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صورة والكاريكاتير إعالن الفائزين بجائزة كحيل للشرائط ا

ؤلـف من أنحاء العالم. وكان رشحـة للفوز في القـائمة الطويـلة لهذه السـنة وأسماء مؤلـفيها. وتتـضمن القائمة  13 عمال قصـصيا وروائيا  ية أسماء األعـمال األدبية ا أعلنت جائـزة مان بوكر العـا
يز هذه الـسنة حيث هناك  8 نساء ب  13 مـرشحا إحداهن العـمانية جوخة احلـارثي.ومن الدول العربية أيـضا وصل إلى القائمـة الكاتب الفلسـطيني مازن معروف. للعنـصر النسائي حـضور 
رمـوقة عن روايـتهـا "بائع احلـليب" أمـا جلنة الـتحـكيم فـهي مكـونة من خـمسـة أعضـاء برئـاسة بـيتانـي هيوز وهي مفـاجآت بوكـر العـربية في  2019 الـبريـطانـية آنـا بيرنـز تفـوز بجـائزة مـان بوكـر ا
كونة من سـتة أعمال في  9 أبرل/ نيسـان في لندن بيـنما سيـعلن اسم الفائـز النهائي في  21 مايـو/ أيار. وسيحـصل الفائز على 50 ية مخـتصة في التـاريخ. وستعلن الـقائمـة القصيـرة ا أكـاد
كن أن يـفعله اخليال. قـالت رئيسة جلنـة التحكيم إن عالم ـؤرخة بيتاني هـيوز إن األعمال التي وصـلت للقائمة الـطويلة تعـطينا فكـرة غير مألوفـة بشأن ما  ألف جنـيه إسترليني. وقـالت رئيسة جلنـة التحكيم ا
رة األولى التي يصل فيها كتاب عرب إلى قوائم جائزة مان بوكر حيث وصلت رواية الكاتب الليبي األصل هشام مطر "في بالد الرجال" إلى القائمة القصيرة سات غير مألـوفة . وهذه ليست ا الروايات فيه 
" وعمل الكاتبة العمانـية جوخة احلارثي "سيدات القـمر". وتدور أحداث رواية "سيدات القمر" عام 2006.أما القـائمة الطويلة لهذه الـسنة فقد تضمنت عمل الـكاتب الفلسطيني مازن مـعروف "نكات للمسلحـ
في قريـة "الوافي" في عمان وتـصور ثالث شقيـقات: مايـا التي تتزوج من عـبد الله بعـد قصة حب فـاشلة وأسمـاء التي تتزوج بـدافع االلتزام بـالتقالـيد ومتطـلبات الـواجب االجتماعي وخـولة التي رفضت كل
عروض الزواج بانتـظار احلبيب الذي هاجـر إلى كندا. وتصور الـرواية عبر حيـاة الشقيقات الـثالث تطور اجملتمع الـعماني من مجتـمع يتاجر بالعـبيد تدريجـيا حيث يصل إلى مفـترق طرق يؤدي إلى احلاضر
ا حـوله. وتدور أحداث القصص في أجواء ها بـريئا تارة ومشوشـا تارة آخرة في محاكـاة لطريقة الطـفل في النظر  بـتعقيداته االجتـماعية. أما مـجموعة مازن معـروف القصصيـة فتصور العالم بـعيون طفلـة يكون عا

وت واجلنس والعبث. وكانت هذه اجملموعة قد فازت بجائزة ملتقى القصة في الكويت عام 2016. حرب ويطغى عليها جو سيريالي وتقتحمها أحداث مأساوية. وهي قصص عن احلياة وا

رسالة لندن
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صـــــالـح هـــــويــــدي
ـسـرحي : .الـنص ا
عــلـي عــبــد الـــنــبي
الــزيــدي .تــصــمــيم
الـــــكـــــرافـك: فــــرات
جـــمـــال الـــعـــتـــابي
.الـــــــتـــــــصـــــــويــــــر
الــصـــحــفي : واثق
نـــــعــــيـم اخلــــزاعي
.الفيلم القصير: ذو
ــطــيــري الــفـــقــار ا
.اخلـط الـــــعـــــربي :
عـبـد الــرضـا بـهـيـة
داود .الــتـــشــكــيل :
مــــؤيـــــد مــــحـــــسن
.الرواية : مـيسلون
هـــادي. مـن جـــانب
اخر أعـلـنت جـائزة
مـــحـــمــــود كـــحـــيل
ـصورة للـشـرائط ا
والـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر
الصحفي في لبنان
أسماء الفائزين في

دورتـهـا الـرابـعـة وكـان من أبـرزهم
الـفــنـان الـتـشـكــيـلي الـفـلــسـطـيـني
األردني محمـد عفـيفه. وفاز عـفيفه
بــاجلـائــزة في فــئـة الــكـاريــكـاتــيـر
الــسـيـاسـي وهي الـفــئـة األبـرز من
بــ الــفــئــات اخلـــمس لــلــجــائــزة
وقــيــمـــتــهــا  10آالف دوالر. وقــال
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اقـامت وزارة الــثـقـافـة والـسـيـاحـة
واالثــار مــســاء الــســبت الــسـادس
ـــيـــا عـــشـــر مـن آذار حـــفال تـــكـــر
لـلـفــائـزين بـجـائــزة االبـداع لـسـنـة
.2018وبدأ االحتفال باالستماع
الى الـنــشـيـد الـوطـني ثم مـبـاشـرة
عـرض فـيــلـمـا وثـائــقـيـا من إنـتـاج
مــكــتب إعـالم الــوزارة عن جــائــزة
االبداع في نـسخته الـثالـثة لتـأكيد
ـنـجـز الـثـقافي اهـتـمـام الوزارة بـا
األدبي والــــفــــني الــــعـــراقـي..وقـــد
أصـــبــحـت هــذه اجلـــائــزة األكـــثــر
عنوية. ادية وا رسوخا بقيمتها ا
وخصـصت جائزة االبداع للـمتميز
من االعمال االدبية والفنية في عام
 .2018ومع إطاللة كل عام يتم
مـنح اجلائـزة للـفائـزين و قيـمتـها

عشرة مالي دينار .
وخــصــصت اجلــوائــز هــذا الــعــام
لالخـتـصاصـات الـتـالـيـة: الـرواية
الـشـعـر الــنـقـد الـفـيــلم الـقـصـيـر
سرحي التشكيل اخلط التأليف ا
العربي. والـقى كلمة اللجـنة العليا
األديب علي الفـواز أشار فيها إلى
(أن الـدورة الرابـعة لم تـخضع إلى
ـــــؤســـــســـــات أو تــــــدخل اي مـن ا
الـشــخـصـيــات ورغم شح األمـوال
رصودة  اصـدرت هكذا نشاط إال ا

أن وزارة الـــثــقـــافــة أصـــرت عــلى
االســـــتـــــمـــــرار بـــــإقـــــامـــــة هـــــذه
االحــتــفــالـيــة). واكــد ان اجلــائـزة
تـشكل :( جـامـعـا ثـقافـيـا فـاالبداع
يــعـبــر عن الـهـويــة). وأشـار فـواز
ــلف الـذي الى أن (الــثـقــافـة هي ا
يــدلــنـا ايـن نــقف الن الــســيــاسـة
حتتاج إلى جرعـات ثقافية). واكد
ان ( ال حـيـاة عـراقـيـة بـدون حـياة
ثـقـافـيـة حـقـيقـيـة).مـشـيـرا إلى أن
ــبـدعــ هم ( صــنـاع مــسـتــقـبل ا

عراقي جديد). 
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وكــان اعـــضــاء فـــرقــة اخلـــشــابــة
الـبصرية التـابعة لدائرة الـسينما
ــســـرح فــرع الــبـــصــرة ضــيف وا
االحــتـفــالـيــة حـيـث قـدمــوا فـقـرة
غنائية موسيقية جميلة ابتدأوها
ـعزوفـة إلحدى اغاني ام كـلثوم
ثم عـــرجــوا عـــلـى اغــان تـــراثـــيــة
تفاعل معها اجلمهور. وقدم وكيل
وزارة الـــثــقــافــة طـــاهــر احلــمــود
تــهـــنـــئــة لـــلـــفــائـــزين مـــؤكــدا أن
ــــعـــــنـــــوي فـي هــــذه (اجلـــــانـب ا
اجلــائـــزة هــو االهـم والــذي يــدل
ـبـدعـ عـلى اهـتــمـام الـوزارة بــا
الــعـراقــيـ فـال مـســتـقــبل ألمـة ال

حتترم مبدعيها). 
أمــا االســـمــاء الـــتي فـــازت فــهي:
الــشــعــر : صالح حــسن .الــنــقـد :

الفنون تستذكر كاظم حيدر 
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ـنتدى الثقافي للفن ضمن فعاليات ا
الـتـشـكـيـلي افـتـتح مـديـر عـام دائـرة
الفنـون علي عـويد الـعبـادي معرض
الفـنـان الـتـشكـيـلي كـاظم حـيـدر يوم
ــوافق  12اذار اجلــاري الـــثالثـــاء ا
على قاعـة الفـنون. اشار بـيان تـلقته
(الزمان) امس ان (العبادي  قال: من
واجـبــنـا كــدائــرة ان نـحــتـفي بــهـذه
الـــقــامـــة الــشـــامــخـــة الــتـي أبــدعت
ــثــقــفـ وأنــتــجت وأعــطت جلــيل ا
خـاصــة الـفن الــتـشـكــيـلي). وحتـدث
نـقـيب الـفـنـانـ جـبـار جـودي قـائال
(هـــذا االســتــذكــار واالحـــتــفــاء كــان
مبادرة بـارزة ومحترمـة لفنان عريق
مــثل الـــفــنــان الــراحل كــاظم حــيــدر
ـــتـــجـــدد وعالمـــة بـــارزة في الـــفن ا

التشكيلي واليزال ألنه امتاز بقفزات
واضــحـة إبــداعـيـة فـي مـجـال عــمـله
وهـو من جــيل زاوج بـ الــتـشــكـيل
ـســرح بـطـريــقـة فــذة ومـحــتـرمـة وا
وكـــانت له بـــصـــمـــات واضــحـــة في
الـتـشـكـيـل الـعـراقي) وشـكـر (وزارة
الثـقـافـة ودائـرة الـفـنـون عـلى أقـامة
هـذه أالصـبوحـة اجلـمـيـلـة بـضـيـافة
د.جنم عبد حيدرالذي أثلج صدورنا

بكالمه اجلميل ). 
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واسـتـذكـر الـدكـتـور جنم عـبـد حـيدر
ابن عم الــراحل الـفـنـان كـاظم حـيـدر
أهم احملطات للفنان في حياته حتى
أخر أيـامه كان منهـا (الدرس األخير
في حـــيــاته وكـــتب عــنـــهــا الـــكــاتب
حـــســـ األنـــصـــاري فـــكـــان يـــقـــدم

الــدروس لــطــلــبــة مــشــروع مــرحــلـة
رابعة قسم الرسم وشرح فيه أصول
الـفن احلـديث وتـرك مـوعـد الـطـبـيب
من اجـل إكــمـــال الــدرس لـــلـــطــلـــبــة
وبـعـدهـا ذهب لـلــمـشـفى ولم يـخـرج
مـنـهـا حـتى تـوفي بـعـد أربـعـة أيـام
وكـــــان هـــــذا أخـــــر درس قـــــدمـه في
حـيــاته) وأشــار حـيــدر (إن الـراحل
وته فاجـأ اجلمـهور بلـوحة الـوداع 
وهي حتت عـنـوان الـشـهـر الـسادس
الـتي كـانت تـشـيـر إلى تـاريخ وفـاته
إال انه توفي قـبل هذا التـاريخ بستة
أشــهــر  كــمــا إن الــراحل عــمــد إلى
طـباعـة كتاب شـمل فيه كل الـلوحات
والتـخطـيطـات الفـنيـة له ولزمالئه )
وخلص حـديـثـه عن الـراحل بـالـقـول
(انه رغم لم يـتـخط  53 عـاما إال انه

قــدم الـكــثـيــر من االجنـازات بــجـرأة
وقـوة وكــان يـعــد من أهم اجملــربـ
ومتحول دائما في اشتغاالته الفنية

ط واحد).  وال يبقى على 
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وعن توقـيع الكـتـاب حتدث الـباحث
ـــتــحـف الــفـــني والـــكـــاتب مـــديـــر ا
احلــــديث الـــفـــنـــان عــــلي إبـــراهـــيم
الــدلــيــمي (انه يــشــرفــني أن اجــمع
دة تراوحت  8شهور أهم ما كتب
عـن الـــراحل بــــكـــتــــاب لـــيــــوثق مع
ـتحـفيـة البـالغة  14لوحة لوحاته ا
ـثـقف والفـنـان نـقـدمه لـلجـمـهور ا
وبرعايـة ودعم دائرة الفنون) . وفي
خـتـام النـدوة تـبرعـت دائرة الـفـنون
بإعادة طـباعـة هذا الكـتاب احـتراماً
ــنـجـز الــثـقـافي واسـتـذكــاراً لـهـذا ا
ــــهم الـــذي قــــدمه الـــراحـل. كـــاظم ا
حيـدر من مـوالـيد بـغـداد عام 1932
حصل عـلى الـبكـلـوريوس في االدب
ــعــلــمـ الــعــالــيــة واكـمل من دار ا
دراسـتـه الـفـنـيـة في مــعـهـد الـفـنـون
اجلــمــيــلــة درس الـرسـم والــديــكـور
ـسرحي والـلـيثـوغـرالف (الـطبـاعة ا
احلــــجـــريـــة) والـــســـتـــ كالس في
ـركـزيــة لـلـفـنـون في لـنـدن الـكـلـيـة ا
وهـو عـضــو في جـمـعــيـة الـفــنـانـ
توفي التشـكيلـي ونقابـة الفنـان 
في  1985بــــســـــرطـــــان الـــــدم . من
ـهـمـة : لــوحـة احلـمـال – لـوحـاتـه ا
لــوحـة صــراع الــبـطل  –لــوحـة درع
حـصــ (سـلـسـلـة كـربالء)  –لـوحـة
الشـهيد  –لوحـة اخبرنـا كيف حدث

ذلك .

بــاقي فـئــات اجلــائـزة فــاز في فــئـة
الروايات الـتصويـرية هيثـم ومحمد
الـسحت من مصـر عن كتاب ”توينز
كارتون ?“فيما فاز في فئة الشرائط
ــصـورة اجلــزائــري كــمــال زاكـور ا

وفي فـــئــة الـــرســوم الـــتـــصــويـــريــة
والـتعـبيـرية فـازت اللـبنـانيـة ساندرا
غصن وفي فـئة رسـوم كتب األطـفال
ـصري هـاني صالح. و خالل فـاز ا
ـشـاهـير احلـفل إعالن جـائـزة قـاعة ا
إلجنازات العمر الفخرية التي ذهبت
ـصـري حـلـمي لـلـفـنــان الـتـشـكـيـلي ا
الـتـوني وهي جـائـزة تـمـنح تـقـديـرا
ن أمــــضـى ربع قــــرن أو أكــــثــــر في
ـــصــورة خــدمـــة فـــنــون الـــشــرائط ا
والـرسـوم الـتـعبـيـريـة والـكاريـكـاتـير

السياسي.  
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كما فازت مجلـة (السمندل) اللبنانية
ــصـورة بــجــائــزة راعي الــقــصـص ا
العـربيـة الفخـرية التـي تمنح تـقديرا
ـصـورة لـلـذين يــدعـمـون الـشــرائط ا
والـرسـوم الـكاريـكـاتـيـريـة في الـعالم
الـعربي عـلى نـطاق واسع. وتـشـكلت
جلـنة حتـكيم اجلـائـزة هذا الـعام من
رسام الكـاريكاتير الـبريطاني ستيف
بل واإليـطالـيـة سيـمـونـا جابـريـيلي
مـــؤسّــســـة دار ألــفـــبــاتـــا والــرســام
ـوسـيـقي الـلـبـنـاني مـازن كـربـاج وا
وفـــنــان الــكـــاريــكــاتـــيــر الـــتــونــسي
الشـاذلي بلخمسـة والباحث والناقد
الــــلــــبــــنـــانـي جــــورج خــــوري جـــاد

ومـصـمـمـة اجلــرافـيك الـلـبـنـانـيـة
جـوان بـاز. وقـالت رادا الـصواف
بـادرة مع زوجها رجل صـاحبـة ا
االعـمال مـعتـز الصـواف لرويـترز
إن اجلــائـــزة تـــلــقت هـــذا الـــعــام
مـشـاركـات من  10دول هي مـصر
ـــغـــرب ولـــيـــبـــيـــا واجلـــزائـــر وا
وتـونس ولبنـان وسوريا واألردن
وفــلـــســـطــ والـــعــراق والـــيــمن
والبحرين والسودان والسعودية
واإلمـارات.  وأضـافت ان (أهـمـية
اجلـائـزة بــدأت تـظـهـر نــتـائـجـهـا
الـيـوم في حتــفـيـز وتـشـجـيع فن
ــصـــورة في الـــعــالم الــشـــرائط ا
ــواهب الــعـــربي عــبـــر تــقــديـــر ا
الـغــنــيـة واإلجنــازات اإلبـداعــيـة
والــدلــيل عــلى ذلك أنــنــا نــفــتـتح
الــيـوم مــعــرضـ لــهــذه الـفــنـون
بــالــتــزامن مع تــوزيع اجلــوائـز).
وخالل االحــــتـــفـــال  افــــتـــتـــاح
مـــعـــرض ألعـــمـــال مــخـــتـــارة من
اجلـائزة وكـذلك تـوقـيع كـتاب عن
الـفـائـزين هـذا الـعـام. كـمـا افتـتح
مـعـرض دولي عن الـنـزوح وطـلب
ــصـورة الـلــجــوء في الـقــصص ا
تضمن  300 لوحـة لفنـان عرب

وأجانب.

عـفــيـفه فـي تـصـريـح عـقب تــسـلـمه
اجلــائـــزة (أحــرص في رســـومــاتي

باشرة. على عدم ا
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تلقي  اهتم بطرح أسئلة وحتفيز ا
عــلى الــتــســاؤل بــشــأن الــقــضــايـا
ـــطــروحـــة وأهــمـــهــا الـــقــضـــايــا ا
اإلنسانية الـسياسية وعلى رأسها
فلـسـط وحـريـة التـعـبيـر والرأي)
وأضــــاف (أعــــمل عــــلى أن يــــفــــهم
أعــــمـــالـي اآلســـيــــوي واألمــــريـــكي
والغـربي والعـربي ألن الكـاريكـاتير
ي ال هوية له أو بالنسبة لي فن عا
ـوسـيـقى). جـنـسـيـة تـمــامـا مـثل ا
تأسست جـائزة مـحمود كـحيل عام
 2014وتقدمها سنويا مبادرة
مــعــتــز ورادا الــصــواف لــلـشــرائط
ــصــورة الـعــربــيــة في اجلــامــعـة ا
األمـــريـــكــــيـــة بـــبـــيـــروت. وحتـــمل
اجلـائــزة اسم رسـام الــكـاريـكــاتـيـر
الـــراحل مــحــمـــود كــحــيل (-1936
 .(2003وأقيم حفل توزيع
اجلـوائــز يــوم االثـنــ في مــتـحف
بـــيت بـــيــروت بـــحــضـــور عــدد من
ـــثــقــفــ الــفـــنــانــ والـــكــتــاب وا
واإلعالمي العرب واألجانب. وفي

مجسم اجلائزة

الفائزون بجائزة االبداع لعام 2018 فرقة البصرة للفنون الشعبية في احدى فعالياتها

عرض افتتاح ا

جانب من حفل توقيع الكتاب شهادة تقديرية للفنان كاظم حيدر


