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 قصص جاسم محمد صالح لألطفال

w½ULŠ— WKOLł 

غرب   ا

قياس الذي وضعه السردية وفق ا
الكـاتـبـان اسـاساً لـدراسـة مـؤلـفات
كاتـبـنا مـؤكـدين على سـؤال  واحد
هـو : ((هل تــتــمـتع قــصص جـاسم
مــحـــمــد صـــالح بـــبــنـــيــة ســـرديــة
مـتالحمة ومحـكمة حـسب النموذج
الـعـامـلي والـنـقـد األدبي احلـديث ?
)) (الـدراسـة - ص 7). لــقـد تـوصل
الــبـاحـثـان إلى أن الـدراسـات الـتي
تناولت اعمال االديب جاسم محمد
صـــالح قــد نــظــرت الـــيــهــا بــأعــ
تربوية ال تمت لنظرية النقد األدبي
بــصــلـة مــبــاشـرة  ,في حـ ركزت
دراسـتهما  واعطـيا اهتمـاماً كبيراً
لـلــقـضــايـا الــفـنـيــة والـســرديـة في
اعـمـاله وتـمــكـنت من كـشف الـلـثـام
عـن الـبـنـيــة الـسـرديــة في قـصـصه
اس (الدراسة – حسب نظـرية غر
ص 10).لقد تيـقن الباحثان الى ان
((جاسم محمد صالح قد ساهم في
إثـــــــراء ثـــــــقـــــــافـــــــة حـب الـــــــوطن
ـجـموعـاته الـقـصصـيـة ورواياته
ـشـوقـة , ومـسـرحـيـاته الـهـادفـة وا
حــيـث اســتــطــاع ان يــرسخ الــقــيم
الـوطـنـيـة واالنـسـانـيـة لـبـنـاء جـيل
يــــتـــــقــــبل الـــــعــــيش مـع اآلخــــرين
ومتمسك بتـراثه وأصالته الوطنية
دون أن يـجـرده الـغـزو الـثقـافي من
هويـة االم )) . (الدراسة  –ص( 21
ثقف في , ينظر أيضا كتاب : (ا
مــــدارات احلـــــضـــــور اإلبــــداعي –
قــراءات في جتــربــة أديب األطــفـال
جــاسـم مــحــمــد صــالح)  –تــألــيف
الـدكـتـور سعـد مـطـر عبـود : بـغداد
.(129ص - 2010
لقد تعامل الكاتب جاسم محمد    
صــالح  مع شــخــصــيــات قــصــصه
بــذكــاء وحــكــمــة ورسم مالمــحــهــا
وهــنــدس حــركـاتــهــا بــشـكـل دقـيق
ومتقن:(( فالشـخصية من العناصر
األســـاســـيـــة الـــتي تـــدفع عـــجـــلـــة
االحــــــداث الى االمــــــام وتــــــخــــــاق
الصراع  ,كمـا وانها تعـتبر اساساً
لــلـدراســة الـســرديــة احلـديــثـة )) .
( الـدراسـة  –ص , (31إضـافـة الى
ان (جاسم محمد صالح) كان بارعاً
جـــداً في الـــوصــول الـى نــفـــســـيــة
االطـفال والـتعامل مـعها بـكل حنان
ورقـــة وأعـــتـــبـــر كـــتـــابـــاته عـــامالً
مــســـاعــداً لـــتــحـــقـــيق مــا يـــريــد ,
فــــالـــكـــاتـــبـــان ومـن خالل قـــراءتي
ـستفـيضـة للـدراسة كـانا مـوفق ا
جــدا وبــارعــ في دراســة أعــمــاله
فــهــمــا يــقــوالن عـنـه : ((لـقــد وظف
جاسم محمـد صالح مرسالً خارجاً
يتالءم مع نفسية الطفل وما يرغب

فـيه أو يالمــسـهـا ويــحـســهـا وتـقع
سـاعد يظهر عليه ناظره  ,وعامل ا
عـلى مـسـرح االحداث لـيـبـعـد طريق
ســـــيــــر الــــفـــــاعل الـى الــــهــــدف)) .

(الدراسة - ص38).
والـــعــامـالن ( الـــذات الـــفـــاعـــلــة –
ــثالن دوراً مـحــوريـاً ـوضــوع )  ا
وأســاســيــاً في الــســرد ويــخــلــقــان
ا يـؤدي حضـورهما الى الـصراع 
اسـتمـرارية الـسرد  ,فـلهـذا ال تخـلو
ــصــنـفــة من قــصــة من الــقــصص ا
رسل هذين العامل  ,اما العامل ا
فـــقـــد كـــان له حـــضــور فـي جــمـــيع
الــــقـــصص اخملــــتـــارة  ,ولـم تـــنس
الـدراسة دور الـكـاتب في استـعـمال
ـفـهوم الـرمـزية كـوسـيـلـة لتـقـريب ا
الى الطفل وشـده اليها  ,وقد ذكرت
الـدراسـة بـأنه: (( يسـتـطـيع الـكاتب
هارته الفنـية وبغطاء من الرمزية
ـعـان ومـضـامـ ان يـزود الـطـفـل 
ذات مغزى تـربوي وانساني وحتى
وان اخـفق الـطـفل في ان يـربط هذه
ــفــاهــيم الــرمــزيــة بــواقــعه الــذي ا

يعيشه)) . (الدراسة - ص 130).
لـقـد أكـدت الــدراسـة بـشـكل ال يـقـبل
الــشك بـأن الــكـاتـب (جـاسم مــحـمـد
صــالح) لـه بــاع كــبـــيــر وطــويل في
مــجــال فن الــكــتــابـة لـألطـفــال وانه
تـمكن من حتقـيق ما يريـده لألطفال
بــشــكل جــمـــيل ومــقــبــول وأخــاذ ,
فـالـدراسة ذكـرت : ((تـكـونت أعـماله
الـسرديـة على أسس فـنيـة ليبث من
خاللــهـــا (اي الــكــاتب ) مـــضــامــ
سـاميـة يغرسـها في نفـوس األطفال
وال نغالي إذا قلنا ان البعد ,
الـتـربـوي يـكـون بـارزاً في أعـمـاله))

(الدراسة - ص49).
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إن الـغايـة التي امـتلـكها كـاتبـنا في
جـــمــيـع قــصـــصه لـألطــفـــال غـــايــة
تــربـويــة وجــمــالـيــة وقــد تــوصـلت
الـدراسـة  بـشـكل دقـيق الى ان هـذه
الــــقــــيم مــــنـــبــــثــــة في كل قــــصص
وروايــات الـكــاتب والــســبب في كل
ـتلك حـسـاً وطنـياً ذلك ان الـكاتب 
صادقاً  ,وإن الكـتابة لألطـفال عنده
لـيـست مـتـعـة بـحـتـة بل هي رسـالـة
تـربـويـة بـنـاءة تـهـيئ أطـفـال الـيـوم
لــيـــكـــونـــوا رجــال الـــغـــد ... رجــاالً
مـخلـصـ وواع ومـحـصنـ ضد
كـل مـا يُـحـاك ضـدهم وضـد وطـنـهم
من مــؤامـرات  ,وخـلــصت الـدراسـة
الى ان قـصــصه :      (( تـغـرس في
ـبـاد الصـحيـحة كـيانـهم الـقيم وا
في تــعــامـلــهم مـع هـذا الــظــواهـر ,
ويكـثر هـذا النوع في مـنجـز كاتـبنا

السردي)) . (الدراسة - ص 49).
إن قـصص األطـفال الـتي تركـز على
االشـخـاص كـفـاعـلــ في الـعـمـلـيـة
السردية ألنها تؤثر اكثر من غيرها
عـلى عـقـلـيـة الـطـفل وتـسـيـطر عـلى
ذهـنيته ومـساحة تـقبلـه السيما اذا
راعى الكاتب اجلوانب النفسية في
كتاباته  ,وقد توصلت الدراسة إلى
ذلك بـــقـــولـــهـــا : (( يـــراعي جـــاسم
محـمد صالح في قـصصه اجلوانب
الـنــفـسـيـة خملــاطـبـيه  ,ويــقـدم لـهم
ـــرفـــرفــة في ســـمــاء ثـــمــار روحه ا
الـطـفـولـة نـاثـراً كـلـمـاته عـلى ارض
الـطـفـولة الـطـريـة اخلـصبـة فـتـنـمو
حـباً وفرحـاً وسنـابل دروس وعلوم
سيـحـصـدهـا الطـفل بـأنـامل خـياله
الــــواسـع)). (الــــدراســــة ص38)  ,
وفـي مـكـان آخـر مـن الـدراسـة الـتي
تـنبهت الى أهـمية الـشخوص التي
خـلقها الـكاتب جاسم مـحمد صالح
وأسـتلـهـمـها من خـيـاله األخاذ وأن
هـذه الــشـخـوص اخلــيـالـيــة تـلـعب
دوراً مـهماً فـي بناء وتـطوير عـقلية
الـــطــفـل ومــخـــيـــلـــته فـــذكــرت ان :
((الــــشـــخــــصـــيــــات هي مـن صـــنع
اخلــيـــال وأنــهــا تـــعــيـش في عــالم
ـتـخـيل ولـكــنـهـا جتـرب شـؤونـنـا ا
اخملـتلفة وتـرتبط بالـعالم اإلنساني
وتثير في الكبار والصغار ردة فعل
تعـبر عن تـفاعـلهم مع تـلك االمور))
. ( الدراسـة - نـقالً عن اسـابـرغر -
ص102).  وشـــخــصـــيــات قــصص
جـــاسم مـــحــمــد صـــالح تـــتــجــاذب
وتتـفاعل فيـما بـينـها من خالل تلك
الـــعالقـــة الــســـرديـــة والــتـي كــانت
اساساً قامت عليه الدراسة  ,فهناك
((عالقــــات ديــــنـــــامــــيــــكــــيــــة بــــ

الـشخـصـيـات على أسـاس ثالثـية (
الـرغــبـة  –الــتــواصل - الــصـراع )
وان منطقاً حـسياً ونظاماً متالحماً
يـــحـــكـــمـــان قــصـــصـه لألطـــفــال ))
.(الـدراسة - ص34). وأن الـصورة
الــــتي تــــظــــهــــر مـن خالل حــــركــــة
الـــشـــخـــصـــيــات ومـالمـــحــهـــا هي
الـصــورة الـتي يــحـلم كـل طـفل بـأن
يكـون عـلـيـها  ,وعـلى هـذا االساس
جنح الـكـاتب جـاسم مـحـمـد صـالح
ـا جنـاح فـي كل أعـمــاله األدبـيـة ا
فـي خــلق صــوره الــفـــنــيــة بــبــهــاء
وجــمــال ورونق مــعــبــرة عن هــدفه
وطـــــمــــوحـه الــــتـــــربــــوي فـــــهــــو :
ـبدع ((يـصوغـهـا من خالل خيـاله ا
فـي صورة تعـيد تـشكـيل الواقع في
صورة جـديدة تعبـر عن وجهة نظر
الــكــاتب جتـاه اخلــبــرة احلـيــاتــيـة
الــتي يـريـد نــقـلـهــا الى الـقـار من

اجل حتقـيق هدف وجـداني وثقافي
ومــعــرفي وتــربـوي ووســيــلـته  في
كتـوبة)) . (الدراسة - ذلك الـكلمـة ا

ص45).
W¹œdÝ WÝ«—œ

ان الـدراسة الـسـردية الـتي تـناولت
قـصص جــاسم مـحـمــد صـالح وفق
ـاس كــانت نـاجـحـة جـداً رؤيـا غـر
ومـوفـقـة  الـى حـد كـبـيـر ,من حـيث
أنــهــا أكــدت عـلـى أن : (( الـعــامالن
ثالن وضوع)  (الذات الفاعـلة - ا
دوراً مـحوريـاً وأسـاسيـاً في الـسرد
ــا يــؤدي ويــخــلــقــان الــصــراع  ,
حضورهما الى استمرارية السرد ,
فــلــهـذا ال تــخــلـو قــصــة واحـدة من
ــــصـــنـــفــــة من هـــذين الــــقـــصص ا
ـرسل فـقد الـعامـل  ,امـا الـعـامل ا
كـان له حـضور في جـميع الـقصص
ــا أن الــطــفل يــحب اخملــتــارة  ,و
االطالع ويبحث عما يجهله جند ان
ـــرسل يـــنــبـــعث من ذات الــعـــامل ا
فـاعـلة  ,أي أن هـنـاك رغـبـة نـفـسـية
حتفز عـامل الفـاعل للقـيام بـفعل ما
)) .(الدراسة - ص29).ختـاماً ال بد
لي أن أقــول وبـعـد اطـالعي الـدقـيق
عـلى كـتـاب ( قـصص جـاسم مـحـمد
صـالح لألطـفـال  –دراسـة سـرديـة )
مـن تألـيف الـدكـتـور الـقـديـر (حجت
رسـولي) و األسـتـاذ في قـسم الـلـغة
العربية في جامعة بهشتي بطهران
والـسـيـد (عـلي مـفـتـخـر زاده) طالب
الـدكـتـوراه في فـرع الـلـغـة الـعـربـية
وآدابـها في جـامـعة بـهـشتي  ,إنـها
دراســة نـــفــســيـــة نــاجــحـــة وانــهــا
تـناولت وبـكل صـدق اعمـال الـكاتب
الـعـراقي جـاسم مـحـمد صـالح وفق
ــــاس الـــســـرديـــة ’ نـــظــــريـــة غـــر
فـــالـــدارســان مـــثـــقــفـــان وواعـــيــان
ومــطـــلـــعـــان بـــشـــكل كـــبـــيــر عـــلى
الـثــقـافـتـ الـعـربــيـة والـفـارسـيـة ,
وإنـهـمـا أحـسـنــا صـنـعـاً في تـقـد
كــاتب عـــراقي كــبـــيــر الى الـــشــعب
االيــــرانـي مــــؤكــــدين مـن خالل ذلك
ــو ثــقــافـــة األطــفــال في تــطـــور و
الـعراق وتـقدمهـا على يدّ كـاتب يُعد
من ابــرز كـتــاب الــطـفل في الــعـراق
والـوطن الـعـربي  ,ومـنًّي للـدارسً
كل الـتوفـيق واالحـتـرام وأتـمنى ان
يـقـومـا بـتـرجـمـة كل أعـمـال الكـاتب
وجـهـة لالطـفـال إلى لـغـتـهم لـتعم ا
ـرجـوة من الدراسـة والله الفـائدة ا

ولي التوفيق .
{ تــألـيـف حـجت رســولي & ســيــد عـلى

مفتخر زادة
جامعـة بهشـتي  / قسم اللـغة العـربية –

طهران.

يتـميز أديب األطفال الـكبير جاسم
مـحمـد صـالح بأنه عـلم مـتمـيز في
مـيـدان الـكـتـابـة لألطـفـال من خالل
نـتاجـاته الكـثـيرة والـرائعـة والتي
قـدمـها لـلـمـكـتـبـة العـربـيـة بـجـهده
اخلـــاص  ,فــــهـــو دؤوب ويــــعـــمل
بــصـــمت وبــعـــيــد كـل الــبـــعــد عن
االحــتــواء  ,فــلـــقــد كـــرس حــيــاته
خلدمة الطـفل وترص ثقافته بكل
جد واصـالة  ,فـهـو صاحب رسـالة
ومــبــدأ  ,حــيـث عــمل عـــلى بـــنــاء
الـطفل وحتصيـنه وتعزيـز انتمائه
لــلــوطـن والـتــراث واحلــضــارة مع
زرع روح احملـبـة والوئـام والسالم
في نــفــسه وصــوال إلـى االعــتـراف
بـــاآلخــر ونـــشـــر ثـــقـــافـــة احملـــبــة
والـتـسـامح فـيه  ,فـهـذا الـرجل من
خالل مـــجــامـــيـــعه الـــقــصـــصـــيــة

والـروائيـة ومنـذ ثـمانـينـيات الـقرن
ــاضي عـــمل عـــلى تـــرســـيخ هــذا ا
ــفــهـوم  ,لــهــذا فــقــد اسـتــحق ان ا
يـكون أديـب األطفـال االول ليس في
ـــا في عــمـــوم الــوطن الـــعــراق وا
الـعـربي  ,حـيث تُــرجـمت كـتـبه إلى
ــيـــة ألصــالـــتــهــا تــسع لـــغــات عـــا
وإنــسـانـيــتـهـا وعــلى هـذا األسـاس
يــعـــدُّ واحـــد من أدبـــاء الــعـــالم في
مـجـال أدب األطـفـال  ,فـقـد سـمـعتُ
عـــــنـه وقـــــرأتُ له وتـــــابـــــعـــــتـه في
مــحـاضــراته ونــدواته  ونـشــاطـاته
الــثـقــافـيــة اخملـتـلــفـة فــكـان شــعـلـة
مــتـوقــدة من الــنــشـاط  ,ال يـكلّ وال
لّ وإبـداعـاته لم تـنـقـطع يـومـا ما
وخــصــوصـــاً حــيـــنــمــا الـــقت عــنه
عروفة محاضرة األديبة اليابانية ا
في مـكتبة مـجلس النـواب الياباني
بــعــنـوان :   (( أديب من الــعـراق
يــضــيف لـــلــيــابــان أســطــورة ))
وكــانت تـقـصــد روايـته :( مــلـكـة
الشمس) التي استلهمها الكاتب
ة من األساطير اليـابانية  القد
فشذبها ونقحها وأعاد ,
ــهـا إلـى األطـفــال بــشـكل تـقــد
ا كان ... أبهى وأزهى وأروع 
وكـــان آخـــرهــا هـــذه الـــدراســة
ـــيـــة الــتـي كُــتـــبت عن األكــاد
قــــصــــصه لـألطـــفــــال من قــــبل
الــــدكــــتـــور (حــــجت رســــولي)
وطـالب الـدكـتـوراه (سـيـد علي
مـفــتـخـر زاده ) والـتي صـدرت
في بغداد في  303صفحة من

احلجم الكبير . 
    قـلـيـلـة جـداً هي الـدراسات
الـتي تنـاولت أديـبنـا ونـتاجه
الــقــصــصي وفق (الــنــظــريــة
الـــســرديـــة) الـــتـي طـــرحـــهــا
اس)  ,فكيف احلال إذا (غر
كانـت في مجال قـصص األطفال ? ,

وألهــمــيـة كــاتــبــنـا جــاسم مــحــمـد
صــــالح فــــقــــد تــــنــــبه الى ابــــداعه
شـخـصــان في ايـران وحتــديـداً في
جـامـعـة بـهـشـتي في طـهـران وهـما
الـدكـتــور (حـجت رســولي) وطـالب
الـدكتوراه (سـيد علي مـفتخر زاده)
حـــيث قــــامـــا بــــدراســـة قــــصـــصه
وروايـاته وحتليـلها حتـليالً سردياً
وفـق رؤيـــــــا وتـــــــوجـه ونـــــــظـــــــرة
ــاس) إلى مــفـهــوم الـقــصـة , (غـر
وهـذه الدراسة تـشكل إضافـة مهمة
ـكـتـبـة الـعــربـيـة وهي ايـضـاً الـى ا
اول دراسـة في مـجـال أدب األطـفال
في إيــران وعن أديب عـراقي كــبـيـر
كأديبنا جاسم محمد صالح  ,حيث
ـنت الـدراســة وســلـطت الــضـوء بـيـَّ
عـــــلى كل اجلـــــوانب اإلبـــــداعــــيــــة
ــؤلف في والــفــنـيــة الــتي بــثــهــا ا
قـــصـــصه اخملـــتــــلـــفـــة حـــيث أكـــد
اس ـوذج غـر الـباحـثـان : (( أن 
ــرونـة وطـــــــاقـات الـذي يــتـمــتع 
هائلة لتحليل القصة )) ( الكتاب –
ص 5).   لـــقــــد أكـــد الــــبـــاحــــثـــان
رغــبــتــهــمــا في اخــضــاع كــتــابـات
الــكــاتب الــعـــراقي جــاسم مــحــمــد
صـــالـح لـــدراســـة ســـرديـــة حـــسب
ــاس  ,وتــمــكــنــا من نــظــريــة غــر
حتـلــيـلـهــا عـلى أسـاس (الــنـمـوذج
الـعاملي) وكشف الـلثام عن بنـيتها
ـتـالحـمــة واحملــكـمــة وعن تــنـوع ا
الـفواعل وتـكرار مـتـتالـيات سـردية
كما متـشابـهة في مـعظم قـصصه  ,
بـرهنت الـدراسـة أيضـا عـلى جناح
هـذا الـنــمـوذج في حتــلـيل الـبــنـيـة
الـقصصـية في مجـال  أدب األطفال

(ينظر ملخص  الدراسة  –ص6).
إن الــنــظـــريــة الــســرديــة تــبــدأ من
أقـيـسـة لـسـانـيـة تـمـهـيـديـة تـعـتـبر
الــنــحــو (قــواعــد بـنــيــة اجلــمــلـة )
ـوذجاً أسـاسـيـا لـبنـاء الـنـظـرية إ

غـربية إنها انتـهت من وضع التصور النـهائي لبرنامج الدورة الـ 24للمعرض الـدولي للكتاب في الـدار البيضاء والتي قالت وزارة الثقـافة واالتصال ا
يشـارك فيـهـا عدد كـبـير من الـكُـتاب واألدبـاء. وجـاء في بيـان الوزارة أن »مديـريـة الكـتـاب واخلزانـات واحملـفوظـات في وزارة الـثقـافة واالتـصـال أنهت

صياغة البرنامج الثقافي الذي يتميز هذه الدورة باستقبال مصر كضيف شرف.«
صرية والـذي سيعرف فقـرات ثقافيـة موزعة على عدد من وأضاف البيان »في هـذا اإلطار جرى تنسـيق فقرات البـرنامج الذي اقتـرحته وزارة الثقافـة ا

احملاور.«
ـغـربيـة وأسـئلـة الثـقـافة وإشـكـاالت الدرس الـفـلسـفي ودور الـراحل جمـال الـغيـطاني ـصـرية ا ـغربـية ا وتابـع البـيان »بـ هذه احملـاور.. تاريـخ العالقـات ا
ات كتب وقراءات شعرية وفقرة فنية من تنشيط صرية القصيرة إضافة إلى تقد غرب وأبحاث في القصة ا وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر وا

فرقة التنورة للرقص الشعبي.«
ـصري ب مشارك في إطار برنامج غاربة وا ثقف والكـتاب والباحث ا تقام الدورة الرابعـة والعشرون في الفترة من  18- 8فبراير ويشارك فـيها عدد من ا
ركـز القومي للترجمة أنور مغيث واألم العـام السابق للمجلس األعلى للثقافة شارك من مصر مدير ا ضيف الشرف ومشارك في فقرات البـرنامج العام. ومن ب ا
محمـد عفـيفي ورئـيس حتريـر مجـلة أخـبار األدب طـارق الطاهـر والكـاتب سعـيد الـكفـراوي والروائي سـعيـد نوح والشـاعر سـامح محـجوب والـناقـدة هالـة البدري

والناشر شريف بكر والشاعر فريد أبو سعدة والشاعر زين العابدين فؤاد إضافة إلى فناني العود إسالم محمد طه وفادي عادل غالي.
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يعتمد ذات الناقد والنقد األخالقي
موضوعي يعتمد موضوع النص.
د. نـــهــيــلـي: اخــتــرتـــهــمــا بـــســبب
الــتــنــاقـض فــالــشيء ال يــعــرف إال

بنقيضهِ.
ــاذا ال يـتــدخَّل الـنــقـد في  : حــسـ
عـمـلــيـة اإلســراف بـنـشــر هـذا الـكم
ـاذا ال يـحـاول الـكـبـيـر من الـكـتب? 
إصالح البـعض مـنـهـا ورفض ما ال

كن إصالحه?
د. نهيلي: ليس من واجب النقد وال
النـاقـد فـحص الـكـتب قـبل نـشـرها
هـذا واجب دور الـنـشر وبـالـتـأكـيد
فــإنَّ دور الــنـشــر احملــتــرمــة سـواء
كـانت حـكـومـيـة عـامـة أم خـاصة ال

تنشر إال الكتب اجليدة.
ــنـاهج كــاتب الـســطـور: فـي كـتب ا
ـياً لـيس ـعـتـمـدة أكـاد الـنـقـديـة ا
ة وجـود لـلـنقـد االنـطـبـاعي. فكلُّ ثَمـَّ
الـنـقــد يـبـدأ انــطـبـاعــيـاً في قـراءته
ــنــهج وأنَّ األولى قــبل اخـــتــيــار ا
ـة االنــطـــبـــاعــيـــة هي حـــركـــة فــنـــيـَّ
كــالـــســريــالــيــة فــهـل يــوجــد نــقــد
ســـريـــالي? والـــنـــقـــد االنـــطـــبـــاعي
انــطـبــاعي ألنَّ الـنــاقـد يــتـحـدث عن
نـفـسه وكـتــبه ومـؤلـفـاته ومـقـاالته
ويحاول إظهار ثقافته وهو يعكس
اقــد الــشـخــصــيـة وجــهــة نَـظــر الــنـَّ
ودرجــــة اســــتـــمــــتــــاعه بــــالــــنص
ــشـاعـر عــلى حـسـاب الهـتـمــامه بـا
ـضمـون وإهمالـه الشكل العـقل با

في جـلسـته علـى قاعـة احتاد أدباء
دهـوك بـعـنـوان الـنـقـد االنطـبـاعي
واألخـالقـي: األسـس وأســـــــالـــــــيب
االسـتـخدام يـقـول الـدكـتـور نـعـمة
الله حامد نهيلي ان الناقد يُضحي
بـالــنص في سـبــيل إظــهـار ثــقـافـة
اقــد وأفــكـاره االجــتــمـاعــيـة أو الــنـَّ
الـسـيـاسـيـة أو الـتـاريـخـيـة. الـنـقـد
األخالقي مـرتبـط باجملـتـمع وقـيمه
الـــديـــنـــيــــة وعـــاداته وتـــقـــالـــيـــده
وأعرافه... واالنطباعية ظهرت كرد
فــعل عـلى الــواقـعـيـة والــعـقالنـيـة
بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلى االنـــفـــعــاالت
والــعــواطف وظــهــر الــكــوجــيــتـو
االنـطبـاعي: أنا أشـعر أنـا موجود
بدالً من الـكوجـيتـو الديكـارتي: أنا

أفكر أنا موجود. 
االنـطباعـية تعتـمد الالمنـهجية في
ابـتـعـادها عن الـنص تـعـتـمد ذوق

وثقـافة النَّاقـد ومقاييـسه اجلمالية
ومـيـوله الـشـخـصـيـة لـلـمـدح والذم
ــاقــد قـــد يــضــرُّ بـــالــنص وهــذا الــنـَّ
ـقروء وقارئه ومـجتمعـه. وانتقلت ا
ـقولـة وردزورث الشـعر إلى األدب 
نتيجة طبـيعية النسياب االنفعاالت
وأناتول فرانس قيمة أي نص أدبي
في نوعيـة االنطباعات الـتي يتركها
في قـارئه ويـعتـبـر طه حـسـ زعيم
االنـطـبـاعـيـة الـعـرب كـذلك تـلـمـيـذه
محـمد مـنـدور وقد دعـا يحـيى حقي
فـي كـتــابه خــطــوات في الــنــقـد إلى

االنطباعية.
د. نفيسة إسـماعيل: هل االنطباعية
ــجــتــمـع كــاتــبه أم تـــربط الــنـص 
ـجـتمع نـاقده االنـطبـاعـية تـعتـمد
إصدار قـرارات قـاطعـة عـلى النص
فـعالم يعـتمـد النـقد األخالقي? كيف

ترى النقد األدبي الكردي?

د. نـهيـلي: كنتُ قـلت يجب مـالحظة
مـصـدر الـنص اجـتـمـاعـيـاً وهـدفه.
أمـا سؤالـكم كيف أرى الـنقد األدبي
الــكـــردي يــســـتــلــزم إصـــدار حــكم
ـــكــنـــني الـــقــول إنَّ مـــطــلـق رغم 
نشور معظم النـقد األدبي الكردي ا
في الـــصـــحف واجملـالت هـــو نـــقــد

انطباعي.
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د. حـــمــيــد بــافي: مــا الــعالقــة بــ
األخالق واالنـــطـــبـــاعـــيـــة? الـــنـــقــد
األخالقـي يـعــتـمــد سـلــوك الـفـرد أم
ســلــوك اجملــتــمع? مــا عالقــة الـدين
بـــالــــنـــقــــد األخالقـي ومـــا عـالقـــته

باالنطباعي?
د. نــهــيـلي: الــقـيـم األخالقـيــة الـتي
حــددهــا الــديـن نــحن نــؤمن بــهــا

ولهذا ما زالت محفوظة بيننا.
فـهــمي بـااليي: بــدأت االنـطــبـاعــيـة
برسمِ الـفنان الفرنـسي كلود مونيه
1872لـــوحـــةً عـــام 1840 - 1926
Impression, وأطـلق عــلـيـهـا اسم
Sunrise/ انـــــطـــــبــــاع الـــــشـــــمس
شرقة. حيث عـلى الرسَّام التعبير ا
عن انـطـبـاعه فــحـسب وأنْ يـسـعى
بــبــســاطـة أنْ يــكــون هــو نــفــسه ال

شخصاً آخر.
ـاذا اخـترت د. عـبـدالـوهاب خـالـد: 
الـنقـد االنطـباعي والـنقد األخالقي?
أليس الـفرق بـينهـما كـبيـر جداً حد
الـتنـاقـض? الـنقـد االنـطـبـاعي ذاتي
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دهوك
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غالف القصص

احدى اجللسات النقدية في دهوك

إلصداره األحـكـام كـمـا كـان الـنـابـغة
الـذبيـاني يفاضـل ب أشعـار العرب
في جــاهــلــيــتــهم األولى: اخلــنــسـاء

أفضل من حسان بن ثابت.
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د. نـهيـلي: أنتَ تـقول لـيس ثـمَّة نـقد
انـطـبــاعي ومن ثمَّ تـقــول كل الـنـقـاد
انـطبـاعـيون? وهـذا تـناقض. وتـقول

لـيس ثــمـة في كــتب مـنــاهج الــنـقـد
األدبي فــصالً لــلــنــقــد االنــطـبــاعي
وهــنــاك الــكــثــيـــر من الــكــتب الــتي
خـصصت فـصالً لـلنـقـد االنطـباعي
مثـل كتـاب د. نـبيل راغب مـوسـوعة

النظريات األدبية.
كـــاتب الـــســــطـــور: د. نـــبـــيل راغب
ـافـي وســيــاسي ومـــســتــشــار صــحـَّ

ــا هــو الــرئــيس الــســادات أكــثــر 
ي. وكـــتــابه عن الــنــظــريــات أكــاد
ـنــاهج األدبـيــة ومـا قــلـته ولــيس ا
اد حـتى أشدهم بـخـصوص كل الـنـقـَّ
منـهجـية هم انطـباعـيون في نـاحيةٍ
مـا/ كارلـوني وفيلـلو الـنقد األدبي
ص 77 تـكـاد تـكــون مـقـولـةً مــتـفـقـاً

عليها.


