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حصاد الثقافة
ّ
أقامت الفنانة
اللبنانية تغريد
معرضها
درغوث
ُ
الفردي «مماثلة
لحياة اإلنسان»
في «غاليري
صالح بركات»

ّ
خالد
م
قد
ً
جرار عمال
أدائيًا في
نيويورك
بعنوان
«دم طازج
للبيع»

ّ
توج الكاتب
الفلسطيني
إبراهيم نصرالله
بجائزة «بوكر»
عن روايته
«حرب الكلب
الثانية»

عام الرواية الفلسطينية و «القحط» السينمائي
طارق حمدان
أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ح ـت ــى اآلن وأش ـ ــرف
بعدما
فياض في سجون السعوديةَّ ،
كان قد ُحكم عليه باإلعدامُ ،ليخفف
الـحـكــم بـعــدهــا إل ــى ثـمــانــي سـنــوات
وثمانمئة جلدة ،على خلفية كتابة
الشعر ومجموعته «التعليمات في
ال ــداخ ــل» .م ـ ّـر ع ــام كــامــل ول ــم نسمع
ب ــأي ت ـحــرك أو مـطــالـبــة ل ــإف ــراج عن
الشاعر الــذي مــا زال يقبع فــي ظالم
زن ــزان ـت ــه ب ـعــدمــا رح ــل وال ـ ــده بــأزمــة
قلبية إثر صدور الحكم على ولده .ال
ُّ
تحرك ،ال من املثقفني الفلسطينيني،
وال م ــن الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال
حـتــى مــن الـنــاشـطــن األج ــان ــب ،كــأن
العالم يستسلم أمــام الظالم والقهر
الذي يبتلع الشاعر.

مقاطعة مؤيد عليان الذي
ّ
سجل سابقة تاريخية بإعطاء أدوار
البطولة لممثلين إسرائيليين
خدموا االحتالل
كـ ــان  ٢٠١٨ع ــام ــا ســاخ ـنــا سـيــاسـيــا
واج ـت ـمــاع ـيــا وث ـق ــاف ـي ــا ،بـ ــدأ بــإعــان
ت ــرام ــب ال ـق ــدس عــاص ـمــة لــاح ـتــال،
وشهد توسعات استيطانية كبيرة
وت ـه ـج ـي ــر قـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ــدم ب ـ ـيـ ــوت ،كــل
ذل ــك ب ـجــانــب ش ـع ــور ع ــام بالتخلي
وال ـخــذالن يتكرس ،ليس مــن العالم
فقط بل أكثر من الجيران العرب .عام
ّ
رجع صدى صرخة محمود درويش
«يا وحدنا» تلقفته أفئدة مناضلني
لـ ـي ــس ل ــديـ ـه ــم ال ـك ـث ـي ــر ل ـي ـخ ـس ــروه،
ف ــي الـ ـق ــدس وغ ـ ــزة وع ـل ــى ال ـطــرقــات
الـتــي تــربــط املستوطنات فــي البالد
املحتلة.
هـ ـ ــذا وعـ ـجـ ـل ــة الـ ـثـ ـق ــاف ــة لـ ــم ت ـتــوقــف
لتتركز في مثلث حيفا ،رام الله ،غزة.
نضع خطًا عريضًا تحت حيفا التي
يـقــود حــراكـهــا الـثـقــافــي جـيــل جديد
يـمـتـلــك ال ــوع ــي واألدوات املـطـلــوبــة
ل ـل ـمــواج ـهــة ال ـث ـقــاف ـيــة امل ـب ــاش ــرة مع
امل ـح ـت ــل الـ ـ ــذي ل ــم ي ـف ـلــح ف ــي تـغـيـيــر
هــويــة املدينة وأصـحــابـهــا .معارض
كتب ومهرجانات ولقاءات وعروض
ّ
مــوسـيـقـيــة وم ـســرح ـيــة هـ ــزت أرك ــان
ً
امل ــديـ ـن ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،م ــذك ــرة
بالهوية الثقافية الفلسطينية.
ً
أدبيًا ،كان العام حافال بالعديد من
اإلصدارات ،برز أدب الطفل بوضوح،
وش ـ ـهـ ــدنـ ــا ع ـ ـنـ ــاويـ ــن الف ـ ـتـ ــة ح ـق ـقــت
حـ ـض ــورًا ع ــرب ـي ــا م ـه ـمــا ن ــذك ــر مـنـهــا
«أنـ ـ ــا وص ــدي ـق ــي الـ ـحـ ـم ــار» ملـحـمــود
ش ـق ـي ــر ،و«الـ ـخ ــال ــة زرك ـ ـشـ ــات تـبـيــع
القبعات» عــاد بها عــاء حليحل ،ال
للكتابة لــأطـفــال فـقــط ،بــل للكتابة

والــرســم مـعــا ،و«مـصـنــع الــذكــريــات»
ألح ـ ــام ب ـ ـشـ ــارات ،و«ج ـل ـي ـت ــر» ملــايــا
أب ــو ال ـح ــاي ــات ،و«ك ـ ـ ــوزي» اإلصـ ــدار
األول لـلـكــاتـبــة أنـسـتــاسـيــا ق ــروان ــي
التي نالت «جــائــزة االت ـصــاالت» عن
أفضل إخراج .شعريًا ،لم يظهر إلينا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ـن ــاوي ــن ال ـش ـع ــر ،نــذكــر
م ـن ـهــا «اس ـت ـي ـقــظ ك ــي ت ـح ـلــم» ملــريــد
البرغوثي ،وترجمة إلــى الهولندية
لـفــاتـنــة ال ـغ ــرة ،بـيـنـمــا كــانــت الغلبة
لـلــروايــات .إبراهيم نصر الله انتزع
ج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» ع ــن روايـ ـت ــه «ح ــرب
الـ ـكـ ـل ــب ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة» ،ثـ ـ ـ ــورة حـ ــوامـ ــدة
ح ـص ـلــت ع ـل ــى ج ــائ ــزة «ك ـ ـتـ ــارا» عــن
روايتها «جنة لم تسقط تفاحتها»،
وح ـ ـصـ ــل عـ ــاطـ ــف أب ـ ـ ــو سـ ـي ــف ع ـلــى
الجائزة نفسها لفئة روايات الفتيان
غ ـيــر امل ـن ـش ــورة ع ــن روايـ ـت ــه «قـ ــارب
من يــافــا» .محمود شقير صــدرت له
سيرة أدبية بعنوان «أنا والكتابة»،
سليم الـبـيــك أص ــدر رواي ـتــه الثانية
«سـ ـيـ ـن ــاري ــو» ،زك ــري ــا م ـح ـمــد ال ــذي
عودنا غزارة إنتاجه األدبي والفكري
صدر له كتاب تاريخي معرفي جديد
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ح ـ ــن س ـح ـق ــت حـيــة
موسى :نشوء اليهودية في فلسطني
الفارسي» ،وصدر لسعاد
في العصر
ّ
ال ـعــامــري ك ـتــاب ي ــوث ــق ويـبـحــث في
عمارة فلسطني قبل االحـتــال تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «ع ـ ـم ـ ــارة قـ ـ ــرى ف ـل ـس ـط ــن».
ـض ال ـس ـنــة دون خـ ـس ــارات،
ولـ ــم ت ـم ـ ِ
إذ رح ــل ع ــن عــامل ـنــا ال ــروائ ــي جـمــال
ناجي (أريـحــا  - 1954عـ ّـمــان ،)2018
وال ـشــاعــر وال ـكــاتــب خ ـيــري منصور
(ديــر الغصون ّ - 1945
عمان ،)2018
والكاتب سالمة كيلة (بيرزيت 1955
 ع ـ ّـم ــان  .)2018م ــا ي ـج ـمــع ه ــؤالءالثالثة غير الكتابة أنهم ولــدوا في
فلسطني ورح ـلــوا الجـئــن خارجها.
ّ
وفــي آخــر أيــام هــذا العام ،شكل خبر
رح ـيــل ال ـشــاعــرة كــولـيــت أب ــو حسني
( )2018-1980صــدمــة فــي األوس ــاط
الثقافية.
وبينما شهد األدب زخمًا وحضورًا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا وع ــربـ ـي ــا الف ـ ـتـ ــا ،كــانــت
السينما في استراحة ،انتهت 2018
ب ــإن ـت ــاج سـيـنـمــائــي مـتـقـشــف عكس
ال ـس ـن ــة الـ ـت ــي س ـب ـق ـت ـهــا .م ــن نــاحـيــة
أخ ـ ـ ــرى ،ش ـه ــدن ــا دورة ن ــاج ـح ــة مــن
«أيــام فلسطني السينمائية» في رام
الله ،وأخرى من «مهرجان السجادة
الـحـمــراء» فــي غ ــزة ،وب ــرزت النسخة
الثالثة من مهرجان «أصوات لألفالم
ال ـك ــوي ــري ــة ـ كـ ـ ــوز» ف ــي ح ـي ـف ــا ،وه ــو
مهرجان تنظمه مؤسسة «أصــوات»
الـ ـت ــي ت ـه ـتــم ب ــال ـح ــري ــات الـجـنـسـيــة
وال ـج ـنــدريــة ف ــي فـلـسـطــن ،ونـسـخــة
أول ـ ــى م ــن «م ـه ــرج ــان إي ـل ـيــا لــأفــام
ال ـق ـص ـي ــرة» ،ب ـجــانــب م ـج ـمــوعــة من
أفالم قصيرة الفتة ملخرجني واعدين.
وسجل فيلم مؤيد عليان «التقارير

حول سارة وسليم» سابقة تاريخية
ب ــإعـ ـط ــاء أدوار الـ ـبـ ـط ــول ــة ملـمـثـلــن
إســرائـيـلـيــن خ ــدم ــوا االحـ ـت ــال .أمــر
شـ ـك ــل صـ ــدمـ ــة دف ـ ـعـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املتابعني واملهتمني إلى الدعوة إلى
مـقــاطـعــة الـفـيـلــم ،فـيـمــا يـنـكـ ّـب إيليا
سليمان على تصوير فيلمه الجديد
والجميع ينتظر.
املوسيقى كانت حــاضــرة فــي .2018
ب ـعــد ان ـت ـظ ــار س ـبــع سـ ـن ــوات ،وبـعــد
أل ـبــوم ـهــم األخـ ـي ــر «أس ـ ـفـ ــار» ،أص ــدر
الـ ـث ــاث ــي ج ـ ـبـ ــران أل ـ ـبـ ــوم «امل ـس ـي ــرة

ال ـط ــوي ـل ــة» ال ـت ــي أف ـص ـح ــوا ف ـيــه عن
ان ـع ـط ــاف ــة مــوس ـي ـق ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
تجربتهم السابقة .كاميليا جبران
اط ـل ـع ـت ـنــا ع ـل ــى مـ ـش ــروع مــوسـيـقــي
ج ــدي ــد ب ـع ـنــوان «س ــداس ــي» جمعت
فـ ـي ــه أص ـ ــوات ـ ــا ش ــاب ــة مـ ــن فـلـسـطــن
ول ـب ـن ــان ومـ ـص ــر ،ب ــاس ــل زاي ـ ــد ال ــذي
افـتـقــدنــا أعـمــالــه لـسـنــوات ع ــاد بقوة
واس ـت ـم ـع ـنــا إلـ ــى م ـش ــروع ــه الـجــديــد
«ث ــاث ــي أيـ ـ ــن» ،وأفـ ـص ــح ع ــن أع ـمــال
موسيقية جــديــدة قــد تظهر قريبًا.
فرقة «يــاالن» التي أسسها محمود

خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة ريم بنا

ّ
منذر جوابرة انتزع جائزة «بينالي الفن اآلسيوي» عن أعماله المشاركة «علو»

حصل الفنان
الفسطيني تيسير
البطنيجي على
وسام «الفنون
واآلداب» الذي
تمنحه وزارة
الثقافة الفرنسية

العراق ينهض بالمبادرات الفردية
ع ــوض بــرفـقــة أصــدقــائــه ع ــام ،2005
أص ــدرت أخـيـرًا ألبومها األول «حــان
اآلن» وضــم أغـنـيــات أصلية جــديــدة.
ّ
وح ــل ــت ع ـل ــى ف ـل ـس ـطــن واملــوس ـي ـقــى
خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة
ريم بنا (.)2018 -1966
في الفنون التشكيلية ،صــدر لرسام
الـكــاريـكــاتــور مـحـمــد سـبــاعـنــة كتاب
أول ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «أب ـ ـي ـ ــض وأس ـ ـ ـ ـ ــود»،
وحصلت صفاء خطيب على جائزة
«مسابقة الفنان الشاب» التي تقيمها
م ــؤس ـس ــة «عـ ـب ــد امل ـح ـس ــن ال ـق ـط ــان»
ك ــل ع ــام ــن .وش ـه ــدن ــا ن ـشــاطــا الفـتــا
ملجموعة من الفنانني في غزة ،منهم
شــريــف ســرحــان ال ــذي أنـجــز تجهيزًا
ً
في الفضاء العام ،وكان مسؤوال عن
مجموعة مــن ورش ــات العمل الفنية.
منذر جوابرة انتزع جائزة «بينالي
الفن اآلسـيــوي» عن أعماله املشاركة
ّ
«علو» ،وشاهدنا صورًا لعمل أدائي
لـخــالــد ج ــرار ف ــي ن ـيــويــورك بـعـنــوان
«دم ط ــازج لـلـبـيــع» .وح ـصــل تيسير
ال ـب ـط ـن ـي ـجــي ع ـل ــى وس ـ ـ ــام «ال ـف ـن ــون
واآلداب» الــذي تمنحه وزارة الثقافة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة .ورح ـ ـ ــل الـ ـفـ ـن ــان سـمـيــر
ســامــة (صـفــد  - 1944بــاريــس 2018
) بعيدًا عن أرضــه التي عــاش ورسم
من أجلها.
م ــؤس ـس ــة «عـ ـب ــد امل ـح ـس ــن ال ـق ـط ــان»
ّ
يضم
افـتـتـحــت م ـق ـرًا جــدي ـدًا ضـخـمــا
العديد من قاعات العرض والتدريب
املختلفة« .املتحف الفلسطيني» ّ
عي
الباحثة واألكاديمية عادلة العايدي
ً
مـ ــديـ ــرة ،وش ـه ــد م ـع ــرض «فـلـسـطــن
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـك ـت ــاب» ح ـ ـضـ ــورًا الف ـت ــا،
وحافظ «مهرجان الرقص املعاصر»
وم ـهــرجــان «فـلـسـطــن ال ــدول ــي» على
زخمهما املعتاد.
م ــاذا بـعــد؟ الكثير طبعًا! تبقى هذه
األس ـ ـطـ ــر ك ــأنـ ـه ــا ملـ ـح ــة س ــريـ ـع ــة عــن
س ـنــة ث ـقــاف ـيــة ،س ـنــة ظ ـلــت مـشـحــونــة
بــاألحــداث واالنتهاكات اليومية من
قبل االح ـتــال ،مشحونة باالنقسام
وضـ ـع ــف س ـل ـط ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـقــف
ّ
بــذل وهــوان أمــام كيان يعيش أفضل
أوق ــات ــه وعــالــم ال يـبــالــي ،سـنــة تعيد
وض ـ ـ ــع األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى أم ـ ــام
املثقف ،أسئلة كثيرة تتعلق بأرضه
وح ـق ــوق ــه وحـ ـي ــاة أجـ ـي ــال بــأكـمـلـهــا.
َّ
قـبــل أيـ ــام رف ــض األب مـنــويــل مسلم
تسلم رســالــة تهنئة رئـيــس السلطة
م ـح ـمــود ع ـبــاس بـمـنــاسـبــة األع ـي ــاد،
التي أشارت إلى مدن وبلدات الشطر
الـشــرقــي مــن فلسطني فـقــط! رفضها
َّ
ّ
ووج ــه رســالــة مفتوحة يقول
مـســلــم
فـ ـيـ ـه ــا« :أنـ ـ ـ ــا لـ ـس ــت م ـس ـي ـح ــي دول ـ ــة
أوس ـل ــو ،أي الـضـفــة الـغــربـيــة وقـطــاع
غزة .أنا مسيحي فلسطني التاريخية
مــن رأس الـنــاقــورة إلــى أم الــرشــراش
ومن البحر إلى النهر».

بغداد -حسام السراي
م ـ ـ ّـر ع ـ ــام  ،2018م ــن دون تـ ـح ـ ّـوالت
ّ
ّ
العراقية،
نوعية فــي مشهد الثقافة
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي
واحـ ـتـ ـض ــان املـ ــواهـ ــب ودعـ ـمـ ـه ــا .إذ
بقيت املالمح اإليجابية في األشهر
املــاض ـيــة مــرتـبـطــة ف ـقــط ب ــامل ـب ــادرات
الـ ـف ــردي ــة وإص ـ ـ ـ ــرار ب ـع ــض امل ـق ــاه ــي
والـتـجـ ّـمـعــات على اسـتـمــرار الـحــراك
الثقافي .كما شهد هذا العام إطالق
صــاالت فنية جديدة وتأسيس دور
ن ـش ــر ،م ــع غ ـي ــاب عـ ــدد م ــن األس ـم ــاء
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ف ـ ــي م ـي ــادي ــن
ّ
إبداعية وفكرية شتى.
ّ
ل ـعــل ال ـح ــدث األب ـ ــرز ه ــذا ال ـع ــام ،هو
ت ـن ـظ ـي ــم ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـثـ ـقـ ـف ــن ح ـم ـلــة
م ـقــاط ـعــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــة
األخـ ـي ــرة ف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو) امل ــاض ــي،
ون ـ ـجـ ــاح ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ــى
تـ ـي ــار ش ـع ـبــي واس ـ ـ ــع ،ب ـ ــاإلف ـ ــادة مــن
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،عبر
ه ــاش ـت ــاغ ــات وكـ ـت ــاب ــات عـ ـ ــدة .األم ــر
نـفـســه (أي امل ـقــاط ـعــة) ،ك ــان مــوضــع
ّ
الكتاب ّ
املؤيدين
خالف بني عدد من

والرافضني له.
وصـ ــار واض ـح ــا ه ــذا ال ـع ــام ،افـتـتــاح
شـ ـب ــاب ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن املـ ـكـ ـتـ ـب ــات فــي
امل ـ ـ ــوالت الـ ـتـ ـج ـ ّ
ـاري ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا مـ ـكـ ـتـ ـب ــة «مـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــزي» الـ ـت ــي
افتتحت في «مــول بغداد» ،وافتتاح
فروع جديدة ملكتبة «درج».
وم ــن بــن األس ـم ــاء ال ـتــي رح ـلــت هــذا
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام :املـ ـف ــك ــر ف ــال ــح ع ـب ــدال ـج ـب ــار،
ّ
والـ ـ ــروائـ ـ ــي وال ـ ـقـ ــاص س ـع ــد م ـحــمــد
رحـ ـي ــم ،والـ ـش ــاع ــران ع ــري ــان ال ـسـ ّـيــد
خ ـلــف وج ـم ـعــة ال ـح ـل ـفــيّ ،وال ـبــاحــث
ّ
محمد عـ ّـبــاس ،والفنانون طه
قاسم
ســالــم وش ـف ـيــق امل ـه ــدي وس ـحــر طــه،
والكاتبة ديــزي األمـيــر ،واملوسيقار
طـ ـ ـ ـ ـ ــارق ح ـ ـ ـسـ ـ ــون فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدّ ،
ورسـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـكــاريـكــاتــور عبد سلمان الـبــديــري،
وامللحن عبدالحسني السماوي.
وخ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،ش ـهــدت
ب ـغ ــداد ثــاثــة أح ـ ــداث :األول افـتـتــاح
«دار مـعـنــى لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون» في
ح ـ ّـي امل ـن ـصــور بـجــانــب ال ـك ــرخ ،ومــن
ثـ ـ ّـم اف ـت ـت ــاح «م ــرك ــز بــال ـيــت لـلـثـقــافــة
والـفـنــون» فــي حـ ّـي ال ـكــرادة ،وتبعها
ان ـ ـط ـ ــاق غـ ــال ـ ـيـ ــري ج ـ ــدي ـ ــدة ب ــاس ــم

حصدت مسرحية «مكاشفات» جائزتين في «مهرجان الدن للمسرح العربي» في مسقط

«عناوين» في ّ
حي األعظمية بجانب
ّ
ال ــرص ــاف ــة .ه ـنــا ال ب ـ ّـد م ــن ال ـق ــول إن
«مـعـنــى» الـتــي ص ــارت مـنـصــة لعقد
ن ـ ـ ـ ــدوات ثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة ،ال م ـك ـت ـب ــة ف ـق ــط،
و«ع ـ ـن ـ ــاوي ـ ـ ّـن» الـ ـ ـ ــذي ه ـ ــو أك ـ ـثـ ــر مــن
غاليري ،وإنما معهد وملتقى أعلن
عــن دوراتـ ــه فــي املــوسـيـقــى والـنـحــت
وك ـ ـتـ ــابـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج،

ناشد فاضل العزاوي ُالرئاسات
الثالث باسترداد بيته المصادر من
قبل النظام السابق
ّ
املركزية التي حازتها ّ
الكرادة
كسرا
ّ
بــوصـفـهــا حــيــا احـتـشــدت فـيــه ـ ـ منذ
 2003ـ ـ ـ ـ األن ـش ـطــة
ن ـي ـســان (أبـ ــريـ ــل)
ّ
ّ
ّ
الثقافية والكتاب والفنانون أيضًا.
ّ
وم ــث ــل تــأس ـيــس م ـن ـش ــورات «ن ــاب ــو»
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ــن ش ـ ــارع املـتـنـبــي،
تجربة جــديــدة لــروائــي مـعــروف هو
أحـ ـم ــد س ـ ـعـ ــداوي ف ــي ع ــال ــم ال ـن ـشــر،
وق ــد أطـلـقـهــا بــالـتـعــاون مــع الكتبي

سامر السبع ،وسبقه فــي ذلــك بعام
زميله الروائي علي بدر ،الذي يشرف
الـ ـي ــوم ع ـل ــى دار «ألـ ـ ـك ـ ــا» .و«ن ــاب ــو»
هــو إلــه الكتابة والحكمة الــذي عـ ّـده
البابليون القدماء ابنًا لإلله مردوخ،
إذ أشارت إليه املصادر في العصرين
اآلشوري والبابلي.
وكانت دورة معرض بغداد للكتاب
ّ
ومميزة ،لجهة
هــذه السنة ،ناجحة
ال ـح ـض ــور ال ـش ـبــابــي ال ـك ـث ـيــف ال ــذي
ش ـغ ــل أغـ ـل ــب أج ـن ـح ــة امل ـ ـعـ ــرض ،إال
ّ
أن الـكـثـيــر مــن املــاح ـظــات ت ـقــال عن
املـ ـنـ ـه ــاج ال ـث ـق ــاف ــي واملـ ــدعـ ــويـ ــن مــن
الـ ـع ــرب ،إذ ل ـيــس صـحـيـحــا أن تـتـ ّـم
دعوة ناشط عربي ال عالقة له ّ باألدب
والثقافة إلى املعرض ،فقط ألنه يتقن
ّ
ّ
ويتحدثها بطالقة،
العراقية
اللهجة
ّ
بينما عشرات الكتاب العرب يجري
تجاهل دعوتهم.
وتـجـ ّـدد الـجــدل بـشــأن رواي ــة «ساعة
ب ـغــداد» (دار الحكمة -لـنــدن ،)2016
ومؤلفتها شهد الــراوي ،بعد فوزها
بـ «جائزة مهرجان أدنبرة للكتاب».
ّ
السياسي عن حقبة
لم يكن السجال
ص ـ ـ ّـدام وم ــا ب ـعــدهــا ب ـع ـي ـدًا عـ ّـمــا دار

مــن تعليقات وردود أفـعــال ،بــن من
عـ ّـد الــروايــة مفتقرة لشروط الكتابة
اإلبـ ــداعـ ـ ّـيـ ــة ،وبـ ــن م ــن عـ ـ ّـد ال ـه ـجــوم
عـلـيـهــا «مـنـهـجــا ذك ـ ّ
ـوري ــا يستهدف
املبدعات من النساء».
ّ
وأكدت رسالة الشاعر فاضل العزاوي
إلــى الــرئــاســات الـثــاث الـتــي نشرها
ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،واق ـ ــع ال ـب ـيــروقــراط ـيــة
فــي ال ـعــراق ،إذ ناشد صاحب روايــة
ـة» ه ــذه السلطات،
«الـقـلـعــة الـخــامـسـ ُ
ب ــاسـ ـت ــرداد بـيـتــه امل ـ ـصـ ــادر م ــن قبل
ال ـن ـظــام ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا نـ ـ ّـدد الــوســط
ال ـث ـقــافــي ب ـب ـيــع ق ـط ـعــة أث ـ ّ
ـري ــة تـعــود
للملك آش ــور نــاصــربــال مــن قبل دار
«كريستيز» للمزادات في نيويورك.
وكـ ّـان مالحظًا حــراك وحيوية نقابة
الـفــنــانــن الـعــراقـ ّـيــن بعد انتخابات
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وف ــوز
هـيـئـ ّتـهــا
الـ ـ ـف ـ ــن ـ ــان جـ ـ ـ ّـبـ ـ ــار ج ـ ـ ـ ــودي ب ـم ـن ـصــب
النقيب ،كما عقد ّ
للمرة األولــى بعد
 ،2003وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد فـ ــي حـ ــزيـ ــران
(يونيو) املاضي في بغداد ،اجتماع
ّ
املكتب الدائم التحاد األدباء العرب.
ّ
عـلـ ّـي صعيد ال ـجــوائــز ،حـصــد كــتــاب
وفنانون جوائز مختلفة :فاز الروائي
عبدالكريم العبيدي بجائزة «كتارا»
عــن مخطوطة «الـلـحـيــة األمـيــركـ ّـيــة»
(فئة الــروايــات غير املنشورة) ،ونال
الكاتب ضياء جبيلي جائزة امللتقى
للقصة القصيرة ،عن مجموعته «ال
وشهدت
طواحني في هواء البصرة»،
ّ
ّ
املسرحية تكريم الفنان
ّأيــام قرطاج
ال ــرائ ــد ســامــي عـبــدالـحـمـيــد ،وأيـضــا
ف ــوز ع ــرض «تـقــاسـيــم عـلــى الـحـيــاة»
ل ـل ـم ـخ ــرج ج ـ ـ ــواد األسـ ـ ـ ــدي ب ـج ــائ ــزة
أفـ ـ ّض ــل سـ ـيـ ـن ــوغ ــرافـ ـي ــا .كـ ـم ــا فـ ــازت
الفنانة آالء نجم في «مهرجان أربيل
للمسرح» بجائزة أفضل ممثلة عن
عرض «فالنة» للمخرج حاتم عودة.
وحـ ـص ــدت م ـســرح ـيــة «م ـك ــاش ـف ــات»
للمسرح
جائزتني في «مهرجان الدن
ّ
األولــى للفنانة
العربي» في مسقطّ :
شذى سالم (أفضل ممثلة) ،والثانية
لعزيز خيون (جائزة لجنة التحكيم).
وفـ ـ ـ ــي جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ل ـ ــإب ـ ــداع
األدبي ،فاز كل من جراح كريم كاظم
(ال ـث ــان ــي ف ــي ف ـئــة ال ـش ـع ــر) ،وشــاكــر
الغزي (األول في القصة القصيرة)،
وياس السعيدي (الثالث في القصة
ال ـق ـص ـي ــرة) ،وف ـي ـصــل س ـ ــوري حمد
(الثاني في النقد).
ّ
ورب ـ ـمـ ــا يـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــار ع ـب ــداألم ـي ــر
الـحـمــدانــي ،ليكون على رأس وزارة
الثقافة ،مــن األح ــداث التي اختتمت
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ودعـ ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى شـ ـي ــوع
شـ ــيء م ــن ال ـت ـف ــاؤل ب ــاس ـت ـي ــزار هــذه
ّ
الشخصية املعروفة في الـعــراق ،ألن
الــوزيــر الجديد مــن الــوســط الثقافي
ويـعــرف مشكالته ،وم ـعـ ّـول عليه أن
ّ
املؤسسة التي
ُيحدث نقلة في عمل
ّ
كلف بإدارتها.

