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بـدءًا، ومن ثريا العنوان، نشري اىل
ان مثة )واقعية( ما فتئت تهيمن
علـى بـنيـة اخلـطـاب الـنثـري
والفين الــراهن. مــا زالت فـتنـة
)الـواقع( تأسرنا، ومازلنا نتعامل
معها.. وبتأثريها كما تعامل معها
كبـار الكـاتب عرب عقـود مضت.
واذ محل القــول: )اننــا وضعنـا
الـواقعية- من بني مـا وضعنا من
اســـــالــيــب ومـــــدارس- خـلف
ظهـرانينـا( الكـثري من الـصواب،
فان قـولنا ان الـواقعية مـا فتئت
مهيمنـة  -بقدر ما- بـظالهلا على
خمتـلف النتـاج االنســاني، حيمل
الـكثـري من الـدقـة ايـضـًا.. اذ ال
ميكن االنـكار او التقلـيل من شأن
اهليـمنـة تـلك، بتـأثـري رغبـتنـا
الـذاتيـة يف ان نكون )حـداثيني(
او اكثـر حداثـة من روالن بارت،

او شرتاوس، او باختني!
وقــــد يـنـربي مــن يقــــول: ان
الـواقعية رحلت مع من رحل من
كـتاب العربـية واساطني الـثقافة
من الكتـاب االجانب.. وبقـدر ما
حيمـل هذا التـشخيص مـن حسن
نيـة، بقـدر مـا حيـمل ايضـًا من
)اغفال( حلـقيقة مهـمة، وهي ان
معظم النتاج االدبي والفين الذي
ينجـز هنـا )عربـيًا( او هـناك يف
الـطــرف )اآلخــر( مـن العــامل،
يــرتكـز علـى قـاعــدة واقعيـة،

وينبثق من ذات القاعدة.
بـالتأكـيد ال نعين هنـا الدعوة اىل
عودة )قطـار احلداثـة( القهقرى
حـيث احملـطـــات اليت مــر بهــا
وغادرهـا مطلع الـقرن املنـصرم،
أو قبل ذلك احلـني.. ان ما نـريد
االشارة اليه حتديدًا، هو ان النص
العربـي الراهن، والـنص االجنيب

يتنـاول تسـفايج يف مـؤلفه جتـربة
هــؤالء الـكتــاب بـــدءا من األجــواء
االجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
واالقتـصادية الـيت رافقت ظهورهم
ووالدتهـم، مرورا مبراحل الطفولة،
والـصبـا، واملــواقف اليت تــركت يف
نفوسـهم ندوبا ال متحـى، والنزعات
واهلـــواجــس الـيت تـصـــارعـت يف
ذواتهـم، والقلق الــذي طغــى علـى
تفكـريهم، واألحالم اليت زيـنت هلم
ضنـك العيـش، واخلـيبـات الكـثرية
اليت لقـوها، وصـوال إىل بلـوغ هؤالء
مــــرحلــــة اجملــــد األدبـي دون أن
خيــطــطـــوا لــــذلك بــشـكل واع،
ومـدروس، فكانـوا بذلك بنـاة عامل
من القـيم واألخالقيـات واملفـاهيم
واألفكار عـندما كـان لألفكار دور يف
اشتعـال الثـورات ويف تغيري الـعامل .
فقد ربط هيغل الثـورة الربجوازية
بوالدة الرواية، فيـما اعترب باختني
أن الروايـة منـذ مالحمهـا امللحمـية
األوىل كـــانـت تـعكــس عـرب تعـــدد
أصواتهـا التطلـعات الثـورية لعـامة
النــاس. بيــد أن األفكــار ) مل تعـد
تقــود العــامل ( الغــارق يف ثقــافــة
الصـورة، وتكنـولـوجيـا االتصـاالت
كما يذهب املـفكر الفرنسي رجييس

دوبريه.
ويبدو أن تـسفايج يف هـذا الكتاب ال
يـستطيع الـتحرر من تعـاطفه جتاه
األدبـاء الـذين اختـارهم فهـو أيضـا
روائي، وهــو نفـسه عـانــى الكـثري
ويقال بان حيـاته انتهت باالنتحار،
ومـن هنـا فهـو خيلـط يف معــاجلته
للسرية الذاتيـة وللتجربة اإلبداعية
هلـؤالء بني النقد األدبـي املوضوعي،
وبـني اإلعجــاب والـتقــديــر الــذي
يكنهـما هلم فهـو من نفس الكـوكبة
وبـالتـالي فهـو يقيـم أعمـاهلـم من
خالل ذائقـته األدبـيــة اخلــاصــة

ضمري الكاتب
مرآة لضمائـــــــــــر الناس

معتصم زكي السنوي 

ضفاف النص.. وظالل الواقعية
عبد الستار ابراهيم

ولـو كان االمـر مقتصـرًا على فـرد واحد لـوجد
هـذا الفــرد من ضـمريه مـا يهـديـه اىل الصـواب
وحتـى اذا خـانـته ارادته وارتكـب اخلطـأ فـإنه
عنـدئٍذ يعلم من وحي ضمريه انه امنا فعل ما مل
يـكن جيـوز لـه ان يفعله لــو اتيحـت له القـدرة،
ولكن االمـر خيتلف بـالنـسبـة اىل اجلمـاعـة من
النـاس فها هنا اذا ما اعتـدى املعتدون على القيم
االنسانـية العليـا فقد ال يتحـرك الضمري بـالقوة
الكافيـة يف هذا الفـرد من عامـة الناس وعنـدئٍذ
ينوب عـنهم الكاتـب انه مل يتعرض لـظلم افدح
من سـواه، وال لــطغيــان اكثـر ممــا تعــرض له
اآلخـرون لكنه حبكم تكـوينه الذي جـعله شاعرًا
او كـاتـب قصـة او مـســرحيــة او غري ذلـك من
صنوف الصياغـة االدبية اقول انه حبكم تكوينه
ذلـك يكون اعنف ثورة يف ضـمريه فيعلن الرأي او
يصوغ حقيقـة املوقف اعالنًا وصيـاغة خيرجان
ما كـان مضمـرًا غائـبًا يف نفـوس اآلخرين أي ان
ضمري الكـاتب اذ يتحـرك لنفسه يـتحرك نيـابة

عن سائر الناس.
ويف دنيا االدب والفكـر امثلة الحصـر هلا، توضح
لنـا كيف يـتصـدى الكـاتب لـلخطـأ الــذي ميس
انسـانيـة االنسـان ليصححـه، معربـًا يف ذلك عن
ضــمــريه الـقلـق ومعــربًا عــن ضــمــــــائــــــر
اآلخرين.وألخرت مثاًل واحـدًا من كاتبة امريكية
نـشرت قصـة هلا يف منتـصف القرن التـاسع عشر
عـن قضيـة الزنـوج يف الواليـات املتحـدة اليت مل
تكن متحدة بصـورة كاملة عنـدئٍذ، واعين قصة
)كوخ العم توم( فما كانت تظهر حتى شدت اليها
االبصار واالمساع يف امريكا واجنلرتا وترمجت اىل
عدة لغـات اوربيـة اخرى.كـانت قضـية الـزنوج
عندئٍذ مكـتومة يف االفئـدة او كاملكتومـة يقرها
النـاس او ال يقرونها، لكنهـا على كل حال مل جتد
من يفـصح عنها بـالكتابـة جهرًا وعالنيـة حتى
تصدت هلا هارييت ستو  يف قصتها تلك، وحسبك
ان تعلم كـم كان عميقـًا اثر كتـابها، اذا علمت ان
حربـًا اهلية بـني مشال البـالد وجنوبهـا نشبت،
لرتغـم اهل اجلنـوب علـى عتق مـا ميلكـون من
رقيق وانتصر لنكولن زعيم الشمال وذهبت اليه
الكاتبـة يف معسـكره حتييـه، ومل يكن القائـد قد
رآها مـن قبل، فلـما رآهـا مقبلـة عليه جبـسمـها
الـقصري النحـيل قال ألصحـابه اهذه هي الـسيدة
اليت اثـارت احلرب، هكذا ترى كيف حترك ضمري
انسانة واحدة فأحدث ما احدثه ، فال حيق لنا ان

ـِ ) بناة العامل (  ستيفان تسفايج يروي  سرية مغايرة ل
   دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي 

يف حجــــرة مـهجــــورة حتـت اسـم
مستعـار وكأمنـا يريـد أن خيترب
مقــدرته، وحني ال يــرضيه
النجـاح، وال يـشـبعه التــوفيق
يطـرح العمل جـانبـا لـيعمل يف
مهن أخـرى يراقب ويرى ويستمع
ويتـغلغل بنظره يف العامل ثم )يبدأ
مرة أخـرى يف استخالص العنـاصر
الــنقـيــــة مــن صخـب األحــــداث
واسـتخالص الـتنــاسق مـن اللغـط
املـرتفع واستخالص جـوهر احلـياة
مـن مادتها الغـزيرة املتسعـة وحشر
العـامل كله يف بوتـقته إلنشـائه مرة
أخرى بـإجياز لـذلك يتخلـف كل ما
هو غري جوهري عن كتاباته لتبقى
الصـور النقية القيمـة وحدها و )ما
مـن أديب يعـادله يف حـدة التفـاني
واالستغراق يف عمله ويف قوة اإلميان

بأحالمه اخلاصة(.
إن شخـصيــات بلــزاك ـ كمـا يـرى
تسفايج ـ متثل خالصات ،وعواطفه
عنـاصـر نقيـة ،ومـآسيه عـمليـات
تكثيف فهـو ال يرضى يف األدب بأقل
مما حققه نـابليون بـونابـرت على
اجلبهـات العـسكـريـة، ومل يـكن من
العبث ما كتب حتت صورة لنابليون
)سأحقق بالقلم ما ال ميكن حتقيقه
بـالـسـيف ) يكـتب ذلـك ويعي بـأن
اوجيين غرانـدييه )إحدى بطالته
( الفتـاة الريفيـة الرقيقـة ال تكون
يف اللحـظة الـيت تهب فيهـا لوالـدها
كيس النقـود، وهي ترتعد أمام األب
البخيل، اقل شـجاعة من جان دارك
املنـاضلـة الفـرنـسيـة الـيت تشـرق
صـورتها املرمرية على كل ميدان يف

فرنسا.  
لقـد عرف بلزاك كل شـيء: القضايا
واملعــارك ومـنــاورات الـبــورصــة
واملـضــاربـــات العقــاريــة وأســرار
الـكيـميــاء وأحــابـيل العـطـــارين
واملنـاقـشـات الالهـوتيـة وخـدعـة
املـسـرح والــسيـاسـة، وقـد عـرف
الريف، وباريس والعامل، وكان قادرا
على استخالص األفـكار واملعاني من
مـالمح العـصــر الــذي عــاش فـيه
فصــار عمله، حبـسب أحـد النقـاد(
اكـرب مسـتودع لـلوثـائق اإلنـسانـية
)لدرجة اعرتف معهـا كارل ماركس
بـأنه( استفـاد من روايـات بلزاك يف
فهم العالقات االقتصادية يف جمتمع
القرن التاسع عشر يف أوربا اكثر مما
اسـتفــاد مـن علـمــاء االقـتـصــاد
املعـاصـريـن له.بهـذه احلـســاسيـة
املـرهفـة ميضـي تسفـايج يف البحث
عـن الصـورة الـنقيـة لألمسـاء اليت
اختـارهـا ليحفـز القـارئ وميهـد له
السبيل أمـام قراءة مغايرة ألعماهلم
إذ يـزيل غبار السنـوات فيظهر مرة
أخـرى ألق احلروف مستهـديا بدافع
ينطـوي على احلـب وبقناعـة تفيد
بـأنه ال ميـكن للــزمن تعـكري صفـو
اإلبـداع الـذي دوِّن بـاملعـانـاة واألمل

والشقاء واإلخالص.   

اهلــرب مـنه إال علــى
جناح قصيدته(.

وبـكــثــري مــن احلـــــذر
يتنــاول تسفـايج جتـربـة الـروائي
الروسي الكبري ديستوفسكي احلافلة
بـكل ضــروب الـبــؤس والــشقــاء
واحلـرمان واملـرض فيقـول )انه ملن
األمـور الـصعبـة املـنطـويـة علـى
املـســؤوليــة أن يتحـدث املــرء عن
ديـستوفسكـي وأهميته بالـنسبة إىل
عاملنا الداخلي حديثا له قيمته الن
اتسـاع مدى هـذا الوحـيد وجربوته
يقتـضيــان مقيـاسـا جـديـدا .…
وديستـوفسكي ال يكـون شيئا إذا مل
يعانـه املرء من الـداخل ..وال نكون
قـريـبني إلـيه إال عنـدمـا نـصل إىل
جوهـرنا احلقيقي جوهر اإلنسانية
الشاملـة ، فمن كان يعرف كثريا عن
نفـسه ذاتها يعـرف الكثري أيـضا عن
ديـستـوفـسكي الـذي كـان املقيـاس
األخري لكل إنسانية على حنو مل يكن
لغريه( . يقـود ديستـوفسـكي قارئه
عرب مـســالك العــواطف الـنبـيلــة
وجحـيم الــرذائل ويـرقــى به كل
درجات العذاب األرضي والسماوي و
)أن الطـريق ملظلم وال بـد للمرء أن
يــسـتعــر هلـيـب عـــاطفـته وإرادة
احلـقيقــة عنــده من الـداخـل لئال
يتيه يف العـامل الروائي املعقـد الذي
نـسج ديـستــوفسـكي خيـوطه عرب
أعمـاله ) اجلـرميــة والعقـاب(  و )
األخـوة كـارامـازوف( و )األبله( …

و غريها.
أمـا  بلزاك الـذي ولد عـام 1799 فقد
)بـدأ يف الكتـابـة ال لتـأمني املـال أو
لإلمـتاع أو مللء رف كـتب أو ليـكون

حديث رجل الشارع .
فهـــو ال يتــوق إىل الـظفــر بعـصــا
املارشاليـة يف األدب بل يتوق إىل تاج
اإلمرباطور(. و يـبدأ كتـاباته األوىل

عن شخصـيات سـاهمت يف
بنـاء العـامل الـذي كــان ينهــار من
حــوهلــا، ففـضال عـن أن كتــابــات
تسفايـج يف هذا املنحى تعـد مرجعا
مـهمــا إال أنهــا، ويف نفـس الــوقت،
حتـمل قـيمـتهــا يف ذاتهــا يف لغـتهـا
وأسلــوبهــا وبـنــائهــا وكـــذلك يف
مرجعيـاتها الفلسفيـة واألسطورية
الـيت تغين الـوقـائع واألحـداث اليت
يـأتي على ذكـرها.يقـول يف حديثه
عن هـولــدرن )احتــوت الطـبيعـة
الــرقيقـة هـولـدرن بـني ذراعيهـا
والـنسـوة اللـواتي يتـسمـن بالـرقة
جيتـذبنه( وكـان هولـدرن مييل إىل
املــوسيقـا لـكن ذلـك مل يتـحقق له
ففي الــرابعـة عـشـرة مـن عمـره
يدخل الفتى املرهف احلس مدرسة
الــديــر ثـم املعهـــد الالهــوتـي يف
)توبنجن (وبذلك )حتبس الطبيعة
املنـطلقة خـارج اجلدران مـا يقارب
عقـدا كــامال من الـزمـان يف حيـاة
اجتماعـية ثقيلـة( وكان التـناقض
اشـد من أن يذهب من دون أن يرتك
يف نفسه أثـرا مؤملا بل خمـربا . فقد
نقل الـفتـى مـن عفـويــة األلعـاب
الطـليقـة احلـاملـة علـى الـضفـاف
واحلقــول ومـن رقــة الــرعــايــة
النـسويـة ليحـشر يف ثـوب كهنـوتي
اسود. وأصبحت سنـوات الدراسة يف
الـديـر لـدى هـولــدرن كمـا كــانت
سنوات الدراسة يف املدرسة احلربية
بــالقيــاس إىل كاليــست إذ )أدت إىل
كـبح الشعـور ومهدت ألشـد ضروب
التـوتر الـداخلي وزادت من حـدتها
وأثارت نـزعة املقـاومة ضـد العامل
الـــواقعـي(. ويـنــسـب تــسفـــايج
هــولــدرين إىل زمــرة القــديــسني
)فـإميـانه بـالعـامل العلـوي األمسـى
جيعل مـنه مـتمــردا علــى العــامل
األرضي األدنـى الـذي ال يـستـطيع

كـروائي ميزج بني الـذات واملوضوع
لكنه جيهـد يف احلفاظ علـى مسـافة
تـتيح له رؤيـة جـذوة اإلبـداع لـدى
هــؤالء بـعيـــدا عن كــونـه حيلق يف
السرب معهـم، وهو خيتار شخصيات
عــانت يف حيـاتهـا كثـريا من الفقـر
والنبـذ والتجـاهل والـقلق وسطـوة
القدر ووطأة السلطـات دينية كانت
أم سياسـية أم اجتـماعيـة فلم يدب
اليـأس يف نفوسهم بل واصلـوا حياة
الـبؤس بـإرادة صلبـة حققـت اجملد
الـذي يـبجله تـسفـايج مـستـخلصـا
القيمة األدبية من جممل ما كتبوه ال

من عمل واحد ..  
ورغم شهرة تـسفايج ) ولد يف فيينا
عـام 1881 ( كقـاص وروائـي من بني
أعماله ) فوضى املشاعر ( و ) رسالة
حب من امـرأة جمهـولـة( و )قلـوب
حترتق( وغريهـا لكنه اشـتهر أيـضا
بتحـليالته العميقـة حلياة املـشاهري
عرب الغـوص يف تفـاصـيل حيــاتهم
واإلمعــان يف قـسـمــات وجــوههـم
والكـشف عن األسـرار اليت اكتـنفت
مصائـرهم حماوال الوصول إىل منبع
اإلشعاع الذي توهج، ذات إشراقة، يف
دهـاليـز روحهم لـيشع بـنوره عـلى
العــامل، و حتقيقـا هلـذا اهلـدف فهـو
يـضع أعمــاهلم وسـريتهم الــذاتيـة
حتـت جمهــر الـنقــد مــسـتعـيـنــا
بتجربته كـروائي جيهد يف تأويل ما
كتـبه هــؤالء عرب قـراءة جـديـدة
للمـراحل والـظروف واحلـاالت اليت
مروا بها واألمكنة الـيت عاشوا فيها،
وهــو يقــارب عــواملـهم بـكثـري من
الـشغف واحلـذر والـدرايــة وبلغـة
تــرتـقي إىل مـصــاف النـص األدبي
الــرفـيع الــذي يـنــأى عـن إطالق
األحكام النقدية احلامسة والصارمة
وإمنا يكتفي بسـرد هذه احلياة بكل
تناقضاتهـا وتشعباتها اليت متخضت

متشظية.. والـنص اعادة ترميم
كربى.

- والـــواقع، حــشــود وجـيــوش
حاربت، فُدحرت، فتفرقت فرادى

وزرافات... 
والنص اعادة تنظيم شاملة.

- والـواقع، نـسـيجيـة ممـدودة..
والنـص اصبـاغ زيـتيـة وقـوس
قـــزح، وتـــارة قــطعـيـــة فحـم

للتسويد.
-والواقع، مـدن تنهار فتنبثق من

خالهلا انقاضها –
بفعل نص راق- مدن اخرى اكثر

ارادة وبهاء.
-والواقـع، اشخاص تغـيبهم لعـبة
الزمن، بيد أنهم ماكثون يف ذاكرة

النص.
- والـواقع، صـور ثـابتـة وملـمس
جـامـد علـى االعـم االغــــلب...
والنص شـريط متحرك بـسرعة
قطـار مندفع يف فضـاء ال متناه..

فضاء حيوي، مغاير، مبدع.

واقعيـة بال ضفاف- مبعـنى آخر،
هل مثـة عـودة جـديـدة )رمبـا
مؤقتة( الحيـاء اساليب ماضوية

كان هلا القدح املعلى يف وقت ما؟
اننـا  ازاء اسئلة عديـدة، نشري هلا
حـسب دون تـطري ودون خـشيـة
من ان تسم وجهـة نظرنا بكونها

)غري واقعية( بأبسط تعبري.
)3(

ويـبـــدو ان االفكــار مـن طــوق
االسـئلة.. فبأي عني جيدر النظر

اىل الواقع؟
ان )الــواقع يف نـظــراملبـدع هـو
اجملهـول الــذي يتـوجـب رؤيته
بـتعـبـري )نــاتــالـي ســاروت(..
وبـتعـبرينــا فــان العالقـــة بني
الــواقـع والنـص تــأخــذ الــشكل

اآلتي:
النـص هــو اعـــادة صيــاغــة...
تـشكيالت جـوهـريـة جـديـدة..

اعادة تنتج اآلتي:
- الـواقع، ممـالك وامـارات وقالع

شاسعة جدًا. حسنًا.. 
مبـاذا نفـسـر تـلك االعمـال اليت
قرأنـاها ونـقرأهـا كل يـوم، اليت
تعج بعنـاصر واقعـية من اعالم،
ومـالمح واضحــة ملــدن وقــرى
نعـــرف انـــاسهـــا وشـــوارعهـــا
ومـنعطفـاتهـا كمـا نعـرف راحة
اليـد؟ وهل جيـدر بنـا ان نـنعت
الــواقعيـة، بـانهـا امـسـت حمض
مـتحف يضم املـلفات الـوثائقـية
والتـسـجيـليــة، وحمـض شــارع
مـزقته ريـاح العقـود املتـعاقـبة،
وانهــا امسـت يف النهـايـة جمـرد -

بالطرائق املعروفة: كالتسجيلية،
واليـــوميـــات، واالستــذكــارات،

والوثائقية..
وكل مـا ملسنـاه من هيمنـة جلية
لسلطة )الواقع( علـى ثنايا البنى
النــصيـــة للقـصــة والــروايــة
واملسـرحية، حيث النـتاج الغزير
الذي نهل من بئـر الواقع مبا فيه
الكفايـة، وحيث التـوغل السـافر
للروايـة وتبوؤه مـوقع الصدارة-

البطل.. 
جنــد مـن يقـــول: أننــا تـــركنــا
الواقعـية خلفنا، على بعد مسافة

الـواقعيـة الـفنيـة، امنـا ال بـد ان
يلقـي علــى تـلك االحــداث مـن
كيـميائـية حبيـث ينتقل بـها من
واقعهـا املـادي اىل الـواقـع الفين،
فـتبــدو معه كــائنـات جـديـدة
ختتلف يف اتساقهـا وتشابـكها عما
كـانت عـليه يف احليـاة اليـوميـة،
وهــــذا مــــا ميـكــنه مـن خـلف
االحـــداث الـيت اسـتقـــاهـــا مـن
التـاريخ او مـن الطــريق، خلقـًا
جـــديـــدًا دون ان تــسـتعـبـــده
احلقيقـة التـأرخييـة او احلـادثـة
اليـومية.وعلـى الرغم ممـا كتب

امليدان، لـذلك نرى )زوال( يـنكر
عـلى املـرء ان يلتجيء اىل اخلـيال
لـيــصف اعـمــــال: بلــــزاك، او
ستنـدال، او فلـوبري.. فـاملـوهبـة
عنـدهم ال تستنـد اىل اخليال، بل
اىل حقـيقـــة انهـم يــرفـضــون

الطبيعة بشكل مكثف.
)2(

ان مجلـة اعمـال ادبيـة طليعـية
حديثـة، قرأناهـا خالل العقدين
االخريين، اختـذت الواقع مرتكزًا
ومنطلقًا، منهـا على سبيل املثال
)مغـامرة سـانتيـاغو يف تـشيلي،
ملــاركيــز( وبعـض نتــاج ميالن
كونـديرا، رواية اخللود حتديدا..
يف مــا ميكن االشــارة اىل االعمـال
الصـادرة عندنـا، حيث تـوظيف
احلـكايات الـشعبية املـستمدة من
الـواقع، كمـا يف جممـوعـة حممـد
شـاكـر الـسبع )حكـايـات الـشتـاء
البعيـدة( وكذلك بعـض نصوص
مبدعنـا حممد خـضري.. اال نشم
من خالهلــا عبق )بـصـريـاثـا(
ونتمـرأى بـصفحــة شط العـرب
ومـساربه؟ واال جنـد انفسنـا امام
خلـيط بعـض مكـونـاته: حبـارة
مسعـنـــــا بهـم، ومــــؤرخــــون
وحـرفيـون من صـاغة ومسـاكة،
ومـصلحــو ســاعــات مــا فتـئت
عقـاربهـا تركـض كاخلـيول.. ان
املتفـحص ملـا هــو مطــروح من
أساليب مـعاجلة نصيـة، جيد اننا
إزاء نـوعني من املعـاجلة...االوىل-
معـاجلة واقعـية جتـوب )سطح(
املنـظور من اشـياء ومتحـركات..
السـطح حسب.الثـانية- معـاجلة
فـنـيـــة تـتـــوغل اىل مـــا حتـت
الـسطـوح، وتنفـذ اىل القلب. وال
يـكفـي ان خيـتــــار الـكــــاتـب
مـوضـوعـاته من الـواقـع ليحقق

الــذي ينـتج من هــذه القـارة او
تلك، هلــو مــزيـج من احلــداثــة
والكـالسيـكيـــة. الكـالسيـكيــة
مبخـتلف روافدهـا: االنطبـاعية،
الرومانسية، التحليلية، فضاًل عن

الواقعية. 
لكل اسم مـن املسميات هذه، نسغ
يـدفع بـدمه داخـل بنيـة الـنص

الذي يكتب اآلن..
ولقـد وضع مصطلح )الـواقعية(
منذ الوهلة االوىل لظهوره موضع
الـشك، فهـا هـو )دميني كـرانت(
الـذي يــدرس املصـطلح جبـميع
ابعاده، يؤكـد يف كتابه: الوقعية/
سلـسلـة مـوسـوعـة املـصـطلح
النقدي. تـرمجة د.عبـد الواحد
لـــؤلـــؤة، ان املـصــطلح اتــصف
مبطاطيته اجلموحة وانه مفهوم

خداع خماتل.
ولقـد تنــاسلت الــواقعيـة منـذ
البـواكري اىل: شعـرية، وسـاخرة،
وانـتقــاديــة.. اخل ممــا جـعلهــا
ضـحيــة للـتفــسريات املـتعــددة
واملـتبـاينـة، فهـا هـو )كـاسـيت(
يشري: )ال اسـتطيع منـاقشـة هذا
االصطالح العـويص، الـذي كنت
دائمـًا احـرص علــى وضعه بني
فــارزتـني الجعله مـــوضع شك.
)املصدر السابق ص50( من جانب
آخر، هل كان مثـة موقف اجيابي
جتـاه الــواقعيـة؟ اجلــواب: نعم.
لـقد عـانت الـواقعـية مـن كونـها
حبـاجة اىل تعـريف اكثر اجيـابية
وغرض اكثـر حتديـدًا. ومثة من
تعـــامل بــاحـرتام.. فـمــا قـبل
الواقعية كان اعظم مديح يسدى
للكـاتب، هـو القول انه ذو خـيال
خصب،  ولكن واقع االمر سرعان
مـــا تغـري، فـظــروف الــروايــة
)والنثـر عمـومـا( قـد تغريت اذ
سقـط اخليـال ومل  يعـد فـارس

من هم بناة العالم ؟ هولدرن،
ديستوفسكي، بلزاك، ديكنز،

تولستوي، ستندال، كاليست، …
هؤالء هم بناة العالم يف رأي الروائي

النمساوي ستيفان تسفايج،
وتفسير هذا الرأي، ومالبساته،
ودالالته جنده يف كتاب لألخير
من جزءين يحمل العنوان ذاته

) بناة العالم ( الذي صدرت
ترجمته بتوقيع محمد

جديد مؤخرا عن دار املدى
   ) دمشق ، 2003 (.

يقول الكاتب املصري د. زكي جنيب محمود، وقفت حلظة افكر،
عندما كنت اقرأ قصة)دون كيخوته(، وطالعت املوقف الذي جمع

طائفة من اللصوص من قطاع الطرق، بعد ان نهبوا ما نهبوه ذات يوم
وجلسوا ليقتسموه، فحدث بينهم خالف على طريقة التقسيم،

وبدأت بينهم املعركة فجاء رئيس العصابة يستفسر االمر، فقال له
اللصوص اننا نريد )العدل( يف قسمة الغنائم! اللصوص يريدون

العدل فيما بينهم! وهكذا نرى القيم االنسانية العليا امراً ال خالف
عليه بني االبرياء وبني اجملرمني على حد سواء.

نقول ان الكـاتبة الواحدة هذه قد عربت عن قلق
ضمـري واحد االصـوب ان يقال ضـمري امتهـا كان

كامنًا يف ضمريها.
اماله ضمري حي على كاتبة اديبة يف قضية رأتها
مـاسة بـإنسانـية االنسـان يف صميمهـا. ان ضعاف
النفوس قـد يقرتفون االثم الـذي يصيب مجهور
الناس يف اعز ما ميلكـون، واعين انه قد يصيبهم
يف آدميتهم نفـسها، وعنـدئٍذ تقع تـبعية الـبيان
علـى من يف وسعه ان يفـصح عن حقيقـة املوقف
ببيانه فإذا مل يفعل.. فقل عنه: انه ضمري مات.
ونوجز القـول: ان قضية التـزام الكاتب واملثقف
بآمال شعبه واهدافه وآالمه، بل التزامه مبا يدور
يف اعـماق الـشعب من احـالم ورؤى مل تعد الـيوم
قضية حتتـمل النقاش، والكاتـب الذي ينتمي اىل
امـة ما اوثق الـتزامـًا بشعـبه واشد قـربًا، وذلك
بطـبيعـة تـراثه ووضعـه احلضـاري، ونـتيجـة
للظــروف االجتمـاعيـة والثقـافيـة الـيت حتكم
وجـود شعـوبنـا اليـوم، وبـالتـالـي حتكم وجـود
الكاتب املثقف نفسه، بإعتباره اواًل انسانًا يشارك
شعبه، بالضرورة، احملن واالنتصارات وبإعتباره،
ثانياًُ صاحـب الكلمة اليت تعطي لـوجود االنسان
الفـرد يف قـلب الـشـعب جتــسيــدًا، بل تـسـهم يف

تشكيل هذا الوجود وتغيري وجهه وقوامه.
ان التزام الكاتب بقضايا شعبه امنا هو يف حقيقة
االمر التزام منه بالقيم االنسانية واخللقية اليت

حتدد مضمون رسالة الكاتب واملثقف.. 
وما من شك ان االلتزام ال يعين حبال من االحوال
جمـرد تبين الشعارات وال تـرديد كلمات الـدعاية
وال اغفــال القـيمـة الـيت تعـطـي للعـمل اخلالق
قيمته واصـالتـه وقدرته علـى التـأثري، ومن ثم
فإن االلتزام هنا امنا يعين يف الوقت نفسه التزامًا
بقيم العدالة بكل معانيها، وقيم االخاء االنساني

الرحيب وقيم الصدق، 
وشجاعـة الصـدق، قيم االنتـصار للـمضطـهدين
والعمل على رفع الظلم، وقـيم التفتح والتسامح
والـصالبة يف الـدفاع عن احلق، ويف الـوقت نفسه
قيم االميـان باالنـسان مبـا فيه من قـوة وضعف
وقــدرة وقلق واسـتقــرار وهلفــة ورفـض، قـيم
االميان باحلياة مبا فيها من رقة وانفتاح وغنى، 

ومـا فيهـا من قـوة وضيق وعـوز، قيـم اجلمـال
االوسع واالعمق الــذي مينح االنـسـان احـسـاسـًا
بــاحلـب ورغبــة يف اخلـري وبقـيمــة معـطيــات

احليـــاة.


