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كتابة السيرة واخلوف من صراحة البوح    

شاركة نحو  500 دار نشر تقدم أكثر من  60 ألف عنوان كتاب. بدأ معرض الرياض الدولي للكتاب األربعاء حتت شعار (الكتاب.. مستقبل التحول) 
عـرفة ـنظـمة لـلمـعرض في بـيان إن الـدورة اجلديـدة التي تـستـمر عـلى مدى عـشرة أيام ”سـتشـمل أكثر من  60 ألف عنـوان كتـاب في مخـتلف فـروع ا وقالت وزارة الـثقـافة واإلعالم ا

وجلميع الفئات العمرية.“
ملكة بادرة الطيبة من إخواننا في ا عرفة اإلماراتية نورة الكعبي في وقت سـابق إن (هذه ا ـتحدة (ضيف شرف) هذا العام. وقالت وزيرة الثقافة وتـنمية ا وحتل دولة اإلمارات العربية ا
ا تقدمه دولة اإلمارات من مبادرات ومشاريع ثقافية تؤكد قوة حضورها الثقافي والفكري تميزة والتعاون التاريخي ب البلدين فضال عن أنها تـتويج  ـثابة تكر للشراكة ا قيادة وشعبا تعد 

ستوى اإلقليمي والدولي). على ا
عرض  50فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات تدريبية للمؤلف اجلدد وحوارات فكرية وأمسيات شعرية إضافة إلى حفالت توقيع الكتب. وبجانب عرض وتسويق الكتب يقيم ا

تـرجم بـهدف إثراء ـشاركة واسـعة من ا عرض هـذا العام (مـاراثون التـرجمة) الـذي يقام  شرف عـلى معرض الـرياض للـكتاب عـبد الرحـمن بن ناصر الـعاصم إن من أبرز فـعاليـات ا وقـال ا
ملكة. النشاط الثقافي في ا

ملكة بهدف إيجاد بيئة عمل ثقـافية تنافسية ب اجملموعات وتشجيع اجملتمع على وتكرم وزارة الـثقافة واإلعالم في حفل االفتتاح خمس مبادرات قرائية ”أسهمت في خدمة ودعم الـقراءة والكتاب في ا
عرفي.“ العطاء الثقافي وا

عارض. ركز الرياض الدولي للمؤتمرات وا ملكة السعودية حتى الرابع والعشرين من مارس آذار اجلاري  ويستمر احلدث السنوي األبرز ثقافيا في ا

رسالة الرياض
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يُــحــبــون عن زعــمــائــهم  فــالــنــفس
ـــا تــهــواه  وتـــتــعـــشّق مــا تـــأنس 
اسـتـقرت عـلـيه  ويـصعـب علـيـها أن
تستوعب غيره  حتى لو تبينت أنه
ــكن لــلـكــاتب أن احلقّ  ولــهــذا ال 
يــســبـح عــكس الــتــيـــار  فــيــخــســر
ســـمــعـــته  ويــهـــــــــدم مــا بـــنى من

أمجاد .
    وربّـمــا أحـجم بــعـضــهم عن هـذا
النوع من الكتابة لظنّه أن الصراحة
الـزائــدة في كـتــابـة سـيــر اآلخـرين 
ـــــســــتــــور مـن خــــفــــايــــا وكـــــشف ا
شــخـصـيــاتـهـم  تـعـدّ مـن اجملـاهـرة
مقـوتة  ألنها تعتـمد نشر فضائح ا
اآلخـــــرين  وتـــــتـــــبـع عـــــوراتـــــهم 
ـا يكـرهـون لـو كـانوا ومالحـقـتـهم 
أحـياء بيـننا  كـما أنّ استـخدام تلك
الـطـريـقـة في الكـتـابـة عن بـعـضهم 
سـيسيء إلى أهل وزوجـة وأبنـاء ما
زالوا أحيـاء   وهذا مخالف لـلنبالة

روءة ومخالف للذوق العام .  وا
ozUIŠ ¡UHš«

    ومن األسبـاب الرئيـسة  في عدم
ذكــر بــعـض احلــقــائـق  ومــحــاولــة
إخــفـائــهــا  عـنــد كـتــابــة الـســيـرة 
والـسيـرة الـذاتـية بـصـورة خـاصة 
أنّ أكـثــرنــا ـــ وبـســبب حبّ الــنـفس
ركوز في داخله ـــ يحرص على أن ا
يـقدّم نفـسه  أو من يتـبع  لآلخرين
فـي صـورة تــكـفل قــبــوله ورضـاءهم

عنه  بصرف النظر عن حقيقته  أو
ارس حـياته على عمّـا يؤمن به  و
أسـاسه  فيـستـطرد في ذكـر مآثره 
في مـــواقف ووقــائع  يـــضــخّـــمــهــا
وينـفخ فـيهـا صدقـاً وكذبـاً  مبـتلـعاً
كـلّ سيئـة تقع فـي طريـقه  ومضـفياً

طابع العصمة عليه .
   إن مــهـمــة كــاتب الــســيـرة هي أن
يـرسم صـورة صادقـة عن نـفسه  أو
عــــمّن يـــكــــتب عـــنـه  وذلك من خالل
تسم باالستقاللية والتأني البحث ا
وعـدم االنــفـعــال  وأن يـحــافظ عـلى
الــدوام عــلى روح الــتــحــري احلــر 
بعيداً عن الـتعصّب  وأن ينتقي من
الــســيــرة مــا هــو ضــروري مــنــهــا 
واالسـتغنـاء عمّا هـو غير مـفيد  مع
التركيز عـلى أصغر وأدق التفاصيل
 وعـلى كلّ مـا يـوفــر لـنـا فـكـرة عـمّـا
ـعـني  كــان يـبـدو عـلـيه الـشـخص ا
كــالــتــقــاط تــصـرفــاتـه الــصــغــيـرة 
وانفـعـاالته العـابـرة  ونبـر صوته 
ولون بشـرته  وسمة بدنيـة معيّنة 
أو عالمة فارقة في وجهه  وأسلوب
مـــحـــادثـــته  ألنـــهـــا تـــكـــون أكـــثـــر
ـتعة  الـتفـاصيل إثـارة لالهتـمام وا
إضـافـة إلى أنـهـا تـؤدي دوراً كـبـيراً
في تـــكــوين فـــكـــرة عن شـــخــصـــيــة
ــتـرجـم  وعن صـورتـه الـبــدنــيـة  ا
عــــلى أن يــــكـــون وصــــفــــنـــا لــــهـــذه
التـفصـيالت الصـغيـرة غيـر مضـجر
للقار  وغير مشتتة النتباهه  وال
حتـتـاج إلى تـركـيـز عـالٍ لـلـجـهـد من

أجل دمج تفاصيلها . 
ـتـرجَم     وكـلّـمـا كـانت شـخـصـيـة ا
مــعـروفـة في احلـقـل الـسـيـاسي  أو
في مــراكــز صــنع الــقــرار  اكــتــسب
الـــكالم عــنـــهــا حــســـاســيـــة أكــثــر 
واحـتـاج الكـاتب إلى شجـاعة أكـثر 
وهـــذا مــا حـــدث حــيـــنــمـــا أصــدرت
األديــبـة الــلـبــنـانــيـة غــادة الـســمـان
كتابـها (( رسائل غسّـان كنفاني إلى
غادة الـسّمان )) إنّ هذا الـكتاب قلب
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ثقف اإلستعراضي ا

عــلى هــدم الــشــخــصــيــة الــعــراقــيـة
ووصل بها احلال إلى تصويره تارة
ب عـــــــلي بــــــابــــــا وهـــــــو الــــــقــــــاتل
وبـــــرزت مـن االعـــــمــــال والـــــســــارق
الـدرامــيـة حــلـقــات زاد فـيــهـا الــقـتل
وهــتك الـشــخــصـيــة الـعــراقــيـة إلى
عــشــرين حــلـــقــة من ثالثــ .صــوت
الــبــكــاء والــثــكــالى واالالم حــتى ان
الكـثـير قـد حل فيـه ضيق اسـتنـشاق
الــهـواء وظن أنه يـســمم اجلـو الـذي
يحـتـاجه اشـارة إلى مـا وصـلت اليه
حـــال زمن االســـتــعـــراض الــثـــقــافي
ثـقف االستعراضي واالستـناد إلى ا
.وحــتى الـــفن لم يـــســلم من تـــســلط
ــــثــــقــــفــــ وانــــدفــــاعــــهم بــــعـض ا
لالســـتــعـــراض وسط ركـــام الـــعــنف
والــتـفــجــيـرات واســتـطــاع الــبـعض
مــــنـــهم احلـــصــــول عـــلى اجلـــوائـــز
واالســـــتــــحـــــقـــــاقــــات مـن االخــــرين
ـساعـدة وتـشـجـيع من ال شـأن لهم
في الــثـقــافــة لـكــنه االقــتـصــاد الـذي
واالمـــوال الـــتـي تـــتـــحـــرك يـــعـــمـل 

 اعـتـقـد انــنـا النـغـالي الـقـول امـام
ـــــــثـــــــقف واجـــــــهـــــــة عـــــــنـــــــوان ا
والــذي عــبـــر عــنه االســـتــعــراضـي
محـلل االستـعـراض الفـرنسي "جي
ديـــبــور " حــ قـــرر ان يــضع حــدا
حلـيـاته بـطـلـقـة بـنـدقـيـة في الـقـلب
تفرج االخير اليقظ ;وقيل عنه ان ا
انتـحر . وما يـذكره د. احمـد محمد
صـالح فـي مـجـلـة الـهالل االنـتـرنت
ومــجـتــمع االســتـعـراض 2010 عن
ـــــثــــقف جـي ديــــبـــــوروظــــاهـــــرة ا
االســتـــعــراضي"وهـــو الــذي يــقــوم
بـاثــارة اجلـدل والــبـروز دائــمـا في

وسائل االعالم".
وفي ثـقـافتـنـا بـعـد الـتـغـيـير 2003
ومـا اصـاب مـجـتـمـعـنـا من فـوضي
واضـطـراب تـمـثل بـالـنـار واحلـديـد
والـــــــقـــــــتل فـي االنــــــفـــــــجـــــــارات 
والـدماركـان لوسائـل االعالم بانوا
عهااالثر الكـبير في احلد من تهشم
واحلــفــاظ عـلى الــبـنى الــتــحـتــيـة 
الــتـنــمـيــة الـبــشـريــة بـعــدمـا ظــهـر
الــــــــفــــــــســــــــاد االداري يــــــــأكـل في
فـكان ؤسـسات كـافة دون تـميـيز  ا
مـن جــراء ذلـك االحــبـــاط والـــيــأس
ــــتـــخــــرجــــ ووســـمــــهم جلــــيل ا

بــالـعـاطـلـ الـذيـن ال يـسـتـطـيـعـون
ـــتــانـــتــهــا ازالـــة اسالك الــفـــســاد 
وقد يحصل خلل وامتداد جذورهـا 
فـي االسالك فــإنه يـــعــطـي مــؤشــرا
عـلى أ ن بعـضـهم يـدفع حتى يـعـبر

تلك االسالك.
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ـــــــــثـــــــــقف ولـــــــــكـن هـل ســــــــاهـم ا
االسـتـعــراضي في ذلك  يـقـول جي
ــيــديــا عــلى ديــبــور "أنه اخــتــرق ا
ـشـكالت احلـقـيـقـية حـسـاب اثـارة ا
واالشــتــبـاك مــعـهــا بــعـمق لــيــلـفت
ــيـديــا الــتي تــسـتــضــيـفه انــظــار ا

خملاطبة الناس من على منبرها "
ثـقف من  نـعم لقـد ساهم بـعض ا
خالل الـقـنــوات احلـديــثـة إلى عـمل
أي شــيء يــــــــــــصـل إلـى االثــــــــــــارة
ــســتـــمع بــالــصــوت ومــخـــاطــبــة ا
قـطع أكـثر من واعـادة ا والصـورة 
مع صـوت لــلـمــوسـيــقى يـبث مــرة 
ويـدعي بـعـضـهاان احلزن واالسى 
هــذه الــقــنــوات وحــدهــا من تــقــول
احلــقـيــقــة والـرأي الــصــحــيح ومـا

عداها ال صوت لها وال صورة .
كـمـا إن تـأثـيـر ذلك كـله حـسب "جي
ديـــبــــور "قـــوله وهـــذه الــــنـــوعـــيـــة

الـرديـئـة  إسـتـطـاعت وفـقـا لـقـانون
الـسوق ان تطـرد العملـة اجليدة من
الساحـة الثقافـية واالعالمية .وفعال
عـملت أيادي الـثقافـة االستعـراضية

وتــــصــــرف عـــلـى كل عــــمل يــــؤشـــر
النحـراف الـثقـافة واجملـتـمع ونفس
ـــــــتــــــــخــــــــصص ـــــــثــــــــقـف ا ذلـك ا
بــاالســتـــعــراض يــســتـــقــطب حــوله
ـال ن يــحـتــاجــون إلى ا الـكــثـيــر 
والـــشـــهـــرة في تـــزيـــيف احلـــقـــائق
ـــنــــابـــر االعالمـــيـــة ;وظــــهـــور في ا
ــســـمــوعـــة أنــهم رسل ـــقــروءة وا ا
الثقـافة احلقـيقيـة في نظرهم بـعدما
ازاحـــوا الـــوهم جـــانـــبـــا وســـتـــروا
عــوراتــهم بــثــقـافــة مــفــروضــة عـلى
اجلـمــيع في مـجــتـمع لـم يـصـدق أن
وأن احلـياة الـتـغـيـير اصـبـح واقـعـا
ســتـــتــغــيـــر نــحــو االحـــسن وتــأتي
النتائج محبطة لالمال. ومن يصدق
ان قنـاة تـلفـاز هدايـاهـا هو- مـعسل
االركـيلة مزايـا -يوزع على الـفائزين
في مــســابــقـة شــهــر رمــضــان حـتى
ـقــاهي كـثـيــرة تـتـنـافس اصــبـحت ا
وهذا بـفعل من فيمـا بيـنهـا في ذلك 
قـام بـهـذا االقــتـراح وحـيـنـمـا تـسـأل
عــنه يـــقــال حــاصل عــلى الــشــهــادة

اجلـامعيـة في االعمـال وينطـبق عليه
ثـقف االستـعراضي وإن ما مـفهـوم ا
عـــرضـه لم يـــكن يـــســـتـــحق كل تـــلك
البـهـرجـةواالعالم .وكذلك مـا يـعرض
من دعايـات الجهـزة طبـية أو دوائـية
فانها حتتـاج إلى مثقف استعراضي
يـؤدي مـا طــلب مـنه حـتـى يـتـقـاضى
مــرتــبه بــكل رضــا وأصــبــحت اكــثـر
القنـوات تستعرض مـا ينتجه الغرب
واالبتـكارات  واجلـنس  في الـصـحة
ــــال وتـــصـــدر ثــــقـــافـــة لـــتــــكـــسب ا
االســــــتـــــــهالك فـــــــيــــــهــــــا الـــــــرونق
والـقـبـول .وفــيـهـا الـتـاثـيـر ـتـعـة وا
الـسلـبي عـلى حيـاة االنـسان صـحته

وتصرفاته. وسلوكه 
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 امــا فـي مــجــال االدب فــأن مــفــهـوم
ـثـقف االسـتعـراضي قـد اخـذ حـيزا ا
كـبيرا في اجملـتمع فتـصدرت االخبار
عـــنــاوين االنــتــخــابــات دخل الــيــهــا
ــرشـحــ فن االســتــعـراض بــعض ا
ــزوجــا بـثــقــافــة يـحــمــلــونــهـا في
الــظـهــور ;والــصـور الــكــثـيــرة وذكـر
االجنـازات التي سـيـحقـقهـا في فـترة
انـتخـابـه ويعـمـل معـه بـعض بـطـانة
ــنـافـع في الــتـرغــيب له ــصــالح وا ا
والتودد مـنه وانه سيكـون منقذا لهم
عـيشـة والفـقـر .وبعـضهم من سـوء ا
قلـد حياة التـنابلة في وصـول اللقمة
إلى افـــواهــهـم لــعـــجــزهـم وتــفـــاهــة
ثقف االستعراضي ويعـمل ا حياتهم
ــال والــوعــود مــقــرونــا في عــرض ا
( بــلــغــة مــؤثــرة بـ(ســوف) و(الــسـ
ويـكررهـا بـعدهـا يـصاب من انـتـخبه
بــالــوهم في احلـــيــاة االجــتــمــاعــيــة

والسياسية .
وما يصـدر من نصوص في االدب قد
يــتـــخــذ بــعض الــداخـــلــ إلى عــالم
الــكـتــابـة وهـم يـفــتـقــدون صــحـة في
الـلغـة والـبالغـة  يتـمـثل في داخـلهم
ـثـقف االســتـعـراضي فــنـراه يـدخل ا
الـضـوء في الـلـقـاءات ويـحـاول جـهد
االمـكـان ان يـتثـاقف ويـسـتـعـلي على
تـــأخـــذه مـــنـــبــــر الـــثـــقــــافـــة واالدب

نــشـــوةتــوهـم الــكـــتــابـــة. إن آفــة
االعالم في الـــوقت احلــاضـــر هــو
ثـقافـة االستعـراض جلوانب مـنها
واجملــتـمع والـثــقـافـة االقـتــصـاد 
ستقبل تعمل على الهدم وتخطط 
غــامـض لالجــيـــال الــقـــادمــة ;ولم
يكذب الشاعـر حينما وصف فساد

اجملتمع يقول .
الــنــاس مــثل زمــانــهـم قــد احلـذاء

على مثاله
ورجــال عـــصـــرك مـــثل دهـــرك في

تقلبه وحاله
وكــــذا اذا فــــســـد الــــزمــــان جـــرى

الفساد على رجاله.
ـــؤســســات تــبــرز  وفي مــجــال ا
صـــفـــة االســـتــعـــراض مـن مـــقــدم
الـبرنـامج والـندوةبـتفـخـيم الكالم
والـتمجـيد ويبـدو ذلك من عباراته
الـــــــثــــــقـــــــيــــــلـــــــة وتــــــقــــــاســـــــيم
_واالشــارة فـي اجتــاهــات وجــهه
مـختـلـفة والـتقـاط لـلصـور ويدخل
ـيــديـا مع تــعـلــيـقــات هـنـا عـالـم ا

وهناك في الترحيب به .
 ولــو عــدنـا الى جـي ديـبــورفــهـو
يــــربط مــــجــــمـل ذلك فـي الــــقـــدرة
الشرائية الي مجتمع حتى يصبح
سـوقـا لــهـا ومع ازدهــار اقـتـصـاد
واالسـتـثـمـار الـبـلــد في الـتـنـمـيـة 
جنـــــد صــــــعــــــودا لـــــلــــــمـــــثــــــقف
ـال وقد االسـتـعـراضي من وفـرة ا
ــسـرح له يــســتـدعـي ذلك نــصب ا
ومــتـــطـــلـــبــات ذلـك من الـــتــدريب
والـــتـــطـــويـــر ومع كل ذلـك الجنــد
لـلمـثقف االسـتعـراضي أي اثر في
حل مـــشــكـالت اجملــتـــمع حـــتى ال
نـاطق الفـقيرة يكاد الـظهـور في ا
ـــراكـــز الـــتـــجـــاريــة ويـــخـــتـــار ا
ونـشــاطـات احلــركـة االقـتــصـاديـة
وتـسلـيط االضواء علـيه شخـصية
اسـتـعـراض امـام انـظـار اجلـمـيع.
وثـانـيـة نـقـول ال نـغـالي الـقول اذا
انطبق كل ذلك على خارطة وطننا
والــــذي ال نــــتــــمــــنى له ثــــقــــافــــة

االستعراض.
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البصرة

 مــنــذ  (50) ســنــة أو أكــثــر  طــرح
أحد أدباء مصر هذا السؤال : كيف
نكتب عن العظماء ? ما الذي نظهره
 وما الذي نخـفيه ? هل نؤلههم فال
نـدخل غـرف نـومـهم  أم نـؤنـسـنـهم
فــنــتــعــامـل مــعــهم كــبــشــر يــخــطئ
ويصـيب  ويحبّ ويكـره  ويضحك
ـــــدّ يـــــده ويــــخـــــلع ويـــــبـــــكي  و

بنطلونه? .
     وتــــعـــددت اإلجـــابــــات  فـــكـــان
عــبـاس مـحـمـود الـعـقـاد يـرى أنه ال
يــكـتـب إال عن عـبــقـريــة الـعــبـقـري 
نــبـوغه  عــلــمه  ويـكــفـيه أن يــجـد
مفـتاحـاً لشـخـصيـته يحـلل منه وبه
هـذه الـعـبقـريـة  وعـارضه الـدكـتور
أحــمــد زكـي ـــ الــذي رأس جــامــعــة
القـاهرة ـــ بـقوله : إن من خالل هذا
ـنهج نبـرر أخطـاء العبـقري وجند ا
له األعــذار  فـــإذا كــانت الــشــعــوب
ــلـــوك اإللــهي  فال أســقـــطت حقّ ا
يجب أن نعطي هذا احلقّ للعباقرة.
  واحلـقيـقـة أنّ كـثيـراً من الـكـتّاب 
من العـرب ومن غـيرهم  يـتـجنّـبون
الـصــراحــة  ونــزع األقـنــعــة أثــنـاء
كـتــابــة سـيــرهم الــذاتــيـة  أو عــنـد
ـشــاهـيـر كـتــابـة سـيــر الـزعــمـاء وا
والــرمــوز الــديــنــيّــة أو الــقــومــيّـة 
بــحـجـج وأسـبــاب كــثــيــرة  ذاتــيـة
ومــوضـوعــيــة  أهــمّــهــا : أنّ أكــثـر
الـــنــاس يـــودون أن يــســـمــعـــوا مــا

دون تعديل أو حتـوير  ألن األلم الذي
قـد تـسـببه آلخـرين عـابـرين مـثـلي هو
أقـلّ من األذى الالحق بــاحلــقــيــقـة إذا
ــراعـاة اخلـواطـر  سـمـحتُ لــقـلـمي 
واحلـقـيـقـة وحـدهـا تـبـقى بـعـد أعـوام
ح أحتول وسواي من العابرين إلى

تراب كغسّان نفسه )). 
ــكـنـونـات     إنّ اخلــوف من الـبـوح 
الـــنــفس  وخــصــوصــيــات اآلخــر  ال
تـقتـصـر عـليـنـا نحن الـعـرب فقط  بل
تــشـــمل اإلنـــســـان األوروبي أيـــضــاً 
ية وهـذا ما ذكـرته الدكـتورة واألكـاد
ــتــخــصــصــة بـــعــلم الــنــفس ( كــاي ا
ردفيلد جامـيسون )  التي كانت تقدم
خـطـوة إلى األمـام  وتـرجع خـطـوت
إلى اخلـــلـف  عـــنـــدمــــا أرادت نـــشـــر
كـتــابـهـا ( عـقل غـيــر هـاد )  لـكـنـهـا
قــررت في حلـــظـــة صــدق  أن تـــخــلع

الـــدنــــيـــا  وهـــزّ الــــوســـطـــ األدبي
والــسـيــاسي  وأثــار ضــجــة كــبــيـرة
تــرددت أصـــداؤهــا في كـل مــكــان من
الـعالم  وانـتشـرت في كافـة الصحف
واجملالت الـعربـية  وب مـستـنكرين
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ـسـتـنـكـرون رأوا في نـشـر هـذه     فـا
ــة ال تـــغــتــفــر  إذ ال الــرســـائل جــر
يـــــصح ربـط اسم مـــــنـــــاضـل وبـــــطل
فلسـطيني معروف  وشـهيد بعد ذلك
 بـقــضـايـا احلب والـغـرام  والـهـوى
وعــذابـات الـشـكـوى  واتـهـمـوا غـادة
بتـلفـيق هذه الـرسائل  وبـالتـآمر مع
ـيـة  عـلى رمز من الـصـهـيونـيـة الـعا
رموز النضال  دفع دمه وحياته ثمناً

ا يؤمن به .
ــؤيــدون فـقــد رأوا في نــشـر     أمـا ا
غـادة لتلك الـرسائل شـجاعة كـبيرة
 وثقـة متجددة بـالنفس  في إبداء
آرائــــهـــا الـــصــــريـــحـــة دون لف أو
دوران أو نـفــاق  وأنـهــا بـنــشـرهـا
تلك الرسائل كشفت مشكورة (( عن
وجه آخــر  وجه إنـــســاني عــمــيق
وصــادق لــغــسـان كــنــفــاني  الـذي
ـناضل ا اخـتفـى خلف قـناع ا لطـا
وســمـات الــشــهـيــد ))  كـمــا طـالب
بــعض الـــكــتّــاب بــضـم كلّ رســالــة
وجوابها  وعلّقت األديبة العراقية
إنـــعـــام كـــجـه جي    ـــ وكـــانت من
ة ؤيـدين ـــ بـقـولهـا : (( كلّ جـر ا
غـادة أنها امـرأة عربـية خرجت عن
ألـوف فـنـشـرت رسـائل أديب هام ا
بـــهــا  مـع كلّ مـــا في الـــهــيـــام من
خيالء ...  ومن حلظات  ومن كان
مــــنــــا بال ضــــعف فــــلــــيــــرمِ غـــادة

بحجر)).    
    أمـا غادة السـمان فقـد كتبت في
مـقـدمة كـتابـهـا تقـول : (( للـحـقيـقة
ســطـوة تــرفض مــجـامــلــة الـزيف 
وركـوعـاً مـنّي لــسـطـوتـهـا سـأنـشـر
رسـائـل زمن احلـمــاقـات اجلــمـيــلـة

باإلضافة إلى مشاكلي في االعتراف
ــســتــمـر  بــاحلــاجــة إلى الــعالج ا
األطـبـاء كــانـوا  ألسـبــاب واضـحـة
تــتـعــلق بــالــتـرخــيص وامــتــيـازات
ـسـتشـفـيـات  مـتردديـن في كشف ا
مـشاكـلهم الـنـفسـيـة لآلخـرين  هذه
ــقـلـقــة كـانت مــبـرراً جـيـداً األمـور ا
لعـدم الـنشـر  ليـست لـديّ أية فـكرة
ناقشة أمور دى  عن اآلثار طويلة ا
عـالنـيـة ـــ عـلى هــذا الـنـحـو ـــ عـلى
هنـية  ولكن حـياتي الشـخصيـة وا
مـــهــمـــا كــانت الـــعـــواقب  فــإنـــهــا
ســتـكــون أفـضل من االســتـمـرار في
الـصـمت  لقـد تعـبت من االختـباء 
تــعــبت من الــتــمــثــيل  كــمــا لـو أن

عندي شيئاً أخفيه)).   
 أخـيــراً  فـإنّ كــاتب الـســيـرة الـذي
يـتــصـور أن بـوســعه حتـســ عـمل
ا الطبـيعة 
يـــــــــعــــــــرّض
الـــــــــــــــــــرجـل
الــعــظـيم إلى
الـســخــريـة 
وذلك بـحـذف
رســـالـــة حبّ
كــتـــبـــهــا في
حلظة ضعف
 أو بــإنــكــار
تــغـــيـــيــر في
ـــــــــوقف أو ا
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الـعــقـــــيـدة 
هــذا الــكـاتب
ـــ كــمــا يــرى
انــــــــــــــــــدريـه
مـــــــــــــوروا ـــ
ــسخ ـــا  إ
بــــــــــــطـــــــــــلـه
ويــــشــــوهه 
وفي نـــهــايــة
ـــــــــطـــــــــاف ا

يقزمه . 

األقنـعة  وتـمـزق األحجـبة  وتـخرج
أل لتـحـكي جتربـتهـا الـرهيـبة عـلى ا
مع مـرضٍ قــاسٍ يـطـلق عـلـيه ( ذهـان
الـهـوس االكـتـئـابي ) أو( االضـطراب
الـوجـداني ثـنـائـي الـقـطـبـ )  غـيـر
ا يـجـره علـيـها ذلك الـبوح مـبالـيـة 
من سـمـعـة سـيـئـة نــتـيـجـة اتـهـامـهـا
بـاجلـنـون مثالً  قـد تـكـلفـهـا خـسارة
ي والــــعالجي  عــــمـــلــــهــــا األكــــاد
وخـــســـارة مــوقـــعـــهــا االجـــتـــمــاعي
واحـــتــرام الــنــاس لــهــا  إذا ســردت
سيرتـها الذاتية  وصـراعها الرهيب
ــرض  بــكـل شــفــافــيــة وصـدق مع ا
وصـراحة : (( لـقـد كـانت هـنـاك أمور
عــديـدة تـقـلــقـني بـخــصـوص تـألـيف
كــتـاب يـشـرح    ـــ بــصـراحـة وبـدون
حتـفظ ـــ نـوبـات الـهـوس واالكـتـئاب
والــذهــان الـــتي كــانت تـــصــيــبــني 
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جي ديبور في جلسة مع احد اصدقائه


