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محمد شكري .. حينما يكون الشقاء الشخصي طريقًا إلى العالمية
 1934 �سنة  ولد  مغربي  كاتب  �سكري"  "حممد   
“بني �سيكر” بالريف.. عندما �رضب اجلفاف  بقرية 
يف  الأربعينيات  بداية  يف  املغربي  الريف  مناطق 
“حممد  اأ�رضة  هاجرت  الثانية  العاملية  احلرب  وقت 
�سكري” اإىل “طنجة” اإحدى مدن ال�سمال عام 1942 

وكان عمره وقتها �سبع �سنوات.
املتخيل..  قبل  “املعي�ش  بريي�ش  ح�سن  كتاب  يف 
على  التعرف  �سنحاول  �سكري”..  حممد  مع  حوارات 

الكاتب املغربي ال�سهري من خالل كلماته هو.
يقول “�سكري”: “اأذكر اأنني ا�سطررت لإخفاء لكنتي 
الريفية من دارجتي املغربية بل ا�سطررت اإىل اإلغاء 
الذي  احلي  اأطفال  احتقار  لأتفادى  الريفي  اأ�سلي 
�سكنا فيه، ووجدت ترحيبًا عند الغجر الإ�سبان الذين 
و�سيعة  اأعماًل  وميار�سون  احلي،  نف�ش  يف  ي�سكنون 
اأ�رضتي،  اأقل بوؤ�سًا من  الغالب ي�رضقون، وكانوا  ويف 
نف�سي،  عن  الدفاع  تعلمت  الغجر  اأطفال  وبوا�سطة 
وكانت  ال�رض�سني  املغاربة  الأطفال  على  نغري  وكنا 
عراكتنا ت�سل اإىل حد الإدماء”. عن عمله يقول: “مل 
اأترك مهنة اإل وزاولتها بداأت ما�سح اأحذية، ثم �سبي 
ال�سحون، وزورقي، وبائع  اأغ�سل  مقهى، ويف مطعم 
�سمك، ومر�سد �سياحي، و�سم�سار، ون�سال، ومو�سيقي 
مقلد املطربني امل�سهورين اأمثال حممد عبد الوهاب 
وفريد الأطر�ش واأم كلثوم، وبائع جرائد وخ�رضوات 
و�سجائر مهربة.. عرفت جميع اأنواع الت�رضد والتجاأت 
للنوم يف املقابر، مل يكن ممكنًا اأن اأنام على عتبات 
البيوت لأنني مل اأكن اأتوفر على اأوراق تثبت هويتي 
القراءة  تعلمه  عن  ال�رضطة”.  رجال  فاجاأين  ما  اإذا 
وكنت   ،1956 عام  �سيف  “ذات  يقول:  والكتابة 
كزورقي مبيناء طنجة  عملي  اأنهيت  عامًا،  اأبلغ 20 
واأ�رضب  لأدخن  موح”  “�سي  مقهى  اإىل  وذهبت 
كعادتي، كان رواد املقهى يتكلمون عن امللك فاروق 
واللواء حممد جنيب وثورة 23 متوز/يوليو امل�رضية، 
اأردت التدخل يف احلديث فنهرين اأحدهم “ا�سكت اأيها 
اأتعلم  اأن  وقررت  بالإهانة  اأح�س�ست  طبعًا  الأمي”.. 
الأبجدية  لتعلم  كتابًا  ا�سرتيت  والكتابة،  القراءة 
اأحر�سان” و�ساعدين يف تعلم  “واد  من مكتبة بحي 
املبادئ الأولية للقراءة والكتابة نف�ش ال�سخ�ش الذي 
اإىل  الدخول  عريين بالأمية يف املقهى، ومتكنت من 
البتدائية،  ال�سهادة  على  وح�سلت  ابتدائية  مدر�سة 
ووا�سلت الدرا�سة حتى تخرجت من مدر�سة املعلمني 
اجلديد”  “احلي  مدر�سة  يف  وعنيت   ،1961 بتطوان 
عامًا”.   21 من  اأكرث  التعليم  يف  وا�ستغلت  بطنجة 
مبدر�سة  درا�ستي  “اأثناء  يقول:  الكتابة  بداية  عن 
مقهى  على  اأتردد  كنت   1961 بتطوان  املعلمني 
“كونتيننطال” وكان م�سهوراً، يرتدد عليه جمموعة 
واملهدي  ال�سباغ  حممد  مثل  املغاربة  الكتاب  من 
العربي  وحممد  البقايل  ال�سالم  عبد  واأحمد  الدلريو 
اخلطابي.. يف يوم لحظت اأن رواد املقهى يحيطون 

عن  �ساألت  بالغني،  وتقدير  باحرتام  اأنيق  ب�سخ�ش 
املعروف  املغربي  الأديب  اأنه  يل  قيل  ال�سخ�ش  هذا 
اأن  �سئ، فكرت  له  قراأت  قد  اأكن  ال�سباغ، ومل  حممد 
اأكتب  اأن  ا�ستطيع  اأنا  لنف�سي:  وقلت  امتياز  الكتابة 
النا�ش  يحرتمني  حتى  كاتبًا  اأ�سبح  ل  ملاذا  اأي�سًا، 
ثم  وقراأتها  ال�سباغ  ا�سرتيت كتب حممد  الغد  ؟، يف 
وقدمتها  العار”  “حديقة  �سميتها  خرب�سات  كتبت 
ل  “لغتك  م�سجعًا  يل  وقال  قراأها  ال�سباغ  ملحمد 
يف  ا�ستمر  الأدبي  الأ�سلوب  ينق�سك  ولكن  بها  باأ�ش 
القراءة”.. ثم كتب يل قائمة  الكتابة ول تنقطع عن 
وقد  اأقراأها،  اأن  مني  وطلب  الكتب  بع�ش  بعناوين 
باللغة  والنرثية  ال�سعرية  قراءاتي  يف  كثرياً  وجهني 
عندي  بالكتابة  الوعي  جتذر  بعد  وفيما  الإ�سبانية، 
واإمنا  فراغ،  من  نابعة  الكتابة  يف  الرغبة  تعد  ومل 
على  لالحتجاج  وو�سيلة  اأ�سا�سية  حاجة  اأ�سبحت 
الإن�سان  يف  جميل  هو  ما  لكل  والنت�سار  القبح 
الكتابة  القدرة على  “مل اكت�سب  واحلياة”. ويوا�سل: 
الأدبية الوازنة اإل بعد 1966، لقد كانت تلك ال�سنوات 
مبثابة تدريب لكت�ساب اأ�سلوبي اخلا�ش اأما املوهبة 
يف  �ساهمت  التي  الروافد  عن  موجودة”.   فكانت 

الأدبي  “تكويني  يقول:  والأدبي  الثقايف  تكوينه 
اأ�سا�سه ح�سيلة هامة من القراءات املت�سعبة يف �ستى 
حقول املعرفة، اعتقد اأنني رمبا اأكون قد قراأت اأكرث 
من 4000 كتاب بدءاً من 1957، قد ل اأكون كاتبًا 
قارئ جيد وكبري”.   اأنا  بالتاأكيد  ولكن  وكبرياً  جيداً 
ملكة  “اكت�سبت  يقول:  الكتابة  ملكة  اكت�ساب  عن 
ومن  جهة،  من  القراءات  خمزون  خالل  من  الكتابة 
اأملك  اأنا  اأخرى،  القوامي�ش من جهة  ا�ستعمال  خالل 
ولي�ش  اللغات،  خمتلف  يف  قامو�سًا  �ستني  من  اأكرث 
عندي عقدة ال�سوؤال، لقد بذلت جمهوداً كبرياً يف تعلم 

اللغة العربية وقواعد النحو والإعراب”.
عن طقو�ش الكتابة يقول: “الطقو�ش التي كنت اأكتب 
نف�سها  هي  لي�ست  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  بها 
م�سكن  يل  يكن  مل  قبل  من  اليوم..  بها  اأكتب  التي 
كنت  ولذلك  �سغرية  فنادق  يف  اأ�سكن  كنت  خا�ش 
واحلانات..  احلدائق،  املطاعم،  املقاهي،  يف  اأكتب 
دون  اأكتب  كنت  فقد  اآنذاك  م�سهوراً  اأكن  مل  ولأنني 
اأي اإزعاج، وعندما عرفت ال�ستقرار يف منزل خا�ش 
اأعود نف�سي على الكتابة  بي منذ ثالثني عامًا بداأت 
داخل املنزل، واخرتت طريقة حمددة هي اأن اأكتب يف 

الليل واأنقح يف النهار، اأكتب يف ذاكرتي قبل اأن اأكتب 
على الورق، وعندي ذاكرتان ذاكرة الأميني الذين ل 
يقرءون ول يكتبون ولذلك يقوون ذاكرتهم، وذاكرة 
اأخطاأت  واإذا  املالحظات،  يدونون  الذين  املتعلمني 

يف اأحدهما ت�سعفني الأخرى”.
ان:  على  “�سكري”  يوؤكد  الكتابة  مو�سوع  عن  اأما 
يف  جيداً  ومطبوخة  موجودة  كانت  “املوا�سيع 
واأعرث على هذه  لها عن �سيغة  اأبحث  وكنت  ذهني، 
يل  يوحي  حيث  الكتب،  لأحد  قراءتي  يف  الأخرية 
بخيط اأريان اأو باخليط الرابط فانطلق، يحدث اأحيانا 
اأن اأقراأ جملة، �سفحة، اأو م�سهد من رواية فتوحي يل 
كان  مو�سوعًا  بها  اأكتب  اأن  ينبغي  التي  بالكيفية 
الكتابة  عن  توقفه  عن  كتجربة”.  ذهني  يف  يختمر 
“كان  يقول:   )1992  :  1973( من  عامًا   19 مدة 
موقف النا�رضين معي هو �سبب الإحباط الذي اأ�سبت 
به، لقد حو�رضت برقابة �سديدة ومل اأجد نا�رضاً يقبل 
كتاباتي  تعديل  اأرف�ش  وكنت  هي،  كما  كتاباتي 
وروؤ�ساء  النا�رضين  بع�ش  واأهواء  رغبات  على  نزوًل 
يف  يرون  كانوا  الذين  واملجالت،  ال�سحف  حترير 
الأخالق  مع  تتالءم  ل  خالعة  اأو  جراأة  كتاباتي 

داخل  ل  �سيئًا  اأن�رض  اأن  ال�سعب  من  وكان  العامة، 
املغرب ول خارجه يف العامل العربي، وحتى بع�ش 
تفعل  كانت  يل  للن�رض  تتطوع  كانت  التي  املجالت 
اأكتب،  ملا  الت�سويه  من  قدر  اأكرب  ممار�سة  بعد  ذلك 
وهكذا كانت تخرج كتاباتي مبتورة م�سوهة ورديئة 
ب�سبب الت�رضف فيها باحلذف، ونتيجة لهذا الإحباط 
اأ�سبت بلعنة الكتابة فهجرتها، ومل ا�ستعد رغبتي يف 
وفرت  حيث  ترتجم،  كتبي  بداأت  عندما  اإل  الكتابة 
مبلغًا ماليًا وبداأت اأن�رض ما اختزنته يف اأدراجي من 
 ،1973 عام  اإىل   1966 عام  من  وروايات  ق�س�ش 
اأثناء توقفي عن الكتابة �سعرت بالندم لأين مل اأدرب 
اأو  الإ�سبانية  اأو  الفرن�سية  الكتابة باللغة  نف�سي على 
بحرية  حتظى  اللغات  بهذه  الكتابة  لأن  النكليزية 

اأكرث واأكرب”.
عليا  الكتابة  “اأف�سال  يقول:  الكتابة  اأف�سال  عن 
اأ�رضتي..  مع  العتبار  يل  اأعادت  فقد  جداً،  كثرية 
يكرهون  الذين  اأخوتي  ومع  باخل�سو�ش  اأبي  مع 
كانوا  الذين  الأ�سخا�ش  بع�ش  مع  واأي�سًا  اكتب،  ما 
اأغنتني  كما  وال�سوارع،  املقاهي  يف  ي�ستمونني 

باحلرية ووفرت يل املال”.

بغداد_ متابعة

يعارض العقل العاطفة؟في الكتابةالفارابي تطرح "متعة العمر"" أسند ظهري إلى الرياح"
للكتاب،  العامة  امل�رضية  الهيئة  ت�سدرها  التي  العربي«  »الإب��داع  �سل�سلة  �سمن 
ال�سويد  املقيم يف  ال�سوري  لل�ساعر  دروي�ش، �سدر  �سمري  ال�ساعر  ويراأ�ش حتريرها 
الديوان  هذا  ويعد  الرياح«،  اإىل  ظهري  »اأ�سند  بعنوان  �سعري  ديوان  عمران،  اأنور 
الثالث لل�ساعر بعد »قافية خلالخيل بلقي�ش« . ي�سم الديوان 48 ق�سيدة موزعة على 
105 �سفحات من القطع املتو�سط، اأغلب ق�سائده جاءت متو�سطة الطول، واعتمدت 
اخلا�ش عن  باإيقاعها  ت�ستعي�ش  اأن  التكلف، وحاولت  البعيدة عن  الب�سيطة  اللغة 

املو�سيقى املوروثة اجلاهزة لتطرح مفهومها اخلا�ش عن حركية احلياة.
من عناوين ق�سائد الديوان »الع�سكري اجلميل كهبوب، اجلميالت، يف حي الأربعني، 

يف اأول ال�سوق الدم�سقي، الزورق، عا�سفة، ..« والكثري من الق�سائد الأخرى.

للكاتبة  العمر"  "متعة  رواي��ة  والتوزيع،  للن�رض  الفارابي  دار  عن  حديثا  �سدر 
وما  حمتماًل؟  العي�َش  يجعُل  الذي  ما  منها:  اأ�سئلًة  الرواية  هذه  ُتثرُي  عيد.  هدى 
اإجاباٍت  ُ قارئ الرواية  الذي يجعُل العي�ش ممتًعا؟ وما هي متعة العمر؟ ويتبنينّ
ملمو�سة عن هذه الأ�سئلة، واأعني ب� "ملمو�سة" نطق بنية الرواية بهذه الإجابات، 
الإجابات، يف ف�ساء  الروؤية/  القارئ هذه  يتبني  ال��راوي...  ل من  تدخنّ من دون 
تتنوع خيوطه  ن�سيج روائي  لها  ي�سكنّ روائية  بنية  رها  توفنّ التي  الروائية،  املتعة 
بني �رضد م�سوق مي�سي خيطًيا، ويتك�رض م�سرتجًعا م�ستبًقا، وو�سف دال، وحوار 
ذاتي وثنائي ر�سيق يالئم املوقف وال�سخ�سية، واإ�سارات كا�سفة ير�سلها الراوي 

يف حالت تقت�سيها.

�سوبنهاور : الأ�سلوب هو تقاطيع الذهن و مالحمه؛ وهو منفذ اإىل ال�سخ�سينّة اأكرث 
بارتداء  اأ�سبه  لأ�سلوب غريه  الكاتب  الوجه. وحماكاة  و دللة من مالمح  �سدقًا 
قناع وهو ما يلبث اأن ُيثري التقزز والنفور لأنه مواٌت ل حياة فيه، حتى ليف�سله 
الأ�سلوب  والتكلف يف  اأ�ساف:  و  رمق من حياة.   فيه  مادام  قبحًا  الوجوه  اأكرث 
يكتب  التي  اللغة  فاإن  كله  ذلك  وفوق  الوجه  مبالمح  بالتالعب  يكون  ما  اأ�سبه 
اإليها.  و لي�ش من  التي ينتمي  الأمة  الوجه من  الكاتب هي مبثابة تقاطيع  بها 
ال�رضورة املبا�رضة لتقييم نتاج اأي كاتب تقييمًا وقتيًا اأن نلم بامل�سمون الذي 
يتناوله فكره اأو الأقوال التي حتويها كتاباته عن ذلك امل�سمون، لأن ذلك يتطلب 

اطالعًا كاماًل على كل اأعماله، اإمنا يكفي اأ�سا�سًا، اأن نتبنينّ كيف ُيفكر. 

هذه  وجدت  واأينما  للعقالنية،  كراهية  النا�ش  من  كثري  يف  يوجد  را�سل:  برتراند 
الكراهة ف�ستبدو الأمور التي حتدثت عنها عدمية ال�سلة باملو�سوع وعدمية الأهمية. 
هناك العتقاد باأنه اإذا �ُسمح للعقالنية اأن تعمل بحرية ف�ستقتل العواطف العميقة 
يف  العقل  لوظيفة  متاًما  اخلاطئ  الت�سور  اإىل  راجًعا  يل  يبدو  العتقاد  هذا  كلها. 
احلياة الإن�سانية، فدور العقل لي�ش هو اإنتاج العواطف، رغم اأن اكت�ساف الطرق التي 
متنع هذه العواطف من اأن تكون عقبة يف �سبيل رفاهية الإن�سان قد يعد جزًءا من 
وظيفته. فاإيجاد الطرق الكفيلة بتقلي�ش احلقد واحل�سد اإىل حدهما الأدنى هو بال 
�سك جزء من وظيفة ال�سيكلوجية العقالنية. ولكن من اخلطاأ افرتا�ش اأنه بتقلي�ش 

هذه الأحا�سي�ش فاإن قوة العواطف التي ل يرف�سها العقل �ستقل هي الأخرى. 

األسلوبصدر حديثا هلدار

قراءة في كتاب

وال�سحايف  للروائي  التبغ"  حار�ش  رواية  َتدُخل 
ديوان  مع  ين�سجم  م�سبق  بت�سور  بدر،  علي  العراقي 
التبغ"  "دكان  بي�سوا  فرناندو  الربتغايل  ال�ساعر 
الثيمة  العمل  منها  ي�ستق  التي  الثالث  ب�سخ�سياته 
اآخر ترى  الرئي�سة  لكنك مع جتذرك فيها ف�ساًل بعد 
اأنك تتوه ، وذلك باملعنى الإيجابي للتوهان نوعًا ما 

توهان الده�سة وال�سوؤال عما بعد معًا  .
الذي  ال�سحايف  بطلها  اأوىل  حكاية  هو  فالتمهيد 
»حار�ش  بطل  عامل  اإىل  الدخول  اأجل  من  يتح�رض 
لت�ستك�سفان  واحد  اآن  يف  واملرعب  امللغز  التبغ«  
اأنَت وهَو، ملاذا كان هناك »�سامي �سالح« ثم  معًا، 
املو�سيقار  مدحت«،  »كمال  واأخرياً  �سلمان«  »حيدر 
العراقي الذي قتل اأخرياً يف ظروف غام�سة .. وكيف 
لتفرز ثالث  الأوىل »�سامي«  ال�سخ�سية  تلك  انفجرت 
الف�سام،  مر�سى  عك�ش  وعلى   .. خمتلفة  �سخ�سيات 
الذين جتهل كل �سخ�سية فيهم وجود �سخ�سية جديدة 
بحياة كاملة .. فاإن بطل »حار�ش التبغ« كان مدركًا 
مييزها  فيما  جذريًا  تتناق�ش  التي  �سخ�سياته  لكل 
من �سفات، اإل �سغفها العميق باملو�سيقى وما حولها.
جمرد   .. �رضدية؟  واقعة  جمرد  »الهوية«  تكون  هل 
ذلك  يكون  ل  وكيف  بدر«..؟  »علي  ي�ساأل  حكاية؟ 
.. ما الذي يحفظ  و�سط واقع ه�ش ملتب�ش با�ستمرار؟ 
والذي  مبا�سيه  املت�سل  الكامل  كيانه  احلي  للكائن 
فيه  يتم  واقع  وكرامته، يف ظل  يتماهى مع حقوقه 
تخ�سع  مزاجية  مقت�سيات  وفق  �سيء  بكل  التالعب 
امل�سلم  حيدر  اأو  اليهودي  ف�سامي   .. وحيد؟  ملتنفذ 
�رضدي  امتداد  هو  ال�سني،  امل�سلم  كمال  اأو  ال�سيعي 
املمتدة  الفرتة  يف  به  يحيط  وما  العراق  لتاريخ 
الهويات فيها جمرد حالة  � 2006، كل  بني 1922 
التي توظف  ال�سيا�سية  املرحلة  ا�ستكمال ملا تتطلبه 
احلالة  »اإك�س�سوارات« ملواكبة  ما حولها كمجرد  كل 
ابتدعه من فنون، هو  الكائن احلي بكل ما  .. وحيث 
.. وحيث كل  اأخرى من قطع الإك�س�سوار  جمرد قطعة 
 .. لت�سنع هوية منفلتة طارئة  قبلها  تفتت ما  هوية 
حتول ال�سعوب معها اإىل جمرد ُم�سوخ اآدمية منف�سلة 
عن كل �سيء، اإل رغبة التدمري لتحقيق البقاء اللحظي 
الأول.  الغاب  اإىل عامل  العودة  .. يف �سيء ي�سبه  فقط 
 .. العاجز«  »حيلة  هو  عام  ب�سكل  التبغ«  »حار�ش 
اإيجاد عبارات حمكمة وحتليالت �سديدة  قدرته على 
العقالنية، ل تنف�سل عن الإن�سان الذي يت�سارك واإياه 
الهوية  حول  ملتب�سًا،  واقعًا  له  تلخ�ش  احلرية،  ذات 
وحده  العراق  بذلك  يخ�ش  ل  مبا  باملجمل،  العربية 
الطريق  ال�سائرين يف  لكل  اإنه وخزة حتذير دقيقة   ..
مكان  اإىل  البكر  احل�سارة  مبكان  و�سل  الذي  ذاته، 

ع ..  همجي مرونّ

اقتباس
 

املثقفون اأقل عر�سة لأن يكونوا جمرمني. 
دانيال هاندلر

ُح  اأم�سيُت بارحتي اأ�سحنّ
يف خيالت ال�سحاب

اأردُت اأقنعه كثرًيا
اأن �سدري لي�ش غايات 

املطْر
اأقنعته اأن يختفي بهواء 

�رضفتَي البعيدة
اأن يو�سو�ش لل�سجْر

لكننّ �سيًئا ما تدىل من 
�سماء ما ورقرق اآيتني على 

حجْر
هرولُت للع�سب اخلفيف 

�ساألُته:
هل تنبع الكلماُت يوًما من 

وتْر

حملقُت يف خدنّ النهار، 
لطمُته

ا وريًفا واعتذْر فاأداَر يل خدًّ
مرنّرُت يف اجلدران اأ�سالء 

احلوا�ش
رماد حد�سي

اأ�ساأُل الأطالل والأيام
اأ�ساأُل واحتني من ال�سدى

واأ�سمُّ �سفحات القدْر
ل �سيء يفهمني متاما

كل �سيئ راك�ٌش
ع�سياُن اأ�سباح. ظالٌم . يف 

ال�سدى
�رضخاُت موتى. قرب 

ا�سمي ل يلنُي الليُل

اأغطيُة العراء على ر�سيٍف 
�سائٍع

جثٌث بال معنى ت�سرُي اإىل 
جنازتها

خطى فوق الطريق ول اأثْر
اأم�سيُت بارحتي

اأعاتُب وجهي املغرو�ش بي
و�ساألتُه

يف اآخر الأمر: احلياُة هنا 
لنا ؟

فرمى قناًعا يف قناٍع 
�ساحٍك ،

واأجابني:
�سيٌء بطعم الروح فينا 

ينك�رْض !

عبدالله السمطيعبدالله السمطي

ثقافة 

أصحح خياالت السحابكيف نتأثر بالسيرة الذاتية للكاتب عندما نقرأ األدب؟
نعم،  اأطول،  عليه،  تبدو  ما  عن  اإثارة  اأقل  الروائيني  حياة 
دخل  احلديث  النقد  الكلمة.  معنى  بكل  جفافًا،  اأكرث  لكنها 
عامًا.   45 قبل  الأدب  درا�سة  بداأت  عندما  �سيخوخة  يف 
ا�ستخدام  نبذ  باأن  تفكر  التي  املدر�سة  جوهره.  يف  وحتى 
مهمة  دائمًا  تبدو  لعمله  مفتاح  هو  للكاتب  الذاتية  ال�سرية 
هرني  قادها  الفكرة  هذه  للراوية،  منها  اأكرث  ال�سعر  لبنية 
“الوحو�ش  ا�سم:  عليها  ليطلق  وارجتال  بفو�سوية  جيم�ش 
على  الذاتية  الكاتب  �سرية  تطبيق  احلرة”.   الف�سفا�سة 
متعة  منه  اأكرث  بذاءة  اأو  غ�ش  مثل  يل  يبدو  الرواية  قارئ 
ع�رض  معرفة  هذه.  جاءت  اأين  من  اأعرف  عر�سية:  اإ�سافة 
للنبيذ  مورد�ستون  ال�سيد  م�ستودع  يف  كوبرفيلد”  “ديفيد 
ل�سباب  الالذع  النقد  زمن  معرفة  من  اأكرث  عاطفة  يكت�سب 
ديكنز داخل م�سنع الدهان الأ�سود. )“ديفيد كوبرفيلد” من 
روايات ديكنز املف�سلة لدى فرويد، وهذا دليل اآخر على عدم 
وجود حوادث(. باخت�سار، نقل اهتمامنا من ال�سخ�سية اىل 
الكاتب ل تبدد الوهم الدراماتيكي كما يحدث اأمام م�ساكل 

ال�سا�سة لنجمة �سينمائية متنعنا من ال�ستمتاع بالفيلم.
خالل  من  ُعرف  النقدي  التف�سري  احلالت،  اأف�سل  يف 
العاطفية  متعتنا  يف  التعمق  ميكنها  الذاتية  ال�سرية  اأن 
خالل  من  نقراأها.  عندما  للرواية  الفكري  وا�ستيعابنا 
الطالع على مقالت اأدب ال�سرية الذاتية ومذكرات الكتنّاب 
ميكنني  �سنوات،  مدى  على  ال�سحيفة  لهذه  به  قمت  الذي 
اأن اأرى مثال تلو الآخر عن كيفية عمل الأدب الذي ينتهي 

م�رضقًا بت�سليط ال�سوء على حياة الكاتب.
الكيفية  يف  تومالني  كلري  نظرية  اأده�ستني   ،2007 يف 
التي و�سف بها توما�ش هاردي موهبة تي�ش )بطلة روايته 
اأجل  من  تقهر  ل  “موهبة  ديربريڤلز”(  ذي  اأوڤ  “تي�ش 
اإدراك  خالل  من  احليوية  امتلك  رمبا  ال�سخ�سية”،  املتعة 
بعدة  هذا  قبل  موهبة.  من  معها  يتقا�سمه  ما  لقلة  الغرية 
�سنوات، مذكرات باول فوك�ش )اأناقة م�ستعارة( تركتني اأقل 

الطرق  الكتاب ك�سف ب�سكل مثري كل  من را�ٍش متامًا، لأن 
التي تو�سل لها كتنّاب اخليال من خدع النحراف لتجارب 
 �� الروائيني  من  الكثري  اليوم.  املوجودة  الواقعية  احلياة 
من ديكنز نف�سه اىل ويال كاثر، اىل حد التطرف، جي. دي. 
الأدبية  الذاتية  ال�سرية  لن�رض  الت�سدي  حاولوا   �� �سالينغر 
للكاتب بعد وفاته، والتي ُكتبت من قبل “اأوغاد الن�رض”. يف 
احلقيقة، اأعتقد اأن الكاتب الوحيد الذي اأحتاج ل�سخ�ش اآخر 
هو  حيًا  يزال  ل  بينما  حياته  �سرية  كتابة  اإمتام  اأجل  من 
اأقل �رضراً  ال�سري والروائيني عمومًا  غور فيدال. لكن كتنّاب 
التي  الثقافية”،  و”الدرا�سات  الأدب  ومروجي  منظري  من 
جعلوا  والذين  اجلامعات،  داخل  احلديث  النقد  حمل  حلت 
دافئة.  اإن�سانية  تو�سيحات  ال�سابقة  التو�سيحات  تلك  من 
ال�سرية  �سمن  ذلك،  من  للتاأكد  الفائ�ش،  من  الكثري  هناك 
الأدبية: �سناعة دار ن�رض بلومزبري املفرطة �سنعت اأكوام 
من ال�سبق اململ والتفاهة. لكن هل اأن فرجينيا وولف كانت 
اء خالل فرتة ال�سبعينات  �ستحظى بهذا العدد الهائل من القرنّ
لول ال�سرية الذاتية امل�سهورة واملكتوبة ب�سكل جيد جداً من 

ال�سرية  اأخيها كوينتني بيل؟ اخلالف حول وقائع  ابن  قبل 
الأدبية على الأرجح يخمد افرتا�سيًا، مثل ال�سكل الذي يبداأ 
فان  يحبونه،  الذين  اأولئك  بني  من  حتى  نف�سه.  اإطفاء  يف 
الطلب مقينّد بالتهاون: حياة الروائيني اأقل اأثارة بكثري مما 
اأقل  اأطول، نعم، واأكرث جفافًا بكل معنى الكلمة،  هي عليه. 
من م�ساجرة متنازعة، م�سلوبة ب�سكل اأقل من البطالة التي 
الكتابة  برنامج  لهم  يقدم  اأن  قبل  قدرهم  تكون  ما  غالبًا 
�سوف  الأدبية  ال�سرية  اآخر،  �سيء  يومية.  الإبداعية وظائف 
الكتنّاب،  م�سودات  القدمية.  اأدواتها  من  العديد  ب�سبب  تغيب 
يكتب  كيف  �سطر،  بعد  �سطر  ُتعر�ش،  التي  املخطوطات 
الكتنّاب ما يكتبوه، اختفت الآن مع �سحبة “امل�سح” من قبل 
املفرت�سة  الدائمة  امل�ساركات  كل  ومع  اللكرتوين.  الفاأر 
التي  املدرو�سة  الر�سائل  ا�ستبدلت  والفي�سبوك،  تويرت  يف 
بالر�سائل  ب�سكل كبري  الكتنّاب حلفظها وجمعها  ا�ستخدمها 
اللكرتونية والن�سو�ش التي ل تقلق ب�ساأن الأر�سفة. موقد 
الورق ال�سخ�سي الذي اأ�سعله ديكنز يف جاد�ش هيل )بنجاح 

غري مكتمل( يف 1860 ل يحتاج الآن حتى اىل كربيت.
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