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تونس

نعقد في تونس للمدة من  10- 16 كانون سرحي العاشـر ا هرجان ا ضمن ا
ثـاني اجلـاري  سـجل الــعـراق من جــديـد وكــعـادته حــضـورا مــتـمــيـزا وكــبـيـرا

سرحية تابع اجملتهد لالعمال ا سرحي ا وبشهادة اجلمهور ا

الـعـمل  نعم هـذا هـو اجلـمـهور
الــتـونـسي احلــقـيـقي لــلـمـسـرح
اجلـــاد والـــذي يـــنــاقـش الــواقع
وحقا عـندمـا يكـون نحـو مسرح
عـــربي جـــديــد ومـــتــجـــدد وهــو
الـشـعـار الـذي اخـتـارته الـهـيـئـة
للـدورة العاشرة وبالـتالي تمكن
من كـسب جمـهور واعي يـناقش
سـرحيـة بكل ويقـيم العـروض ا
حيـادية وبال تعـصب او انحياز
او تسقـيط حتاول بعض االقالم
الــصــفــراء واالراء الــســوداويــة
والـتي تـهـدف الى تـسـقيـط عمل
مــســـرحي او لـــوحــة فـــنـــيــة او
شـريط سينـمائي او عـمل ثقافي

احترمه وقيمه اجلمهور .
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 نـعم ان الـتنـافس على اجلـوائز
ــسـمــيـات االخـرى الــعـيــنـيـة وا
عــــــلى الـــــورق والــــــشـــــهـــــادات
والـــقالدات والـــدروع والـــصــور
تــتـهــاوى بل وتـســقط امـام آراء
وتـقـيـيـم اجلـمـهـور الـذي يـخرج
مــنـــهـــا بال رتـــوش او حتـــريف
ومـــقـــاصـــد ســـوداويـــة حتـــاول
تـسقـيط اعمـال واشخـاص فنعم
جلــمــهـور مــتــفــتح وواعي وكال
القالم وآراء لالسف تـعــمل عـلى
الـتـسقـيـط والتـقـلـيل مـن جـهود
كـبــيـرة وعــظــيـمــة تـســتـحق ان
تــرفع لـــهــا الــقــبـــعــات  وحــقــا
تــــفـــــاجــــئت مــــا كـــــتب من راي
وحتــلــيل في اجملــلــة الــيــومــيـة

والتي تـتابع الفعـاليات وتصدر
هرجـان ح كتب على هـامش ا
احــدهم عـن رائـحــة حــرب وذيل
عـنـوان مقـالـته بـكـلمـات خـارجة
عن االعــراف الــصــحــفــيـة الــتي
تعـودناها وهنـا استغرب الدارة
اجملــلــة اجملــتــهـــدة والــنــشــطــة
ـهـرجـان ولـكن بـتـفـاصـيل نـقل ا
في الـــعــــنـــوان الـــذي ذيل عـــلى
صـدر صــفـحـة الـعـدد الـرابع من
اجملـلــة يـبــتــعـد لــيس قــلـيال بل
هنية التي غابت عن كثيرا عن ا

ـــوضــــوع الــــذي يـــهــــدف الى ا
تـســقـيط خــاص جلـهــود مـؤلف
ـثل وفـني واضـيف ومـخـرج و
تــسـقــيط ايــضــا جلـمــهــور كـان
ـا قـدمـته مـسـتـمـتـعـا ومـرتـويـا 
رائــحــة حـرب  الــتي قــدمت لــنـا
عـرضا مـتـكـامال نصـا واخـراجا
وتمـثليا وتـقنيات رائـعة تضاف
الى االسـمـاء الـتي اشـرفت عـلى
تـصـمـيـمـهـا وتـنـفـيـذهـا  حتـيـة
لــلـــمــبــدعـــ في رائـــحــة حــرب
ــقـال الــذي حـاول ويــقـيــنـا ان ا

الــتــسـقــيط والــتــحــلــيل الـذي
يبتعـد عن الواقع سيسقط اما
راي واحـــــد والاقـــــول آراء من
اجلـــمــهـــور الـــذي شــاركـــتــهم
احلــــــــديـث ورايـت فـــــــــيـــــــــهم
مـوضـوعيـة ومـهـنيـة وثـقــــافة
نــحـن في امس احلــاجـــة لــهــا
لــيس بـــتــونس حـــسب بل في
الوطن العربي  فتـحية لعائلة
رائـحـة حـرب مؤلـفـا ومـخـرجا
ــثــلــ وفــنـيــ ولــلــفــرقـة و

الوطنية للتمثيل.
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ؤرخـ الـعـرب عـلى مـتابـعـة وتـقـدير االقالم يـحـرص احتـاد ا
التي تـقدم بحـوثا ودراسات تـعبر عن اخـتيار جـيد للـموضوع
وعن قـدرته عـلى دراسـته وبـلورة مـا يـنطـوي عـلـيه من جتارب
ذات اهـمـيـة فائـقـة لـلـوضع الـعـربي الـراهـن وضـمن هـذا االطـار بادر
ـنح االستاذ الـدكتور مـحمود صـالح الكروي ؤرخـ العرب  احتاد ا
ـؤرخ الـعربـي تقـديـرا جلـهـوده في ميـدان الـبـحث الـتـاريخي وسـام ا

ية بهذا االجتاه. وتعزيز االسهامات االكاد
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رسالة بغداد

16
ومــعـاجلـاتــهـا بـرؤيـة عــصـريـة في
هــذا الــوقت حــيث تــعــتــبــر روايــة
أدبــيـة تـوثــيق وسـرديـة تــاريـخـيـة
ة حدثت لفتـرة زمنـية صعـبة ومـؤ
ـــــــوصـل حتت ظـل اإلرهــــــاب في ا
وتـتضـمن الـروايـة عشـرة فـصول "
قـبـل الــبـدايــة  مـن وراء احلـدود 
ــنــطــقـة اآلمــنــة  احــتالل دهــوك ا

منهج ورؤية  االنكسار  إعالن ساعة الصفر  دمار البيت  البحث وصل  ا
عن مكان .
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كـــــمـــــا ضــــمـت روايــــتـــــ من
الـسـودان هـمـا (زهـور تـأكـلـها
النار) للـروائي أمير تاج السر
و(الـطـاووس األسـود) لـلكـاتب
حــامــد الـنــاظــر واثــنــتـ من
ســــوريـــا هــــمــــا (بـــيـت حـــدد)
لـــــــلـــــــكــــــــاتـب فـــــــادي عـــــــزام
ـة و(اخلـائـفــون) لـلــكـاتــبـة د
ونــوس وروايــتــ من مــصـر
هـمـا (حـصن الـتـراب) لـلـكـاتب
أحـمـد عـبـد الـلـطيـف و(شغف)

للكاتبة رشا عدلي. 
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بــيـنـمـا ضـمـت الـقـائـمـة روايـة
واحــــدة مـن األردن هي (هــــنـــا
الـوردة) للـكـاتب أمجـد نـاصر
ومن الـســعـوديـة هـي (احلـالـة
احلـرجــة لـلـمـدعــو ك) لـلـكـاتب

الــعـربــيـة هـي أكـبــر جـائـزة
ــجــال ســـنــويــة تــخـــتص 
اإلبـــداع الـــروائي بـــالــلـــغــة
الـعربـية وترعـاها مـؤسسة
جـــائــزة الــبــوكـــر في لــنــدن
بيـنـمـا تـقوم دائـرة الـثـقـافة
والـــســيـــاحــة في أبـــوظــبي
بــــدعـــمــــهـــا مـــالــــيـــا ورغم
اإلشــــارة لـــهــــا في وســــائل
اإلعالم عـلى مدى الـسنوات
الــســابــقــة بــاسم (الــبــوكــر
الـعــربـيــة) إال أنــهـا تــفـضل
تـعـريف نـفــسـهـا بـاسم (آي

باف).
وتــعــلـن إدارة اجلــائــزة عن
الـقــائــمـة الــقــصـيــرة لــهـذه
الــدورة في فــبــرايــر شــبـاط
عـلى أن يــحـصل كل مـرشح
يـصـل لـتــلك الــقـائــمــة عـلى
عـــشـــرة آالف دوالر فـــيـــمــا
يعلن عن اسم الفائز في 24
نـيـسان في أبـوظـبي عـشـية
افـتــتــاح مــعــرض أبــوظـبي
الــدولي لــلــكـتــاب ويــحـصل
عـــــــــــــــــــــلــى  50ألــف دوالر

إضافية.

عــزيــز مــحــمـد ومـن اجلــزائـر
وهي (الــسـاق فــوق الــسـاق -
في ثبوت رؤيـة هالل العشاق)
لـــلـــروائي أمـــ الــزاوي ومن
الــعـــراق هي (ســاعـــة بــغــداد)
لـلــكـاتــبــة شـهــد الـراوي ومن
الــــكــــويـت وهي (الــــنــــجــــدي)

لألديب طالب الرفاعي. 
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وقـالت إدارة اجلائـزة في بيان
ـــوقـــعـــهـــا عــــلى اإلنـــتـــرنت
(شــهــدت دورة هــذا الـعــام من
اجلـائـزة ظـهـور أسـمـاء كـتـاب
لــلــمــرة األولى عــلى الــقــائــمـة
الــطـويـلـة وهم.. شـهـد الـراوي
وولــيـد الــشـرفــا وأحــمـد عــبـد
الـلــطـيف ورشـا عــدلي وعـزيـز
ـة مـحــمـد وأمـجــد نـاصـر ود

( ونــــوس وحــــســـــ يــــاســــ
وأضـــاف الـــبـــيـــان أن (شـــهــد

الــراوي وعــزيــز مــحــمــد هــمـا
أصغـر كتـاب القـائمـة الطـويلة

ســــنـــا كــــمـــا أن الــــروايـــتـــ
ـتـرشـحـتـ ‘سـاعــة بـغـداد‘ ا

و‘احلالـة احلرجـة لـلمـدعو ك‘
هـي أول عـــــــمـل روائي لــــــــكال

 .( الكاتب
وكـشــفت اجلـائـزة أيــضـا يـوم
األربـــعـــاء عن أســـمـــاء جلـــنــة
ـشكـلة من خـمسة التـحكيم وا
أعـــضــــاء بـــرئـــاســــة الـــنـــاقـــد
والــــروائي األردني إبــــراهــــيم
تـرجمة الـسعـاف وعضـوية ا
والــشـاعـرة اجلــزائـريــة إنـعـام
ـتـرجـمة بـيـوض والـكـاتـبـة وا
السلوفينية باربرا سكوبيتس
والقـاص الفلـسطـيني مـحمود
شـــقــيـــر والـــكـــاتب والـــروائي
الــــــــــســـــــــــودانـي جــــــــــمــــــــــال
محـجـوب.وقال رئـيس مـجلس
أمنـاء اجلـائزة يـاسر سـليـمان
(تـشمل الـقائـمة الـطويـلة لـهذا
الـعام ثـلة من الـروائيـ الذين
تــألـــقــوا فـي ســمـــاء الــبـــوكــر
اضي وترافقهم العربية في ا
مجموعـة من األسماء اجلديدة
الــتي تــزيــد اجلـائــزة ألــقـا في

احلياة الثقافية العربية).
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ــيــة لـلــروايـة واجلــائـزة الــعـا

احملــلــيـة عــنــدمــا اكـتــشــفـوا ان
ـســرحـيـة الــنـقــاش كـان حــول ا
انـــصـــرفت وتـــركت اجلـــمـــهــور
ـاقـدمته رائـحـة حرب رتـوي  ا
يـــبــدون آرائـــهم وان اخـــتـــلــفت
لـكـنهـا حـقـا اصـابـتـني الـدهـشة
ـفرحـة النـها حـالة صـحـية من ا
طـراز فـريد يـتـميـز به اجلـمـهور
الــتــونـــسي وحــاولت ان اســرق
بـعـضـا من احـاديـثـهم فـتـمـكـنت
من احلــصـــول عــلى راي يــقــول
(ان مـسـرحيـة الـيـوم فيـهـا اكـثر
مـن مـــــؤلف وهـــــمـــــا الـــــكـــــاتب
ــــمــــثل ومــــصــــمم واخملــــرج وا
الـســيـنـوغــرافـيـا لــتـمـتــزج مـعـا
وتـفـجـر للـمـتـلـقي عـمـال اليروي
فـقط مـايــدور في الـعـراق بل في
االمة العربية عموما)  ويضيف
ـشـاركـ في الـنـقاش آخـر من ا
الـذي امـتـد الى اكـثـر من نـصف
ساعـة وهو يـقـول هكـذا تعـودنا
ـســرح الـعـراقي فـهـو غـني من ا
بـالـتـالـيف واالخـراج والـتـمـثـيل
والتـقنيات كافـة لتفجر لـلمتلقي
عــمال وفـكـرة جتـعل مـنـا نـبـحث
في حــقـــائق واقــعــنــا الــســلــبي
وااليجابي والنبتعد كثيرا وقبل
مــدة قــصــيــرة والــكالم الحــدهم
شـاهدنـا مـسرحـيـة خيـانـة التي
ـسـرح والـتي قـدمت عــلى ذات ا
يقول انها احدثت ضجة وبقينا
نــتــحــاور عن الــعــمل الكــثــر من
اسـبوع وتمـنينـا ان يعاد عرض

 ويـقـينـا انـنا عـرفـنا اجلـمـهور
التونسي حصريا متابعا جادا
ــســرحــيــة جلــمــيـع االعــمــال ا
الـعــربـيــة عـمــومـا والــعـراقــيـة
خصوصـا ويناقـشهـا ويقيـمها
بكل حيادية وموضوعية بعيدا
 عن االنـحـياز لـذلك الـعرض او
ـــمــثل واخملـــرج  نــعم لــهــذا ا
شـكل الـوفـد الـعـراقي حـضـورا
رائـعا من خالل مـشاركـة فعـالة
تـمـحـورت بـعـروض مـسـرحـيـة
وورش مـسـرحـيـة  ومـؤتـمـرات
صحـفيـة  وفكـرية  شـارك فيـها
ــــيـــون ومن اســــاتـــذة واكـــاد
مختلف الـدول واالختصاصات
ــســرحــيــة فــكــانـت مــشــاركـة ا
جـبـار جـودي مـحـمـد حـبـيب 
سـافـره نـاجي  مـحـمـد كـاظم 
راجي عبد الله  قاسم بيـاتلي 
كــانـت حــقـــا مـــشـــاركــة اغـــنت
ـؤتـمــرات الـفـكــريـة من خالل ا
بــحــوثــهم الــقــيــمــة والــغــنــيـة
ـعلـومـات  وهـكذ تـبـدا ايام بـا
ـــهــرجــان الـــتي حــقـــقت فــيه ا
الــهــيــئــة الـعــربــيــة لــلــمــسـرح
جنـاحا كبـيرا  وهي تـختار  له
شـــعـــارا يـــدعـــو لــــلـــتـــجـــديـــد
والـــتـــواصل ( نـــحـــو مـــســـرح
عربي جـديـد ومتـجـدد ) وبدعم
مـن عــــضــــو اجملــــلـس االعــــلى
الحتـــاد االمــــارات الـــعــــربـــيـــة
حـــاكم الــــشـــارقـــة ـــتـــحــــدة  ا
الرئيس االعلى للـهيئة العربية

للمسرح الشيخ الدكتور سلطان
بن مـحـمـد الـقـاسـمي.وبـاشراف
االمـ الـعــام لـلـهـيـئـة الـعـربـيـة
لــلـمــسـرح اسـمــاعـيل عــبـد الـله
احتضنت مسارح تونس اعمال
ــســرح الــعــربي الى وجتـارب ا
جـانب الـفـعــالـيـات الـتي عـقـدت
ـهــرجـان ومــنـهـا عـلى هــامش ا
مـــعـــرض اصـــدارات الـــهـــيـــئـــة

اخلاصة بالدورة العاشرة .
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 يـقـيـنـا ان الـدورة الـعاشـرة من
ــــهـــرجــــان حـــقــــقت جنــــاحـــا ا
تــنــظـــيــمــيـــا رائــعـــا  ولــنــا في
الـنتـائج الـتي حـصدهـا الـعراق
حـديث آخـر  العـود الى رائـحـة
ـسرحـيـة العـراقيـة التي حرب ا
ـــســرحي ابـــهــرت اجلــمـــهــور ا
ـــســـرحي الـــذي الـــتـــونـــسي  ا
ــســرح احــتـــضــنــتـه خــشــبـــة ا
البلدي  وماشدني ان اجلمهور
بـــدأ يــنـــاقش ويـــقــيم الـــعــرض
ـــســــرحي  اثــــنـــاء مــــغـــادرته ا
ـقـابل ــسـرح  وفي الـشــارع ا ا
لـلـمـسـرح الـبـلـدي ومـع سـاعات
ــســـاء االولى حــتى اعــتــقــدت ا
الـشــرطــة احملــلــيــة الـتـي كـانت
ــتــظــاهــرين تــراقب وتــتــابـع  ا
عـــنـــدمـــا صـــادف في ذات يـــوم
ــســرحي واعــتــقـدت الــعــرض ا
الـشــرطــة ان الــذين يــنــاقــشـون
ـــــســـــرحـي هم من الـــــعــــرض ا
تـظاهرين ولكـنهم اي الشرطة لقطة من مسرحية رائحة حربا

أقـامت مديـرية الـثقافـة في دهوك قـسم النـشاطـات األدبيـة بعد
الية  مؤخراأمسية أدبية أربع سنوات توقف بسبب األزمات ا
لألديب والـنـاقـد والـشاعـر عـصـمت شـاهـ دوسـكي  في قـاعة
كالـيري عن روايـته  اإلرهاب ودمار احلـدباء  وحـضر األمـسية
ـثـقـفـ  أدار األمـسـية نـخـبـة من الـشـعـراء واألدبـاء واإلعالمـيـ وا
قـهرمـان عـكـيـد وكـانت بـالـلغـة الـعـربـيـة وحتـدث األديب عصـمت في
األمسية عن روايـته اإلرهاب ودمار احلدبـاء . الفكـرة منها وأسـبابها
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رسالة دهوك

ـز لنشر وثـائق مسربة من  1972وقادتها صـحيفة نـيويورك تا
تعـاقبـة وسعت وزارة الـدفاع. وأظـهرت الـوثائق أن احلـكومـات ا
سرا حـجم الـعمـليـات العـسكـرية األمـريـكيـة في فيـتنـام حتى رغم
اقـتـنـاع الـزعـمـاء األمــريـكـيـ بـاسـتـحـالـة حتـقـيق الـنـصـر.ومن بـ من
ز وتلعب عركة كاثرين جراهـام ناشرة صحيفة نيويورك تا تصدروا ا
دورها النجـمة ميريل سـتريب التي رغم أنـها كانت في اخلمـسينات من
العمر في ذاك الوقت كانت ال تزال تنـاضل لتنتزع لنفسها موطئ قدم في

عالم يهيمن عليه الرجال. 
وتولت جراهـام منصب ناشـر الصحيـفة بعـد وفاة زوجها فـيل جراهام.وأعطت
جراهام موافقتها على قرار النشر لرئيس التحرير بن برادلي الذي يلعب دوره
تـوم هـانـكس مـتـحـديـة أمـرا من الـبـيت األبـيض خالل عـهـد الـرئـيس ريـتـشارد
نيكسون لتخاطر بتعـرضها للسجن.ولم يؤثر القرار على عائلة جراهام فقط بل
توقع ترشيح ستريب (68 على مستقبل شركتها وكيف كانت ترى ذاتها.ومن ا
عـامـا) عن دورهـا في الـفـيـلم جلـائـزة األوسـكـار لـلـمـرة احلـادية والـعـشـرين في
تـاريـخهـا الـفـني وهو رقم قـيـاسي. وقـالت سـتريب إنه ال يـخـاجلـها أي شك في
أهمـية الـفيـلم بـالنـسبـة للـنسـاء الالتي يخـضن صراعـا من أجل احلصـول على
ــسـاواة في مـجــالس إدارات الـشـركـات بل وفـي هـولـيـوود نـفــسـهـا.وأضـافت ا
”أحـاول أن أقـول لـلــشـابـات الالئي لـم يـعـشن في تــلك الـفـتــرة كـيف كـان األمـر
مختـلفا وال يزال في دوائـر القيادة هـذه. صحيح أنـنا نشغل اجلـزء السفلي من
الهرم لـكن...أينـما يـتم اتخـاذ القـرارات ال نحظى بـفرص مـتكـافئـة. ال نقف على

مسافة قريبة حتى.“
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رسالة لوس اجنلوس

نال فيـلم (ذا بوست) أحـدث أعمـال اخملرج األمـريكي الـشهيـر ستـيفن سـبيـلبرج
قراطية ناسب بحرية الصحافة والد الثناء باعتباره تذكرة جاءت فـي الوقت ا
والوشايات وأكـاذيب احلكومات.لكن صناع الفـيلم أرادوا أن يكون قصيدة دفاع
رأة يتـردد صداهـا بقـوة اآلن كمـا كان احلـال في فتـرة السـبعـينات عن حقـوق ا
حيـنمـا بدأت األصـوات تعـلو دفـاعا عن الـنسـاء.ويدور الـفيلـم الذي يبـدأ عرضه
في دور الـسيـنـمـا يـوم اجلـمـعة عن مـعـركـة خـاضـتـها الـصـحف األمـريـكـيـة عام
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ـيـة لـلروايـة الـعـربـيـة (الـبـوكر الـعـربـيـة) امس قـائـمـتـها  أعلـنت اجلـائـزة الـعـا
الطويلة لـدورتها احلاديـة عشرة والتي ضمت  16عمال لكتاب نـصفهم يظهر
للمـرة األولى بالـقائـمة.وضـمت القـائمـة أربع روايات فـلسـطيـنيـة هي (احلاجة
كريستـينا) لـلكاتب عـاطف أبو سيف و(وارث الشـواهد) للـكاتب وليـد الشرفا
و(حـرب الـكــلب الـثـانــيـة) لـلــكـاتب إبــراهـيم نـصــر الـله و(عــلي - قـصـة رجل

. مستقيم) للكاتب حس ياس
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ية للبوكر العربية شهد الراوي مع غالف الرواية التي شاركت في اجلائزة العا


