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الدكتور علي جواد الطاهر ورأيه في طه حس

ـكتـبة نظم احتـاد االدباء والـكـتاب في كـربالء امسـيـة شعـرية مـفـتوحـة على حـدائق مـقر ا
ـديــنـة حـمــلت عـنــوان (قـصـائــد لـشـهــداء تـشـريـن). وقـال رئـيس ـركــزيـة وسط مـركــز ا ا
ـسعـودي لـ (الـزمـان) امس ان (عـددا من الـشعـراء واالدبـاء الـقوا خالل االحتاد عـمـار ا
ـتـظـاهـرين ودعم مـطـالـبـهم ـسـانـدة الـشـبـاب ا االمـسـيـة قـصـائـد حتـدثت عن انـتـفـاضـة تـشــرين 
شروعة). واضاف ان (عمال مسرحيا قدم ايضا خالل االمـسية جسد احدى القصائد للشاعر ا
ــسـعــودي الى ان (االدبـاء اخــتـتــمـوا امــسـيـتــهم بـكــلـمــة اكـدوا فــيـهـا مـظــفـر الــنـواب). واشـار ا
اسـتـمـرارهم بـالتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة حلـ حتـقـيق مـطـالب الـشـعب) الفـتا الـى ان (جمـيع الـذين
ـدينة لتجـديد وقفتهم سيـرة موحدة لسـاحة االعتصام وسط ا حضروا االمسيـة توجهوا عقـبها 

تظاهرين ودعم مطالبهم).         مع ا
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جــمـعــة غــيــر مـعــجب به ومــحب له بل
لـيـزوره فـقط كـأنه إسـقـاط لـفـرض وهو
مـا اســتـطـاع قـراءته بل حـاول" ولـكـنك ال
تـمـضي مـعه أكــثـر من سـطـور ونـظـرات
هــنــا وهـنــاك عــلى أول هــذه الــفــقـرة من
ـقـالـة أو تـلك.. حلــظـات وتـضـيق ذرعـا ا
وإذا بـك تـسـيـر يـدا بـيـد مع آخـرين كـطه
ـــازني أو زكي حـــســـ أو الـــزيـــات أو ا
مبـارك.. كلـهم إال الكاتب الـكبـير" تراجع.

ص١٠٧
وفي جمعة ما يجده يستقبل زواره وهو
في (الــبــجـامــة) وعــلى رأسه طــاقــيـة من
قماش البـجامة ذاتها وضـيافة العقاد ال
تــعــني أكــثـــر من فــتح الـــبــاب لــزائــريه
واقـــتــعـــاد أقــرب (تـــخت) إلـــيك في هــذه
الــقــاعــة ثم مــا عــلــيك ســوى االصــغـاء
فــالـرجل وحــده الــذي يــتــكـلم وان أردت
شاركة فلـيس اكثر من إبداء إعجاب أو ا
تأييد أو طرح سؤال! تنظر ص١١١

ويـقتـرب الظـهر ويـنفض الـسامـر وتعود
أدراجـك وتــســأل نـــفــسـك عــمـــا بــقي في
نـفـسك من زيارة (الـكـاتب الـكبـيـر) سوى
قـــولـــته ووراءهـــا مـــا وراءهـــا من حـــقــد
وحـــســد: ذلت أمـــة أديــبــهـــا طه حــســ
ومـطــربـهـا مـحــمـد عـبـد الــوهـاب. تـنـظـر

ص١١٣
ـهــابـة هــو يـرى أن الــعـقــاد ال يـوحي بــا
واجلالل والــقــدسـيــة وقــد يــرد ذلك إلى
تـــعـــاظـــمه وبـــعـــده عن الـــتـــواضع وعن
الـروحيـة ومعـانـاته النـسيـان فهـو كثـير

النسيان نسّاء!! تنظر ص١١٢
في حـ يخص األسـتـاذ الطـاهـر يخص
الـدكتـور طه حسـ بفـصل شيق واصـفاً
ـقـال إيـاه بـأسـتـاذي.. هـو الـذي خـصه 
ضـاف آخـر عـنـوانه (نـبـأ) عن نـبـأ رحـيل
طه حــــســـ وأعـــاد نــــشـــره في كــــتـــابه
(أســاتـذتي. ومــقــاالت أخـرى) تــقــرأ هـذا

الفصل فتطرب وتعجب.
 UEŠö

١—جـاء في الـصــفـحـة ١٧ وتــسـمـيـته (
عــلي) مــا نــصـه: "ولــو لم يــســـمه عــلــيــا
ـــا هــو مـــعــروف في احملـــلــة لــســـمــاه 
ـر والـبــلـدة حــسن وحـســ (....). ولم 
بــاحلـــلـــة اسم مـن هـــذه األســمـــاء الـــتي
تنتهي بتاء (طويلة): مدحت بهجت.. إال
مــا كـان مـن اسم ولـيــد جــار لـنــا ســمـاه
ـــكن أن يـــرجـع ســر أبـــوه (حـــكـــمت) و
الــتــســمـــيــة إلى أن أقــرب (حــكــمت) إلى
احلــلـــة هــو (حــكــمـت اجلــادرجي) الــذي
تــــــمـــــلك أســـــرتـه أراضـي واســـــعـــــة من
الــبــســـاتــ عــلـى طــريق احلـــلــة- بــابل

واألسرة أصالً من بغداد".
أقـول: لـعل أسـتـاذي يـقـصـد (رفـعـت) أبو
األستاذ كامل اجلادرجي وليس (حكمت)
٢--ص١٩ جـاء قــوله: "وغــيــري يــحـدثك
عن دكــة عـاكف وعـاكف هـذا قـائـد تـركي
أرسلـه السـلـطـان عـبـد احلـمـيـد (الـثاني)

هــذا كــتـاب نــشــر بــعـد وفــاة أســتـاذي
الـدكتـور علي جـواد الطـاهر (1919 أو
1922-1996) الـــــــذي عــــــــرف عــــــــنه
اهـتـمامه الـشـديـد بنـشـر إرثه اإلبداعي
والـبـحثي وقـد تـولى ذلك بـنـفسه وفي
حـيـاتـه ولـعل من بـعض دوافع ذلك مـا
وقـر فـي الـذهن مـن افـتــقـار الــبــلـد إلى
مؤسسات تعنى بإرث من رحل فهي ال

ن رحل?! تكاد تهتم باألحياء فكيف 
هـذا الــكـتـاب احــتـوى عــلى مـقـاالت أو
فــصـول ذاتــيـة من ســيـرة غــيـر ذاتــيـة
ولـقـد عـرف عن أسـتـاذي الـطـاهـر عـدم
رغـــبـــته فـي نـــشـــر شـــيـئ من ســـيـــرته
الــذاتــيــة هــو الــذي درس في فــرنــسـة
الــسـوربــون وأذهــله هـذا الــكم الــوافـر
والـوفـيـر من الـدراسـات الـذاتـيـة ولعل
في عزوفه هـذا دوافع ذاتيـة أفصح عن
بـعـضـهـا في مـقـدمـة الـكـتـاب مـنـها أن
ـا يـتـوقون إلى قـراء الـسـير الـذاتـية إ
رؤية ما للكاتب من خوارق ومغامرات
والــــطـــــاهــــر لــــيـس له شـيء من هــــذه
اخلــوارق! لــكن إذ تــطــلب مــنه جــهـات
ثقـافـيـة مـنـهـا مـجـلـة (األقالم) وجـريدة
(الثورة) كتابة شيئ من سيرة الدراسة
أو الـعـمـلـية الـنـقـدية فـلم يـجـد بدا من

االستجابة وهكذا كان.
الــكــتــاب هـذا الــذي عــنــوانه ( فــصـول
ذاتية من سـيرة غير ذاتـية) التي تولت
الـدار الـعـربـيـة لـلـمـوسـوعـات بـبـيروت
نـــشــر طـــبــعـــته األولى عــام (١٤٣٥هـ-
٢٠٠٤) ويـــقع في أزيـــد من ثـالث مـــئــة
صـفـحـة هـو هذه الـفـصـول الـتي سبق
نــشـرهــا في (األقالم) أو (الــثـورة) وقـد
جـاءت مـقـتصـرة عـلـى الـشأن الـثـقـافي
ال)- والــدرس مـــنــذ الــبـــدايــة لــدى (ا
ونظل نصفهم بـ( الكتاتيب) والكتاتيب
مــصــريــة ومــا في الــعــراق كــتـاتــيب-
وانـــتـــهـــاء بــــالـــدراســـة الـــعــــلـــيـــا في
الـــســوربــون الـــفــرنـــسي مــروراً بــدار
ــعــلــمــ الـعــالــيــة بــبـغــداد ومن ثم ا
الـرحـيل نـحـو كـليـة آداب جـامـعـة فؤاد
األول بـــالــقـــاهـــرة إلمـــضــاء ســـنـــتــ
لــيــحــصـل عـلـى الــلــيـســانـس وتــعـادل
الـبـكـلوريـوس في الـعـراق الـتي تـؤهله
لالنـــتــظـــام في الــدرس الـــســوربــوني

فــضال عن فـصـول في جتــارب الـكـتـابـة
النقدية ومؤهالت الناقد وثقافته.
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الــكـــتــاب الـــذي نــاف عـــلى ثالث مـــئــة
صــفـحــة من احلـجم الــكـبــيـر ســيـاحـة
فكرية ومعرفية لذيذة في عوالم الثقافة
واألدب واقـفـا عـنـد أسـاتذتـه سواء في
ـتـوسط والـثـانوي ويـقف في الـدرس ا
ـقــدمـة مـنـهـم أسـتـاذه (مـحــمـد احـمـد ا
ـهـنـا) ومن قـبـله مـعلـمه األسـتـاذ عـبد ا
احلمـيد حـمودي أبو  الـباحث والـناقد
بــاسم والـشـيخ أرزوقي ( الــشـيخ عـبـد
الـرزاق الــسـعــيـد) أم عن أســاتـذته في
علمـ العاليـة ويقف طويال عند دار ا
الدكتور محـمد مهدي البـصير ومنهجه
في الـــتـــدريس واألســـتــاذ طـه الــراوي
والـدكـتـور مـصـطـفى جـواد وإذ يوجب
عـلـيه الـدرس في فـرنـسة أن يـلم بـكـلـية
اآلداب بــالـقــاهـرة وفي ذهــنه األسـاتـذة
الـكـبار: طه حـسـ واحمـد أمـ وأم
اخلـولي لـكن يـفـجأ بـإعـفـاء طه حـس
من العمادة; عمـادة كلية اآلداب ويأتي
الـــتــعـــويض عن ذلـك حــضـــوره بــعض
ــســتـوى مــحــاضــراته لــكن يــفــجــعه ا
الضعيف لـلطلبـة بله األساتذة فهم في
شــغل شــاغل عن احملــاضــرة والــدرس
ســـوى الــــشـــيـخ أمـــ اخلــــولي الـــذي
يـدرسـهم عـلـوم الـقـرآن ويـكاد يـشط به
الهـوى فيـقول الـذي ال يجـوز قوله لكن
ر هذا القول اخلـطير من غير أثر ألن
الطـلبـة غيـر ابه بـهذا الـذي يفوه به
فـضالً عن شـيـخـوخـة أحـمـد أمـ التي
طلوب احمد تقعده عن تقد الدرس ا
أمـ الـكـاتب الـذي كـان ذائع الـصـيت-
كــمــا يــقـــول الــطــاهــر- يـــدخل الــصف
يائـساً مـحني الـظهر ضـعيف الـبصر
مـثــقال بـالـهـمــوم فـيـلـقي بــنـفـسه عـلى
ـنصـة حتى يـكاد يـنام عـليـها ويـفتح ا
كـتـابـاً ويـبـدأ يـقـرأ ويـعـلق وال جتـد من
يـصـغـي إلـيه. فـمـاذا كـان يقـرأ بـصـوته
الــواهن?(...) ويـنـتـهي الـدرس كـمـا بـدأ
ويـخـرج األسـتـاذ (اجللـيل) يـائـسـاً كـما
دخل يــائــســاً تــرى أمــا كــان لـألســتـاذ
ــال) مـا يـغــنـيه عن هـذه اجلـلـيل من (ا
ـهـمـة الـشاقـة جـداً عـليه وعـلـيـنا?(...) ا

ـعـروف أن الـرجل من الـغـنى بـحـيث وا
يستطيع أن يريح نفسه! تنظر.ص٢٥٨.
وهــو أحـمـد أمـ الـذي يـنـافس الـشـيخ
أمــ اخلـولـي عـلى قــلب عــائــشـة عــبـد
الــرحــمن وكل يــريــدهـا زوجــة ثــانــيـة
فـــيــفــوز اخلــولي بـــهــا حــتى إذا حــان
ـنـاقـشـة بـحث الـدكـتـوراه الـذي احلـ 
تقدم بـه الطالب مـحمد أحمـد خلف الله
وعـنــوانه (الـفن الـقـصـصي في الـقـرآن)
وأمــ اخلـولـي مـشــرفــا عــلى الــبـحث
ـناسـبة لـتـصفـية فـيـهتـبل أحـمد أمـ ا
احلساب مع اخلـولي مدعيـاً أن البحث
ـــنــهـج الــديـــني فـــكــيف خــروج عـــلى ا
نـســتــعــمل (الــفن) في شــأن من شـؤون
القـرآن وكيف يعـالج القـصص القرآني
مــعــاجلــة الــقــصص الــدنــيــوي? وعــلى

الطالب أن يعيد النظر فيها!
وهـذا الــدكـتـور شــوقي ضـيـف ال يـفـرق
بـــ الـــشـــعـــر الـــوجـــداني والـــشـــعـــر
الــغــنــائي عــاداً الــشــعــر الــذي يـغــنى;
ـغنـون شـعراً غـنـائيـاً وما ذلك يـغـنيه ا
بـصـحيح وإذ يـناقـشه تـلمـيـذه الطـاهر
في هذه الفذلكة يجيبه جازماً: أجل هي
ـغـنـون هـو شـعر مـنه. كـل شعـر غـنـاه ا

غنائي?!
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عــلـي جــواد الــطــاهــر يــفــجــؤه الــبـون
ـســتـوى الــعـلــمي لـدار الــشـاسع بــ ا
ـعلـم الـعالـية بـبغـداد في أربعـينات ا
سـتوى العلمي القرن العـشرين وب ا
لــــكـــلــــيـــة آداب جــــامـــعــــة فـــؤاد األول
ومـسـتـوى الـطالب فـي الـعـراق مـقـارنـة
لـهم بـزمالئهم في مـصـر عـلى الرغم من
الشـهـرة الـواسـعـة الـتي نـالـهـا أسـاتذة
الــكــلــيــة ومـنــهـم: عــبــد الــوهــاب عـزام
وأحمد الـشايب ومصـطفى السـقا وعبد
الـهــادي أبـو ريــدة وسـهـيــر الـقــلـمـاوي

. فضال عما ذكرت آنفاً
ولـكـي ال يـبـخس الـنـاس أشـيـاءهـا فـهو
يـشــيـد بـعــلـمــيـة الـشــيخ أمـ اخلـولي
عيد مـحمد احمـد خلف الله ودماثة وا
خـلق عـمـيـد الـكـلـيـة عـبـد الـوهـاب عزام
وتقديره للعـراقي وهو الذي سبق أن
رحـل إلى ديـــــــارهـم أســـــــتـــــــاذاً في دار

علم العالية. ا
ويـغتـنم األسـتاذ الـطاهـر شـهور مـكوثه
في القاهرة ليزور أدباء مصر وكتابها
فـــكــانـت زيــارة ألحــمـــد حــسـن الــزيــات
والــرجـل (مـــتــعـب) وزيـــارة لــتـــوفـــيق
احلـكــيم وثـالــثـة حملــمـود تـيــمـور وقـد
تـوثــقت صــلــته به واسـتــمــر في إهـداء
كتبه إليه وأخرى مخيبة لآلمال; زيارة

لعباس محمود العقاد.
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األستـاذ الطـاهر يعـلن - بدايـة- ضيقه
بالـعقاد وأسـلوب كـتابته لـذا فهو زاره
في مــجـــلــسه الــذي يــعــقــده ضــحى كل

لـتـأديب احلـلـة وكـانت بلـدة تـمـرد نـكلت
... وقد باجليش الـعثماني أكـثر من مرة
صـــوروا لــلـــســلـــطــان عـــلى أنــهـم غــيــر

." مسلم
أقـول: عـلق الــبـاحث رفـعــة عـبـد الـرزاق
محمد الذي أعارني الـكتاب على حاشية
الـــصـــفـــحــة ذاتـــهـــا مـــا نـــصه "لم يـــكن
الـسـلـطـان عـبـد احلـمـيـد في احلـكم فـقـد
عـزل ســنــة ١٩٠٩ ونـصب مــكــانه أخـوه

محمد رشاد" 
ـــؤلف احـــمـــد عــزة دروزة ٣-ورد اسم ا
مرة عـلى الـصفـحة ٤٧ لـدى احلديث عن
كــتــابه (الــتــاريخ الـعــربي) فــهــو كــتـاب
سـلس على ضـخامـته. ويرد ذكـره ثانـية
عــلـى الــصــفــحــتــ ٦١و٦٢ مــا نــصه: "
والــكـتــاب الــثــالث (....) كــتــاب ( تـاريخ
األمة العربية) مؤلفه فلسطيني يقيم في
ــعـلــمـ الـعــراق كـان مــدرسـاً في دار ا
اإلبـتـدائـية الـدرس لـيس جـديداً عـلـيـنا
فـــلــقـــد تـــلــقـــيـــنــاه من قـــبل فـي الــصف
ـؤلف الــسـوري الـســادس عـلـى كـتــاب ا
ـقدادي شبيه أحمد عـزة دروزة وكتاب ا

نطق. به في ا
قدادي; أقول: أستاذي الطاهـر يقصد با
ــقــدادي وصـــحــة اسم دروزة درويـش ا
(مـحـمد عـزة دروزة) ولـيس أحمـد كـتبت
عـنه مــقـاال في جــريـدة (الــعـراق) صـيف
سـنـة ١٩٨٩ عـلـقت عــلـيه األديـبـة سـهـام
الــنــاصـر. ودروزة مـن الــرعـيـل الـقــومي
الـــــعــــــربي األول الــــــذي عـــــمل مـن أجل
الـقـضيـة الـعـربيـة ولـد في نابـلس سـنة

١٨٨٩ وتوفي سنة ١٩٨٤.
٤- ص ٢٥٣ لــدى حــديــثه عن مــقــابالته

عــــدداً من أدبــــاء مــــصـــر جــــاء قــــوله:""
وسالمة مـوسى ومقـر مقـابالته: جمـعية
سيحي قابلته وزاد إعجابي الشبان ا
به وهــــو الـــذي يـــعـــجـــبــــني مـــنـــذ زمن

بعيــــــد".
أقول: لقـد قرأت مقـالة ألستـاذي الطاهر
ــعــنى نــشــرتــهــا ثــقــافــيـة خالف هــذا ا
جريـدة (اجلـمهـورية) في ٢٥ من تـشرين
األول ١٩٨٥ عــنـوانــهــا(سالمــة مــوسى)
أعـــاد نــشــرهـــا في كــتــابـه ( أســاتــذتي.
ومقاالت أخـرى) الصادرة طـبعته األولى
عن دار الـشـؤون الـثقـافـيـة ببـغـداد سـنة
١٩٨٧ وسـأقــتـبس مـنه مـا يـؤيـد قـولي:
"وبـــلغ الـــقــاهـــرة.. واحلـــال مـــتـــوتــرة..
والـنــقــراشي وفــاروق في أعـلـى مـراحل
الــشــدة. بــلغ وتــهـيــأ له أن يــقــرأ كــتـاب
(تــربـيـة سالمـة مــوسى) في بـلـد سالمـة
ــصــريـون مــوسى واكــتــشف الــطــلـبــة ا
الكتاب ولو قلت لك إنهم- في جملتهم-
يــجــهــلــون رجالً كــاتــبــاً اســمه سـالمـة
ـا صـدقـتـني ولـو قلت لـك إنني مـوسى 
أحتـدث عن طـلـبـة قــسم الـلـغـة الـعـربـيـة
بـكـلـيـة اآلداب ألوغـلت في تـكـذيـبي. ولو
قـلت لـك إن الـذي عـرفه مـنـهم عـرفه عـلى
أنه سالمـة حجـازي لتـوقفت عن الـقراءة
(...) وتــبـقـى الـزيــارة الــتي ال بـد مــنــهـا
ومهما يكلف األمر.. وها أنا ذا في حارة
شـعـبــيـة (..) وتـمـتــد الـيـد إلى اجلـرس
فــيــفــتح الــبــاب وتــطل امــرأة (..) قــالت
كـنك االلتقاء به في السيدة احملـترمة: 
ـسيـحيـ (..) العجب جـمعيـة الشـبان ا
من هــذا الــكــاتب الــذي عــلــمــنــا شــيــئــاً
ــكـان الـذي ال يــكـون فـيه! ويـلـتــقي في ا

وتــذكــرت مـا كــان مـن أســمـاء أوالده.
ـا ميـكـرع).. وما خـوفـو وخفـرع (ور
روي في غــيـر مــصــلـحــته من أشــيـاء
ــتـــنــاقض (..) تـــضــعه فـي مــوضـع ا
وجلست أحدثه ومعي حماستي التي
صـحـبتـني من عـراق ١٩٤٧(..) ولـكنه
لـيس مـعي..(..) ولم يـطل الـلـقاء.. ألن
أهــــرامـــاً شـــاهــــقـــة قـــد تــــهـــاوت من
مــخــيــلــتي ولم يــكن سالمــة مــوسى
الــذي إزائي سالمـة مــوسى الـذي مأل
ذهــني (..) وانـتـهى في الــنـفس شـيئ
اسـمه سالمـة موسى فـقـد مات فـيـها
ســنــة ١٩٤٨(ولــيس ١٩٥٨ حــ مـات
عـن إحـدى وسـبــعـ ســنـة)". تـراجع.

ص٢٩٥ص ٢٩٦.
٥- يــورد الــطـــاهــر في الــكــتــاب ذكــر
أخـــيه األكــــبـــر مـــراراً وتــــكـــراراً في
مـوضع الـشـكـر وعـرفـان فـضـله عـلـيه
وتيـسيـر أمر درسه فـكنت أعـلق على
اذا حاشـية الـكتـاب أو أناجي ذاتي. 
ال تـذكر اسـمه يا أسـتاذي? هـو بعض
حقه عليك وعـلينا حـتى قرأت مقالته
(أخي في جتـاربي) الـتي نـشـرها أول
مـرة في جـريدة (اجلـمـهـورية) في ٧/
٨/١٩٩٢ وأعــيــد نــشــرهــا في كــتــابه
(كـلـمـات) الـذي أصـدرته دار الـشـؤون
الـثقـافيـة الـعامـة ببـغداد سـنة ١٩٩٧
ألعـرف ويــعـرف الـقـراء أن اسم أخـيه
) فهـذا أقل ما األكـبر هـو (عـبد الـكـر
يجب عـليه وعـلينـا إزاءه أن نذكر; أن
نــذكــر عــبــد الــكــر جــواد الــطــاهـر.
وأيــاديه الــبـيض عــلى شــقــيـقـه عـلي

جواد الطاهر.
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لــــقـــد اعــــتــــمـــد احلــــريـــزي فـي ثالثــــيـــته
(العربـانة/ وكفـاح/البيـاض الدامي).. لغة
شفـافة تـتوخى الـبسـاطة حـتى تقـترب من
الـعامـيـة في سردهـا وحـواراتهـا..وتـسجل
لـروايــته فـضـيـلـة لم يـلــتـفت الـيـهـا كل من
تــنــاول ثالثــيــته أال وهي اعــتــمــاد مــعـجم
ـفـردات الـعـامـية الـتي مـبـتـكـر لـشـرح كل ا
استعملهـا شخوص الرواية في حواراتهم
وهي في الــغـالـب مـفــردات سـكــان الـفـرات
ـشـخـاب والـقرى الـتـابـعـة لـها االوسط .. ا
حيث انطلقت منـها أولى صفحات الرواية
لـــتـــؤرخ بــجـــنـس روائي يـــجـــمع مـــا بــ
رحـلـة تـمـتد من الـتـأريـخي والتـسـجـيـلي 
بدايات تشـكل اولى اخلاليا الشـيوعية في
العراق والفرات االوسط حتى الفترة التي
تــلت سـقــوط الـنــظـام الــبـعــثي عـام 2003

لم يــجــر االلـتــفــات إلى أهـمــيــة اجلـانب
األخالقي وعالقة تـلك األهمـية بـالتـحري
عن الـــصــدق عـــنــد تـــســجـــيل الـــوقــائع
التاريخية وعند كتابة رواية تسجيلية..
قـد تـكون ثـمـة مـبـررات لتـجـاوز الـصدق
لــــــصــــــالـح اخلـــــيــــــال فـي الــــــروايـــــات
الــتــاريـــخــيـــة.. لــكن الــصـــدق الــصــارم
مطـلوب في الـروايات التـسجـيلـية وهذا
مــــالم يــــلــــتــــفت إلــــيـه نــــقـــاد األدب وال
اركسيون منهم).. فاالنحياز لفكرة ما (ا
او عقيدة قد يلقي مايشبه الضباب على
ـا رؤى أولـئك الــكـتـاب أو الـنــقـاد.. وطـا
جــرى تـزيــيف بـعض احلــقـائق لــصـالح
قـضـيـة مـا قد تـكـون نـبـيـلـة.. وقـد يغض
الـنقـاد الـطـرف عن كم الـكـذب ويرون في

ذلك بعدا أخالقيا !..
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لـفتـت انتـبـاهي حقـيـقـة رائعـة وأنـا أقرأ
روايـة (الجـديــد في اجلـبـهـة الـغـربـيـة..)
ـارك  ان الــكـاتب ركــز عـلى بــشـاعـة لــر
ـعسكرما.. بل انه احلرب دون االنحياز 
قــــد تـــــنــــاول بــــالـــــوصف الــــدقـــــيق كل
ـعـسـكـر الــبـشـاعـات الــتي عـاشـهـا فـي ا
الـذي قاتل فـيه اكـثر من الـبـشاعـات عـند
اخلصـوم.. وهنـا يتـغلب مـعادل الـصدق
على مـعـادل األخالق.. فيـتـفوق عـليه في
صــــدقه وفي أخـالقـــيـــتـه... كـــذلك االمـــر
بــالــنــســبــة لــروايــة وقت لــلــحب ووقت

ارك نفسه.. للموت..لر
يختـلف األمر عند هـمنغـواي على سبيل
ن تـقـرع ـثــال ال احلـصـر في روايــته ( ا
االجراس..) ..فـالـكـاتب ورغم بـراعته في

نــقل وقـــائع احلــرب فـي اســبــانـــيــا كــان
منـحازا وبـشكل واضح لـلجـمهـوري في

مواجهتهم للفاشست ..
ثـمـة فـرق ب ان تـكـون مـنـحـازا وب ان
تكـون صادقا.. واالنـحيـاز للفـضيـلة قد ال
يـعـفـيك من دفـقـة صـدق عـند احلـديث عن
اخلصوم.. مـهمـا كان حجم الـبشاعـة عند
اخلـــصم.. بـــاســـتــرنـــاك تـــعـــرض لــظـــلم
تأريخي وعميق من قبل الـنقاد السوفيت
حـول روايته(الـدكـتـور زيفـاكـو..).. وأتهم
بـأبـشع الـنـعـوت.. ونـبـذ وطرد مـن احتاد
الكتاب السوفيت بعد فوزه بجائزة نوبل
ـــــــــتــــــــــواضع ان لــــــــــآلداب.. فـي رأيـي ا
ـبدأ.. بـاستـرنـاك قـد غـلب الصـدق عـلى ا
ولم يكن خائنا لـشعبه او بلده.. وال حتى
للـحزب الـشيـوعي السـوفيـتي في روايته
الـبسـيـطة تـلك والـتي أستـغـلت سـياسـيا
من قبل خـصوم الـسوفـيت.. في ح كان
كن لـلسوفـيت لوال قـصر نـظر قادته ان
يـــوفـــروا دعــايـــة جـــيـــدة ألديب مـــقـــتــدر
ويــتــعــامــلــوا بـروح ريــاضــيــة مـع نــقـده
البسات حدثت أبان ثورة أكتوبر.. وهل
تــــخــــلـــو ثــــورة من هــــنــــات ومـــصــــائب
وانــتـهـاكــات? كـانت الــروايـة في أصــلـهـا
روايـة حب مرتـبك فـالطـبـيب زيفـاكـو كان
مشتت الفكـر ب حبيبـت كالهما عزيزة
عـلـيه.. وصــادف انه كـان قـد اتـخـذ قـرارا
بــالـلــحـاق بـإحــداهـمــا (الرا..) واالعـتـذار
لـلـثانـيـة.. لـكن الـثوار الـبالشـفـة اقـتادوه
ا يـشبه الـسخرة.. عنـوة ليـؤدي خدمـة 
ـا حـرمه مـن فـرصـة عـمـره في الـلـحـاق
بـ(الرا..) هذه هي باخـتصـار الثيـمة التي
جـلــبت له الـعـار والـدمــار.. لـقـد دفع ثـمن

صــــدقه في نـــقـل الـــوقـــائع.. في حـــ ان
العقـيدة و(أخالقيـاتها!) كـانت تتطلب ان
يـــغـض الـــنـــظـــر عـن الـــســـالـب لـــصـــالح

وجب.. ا
اركـسية في أصـلها تـغلب الـصدق على ا
ـسـبق لـهـا أو لـغـيـرهـا.. وقـد االنـحـيــاز ا
إمــتـدح مــاركس بــلـزاك رغم كــونه كـاتــبـا
بــرجـــوازيــا لــصــدق تـــنــاوله لــطـــبــيــعــة
الــــــــــــــــــعــالقــــــــــــــــــات فـي األوســــــــــــــــــاط
ـاركــســيـة فـي أصـلــهـا الـرأســمــالـيــة..وا
استمدت الكثـير من افكار فيخته رغم إنه
فـــيــــلـــســـوف مـــثـــالـي.. يـــقـــول الـــكـــاتب
الــسـوفـيـتـي (خـاتـشـيـك مـومـدجـدان) عن
ــاركــسـيــة قــد قـدرت كــثــيـرا فـخــته (ان ا
نــضـاله من أجـل الـبـرهــنـة عــلى فـعــالـيـة
الــذات.. وبــالـــفــعل فـــإن فــخـــته قــد وجه
اهــتــمـامــا كـبــيــرا لـلــوعي األخالقي
ـشـكـلـة احلـريـة وهـكـذا فـقد رأى ان
رء كن ان يـحـصل ا الدرجـة الـتي 
عـلى احلـريـة فـيـهـا لـيـست مـرتـبـطة
فـقط بـتـطوره الـعـقـلي بل بـالـشروط
التأريخـية لوجوده وقـد تمثلت هذه
االفكار والـعديـد من االفكار اجلـدلية
ــاني الــعـــقــلــيـــة لــلـــفــيــلـــســوف اال
وبــصـــورة مـــعــدلـــة في صـــيـــاغــات
ــاركــســيــة..) في ثالثــيــة الــروائي ا
الـــــصـــــديـق حـــــمـــــيـــــد احلـــــريــــزي
(مـحطـات..) ثـمة مـحـاوالت للـخروج
ـسـبق لـلـحزب من مـأزق االنـحـيـاز ا
الـشيـوعي الـعـراقي في نـضـاله ضد
ــلــكــيــة ومن ثـم ضــد الــفــاشــيــات ا
البـعـثيـة الشـباطـية لـصالح الـصدق
في تناول الوقائع التأريخية.. فكات
ثالثيـته رواية تسـجيـلية اكـثر مـنها
روايـــة تــأريـــخــيـــة.. ولم يـــجــنح به
اخلـــيـــال كــثـــيـــرا فـــيـــصــور رفـــاقه
الـشـيـوعـيـ كإنـهم مـالئكـة.. بل هم
أناس بسـطاء طيـبون لهم اخـطائهم
وخــطــايــاهم.. وهـم في غــالــبـيــتــهم
(شــخــوص الــروايــة..) من انــحــدار
فالحي ومن بـيـئـة الـنـجف بـالذات..

ومـشاركـة احلـزب الشـيـوعي الـعراقي في
ـؤلف مـجــلس احلـكم االنـتـقـالـي لـيـعـلن ا
ـا وعـلى لــسـان احـد شـخــوصه بـراءته 
ـا وصل الـيه احلـزب من يـجـري ورفـضه 
قناعـات وتكتـيكات عـلى يد قادته اجلدد..
ان مـنـاضال مـثل مـظـلـوم يرى فـي احلزب
مدرسة ثقـفته والقت به في اتـون النضال
والتضحيات اجلسام ورأى كل تضحيات
رفاقه الـشيـوعيـ في منـاهضـة الرجـعية
كن له وال والدكتـاتوريـة واالستعـمار. ال
لولده كفـاح الذي سار على ذات الدرب ان
يــســتـوعـب انـصــيــاع احلـزب الــشــيـوعي
ائـدة الـتي نصـبـها لـلجـلـوس علـى ذات ا
ــدني االمـيــركي. روايـة ــر احلـاكم ا بـرا
الــكــاتب احلــريــزي حتــتـاج الـى دراسـات
جادة ومنصـفة فيها من الـسمو واالرتقاء
ما يستـحق اإلعجاب كمـا ان فيها من
الهنـات ما يسـتوجب الوقـوف عندها
مستـقبال من قبـل الكاتب لـيتجـنبها..
ســجـــلـت عــلـى الـــروايــة مـالحـــظــات
بسيطـة منها ان الـراوي ينسى نفسه
فــيـعـتـمــد الـعـامـيـة فـي الـسـرد تـاركـا
الــــفــــصــــحـى الــــتي هـي أداته الــــتي
اعتـمدهـا وبدأ فـيهـا الروايـة.. لكـنني
ـا اعــجـاب في احلـوارات اعـجــبت ا
الـتي كـانـت جتـري في الـعـامـيـة عـلى
لـسـان فالحـي قـرى الـفـرات األوسط..
ـكن ان تؤشر الحظـات التي  ومن ا
على الرواية دون ان تنتقص منها او
ؤلف تغنيها بل جملرد توثيقها.. ان ا
ـــا بـــدرايـــة مـــنـه خـــلط مـــا بـــ ور
الـــروايــــة الـــتـــأريـــخــــيـــة والـــروايـــة
التـسجـيليـة..كروايـة تأريخـية اعـتمد
الـســارد مــتـابــعــة ســيـرة و مــصــائـر
أبــطـــال بــأســـمــاء لــيـــست مـــعــروفــة
ــتـــلــقـي يــحـــبــهــا تـــأريــخـــيــا لـــكن ا
ويـتعـاطف مـعـها ويـعـيش مـحنـتـها..
مـثل مـظــلـوم وزوجـته وولـده.. وهـنـا
ـا ـؤلف مـع مـا اعــتـدنــاه  يــتـسـق ا
نــعـــرف من الـــروايــات مـــثل ثالثـــيــة
جنيب محفوظ حيث السيد احمد عبد

اجلــواد وزوجه امــيـنــة واوالده وبــنـاته..
وعــنــد ورود اســمــاء مــثـل ســعــد زغــلـول
ـلك فــؤاد والـنـحــاس وام كـلـثـوم وهي وا
اســمـاء لـشـخــصـيـات عـامــة نـتـفـهم ذلك..
كـذلك االمـر بـالـنـسـبـة لـروايـة األخ حـمـيد
احلريزي .. هـناك مظـلوم وعائـلته وهناك
نــوري الـــســعــيـــد وعــبــد الـــكــر وعــبــد
الـــــسالم.. لـــــكـن اجلــــديـــــد فـي االمــــر ان
االحـداث والـشـخـوص الـعـامـة واخلـاصـة
تــتـداخل فـهـنــاك لـقـاء وإن جـاء بــصـيـغـة
احلــلم بــ مـظــلـوم وعــبــد الـكــر قـاسم
ــواطن الـشـيــوعي الـزعــيم عـلى يــعـاتب ا
ـنجـزات الثـورة.. هنـاك ترمـيز التـفريط 
لـسالم عـادل زعــيم احلـزب الـشـيـوعي من
خالل شــخـصـيـة الــرفـيق مـنــيـر.. وهـنـاك
تـــداخل ودخـــول عـــلى مـــســـرح االحــداث
كشـخصـية عـامة وخـاصة لـلعـريف حسن
ا عرف سلـحة  سريع قائـد االنتفاضـة ا

تأريخيا بثورة حسن سريع. 
À«bŠô« Õd

وهنـاك اقتـباس تـسجـيلي كامـل من كتاب
ا يـدخل الرواية سـلحـة..) و (البـيريـة ا
ـؤلف عـلى مـدخل الــتـسـجـيل.. اعــتـمـاد ا
مؤلفات عديدة ومعروفـة من بينها البيان
رقم  13لــرشــيــد مـــصــلح.. كـــانت هــنــاك
ـتـلـقي اشـارات كـثـيــرة مـربـكـة... جتـعل ا
يــحـار في جتــنـيس هــذا الـعـمـل الـهـائل..
البيان رقم واحد لثورة تموز  58والبيان
رقم واحــد النــقالب شــبــاط والــبـيــان رقم
واحـد النقالبـات عـديدة مـنـها  18تشرين
تـــرد فـي ذات الـــســــيــــاق.. بل ان هــــنـــاك
اقـتـبـاسـات كـاملـة مـشـار الـيـهـا من كـتاب
حـنـا بـطـاطـو .. الخ.. ان إخالص الـكـاتب
لـقـضـيـته وعـقـيـدته واحلـماس الـبـالغ في
ـنعه من تعـاطـفه مع محـنة مـظـلوم.. لم 
اعــتـمــاد مــصـادر خلــصـوم احلــزب الـذي
عاش محنته واحبه وناضل في صفوفه..
احلــزب الـــشـــيــوعـي الــعـــراقي... وبـــذلك
استحق هو وروايـته احترامنا ومـحبتنا.
ـا سـيـسـجل له تـأريخ الـنـقـد انه اول ور
ـطـا كتـابيـا هـجيـنا كـاتب عراقي ابـتـكر 

يجمع ب اجناس روائية مختلفة هي:
(الـــروايــة والـــروايـــة الـــتــأريـــخـــيــة..
والروايـة الـتسـجيـلـية..).. وفي كل ذلك
جـمع ما بـ االلـتـزام االخالقي احلازم
والصدق الـصارم.. ثمـة مالحظة نـقدية
ال بد من قـولهـا ان ثالثيـة احلريـزي قد
كن ان نـسـمـيه الـتوقع وقـعت في مـا 
الـكــاذب او إنـقالب احلظ..حــيث تـكـون
النهايات متوقـعة ولكن ليس بالطرائق
ــتــوقـعــة نـفــسـهــا..احلـديـث عن الـكم ا
ؤامـرات التي تـعرض لـها الهـائل من ا
ــوثـقـة احلــزب الـشــيـوعي الــعـراقي وا
تسـجيـليـا على صـفحـات الروايـة يدفع
ـتـلقي لـلـيـق ان نـضـال الـشيـوعـي ا
ســيــســفـر عـن خـســارات هــائــلـة.. دون
نتـائج مـضمـونة لـلشـعب او احلزب او
احلــركــة الــوطــنــيــة.. وإن اخلــراب قــد
يـكــون خــرابــا جــمــيال وتــبــقى مــجـرد
.. لكن ـناضلـ رائع ذكريات جـميلة 
ان تــنــتــهـي الــروايــة بــجـــلــوس زعــيم
احلـزب الـشـيـوعي جـنبـا الى جـنب مع
زعــمــاء تــيــارات ديــنــيــة مــثل اجملــلس
االعــلى والــدعــوة االسالمــيــة واحلـزب
االسالمي االخواني على طاولة واحدة
دني بول ليست مستديرة مع احلاكم ا
ر...يـجـعل من ثـيـمـة انقالب احلظ بـر
الـسـمـة الـرئـيـسـة في ثالثـيـة احلـريزي
أسـاوية!!!!ورغم ان الـعديـد من بقـايا ا
ــــنــــاضــــلــــ يــــرون في ذلك قــــدامى ا
ــــؤلف وقــــد فــــتك انــــتـــصــــارا إال ان ا
بــصـاحـبـه (كـفـاح بن مــظـلـوم الــشـاعـر
ــــــنـــــاضل الـــــيـــــســـــاري..) واالديب وا

وضيعه.. لم ير ذلك على االطالق..
وفي اخلـتام ولـكي نـكـون منـصـف مع
صــديـقـنــا االسـتـاذ احلــريـزي  البـد من
االعــتــراف ان  رابــطــا  بــ االجــنــاس
االدبــيــة اخملــتــلــفــة قــد يــكــون مــفــيـدا
وضـروريـا إلخــتالق ضـرب مـسـتـحـدث
وطــريف من األدب يـكــون مـقــبـوال لـدى
تـلقـ يرون في ذلك فعال جمـهرة من ا

خالقا..

طه حسعلي جواد الطاهر 

غالف الرواية


