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ـثل نقـلة في حيـاة االنسان بغض الـنظـر عن هـويته محـطـات كثـيرة بعـضـها عـابرة وبعـضهـا اآلخر 
نوعية أو أنعطافة تاريخية وقد رأيت أن أضع نفسي مشروعاً تطبيقياً لهذه احلقيقة وألنني هنا أبعد ما
أكون عن غواية السيرة الذاتيـة سأجتاوز الكثير من التـفاصيل مكتفياً بالـتركيز على محطت كل واحدة
منـهـمـا تهـدف إلى أيـصـال فـكرة (ثـقـافـية) ولكن الـالفت للـنـظـر إن مـسرحـهـمـا واحد ال يتـعـدى شارع
البس الرشـيد (مـنطـقة احلـيدرخـانة) وعلى وجه الـتحـديـد مقـهى (عارف آغـا) التي اجـتـثتـها حـضارة ا
ـقـهى الـزهـاوي. كنت ـقـابـلة  اجلاهـزة واألحـذيـة الـرجالـيـة واحلـقائـب النـسـائـية وموقـعـهـا عـند اجلـهـة ا
قهى وتتعـاطى الهم الـثقـافي بشغف من دون أن محسـوباً أو صـديقـاً جملموعـة من الشـباب تـرتاد تـلك ا
يجمعـهم رابط سياسي أو حزبي وأعتقـد جازماً إن تلـك اجملموعة الـتي يقتـحم ذاكرتي مـنها اآلن (حا
ـوصلي عبـد الرحـمن الربـيعي الصـكر كاظم احلـجاج شاكـر السـماوي عادل عـبد اجلـبار سامي ا
ـطلب الـنـحوي عبـد االمـيـر احلصـيـري-في حـاالت صـحوه – عزيـز حـسون  صبـاح اسـمـاعيل عبـد ا
فتي صبيح الشحاذ وغيرهم) هي صاحبة الفضل في إغرائي لالنتقال من مركز مرموق الدكتور رافع ا
في كرة القدم الى هامش مغمور في عالم األدب ومازال احلديث عن احملطتـ الرئيسـت في مسيرتي

الثقافية ينتظر االفصاح واإليضاح... وقد آن األوان.
-1مثقف إنـتهـازي: ألسبـاب يطول الـتفـصيل فـيها ورثت عن  تربـيتي الـطفولـية هـرمونـات انثـوية خـجولة
اضي أقفُ على ـرآة.. وأنا اآلن في النصف األول من ستينات القرن ا جعلتني أستحي من النظر إلى ا
مشارف سن الرشد واصدقائي األدباء يصوبون (نـحوي وامالئي وحالي وتمييزي) ولكنهم يثنون على
همة خواطري الرومـانسية ويحثونني عـلى طرق أبواب الصحـافة والنشر حتى إن بعضهم تـولى هذه ا

طبوع او ذاك! نيابة عني وأظهر شيئاً من بواكير كتاباتي في هذا ا
اعـتـمـد عـلى الــظن فـقط إذا زعـمت إنه عـام 1962 حـ تـعـرضتُ الى نـوبـة شـجـاعـة طـارئـة وتـوجـهت-
وكأنني أتوجه صوب معركة عظيمة- إلى مبنى قد في منـطقة احليدرخانه تقطنه جريدة بغدادية إسمها
(الشرق) دخلتُ البناية وبيدي مقالة نقدية (ما سأذكره يقع في دائرة الظن كذلك) تتناول أعمال الروائي
إحسـان عـبـد الـقدوس او إحـدى رواياته الـتي حتـمل عـنـوان (في بـيـتـنـا رجل) إذا لم تـخـذلـني الـذاكرة
ـكان الذي قـابل تقـوم على لغـة شديـدة التهـذيب... وسألت عن ا قـالة شـديدة القـسوة ولـكنهـا با وكانت ا
كن ألحد أن يأخذها مني ووجدت نفسي في غـرفة صغيرة تـصلح أن تكون زنـزانة إنفرادية ليس لها
سوى مروحـة منـضديـة صغيـرة في تمـوز يشـوي الوجوه ويتصـدر واجهتـها رجل سـتيني الـعمر مئوي
تاعب يعتمر سداره تعود الى العصر احلجري وبدلة من مخلفات السلـطان عبد احلميد الثاني وفمه ا
ال يتوقف عن نفث الدخان فالرجل ال يستعمل أعواد الثقاب الن نظام التدخ عنده يقوم على (إشعال)

ة. اجلديدة من عقب السيجارة القد
في تلـك اللـحـظة الـتـاريـخيـة من عـمـر الزمن كـنت أعـشق الـشـعر احلـر والـسيـاب إلى حـد الـهوس بغض
الـنـظـر عن كــوني ال أفـهم ثالثـة أربـاع هــذا الـفن الـغـريب عن تــربـيـتي (الـدراسـيــة) في أحـضـان الـشـعـر
العمودي وسمعت صوتي يقول (السالم عليكم) إال إن حتيتي اإلسالمية انطلقت من غير صدى او ردة
ـر عـليـها فعل كان رمـاد سجـائره يـتـساقط من اصـابعه الـصـفر فـوق كدس األوراق الـذي أمامه وهو 
بالشطب أو الـتمزيق من دون التـوقف عن الشتائم الـتي ال تصلح للـنشر ألولئك الـكتاب  (الزعـاطيط) كما
طاف وشـوم باجل إن مصيري لـن يكون أفضل منهم وسينتهي بي ا نعتهم ورأيت في حلظة الرعب ا
ـا تكـون مبـتكرة ولذلك تمـنيتُ الـهرب من أول مـواجهة هـمالت مع شتـيمة ر كما أنـتهى بـهم الى سلـة ا
(صـحـفـيـة) في حـيـاتي إال إن فـرصـة االفالت بـاتت مــسـتـحـيـلـة وهـكـذا أوهـمتُ نـفــسي وحتـايـلتُ عـلى

احلقيقة! لعل الرجل لم يسمعني فأعدت حتيتي بصوت سمعه سابلة شارع الرشيد!!
غـمــرني الـفــرح بـعـد أن تــلـقــيتُ نـصف حتــيـة (وعــلـيـكم) أعـقـبــهـا بــسـؤال أقـرب مــا يـكــون إلى الـعـراك
[ها...شتريد?]... استحضرت كل ما امتلك من طاقة الرقة والعذوبة وأجبته [استاذ ... العفو... يعني ...
راهقـة باستخفاف ثم ألقى عليّ خطبـة حافلة بـالتهديد عندي مقالة!] نظر الى خوفي وسنـوات عمري ا
ـدون أصـابـعـهم في البـحـر لـيالمسـوا الـقـمر والشـروط [اسـمع يـا ولـد... إذا كنت من اجلـمـاعـة الذين 
ويقولون هذا شعر حر فال مكان لك هنا] وردّ عليه رعبي ردّاً جميالً انـتزع غضبه عنـدما شتم السياب

الئكة والبياتي والشعر احلر وحامله وساقيه وشاربه!!! وا
أشهد انني رسـمت البشـاشة على وجهه وغادرتُ اجلريـدة متعـافياً مرضـياً عنه وعندما بـلغتُ الشارع
واستـقـبلـني الـناس وتـنفـستُ حـريتي شعـرت بوخـز النـذالة كنت مـوبوءً بـاالنتـهـازية من جـهاتي االربع
ـوقف الـوحـيـد الـذي أرّقـني مـدى عـمـري وكنـت وما زلت وكـنتُ ومـا زلت أحـاول تـطـهـيـر ذاتي من ذلك ا

سؤول والسلطة وينامون قريري العيون!! أعجب من اولئك الذين يبيعون أقالمهم ابتغاء مرضاة ا
ـثـقف: بعـد مـحـطـتي االولى عام  1962التي انـتـهت بـوخز ضـمـيـر ال يرحم صاحـبه نـشر  -2مفـهـوم ا
بكر ا خفّفَ هـذا النصـر ا مقالتي كـاملة على نـصف صفحة لم يتغيـر فيهـا حرف وال عنـوان فرعي (ر
شيئاً من الوخز) بدأت محطة ثانية قبل انقضاء عقد من الزمن غير ان هذا العقد كان حافالً بانقالبات
ـاضي على نـهايـتها وجدت نفسي اجتمـاعيـة واقتـصادية أربكت حياتي فمع اقتـراب ستـينـات القرن ا
ـسـائـيـة له ) ثم أبـاً عـلـيه أن يـعـيل والـديه وزوجه وولـده وأن يـتـدبـر اقـسـاط الـدراسـة اجلـامعـيـة ا (زوجـاً
ولزوجه ورأس مالي الوحيد ال يزيد على  40ديناراً هو راتبي الشهري من وظيفتي معلماً حديث العهد
باخلدمة وكان ثالثة أرباع الراتب يـذهب لألقساط والديون ولذلك كان أقاربي واصدقائي وأهل الطرف
يـقـدمون لـي (صدقـات) مـغـلـفـة بـعـبـارات مـدروسـة بـعـنـاية حتـفظ لـي ماء الـوجه عـلى غـرار هـذا (نذر او
رحـلـة من النـضـال الشـخصي ضـد الـعوز واحلـاجـة كنت قـد وضعت صوغـة او هديـة ... الخ) في تـلك ا
خطواتي األولى على طـريق الكتابـة وبات غير مـطبوع ينـشر لي قصة قـصيرة او خاطـرة او مقالة ثـقافية
ـدة الـتي تـمـتـد الى بـدايـات الـعـقـد السـبـعـيـني أن تـعـامـلت مع أي فـن من فـنون ولم يـحـصل طـوال تـلك ا
الصحافة اما خارج هذه الصغائر فحدث مالم يكن بـاحلسبان ح دعاني الصديق سامي احمد ونحن
نحتسي الشاي في عارف آغا الى الكتابة في مجلة صدرت حديثاً تعنى بقضايا الطلبة والشباب مقابل
ـبلغ يعادل ( (4اضعاف فـرحة الزواج.. مكافـأة اسبوعـية قدرها ( (4دنانير عـلى كل مقالة ومثل هذا ا
وقبضت أول مـكافـأة.. وبدالً من العـودة بها الـى البيت مـحمالً بـأطايب الطـعام التـي نراها فـقط او نسمع
ـبـلغ حـتى آخـر درهم عـلى (الـثـقـافـة) وأنـا أفـكـر بـعـقـلـيـة رجل اقـتـصادي أن هذه الـكـتب بـها أنـفـقت ا
ستساعدني على مواصلة الكتابـة بواقع مقالة اسبوعية او ما يعادل ( (16ديناراً في الشهر وفي بعض
االشهر ( (20ديناراً تنقلـني من البرولـيتاريـا الرثة الى الـبرجوازيـة الترفة أما األهم ثقـافياً فيـتمثل في
صـطلحات الـفخمة) هي ا كانت (ا إن كتابـاتي ستصبـح مفعمـة بلغـة عاليـة جداً مصـطلحـات فخمة ور
ـصطلحات ثقـف عندي يومها هو الذي تزداد كتـاباته بعشرات الـتعابير وا شغلي الشاغل الن مفهوم ا
واالستـشهـادات الفـلسـفيـة والفـكـرية واألدبـية.. وهـكذا قـدمتُ مقـالتي الـثانـية وانتـظرت نـشرهـا أسبـوعاً
واسبوع وانصرمت  3اسابيع ولم تـرَ النور فقصـدت صديـقي وعاتـبته النه لم يفِ بـوعده.. اسـتغرب
من كالمي وقال [ لم أتسلم أية مقالة منك] لكنه كمن تذكر امراً سحب ورقة من أحدى االضابير وقال
[لعلـها هـذه] بلـهجـة تفوح مـنهـا السـخرية وطلب مـني ان اقرأ مقـطعـاً مقـوساً بـاالحمر فبدأت أقرأ [إن
زمـكـانـيـة احلـدث في أطـار ظـروفه  خـاصـة الـتـراجـيـديـة قـد يـؤدي الى نـوع من الـتـداخل الـنـفـسي بـ
الــتــشــظي األيــديــولــوجي وبـ حــالــة الــوجــد الــصـوفي ولــكــنه يــتــجــنى بــالــضــرورة عــلى مــعــطــيــات
ـعـرفة وفي هذا اجملـال يـقول طـلـوب هـو االقتـراب خـطـوة من أنطـولـوجـيا ا البـاراسـايـكـولوجي بيـنـمـا ا
برترانـدرسل...] قاطعـني وسألني [هل فـهمتَ جمـلة واحدة من مـقالتك?!] وألنه شـعر بحـرجي فقد حاول
مواساتي [صديقي الـعزيز... الثقـافة بساطة وصـدق فكري ووعي عميق]  ومنذ ذلك التـاريخ الذي يعود
ـصـطـلحـات بال حـساب ظنـاً مـنـهم بـأن أعلى الى خمـسـ سـنة وأنـا اضـحك من اولـئك الذين يـنـثرون ا
درجات الـثقـافة هي الـتي حتتـاج الى قار كف وهي التي يـضحـكـون فيـها عـلى اآلخرين  وال ينتـابني

احلرج أذا ذكرتُ : في اليوم الثاني بعت الكتب بدينار واحد فقط.. والله العظيم بدينار واحد فقط!!   

يـ وجـميع ـثـقفـ واالكـاد قـيم في االردن مـحـمد مـظـفر االدهـمي ا ي الـعـراقي ا نـاشـد االكاد
ركـزيـة جلـامعـة االنـبـار. وقال االدهـمي في مـنـشـور على كـتـبـة ا الراغـبـ الـتـبرع بـالـكـتب لدعـم ا
ـنتـدى الـعراقي لـلـنخب والـكـفاءات يـقـوم بحـمـلة تـبـرع للـكـتب بجـامـعة االنـبـار التي واتسـاب (ان ا
ـركـزية بـسـبب داعش والـعـمـليـات الـعـسـكريـة). ودعـا (االصـدقـاء االعزاء في االردن تـضررت مـكـتـبـتهـا ا
ـباركة) واضاف (ان من لـديه الرغبـة بالتبـرع يتصل بـهاتفه في االردن برقم . ( لـلمساهـمة بهـذه احلملة ا

.(00962 - 795115961
لتقى العراقي للثقافة والفنون في العاصمة االردنية ندوة ي للملكية الفكرية اقام ا ناســـــبة اليوم العا و
. وحتدث لــــــــكيـة). وذلك في بيت الثـقافة والفـنون بجـبل احلس بـعنوان (االدب والفن الـعراقي وحقـوق ا

سرحي عواد علي واالديب سالم الشــــيخ. في الندوة كل من الكاتب الصحفي شاكر نوري والناقد ا
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الــيـوم ونـحـن نــقـتــرب من
نــهــايــة الــعــقـد الــثــاني في
األلفـية الـثالـثة لـيس عيـباً
أن نــتـعــلم من كُــتّــاب كِــبـار
وقـفـوا عـنـد هـذه الـقـضـيـة
مـــثل الـــكـــاتب األمـــريــكي (
فيـتز جيـرالد ) كـاتب رواية
(( غـاتسـبي العـظيم )) ح
يــرشــد ابـنــتـه ويــحـاول أن
يـــعــبــر عـن قــضـــيــة وحــدة
ـــضــــمـــون أو الــــشـــكـل وا
الــــتــــكـــامـل بـــ الــــفــــكـــرة
ووسـائل/ ســبل الــتــعـبــيـر
عنـها حـ كتب لـها اآلتي:
" لــو شــعــرتِ بــأن لــديك مـا
تــقـولــيـنه وإنّ مـا تــريـدين
قــوله لـم يــقــله أحــد قــبــلك
فإنك لن تـهدئي مالم جتدي
وســـيـــلــة مـــا لــلـــتـــعــبـــيــر.
وسـتكون وسـيلة لم يـجدها
أحـد من قـبل. وعـنـدهـا فـإن
الــشيء الـذي تــريـدين قـوله
والـطـريـقـة الـتي سـتـقـولـ
بـــهـــا ذلـك ســـيـــمــــتـــزجـــان
ويـصبـحان جزءاً ال يـتجزأ
وكأنـهما نـبتا في رأسك في
الـوقت نــفـسه .... إن كل مـا
ـرء وفـكـر فـيه يـلـد عـاشه ا
من تـــلـــقـــاء ذاته أســـلـــوبــاً
جــديــداً. عـــنــدمــا يــتــحــدث
فإنهم النـاس عن األسلوب 
عـــادة يــــدهــــشــــون قـــلــــيالً
جلــدته ويــخــيل إلــيــهم أن
احلــــــــديـث يــــــــجـــــــــري عن
األسـلـوب فـقط. هـذا بـيـنـما
هم في احلـقـيـقة يـتـحـدثون
عن مـحـاولــةٍ لـلـتـعــبـيـر عن
فـكـرة جـديـدة بـالـقـوة الـتي
تـــنـــعـــكـس مـــعـــهــا في كل
شيء أصـالة الهـدف بشكل

حازم. " ((  (( 1
إذن البـــــــد مـن وجـــــــود
بدع أن يقوله شيء يريد ا
شــرارة في الــفــكــر والـروح
تُـلـهِب مــوهـبـته ومــخـيـلـته
الــفـذة. أمــر خـارق يــحـتـاج
إلى وسـيـلـة فـنيـة مـبـدعة ..
مــضــمــون مــتــقــدم وجــديـد
ــا يــريــد الــتــعــبــيــر عــنه 
يــوازي ويـــســاوي الـــهــدف
الــســامي الــذي يـــقــتــضــيه

اخللق اإلبداعي.
من هـنا تـقوم الـعـملـيات
الـــروحـــيـــة والـــعـــقـــلـــيــة (
الـــهــــنـــدســـيـــة ) في داخل
ـشــغل الــروحي لإلنــسـان ا
ــبــدع لـــبــنـــاء الــعـــمــارة ا
اخلالدة التي يُراد أن تُشيّد
وتــعـبـر عن عـمـلـيـة انـتـقـال
حـيـوي / ديـنـامـيكـي من ما
هو ذاتي وفردي إلى ما هو

ــا هــو وطــني اجــتــمــاعي; و
وقــومي إلى مـــا هــو إنــســاني
ـتح الـعبـقري شامل .. حـيث 
مـن لـــــواعـج روحه بــــــوصـــــفه
مــعـــيـــنــاً ال يـــنـــضب  ورائــداً
ـا هــو خــالـد قــائـداً يــتـنــبــأ 
وأبــدي في الــكـــون وطــبــيــعــة
اإلنـــســـان الـــروحــيـــة لـــيـــقــدم
لـلـبـشـريــة والـروح اإلنـسـانـيـة
النبيلـة كل ما هو خير وجميل

ومتحضر.
يز (( هذا هو بالضبط ما 
ــكـن عــدهم األعالم )) الـــذين 
من (( بُناة العالم )) سواء في
عــالـم الــفــكـــر والــفــلـــســفــة أو
اإلبــداعـات األدبــيــة والـفــنــيـة;
وكــذلك الــقــيــادة الــســيــاســيـة
احملنكة الهادفة خلير شعوبها

والبشرية عامة ! 
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ــــنــــطــــلق فــــإنه مـن هــــذا ا
ـكـننـا الـقول إنّ الـتـطابق مع
الـــواقع ومـع الـــطـــبـــيـــعـــة أو
محـاكاتها بدقـة متناهية ليس
هـــو بــــالـــضــــرورة عالمــــة من
عالمــات بــراعـة الــفــنــان حـتى
وإن كـنـا في عـصـر لم تُـكـتشف
فيه (( الـكامـيرا )) بـعد والتي
ســــــتـــــــجــــــعل مـن األعــــــمــــــال
الــفــوتــوغــرافــيــة أمــراً عــاديّــاً
فـيـصـبح التـركـيـز عـنـدئـذ على
زاويــة الـــرؤيــة أو جـــمــالـــيــة
وذكــــاء الـــلـــقـــطــــة بـــالـــدرجـــة
األســـــاســـــيـــــة ولـــــيـس عـــــلى
الـتطـابق مع الواقـع والتـعبـير
عـــنه بـــدقـــة فــائـــقـــة; بل عـــلى
الـرؤيــة الـفـنــيـة والــقـدرة عـلى
ـكن تسـمـيته االلـتـقاط أو مـا 
مـجــازاً إعــادة خـلق وتــشــكـيل
الـواقع مـن جـديـد أو بـصـورة

فنية ذكية.
إعادة خلق وتـشكيل الواقع
ـهمة األساسية من جديد هي ا
ــبـدع حلــسـاســيـته لــلـفــنـان ا
ـــرهــفــة خلـــيــاله الـــعــالـــيــة ا
احمللّق الستـثنـائيـته وتمـيزه
الستثـماره كل مخزونات صور
الــــوجـــــود والــــعــــالم وإعــــادة
ـها هـضـمـهـا وتـمـثلـهـا وتـقـد
بــــصــــور وصــــيـغ وأســــالــــيب
جـديدة .. ولـعل هـذا األمـر كان
ومــا يـزال من أهم إشــكـالــيـات
ـعــاصـرة من بــدايـة الـفــنــون ا
عــــصــــر الــــنــــهــــضــــة وحــــتى

الســـــاعة ! 
وإذا مـا حتدثـنا بـلغة األدب
 –وجانبه القصصي على وجه
الــــتـــحــــديـــد  –فــــإن الــــكـــاتب
الـعـراقي (( ذو الـنـون أيوب ))
× ((  (( 2كــان يــجـاهــر بــشـدة
واقـعـيـته الـتي وصـفـهـا بـأنـها

ومن ثم البروليتاري.
وهـكـذا فـإن طـبيـعـة الـرؤية
لهـذه الواقعـية هي التي حتدد
عاصر; مفـاهيم النقـد األدبي ا
وفـيـمـا إذا كـان هـذا الـنـقـد مع
ـــــيـــــاه اجلـــــديـــــدة فـي واقع ا
متحرك  –ومع توسيع ضفاف

نهر الواقعية  –أم العكس ?!
ـبـدع ـكن لـإلنـســان ا هل 
الــواقــعي أن يــقــوم بــتــحــويـر
الواقع الـذي يصوره كما كان
يـفعل دوسـتويفـسكي ألغراض
وأهـــداف أيــديـــولــوجـــيــة مع
بقائه واقعياً أصيالُ ?! أجاب (
بـورسوف ) عـلى هـذا الـسؤال
بـنعم وأكـده في صـفـحة ( 69

ذكور سابقا.  (من كتابه ا
ـالحــــظـــة من خـالل هـــذه ا
بــالــذات الـــســؤال واجلــواب
أشجـب الغـمـز من قـنـاة كـافـكا
كـــمــا فــعل ( بــورســوف ) ذاته
حـ كــتب: (( أمـا كـافــكـا فـإنه
يقدم لنا عـملية حتوّل اإلنسان
إلـى حـشـرة كـقـضـيـة حـتـمـيـة
وهـــذا كل مـــا فـي األمــر  –ص
(( 138 وأعتـقـد إنّ هـذا ليس
ـا هـو (( كـل مــا في األمــر )) 
سخ " وكل توحي به قصة " ا
أعمال كافكا بقدر ما أعتقد أن
مـوضوعـة احلتـمـية مـقحم في
هــذه اجلـمــلــة; كـمــا إن كـافــكـا
بـجـرأته الـفـنـيـة الـعـظـيـمـة قـد
حـــوّل اإلنـــســــان إلى حـــشـــرة
كــســيــاق مــطــابق مع جــزئــيـة
واقع ونـــــظـــــام اقـــــتـــــصــــادي
رأســمـالـي حـربي وكــوسـيــلـة
إلدانـة هـذا الـواقع من غـيـر أن
يــغــادره .. ولـعـل هــذه مــهـارة
فنية تُحسب لصالح كافكا من
غير أن ننـكر روحه التشاؤمية

أو نصفق لها !
الذي هل كـان عـلى كـافـكـا  
يـعــيش فـي (بـراغ ) فـي الـربع
األول من الـقرن العـشرين ح
ــديــنــة حتت هــيــمــنـة كــانت ا
ــتــوحــشــة – الــرأســمــالـــيــة ا
الــرأسـمـالـيـة الــتي كـانت تـعـد
العدة حلرب كونية ثانية  –أن
يـكتب كمـا كتب رواد الواقـعية
االشــــتـــــراكــــيـــــة في االحتــــاد
السـوفـيـيـتي الذي كـان يـشـهد
بــنـاء حــيــاة جـديــدة وإنــسـان
جـديد فـي ذلك الثـلث الربع من
الــقـرن الــعــشـرين من أجل أن
نـعد كـافـكـا كاتـبـاً واقـعـياً رغم
ـبـدع هـو ابن اعـتـرافــنـا بـأن ا

مجتمعه ومكانه وزمنه ?!
g «uN «Ë —œUB*«

ـصــدر: [ كـتــاب بـوريس  - 1ا
بــورســوف الــواقــعــيــة الــيـوم
وأبــــداً / مـــــنــــشــــورات وزارة
اإلعالم الـعـراقيـة عام – 1974
تـرجمة رقم ( سلسـلة الكـتب ا
 .. [ ( 19ويـــنــقـل بـــورســوف
رسالة ( فـيتـز جيرالـد ) البنته
عن مـصــدر ثـبـته في ص 117
ـــصـــدر هــو (( من كـــتـــابه وا
مـســائل األدب /  / 1966عـدد

22 )).
 - 2ذو الــــــنــــــون أيــــــوب: في
الــطــبـعــة الــثــانــيـة مـن روايـة
الدكتور إبراهيم: حياته وآثره
( صـفـحة   – ( 19طـبع شـركة
الـتـجـارة والـطبـاعـة في بـغداد

1960م.

بـعــمق وقـوة هـذه الــذاتـيـة في
ظل تعقد العالقات االجتماعية
واإلنتاجية في قرن حتاول فيه
ـــتـــوحـــشـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة ا
السيطـرة على العالم من جهة
وتـهـدد بـحرب نـوويـة ال تـبـقي
وال تـذر من جــهـة ثــانـيـة كــمـا
جنـــحـت في تـــفـــكــيـك االحتــاد
الــســـوفـــيــيـــتي والـــســيـــطــرة
األحاديـة على العـالم ( سيطرة
ـتـحدة األمـريـكـية ) الـواليـات ا

من جهة ثالثة ?!
كل بـــــاحث مـــــاركـــــسي أو
ـعـلـومـات مـجـرد قــار مُـلّم بـا
اركـسية بـاد ا األوليـة في ا
يـعرف أهمـية بلـزاك وكل كُتّاب
واقـعـيـة الـقرن الـتـاسع عـشر (
وخاصة الـعمالقة الروس ) في
الـكـشف عـن حقـيـقـة الـواقع أو
مــــــوضــــــوعــــــة (( االلــــــتــــــزام
بـالتـصويـر الـصادق لـلواقع ))
.. الـكـشف عن عـيوبـه وإدانته;
ولــذلـك يــتـــحـــتم عـــليّ الـــيــوم
الـتـساؤل: ألـم يـفـعل ( كـافـكا )
الـفعل الثـوري واإلنساني ذاته
ضـــمـن واقع مــــتــــحـــرك واقع
جديد  –وهو خارج من احلرب
الـكـونـيـة األولى ومـتـجه نـحـو
ــيـة ثــانــيــة - ولــكن حــرب عــا
بـأسالـيب فـنيـة راقيـة التـعبـير
والتكنيك وأبعد نظر من مجرد
رؤيـة الواقـع وتسـلـيط الـضوء
عليه ?! ألم يكن ( كافكا ) مليء
بالـغضب جتاه هذا الـعالم كما
ورد في سـطـور    ( بـورسـوف
/ ص  ( 89ذاتـــه رغــم اآلراء
الـسـلبـيـة الـتي طـرحـهـا اجتاه

أدب كافكا ?!
ـاركـسي ـفـهـوم ا من هــذا ا
األصـيل لـفـهـم الـواقع بـوصـفه
كــونـاً مـتــحـركــاً وديـنــامـيــكـيـاً
يـعــتــمــد قــانـون الــديــالــكــتـيك
والــــنـــفي  –ونــــفي الــــنـــفي –
أنـطـلق في فـهم ثـوري حـقـيقي
لـــتـــفـــهم اإلبـــداعـــات األدبـــيـــة
ا فـيـها ابـداعات والـفنـيـة { 
كافكا } والدعوة إلى توسيع
(( ضـــفــاف الـــواقــعـــيــة )) إلى
مكنة وأرى في أبعد احلدود ا
ــاركــسـيــة شـكالً من ــبـاد ا ا
أشكـال " رؤيا العالم " ولكـنها
لــيـــسـت هي الـــعـــالم الـــثـــابت

تحجر ! ا
ـشـكـلــة تـتـلـخص في وكل ا
رغـــبــة الــهــنــغــاري ( خــازي )
والــكــثــيــر من كــتــاب احلــقــبـة
الــسـوفــيــيــتــيـة في أن تــبـقى
كـما الـواقـعـيـة عـنـد ضـفـافـها 
كــتب في اجملـلــة الـهـنــغـاريـة [
كـــريــتــيــكــا  – 1964 –الــعـدد
التاسع ] وكـما ورد في كتاب (
ـــذكـــور أعاله ( بـــورســوف ) ا
ص  .( 28 –وبهـذا نـكـون ضد
خلق (( أشـكال فـنيـة جديدة ))
مـيز. مـثل الطـابع الكـافكـوي ا
لـكـن أمـرأ كـهـذا يــسـد الـطـريق
على عملية جريان مياه جديدة
في نـــهــر الـــواقـــعـــيـــة عـــامــة
والواقـعية االشتـراكية خاصة
الــــتي يــــدافع عـــنــــهـــا         (
ــــجّـــد بــــورســــوف ) والـــذي 
كــتــابـــات { بــلــيـــخــانــوف }
ــســـتــمـــيت من أجل ودفـــاعه ا
هـذه الواقـعيـة التي كـان ينـشأ
في رحــمـهـا األدب االشـتـراكي

تــفـوق واقــعـيــة ( أمـيل زوال )
لكـننا سنلمـس ببساطة كم هو
الــفـرق هــائل وكـبـيــر بـ هـذه
الـــروايــة وروايـــة الـــتـــكــرلي  
( الرجع الـبـعـيد ) عـلى الرغم
من أنهـمـا يـستـمـدان مادتـهـما
األســاس من الـــواقع الــعــراقي

ذاته ?!
ـبـدع إذن من اهــتـمـامـات ا
– الــــــــــــــــواقـــــــــــــــعــي اخلـالق 
واخلــــصــــائص اجلــــوهــــريــــة
لـلــمــدرسـة الــواقـعــيـة  –لـيس
الـــــنـــــظـــــر إلى الـــــواقـع بـــــكل
تناقضـاته وإشكاالته احلياتية
والـــفــكـــريـــة عــلى حـــدّ ســواء
ولــيس مــجــرد االســتــعـارة من
هذا الـواقع وعـكسه عـلى نـحو
مـن األنــــحــــاء أو مـــــحــــاكــــاته
والــــتـــطـــابـق مـــعه فــــقط .. بل
والــــعــــمل عـــــلى خــــلـق ســــبل
وطـرائق فنيـة مبتـكرة وجديدة
تلقي عملية حتبب إلى نفس ا
احلث عـلى تـغيـيـر هـذا الواقع
نـحــو األفـضل وذلك من خالل
الــتـمــسك بــالـقــيّم اإلنــسـانــيـة
السـامية السيمـا فضيلة احلب
ـسـتـقـبل اإلنـسـانـيـة والـثـقـة 
الوضاء وما إلى ذلك من أمور
مـعنوية إيـجابية عـالية تفضي
ــطــاف إلى خــلق في نــهــايــة ا
تـراكــمـات كـمــيـة في مــسـتـوى
الوعـي والعـاطـفـة اإلنـسـانـي
وتـؤدي إلى تـغـيـر نـوعي نـحو

األحسن.
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هل تــلــغـي واقــعــيــة الــقـرن
الــعــشــريـن بــشــكــلــهــا الــعــام
الســـــيّـــــمـــــا { الـــــواقـــــعـــــيــــة
االشــــتـــراكــــيــــة } عــــلى وجه
واقعية التحـديد واخلصوص 
( بلـزاك ) والقرن الـتاسع عشر

برمته ?!
ورد هـذا الـسـؤال في ذهني
وأنـــا أقـــرأ الــــفـــصل األول من
كـتــاب ( بـورسـوف: الــواقـعـيـة
الــيـــوم وأبــداً ) خــاصــة حـ
ناقش الكاتب موقف (( روجيه
جارودي )) من ( كافكا )  –كما
نـاقض لكـافكا ـوقف ا ناقش ا
الذي كـتبه الهـنغاري ( خازي/
اليــوش مــيــشــتــيــر خــازي ) –
فـوجـدت إن مـثل هـذا الـسؤال
واجلـــدال حــــوله أمــــر غــــيـــر
معقول وغير مفيد بتاتاً; إذ إن
الـواقع ذاته في تـغـيـيـر وتـبدل
دائمـ مـثـله مـثل الـنـهـر الذي
جتـــري فـــيه يـــومـــيــاً مـــيـــاهــاً
جديدة حتى وإن بـقيّ يحتفظ
باسـمه القـد الذي أشتـهر به

 . منذ آالف السن
فـإذا كـان (( كـافـكـا ال يـنـفي
بـــلـــزاك )) كــمـــا انـــتـــهى إلـــيه
جـارودي عندمـا كان ماركـسياً
فإن   ( بـورسوف ) يـسـتاء من
وضع " ذاتــــيـــة كــــافـــكــــا " في
مستوى العمق البلزاكي نفسه
[ كــمـا ورد في صــفـحـة ( ( 27
ـذكـور في الـهامش من كـتابه ا

رقم .[1
وهــــــكـــــذا فــــــإن الـــــكــــــاتب
الــســـوفــيــيـــتي ( بــورســوف )
يغمـز من قنـاة " ذاتية كـافكا ".
ولــكن أال يــشـعــر قــار الــقـرن
الـعـشـرين الـيوم  –خـاصـة في
نـهــايــة هـذا الــقـرن احملــتـدم -

روجيه جارودي  فيتز جيرالد  ذو النون أيوب 

غالف الرواية


