
احتف���ى احت���اد الأدب���اء والكت���اب 
القا����ص  قاع���ة  الب�صرة،عل���ى  يف 
حممود عب���د الوه���اب، مبجموعة 
ال�صاع���ر ف���وزي ال�صع���د "الري�ص���ة 
والطائر" ال�ص���ادرة حديثا عن دار 
الينابي���ع - دم�ص���ق. اأدار اجلل�ص���ة 
ال�صاع���ر جب���ار الوائل���ي متحدث���ا 
ع���ن عالقت���ه بال�صاع���ر، وذك���ر: ان 
ال�صع���د متي���ز بتمرده عل���ى بع�ص 
الجتماعي���ة.  والأع���راف  القي���م 
الأرب���ع  جماميع���ه  يف  �صع���ره  و 
ينتمي اإىل الثم���ار الع�صية التي ل 
تت�صاق���ط اإل بع���د العا�صف���ة. ويف 
بع�ص ق�صائ���ده توظيف للموروث 
البالغ���ات  م�صتثم���رًا  ال�صعب���ي، 
املجازي���ة يف �صعره. وقدم ال�صاعر 
فوزي ال�صعد عر�صا �صيقا لتجربته 
احلياتية يف �صبابه،الذي اأنخطف 
في���ه بال�صاعر"رامبو" ومترداته و 
حاول تر�ّص���م خطاه. وقال ال�صعد: 
الذين يكتبون  ال�صع���راء  "اأن���ا من 
حياته���م وجتاربه���م �صعريا، وثمة 
يف ق�صائدي تعاي����ص فعلي بيننا، 
فاأن���ا اأحيا فيها وه���ي ت�صتبك معي 
فاأن���ا  ن�صرته���ا  ان  وحت���ى   ، يفَّ و 
بواعثه���ا  م�صتذك���را  له���ا"،  اأع���ود 
الواقعي���ة و اخلفي���ة الت���ي حولتها 

اإىل ق���ول �صع���ري، ل اث���ر في���ه للخيال.واأ�صاف: 
التاريخية  التاب���وات  اأواج���ه  واأن���ا  �صببت  "م���ذ 
والجتماعي���ة وال�صلطوية،حماوًل  التغلب عليها 
بق���واي ال�صعرية، التي ه���ي اأ�صلحتي اأنا الأعزل، 
م���ن كل �ص���يء، واأح���اول مواجهة الع���امل بال�صعر 
ب���ددت  الواق���ع  �صالب���ة  اإن  وم���ع  حياًة،وق���وًلُ، 

الكث���ر م���ن اأحالم���ي، و احلي���اة رو�صتن���ي، اإل 
اأنها اأ�صابتن���ي باخلذلن، والنك�ص���ار والفقدان، 
خا�صة عندما اختطف، املوت، بع�ص اأعزائي، يف 
مقدمتهم زوجتي ال�صاب���ة التي َخ�صرْت كل �صيء، 
على اأن تربحني، واأمي، وبع�ص اأ�صدقائي الذين 

ذابوا يف املعتقالت واحل���روب، والأمرا�ص زمن 
احل�ص���ار، متحول���ن اإىل ق�صائ���د اأتعاي����ص معها 
يومي���ا، ملغالبة غيابه���م، الذي حاول���ت الثاأر منه، 
يف الق�صم الأول من جمموعتي هذه، واأ�صفت لهم 
"املتنب���ي" واع���رف ب�صداقتي له، مذ جتلت يل 
روحه العظيمة يف ق�صائده، التي اأ�صافت الكثر 

من متردي على الواقع املُعطى واأن�صاقه البالية". 
واأكد ال�صاع���ر انه اأنخطف اأي�صًا مبا قراأه لل�صاعر 
بايرون، وعن���ه. وحتدث ال�صاع���ر كاظم احلجاج 
عن �صداقته مع ال�صاعر وانحدارهما، من ريفين 
متقاربن، وذوبانهما يف املدينة وان�صالخهما عن 

ترّيفهم���ا. واأن���ه وال�صع���د ي�ص���ركان يف القتناع 
ب���اأن نتاجاتهما ال�صعري���ة خا�صعة حلك���م الآخر، 
وتقييمات���ه، اإل اأنهم���ا ميل���كان جتاربهما املنفردة 
الت���ي عمقه���ا العي����ص، يف مدين���ة حتمل���ت ع���بء 
عذابات احلروب، و ق�ص���وة حا�صرها الذي اأجهز 
عل���ى م���ا بقي م���ن مالحمه���ا التاريخي���ة. كما قدم 

ال�صاعر جميد املو�ص���وي مداخلة عن امتداد �صعر 
ال�صع���د يف جماميع���ه ال�صابق���ة وو�ص���وح ظاللها 
على هذه املجموعة يف اأن�صنة الطبيعة والحتفاء 
به���ا، وان �صف���رة ال�صاع���ر تقت�ص���ي مم���ن يتناول 
جمموع���ة ال�صعد اجلديدة، الع���ودة اإىل جماميعه 
الثالث ال�صابقة، ولحظ املو�صوي 
عليه���ا  تق���ف  الت���ي  الأر�صي���ة  اأن 
ما  يف  والطائر" ذاتها،  "الري�ص���ة 
�ص���در لل�صاع���ر، م�صتثني���ًا ق�صمها 
الأول الذي يغل���ب عليه اخل�صران 

والفقدان والأمل. 
نوي���ر  عل���ي  ال�صاع���ر  وحت���دث 
م�صتذكرا بدايتهما معا و جمموعة 
من ال�صع���راء ال�صب���اب املوهوبن 
والذي���ن غيبه���م النظ���ام ال�صاب���ق 
لأ�صب���اب �صت���ى، ين���درج بع�صه���ا 
يف �ص���وء الني���ات جت���اه الآخ���ر، 
ونك���ران حقه يف حري���ة الجتهاد 
مع���ه  والتعام���ل  الخت���الف،  و 
ببط����ص ال�صلط���ة القاهرة.وخت���م 
الوه���اب  عب���د  حمم���ود  الأ�صت���اذ 
اجلل�صة باإ�صارته اإىل نقاء الف�صاء 
ال�صعري يف" الري�ص���ة والطائر"، 
موؤك���دا اإن اهتم���ام ال�صاعر ال�صعد 
بالطبيع���ة ل ي�ص���ره و�صافًا لها، 
كم���ا يتخي���ل البع����ص، اإذ ال�صاعر 
دللت  اإىل  ق�صائ���ده  يف  يحي���ل 
قناع���ا،  فيه���ا  الطبيع���ة  تك���ون 
ولح���ظ الأ�صتاذ عب���د الوهاب اإن 
بع����ص عنوان���ات الق�صائ���د جمل 
جمموع���ة  اأن  اإىل  ونب���ه  مركب���ة، 
"الري�ص���ة والطائر"حملت عنوانا 
مف���ردة  خ���الل  م���ن  "جتني�صي���ًا" 
"�صع���ر" الت���ي ثبت���ت عل���ى غ���الف املجموعة، و 
ال�صتعا�ص���ة  املمك���ن  م���ن  وكان  "جن����ص"  ه���ي 
عنه���ا، ب�"ق�صائد" لأن ال�"ق�صائ���د" منجز جلن�ص 
ال�"�صع���ر"، ف���ال ي�ص���ح مث���ال اأن يجن����ص قا�ص ما 
جمموعته بال� "�صرد" لأن ال� "�صرد" جن�ص وعليه 

جتني�صها ب�"ق�ص�ص". 

وكان املهرج���ان ال���ذي اأقي���م يف اليون�ص���كو ما 
ب���ن العا�ص���ر والع�ص���رين م���ن �ص���بتمرب واحدًا 
من الن�ص���اطات التي كان ال�ص���هيد �صياع اأعّد لها 
بالتعاون م���ع املمثلّية العراقية يف اليون�ص���كو 
ومب�ص���اهمة مهم���ة م���ن قبل �ص���فر الع���راق يف 

اليون�صكو ال�صيد حميي اخلطيب. 
وقد تع���ددت يف الأ�صابي���ع املا�صية الحتفالت 
وال�صت���ذكارات تزامن���ًا م���ع الذك���رى ال�صنوية 
الأوىل لغتي���ال ال�صهيد كامل �صي���اع. وتقّدمت 
»هورت�صينو����ص  موؤ�ص�ص���ة  الن�صاط���ات  ه���ذه 
اأوركا« ال�صقلّي���ة الثقافي���ة العلمي���ة التي كانت 
منحت اإ�صم ال�صهي���د كامل لإحدى قاعات مقّرها 
الرئي�ص يف »قلعة الإجنليز« يف م�صيق مي�ّصينا، 
وذل���ك تنفي���ذًا لقرار كان قد اّتخ���ذ يف الجتماع 
ال���دوري للجن���ة العلمي���ة للموؤ�ص�ص���ة يف �صه���ر 
�صباط املا�صي. ومنحت »هورت�صينو�ص اأوركا« 
جائزته���ا ال�صنوي���ة اإىل كامل �صي���اع وا�صتلمها 
�صقيق���ه في�صل بع���د اأن اأزاح ال�صتار عن اللوحة 
الت���ي حملت ا�صم كامل عل���ى القاعة. وكان منح 
اجلائزة اإىل ال�صهيد �صياع خروجًا عن املاألوف 

ال�صائ���د ل���دى ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة 
لنها اعتادت منح اجلائزة اإىل 
ثقافية  وموؤ�ص�صات  �صخ�صيات 
اإيطالية. وقال رئي�ص املوؤ�ص�صة 
الربوفي�ص���ور الباحث غتيتانو 
جونتا ب���اأن » اإطالق ا�صم كامل 
عل���ى اإح���دى قاعاتن���ا ومنحنا 
جائ���زة ه���ذا الع���ام اإلي���ه جاءا 
نتيج���ة طبيعي���ة ملق���دار احلب 
الذي متّك���ن كامل من زرعه يف 
قلوبن���ا خ���الل الأي���ام اخلم�صة 
اها معن���ا يف مي�ّصينا  التي ق�صّ
در�صن���ا  كّن���ا   .٢٠٠٧ ع���ام  يف 
الن�صاط���ات  م���ن  الكث���ر  مع���ه 
ومل�صن���ا منه حبه الكبر ل�صعبه 
وثقافته ومق���دار اإميانه بقدرة 
ال�صع���ب العراقي عل���ى جتاوز 
املحن���ة احلالية« وق���ال جونتا 
»اإن اغتي���ال كامل لي�ص خ�صارة 
لل�صعب العراقي فح�صب بل هو 
خ�صارة لنا جميعًا، نحن الذين 
نوؤم���ن بق���درة العق���ل الب�صري 
بن���اء  يف  الثقاف���ة  وباأهمي���ة 
جمتمع ع���ادل ومتق���ّدم« وختم 
جونتا قوله » اأطلقنا ا�صم كامل 

عل���ى القاعة ومنحن���اه اجلائزة 
لنوؤك���د اأن���ه �صيظل معن���ا على ال���دوام و�صيظل 
حّبنا لل�صعب العراقي كبرًا كما كان حّبه هو«. 
وكان متحف »البوزار« البلجيكي يف العا�صمة 
بروك�صيل اأحيا الذكرى ال�صنوية لغتيال كامل 
�صياع وخ�ص�ص لذلك يوم���ًا ثقافيًا �صم قراءات 
�صعري���ة لل�صاع���ر ف���وزي ك���رمي واألق���ى مندوب 
الع���راق يف اليون�صكو حميي اخلطيب مداخلة 
طويل���ة ذّك���ر فيه���ا باجله���د الكب���ر ال���ذي كان 

ال�صهيد �صي���اع يبذله من خالل عمل���ه م�صت�صارًا 
ل���وزارة الثقاف���ة العراقية وممث���اًل لها يف هيئة 
حماي���ة الرثاث العراقي ل���دى اليون�صكو، وقال 
حمي���ي اخلطيب »تعّرفت على كامل عندما عدنا 
اإىل العراق و�صار العمل امل�صرك جامعًا بيننا، 
لكن���ه، اأي العم���ل، مل يك���ن الآ�ص���رة الوحي���دة 
الت���ي جمعتني ب���ه، فقد كان كام���ل يدخل القلب 
مبا�ص���رة، و�صارت حمادثاتنا ومكاملاتنا يومية 

ومتوا�صلة وبات العمل جمرد 
تربير اإ�صايف لتلك احلوارات. 
لقد اأجنزنا من خالل حواراتنا 
الكث���ر من الأف���كار الت���ي ُتهّم 
الثقافة العراقية وا�صتقالليتها 
واأع���اد  ودميوقراطيته���ا«. 
حمي���ي اخلطي���ب اإىل الأذهان 
املوق���ف الر�صمي الذي اتخذته 
منظمة اليون�صك���و عرب اإعالن 
املدي���ر الع���ام للمنظم���ة ال�صيد 
مات�ص���ورا، وق���ال »لق���د بع���ث 
ال�صي���د مات�ص���ورا بر�صالة اإىل 
فيه���ا،  يعّزيه���م  ال�صهي���د  ذوي 
لق���د فعل ذل���ك بعد اأربع���ة اأيام 
فق���ط يف ح���ن اأن اليون�صك���و 
منظم���ة تتح���رك بب���طء �صديد 
فيم���ا يخ����ص اإع���الن املواقف« 
ال�صي���د  اأن  اخلطي���ب  وذك���ر 
مات�ص���ورا اعترب »اإغتيال كامل 
لي����ص  قا�صي���ة  �صرب���ة  �صي���اع 
للثقاف���ة العراقي���ة فح�ص���ب بل 
اإىل الثقاف���ة ب�ص���كل ع���ام واإىل 
برّمت���ه«  العراق���ي  ال�صع���ب 
واأطل���ق مات�ص���ورا عل���ى كامل 

�صياع لقب »ال�صهيد البطل«.
بع���د حمي���ي اخلطي���ب حت���ّدث 
الكات���ب وال�صحف���ي اللبناين بي���ر اأبي �صعب 
ال���ذي كان تع���ّرف على كامل عن كث���ب واأعجب 
ب���ه واأورد ذكريات جميلة عن لقائه الأول به يف 
مدين���ة بروك�صيل و�صدد على العمق الذي كانت 
حتمل���ه اأف���كار كامل وق���ال لي����ص ُم�صتغرب���ًا اأن 
متت���د اإليه ر�صا�صات كامت ال�صوت. حاملو تلك 
الك���وامت كان���وا يهابون �صوت كام���ل العقالين 

والهادئ لذا �صارعوا اإىل اإ�صكاته«.

الفنان واملو�صيق���ي العراقي اأحمد خمتار عزف 
بع���وده �ص���ت مقطوعات كان كام���ل �صياع يحب 
اأن ي�صمعه���ا منه دائمًا وقال »برنامج هذه الليلة 
و�صع���ه كام���ل بنف�صه اإذ �صاأعزف م���ا كان يطلب 

مني دائمًا من مقطوعات«.
بعد ذل���ك قراأ ال�صاع���ر واملمث���ل العراقي �صالح 
احلم���داين باللغة الفرن�صي���ة مقاطع من »عندما 
نكون يف بغداد« وهي ر�صالة كان كامل بعث بها 
اإىل ولده اإليا�ص بعد ا�صهر قليلة من عودته اإىل 
بغ���داد اإثر انهيار النظام الديكتاتوري، وتركت 
الر�صال���ة اأث���رًا كبرًا ل���دى اجلمه���ور احلا�صر 
وال���ذي التف حول اأف���راد عائل���ة ال�صهيد الذين 
ح�ص���روا الحتف���ال. ُعر�ص���ت بع���د ذل���ك اأعمال 
�صينمائي���ة اأهداها �صانعوه���ا اإىل ال�صهيد كامل 
�صي���اع وم���ن بينها فيلمان م���ن الفيديو اآرت من 
اإجن���از عل���ى ع�ّص���اف واآزاد نانة كل���ي ومقاطع 
م���ن فيلم روائي طوي���ل للمخ���رج ال�صاب حيدر 
ر�صيد ومقطع من مداخلة ُمتلفزة حول مفهموم 
ال�صهي���د  كان  احل���دود«  »الإن�صان..املواط���ن.. 
�صي���اع األقاها يف ال���دورة الأوىل ملهرجان »بحر 
ال�صينم���ا العربي���ة« التي اأقيمت قب���ل عام واحد 
بال�صب���ط )٢٣ اآب/اأغ�صط����ص ٢٠٠٧( مبدين���ة 

مي�ّصينا ال�صقلّية.
وكانت منا�صبة الحتفال بذكرى ا�صت�صهاد كامل 
فر�صة للتعريف بكتاب ت�صكيلي اأجنزه عدد من 
الفنانن العراقي���ن الذين عا�صروا كاماًل خالل 
�صن���ي اإقامته يف اإيطالي���ا، وقّدم كل فّنان عملن 
اإه���داًء لذكرى كام���ل ومن بن ه���وؤلء الفنانن 
ر�صمي اخلفاجي و�صليم عبدالله واآزاد نانةكلي 
وعل���ى ع�ّصاف وجرب علوان وفوؤاد علي وب�صر 
مهدي وبهاءالدين اأحمد وعفيفة لعيبي وفا�صل 
���ام  الب�صّ عّب���ادي وح�ص���ام  الب���دري ويو�ص���ف 
وف���وزي الدليم���ي و�صع���د علي وكاظ���م الداخل 

و�صامي غافل وحميد �صريف.      
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عرفان ر�سيد/ خا�ص املدى
�سقلّية- بروك�سيل
باري�ص

م كالمن���ا ببع�ص املف���ردات الأجنبية  ه���ل ُي�صمح لن���ا اأن نطعِّ
ونتكل���م ع���ن بع�ص املثقف���ن على اأنه���م" �صتان���درد"، الكلمة 
ط،  الإنكليزية التي تعربِّ عن النموذج املاألوف، العادّي، املنمَّ
املعي���ارّي يف ال�صناع���ة، والقالب الأول القاع���دّي، واملوديل 
املتع���ارف عليه مهم���ا كان �صياق���ه. وما فائدة مثق���ف منّمط، 

�صالٍح يف كل �صياق؟.
لك���ن هل ت�صتوي حال���ة التاآلف مع املاألوف م���ع حالة الإبداع 

الثقايف التي هي خروج مواظب على  الالماألوف؟.
اإذا مل يك���ن يف الأم���ر من جمازفة نق���ول: يف احلالة العربية 
ال�صائعة جند اأن املثق���ف "ال�صتاندرد" هو الطاغي. ما فائدة 
التم�ّص���ك بقناع الثقاف���ة الرفيع من دون ط���رح اأ�صئلة مقلقة؟ 
م���ا الغاية م���ن التنويع على املكّرر واملتع���ارف عليه والثابت 
واملفهوم���ات الفكرية التي �صارت م�صاعًا ثقافيا حمَرمًا؟ هل 
الثقاف���ة هي ن�صاط ملوظف جيد علي���ه اإتقان مفاتيح عمله من 
قًا القوانن امل�صنونة  دون اخلروج عن اللوائح الر�صمية مطبِّ
ل غ���ر من دون اجتهاد اأو بالقلي���ل احَلِذر منه؟ واإذا ما كانت 
الثقاف���ة، من بن اأ�صي���اء اأخرى، ن�صاطًا دائ���ب الت�صاوؤل واإذا 
كان املثق���ف، ح�صب تعريف جون ب���ول �صارتر الفِكه، هو من 
يتدخ���ل مبا ل يعنيه، فاإن مثقفًا من هذا الطراز ل يت�صاءل اإل 

ال�صوؤال الذي �صار متداَوًل، ول يتدخل مبا ل يعنيه.
بعي���دًا عن حتديد �صارم ملثقٍف يقف يف قطب اآخر من املثقف 
"ال�صتاندرد"، ميكن الفرا�ص اأن احلرقة والأ�صالة واجلدة 
ر للمث���ل ال�صائر وكل اأنواع التقعيد املريح هي �صمات  والتنكُّ
"املثقفن احلقيقين" حتى لو �صطح بع�صهم ومتادى اآخرون 

ومت�صكت غالبيتهم بالعقل واحلجاج املنطقي.
ل���ن ي�صك امل���رء بوجود مثق���ف "�صتاندرد" وه���و يطالع الكّم 
الهائل م���ن املق���الت والتعليق���ات واملن�ص���ورات والكتب يف 
جميع احلقول البحثية والإبداعية على طول وعر�ص العامل 
العربي. ت�صر غالبيتها، ولي�ص كلها، على طريق واحد ثابت 
ومفهوم���ات ومو�صوع���ات مع���ادة دون كل���ل. لي����ص معدوما 
بالطب���ع اللقاء بن�صو�ص متفارقة ب���ل من�صقة ل يقع النتباه 
اإليه���ا على الفور يف حمى التنميط املرغوب به، كاأنها حتتاج 
وقت���ا طويال قب���ل اكت�صافها، وكاأن الأ�صيل منه���ا ثمرة نادرة 

�صاقطة �صهوًا يف احلديقة العامة.
اإن ا�صتع���ارة )احلديقة العامة( للثقاف���ة العربية توّد اأن ترى 
اأي�ص���ا الن�ص���اط الإبداعي الأكيد جلمهرة م���ن املثقفن العرب 
وترغب اأن تقع يف الظالل ال�صرورية للمحبة والرحمة اللتن 
من دونهم���ا ل توجد كتابة حقيقية، ويوج���د بدًل منهما نفي 
الآخر ال�صريح الكريه غ���ر املعلن عنه. املثقف "ال�صتاندرد" 
غ���ر قادر حتى على نف���ي ُمفرط مثل هذا، لأن���ه ل يريد خلق 
امل�صكالت من حول���ه. اإنه مت�صالح ثقافيًا مع اجلميع ظاهريًا 
وه���و بال اأعداء، لكن بال اأ�صدق���اء. واإذا مل يكن قادرًا، غالبًا، 
على القي���ام بال�صطح، بالنفي املطلق، باإطالق �صرخة ملتاعة 

فالأن املحبة ل ت�صطُع ب�صكل كاف يف قلبه.
اأمل يك���ن الأمر تاريخي���ا على ما هو احل���ال املو�صوف هنا؟. 
نعم. غر اأنه يتوجب التذكر اأن ال�صروط الأ�صا�صية للعبة قد 
تغرت، وعلى راأ�صها الدور املنوط بالعمل الثقايف والفكري 
ال���ذي مل يعد ي�صتغل فح�صب يف دائ���رة احلاكم والدولة، يف 
الأق���ل لأن ه���ذه الدائرة قد ات�صع���ت اإىل درجة ق���درة الثقافة 
عل���ى مراوغة احلاكم والإفالت، قلي���اًل اأو كثرًا، من قب�صته. 
ث���م ات�صاع الرقعة املَُعْوملَة للثقاف���ة، والإمكانيات الالمتناهية 

املنبثقة عن ذلك. 
اإذا كان م���ن ال�صحي���ح وج���ود ك���مٍّ هائ���ل من الكتاب���ات التي 
ت�ص���ر اإىل وج���ود مثق���ف "�صتاندرد" ف���اإن ح�ص���وره َرْهٌن، 
على ما يب���دو، بالرحم ال�صياقي الذي ترع���رع فيه، بالواعية 
واحلا�صنة ال�صو�صيو-ثقافي���ة العربية التي تدّجن، بالعنف 
اأو بالربي���ة الطويلة، الثقافة واملثقفن ول ت�صمح باملغامرة 
الوجودي���ة والإن�صانية الأعمق وت�صاوؤلت الهاوية واجلمال 
والرع���ب املرافق���ة كله���ا لتل���ك املغام���رة. ل���ن يظ���ّن اأح���ٌد اأن 
الزع���م فح�صب بوجود مغام���رة من ذلك القبي���ل كفيل وحده 
بح�صوره���ا الفعلي. �صتان بن الأمري���ن، وهو ما قد تربهن 

عليه تلك الكتابات ال�صائعة، املت�صابَهة.
للمثق���ف  املتاح���ة  الف�صح���ة  تك���ون  ق���د 

ل  عندم���ا  �صروري���ة  "ال�صتان���درد" 
يك���ون الالع���ب الرائ���ج، وعندم���ا 
النط���اق  وا�ص���ع  قب���ول  يوج���د 

بجماعات ثقافي���ة اأخرى منفلتة 
يختط���ه  ال���ذي  امل�ص���ار  ع���ن 
ناع القوال���ب واملوديالت  �صُ
يف  املعياري���ة  والنم���اذج 
كل حق���ل، خا�ص���ة يف حقل 

الثقافة.

�ساكر لعيبي

ما فائدة املثقف
الـ " standard"؟

تلويحة املدى اإحتفاالت اأوروبية يف ذكرى ا�ست�سهاد كامل �سياع

جوائـز وقاعـات بـا�سمه وانتظـار ملعرفـة قاتليـه

ترجمة:عدوية الهاليل

�سـدور روايــة "�ســريــر الأ�ستـــاذ"
لـمـحـمــد مــزيـــد
�صدرت ع���ن دار ف�ص���اءات للن�صر والتوزي���ع يف عمان 
رواي���ة "�صرير ال�صت���اذ" للزميل الروائ���ي وال�صحفي 
حمم���د مزي���د، وقد ج���اءت يف ٣٧٢ �صفحة م���ن القطع 

املتو�صط، و�صمم غالفها الفنان ن�صال جمهور.
على امت���داد �صفح���ات الرواي���ة �صيكت�ص���ف القارئ ان 
الكات���ب يعري �صعفنا و�صمتنا ويخو�ص يف امل�صكوت 
عن���ه عربيا حت���ى لنكاد ننظ���ر اإىل مرايان���ا بهلع،يقول 
ال�صاعر والنا�صر جهاد اأبو ح�صي�ص يف كلمته التي ذيلت 

خلفي���ة الرواي���ة: يف "�صري���ر الأ�صتاذ" 
يلج الكاتب عوامل تعترب 

مل  ا ع���و

ممنوع���ة وحمظ���ورا الق���راب منه���ا، حي���ث يع���ري 
ا�صتب���داد ال�صلطة ال�صمولية وحتكمها مبقدرات الفراد 
وكرامته���م، وكاأنها تتعامل مع دم���ى اأو مع �صخ�صيات 
كرتوني���ة ل اح�صا�ص له���ا، في�صل فيه���ا الرعب اإىل حد 
ال�صخرية الدموية. اإنها رواية الواقع العربي بامتياز، 
ب���كل ما في���ه من تفا�صيل ن���كاد ل نراه���ا، اأو نحاول اإل 
نراه���ا يف ظل �صجرة الرع���ب التي �صاهمنا يف رعايتها 
و�صقايته���ا حتى ا�صتطال���ت اأغ�صانها لتلتف حول 

اأعناق اأقدارنا. 
"�صري���ر الأ�صت���اذ" رواية مبثابة ح���د ال�صفرة 
ال���ذي تخت���ار ولوجه طواعي���ة  لتق�صر روحك 
من �صباته���ا، الذي ولدت مدث���را به، لت�صحو 
على حقيقة الرع���ب الذي حتيا واحتمالته. 
ومن اجلدي���ر بالذكر اأن "�صري���ر ال�صتاذ" 
بع���د  للكات���ب  الثالث���ة  الرواي���ة  ه���ي 
روايتيه،"مكان ا�صود/عام99"، ورواية 
حكاية امراأة عام ٢٠٠1، اأما املجموعات 
الق�ص�صي���ة فقد �صدر ل���ه، "النوا�صي" 
الفراغ"ع���ام  ع���ام  198٣  و"غرف���ة 
٢٠٠٠ ويعم���ل يف ال�صحافة الأدبية 

منذ عام 198٠.
�صرير ال�صت���اذ اإنت���اج اأدبي رائع 
�صيا�صي���ًا  واقع���ًا  ي�ص���ور  بح���ق 
فا�ص���دًا  ماأ�صاوًي���ا  واجتماعي���ًا 
بع����ص  ت�صوي���ر.  اأروع 
ان  ن�صتطي���ع  ل  الن�صو����ص 
حمايدي���ن،  امامه���ا  نق���ف 
اىل  القه���ر  ينقلن���ا  فلرمب���ا 
ان نك���ون مم���ن يعي���دون 
امل�صارك���ة  اأو  ابداعه���ا 
يف انت���اج ه���ذا البداع 
بامل�صت���وى الذي يوائم 
موقفنا من احلالة التي 
يق�ص���ر فيه���ا الكات���ب ه���ذا 

الواقع اجتماعيا و�صيا�صيا.

خ�س�ص جمهور »مهرجان الثقافة العراقية«، الذي اأقيم يف القاعة الكربى يف مقر منظمة اليون�سكو 
بباري�ص، دقيقة �سمت تخليداً لذكرى �سهيد الثقافة العراقية كامل �سياع الذي اغتالته ع�سابة اإرهابية 

مافيوية يف بغداد ظهر الثالث والع�سرين من اآب/اأغ�سط�ص من العام املا�سي. و�سم املهرجان معار�ص 
ولقاءات وعر�سًا لالأزياء العراقية والعربية للفنانة العراقية هناء ال�سادق وحفاًل للمقام العراقي 

للفنانة العراقية فريدة مب�ساحبة الفرقة التي يقودها زوجها الفنان حممد ح�سني كمر. وقبل انطالق 
احلفل املو�سيقي وقف احلا�سرون دقيقة �سمت اإ�ستذكاراً لت�سحية »ال�سديق كامل �سياع والعمل على 

اإبقاء جذوة ما كان ي�سعى لبنائه يف العراق حّية وُم�ساءة«، كما قال الفنان حممد ح�سني كمر. 

الكات���ب  بق���وة ا�صلوب���ه فق���ط، يق���ود 
الفرن�ص���ي غي غوفي���ت ق�ص�صه الع�صر 
اجلدي���دة  الق�ص�صي���ة  جمموعت���ه  يف 
الت���ي حتم���ل عن���وان "�صب���ه ن�ص���اء"، 
والتي تدور ح���ول مو�صوع واحد هو 

الن�صاء.. والن�صاء فقط..

كل  قب���ل  بالق�ص���ة  غوفي���ت  يهت���م 
�ص���يء وبال�صخ�صي���ة الرئي�صي���ة فيه���ا 
ويخاطبه���ا احيان���ا بلفظة "ه���ي" كما 
يف الق�ص���ة الوىل الت���ي ي�صت�صلم فيها 
بطل الق�ص���ة ال�صاعر"دان" ل�صحر فتاة 
�صق���راء ويحولها اىل ق�صيدة اعجازية 
الكلم���ات قب���ل ان تختفي فج���اأة ودون 
ان جت���د الوق���ت حت���ى لتك�ص���ف له عن 

ا�صمها...
يف جمموعة غوفيت ه���ذه، مقاطع من 
احلياة و"هي" التي يب���دا بها ق�ص�صه 
متث���ل غالب���ا واحدة م���ن ن�ص���اء التقى 
بهن يف �ص���ارع اوحمط���ة او مطعم او 
خل���ف واجهات املح���الت الزجاجية او 
ن�صاء تخيله���ن او ابتكرهن من الوهم، 
وم���ع ذل���ك ومهم���ا تك���ن �ص���ورة تينك 

الن�ص���اء و�صواء كانت حقيق���ة ام حلمًا 
فه���و ي�صفهن ب�صعور مت�ص���او وبنف�ص 
ال�صعادة واحلما�صة حتى اذا مل يح�صل 

منهن على اية �صعادة...
ي�ص���م  ان  ميك���ن  اي�ص���ا،  ق�ص�ص���ه  يف 
القارىء رائحة طع���ام لذيذ تنبعث من 
مطب���خ امراة بقدر ما ميكنه ان ي�صتمع 
اىل عزف مو�صيقى ن�صائية او ان ي�صهد 
انطفاء لهيب ق�صة حب متاججة..بهذه 
الطريقة، تق���دم ق�ص�ص غوفيت الكثر 
من املتع���ة واحلرة لأنه���ا ت�صكل خطا 
يرب���ط بن فك���ر املوؤل���ف و�صخ�صياته، 
فف���ي ق�ص���ة "اجل�ص���د" مث���ال، يح���ول 
الل���ذة اجل�صدي���ة اىل بهج���ة واىل ه���م 
من الهموم العائلية اي�صا...ويف ق�صة 
"ل تنتظر ابدا بال جدوى" جند متعا 

�صغرة خمبوءة خل���ف �صيغ وقواعد 
معينة وثابتة..

"�صبه ن�صاء" التي ت�صم احداثها 1٢٠ 

�صفحة متث���ل هواج����ص الكاتب جتاه 
الن�صاء وعنه���ا يقول: ان كل امراة هي 
جزيرة غام�ص���ة لميكن القراب منها 

واكتناه ا�صرارها بب�صاطة..  
كت���ب غوفيت ق�ص�ص���ه الع�صربا�صلوب 
ر�صيق مع الحتف���اظ مب�صافة وا�صحة 
والرف���ق  الرقيق���ة  ال�صخري���ة  ماب���ن 
بالن�ص���اء مغلف���ا ا�صلوبه بلغ���ة �صعرية 
لكون���ه واحدا م���ن ال�صع���راء البارزين 
اي�ص���ا يف فرن�ص���ا وكان ق���د انتهى من 
طب���ع اآخ���ر جماميع���ه ال�صعري���ة الت���ي 
حتمل عنوان "برج اجل���دي" لدى دار 

غاليمار للن�صر..
وت�صب���ه ق�ص����ص جمموعت���ه اجلديدة 
"�صبه ن�صاء" والتي مت ن�صرها يف دار 
غاليمار اي�صا للن�صر، ع�صر رحالت يف 
بل���دان مده�صة وارا����ص مل ينجح احد 
يف غزوه���ا م���ن قب���ل.. وه���ي ارا�صي 

"الن�صاء"....

يف جمموعة غي غوفيت الق�س�سية اجلديدة:

كــــــل امـــــــراأة هـــــي جـــــزيـــــرة غــــــامــــــ�ســـــــة...

احتاد ادباء الب�سرة..يحتفي بـ"ري�سة" وطائر" ال�ساعر فوزي ال�سعد
الب�سرة/ جا�سم العايف


