقا .وق ��د عم ��ل الراحل عب ��د اجلب ��ار عبا�س يف
ال�ص ��حافة ،وكتب فيها ال�ش ��يء الكثري .ولقد ا�ش ��رف على ال�ص ��فحة
الثقافي ��ة يف جري ��دة الرا�ص ��د ،وكان يكت ��ب فيه ��ا مقاالت ��ه النقدي ��ة
ا�سبوعيا.
ولق ��د جم ��ع ال�ش ��يء الكثري م ��ن كتاباته تل ��ك املتفرقة يف ال�ص ��حف
واملج�ل�ات ،ولي�س اخ�ش ��ى على الكتاب ��ات من ان تنالها يد ال�ض ��ياع
اك�ث�ر من بقائها حبي�س ��ة تل ��ك الدوريات .لذا فان العدي ��د من الكتاب
يجم ��ه هذه النتاجات بني دفتي كتاب يظل يطالع اعني القراء ملدة قد
تطول ويطالعه القراء كذلك.

جم ��ع عبد اجلبار عبا�س درا�س ��اته النقدية التي تناولت فن الق�ص ��ة
والرواية ون�ش ��رها يف كتاب �س ��ماه (يف النقد الق�ص�صي) �صدر عن
وزارة الثقاف ��ة واالع�ل�ام ع ��ام  ،1980تن ��اول فيه نتاج ��ات ابداعية
ق�ص�ص ��ية وروائي ��ة ملبعني عراقيني وعرب مث ��ل :عبد الرحمن جميد
الربيعي وغامن الدباغ وعبد عون الرو�ضان وغازي العبادي وجليل
القي�س ��ي وحممد عبد املجيد وجنيب حمفوظ وتوفيق يو�سف عواد
والدكتور عبد الرحمن منيف وغريهم.
ع ��ام  1981ا�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�س�ي�ر الكاتب مبقت�ض ��اها،
فاالدب تذوق وذائقة ،وال �ض�ي�رمن ان يفيد الناقد من مدار�س النقد،
النف�س ��ية واال�س ��طورية والواقعية والتاريخية وغريها .اقول يفيد
وي�أخ ��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 �ض ��وئه فقدم للقاريء املتذوق درا�سات نقدية قريبة
من ذوق الق ��اريء وفهمه ،بعيدا عن املعمي ��ات النظرية التي زخرت
به ��ا الكتابات النقدي ��ة م�ؤخرا مت�أثرة مبناهج نقدي ��ة كانت من نتاج
الغرب وافرازاته وازماته وان�ش ��غل بع� ��ض نقادنا بالتنظري النقدي
بعي ��د عن التطبيق النقدي ال ��ذي نحن بام�س احلاج ��ة اليه من اجل
اغناء امل�سرية االبداعية القافية يف العراق

مرثية عبد الجبار عباس
ك��م أح��ب��ب��ت��ه��ا! ال ال��ط��ي��ور ع����ادت ،و ال ع��ب��د ال��ج��ب��ار.
عائد خصباك
كان عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س م�ش ��غوال بكتابة
مالحظ ��ات عل ��ى حا�ش ��ية ديوان”�أفاع ��ي
الفردو�س”لل�ش ��اعر الرومانتيك ��ي اليا� ��س
�أبو �ش ��بكة ف�أخرجته عن ان�ش ��غاله �أ�صوات
نزل ��ت م ��ن الأع ��ايل ،ع ��ادت الأ�ص ��وات و
تك ��ررت  :غ ��اق غاق غاق .ه ��ب عبد اجلبار
اىل ال�ش ��باك فتح ��ه و نظر حم ��اوال العثور
على م�صدر ال�صوت.
تعاىل �ص ��وت الأطفال و كانوا يلعبون يف
الزقاق حتت �ش� �بّاكه ،نادى الأطفال �س ��رب
الطي ��ور  :ي ��ا غراب ي ��ا غراب  /ح ��اج علي
غ ��اب /بفل�س�ي�ن كمون � /س ��بع رارجنات /
عالـ نغ نغو  /علـ نغ نغو  /و الله ال ا�ش ��يلو
و ارطخ ��و  /ف�ص ��اح عب ��د اجلب ��ار فرح ��ا :
الطيور املهاجرة عادت من جديد.
ارتدى مالب�سه على عجل و ما ن�سى معطفه
الكحلي ،نزل الدرجات اىل دراجته و كانت
يف رك ��ن من �س ��احة البيت ،اخذه ��ا فنادته
�أم ��ه  :اىل �أي ��ن؟ ق ��ال � :أم ��ي ،انه ��ا الطيور

املهاجرة� ،أما �سمعت؟
�س� ��أل عب ��د اجلبارالأطف ��ال يف الزق ��اق عن
م�سارها ف�أ�شاروا ب�أ�صابعهم ال�صغرية اىل
حيث تابع ��ت طريانها ،نظر فم ��ا كان هناك
غري �ش ��م�س الع�ص ��ر ،ق ��د خ � ّ�ف لونها فربد
اجلو قليال.
انطل ��ق عب ��د اجلب ��ار بدراجت ��ه ،ع�ي�ن على
الطريق و بالعني الأخرى فت�ش يف ال�سماء
فم ��ا عرث على �أثر ،لكن �أ�ص ��واتها و�ص ��لت،
غ ��اق غاق غ ��اق ،كان ال�ص ��وت قريبا بع�ض
ال�شئ.
و عندما الح له �سرب الطيور بعيدا انحنى
عل ��ى املق ��ود �أك�ث�ر �ض ��اغطا على دوا�س ��تي
الدراج ��ة مب ��ا ملك م ��ن قوة و عن ��د �أطراف
املدينة مال �س ��رب الطيور اىل الي�سار فمال
معه مبتعدا عن ال�شارع الرئي�س.
قاد عبد اجلب ��ار دراجته على حافات حقول
ما و�ص ��ل اليها م ��ن قبل فما حلق بال�س ��رب
وبع ��د دقائق تال�ش ��ت اال�ص ��وات ،تال�ش ��ت

تدريجيا.
***
بع ��د �س ��نوات عندم ��ا ع�ب�ر �س ��رب الطيور
املهاج ��رة �س ��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 �أطراف
املدينة مال ال�س ��رب اىل الي�س ��ار فمال معه،
و مب ��ا مل ��ك من ق ��وة �ض ��غط بقدمي ��ه على
الدوا�س ��تني ،تبع ال�س ��رب و تبع ��ه ،يف ذلك
الو�ض ��ع �أح�س عبد اجلبار �أن جناحني نبتا
عل ��ى جانبي ��ه فخف ��ق بهما م ��رة و مرتني و
�أك�ث�ر فارتفع ،نزع معطف ��ه الكحلي و طوّ ح
به يف الهواء ليخف ثقله فاقرتبت امل�س ��افة
بينه و بني نهاية ال�سرب و غاب عن الأنظار
�أخريا.
رمب ��ا يف العام الق ��ادم ي�أتي عبد اجلبار مع
�سرب الطيور املهاجرة ،من يدري!

ن�شرت مبدونات الناقد عبد اجلبار عبا�س
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من زمن التوهج

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�ين 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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لق ��د تاث ��ر جي ��ل ال�س ��تينيات مبعطي ��ات ثقاف ��ة
جي ��ل اخلم�س ��ينيات ال ��ذي �س ��بقه يف التجرب ��ة
وخ�صو�ص ��ا بع ��د ث ��ورة ال�ش ��عر احلر ،ث ��م جاء
دور جمل ��ة الكلم ��ة العراقي ��ة (ب�ي�ن عامي 1967
ـ 1974م) الت ��ي مه ��دت الطري ��ق ام ��ام جي ��ل
ال�س ��بعينيات فتمخ�ض ��ت مرحل ��ة ال�س ��تينيات
وم ��ا تالها عن حماوالت جتريبي ��ة مهمة ابرزها
ظه ��ور ق�ص ��يدة الن�ث�ر ،والق�ص ���ص التجريب ��ي
واملقال ��ة االدبي ��ة النا�ض ��جة فكان ��ت كتاب ��ات
عبدالرحمن الربيعي وفا�ض ��ل العزاوي وفوزي
كرمي و�س ��امي مهدي وحميد �سعيد وح�سب الله
يحي ��ى ،وكتابات النق ��اد املتميزة على ال�س ��احة
العربية من امثال فا�ض ��ل ثامر ويا�س�ي�ن الن�صري
وط ��راد الكبي�س ��ي وعبداجلبار عبا� ��س وحممد
اجلزائري ،وفيما بعد عبدال�س ��تار جواد وحامت
ال�ص ��كر ،فقد حاول عبداجلبارعبا�س ان يرت�سم
خطة ا�س ��تاذه الطاهر ،وان ي�ؤ�س�س ملقالة نقدية
انطباعي ��ة ق ��ادرة عل ��ى تروي� ��ض النقد ل�ص ��الح
كتابة املقالة عرب منهجية معينة لها خ�صائ�صها،
علما بان املقالة النقدية تدور حول املو�ض ��وعات
االدبية او تتناول بع�ض الكتب بالنقد والتحليل
وكان ��وا يعم ��دون فيه ��ا اىل اي ��راد ال�ش ��واهد
الكثرية وميعنون يف ال�ش ��رح والتف�س�ي�ر وهذا
ما ين�س ��جم مع ر�أي الدكتور على جواد الطاهر،
الذي يرى بانه ال يهم ان ت�س ��رد كتابة املقالة (اي
املقالة النقدية) (على غ�ي�ر تقعر والتزام لقواعد
الت�أليف والتبويب والرجوع اىل امل�صادر وغري
ق�ص ��د اىل الت�أث�ي�ر الفن ��ي) واحيان ��ا ي�س ��تخدم
الكاتب اال�س ��لوب املنهجي يف كتابة الدرا�سة او
البحث اال ان روح كتابة املقالة وا�ضحة يف نقده
وم ��ا يكتبه وهذا ما يت�ض ��ح يف كتاب عبداجلبار
داود الب�ص ��ري وبا�س ��م عبداحلمي ��د حم ��ودي
وماج ��د ال�س ��امرائي وعلي جعف ��ر العالق ،فعلى
�س ��بيل املث ��ال اقرتب الع�ل�اق يف كتاب ��ه (مملكة
الغج ��ر) من ا�س ��لوب املقالة االدبي ��ة ،وان اردف
لعنوان كتابه عنوانا ثانويا هود درا�سات نقدية
مليله نح ��و التنظري الذي ينزلق ب ��ه احيانا نحو
انطباع ��ات تعك�س .جتربت ��ه ال�ش ��عرية الذاتية،
كم ��ا يف مقالته (مالحظات يف ال�ش ��عر والثورة)
و(�شجرة الب�ساطة املوح�شة).
املرايا :
ب�ي�ن عام ��ي  1968ـ  1972برز ا�س ��م عبداجلبار
عبا� ��س ( 1941ـ 1992م) على ال�س ��احة الثقافية
ناق ��دا فن�ش ��ر كتاب ��ة (مرايا عل ��ى الطري ��ق) عام
1970م ث ��م اردف ��ه بكتاب ��ة الث ��اين (ال�س ��ياب)
ع ��ام 1972م وكانت ه ��ذه املرحلة ت�ش ��كل بداية
تكوين ��ه الثقايف والفك ��ري (االيديولوجي وهو
يح ��اول ان ي�س ��تجمع ق ��واه من اجل ان ي�ص ��بح
�ص ��وتا نقديا متميزا ،منطلقا من ا�سا�س ��يات لها

عالق ��ة بال�ش ��عر ،فقد بد�أ جتربته االدبية �ش ��اعرا
فا�ص ��در جمموعته ال�ش ��عرية اليتيمة و(ا�شواق
الوردة الزرقاء)عام 1970م.
احت ��وى كتاب ��ة النق ��دي االول و(مراي ��ا عل ��ى
الطريق)عل ��ى جمموعت ��ه مقاالت ��ه نقدي ��ة حول
ال�ش ��عر والق�ص ��ة والنقدي ��ة ث ��م خ�ص ���ص كتابة
الث ��اين عن (ال�س ��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�ض ��ح
للكتاب ��ة التي بد�أها مت�س ��لحا باملنهج االنطباعي
الذي يقتفي فيه اثار ا�س ��تاذه علي جواد الطاهر
ولدي ��ه مي ��ل وا�ض ��ح وجلي نح ��و كتاب ��ة املقالة
االدبية النقدية ،كما يف مقالته عن (ال�ضامئون)

يف كتاب ��ه (مراي ��ا عل ��ى الطريق) التي ت�ض ��منت
�إحالة اىل عنوان رواية (ال�ض ��امئون) النه يرى
ب ��ان النقد مر�آة للعمل االبداعي تعك�س مالحمه،
مثلم ��ا يعك� ��س االب ��داع الواق ��ع ،ولرمب ��ا كان
ت�أثري الطاه ��ر عليه بدواف ��ع اجتماعية ومكانية
النهم ��ا ابن ��اء مدينة واح ��دة هي (احلل ��ة) ولكن
حمم ��د اجلزائ ��ري يرف� ��ض ه ��ذا الت�أث�ي�ر ويرى
ان جيل ��ه واالجي ��ال التالي ��ة (�أجي ��ال ب�ل�ا 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 الر�أي 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

د .قيس كاظم الجنابي
ولكن ��ه مل يك ��ن ب�ش ��كل مطل ��ق ق ��دوة للنق ��اد من
جيلي ال�س ��تينيات وال�س ��بعينيات ،الن اجليلني
تكون ��ا بجهودهم ��ا املعروفة ع�ب�ر املزاوجة بني
املنج ��ز الق ��دمي والتي ��ارات الغربي ��ة اجلدي ��دة
الواف ��دة عرب الرتجم ��ة ،وان كان الطاهر يقرتب
منهم ��ا الن مكونات ��ه الثقافي ��ة ت�س ��تلهم هذي ��ن
اجلانب�ي�ن ،وان ت�أثريه على هذي ��ن اجليلني كان
من خالل ا�س ��لوبه النرثي ال�س ��احر الذي يخلق
ويغ ��وي املتلق ��ي الع ��ادي واحيان ��ا املثقف عرب
اللغ ��ة ولي� ��س ع�ب�ر املنهج النق ��دي ال ��ذي يتبعه
الطاه ��ر ،لذا جن ��د عبداجلباريقتف ��ي خطاه عرب
االهتم ��ام بالر�ؤية واملرايا العاك�س ��ة لقوله :فاذا
كان ��ت الرواية (م ��ر�آة على الطري ��ق) فان رواية
املطلب ��ي م ��راة ..م ��راة نا�ص ��عة مكتمل ��ة م�ؤثرة
تعك�س �ص ��راع ومواقف ال�شخ�ص ��يات يتمتع كل
منها بهوية،ب�سيكولوجية مميزة ( )...ومل يقف
املطلب ��ي مبر�آت ��ه عند ت�ص ��وير ا�ش ��واق القلوب
وعواطف النفو�س فح�س ��ب فعك�س اي�ضا انتماء
ه ��ذه القلوب اىل ار�ض ��ية دون �س ��واها ومرحلة
دون غريه ��ا وتفاعلها مع االر� ��ض وتلك املرحلة
لتك ��ون بحق (مر�أة يف الطريق) وو�ص ��ف النقد
بانه م ��ر�آة العم ��ل االبداعي وه ��و منطلق نقدي
انتق ��ل م ��ن املدر�س ��ة امل�ص ��رية واملارك�س ��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�س ��جاما م ��ع ه ��ذا التوج ��ه ،العتقاد
جابر ع�صفور يف معر�ض درا�سته لالدب النقدي
لدى طه ح�س�ي�ن ب�أن (املر�أة تنه�ض ازاء اال�شياء
التي تواجهها فتعك�سها على �صفحتها اىل درجة
تق ��ول معها ان �ص ��ورة امل ��ر�أة متثل ا�ش ��ياء تقع
خارجه ��ا ( )...وكذل ��ك االدب فه ��و مر�آة ل�ش ��يء
يقع خارج كيانه املطبوع او امل�سموع ( ))...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
املر�أة مو�ض ��وعاتها يج ��د عبداجلبار عبا�س يف
منهج ��ه االنطباع ��ي التاث�ي�ري هذا م ��ا يعرب عن
ذوقه وفهمه للعمل ال�ش ��عري م�س ��تجيبا لنظرية
االنعكا�س النقدية الت ��ي تنظر اىل العمل االدبي
بو�صفه انعكا�سا للواقع املتمثل باملحيط واملبدع
معا؛ لهذ ا�س ��تقى ر�ؤيته م ��ن االجتاه االجتماعي
يف النقد ،والذي يرى �ضرورة تعبري الأديب عن
واقع ��ه وهموم جمتمعه وه ��ي ر�ؤية بالرغم مما
يحيط بها من م�ؤثرات �سيا�سية ت�ستقي ا�صولها
من نظرية املحاكاة لدى ار�س ��طو فهي جتمع بني
املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر ،والواق ��ع وال ��ذات واالدب
بالفكر وال�صدق باالحالم..
يف كتابه (مرايا جديدة) تناول �شاعرين عراقيني
بالدر�س والتحليل هما بلند احليدري و�س ��عدي
يو�س ��ف ،وهم ��ا �ش ��اعران جتمع بينهم ��ا ظروف

حماوالت

كما خ�ص�ص مقالة بعنوان (دفاع عن االنطباعية)
كتبها وكانه يدافع عن ا�ستاذه علي جواد الطاهر
ومنهج ��ه االنطباعي م�ش�ي�را اىل تط ��ور الر�ؤية
النقدية لدى الناقد االنطباعي الذي اخذ ي�ستفيد
م ��ن عل ��م االجتماع وعل ��م النف�س وعل ��م اجلمال
والفل�سفة وانه يحاول بو�ضوح �شخ�صية الناقد
حينم ��ا يقف مع الناقد �ض ��د املنهج ال ��ذي مل يعد
امتيازا يف ذاته ولكنه ال�سبيل اىل ر�ؤية للطريق
واحلدود التي تلتقظ ال�صلة والتعامل بني االدب
وح�سا�سية الع�صر ،ويلح على وجود وحدة فذة
هي وح ��دة ال�شخ�ص ��ية االنطباعي ��ة املبدعةوقد
تر�سخ حتوله من الدرا�س ��ات النقدية اىل املقالة
النقدية االدبية ،وذلك برتوي�ض النقد الن يكون
مقالة ادبية او لنقل مقالة نقدية تلتزم بعنا�ص ��ر
كتاب ��ة املقالة وخ�صو�ص ��ا يف كتابات ��ه املت�أخرة
حيث �ش ��غلته احلياة وا�س ��تزفت طاقاته النقدية
يف الكتابات اليومية ،فتحول اىل كاتب �صحفي

من زمن التوهج

قراءة في تجرب��ة عبدالجبار عباس

واجواء متقارب ��ة وهموم وذكريات ،وانتماءات
نف�س ��ية واجتماعي ��ة و�سيا�س ��ية وحماوالت يف
التم ��رد وهما يتبني ��ان ر�ؤي ��ة اجتماعية هي يف
جوهره ��ا امت ��داد لنظري ��ة االنعكا� ��س فق ��د عزا
عبداجلب ��ار عبا� ��س يف مقالت ��ه (نظرة يف �ش ��عر
بلن ��د احلي ��دري) انح�س ��ار الرومان�س ��ية ل ��دى
احليدري والرواد اىل املرحلة الزمنية التي تلت
احلرب العاملية الثانية التي تعر�ض فيها املجتمع
اىل االنفت ��اح على واقع جدي ��د ،وتيارات فكرية
جدي ��دة .وبلن ��د عا� ��ش معاناة �ش ��عبه وجمتمعه
ب�ش ��كل ي�ؤكد ال�ص ��لة بينه وبني ع�ص ��ره وواقعه
ولكنه ��ا �ص ��لة قائمة على خالف وا�ض ��ح بينهما،
وهو خ�ل�اف نابع من رد فعل م�ض ��اد للواقع مبا
ي�ؤك ��د وج ��ود حالت�ي�ن خمتلفت�ي�ن م ��ن التوافق
والت�ض ��اد ،التوافق النه �ش ��اعر ملتزم والت�ض ��اد
النه �ش ��اعر يتبن ��ى النزعة الفردي ��ة وينطلق من
اح�س ��ا�س عميق بالغربة التي قادت ��ه اىل التمرد
على واقعه ،وقد فل�س ��ف الناقد عزلة �شاعره هذه
بو�صفها انعكا�سا لواقع �سيا�سي معني ،ولت�أثره
باالدب الوجودي فربز لديه االح�سا�س بالرف�ض
واال�ش ��مئزاز من العامل النه يرى بان العزلة حل
م�ؤقت وان التمرد رف�ض ملا يح�ص ��ل على �س ��طح
الواقع وانه يحاول التخل�ص منه ،وهو تخل�ص
ال يح�ص ��ل اال باالنتماء .فقد راى يف ديوان بلند
(جئتم مع الفجر) ال�صادر بعد ثورة  /14متوز/
 1958حتوال نحو ق�ض ��ايا املجتمع وانه ا�ص ��بح
ينظر اىل واقعه نظرة تفا�ؤل.
كان يرى ان ف�ضيلة الق�صيدة لي�س جماليتها وامنا
قدرتها على التعب�ي�ر عن الواقع االجتماعي لهذا
رحب بلقاء الرومان�سية بالواقعية لديه ،فعد ذلك
مبثاب ��ة موازنة بني ق�ص ��ائده الذاتية وبني التي
تبنى فيها ق�ض ��ايا االخرين وذلك من اجل بلورة
الق�ض ��ايا اجلماعي ��ة عرب منوذج ب�ش ��ري فردي،
بان ��ه لقاء ب�ي�ن رافدي ��ن (واقع ��ي ورومان�س ��ي)
لالقرتاب بالتدريج من لغة ال�ش ��عب بدافع ثوري
تقدم ��ي وعد تبني الر�ؤي ��ة االجتماعية بديال عن
العناي ��ة بجمالية الق�ص ��يدة حينم ��ا تبنى موقف
بليخان ��وف يف رف�ض الدع ��وة اىل (الفن للفن)،
التي �س ��يهاجمها بق�س ��وة يف كتابيه (ال�س ��ياب)
(ومرايا جديدة) فاطلق على �س ��عيد يو�سف بانه
(مدر�س ��ة عراقية) نتيجة ته�ش ��يمه تلك اجلمالية
وه ��و راي في ��ه الكث�ي�ر من الت�س ��رع الن ��ه تبنى
الر�ؤية االجتماعية �سبيال والت�أثرية منهجا طبقا
ملا تفر�ض ��ه عليه نظرية االنعكا�س لكنه مل يطرح
خ�ص ��ائ�ص املدر�س ��ة العراقي ��ة التي ا�ش ��ار اليها
وه ��ذا ما جعل وجه ��ة نظره عائم ��ة وغري قائمة
على ا�س ��ا�س متني .وحاول احد الباحثني قراءة
اعمال عبداجلبار عبا�س وفق مو�ض ��وعة املنهج،
بدع� � ًا من املنه ��ج اال�س ��تقرائي فتو�ص ��ل اىل انه
ي�ستح�ض ��ر (امنوذجه املنهج ��ي الهرمينوطيقي
وف ��ق �س ��يولوجية تعتم ��د عل ��ى املنه ��ج العلمي
االنطباع ��ي ال ��ذي يرتك ��ب وفق نزع ��ة جتريبية
حتتف ��ظ ب ��االرث املحاي ��ث الهرمينوطيق ��ي
للخطاب النقدي الذي يجمل الق�ض ��ية باملنهجية
اال�س ��تقاللية مو�ض ��وعيا معتمدا على ذلك االرث
الرومان�س ��ي يف الر�ؤي ��ة) .مما ي�ش�ي�ر اىل خلط
كب�ي�ر ب�ي�ن االراء النقدي ��ة املطروح ��ة ب�ش� ��أن
عبداجلبار عبا�س وم�ش ��روعه ال ��ذي يجاهر فيه
بان ��ه ناق ��د انطباع ��ي وان منهج ��ه ت�أث ��ري وهو
يلتق ��ي مع املنه ��ج الهرمينوطيق ��ي الت�أويلي الن
االنطب ��اع يتعل ��ق باملتلقي الق ��اريء فيحاول ان
يف�س ��ر ل ��ه الن�ص ويق ��ر�أه عل ��ى وفق ت�أث ��ره به،
واالهتم ��ام بامل�ص ��طلح النق ��دي وق ��وة التعب�ي�ر
االدب ��ي ،مما يعن ��ي عدم ال�ض ��غط ال�ش ��ديد على
التجرب ��ة النقدي ��ة والتوجه نح ��و املقالة االدبية
النقدية ذات اللغة االبداعية والنرث االن�شائي..
يف كتاب ��ه (مرايا جديدة) ي�ب�رز اجلانب الذاتي
وا�ض ��حا من ��ذ املقدم ��ة كما ت�ب�رز املقال ��ة االدبية
النقدي ��ة لديه بو�ض ��وح وه ��و ما ي�س ��مى بالنقد
ال�ص ��حفي ف ��اذا تتبعن ��ا مقدم ��ة الكت ��اب جندها

ت�ستند اىل ا�ستخدام �ضمري الغائب (انت) كقوله
(فما زلت يف ذروة من ال�شباب وما زالت ال�ساحة
توم�ض باالبداع هنا وهناك وما زال لالبداع يف
�ضمريك هدى ميتد وبذرة تالزمك برغمك فانت ـ
بها وان انكرت ـ من�ش ��غل م�ؤرق وك�أن ثمة �شعور
خف ��ي ب�ش ��خيوخة الر�ؤيا والتعب�ي�ر ،ولي�س يف
�شيخوخة اجل�سد؛ لهذا يقرع نف�سه بالقول (فقد
ارت�ض ��يت الك�س ��ل زمنا ..ومل تع ��وزك االعذار..
كن ��ت تلتم�س لنف�س ��ك �ش ��يئا م ��ن راحة م ��ا لبثت
ان ام�س ��ت خموال ومل يخجلك ان ت�س ��توي متعة
قراءة كتاب لذة ارت�شاف ك�أ�س ..ف�أيقنت االجناز
بالرثثرة والعمل باحالم ال�س ��كارى ..وتباط�أت
خطاك نحو الن�ضج واالفق االرحاب ..وت�سمرت
عند �س� ��ؤال مل يفلت من اغرائه ناقد يف بالدك ما
اجلدوى وال�س ��احة خاملة اال من �ضجيج الكذب
واالدعاء وال�ش ��تيمة وحز يف نف�سك ان تكت�شف
كم كنت �س ��اذجا يف ان�ش ��غالك باعمال (ادباء) ال
ت�ش ��غلهم اال التوافه)وهو يدع ��و ما يكتبه بالنقد
ال�صحفي وهو (اليوم غريه باالم�س فال ارجتال
وال مهاترة ،م�س� ��ؤولية ثقافي ��ة تلزمك من التعلم
واال�ستجابة والدقة والطموح)..
النقد ال�صحفي
واملع ��روف ان النق ��د ال�ص ��حفي ه ��و اق ��رب اىل
(املراجعات) او (عرو� ��ض الكتب) يكتبها بع�ض
االدباء املهتمني ب�ش� ��ؤون 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 �ض ��عيف
او جدي ��ر بالقراءة وم ��ن ميزاته او خ�صائ�ص ��ه
اللغ ��ة الب�س ��يطة وااليج ��از والنزع ��ة احلكمي ��ة
النقد الالذع املزامنة ال�س ��رعة التنوع االنتقائية
االثارة والتحري�ض ،اال�س ��تعرا�ض ،ال�ش ��فافية،
الذاتية)وه ��و م ��ا يتوفر يف مق ��االت عبداجلبار
عبا�س وخ�صو�ص ��ا حينم ��ا كان يكتبها يف عمود

ا�س ��بوعي يف جملة (الف باء) لهذا جاءت معظم
مقاالت كتاب (مرايا جديدة) تناق�ش مو�ضوعات
له ��ا عالق ��ة بالكت ��ب والظواه ��ر الثقافي ��ة الت ��ي
تزامن ��ت مع تفرغ ��ه للكتابة م�س ��تفيدا من حاجة
ال�صحافة اىل قلم مبدع ،ومقايل مبدع يتوىل �سد
الفراغ الذي يقت�ض ��يه التنوع والتجديد ويحمل
يف ذات ��ه روح املغام ��رة والبحث فه ��و يقول عن
ال�ش ��اعر حممد علي اخلفاجي بانه (�ش ��اعر كبري
االخال�ص وال ��والء للتقالي ��د الغنائية يف تناول
ال�ش ��عر العربي القدمي لق�ض ��ايا االمة امل�صريية)
بي ��د ان مالم ��ح كتاب ��ة املقال ��ة النقدية تتو�ض ��ح
اك�ث�ر يف مراجعاته للكتب ،فه ��و يقول عن كتاب
ا�س ��تاذه الطاهر (وراء االف ��ق االدبي) الذي يعد
الكت ��اب الت�أ�سي�س ��ي لكتاب ��ة املقال ��ة االدبي ��ة انه
(ادي ��ب �ش ��غف بفن املقال ��ة منذ تعرف ��ه على اثار
اعالمها من امل�ش ��ارقة والغربيني وال يتي�سر هذا
ان مي�س طموحا اىل ان�شاء هذا الفن دون اميان
را�س ��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�ي�ن املقالة
واخلاطرة مما له �ص ��لة بفن الر�سالة يف الرتاث
الن�ث�ري العرب ��ي ولكن ��ه يتو�ص ��ل اىل ان املقالة
النقدي ��ة التي يكتبها الطاهر او التي يكتبها هو،
هي (من م�ألوف ما نقر�أ يف �صحافتنا االدبية من
مقاالت تقيم اثرا ادبيا معينا بعد معاي�شة حا�سة
مبعثه ��ا االعج ��اب ..الكات ��ب هنا ناق ��د انطباعي
يهتز للن�ص اجلميل)ثم يعرج على املقالة االدبية
االجتماعية واملقالة الذاتية لهذا يخرج بخال�صة
(انطباعي ��ة) ع ��ن الكت ��اب ت�ؤكد له بان ��ه (حديقة
اف ��كار عباق ��ة ب�ش ��ذى ال�ص ��دق و�ص ��واب الر�أي
وال�ص ��فحات االجمل واالهم منه م ��ا حتقق فيها
للدكت ��ور (الطاهر) ان ي�ش ��هد مول ��د حلمه االثري
يف اب ��داع ف ��ن املقال ��ة االدبية)كما تب ��دو مالمح
بناء املقالة النقدية االدبية وا�ضحة يف مراجعته
لكتاب (معامل جديدة يف �أدبنا املعا�ص ��ر) لفا�ضل
ثامر من حيث االن�شائية والذاتية واالنتطباعية
واحلكمي ��ة والر�أي املركز القائم على ا�س ��تخدام
لغ ��ة �ش ��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 �أو منبهر تقوده
وح ��دة املنطلق والهدف وت�ش ��ابه هموم املرحلة
يف معظم اعمال ادبائنا ال�شباب ،وبت�أثري وحدة
املنهج املنطوي على اخطاء موروثة وجديدة اىل
اغفال املراجعة الذاتية وتغليب الر�ؤية الوحيدة
املف�ض ��ية اىل نقد الطريقة الوحيدة امل�س ��تهلكة)
ثم ي�ص ��فه بالناقد االنطباعي والواقعي املعا�صر
وباملثقف الذي يلتقي ب�أن�ض ��ج ممار�سات نقادنا
املعروف�ي�ن (بجمي ��ع ب�ي�ن ال�ش ��رح والتحلي ��ل
والتقيي ��م ال�ش ��ديد)( )...فه ��و هن ��ا ناق ��د موجه
لكن ��ه يف الوقت ذاته ناقد اكادميي مدقق ال يعرب
احليثيات اىل النتائج).

او لنق ��ل ناق ��د �ص ��حفي ،وبه ��ذا حتول ��ت �آليات
املنه ��ج لدي ��ه من �ض ��وابط البحث اىل �ض ��وابط
املقالة االدبية ،وهي �ضوابط تبلورت يف �ضغط
التوجهات البحثية وترتيبها وتر�شيقها لت�صبح
(مقال ��ة نقدي ��ة) ت�س ��هم يف مواكب ��ة التح ��والت
الثقافية على االبداعية وهو تعبري جلي عن فهمه
حلركة جيله النقدي ،الذي ا�ستهلك بع�ض ابنائه
طاقات ��ه يف ق�ض ��ايا ون�ش ��اطات ذاتية وبع�ض ��ها
تخلى عن م�ش ��روعه او حاول تروي�ض ��ه لي�صبح
اكرث اقناعا ورمبا اكرث ان�سجاما مع العراق الن
الثقافة يف العراق ب�شكل خا�ص تقوم على تبني
الدولة للم�شروعات الثقافية الكربى كال�صحافة
والن�ش ��ر واملهرجانات وبعد بروز ا�سماء جديدة
وتراجع اخلزين االحتياط ��ي الفكري والنظري
املنهج ��ي ل ��دى عبداجلبار عبا�س ا�ص ��بح يكتفي
باملقالة بديال عن الدرا�س ��ة وقد ا�س ��همت كتاباته
الت ��ي جمعه ��ا يف كت ��اب بعد وفاته ع ��ام 1992م
ون�ش ��رت عام  1994وه ��و كتاب ميثل ا�س ��لوبه
ا�س ��لوب املقال ��ة النقدي ��ة ون�ض ��جها واهتمامه ��ا
بتكري� ��س االف ��كار الرئي�س ��ية فيه ��ا م ��ن حي ��ث
الق�ص ��ر ولغة التعبري واالقرتاب من ذات الكاتب
والو�ض ��وح املنهج ��ي حي ��ث ب ��د�أ الكات ��ب يعلن
با�س ��تمرار بانه كاتب انطباع ��ي واملقالة االدبية
هي التج�س ��يد احلي لهذا املنهج وبكل منطلقاته
اال�سلوبية لذا و�صفه ا�ستاذه الطاهر بانه (ناقد،
وناقد حقيقي ا�ستثمر للنقد �ش�ؤونه االخرى يف
احلياة والدرا�س ��ة والثقافة والقراءة الوا�س ��عة
وال�ش ��عر واملقال ��ة املبدع ��ة( )...ان ��ه فت ��ى النقد
االدب ��ي يف الع ��راق)الن عبداجلبار عبا�س كاتب
م�ؤمن 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�س ��تثمار جلي
للمقال ��ة االدبي ��ة م ��ن خ�ل�ال بيانه الب ��رز مالمح
االعم ��ال االبداعي ��ة الت ��ي تناوله ��ا بلغ ��ة مركزة
موج ��رة وعميق ��ة فهو يقول عن ق�ص ���ص (وادي
الغ ��زالن) ملحمد �س ��عدون ال�س ��باهي (:ولو كان
ثمة تنبيه اىل امل�ستوى و�ضرورة احلر�ص عليه
واالرتق ��اء ب ��ه لنه�ض ��ت موهبة”ال�س ��باهي”مبا
اخت ��ارت م ��ن جترب ��ة احل ��رب اىل ان ت�س ��تبقي
القا�ص ��ي�ص املجموعة م ��ا ا�س ��تبقته للغزالن يف
ق�ص ��ته العذبة �صفاء نظرة وا�س ��عة دفء ملم�س
نظيف ور�شاقة ج�سد جميل).
وي�ص ��ف ق�ص ���ص (�ش ��جرة االمني ��ات) لإرادة
اجلب ��وري بانها تنويع ��ات مت�ألق ��ة على هاج�س
رومان�س ��ي �ش ��فاف بعي ��د ،رواي ��ة ق�ص ��ة قدمية
بنربة ع�صرية جديدة.
يب ��دو املنهج االنطباعي وا�ض ��حا يف ا�س ��تخدام
افعل التف�ض ��يل واطالق احلك ��م النقدي ،كما يف
درا�س ��ته لرواية (القربان) لغائب طعمة فرومان
اذ يقول (لعل القربان ان�ض ��ج ما اعطته الواقعية
النقدية يف ادبنا الروائي ويف حبكتها الدرامية
وايقاعه ��ا الق ��وي املو�ص ��ول ولغته ��ا الدقيق ��ة
اجلافة).
من هنا ميكن ان تلحظ اهم مالمح املقالة النقدية
لدى عبداجلبار عبا�س مبا ي�أتي:
 انها تعرب عن ر�ؤية الناقد ووجهة نظره وتعربع ��ن منهجه النقدي وتطور ا�س ��لوبه املنطلق من
جتربته الثقافية وت�صوراته الفكرية ومنطلقاته
االيديولوجية.
 انها ذات لغة مرك ��زة متدفقة باالحكام النقديةالر�صنية..
 انه ��ا ترتب ��ط ارتباطا وا�ض ��حا ب ��ذات الكاتب،وتنطلق من خربت ��ه الثقافية يف القراءة والفهم
والتعب�ي�ر فه ��ي ترتب ��ط بخلفيت ��ه االجتماعي ��ة
والثقافية وتطلعاته نحو ادب نقدي متميز..
 تت�سم بال�شفافية والو�ضوح مع العمق والثقافةيف ان واحد
 ذات لغ ��ة متمي ��زة تع�ب�ر عن �شخ�ص ��ية الكاتبومنهج ��ه وطريقة فهم ��ه للن� ��ص ،وعالقة الن�ص
باملبدع اي انه ال يف�صل حياة املبدع عن ابداعه.
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من زمن التوهج

ول ��د عب ��د
اجلب ��ار عبا�س
يف احللة العام
1362هـ1941/م،
�أنهى الدرا�سة
االبتدائي ��ة والثانوي ��ة يف
احلل ��ة وتخ ��رج يف ق�س ��م اللغ ��ة
العربية بكلية الآداب يف بغداد
الع ��ام  1964ثق ��ف نف�س ��ه مت�أث ��ر ًا ب�أ�س ��تاذه
�َّي� ومل يقب ��ل بوظيفة� ،إمنا
الطاه ��ر ،ومل يتع نَّ
كان يكتب ويرا�سل ب�شكل حر ،وهو ناقد �أدبي
على امل�ستوى العربي ،له � :أ�شواك الوردة
الزرقاء (�شعر) ،مرايا على الطريق ،ال�سياب،
يف النق ��د الق�ص�ص ��ي ،مرايا جدي ��دة ،احلبكة
املنغم ��ة (امل ��رزوك2008 ،م�� � ،ص.-134 :
(( 135يف �سنة  1970م ا�شتغل عبد اجلبار
يف �أحد الأق�س ��ام الإذاعي ��ة لإذاعة بغداد وكان
م ��ن عمل معهم  :با�س ��م عب ��د احلميد حمودي،
مالك املطلبي� ،أحمد فيا�ض املفرجي وا�س ��تمر
يف عمله �أربع �سنوات ،كتب خاللها الكثري من
املقاالت التي ن�شرت يف جملة الكلمة وجريدة
الأنب ��اء اجلديدة وجريدة الراهب ،ومن هناك
عمل يف املجال ال�صحفي.
كان عب ��د اجلب ��ار كث�ي�ر ال�ش ��وق ملدينت ��ه
احللة وهو على بعد قليل عنها فيعرتيه هاج�س
بان �شخ�ص ًا ما يناديه للح�ضور يف �أحد مقاهيها
وكثري من �أ�صدقائه كانوا غري راغبني مبغادرته
لهم ،ف ��كان وفي ًا لهذه الرغبة ،فهو منذ �أن ولد مل
ي�ت�رك احللة �إ ّال للدرا�س ��ة �أو للعم ��ل امل�ؤقت…
فه ��و كث�ي�ر املع ��اودة للق ��اء بجال�س ��ه يف مقهى
�أبو �س ��راج �أو منتدي ��ات احللة الأدبية يف نقابة
املعلمني �أو احتاد الأدبـــاء) (عو�ض 2008 ،ج2
�ص .)30 :

عالقته بالدكتور
علي جواد الطاهر
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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 �أ�س ��تاذ عبد اجلب ��ار �أي ��ام تلمذته يف
كلي ��ة الآداب-بغ ��داد ،وه ��و ال ��ذي �ش � ّ�جعه على
النقد الأدبي و�أطلق عليه”فتى النقد الأدبي يف
العراق”.
ق ��ال عنه الطاه ��ر :ان عب ��د اجلبار عبا� ��س �أو ًال
و�آخر ًا ناقد وناقد حقيقي ا�ستثمر للنقد �ش�ؤونه
الأخرى يف احلياة والدرا�سة والثقافة والقراءة
الوا�س ��عة وال�ش ��عر واملقالة ،املبدعة ا�ستثمرها
ك ّلها و�س � ّ�خرها ك ّلها ملا ل ��ه يف ان يكون ،وملا هو
مي�سر له ،انه فتى النقد الأدبي يف العراق ،وانه
الناق ��د الذي ح ��از لقب الناقد بح ��ق ،ويكفي انه
وهب نف�س ��ه للنقد وح ��ده ،ومل ي�ش ��رك به عم ًال
�آخ ��ر ،ومل ي�ش ��غل تلك النف� ��س لوظيف ��ة تقيده،
ف ��كان بذل ��ك متف ��رد ًا ب�ي�ن م ��ن زاول النق ��د يف
الع ��راق� ،أو يف الوطن العربي ،وهكذا يجب ان
يكون الأمر ،فالنقد الأدبي ن�ش ��اط قائم بنف�س ��ه
�إذا �أ�شرك به جار ال�شريك على ال�شـــــــــــــريك

د .نجاح هادي كبة

ال�ش ��عر جيد الن�سج يغلب عليه ت�شا�ؤم وحزن
وزفرات و�ض ��يق باحلياة وري ��اء النا�س وتبلغ
ب ��ه الك�آب ��ة وال�ش ��عور بالع ��ذاب ان يتمنى لو مل
يولد ،وقد يثور ويرى مداواة احلرمان بالإثم-
واملو�ض ��وع الأ�س ��ا�س والدافــــــــ ��ع الأول ه ��و
املر�أة .وهو ي�ؤرخ هذه الق�ص ��ائد ويعود اقدمها
�إىل العــ ��ام 1961م ( )1961/5/6وعن ��وان
الق�صيدة (بنت حوّ اء) ومطلعها :
غرق الليل يف دنان اخلمور.
ومتطى اللهيب يف الديجور.

حالته املادية
وظروفه املعا�شية

كان والده متو�س ��ط احلال يزاول مهنة العطارة
يف حمل ��ة جربان �س ��وق املنتخ ��ب (اجلادة) ،مل
يك ��ن ه ّمه يف احلي ��اة �س ��وى الت ��زوّ د بالثقافة،
فمن ��ذ املرحلة اجلامعية يف كلي ��ة الآداب ببغداد
يح�ض ��ر كتاب ��ه عن”ال�س ��ياب”وقد ع ��زف ع ��ن
الزواج وكان يف بغداد ي�س ��كن �شقة �شاركه فيها
ع ��دد م ��ن الأدباء ،يق ��ول رزاق �إبراهيم ح�س ��ن:
فق ��د كنا يف ال�س ��بعينيات ن�ش ��عر بواف ��ر الأمان
وات�س ��اع الأف ��ق والأم ��ل ونح ��ن ال منل ��ك غ�ي�ر
رواتب متوا�ض ��عة وزهي ��دة ،ندفع ج ��زء ًا منها
�إيجار ًا لل�ش ��قة ،وننفق اجلزء الأكرب يف �ش ��راء
م ��ا ي�ص ��در من كت ��ب وجم�ل�ات وننف ��ق املتبقي
عل ��ى مقتنيات الطع ��ام واملالب�س وم�س ��تلزمات
الت�أن�س ،وعندما ت�ش ��ح نقودن ��ا �إىل ح ّد التهديد
بالإفال�س قبل نهاية ال�ش ��هر كنا نق ّلل من �إنفاقنا
وننف ��ق �أغلب ما منلك من الف ��راغ على القراءة،
وم ��ع ان عبد اجلب ��ار عبا�س ال ��ذي جمعته معي
�شقة واحدة كثري التمرد على الدائرة ورواتبها،
لكنه مل ي�ست�سلم ل�ضغوط احلاجة والفقر ،وترك
الأدب والقراءة حل�سن احلال وتوافر الأموال
(كان عب ��د اجلب ��ار يوا�ص ��ل مطالعات ��ه
الأدبية…ان عب ��د اجلبار الذي كتب الكثري من
الدرا�سات واملقاالت النقدية الر�صينة والعميقة
ع ��ن الأدب العربي يف العراق ويف بلدان عربية
�أخ ��رى ال ��ذي كان وم ��ا ي ��زال يعد م ��ن املراجع
يف النق ��د الأدب ��ي العراقي مل يكت ��ب ما كتبه يف
ظروف مالئمة مادي ًا ونف�سي ًا بل يف ظروف هي
�أقرب �إىل الفقر.
ويف و�ض ��ع … يخل ��و م ��ن �أي ��ة دالة على
الغنى ،ومن �أية خطوة على �إمكانية
التعوي� ��ض ومن �إمكانية البن ��اء القابل المتالك
النق ��ود من البيت ومن الكي ��ان العائلي اخلا�ص

ومن الر�ص ��يد امل ��ادي ،وكان ب�إمكانه ان ي�ض ��ع
خطواته باجتاه ذلك وكان هناك من يحاول
�أن يقدمه لتحقيق مثل هذه الإمكانية ولكن عبد
اجلبار كان منده�ش ًا باختياره الفقر االجتماعي
والغن ��ى الثق ��ايف وكان ي�س ��مع الت�س ��ا�ؤالت
املده�ش ��ة عن �أ�س ��باب ذلك وال يتخذ منها ذريعة
لتغيري ما اختاره)

عبد اجلبار عبا�س �شاعراً

ويالحظ انه لدى ان�صرافه �إىل النقد و�إىل كونه
ناقد ًا مل يفرط بال�شعر وال�شاعرية تفريط ًا تام ًا،
فق ��د كان يل ��وذ ب ��ه بني ح�ي�ن وحني وعل ��ى ق ّلة،
وقد ين�ش ��ر ه ��ذا ال ��ذي يواتيه ويحتف ��ظ به يف
خملفاته ،ومنه ما بقي خمطوط ًا و�إذا غلب عليه
منط ال�ش ��عر احل ��ر فانه قد يع ��اود العمود وهو
يف �ش ��عره جميد و�س ��ط وميكن ان يعد �ش ��اعر ًا
من �ش ��عراء زمانه لو �أعطى نف�سه لل�شعر ،ولكنه
يعط نف�سه لل�شعر وال للمقالة املبدعة ،مدخر ًا
مل ِ
ر�ص ��يده ال�ش ��عري للعملية النقدية فهما وتذوق ًا
و�إخراج ًا ملقالتها ،وقد �سار �إليه طواعية
مناذج من �شعره
هنديّا �أحمر �أرق�ص يف �صخب احلانات
�أت�سول �أعقاب �سجاير
يف جيبي �سروايل الأخرق
كفي و�أ�صفر �أو �أ�شتم عابر
�أرخي ّ
ف�أثري القهقة ال�صفراء �أو اللعنات
�أطرق ثم �أف ّر كطفل ،بابا مغلق
�أت�سكع خلف زوايا الليل ال�شمطاء
�ألقي موعظة بني �سكارى البا�صات
�أتقافز كي �أمل�س وجه الغيم الأزرق
�أخدع ظ ّلي �أو �أهجو قمر الطرقات
بح�صى �أرجم وجهي ال�ساكن فوق املاء
�أبحث حتت عمود �ضياء
عن �شحاذ نام النا�س ّ
وظل م�ؤرق

كي �أن�شده يف الفخر ق�صائد ع�صماء
وت�س ��وق خط ��اي �إىل �أن �أبل ��غ بيت ��ي يف الدرب
ح�صاه
و�أجاهد ان �أنهي الليلة
– لو كفنى ثلج �سريري -دون بكاء
الب ��د من الإ�ش ��ارة �إىل ان هذه الق�ص ��يدة متثل
مترد ال�شاعر النف�سي وهي تعبري �سايكولوجي-
�أب�س ��تمولوجي ع ��ن حياته اخلا�ص ��ة ،ويالحظ
ذلك من توظيف ال�شاعر كلمات وعبارات وجمل
ت�ؤك ��د ذلك مثل �( :أت�س ��ول �أعقاب �س ��جاير /يف
جيب ��ي �س ��روايل الأخرق)…ال ��خ ففيه ��ا تي ��ه
روح ��ي يع�ّب�رّ عن املجه ��ول الراب�ض يف نف�س ��ه
ال ��ذي ي�ؤمله وي�ؤرقه ،فظ ��ل يبحث عن اخلال�ص
غ�ي�ر الواقع ��ي �( :أتقافز ك ��ي �أمل�س وج ��ه الغيم
الأزرق) وي�س ��تمر ه ��ذا اخلال�ص غ�ي�ر الواقعي
م�ؤمل ًا �( :أبحث حتت عمود �ض ��ياء) (عن �ش ��حاذ
ن ��ام النا�س ّ
وظل م�ؤرق) (كي �أن�ش ��ده يف الفخر
ق�ص ��ائد ع�ص ��ماء) .فلم ��ن ين�ش ��د عب ��د اجلب ��ار
ق�صائده �سوى للمهم�ش�ي�ن الفقراء وال�شحاذين
فه� ��ؤالء ه ��م وحده ��م ي�س ��معون تيه ��ه الروحي
ولكن الأمل يحا�صره حتى يف كفنه و�سريره (لو
كفن ��ى ثلج �س ��ريري -دون بكاء) لقد و�ص ��ل �أمل
ال�ش ��اعر حد البكاء ولكن مل يجه�ش به حمافظة
على رباط نف�سه من ال�ضعف.
ولعب ��د اجلب ��ار �ش ��عر عم ��ودي من ��ه ق�ص ��يدة
(�ضحوك الوجه)
�ضحوك الوجه و�ضَّ اح اجلبني
ومل �أوهب �سواه فقلت مرحى
فطمت على هواه فتى ويبقى
وما بيني وبني ملاه هج�س
وقالوا قد جتن به فندت
تقى وهوى على زلل املعا�صي

ثم �أر�سل من احللة �إىل جملة (الأ�سبوع) وهي
يف �س ��نتها الأوىل ق�صيدته القومية الواردة يف
دفرته (ن�شيد الن�سور) (هدية �إكبار لثورة اليمن
العربيــــــــة) ن�شرتها املجلة يف عددها الرابع (7
�أيـــــــلول) (الطاهر2007 ،م� ،ص.)9
وتوايل ن�شر ق�صائده يف جملة الآداب ،فتن�شر
له املجلة (العدد اخلام�س) �آيار �1964ص 831
ق�ص ��يدة ال�ش ��عر احلر هي �إحدى ق�صائد الدفرت
الثالث�ي�ن عنوانه ��ا (خم�س ��ة �أ�ش ��ياء �ص ��غرية)
و�ش ��عره احلري�ش ��ف بت�أث ��ر ال�س ��ياب والبياتي
ومن ��ه ق�ص ��يدة (العج ��وز واالنتظار) ن�ش ��رتها
الآداب يف العدد الثامن من �آب ( 1964الطاهر،
2007م� ،ص.)9

عبد اجلبار قارئ نهم

�أما عن م�ص ��ادر ثقافت ��ه الأوىل ،فانه مل يكن قر�أ
كتابا يف النقد �س ��نة 1960م وكان كتاب (النقد
الأدبي � :أ�صوله ومنهجه) ل�سيد قطب �أول كتاب
نقدي يقر�أه �إىل جانب مقاالت �إيليا حاوي التي
كان ين�ش ��رها يف جملة الآداب البريوتية وكتبه
التي بهرت عبد اجلبار بالنظرة املوحدة املت�سقة
الق ��ادرة بتع�س ��ف �أحيان� � ًا على تطبيق ��ه نظرية
ال�ش ��عر الرمزي الفرن�س ��ي على �ش ��عرنا القدمي
واملعا�صر ،وما ان ح َّلت عطلة ال�سنة الثانية من
اجلامع ��ة حتى ق ��ر�أ ما يقرب من مئ ��ة كتاب عدا
املجالت ويف ال�س ��نة الثالثة وبدافع من �أ�ستاذه
الطاه ��ر دخ ��ل مرحل ��ة االلتهام ب�ي�ن مكتبة كلية
الآداب ومكتبات �سوق ال�سراي و�أعد من املكتبة
قائمة انتهت �س ��نوات اجلامعة ومل تنته…وال
ين�سى عبد اجلبار �صديقيه حممد �سعيد ال�صكر
ومنجي ح�س�ي�ن وهما يوا�ص�ل�انه مبا تبقى من
مكتب ��ة كلي ��ة الآداب من الكتب الت ��ي مل يقر�أ كل
�أ�سبوع وقد اختار �س ��رداب البيت القدمي مكان ًا
ال يخرج منه حتى قراءته ودرا�ساته
كتب ثام ��ر عبد الله الأغا ع ��ن تع ّلق عبد اجلبار
عبا� ��س بالكتاب فقال  :عندما �ص ��درت جمموعة
القا�ص حممد خ�ضري يف درجة 45م عن وزارة
الثقافة وكانت ال ��دار العربية املقابلة ملقهى �أبو
�س ��راج تعر�ض هذه النتاج ��ات وتبيعها ،تهافت
املثقفون على �شرائها وكادت ان تنفذ وكان عبد
اجلب ��ار يريد ه ��ذه املجموعة للكتاب ��ة عنها…
(ول�ش ��دة الع ��وز و�ض ��يق الي ��د) ب ��ادرين قائ�ل ً�ا
هل ت�ش�ت�ري جمموعة ق�ص�ص ��ية وكان �س ��عرها
�آنذاك ثالث ��ة دراهم فقلت له كيف :هل �س ��نمزق

عبد اجلبار ناقداً

النق ��د الأدب ��ي ال يت�أت ��ى �إ ّال ل�ص ��احب موهب ��ة
م�ض ��اف ًا �إليها القراءة الوا�سعة العميقة وهذا ما
ّ
�شخ�ص ��ه الدكتور علي ج ��واد الطاهر يف قابلية
عب ��د اجلبار عبا�س النقدية فقال  :يقر�أ ويعجب
وين�س ��جم ويخت ��ار ويحف ��ظ ويت�أم ��ل يف ذاته
وفيما حول ��ه ،ويخمر ما يت�أم ��ل ويثمر ويتقدم
للن�ش ��ر مبك ��ر ًا ،وه ��و طالب يف الكلي ��ة ،يف ثقة
م�شروعة ،وخطوة وطيدة وله وراء ذلك ،وقبل
ذل ��ك ا�س ��تعداد خا�ص لن�س ��مة املوهب ��ة ،عماده
ال ��ذوق ال�س ��ليم والت� ��أين والت�أم ��ل والغو� ��ص
و�س�ب�ر الغور وبل ��وغ القرار وا�س ��تثمار املواد
اخلام ا�س ��تثمار ذي ال�شخ�ص ��ية املتف ��ردة التي
تع ��رف كي ��ف تفهم الن� ��ص وكيف ت ��درك �أبعاده
اخلا�ص ��ة وتع ��رف م ��اذا ت�أخ ��ذ وم ��اذا تدع…
ف� ��إذا هي ذاتية من دون ان تفارق املو�ض� �ــوعية
(الطاه ��ر2007 ،م� ،ص  .)9 :من مميزات النقد
الأدبي ل ��دى عبد اجلبار عبا�س (ت�ش ��ديده على
الت�ص ��وير التحديثي للن�ص عرب حياة حا�ضرة
وهي �س ��مة طبع به ��ا الناقد يف ت�ش ��كيل خطابه
النق ��دي و�إدراكه الدقيق ال�س ��تعماالته احلديثة
لال�صطالح النقدي واللفظة املتوافقة وزاويتها
اال�صطالحية وهذا الفعل النقدي كان قد ارتبط
باملعن ��ى التكوين ��ي جلذرية رغبت ��ه الأزلية يف
املنح ��ى اجلمايل وهو يكت�ش ��ف وينك�ش ��ف عن
اجلم ��ايل الأزيل لي�ؤ�س ���س ال�ص ��لة التحديثي ��ة
يف النقد ،فهو دائم� � ًا يحتفي باللحظة اجلمالية
ومتيزه ��ا لأن ��ه يعتربها ه ��ي الوالدة احل�س ��ية
للح ��دث فه ��ي ت�س ��بق التمي ��ز لأنها ال�ص�ي�رورة
الدافعة لت�ش ��كيل الوعي (من ��اف2007 ،م� ،ص
.)11 :
ا�س ��تطاع عبد اجلب ��ار عبا�س فت ��ى النقد الأدبي
كم ��ا �أ�س ��ماه �أ�س ��تاذه عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ان
يو�صل �صوته �إىل اكرب املجالت العربية �أهمية
وانت�ش ��ار ًا ،فقد كان يبع ��ث مبقاالته من مدينته
احللة الفيحاء دون �سابق معرفة ب�أ�سرة حترير
تل ��ك املجالت ،ولك ��ن مقاالته كانت جواز �س ��فر
له ليكون بع ��د ذلك ناقدا عربيا كب�ي�ر ًا له قرا�ؤه
ومتابع ��وه ،وغادرن ��ا يف قمة ن�ش ��اطه وريعان
�ش ��بابه ت ��ارك ًا وراءه تراث ًا نقدي� � ًا مهم ًا ال ميكن
جتاوزه مطلق ًا( .امل ��رزوك2007 ،م� ،ص11لقد
�أ�ص ��در عبد اجلب ��ار عبا� ��س كتب ًا نقدي ��ة عديدة
–املذكورة �س ��ابق ًا -ومنها كتاب ال�سياب الذي
كتب ��ه وهو يف املرحلة اجلامعية ليو�س ��عه فيما
بعد وين�شره.
(حت ��دث عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س يف كتاب ��ه ع ��ن
ال�س ��ياب عن فك ��رة التجدي ��د واالنبع ��اث وهي
الفك ��رة املحورية الت ��ي ت�ؤمن به ��ا الديانات ثم
فكرة احلداثة ،حداثة االيقاع وحداثة ال�صورة
وحداث ��ة البني ��ة متزامنة م ��ع النتاج ال�ش ��عري
العرب ��ي ال ��ذي ب ��د�أ يف ه ��ذه املرحل ��ة �أعن ��ي
ال�س ��تينيات يط ��ور �أدواته املعرفي ��ة خارج �أطر
الق�ص ��يدة التقليدية وكل ه ��ذه املفردات جديدة

من زمن التوهج

عـودة إلى فتى النقد األدبي
في العراق

يوثق خطوتي وميد دربي
وبالنعمى يعني على الرزايا
يوزع حبّه بني الربايا
�أ ي�سل ال�شم�س من فلك الظنون
مبا وهب الكرمي �إىل الغبني
و�ضيع هوى على كرب ال�سنني
من ال�صبوات �أوثق من جنون
من الأعماق بورك من جنون
وقرة �أعني ووقار دين
و�أنهل بال�شمال وباليمني
فريز�ؤهن بورك من معني
و�أ�شفق ان ينال هواه دوين
يقول الدكتور علي جواد الطاهر عن �ش ��عر عبد
اجلبار عبا�س �أي�ض ًا :

املجموعة ونق�سمها على ن�صفني قال ال  :تقر�أها
�أنت �أو ًال ثم �أخذها �أنا لأين �أريد الكتابة عنها.
وكتب �شاعر من العراق مقا ًال يف جريدة الزمان
مل يذكر ا�س ��مه دل ��ل على ان عب ��د اجلبار عبا�س
كان كرمي ًا حتى يف �إهداء الكتب لأ�صدقائه وان
الكتاب مل يكن لديه حاجة متثل البخل ،قال :
لن ان�س ��ى موقفه معي ما حيي ��ت عندما التهمت
الن�ي�ران مكتبتي ،عندما �س ��مع اخل�ب�ر فوجئت
ب ��ه وهو يحمل على دراجت ��ه الهوائية رزمة من
الكت ��ب موا�س ��اة لفق ��دان مكتبتي وق ��ال يل هذا
م ��ا �أ�س ��تطيع حمله �أرج ��وك �أن ت�أت ��ي معي �إىل
البي ��ت وتختار م ��ا يفيدك م ��ن الكتب واملجالت
وحينما ت�صفحت الكتاب يف البيت توقفت عند
بع� ��ض الدواوي ��ن الت ��ي كتب عنها عب ��د اجلبار
عبا�س لأنه ��ا كانت حتمل ت�أ�ش�ي�راته يف بيا�ض
ال�صفحات وللأ�سف ال�شديد فقدت مني هذه

على النقــــــد العراقي (عن االنرتنت).
�أ�صدر العام 1970م كتابا نقدي ًا مهم ًا هو مرايا
عل ��ى الطريق (� 220ص ��فحة) تناول في ��ه �أدباء
ع ��رب وعراقي�ي�ن �أمث ��ال بلند احلي ��دري ونازك
املالئكة وجنيب �س ��رور و�ص�ل�اح عبد ال�صبور
وغ ��ايل �ش ��كري وغريه ��م وق ��د عال ��ج يف ه ��ذا
الكتاب النقدي ال�شعر والق�صة واملقالة و�إ�ضافة
للمحدث�ي�ن فق ��د تناول م ��ن القدامى �أبو �ش ��ادي
والعقاد واملازين و�شوقي ،وعبد اجلبار عبا�س
ناق ��د انطباعي ال يخ�ض ��ع ملنهج حمدد لذلك جاء
نقده منقطعا عن الت�أثريات اخلارجية نابع ًا من
ذاتيته املو�ضوعية.
�أ�صدر العام 1980م كتابه (يف النقد الق�ص�صي)
(� 330ص ��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 ��ر ًا
الزم ��ن يف �إ�ص ��داره �إذ عر� ��ض لطائف ��ة م ��ن
الق�ص�ص بالنقد والتحليل على اختالف الأمكنة
وامل�شارب والرغبات وعبد اجلبار عبا�س مييل
�إىل املو�س ��وعية دائم ًا يف �إ�سلوبه النقدي ،لكنه
مل يتن ��اول �أعمال كتاب عراقي�ي�ن يف كتابه (يف
النق ��د الق�ص�ص ��ي) �أمث ��ال غائب طعم ��ة فرمان،
حممد خ�ض�ي�ر ،عبد املجيد لطفي و�آخرين عرب
مث ��ل يو�س ��ف �إدري� ��س وج�ب�را �إبراهي ��م جربا
و�إدري�س اخلوري و�س ��وّ غ عب ��د اجلبار عبا�س
ذلك ،فقال:
وقد كان يف النية ان ي�ضم الكتاب جملة مقاالت
�أخرى ي�ش� � ّكل غيابها نق�ص ًا فيه… ولكن �ضياع
و(�س ��رقة) جانب من مكتبت ��ي يف ظرف خا�ص،
ح ��ال دون ذل ��ك ،ومل يتي�س ��ر يل ،طوال �أ�ش ��هر،
الظفر بن�س ��خ من املن�ش ��ور بني هـــــــــذه املقاالت
(عبا�س1980 ،م� ،ص .)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) و�أبو املعاطي

�أب ��و النج ��ا يف (الع ��ود �إىل املنف ��ى) وغريه ��ا
و(طواح�ي�ن ب�ي�روت) لتوفي ��ق يو�س ��ف عواد،
والقا�ص ال�س ��وداين �أبو بكر خال ��د يف روايته
الثاني ��ة (القفز فوق احلائط الق�ص�ي�ر) و�ش ��رق
املتو�س ��ط ل� �ـ (�ص ��نع الل ��ه �إبراهي ��م) واحلديقة
للروائ ��ي امل�ص ��ري ال�ش ��اب �ض ��ياء ال�ش ��رقاوي
و(حيط ��ان عالية) للكاتب العربي �أدوار خراط،
وغريهم ،وم ��ن الك ّتاب العراقي�ي�ن غامن الدباغ
يف ق�صتيه (�ضجة يف الزقاق) و(املاء العذب)
وعب ��د الرحم ��ن الربيع ��ي يف (الو�ش ��م) و�أمري
احللي يف (مدورة الطيور)
وح�س�ي�ن م ��ردان والق�ص ��ة الق�ص�ي�رة وغ ��ازي
العبادي يف (ال�س ��ندباد والري ��ح) و(من الهدوء
�إىل ال�ص ��مت) وغريه ��م .البد من الإ�ش ��ارة �إىل
ان الناقد عبد اجلب ��ار عبا�س كان ناقد ًا يتحرى
ال�ص ��دق من طريق ا�س ��تناده �إىل �إ�سلوب الفهم
ث ��م التحلي ��ل والرتكي ��ب ،ويف التحليل يوظف
حا�س ��ته النقدية من طريق �إيراد العلة واملعلول
واحلجة باحلجة والر�أي بالر�أي الآخر ،قال عن
ق�ص ��ة (العودة �إىل الروح) �إىل �أبو املعاطي �أبو
النج ��ا  :لقد �ألزم الكاتب نف�س ��ه بت�ص ��وير حياة
الندمي يف حركتها اخلارجية
وبع� ��ض �أطواره ��ا النف�س ��ية واقت�ض ��اه ذلك ان
ير�سم �صورة و�شخ�ص ��يات احلياة االجتماعية
وال�سيا�سية التي �ص ��نعت الندمي و�صنعها على
خلفي ��ة وا�س ��عة م ��ن روح الع�ص ��ر .فت�ض ��افرت
قدرة امل�ؤرخ و�إح�س ��ا�س الأديب ،وظل الروائي
اخل�ل�اق املبتك ��ر املتخي ��ل يق ��ف دائم� � ًا وراء
امل�ؤرخ وكاتب ال�س�ي�رة وينتظر دوره بعدهــــما
(عــــــــــــــــــبا�س1980 ،م� ،ص .)22 :
�أما كتابه مرايا جديدة (� 302ص ��فحة) ال�ص ��ادر
العام 1981م فقد تناول فيه نقد ال�ش ��عر ك�ش ��عر
حممد مهدي الب�صري وحممد مهدي اجلواهري
يف ديوانه (�أيّها الأرق) و�شعر �صفاء احليدري
وح�س�ي�ن م ��ردان وغريه ��م� ،أما يف نق ��د الكتب
فقد تناول كت ��اب العبا�س بن الأحنف للدكتورة
عاتك ��ة اخلزرج ��ي ووراء الأف ��ق الأدب ��ي لعلي
ج ��واد الطاهر وتطور ال�ش ��عر العربي احلديث
يف العراق للدكتور علي عبا�س علوان وغريهم
�أما 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 ر�ؤوف
وغريه ��م ،وتناول يف نظرات  :نظرات يف �أدب
ح�س�ي�ن مردان وحوار حول �شعراء ال�ستينيات
و�أدب ال�شباب وغريها �أما يف �أوراق نقدية فقد
تن ��اول  :ه ��ل النق ��د يف �أزمة؟ يف ذك ��رى رحيل
ال�ش ��اعر بدر �شاكر ال�س ��ياب ومقالة عن الرثثرة
واخلطابية يف ال�شعر.
�أم ��ا يف �إعالن ��ات  :فتح ��دث ع ��ن مو�ض ��وعات
خمتلف ��ة منها  :الواقعية/دفاع عن االنطباعية/
بني الأدب وال�صحافة.
عبد اجلب ��ار يف هذا الكتاب مثل كتبه وم�ؤلفاته
كتبها واعي ًا لدور الناقد ب�أن يلتزم �إيراد احلجة
باحلج ��ة وال ��ر�أي بال ��ر�أي الآخر – كم ��ا ذكرت
�سابق ًا -وهذا مما بو�أ كتبه مكانة مرموقة.
ق ��ال ع ��ن �ش ��عر الب�ص�ي�ر مب ��ا يت�س ��ق وجه ��اد
الب�صري:
جممل �شعر الب�صري يف جمموعته الكاملة يرينا
الطراز الأكرث نقاء و�أ�ص ��الة من بواكري ال�ش ��عر
العراقي احلديث.
وذل ��ك مب ��ا ميي ��زه ع ��ن �أغلب �ش ��عر �أع�ل�ام تلك
املرحلة كالر�ص ��ايف والزه ��اوي والكاظمي من
ان�ش ��داد �إىل موقف الوطني املنا�ض ��ل ال يخاتل
وال يتمل ��ق وال جتذبه املغريات الرخي�ص ��ة �إىل
التب ��ذل والتق ّلب…فه ��و موقف ال�ش ��اعر الذي
(يق ��ول ال�ص ��واب وين�ش ��ي احلك ��م) رائده حب
الوط ��ن والب ��ذل م ��ن �أجله وال�ش ��هادة م ��ن �أجل
ا�ستــــقالله وكرامته والدعوة املت�صلة �إىل �إعالء
�ش�أنه بالعلم والعمل املخل�ص
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يف منت�صف ال�سبعينيات وقع بني يدي كتاب مرايا
عل ��ى الطريق للناق ��د الراحل عب ��د اجلبار عبا�س
تن ��اول فيه موا�ض ��يع نقدي ��ة متنوع ��ة ؛�أعجبني
الطرح الذي �ضمه هذا الكتاب و�أده�شتني الر�ؤى
النقدية اجلريئة التي تناول فيها الق�ضابا الأدبية
املطروحة يف ال�ساحة الأدبية �آنذاك،فتابعت هذا
الناقد من خالل مقاالته املن�ش ��ورة يف ال�ص ��حف
واملجالت العراقية والعربية.
وعندما قر�أت كتابه ال�س ��ياب ال�ص ��ادر عن وزارة
الثقافة واالعالم(�سل�س ��لة كتاب اجلماهري) ازداد
اعجاب ��ي به �أك�ث�ر وكان ه ��ذا الكتاب م ��ن الكتب
املهم ��ة والرائدة التي �ص ��درت عن ال�س ��ياب وقد
كتبه يف املرحلة الرابعة من الدرا�س ��ة عندما كان
طالب ��ا يف كلية الآداب ،وهو عبارة عن م�ش ��روع
بحث �ص ��غري �ض ��من متطلب ��ات الدرا�س ��ة فتطور
ه ��ذا البحث لي�ص ��بح كتاب ��ا لكنه مل ي ��ر النور اال
يف عام()1971بع ��د رحلة طويلة �ش ��بيهة برحلة
ال�س ��ياب مم ��ا ي ��دل عل ��ى ان كت ��اب ال�س ��ياب هو
باك ��ورة كت ��ب عب ��د اجلبار عبا� ��س النقدي ��ة لكن
طبع ��ه ج ��اء مت�أخ ��را لظ ��روف ذكره ��ا يف مقدمة
الكتاب.
مل �أك ��ن �أع ��رف وقته ��ا ان عبد اجلب ��ار عبا�س هو
اب ��ن مدينت ��ي ،ذات يوم �أخربين �أحد الأ�ص ��دقاء
انه يجل�س �ص ��بيحة اجلمعة يف املقهى الزجاجي
املط ��ل عل ��ى �ش ��ط احلل ��ة وكان يرت ��اده جمع من
املثقف�ي�ن والأدب ��اء والفنان�ي�ن ،فق�ص ��دت املقه ��ى
وجل�س ��ت عل ��ى مقربة من ��ه بغية التو�ص ��ل اليه،
ت ��رددت كث�ي�را يف اقتحام ��ه ب�س ��بب ارتباك ��ي
وخجلي...
ويف ي ��وم �آخر ر�أيت ��ه يجل�س وحي ��دا فقررت �أن
�أجل�س على ذات الأريكة التي كان ي�ش ��غلها ،كنت
�أت�أب ��ط جمموع ��ة م ��ن الكت ��ب واملج�ل�ات الأدبية
ورح ��ت �أقل ��ب �أوراق اح ��دى املج�ل�ات بغي ��ة �أن
�ألفت انتباهه فنظر �ص ��وب الكتب التي و�ضعتها
على الأريكة ،كنت اراقبه بدقة ....فا�ست�أذن مني
وطلب احدى املجالت ،فرحت كثريا لأنني �س�أدخل
مع ��ه يف حديث ،لك ��ن كيف احتدث مع ��ه؟ و�أنا ال
�أمتل ��ك الع ��دة الكافية الت ��ي تكفل يل اال�س ��تمرار
مع ��ه يف احلديث ،قل ��ت �س� ��أكتفي باال�ص ��غاء...
�أ�صغيت اىل حديثه املت�ألق والذي يجرب امل�ستمع
عل ��ى االنتباه ،و�س ��نحت يل فر�ص ��ة التحدث عن
كتب ��ه ومقاالته وديوان ��ه اليتيم �أ�ش ��واك الوردة
الزرقاء ...وتوقفت عند كتاب ال�سياب ر�أيت على
وجهه عالمات الفرح ف�ش ��كرين عل ��ى مالحظاتي
وقب ��ل �أن �أخرج م ��ن املقهى ا�س ��تعار املجلة التي
طلبها مني كنت مرتبكا لكني �شعرت بالفرح لأين
تعرفت على ناقد كبري ي�شار اليه بالبنان.
وتك ��رر اللقاء كن ��ت �أكتفي بالأ�س ��ئلة مع بع�ض ا
لآراء اخلجول ،في�شاطرين الر�أي ف�أح�س بالزهو
لأنني �أقرتب اىل حد ما من �آرائه.
وعندم ��ا ت�س ��لم ال�ص ��فحة الثقافي ��ة يف جري ��دة
الرا�ص ��د بعد ف�ص ��له من جمل ��ة �ألف ب ��اء جتر�أت
و�أعطيته ق�ص ��يدة ن�ش ��رها يل بعد ف�ت�رة وجيزة
يف ال�ص ��فحة الثقافي ��ة وحثني عل ��ى رفده املزيد
من الق�ص ��ائد....وتعمقت �ص ��داقتنا وكنا نذهب
�أحيان ��ا اىل بغداد مع بع�ض الأ�ص ��دقاء وجنل�س
يف حاناته ��ا التي متت�ص التعب املر ونتجول يف
مكتباتها املنت�ش ��رة يف �ش ��ارع ال�سعدون ونقتني
م ��ا ن�س ��تطيع حمله م ��ن الكت ��ب ،وكثريا م ��ا كان

ي�س�ألني عن جمموعة �صدرت ل�شاعر ما.
كن ��ت اعطي ��ه مالحظات ��ي الب�س ��يطة فيناق�ش ��ني
يف تفا�ص ��يل م�ستفي�ض ��ة ،في�ضيف اىل خمزوين
الثقايف �ش ��يئا جديدا وحينما كان يتناول بع�ض
املجاميع ال�ش ��عرية �أو الق�ص�ص ��ية ف�أنه يختارها
بدقة بالرغم من ان اغلب املجاميع ال�ص ��ادرة يف
العراق كان ��ت تهدى اليه من ك ّتابها ،رمبا لغر�ض
اغراءه بالكتابة عنهم فينتقي املجموعة ويقر�أها
وف ��ق منهج ��ه الآنطباع ��ي ال ��ذي كان يداف ��ع عنه
بقوة ويعلن �صراحة انه ناقد انطباعي.
وكثريا ما تعر�ض اىل �ض ��غط م ��ن بع�ض الأدباء
لأن ��ه مل يكت ��ب عنه ��م و�س ��معت �أحده ��م ي�ص ��فه
بـــ(اخلواج ��ة) لأنه يكتب عن �أدباء م�ص ��ر و�آخر
يقول مغني ��ة احلي ال تطرب و�آخ ��ر يقول :يبدو
يل ان ��ك مل تقر�أ املجموعة الت ��ي كتبت عنها ،رغم
ه ��ذه امل�ض ��ايقات فان ��ه ال ي�أب ��ه به ��م فيتجاوزهم
ب�ص ��مته الناط ��ق ،و�أحيانا يتوق ��دون حقدا عليه
عندما ين�ش ��ر مقالة عن كاتب عراقي غري معروف
يف الو�س ��ط الثقايف وح ��دث ان وقعت بني يديه
اق�صو�ص ��ة بحجم �صغري �صدرت بن�سخ معدودة
لكاتب عراقي ا�سمه �أمري احللي �أظنه من الب�صرة
ف�أبدى اعجابه ال�ش ��ديد بها وكان عنوانها مدورة
الطيور مما حدا ب ��ه اىل كتابة مقالة طويلة عنها
قاربت بحجمها اق�صو�صة �أمري احللي.
وذات يوم اجرى معي لقاءا يف جريدة الرا�ص ��د
�ص ��حبة ال�ش ��اعر الراحل جرب داكي واجبت على
ا�س ��ئلته بعناي ��ة فائق ��ة ون�ش ��ر اللق ��اء م�ش ��فوعا
ب�صورة يل و�أخرى للراحل جرب داكي.
مثلم ��ا بنتقي الكتاب الذي يكت ��ب عنه كان الناقد

عب ��د اجلبار عبا� ��س ينتقي �أ�ص ��دقاءه من الأدباء
بدق ��ة متناهية في�أمتنهم لأن اخلوف كان ي�س ��كنه
فيخ�ش ��ى ت�أويل ال ��كالم من بع� ��ض الأدباء الذين
يتعاملون ب(بولي�سية وا�ضحة).
وق ��د تعر�ض اىل م�ض ��ايقات �أدت ب ��ه اىل مالزمة
بيت ��ه لف�ت�رات متقطع ��ة .و�أحيان ��ا كان ي�س ��تفز
م ��ن قب ��ل املافي ��ات الثقافي ��ة الت ��ي يطل ��ق عليها
ا�س ��م(اجلماعة) وقد �ألف عنهم م�سرحية �شفوية
�ساخرة وكان ميثلها �أمام �أقرب الأ�صدقاء في�ؤدي
الدور ب�أمل وا�ض ��ح ويتذكر هذه امل�س ��رحية جيدا
�أغلب الأ�ص ��دقاء منه ��م الناقد عالء ها�ش ��م مناف
والفن ��ان ثامر عب ��د الل ��ه والفنان �ص�ل�اح عبا�س
وال�شاعر عبد احل�سني احليدري.
كث�ي�را م ��ا كان يتعر�ض ال�ض ��طهاد الطارئني على
الأدب ك�أن يطلبون منه قراءة هذياناتهم الطويلة
ويلح ��ون عليه يف ابداء ر�أيه فورا في�ض ��طر اىل
حتري ��ك عينيه ب�س ��رعة ح ��ول ال�س ��طور ويقول
جمامال الب�أ�س.
ل ��ن ان�س ��ى موقفه مع ��ى ماحييت،عندم ��ا التهمت

الن�ي�ران مكتبت ��ي حينم ��ا �س ��مع اخل�ب�ر فوجئت
ب ��ه وهو يحمل عل ��ى دراجته الهوائي ��ة رزمة من
الكتب موا�س ��اة منه لفقدان مكتبتي وقال يل هذا
ماا�ستطيع حمله ارجوك ان ت�أتي معي اىل البيت
وتخت ��ار مايفيدك م ��ن الكتب واملجالت �ش ��كرته
ملوقفه النبيل وحينما ت�ص ��فحت الكتب يف البيت
توقف ��ت عن ��د بع� ��ض الدواوي ��ن التي كت ��ب عنها
عب ��د احلبار عبا� ��س لأنها كانت حتمل ت�أ�ش�ي�راته
يف بيا� ��ض ال�ص ��فحات وللأ�س ��ف ال�ش ��ديد فقدت
من ��ي هذه الكتب كان لعبد اجلبار عبا�س �ص ��ديقا
حميم ��ا يرافق ��ه كظل ��ه يتج ��ول معه يف ال�س ��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 �ش ��جون ا�ص ��دقاءه هذا ال�صديق
هو(الباي�س ��كل االخ�ض ��ر) الذي تامر عليه بع�ض
ال�ص ��عاليك وحملوه ليال عندم ��ا وجدوه مركونا
يف حديق ��ة ن ��ادي املعلمني رغم ان ��ه كان مربوطا
بقفل حمكم احيان ��ا يلتج�أعبد اجلبار عبا�س اىل
بع�ض اال�صدقاء من خارج الو�سط االدبي (عمال
بناء-بائع ��و خ�ض ��ر-باعة جوالون) فيجال�س ��هم
ويخو� ��ض 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�س ��اء وجتمعن ��ا طاول ��ة واح ��دة فان ��ه يحي ��ل
اجلل�س ��ة اىل كرنفال للفرح رغم وط�أة االمل الذي
يغل ��ف قلوبنا .وكنت احترج م ��ن قراءة �أي ن�ص
يع ��ود يل امامه النني ا�ش ��عر ان الفر�ص ��ة مل تات
بعد كي ا�سمعه ما اكتب قيا�سا اىل ما كان يتناوله
يف نقده ل�شعراء لهم جتارب يف خارطة ال�شعر.
وعندما اقر�أ ق�صيدة مرثية اىل جيكور املن�شورة
يف ديوان بعيدا عن ال�سما ءااالوىل ومطلعها:
جيكور توقد يف امل�ساء الرطب فانو�سا وال تلقي
�ضياءه
مات اليتيم وخلف امراة وايتاما وراءه
وم ��ا ان ا�ص ��ل اىل هذا البيت حتى ا�س ��مع مفردة
الندب العراقية يطلقها عبد اجلبار عبا�س وكثريا
ما كانت تنتهي جل�س ��تنا باغنية برهوم للمطربة
جناح �سالم:
برهوم حاكيني.........
جمروح داويني.....
فينطلق �صوته املتهدج ويحولها ب�أمل اىل:
برهوم �أنا جبار
لقبي �أبو �ستار
�شغلي نقد �أ�شعار
والله الوكت غدار
را�ضيك را�ضيني.
كان عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س وفي ��ا و�أبي ��ا وعندم ��ا
اخربوه بتخ�ص ��ي�ص راتب �ش ��هري له من وزارة
الثقافة رف�ض ا�س ��تالمه بالرغم من حاجته املا�سة
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 الأدبي
وا�ض ��عا مراياه عل ��ى قارعة الطري ��ق ومن منا ال
يتذك ��ر م�ؤلفاته التي انهلنا من ينابيعها ال�ش ��يء
الكثري ،من كتبه املطبوعة ديوان ا�ش ��واك الوردة
الزرق ��اء ال�س ��ياب،مرايا عل ��ى الطريق،،مراي ��ا
جدي ��دة،يف النق ��د الق�ص�ص ��ي ،احلبك ��ة املنغم ��ة
باال�ض ��افة اىل خمطوطاته التي تنتظر من يزيل
عنها غبار الن�سيان.
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عبد الجب��ار عباس..ألق المرايا
مرايا األلق

فت��ى النقد العراقي الناق��د عبد الجبار
عباس..حياة حافلة باالبداع والحرمان
س������ع������د ج����اس����م
�س ��نحاول �أَن نقدم �إ�ض ��اءات عن حي ��اة وادب هذا
الناقد املبدع الذي عا�ش حياته راف�ض ًا لكل ا�شكال
امل�ؤ�س�س ��اتية وال�س ��لطوية البغي�ضة؛ حيث انه مل
يه ��ادن اية �س ��لطة ومل يتع�ي�ن ومل يقبل عل ��ى �أَية
وظيف ��ة؛ لأنَّ هاج�س ��ه االول واالخ�ي�ر كان الأَدب
احلقيقي.
وق ��د قال عنه الناق ��د العراقي الكبري د .علي جواد
الطاهر:
(�إن� � ُه فتى النق ��د الأدبي يف الع ��راق ..و�إنه الناقد
الذي ح ��از لق ��ب الناق ��د بحق..ويكف ��ي انه وهب
نف�سه للنقد وحده ..ومل ي�شرك به عم ًال �آخ َر ..ومل
ي�شغل النف�س بوظيفة تقيده ...فكان بذلك متفرد ًا
بني من زاو َل النقد يف العراق والوطن العربي)
وللإق�ت�راب من حياة عب ��د اجلبار عبا� ��س؛ نقول
م�س ��تفيدين م ��ن كرا�س خمطوط للدكتور �ص ��باح
نوري املرزوك:
لقد ولد عبا�س يف مدينة احلله -بابل عام .1941
وهناك َمنْ يقول يف عام .1942
وقدب ��د�أت �إهتماماته االدبي ��ة عندما كان طالب ًا يف
االعدادية .و�إ نطالق ًامن هذه االهتمامات قرر بعد
�أن انه ��ى درا�س ��ته االعدادي ��ة؛ الدخ ��ول اىل كلية
الآداب – جامعة بغداد  -ق�سم اللغة العربية.
راح يلته ��م الكت ��ب
ويف ه ��ذه اجلامع ��ة العريق ��ة َ
التهام ًا نهم ًا لال�ستزادة الثقافية.
وق ��د قيل ان ��ه قر�أ 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
الأوىل:
(لقد كان كتاب النقد الأدبي ..ا�ص ��وله ومنهجه..
ل�س ��يد قطب؛ �أول كت ��اب نقدي �أق ��ر�أه؛ اىل جانب
مقاالت ايليااحلاوي؛ التي كان ين�شرها يف جملة
الآداب البريوتي ��ة؛ وكتبه الت ��ي بهرتني بالنظرة
املوح ��دة القادرة؛ بتع�س ��ف �أحيان� � ًا؛ على تطبيق
نظري ��ة ال�ش ��عر الرم ��زي الفرن�س ��ي عل ��ى �ش ��عرنا
القدمي واملعا�صر).
وبع ��د رحلة درا�س ��ية ات�س ��مت باحليوية والذكاء
تخ ��رج ناقدن ��ا م ��ن كلي ��ة الآداب جامع ��ة بغ ��داد-
ق�س ��م اللغة العربية عام  -1964وق ��د بد�أ الكتابة
لل�ص ��فحةالأدبية جلري ��دة (االنب ��اء اجلدي ��دة)
وملجلة (الكلمة).
وم ��ن احلل ��ة ..مدينته الأث�ي�رة ..كت ��ب اىل جملة
الآداب البريوتي ��ة؛ فن�ش ��رت ل ��ه مقاال ح ��ول (نقد
ق�ضايا ال�شعر املعا�صر).
ويف ع ��ام � 1970إخت ��ار عبد اجلب ��ار عبا�س عم ًال
اليقيده كما تقيد الوظائف �أ�صحابها؛ وهذا العمل
هو حمرر (حر) يف الق�س ��م الثقايف لإذاعة بغداد؛
وذل ��ك رغبة من ��ه يف العي� ��ش بالعا�ص ��مة بغداد..
ليك ��ون قريبام ��ن املكتب ��ات وامل�ص ��ادر الثقافي ��ة
الكثرية واجلديدة� -.آنذاك.
ويف بغ ��داد عا� ��ش حي ��اة ال تخلو م ��ن بوهيمية؛
حيث تنقل يف عدة �ش ��قق ي�ش ��اركه فيها �أ�صدقا�ؤه
الأدب ��اء؛ حي ��ث �س ��كن يف عم ��ارة يف منطق ��ة
ال�ص ��احلية ...ث ��م انتق ��ل اىل بي ��ت مقاب ��ل مدخل
امل�ؤ�س�س ��ة العامة لالذاع ��ة والتلفزي ��ون ...ومنها
اىل منطقة (�سيد �سلطان علي)

يف ال�ش ��ارع الوا�ص ��ل ب�ي�ن �ش ��ارع اخللف ��اء
والر�شيد ...ثم �سكن يف (ال�شارع امل�شجر)
يف الب ��اب ال�ش ��رقي...واذكر انناانا واال�ص ��دقاء
ال�ش ��عراء كمال �س ��بتي و�ص�ل�اح ح�س ��ن كنا كثريا
مان�ست�ض ��يفه يف اق�س ��امنا الداخلية؛ يف �سنوات
درا�ستنا يف اكادميية الفنون اجلميلة.....
وكان ممن قا�سموه ال�سكن �صديقه ال�شاعر
العراق ��ي �أجمد نا�ص ��ر احل�س ��ون ال ��ذي يقيم منذ
�س ��نوات طويل ��ة يف (املغرب)؛ وال�ش ��اعر الراحل
عب ��د االم�ي�ر جعف ��ر ..وكان ين ��ادم جمموع ��ة من
الأدب ��اء الأثريي ��ن اىل نف�س ��ه ومنه ��م :القا� ��ص
والروائ ��ي الراحل غازي العبادي والناقد الراحل
حم�سن اطيم�ش.
ويف تل ��ك الف�ت�رات عم ��ل م ��ع النق ��اد :با�س ��م عبد
احلميد حم ��ودي ود .مالك املطلبي واحمد فيا�ض
املفرجي؛ ب�أر�شفة (الق�صة العراقية) وذلك ل�صالح
اذاعة بغداد .وقد قام بجهد نقدي متميز.
جت ��در اال�ش ��ارة اىل ان عبداجلب ��ار عبا� ��س ابتد�أ
حيات ��ه الأدبية �ش ��اعرا؛ حي ��ث كان ينظم ال�ش ��عر
العم ��ودي؛ وق ��د ن�ش ��رت ل ��ه جمل ��ة (الت�ض ��امن)
التي كان ي�ص ��درها ن ��ادي الت�ض ��امن العراقي يف
بداي ��ة ال�س ��تينيات؛ ق�ص ��يدة عمودي ��ة عنوانه ��ا
(�ض ��حوك الوج ��ه) .وتتويجا ل�ش ��اعريته �أ�ص ��در
عام 1970؛ جموعته ال�ش ��عرية اليتيمة (ا�ش ��واك
الوردة الزرقاء) .ولكنه ونتيجة لقراءاته النقدية

الوا�س ��عة ولأرائ ��ه ور�ؤاه ومقاالت ��ه الت ��ي �أخذت
جتد لها �أ�ص ��داء يف االو�س ��اط الثقافي ��ة العراقية
والعربية؛ قرر �أن يتوجه توجها كليا للنقد.
يق ��ول عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س( :ر�أين ��ا الدر� ��س
اللغ ��وي واالكادميي ي�أخذ من حداثة الل�س ��انيات
والأ�س ��لوبية ماي�س ��مح بخط ��وة جدي ��دة نح ��و
حفريات الق�ص ��يدة اجلاهلية �أو �س ��واها؛ ور�أينا
ت ��راث الواقعي ��ة النقدي ��ة ك ��ي ال �أق ��ول الواقعي ��ة
اال�ش�ت�راكية يغتني بلم�س ��ة االنفتاح على الروافد
املتنوعة يف النق ��د والبنيوية فتزاوج بني املنجز
واملوروث وبني مايتوا�شج معه منطلقا وتوجها؛
فيم�س ��ي باالمكان احلديث عن نزعة �سو�س ��يو_
ن�صية �أو �سو�سيو _ �شعرية يف النقد الأدبي.
وق ��د ا�س ��تطاع ناقدنا ان ينج ��ز االعم ��ال النقدية
التالية:
* مرايا على الطريق ...عام 1971
* ال�سياب ...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
و�إعرتافا بجهده النقدي؛ ق ��ال عنه الناقد الراحل
الدكت ��ور علي جواد الطاه ��ر( :عبد اجلبار عبا�س
ناقد عراقي ممتاز؛ وال�شك باالجماع؛ ولو تهي�أت
ل ��ه الظ ��روف الت ��ي كن ��ت ارجوه ��ا له و�س ��لم من

ظ ��روف وقع حت ��ت طائلته ��ا؛ لكان الناق ��د الكبري
مبعنى الكلمة).
لقد ا�س ��تطاع ناقدنا �أن ي�ؤ�س ���س لنقدية �إنطباعية
خا�صة به .وقد �أُخذ عليه هذا التوجه من قبل نقاد
التيارات احلداثيوية فوجهوا له اتهامات �ش ��تى؛
اال �أن ��ه ادار وجهه لكل ماقيل عنه؛ وكان اليتوانى
من القول (�أجهر ب�أنني ناقد انطباعي).
ذات مرة و�صف عبد اجلبار عبا�س نف�سه( :يطوي
�ش ��وارع املدين ��ة الفق�ي�رة؛ ي�ش ��د جمل ��ة �أو كتابا؛
يح ��اذر �أن يلمح ��ه العابرون فتجرح ��ه كلمة انكار
�أو ب�سمة �س ��خرية ...يغرق بني �سطوره؛ فين�سى
�ض ��جيج الرثثرة واملذياع والدومينو يف املقهى؛
حتى �إذا �أقبل الليل ترقب هزيعه الأخري؛
ليه ��د�أ الزق ��اق وينام الأطف ��ال؛ فيقب ��ع يف زاوية
البي ��ت؛ ويقتب� ��س ويخ ��ط ر�أي ��ا هن ��ا �أو مالحظة
هناك)
ه ��ل هن ��اك ابلغ من ه ��ذا الو�ص ��ف حلال ��ة املثقف
العراق ��ي الذي عا�ش �س ��نوات الرع ��ب واحلروب
واحل�صارات ال�سود والدكتاتورية املقيتة.
التي راح �ض ��حيتها الآالف من املثقفني العراقيني
بني قتيل ومنفي وم�شرد وجائع.
ومنه ��م :الناق ��د عب ��د اجلب ��ار عبا�س ال ��ذي عا�ش
حياته معوزا وحمروما من اب�س ��ط �س ��بل العي�ش
التي تليق مببدع كبري مثله.
غ ��ادر عبا� ��س عاملن ��ا الغرائبي هذا وه ��و يف قمة
عطائه الأبداعي ..غ ��ادره مهموما وحمزونا على
م ��ا�آل علي ��ه م�ص�ي�ر ب�ل�اد تناهبتها ري ��اح االوغاد
والرباب ��رة املتوح�ش�ي�ن ..وق ��د و�ص ��ف الدكت ��ور
الطاه ��ر م ��وت عبد اجلب ��ار عبا�س ب�أن ��ه( :فجيعة
وقعت �ص ��اعقة على عاريف ف�ض ��له ...وال ي�ستنى
�أح ��د م ��ن احل ��زن والده�ش ��ة؛ لأمري ��ن حملتهم ��ا
ال�صاعقة :ال�ش ��باب والنبوغ .فما كان عبد اجلبار
يف عم ��ر امل ��وت املتوق ��ع؛ لق ��د ا�ض ��اعه قوم ��ه يف
حيات ��ه؛ ثم ا�ض ��اعه امل ��وت ...والنقد ال�س ��ليم هو
اخلا�سر)
نعم ...كان لرحيل الناق ��د عبد اجلبار عبا�س وقع
ال�ص ��اعقة يف ذوات املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن والعرب
النبالء ..وقد كتبت عنه ع�شرات املقاالت الوداعية
واملراث ��ي وال�ش ��هادات ...وهن ��ا نختت ��م �س ��طور
حمبتنا ووفائنا لناقدنا و�ص ��ديقنا الراحل الكبري
مبقطع م ��ن ق�ص ��يدة (اجل ��ب والعقرب) لل�ش ��اعر
العراقي املبدع موفق حممد:
(�أق�سم ياعبد اجلبار
طيلة هذا العمر امل ِّر
اجلب
ومنذ عرفتك يف غيابة هذا ِّ
مل �أتبينّ وجهك
فجاءين �صوتك منذ اليوم الأول م�شحونا يتخرث
فيه املوت
فت�أبطت جراحي
قلت :ا�صرب ياملك الظيم
وجترع من هذا ال�سم قليال
ف�سي�أتي بع�ض ال�سيارة
و�سي�صرخ واردهم :ياب�شرى
ف�أجاب ال�صمت
وتو�سدنا اجلب طويال).
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ول ��د وم ��ات ب�ص ��مت ،عبد اجلب ��ار عبا� ��س (1941
  ،)1992عاك�س ��ا م ��ا يكاب ��ده املثق ��ف يف الع ��راقاملبتلى ،حيث يتغيب ا�س ��مه حاملا يغيب عن الو�سط
ومل يتذك ��ره �إال نخب ��ة م ��ن �أ�ص ��دقائه ،م ��ن بينه ��م
�أ�س ��تاذه الدكت ��ور الطاه ��ر والقا�ص عائد خ�ص ��باك
والباحث املو�سوعي الدكتور �صباح نوري املرزوك
والناقد الأدبي با�س ��م عبداحلميد حمودي والأديب
والباحث ناجح املعموري والباحث ال�ش ��اعر هادي
الربيع ��ي وال�ش ��اعر موفق حمم ��د والروائية عالية
مم ��دوح ،وعدد م ��ن الكتاب ،ورمب ��ا غريهم ممن مل
اطلع على م�ساهماتهم بحقه.
يف كل امل�س ��اهمات ا�ش ��ادات عالية وتقدير وا�ض ��ح
ب�إمكاناته ودوره ،ناقدا �أدبيا متفردا ،كان بالإمكان
�أن يك ��ون ل ��ه موقع كبري يف م�س�ي�رة النق ��د الأدبي
يف الع ��راق والع ��امل العرب ��ي لو عا� ��ش �أطول فرتة
وخ ��رج م ��ن ب�ل�اده .كت ��ب عن ��ه الدكت ��ور امل ��رزوك
يف �سريته”:ا�س ��تطاع عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س فت ��ى
النق ��د الأدب ��ي يف العراق كما ا�س ��ماه �أ�س ��تاذه علي
جواد الطاهر �أن يو�ص ��ل �ص ��وته �إىل اكرب املجالت
العربية �أهمية وانت�ش ��ارا ،فق ��د كان يبعث مبقاالته
م ��ن مدينت ��ه احلل ��ة الفيح ��اء دون �س ��ابق معرف ��ة
ب�أ�س ��رة حتري ��ر تلك املج�ل�ات ،ولك ��ن مقاالته كانت
جواز �س ��فر ل ��ه ليكون بع ��د ذلك ناق ��دا عربيا كبريا
ل ��ه قرا�ؤه ومتابعوه ،وغادرنا وهو يف قمة ن�ش ��اط
وريع ��ان �ش ��بابه ت ��اركا وراءه تراثا نقدي ��ا مهما ال
ميكن جتاوزه مطلقا”.و�سجل له�”:أما عن م�صادر
ثقافت ��ه الأوىل فان ��ه مل يكن ق ��د قر�أ كتاب ��ا يف النقد
�س ��نة  1960وكان كت ��اب (النق ��د الأدب ��ي� :أ�ص ��وله
ومنهجه) ل�س ��يد قط ��ب �أول كتاب نق ��دي يقر�أه �إىل
جانب مق ��االت �إيليا ح ��اوي التي كان ين�ش ��رها يف
جمل ��ة الآداب البريوتي ��ة وكتب ��ه الت ��ي به ��رت عبد
اجلبار بالنظرة املوحدة املت�س ��قة القادرة بتع�س ��ف
�أحيانا على تطبيقه نظرية ال�شعر الرمزي الفرن�سي
على �ش ��عرنا القدمي واملعا�ص ��ر ،وما �أن حلت عطلة
ال�س ��نة الثاني ��ة م ��ن اجلامع ��ة حتى ق ��ر�أ م ��ا يقرب
م ��ن مئة كت ��اب ع ��دا املج�ل�ات ،ويف ال�س ��نة الثالثة
وبدافع م ��ن �أ�س ��تاذه الطاهر دخل مرحل ��ة االلتهام
ب�ي�ن مكتبة كلي ��ة الآداب ومكتبات �س ��وق ال�س ��راي
و�أعد من املكتبة قائمة انتهت �س ��نوات اجلامعة ومل
تنت ��ه .وعندما �أكمل كلي ��ة الآداب عاد �إىل منزله يف
احللة ليقر�أ �أكرث ويكتب تخل�ص ��ا من قيود الوظيفة
والت�ش ��رد يف امل ��دن والأري ��اف لذل ��ك مل يتعني ومل
يقب ��ل عل ��ى وظيف ��ة وكان هاج�س ��ه الأول والأخري
الأدب والقراءة كتابة ونقا�ش ��ا على مدى وا�سع مما
حدا ب�أحد الباحثني �أن يدعونا �إىل �أن نت�أمل عزوف
عب ��د اجلبار عن الوظيفة وعن الزواج وعن العي�ش
يف العا�ص ��مة والكتابة املنتظمة وال�سفر وامل�شاركة
يف التظاهرات الثقافية الوا�سعة لنت�أمل عزوفه عن
احل�ض ��ور اجل ��اد يف خط نق ��دي مع�ي�ن”.ودوّ ن له
�أي�ضا”:لقد اثر �أن يكون بعيدا عن الأ�ضواء يعي�ش
حي ��اة رتيب ��ة تب ��د�أ برحلت ��ه اجلميل ��ة م ��ن بيته يف
(اجلمعي ��ة) وهو يق ��ود دراجته اخل�ض ��راء الأثرية
وق ��د و�ص ��فها ال�ش ��اعر موف ��ق حمم ��د ب�أنه ��ا منهكة
العجالت ،مرورا بال�س ��وق امل�س ��قف لي�صل كازينو
(�أبو �س ��راج)على �شط احللة ويعود ظهرا �إىل داره
ليعود ع�ص ��را لق�ض ��اء م�س ��ائه يف احتاد الأدباء �أو
نقابة املعلمني.
كان يحم ��ل يف داخله �أملا دفينا ال ي�س ��تطيع ان يعرب
عنه وال ميكن �أن ين�س ��ى ذلك مهما حاول �أن ين�س ��ى

وكان نتيج ��ة ذلك �أن �أ�ص ��ابته نوب ��ة قلبية ودماغية
ادخل جرا�ؤها م�ست�شفى مرجان يف احللة وبعد �أن
رق ��د ثمانية �أيام تويف يف ال�س ��اعة الثامنة �إال ربعا
من م�س ��اء يوم اخلمي� ��س  1992 /12/3وخري من
و�صف موته �أ�س ��تاذه الطاهر حينما قال�( :إن موته
فجيعة �صاعقة على عاريف ف�ضله وال ي�ستثنى �أحدا
م ��ن احل ��زن والده�ش ��ة لأمري ��ن متحدي ��ن حملتهما
ال�ص ��اعقة :ال�ش ��باب والنبوغ ،فم ��ا كان عبد اجلبار
يف عمر املوت املتوقع ..لقد �أ�ضاعه قومه يف حياته
ثم �أ�ضاعه املوت ،والنقد الأدبي هو اخلا�سر).
ت ��رك من الآثار املطبوعة� :أ�ش ��واك ال ��وردة الزرقاء
(دي ��وان �ش ��عر) ،مراي ��ا عل ��ى الطري ��ق (درا�س ��ات
نقدي ��ة) ،ال�س ��ياب ،يف النق ��د الق�ص�ص ��ي ،مراي ��ا
جدي ��دة (درا�س ��ات نقدي ��ة) ،احلبك ��ة املنغم ��ة ،وله
م ��ن املخطوط كت ��ب و�أبحاث .لق ��د كان عبد اجلبار
عبا�س يف �س�ي�رته فتى للنقد الأدبي يف العراق ترك
لن ��ا ال�ش ��يء الكثري مما تهي�أ له �ض ��من ر�ؤاه النقدية
وهك ��ذا هو ورمبا لو توفرت له فر�ص �أكرث انفتاحا
جلاءنا منه خري وفري».
�أم ��ا الناق ��د با�س ��م حم ��ودي فق ��د ر�ص ��د يف عبا�س
ناقدا مبكرا”:كان عبد اجلبار عبا�س قبل �إ�ص ��داره
كتاب ��ه النق ��دي الأول (مراي ��ا عل ��ى الطري ��ق) ع ��ام
 1971كب�ي�ر ًا يف ت�ألق ��ه النق ��دي وه ��و بع ��د �ش ��اب
يف الثالث�ي�ن لقد كان �ص ��وت ًا يتمت ��ع بذائقة جمالية
عالي ��ة ،حتل ��ل املنجز الإبداع ��ي نرث ًا و�ش ��عر ًا دون
اهتم ��ام مب�س ��لمات م�س ��بقة ،كان انطباع ��ي املنه ��ج
وكان يدافع عن انطباعيت ��ه وذائقته النقدية احلرة
بالقول� ،إنه يقدم للقارئ �أ�س ��رار اجلمال يف الن�ص

مو�ض ��ع النق ��د دون م�س ��طرة وفرج ��ار يقي�س ��ان
النوايا”.و�أ�ض ��اف”:وكانت ق ��درة عب ��د اجلب ��ار
عبا� ��س النقدي ��ة قد �أتاحت ل ��ه �إعداد كتابه ال�ش ��امل
ع ��ن �ش ��اعرية (ال�س ��ياب) ن�ش ��ر ع ��ام  1972ببغداد
لي�ش ��كل �إ�ض ��افة مهمة للكرثة من الكتابات ال�صادرة
عن �ش ��اعر الت�أ�س ��ي�س مما جعله مرجع� � ًا للعديد من
الدرا�سات حول ال�سياب.
قب ��ل ذل ��ك كان عبد اجلب ��ار عبا�س قد �أ�ص ��در ديوان
�شعره اليتيم (�أ�ش ��واك الوردة الزرقاء) عام 1970
الذي مل يجد �ص ��دى وا�س ��ع ًا ي�ؤثر �ش ��اعريته ف�أدرك
�أن االن�ص ��راف للعم ��ل النق ��دي وح ��ده هو �أ�س ��ا�س
تفوق ��ه وقدرته على العطاء يف هذا احلقل احليوي
حيث �أ�ص ��در عام  1980كتابه النق ��دي الثالث (يف
النقد الق�ص�ص ��ي) ث ��م �أ�ص ��در كتابه الراب ��ع (مرايا
جديدة) بعد عام جامع ًا بني الدرا�س ��ات يف ال�ش ��عر
ويف الق�ص ��ة م�ؤث ��ر ًا البنية الفني ��ة للن�ص الإبداعي
العراق ��ي والعرب ��ي اجلدي ��د طارح� � ًا م�ش ��كالت
التجني� ��س والتغري ��ب والإزاح ��ة والك�ش ��ف بلغته
الدقيقة الوا�ض ��حة املحللة التي ال حتتمل اللب�س �أو
الإيهام بل و�ضع قيمة الن�ص يف مكانها الفني».
�أم ��ا الباح ��ث والأدي ��ب ناج ��ح املعم ��وري فقد كتب
يف عر�ض ��ه لكتاب �ص ��در بعد رحيل الناقد :و�أتذكر
ح�س ��رته على �ضياع درا�س ��ة مهمة جد ًا وطويلة عن
الروائ ��ي غائ ��ب طعم ��ة فرمان ،وب�س ��بب ان�ش ��غاله
وارتباط ��ه الأ�س ��بوعي مع الق�س ��م الثق ��ايف ...ـ يف
جري ��دة الث ��ورة ـ ل ��ذا ب ��دت تواري ��خ مقاالت ��ه التي
ن�شرها يف الرا�ص ��د متباعدة �أحيانا ب�سبب التزامه
الأ�س ��بوعي م ��ع ثقافي ��ة الث ��ورة والت ��ي جمعها يف
كتاب”احلبك ��ة املنغم ��ة”د .عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر
وال�ص ��ديق عائد خ�ص ��باك لكني اعتقد بان ما �أعده
ال�ص ��ديق ال�ش ��اعر ه ��ادي الربيعي مل يك ��ن متكام ًال
وحتم ًا �ض ��اع على ال�ص ��ديق ال�ش ��اعر بع� ��ض منها،
لأين ر�أي ��ت الكتاب عند الراح ��ل عبد اجلبار عبا�س
�أكرث من مرة وحتدث عنه ب�إعجاب بو�صفه م�صدر ًا
ثقافي ًا �أولي� � ًا للطلبة يف اجلامعات وملن اهتم مبكر ًا
ب ��الأدب ،وحر� ��ص �أن يك ��ون متنوع� � ًا واملق ��االت
في ��ه موج ��زة لأن ��ه حمك ��وم مب�س ��احة ممنوح ��ة له
يف �ص ��فحة الكتاب ��ات ال�ش ��ابة وكل الأ�ص ��دقاء يف
باب ��ل ر�أوا الكتاب لديه مرات كثرية متمني ًا ن�ش ��ره
كم�س ��اعد للطلب ��ة و�آل ��ت املخطوط ��ة �إىل عائلت ��ه
وه ��ي عبارة ع ��ن املق ��االت املن�ش ��ورة ،مقتطعة من
الرا�ص ��د ومل�ص ��وقة وكتب تقدمي� � ًا مرك ��ز ًا وقدمه
�إىل دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة ا�س ��تجابة ل�ض ��غوط
�أ�صدقائه”....ووا�ص ��ل”:وت�أتي مب ��ادرة ال�ش ��اعر
ه ��ادي الربيعي كرمية بوفائها و�إخال�ص ��ها لتاريخ
طويل من العالقة ال�صداقية املوحدة لالثنني ب�سبب
عملهما الثنائي يف الرا�صد وان�شغل الربيعي ب�إعداد
املق ��االت وتقدميه ��ا للن�ش ��ر ظه ��رت عن ال ��دار التي
رف�ض ��ته بعد اثنتي ع�ش ��رة �س ��نة من غيابه الأبدي.
مب ��ادرة ال�ش ��اعر ه ��ادي الربيع ��ي تعب�ي�ر عن وعي
ثقايف لأهمي ��ة التجربة النقدية للراحل وتفرده عن
غريه م ��ن النقاد يف الثقافة العراقية على الرغم من
االختالف ��ات معه ب�س ��بب منهجه النق ��دي املعروف،
لكنه كان مفتون ًا ب ��ه وان مل يكن انطباعي ًا بالكامل،
لأن مقاالته عن الق�ص ��ة والرواية وال�ش ��عر من�شغلة
باالجتماعي وال�سيا�س ��ي واجلم ��ايل .والعودة �إىل
درا�ساته النقدية عن العودة �إىل املنفى للقا�ص (�أبو
املعاطي �أب ��و النجا) وحيطان عالي ��ة الدوار خراط
ويو�س ��ف �إدري�س يف لغ ��ة الآي �أي بان عبد اجلبار

مل يك ��ن انطباعي� � ًا فقط ويف �أيامه الأخرية ان�ش ��غل
باملناه ��ج النقدي ��ة احلديث ��ة وتف ��رغ ف�ت�رة طويل ��ة
لقراءة امل�صادر احلديثة املوجودة يف مكتبة احتاد
�أدباء بابل .وهذا الكالم لي�س دفاع ًا عن عبد اجلبار
ال ��ذي عا�ش انطباعي ًا ومت�أثر ًا مبعلمه د .علي جواد
الطاهر»...
بينم ��ا �أف ��ردت ل ��ه الروائي ��ة عالي ��ة مم ��دوح
ف�ص ��ل اخلت ��ام م ��ن روايته ��ا الت ��ي اخت ��ار ه ��و لها
عنوانها”الغالمة”ع ��ن حيات ��ه وعمل ��ه يف جمل ��ة
ثقافية ولقائه بو�س ��ط �آخر م ��ن العاملني يف الثقافة
وال�سيا�س ��ة �أي�ضا ،وتف�ضح بدراية ومعرفة �أ�سرارا
خا�صة من حياته ال�شخ�صية ،متيز بها عن �أقرانه.
ك�ش ��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�س ��م �أبيه خمت�ص ��رته �إىل علي ،و�أبقت
على ا�سمه الأول ،ولكن كل الإ�شارات تنطق با�سمه،
�شخ�صيته ،مزاجه ،رعبه ،فرادته بالعزلة والتجول
ب�ي�ن مدينتني ،احللة وبغداد ،راحال بينهما وبني ما
ي�ص ��در م ��ن كتب لها قيمته ��ا عنده ،نقد بع�ض ��ها يف
كتاب ��ه الأول ،مراي ��ا عل ��ى الطريق ،وقدم درا�س ��ته
القيمة ل�ش ��عر ال�ش ��اعر بدر �شاكر ال�س ��ياب ،و�أخريا
كتابه الذي �صدر بحياته عن وزارة الثقافة والإعالم
ببغداد عام  ،1980والذي قدم فيه النقد الق�ص�ص ��ي
ونقاده يف العراق يف الفرتة التي در�سها �أو عا�شها
عبا�س.
تخربن ��ا الكاتب ��ة يف روايته ��ا الغالمة ان ��ه عمل مع
بطلة الرواية يف م�ؤ�س�س ��ة �إعالمية واحدة ببغداد،
ويف مونولوج ي�ص ��ف عبد اجلبار نف�سه�”:أنا نتاج
املقاه ��ي والفنادق واحلاف�ل�ات ،القط ��ارات الليلية
وبع� ��ض املكتب ��ات .رح ��ال فق�ي�ر مدق ��ع ،ال بيت ،ال
زوج ��ة ،وال حبيب ��ة ،وال م�س ��تقر� ،إال عل ��ى �ض ��يم».
وهذه �ص ��ورة قلمي ��ة بقلمه وحقيقي ��ة عنه وتذكري
ب ��ه ملن عرف ��ه والتقى به �أو ت�ص ��ادق مع ��ه حينا من
الدهر.
تعرتف عالية ممدوح على ل�س ��ان �إحدى �شخ�صيات
الرواية ب�صدق عن الناقد”:عبد اجلبار �إمام النقاد
الزاهدي ��ن» .وه ��و ال يع�ت�رف مب ��ا يقدمه م ��ن نتاج
م�ؤثر وقادر على التغيري يف امل�ش ��هد الثقايف ،كتب
انه مل يدر�س االنطباعية بو�ص ��فها منهجا نقديا ،بل
ه ��و دعا�”:إزاء جتربة تنطوي على قدر من التعقيد
والأ�سرار”�إىل”:دع نف�س ��ك تذهب بحرية �إىل هذه
التجرب ��ة ،ال تق�س ��رها دعه ��ا تت�ش ��عب وت�ض ��يع هنا
وهناك .هذا ال�ضياع اجلميل الذي يقود �إىل الهدى،
فالنفعي ��ة يف النقد تتناق�ض مع م ��ا طبعت عليه من
ميل نف�س ��ي وقناعة �أخالقية بان املمار�س ��ة النقدية
لي�س ��ت �إال حوارا حرا غري م�شروط بغري الإخال�ص
والنزاهة» .وهذا ما كان ميار�س ��ه حقا ،ومن قراءة
ما كتبه وعن من كت ��ب ي�ؤكد ما قاله ومن كتب عنه.
وزهده وا�ض ��ح لي�س يف حياته ومعي�شته وح�سب،
بل وحتى يف اختياراته ونقده ومعارفه ،على الأقل
يف املراح ��ل الأوىل من نزوله �إىل ال�س ��احة الأدبية
وتقدمي نف�سه قارئا جمدا وناقدا متفح�صا ومقتدرا
م ��ن �أدواته .لقد ا�س ��تلهم روح الت�ض ��حية من خالل
م ��ا عان ��اه يف حياته وم ��ن خالل معاي�ش ��ته لتجربة
ال�س ��ياب الت ��ي حتم ��ت علي ��ه التماه ��ي معه ��ا مبيل
مبكر”:لكي �أتعقب �أزمة ال�ض ��مري واالنق�س ��ام الذي
بزغ من خاللها ال�س ��ياب م�س ��يحا مدمي ينوء بثقل
يه ��وذا الكامن فيه ويهرب على ذرى الفداء من رجم
الآخرين باحلجارة».

لكتابات نهاد التكريل فقرات لتمثلها”منطا خا�صا
ومتقدما ال جذور له وال امتداد يف النقد العراقي،
فهو يب ��د�أ من م�س ��توى الثقافة الأوربي ��ة تظاهرة
ثقافية فل�سفية غنية ترتبط بكتاباته النقدية �أوثق
ارتب ��اط� ،إذ ينبث ��ق مفهومه الق�ص�ص ��ي م ��ن ر�ؤية
حم ��دودة للوج ��ود والإن�س ��ان واملعرف ��ة ،وميي ��ز
مقاالت ��ه النقدي ��ة م ��ا مييز الن�ص ��و�ص الفل�س ��فية:
ال�ش ��مول والتنا�س ��ق الداخلي”(�ص .)278ولأنه
كان �سباقا �إىل التعريف مباهية املوقف الوجودي
الذي يف�ض ��ي �إىل �أدب نزعة �إن�س ��انية ،كان عبا�س
يتمن ��ى عل ��ى التك ��ريل �أن يخو�ض جم ��االت النقد
التطبيقي ويفتح بابا تت�سرب عربه الق�صة �صوب
احلداثة (�ص.)280
وم ��ن ع ��امل التك ��ريل �أنتق ��ل �إىل �أ�س ��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 �أ�س ��تاذنا الدكتور علي جواد الطاهر
قبل �س ��فره �إىل فرن�س ��ا ينك ��ر النقد �إن ��كارا عجيبا،
لأنه كان يفهمه يف �ضوء ما قر�أ له من �أمثلة متخلفة
كان خالله ��ا كت ��اب احم ��د ط ��ه �إبراهي ��م ع ��ن النقد
الأدبي عند العرب ا�ستثناء نادرا ،لكن اختالفه �إىل
بع�ض درو�س النقد الأدبي يف اجلامعة الفرن�س ��ية
دل ��ه عل ��ى �أن النق ��د مظهر ح�ض ��اري جلي ��ل يتطلب
املوهبة والعلم العميق الوا�س ��ع ،و�أتاحت له اللغة
الفرن�سية �أن يقف على (�أ�صول) الق�صة وروائعها،
فتكون ��ت له قواع ��د وقوان�ي�ن» .وعن ��د عودته �إىل
الوطن عمل الطاهر على نقل ما تعلمه و�س ��عى �إىل
نه�ضة ثقافية نقدية ،ومن بني ما �أ�صدره كتابه (يف
الق�ص�ص العراقي املعا�ص ��ر) الذي ركز الناقد عليه
ور�أى �أن �أهميته يف �إ�س ��هامه لبلورة م�صطلح فني
م�ستقر ونا�ضج للأق�صو�صة ال يعود معه هذا اللون
الق�ص�ص ��ي امله ��م حكاي ��ة �أو خاط ��رة �أو مقال ��ة ،بل
مي�سي عمال فنيا يكتبه بدافع ق�ص�صي فني ق�صا�ص
�أ�ص ��يل ...وكت ��ب ع ��ن الطاهر”:ورغ ��م �أن الطاهر
مل يحدثن ��ا عن مذه ��ب له �أو منه ��ج يف النقد ،فلعل
مب�س ��تطاعنا القول انه الناقد االنطباعي الأول يف
�أدبنا ،فهو يعر�ض الن�ص بت�س ��امح و�إخال�ص على
�ص ��فحة الذوق املدرب احل�س ��ا�س ويعاي�ش ��ه منقبا

عن �أ�س ��رار اجلمال الفني فيه لي�سوق بعد ذلك ر�أيه
في ��ه ،مقدما املزايا على العي ��وب يف �إطار من الفهم
واللباقة واحلذق �سيما �إذا كان الق�صا�ص� ،صاحب
الأثر ،موهوبا نا�ش ��ئا �أو ق�صا�ص ��ا جديرا بالعناية
والتقدي ��ر ع ��رف باجل ��د واملثاب ��رة والتوا�ض ��ع
ك ��ي ال يفوت عل ��ى البلد فر�ص ��ة وجود الق�ص ��ا�ص
الناج ��ح» .وم ��ن �إعجاب ��ه وت�أث ��ره مبنه ��ج الطاهر
و�أ�س ��لوبه �ش ��رح كيفي ��ة نق ��د الطاهر يف ما �س ��ماه
بالنق ��د الدبلوما�س ��ي ،ال ��ذي يعج ��ب �أوال بالن� ��ص
والكات ��ب ويحف ��ظ مالحظاته وعيوب ��ه �إىل خامتة
املق ��ال والبحث ،وذكر �أمثلة على تطبيقاته النقدية
ومل يجد يف �أ�س ��اتذة اجلامع ��ة خبريا وناقدا قادرا
وجدي ��را مثله بينهم”م ��ن يعرف ما عرف ��ه الطاهر
عن الق�ص ��ة وي�س ��تطيع فيها ما ي�س ��تطيع» .عاك�سا
من خالل ذلك اهتمامه وتلمذته ملنهج الدكتور علي
جواد الطاهر و�إخال�ص ��ه و�ص ��دقه يف التعامل مع
الن�ص الأدبي والنقدي .ووا�ص ��ل درا�سته النقدية
يف ق ��راءة كتاب �آخر �ص ��در بعد كتاب الطاهر وهو
(ق�ص ���ص عراقي ��ة معا�ص ��رة) فاعت�ب�ره م ��ن اب ��رز
�إجن ��ازات نقدن ��ا الق�ص�ص ��ي املعا�ص ��ر ،وهو كتاب
خمت ��ارات ق�ص�ص ��ية ودرا�س ��تني للناقدين فا�ض ��ل
ثامر ويا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر ،ور�أى يف مقالة الن�ص�ي�ر
حماول ��ة ج ��ادة لتلم�س الوعي الذي يث�ي�ره الواقع
يف القا� ��ص ،وال ��ذي يفت ��ح نوافذ جديدة لدرا�س ��ة
جمتمعنا و�إن�س ��اننا ،وكتب”:و�إذا كان لهذا املنهج
ف�ض ��له يف تق�ص ��ي انعكا�س ��ات الواق ��ع ال�سيا�س ��ي
واالجتماع ��ي على الأدب الق�ص�ص ��ي وم ��دى قدرة
ه ��ذا الأدب عل ��ى �أن يك ��ون وعيا متقدم ��ا بالواقع،
فه ��و مل ينج ��ح مما قد ينزلق �إلي ��ه الناقد احلري�ص
عل ��ى �أن يرى ه ��ذه االنعكا�س ��ات يف كل مرحلة يف
تيار ق�ص�صي :الربط امليكانيكي بني بع�ض �أحداث
الواقع وال�سمات الق�ص�صية».
بينم ��ا وجد مقالة ثامر”:ر�ص ��دا منهجيا ذكيا لأهم
مالم ��ح التط ��ور الفك ��ري والفني للق�ص ��ة العراقية
ونق ��دا �أمين ��ا ح�سا�س ��ا للق�ص ���ص املختارة �ض ��من
�إطار مرحلتها و�أعمال كتابها» .ور�أى يف الق�ص�ص
املختارة”توزعا ب�ي�ن التوفيق والإخفاق يف دقتها
وداللته ��ا على �أف�ض ��ل م ��ا ل ��دى الق�ص ��ا�ص»� .أنهى

من زمن التوهج

عبد الجبار عب��اس ..الناقد األدبي
المتفرد

م ��ن ب�ي�ن �أب ��رز كتب ��ه النقدي ��ة ،كتاب ��ه”يف النق ��د
الق�ص�صي”�ص ��در بتقدمي ��ه م�س ��لطا �ض ��وءا عل ��ى
م ��ا كان يعي�ش ��ه� ،س ��طر فيه”:ه ��ذا الكتاب ف�ص ��ول
من�ش ��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 لأن �أعط ��ي يف نقده
�أ�ش ��ياء اطمئن ل�ص ��حتها وقدرتها على التو�ص ��يل،
لذا ا�س ��تبعدت منه ن�صو�ص ��ا قليلة كان ت�أثري العمل
ال�ص ��حفي عليها �سلبيا» .وق�س ��م الكتاب �إىل ق�سمني
�ض ��م الأول م ��ا كان خا�ص ��ا يف الق�ص ��ة العربي ��ة،
والث ��اين بنق ��د الق�ص ��ة العراقي ��ة ،وكان يتمنى �أن
ي�ض ��م جملة مق ��االت ودرا�س ��ات �أخرى �س ��رقت من
مكتبت ��ه يف ظرف خا�ص كما ذكر يف املقدمة� ،أعترب
غيابها ي�شكل نق�ص ��ا يف الكتاب ،وهي درا�سات عن
ع ��امل غائب طعمة فرم ��ان الروائي ،و�س ��فينة جربا
�إبراهي ��م ج�ب�را واململك ��ة ال�س ��وداء ملحمد خ�ض�ي�ر
ومق ��االت ع ��ن الق�ص ��ة العراقي ��ة املعا�ص ��رة بثالث
حلق ��ات وع ��ن جمموع ��ات وق�ص ���ص عب ��د املجي ��د
لطفي وخ�ض�ي�ر عبد الأمري وجميد طوبيا ويو�سف
�إدري�س و�إدري�س اخلوري.
ن�ش ��ر عبد اجلب ��ار عبا�س يف الكتاب �س ��تا وثالثني
مقالة ودرا�س ��ة نقدية� ،أحاول �أن �أ�ض ��ع لها تق�سيما
�آخ ��ر ،يف �أب ��واب ثالث ��ة ،هي ب ��اب يف نقد الق�ص ��ة
العربية عموما و�ش ��ملت نقد نتاج ��ات �أبو املعاطي
�أب ��و النج ��ا ،جني ��ب حمف ��وظ ،توفي ��ق يو�س ��ف
ع ��واد� ،أبو بكر خال ��د ،عبد الرحمن منيف� ،ض ��ياء
ال�ش ��رقاوي ،ادوار اخل ��راط� ،أنع ��ام اجلن ��دي،
وج�ب�را �إبراهي ��م ج�ب�را ،و�آخ ��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�سني مردان ،غازي
العب ��ادي ،جلي ��ل القي�س ��ي ،عبد الإله عب ��د الرزاق،
جمعة الالم ��ي ،احمد خلف ،كاظم االحمدي ،حممد
عبد املجيد� ،س ��مرية املانع ،وعبد عون الرو�ض ��ان.
وباب ثالث يف نقد الدرا�س ��ات والكتب النقدية يف
الق�ص ��ة .و�أريد �أن �أ�سلط ال�ضوء على الباب الثالث
هن ��ا� ،أتوقف عن ��ده �إطالعا منه على م�س ��احة النقد
الق�ص�ص ��ي يف الع ��راق وامل�س ��اهمني في ��ه القائمني
على تقومي امل�ش ��هد الق�ص�صي العراقي للفرتة التي
كتب ��ت فيها تلك الكتب �أو الدرا�س ��ات وامل�س ��اهمات
النقدية.
�سل�س ��ل الناق ��د عبا� ��س ما �س ��بق ذك ��ره يف كتابه،
وو�ض ��ع الباب الثالث فعال يف ت�سل�سله من الكتاب
دون �أن ي�س ��ميه ،حمتويا على عدد من الدرا�س ��ات
�أو نق ��د بع�ض الكتب النقدية والأبحاث الدرا�س ��ية
يف الق� ��ص العراقي ،مقدما درا�س ��ة �أوىل بعنوان:
يف النقد الق�ص�ص ��ي العراقي ،در�س فيها تاريخية
النقد الق�ص�ص ��ي ب ��دءا من الكتاب ��ات الأوىل لأبرز
الكت ��اب يف تق ��ومي ونقد الفن الق�ص�ص ��ي ،منطلقا
م ��ن ق ��راءات واعية مب ��ا ن�ش ��ر م�س ��تقرئا وحملال
للعدي ��د من كتابات القا�ص حممود ال�س ��يد النقدية
وا�س ��تمرارا بكتاب ��ات الق�صا�ص�ي�ن �أنف�س ��هم كعبد
احلق فا�ضل وذو النون �أيوب �أنور �شا�ؤول وعبد
امللك ن ��وري ونزار عبا�س وف� ��ؤاد التكريل وغائب
طعم ��ة فرمان وانتهاء بدرا�س ��ات النقاد وكتاباتهم
النقدي ��ة مث ��ل كتاب ��ات نه ��اد التكريل وبا�س ��م عبد
احلمي ��د حم ��ودي واجمد ح�س�ي�ن والدكت ��ور علي
جواد الطاهر وفا�ضل ثامر ويا�سني الن�صري.
اعترب الناقد �أن كتابات الكتاب الأوىل �إ�ضافة نوعية
وداللة على فهم مبدعي الن�صو�ص الق�ص�صية لهذا
الفن وموقفهم منه و�إخال�ص ��هم النادر لفن الق�ص ��ة
ووعيهم الأ�ص ��يل للق�ص ��ة والنقد مع ��ا ،كما اعترب
حديث القا�ص التكريل عن جتربته الق�ص�ص ��ية يف
جملة”الكلمة”النجفي ��ة عام  1969وثيقة نقدية ال
غن ��ى عنه ��ا لدار�س ق�ص�ص ��ه ،ومقال ��ة غائب طعمة
فرمان (قيمة الوعي يف الأدب) املن�شورة يف جملة
الثقافة اجلديدة عام � 1954إرها�صا ملطامح غائب
الروائي ��ة وتخطيط ��ا �أوليا ملا حقق ��ه يف روايتيه،
ومقال ��ة ج�ب�را ع ��ن الرواي ��ة املعا�ص ��رة مرتبط ��ة
ب�إجنازات ��ه الإبداعية وروايته”ال�س ��فينة» .و�أفرد

مقالت ��ه بتقيي ��م واق�ت�راح ع ��ن الق�ص ���ص وكتابها،
وع�ث�ر يف مقال ��ة للدكت ��ور الطاه ��ر عن امل�ص ��طلح
النق ��دي عل ��ى م ��ادة للحوار مع ��ه ومناق�ش ��ته وهو
ينقب عن”ال�ص ��فحات الق�ص�ص ��ية اجلياد» .و�ألفى
فيها �س ��عيه املتوا�ص ��ل”�إىل بلورة م�ص ��طلح نقدي
�صحيح للأق�صو�صة الواقعية الكال�سيكية املحدثة
يف �أرق ��ى وان�ض ��ج مناذجها ،فان مقالت ��ه اجلديدة
م�سعى �إىل بلورة م�ص ��طلح نقدي �صحيح للرواية
يف مناذجها ال�ض ��خمة اخلالدة» .ون�شر مقالة �ألقى
فيه ��ا �أ�ض ��واء عل ��ى بح ��وث ملتق ��ى الق�ص ��ة الأول
لأنه”خط ��وة رائ ��دة �أعط ��ت ثماره ��ا املرج ��وة مبا
�ضم من بحوث جادة ومناق�شات م�ستفي�ضة فتحت
الب ��اب وا�س ��عا �أم ��ام ح ��وار الأجيال ال ��ذي امتدت
�أ�صدا�ؤه بعد �أيام امللتقى» .و�أ�ستثني بحث ح�سني
ع ��ارف عن الق�ص ��ة الكردية للمخت�ص�ي�ن وت�س ��اءل
عن ال�س ��ر يف غي ��اب بحث الناقد عب ��د اجلبار داود
الب�ص ��ري يف جملة الأقالم التي ن�ش ��رت البحوث،
و�أبقت على �أبحاث الدكتور عبا�س علوان وبا�س ��م
حمودي وفا�ضل ثامر التي ثمنها ك�أبحاث جادة يف
قراءة تطورات الفن الق�ص�صي يف العراق.
كما حلل كتاب الناقد �ش ��جاع م�س ��لم العاين”الأدب
الق�ص�ص ��ي يف الع ��راق :املنهج وامل�ص ��طلح» ،الذي
و�ض ��عه يف نق ��د درا�س ��ة الدكتور عبد الإل ��ه احمد،
مواليا”ت�ش ��دد النق ��اد �إزاء كتاب ��ات النق ��اد ظاهرة
�إيجابي ��ة �س ��ليمة ،و�ض ��رورة ال حميد عنه ��ا �إذا ما
�أري ��د للنقد الأدبي �أن ي�س ��تقر على �أ�س ���س �س ��ليمة
�صلبة»�”)...(،ش ��رط توفر املو�ضوعية والتجرد»،
ومعجبا بعناية الدكتور �ش ��جاع يف بحثه بدرا�سة
وتفح� ��ص املنهج وامل�ص ��طلح اللذين ا�س ��تخدمهما
الدكت ��ور عبد الإله يف كتابه ،ولكنه �أكد �أن”اخللط
ب�ي�ن امل�ص ��طلحات الت ��ي حدده ��ا الناق ��د ال يتحمل
امل�ؤلف م�س ��ئوليته منفردا ،فه ��و يكاد يكون ظاهرة
م�ش�ت�ركة يف الكتاب ��ات النقدي ��ة ب�س ��بب �أن نقدن ��ا
الأدب ��ي مل تت�أ�ص ��ل ل ��ه قواعد ثابت ��ة» .ورغم تقيمه
لبحث �ش ��جاع �أكد عب ��د اجلبار �أن كت ��اب عبد الإله
جه ��د كبري”انته ��ى م ��ن غربل ��ة النتاج الق�ص�ص ��ي
العراق ��ي �إىل معرف ��ة قوانني تطوره ور�ص ��د ابرز
�سماته عرب مراحل تطوره ،وهو جهد (ي�ؤهله بحق
مركز الريادة يف درا�س ��ة فن الق�ص ��ة يف العراق)».
وه ��و ما خل�ص �إلي ��ه يف مقالته عن الكتاب �أي�ض ��ا،
وبعد خواطر عن الق�ص ��ة �أ�س ��تمدها من مالحظات
حمم ��ود تيمور ،قر�أ كتابني �آخرين عن ال�شخ�ص ��ية
العمالي ��ة يف الق�ص ��ة العراقية للكاتب املتخ�ص ���ص
يف تاري ��خ احلرك ��ة العمالية رزاق �إبراهيم ح�س ��ن
و»ف�صول الكتاب وا�ضحة الداللة على قدرة امل�ؤلف
يف �إجن ��از بحثه على �أ�س ���س وا�ض ��حة ومنطلقات
فكرية طليعية مل ت�س ��مح للم ��ادة الكبرية �أن 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�س ��ة
مهم ��ة وبحق (�أول جهد م�س ��تكمل اجلوانب �أحاط
بجمي ��ع م ��ا كتب يف ف ��ن الرواية العراقي ��ة ،وربط
ب�ي�ن تطورها وب�ي�ن حماوالت اكت�ش ��اف العراقيني
�شخ�ص ��ياتهم ومقومات حياتهم الفكرية والأدبية،
وتردده ��م يف ه ��ذه املحاوالت ب�ي�ن الت�أثر بالرتاث
العرب ��ي الق ��دمي وبني الت�أث ��ر باحل�ض ��ارة الغربية
املنقولة».
ومثلم ��ا ر�أى الناق ��د عب ��د اجلبار عبا� ��س يف كتاب
الدكت ��ور عم ��ر الطالب ت�س ��اهال يف �ض ��م ع ��دد من
الكت ��ب يف �إطار الروائي ،وم ��ع ذلك فهو دون ريب
درا�س ��ة رائدة يف تراث جمه ��ول مل نعرف عنه قبل
ظهور الكتاب �إال القليل ،كما �إنها �إ�ض ��افة مهمة �إىل
الدرا�س ��ات الأدبية واىل النق ��د الأدبي العراقي يف
�آن واح ��د �أرى يف كتابات عبد اجلبار عبا�س ما هو
اق ��رب �إىل هذه اخلامتة� ،أع ��ود �إىل ما بد�أته القول
نقال عن م ��ا ورد عنه من انه ناقد زاهد وقارئ ذكي
و�ش ��اب نابغة يكفي ��ه �إن ما كتبه ون�ش ��ره على قلته
وبالرغم من اجلحود والت�ض ��ييع ل�شخ�ص ��ه� ،أبقاه
يف �ص ��فحات وخارط ��ة الأدب والنق ��د العراق ��ي
املعا�صر.

العدد ()4064

السنة الخامسة عشرة

الخميس ()16

تشرين الثاني 2017

13

من زمن التوهج

قاسم عبد األمير عجام

-1النقد ....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.

مقدمة ف��ي دراس��ــة الناقد
عبد الجبار عباس
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ولأن لعبد اجلبار عبا�س ا�سلوبه 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�ضية او تلك؟
واذ يجهر عبد اجلبار عبا�س بانه ناقد انطباعي،
ويك ��رر ح�سن ��ات منهج ��ه يف اكرث م ��ن منا�سبة،
اف�ل�ا 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 �آخرين؟
واذ يتخل ��ل �ش ��عاع او �أك�ث�ر م ��ن �ش ��م�س املنه ��ج
االجتماع ��ي يف خيمته االنطباعي ��ة ،افال يدعونا
للنظر يف ار�ض ��ية ذلك التداخل وهل كان تفاع ًال؟
وكيف؟
وت�س ��ا�ؤالت اخ ��رى ...حم�ص ��لتها ان ثمة الكثري
مم ��ا يجب عمل ��ه يف درا�س ��ة عبد اجلب ��ار عبا�س
ور�ص ��انة منج ��زه النق ��دي ،وه ��و اك�ث�ر مم ��ا

ت�س ��توعبه ورقة مل�ؤمترها او حلقة نقا�شية .ولذا
ارت�أينا ان تكون حمتويات هذه الدرا�س ��ة مقدمة
تنتقي منه ما تراه يدل عليه.
وحت�س ��ب هذه املقدمة اننا ن�ستطيع 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 امل�ؤل ��ف  -كمفت ��اح م ��ن مفاتي ��ح
الن�ص

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

الثالث  -باب املقالة النقدية كما كتبها عبد اجلبار
عبا�س
ويف هذا امللخ�ص �س�أكتفي مبا يف�ضي اليه الباب
االول.
****
واذ ننظ ��ر يف الدور الثقايف الذي كان ملنجز عبد
اجلب ��ار النق ��دي فلأنن ��ا ال ن ��رى يف النق ��د جمرد
فاح�ص ��ة لعنا�ص ��ر او �آليات ت�ش ��كيل الن�صو�ص،
تنتهي عند تو�ص ��يف تلك العنا�ص� �رـ ب ��ل هو تلك
الر�ؤي ��ة لعنا�ص ��ر االب ��داع وكيف حملت ر�س ��الة
الن� ��ص الفكري ��ة ،وما هي تل ��ك الر�س ��الة .فلي�س
العم ��ل االدب ��ي مبع ��زل عن �س ��ياق ثق ��ايف يلعب
وامل�ؤل ��ف دورهم ��ا يف �ش ��كل وطريق ��ة تركيب ��ه.
وبقدر جناح النقد  /الناقد يف الك�شف عن تفاعل
عنا�ص ��ر االب ��داع ور�س ��الة الن�ص وذلك ال�س ��ياق
الثق ��ايف ،امكن له ان ي�س ��اعد على حت�س�ي�ن ذوق
الثقافة التي ينتمي اليها.
ولق ��د مار�س نقد عبد اجلبار دوره الثقايف باكرث
من �صورة وو�سيله ،لي�س كمح�صلة ن�ستخل�صها
نحن بالبحث والتمحي�ص فح�سب ،وامنا مار�سه
فع�ل ً�ا عن قناع ��ة اعلنه ��ا يف اكرث من منا�س ��بة اذ
يق ��ول يف احدى مقاالته عن النق ��د االدبي ..انه،
�أي النقد:
«مظهر ح�ض ��اري واداة فعالة يف م�سرية التطور
احل�ض ��اري .والنق ��اد الكبار كانوا يف كل ع�ص ��ر
ر�س ��ل ثقاف ��ة وا�ص ��حاب ر�ؤى» .واك�ث�ر م ��ن ذلك
و�ض ��وح ًا وحتدي ��د ًا قوله...”.فالنق ��د احل ��ق
(وجه ��ة نظر) ترتب ��ط على نحو مبا�ش ��ر ووثيق
بنب� ��ض اللحظة احل�ض ��ارية وم�ش ��كالت الواقع،
فهو منغم�س فيها وي�س ��تعني ملعاجلتها با�س ��لحة
الكف ��اح الثقايف”والنقد العربي ال ي�ش ��ذ عن هذه
القاعدة.
ويتبدى فهمه ذاك تطبيق ًا من خالل:
-1اختياره لالعمال التي كتب عنها.
-2حمت ��وى ن�صو�ص ��ه النقدي ��ة ..وه ��ي يف
اجتاهني:
�أ-ن�صو�ص يف نقد االبداع.
ب-ن�صو�ص يف نقد النقد.
-3متابعته الظواهر والق�ضايا الثقافية.
-1اختيار االعمال
ال ن ��رى يف اختيار الناقد لعم ��ل ابداعي للتعامل
مع ��ه نقدي� � ًا جم ��رد م�س� ��ألة ذوقي ��ة  -وان كان ��ت
الذائقة الفنية حم�ص ��لة عوامل ذاتية واجتماعية
وخ�ب�رات قرائي ��ة مت�ش ��ابكة  -فح�س ��ب ،وامن ��ا
ه ��و تعب�ي�ر عن موقف فك ��ري وفن ��ي للناقد .فهو
اذ يخت ��ار عم�ل ً�ا للكتاب ��ة في ��ه ،او للك�ش ��ف ع ��ن
جمالياته ،فامنا ير�ش ��حه للتفاعل معنا ..ير�شحه
اما لالندم ��اج بالبنى الثقافي ��ة واالجتماعية ،او
لالنفراد مبا يراه له الناقد من مكانة يف الن�س ��يج
االبداعي والثق ��ايف بعامة وه ��ذه احدى مهمات
النقد الثقافية.
لقد اختار عبد اجلبار اعما ًال ابداعية يف ال�ش ��عر
والق�ص ��ة ،عربية و�/أو عراقية ،مما ر�آه قد توفر
على �ش ��روط فني ��ة وفكرية ت�ؤهله ��ا لالمتداد يف
�س ��احتنا الثقافية .فان مل تتوفر كلها  -من وجهة

نظره  -ي�ش�ي�ر �إىل م ��ا كان على العمل املختار ان
ين�ضجه ابداعي ًا كي يبلغ ر�سالته.
اخت ��ار اعم ��ا ًال حمل ��ت ،عل ��ى االغل ��ب ،ق�ض ��ايا
فكري ��ة واجتماعي ��ة �س ��اخنة ف ��ادار م ��ن خالله ��ا
ح ��وار ًا خ�ص ��ب ًا ات ��اح ويتيح للمتلقي ان يك�س ��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 اعما ًال 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�ش ��عر ..در� ��س اعم ��ا ًال ل�س ��عدي يو�س ��ف
واجلواه ��ري وبلن ��د احلي ��دري وكاظ ��م ج ��واد
وجنيب �س ��رور وامل دنقل ..ناهيك عن درا�سته
املتميزة عن ال�سياب.
ويف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ...اختار اعما ًال ليو�سف
ادري�س وجليل القي�س ��ي وغازي العبادي واحمد
خل ��ف وادوار اخل ��راط ويو�س ��ف ال�ش ��اروين
وغريهم.
ويف نق ��د النق ��د ..ناق� ��ش م�ؤلف ��ات نقدي ��ة مهمة
ليو�س ��ف ال�ص ��ائغ ،وحم�س ��ن اطيم� ��ش وعب ��د
املح�س ��ن طه ب ��در وعل ��ي عبا�س علوان وفا�ض ��ل
ثامر وغريهم.
وه ��ي اختي ��ارات اقل ما تو�ص ��ف به انه ��ا نوافذ
عل ��ى عوامل لرم ��وز م�ؤثرة يف ابداعن ��ا وثقافتنا
العربية.
-2حمتوى ن�صو�صه النقدية
قد يكون �ضروري ًا لتلم�س الدور الثقايف يف ن�ص
عب ��د اجلب ��ار عبا�س النق ��دي �أن ننظ ��ر يف �آلياته
النقدي ��ة �أو يف تطبيق ��ات منهجه وه ��ي نظرة �أو
وقفة متثل درا�سة لوحدها.
ول ��و اجملنا مالمح ن�ص ��ه النق ��دي لر�أينا كم فيها
م ��ن نواف ��ذ ودروب مفتوحه على ق�ض ��ايا الثقافة
عامة ،ففيه:
-1تعري ��ف بالن� ��ص  /الكت ��اب :ويت ��م بطريق ��ة
ت�س ��مح للق ��ارئ ان يل ��م بق�ض ��ية العم ��ل املنق ��ود
واجتاهاته اال�سا�سية مما ي�ساعده على اخلروج
م ��ن الن� ��ص 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� ،ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا مع تطور التعريف
بالعمل فينمو االملام بالن� ��ص االبداعي واملوقف
النق ��دي مع� � ًا ..عل ��ى النقي� ��ض م ��ن الكتاب ��ات
(النقدي ��ة) التي تنق�ض على العمل باحكام دومنا
حيثي ��ات او تطل ��ق �آراء يف الن� ��ص دون ان مت ��د
املتلق ��ي بتعري ��ف ب ��ه  -رمب ��ا النه ��ا تفرت�ض ان
الن� ��ص يعرفه اجلمي ��ع!!  -وبذلك ت�ت�رك القارئ
كالأطر�ش بالزفة!
بل قد يعرف عبد اجلبار مببدع (�شاعر او قا�ص)
من خ�ل�ال الن�ص االبداعي فيم ��د املتلقي مبعرفة
ع ��ن الن� ��ص ومبدع ��ه وظروف ��ه ا�ض ��افة للموقف
النقدي.
فقد عرف بال�ش ��اعر ح�س�ي�ن عبد اللطيف (ال�شاب
وقتها) من خالل جمموعته”على الطرقات ارقب

املارة”وع ��رف بال�ش ��اعر ام ��ل دنق ��ل م ��ن خ�ل�ال
جمموعته”العهد الآتي».
فاذا ت�أملنا ح�ص ��يلة ق ��ارئ ملنجز عبد اجلبار وما
فيه من تعريف مبا اختاره من اعمال ،وقد ا�شرنا
لأمثل ��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 زاد ًا ثقافي ًا واف ��ر ًا وقاعدة
متينة لالنطالق منها �إىل عوامل �أو�سع.
-2تعريف بجماليات اجلن�س او النوع االدبي:
ق�ص� � ًة كان العم ��ل املنق ��ود ام �ش ��عر ًا ،ال يكتف ��ي
عبد اجلبار حني يتناوله بالك�ش ��ف عن عنا�ص ��ره
االبداعي ��ة اخلا�ص ��ة ،ب ��ل ال بد م ��ن ان يحيل من
خالله ��ا �إىل جمالي ��ات اجلن�س ال ��ذي ينتمي اليه
العم ��ل قيا�س� � ًا على كال�س ��يكياته ،في�ض ��ع الن�ص
املنقود �ض ��من �ش ��بكة جماليات اجلن�س او النوع
االدبي ،ومن خاللها ي�ضعه �ضمن املدر�سة الفنية
الت ��ي ينه ��ج الن� ��ص االبداع ��ي منهجه ��ا او حتى
لت�سود فيه عنا�صرها .وقد يقارن املبدع مببدعني
�آخري ��ن مقارن ��ة فني ��ة ،او يقارن عمل ��ه الذي هو
ب�ص ��دده باعمال �سابقة له للك�شف عن التطور او
النكو�ص يف م�سرية املبدع الفنية.
ويف كل حال ال بد من ان تتك�ش ��ف من خالل نقده
للن�ص ر�س ��الته الفكرية و�ص�ل�ات الن�ص ومبدعه
مبحيطه ومبرحلت ��ه االجتماعية .او حتى جمرد
م�س ��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
ب�ي�ن املب ��دع والن� ��ص واملحي ��ط .ول ��و توقفن ��ا
عن ��د امثلة من درا�س ��اته وم ��ا ا�ش ��تملت عليه من
زاد ثق ��ايف ،وه ��و م ��ا فعلن ��اه يف منت الدرا�س ��ة،
لر�أيناك ��م م ��ن الق�ض ��ايا ت�ش ��تمل عليه ن�صو�ص ��ه
النقدية ،ولكننا هنا نكتفي باال�شارة فقط لبع�ض
تلك الدرا�سات ،كدرا�سته ل�سعدي يو�سف”�شاعر
الق�صائد املرئية”ودرا�سته القا�صي�ص ابو النجا
ودرا�س ��ته لف ��ن يو�س ��ف ادري� ��س الق�ص�ص ��ي من
خ�ل�ال جمموعة”لغ ��ة الآي �آي”فتل ��ك درا�س ��ات
حتل ��ل االب ��داع وتدر�س التطور الفك ��ري للمبدع
وت�ص ��لهما مبجتمعهما .اما درا�سته”الطبيعة يف
�شعر ال�شابي”فنموذج لفن مبدع ي�ؤثر بجماليات
الف ��ن الذي يعمل يف دائرته لذا يدعو ال�س ��تيعاب
در� ��س ال�ش ��ابي يف توظي ��ف الطبيع ��ة الغناء فن
ال�شعر.
وحت ��ى حني 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 للت�أكي ��د عل ��ى اهمي ��ة اال�ص ��ول الفني ��ة
للجن�س االدبي ،ويو�ضح كيف ميتد اخللل الفني
يف ج�س ��د الن�ص تارك ًا اثره ال�س ��لبي على القدرة
االي�ص ��الية للن� ��ص فح�س ��ب وامن ��ا عل ��ى ر�ؤيته
الفكرية :وعلى موقعه م ��ن مرحلته االجتماعية.
ودرا�س ��ته لرواية”�ض ��باب يف الظهرية”لربهان
اخلطيب مثل على ذلك ..اذ جاءت در�س ًا يف البناء
الفني للرواية .ناهيك عن تناولها (�أي الدرا�سة)
لظاهرة حما�س �ش ��باب الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة لكتابة
رواية (ا�ستكما ًال) ملجدهم الق�ص�صي!

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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عبد الجبار عباس
في ذاكرة االدب العراقي
باسم عبد الحميد حمودي

ل ��و عا� ��ش حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا� ،أو
بال�ض ��بط حتى الي ��وم الثالث من
كان ��ون الأول من ه ��ذا العام لكان
عمره  76عام ًا وهو عمر الن�ضوج
ال�ش ��امل والت�ش ��كل �ش ��به النهائي
ل�ص ��احب املوهب ��ة الكب�ي�رة مث ��ل
الناق ��د عبد اجلب ��ار عبا� ��س الذي
تويف يف مثل ه ��ذا اليوم من عام
 1992يف مدينت ��ه الت ��ي ولد فيها
عام  ،1941مدينة احللة وقد ترك
جو بغ ��داد الثق ��ايف وال�سيا�س ��ي
خلف ��ه من ��ذ �س ��نوات وق ��د �أرهق ��ه
الزي ��ف و�ض ��ياع التقالي ��د الأدبية
وع�ص ��ابية (امل�س ��تثقفني) اجل ��دد
من �س ��كنة الده�ش ��ة من كل �ش ��يء
واخلوف م ��ن قلم املثقف و�س ��وء
الفه ��م امل�س ��بق ل ��ه ولت�ص ��رفاته
وال�شك بكل موقف ي�صدر عنه.
كان عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س قب ��ل
�إ�ص ��داره كتاب ��ه النق ��دي الأول
(مراي ��ا عل ��ى
الطري ��ق) ع ��ام
 1971كب�ي�ر ًا يف
ت�ألق ��ه النق ��دي
وهو بعد �ش ��اب
يف الثالث�ي�ن
لقد كان �ص ��وت ًا
يتمت ��ع بذائق ��ة
جمالية عالية،
حتل ��ل املنج ��ز
ا لإ بد ا ع ��ي
نرث ًا و�ش ��عر ًا
دون اهتم ��ام
مب�س ��لمات م�س ��بقة ،كان
انطباع ��ي املنه ��ج وكان يدافع عن
انطباعيته وذائقته النقدية احلرة
بالق ��ول� ،إنه يقدم للقارئ �أ�س ��رار
اجلم ��ال يف الن�ص مو�ض ��ع النقد
دون م�س ��طرة وب ��ركار يقي�س ��ان
النوايا.
تخرج عبد اجلبار عبا�س يف كلية
الآداب جامعة بغ ��داد عام ،1964
وع ��اد �إىل مدين ��ة احلل ��ة دون �أن
يجد وظيفة منا�س ��بة فهو يكره �أن
يكون مدر�س ًا يقف و�سط التالمذة
لي�ض ��يع بينه ��م ،فاخت ��ار �إكم ��ال
ثقافته الأدبي ��ة بعد التخرج داخل

بيت ��ه
من�ص ��رف ًا �إىل قراءة م�ستفي�ضة
للإ�ص ��دارات القدمي ��ة واحلديث ��ة
حيث ب ��د�أ يكتب عنه ��ا يف جريدة
(الأنب ��اء اجلدي ��دة) ويف جمل ��ة
(الكلم ��ة) حت ��ى ا�س ��تطاع �أن يجد
له عم ًال كمحرر يف الق�سم الثقايف
لإذاعة بغداد وكان رئي�س الق�س ��م
يومه ��ا ال�ش ��اعر الكب�ي�ر ح�س ��ب
ال�ش ��يخ جعفر حي ��ث قامت بينهما
م ��ودة وح� ��س تفاهم ،وقد ا�س ��هم
عبد اجلبار عبا�س وهو يف موقعه
هذا باالت�صال بالأدباء واالهتمام
به ��م وفت ��ح الطريق للكث�ي�ر منهم

للعمل يف الق�سم كمعدي
برامج �أو حماورين.
وكانت قدرة عبد اجلبار
عبا�س النقدية قد �أتاحت
له �إعداد كتابه ال�شامل عن �شاعرية
(ال�سياب) ن�شر عام  1972ببغداد
لي�ش ��كل �إ�ض ��افة مهم ��ة للكرثة من
الكتاب ��ات ال�ص ��ادرة ع ��ن �ش ��اعر
الت�أ�سي�س مما جعله مرجع ًا للعديد
من الدرا�سات حول ال�سياب.
قبل ذلك كان عبد اجلبار عبا�س قد
�أ�صدر ديوان �شعره اليتيم (�أ�شواك
ال ��وردة الزرقاء) عام  1970الذي
مل يج ��د �ص ��دى وا�س ��ع ًا ي�ؤ�ش ��ر
�ش ��اعريته ف� ��أدرك �أن االن�ص ��راف
للعم ��ل النقدي وحده هو �أ�س ��ا�س

تفوق ��ه وقدرت ��ه عل ��ى العطاء يف
هذا احلقل احليوي حيث �أ�ص ��در
ع ��ام  1980كتابه النق ��دي الثالث
(يف النقد الق�ص�ص ��ي) ثم ا�ص ��در
كتابه الرابع (مراي ��ا جديدة) بعد
ع ��ام جامع� � ًا ب�ي�ن الدرا�س ��ات يف
ال�شعر ويف الق�صة م�ؤ�شر ًا البنية
الفني ��ة للن�ص الإبداع ��ي العراقي
والعربي اجلديد طارح ًا م�شكالت
التجني� ��س والتغري ��ب والإزاح ��ة
والك�شف بلغته الدقيقة الوا�ضحة
املحلل ��ة التي ال حتتم ��ل اللب�س �أو
الإيهام بل و�ض ��ع قيمة الن�ص يف
مكانها الفني.
بع ��د ذلك رحل عب ��د اجلبار عبا�س
�إىل القاه ��رة خ�ل�ال ع ��ام 1979
ليتعل ��م فيه ��ا �ش ��هر ًا وليلتق ��ي
مببدعه ��ا الكبري جني ��ب حمفوظ
وي ��رى ويناق� ��ش قا�ص ��ه الأث�ي�ر

(�أبو املعاطي �أبو النجا) و�س ��واه
من كتاب الق�ص ��ة وليلتقي ب�أجيال
عديدة من الكتاب متعرف ًا على لون
من العالق ��ة االجتماعية احلميمة
بينهم وهو �أمر افتقده عبا�س كما
افتقده كثريون منا فعاد من هناك
مثق�ل ً�ا بح ��زن �ش ��فيف للت�ش ��رذم
ال ��ذي كان علي ��ه الأدي ��ب العراقي
وللغة الق�س ��ر الت ��ي كانت متار�س
�ض ��ده ف�ت�رك عمل ��ه يف الإذاع ��ة
برغ ��م �إحل ��اح كثريي ��ن وا�س ��تقر
م ��رة �أخ ��رى يف مدينت ��ه الأث�ي�رة
(احلل ��ة) حي ��ث وج ��د يف العودة
�إىل اجل ��ذور نوع ًا من اال�س ��تقرار
النف�س ��ي وهو يف تف�سرينا ي�شكل
نوع� � ًا من النكو� ��ص والعودة �إىل
الرحم الأثري تخل�ص ًا من م�شكالت
اخل ��ارج الدامي امل�س ��تلب ،وكان
ابتع ��اده هذا عن الأ�ض ��واء عودة
لإعادة تقومي كل كتاباته وابتعاد ًا
ع ��ن ق�س ��رية ق ��د تفر� ��ض علي ��ه
وحر�ص� � ًا عل ��ى ا�س ��تقاللية ر�أي
يريده ��ا لنف�س ��ه ،وق ��د كان ،وكان
الو�س ��ط الثقايف يحت ��اج �إىل قلم
عبد اجلب ��ار عبا�س ودفقه النقدي
البن ��اء لكن ��ه عم ��ل يف جري ��دة
ا�س ��بوعية كمح ��رر ثق ��ايف يرعى
نتاج ��ات ال�ش ��باب ويقومها وهو
�أمر كان ال يكلفه دوام ًا م�ستمر ًا بل
ق�ض ��اء لليلة يف بغداد كل �أ�سبوع
لكن ��ه كان يح� ��س تع ��ب املب ��دع
و�ض ��يقه بج�ن�راالت الثقاف ��ة م ��ن
غري املبدعني فكان موته (فجيعة)
�إذ (وقع ��ت �ص ��اعقة عل ��ى ع ��اريف
ف�ض ��له) كما كت ��ب �أ.د .علي جواد
الطاهر الذي قال �أي�ض� � ًا�( :أ�ضاعه
قومه يف حياته ثم ا�ض ��اعه املوت
والنقد ال�س ��ليم هو اخلا�سر) ،وقد
جم ��ع الدكت ��ور الطاه ��ر والقا�ص
عائ ��د خ�ص ��باك جمموع ��ة مقاالته
التي مل تن�شر يف كتاب و�أ�صدراه
ع ��ام  1994بعن ��وان (احلبك ��ة
املنغمة) م ��ع مقدمة حتليلية لأدب
الفقيد النقدي ،ذلك املتواري حتت
�سجف املوت اجل�سدي ولكنه ظل
�إ�شارة دائمة لإمكانية نقدية كبرية
خ�سرها الأدب العراقي.

