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الجوائز األدبية.. ظاهرة صحية بين دعمها للثقافات وتشجيعها للمواهب
رغم تعدد اجلوائز التي حتتفي بالأدب والأدباء يف العامل 
مبجرد  اأنه  اإل  الدولية،  اأو  منها  املحلية  �سواء  العربي، 
الإعالن عن جائزة هنا اأو هناك يثور اللغط حول اجلائزة 

وا�ستحقاقها من عدمه للكاتب اأو عمله الأدبي.
جلوائز الأدبية تعترب ظاهرة �سحية تدعم الثقافات كافة، 
لهذا نالحظ وجود جوائز متعددة امل�ستويات، منها حملي 
على م�ستوى املدينة، او البلد، ورمبا تقت�رص اجلائزة على 
تخ�ص  اأي  قارية،  لت�سبح  تت�ساعد  وقد  معينة،  اعمار 
قارة بعينها، وهناك جوائز عاملية �سهرية كما يف جائزة 
ت�ساعد تنمية  اأن اجلوائز  نوبل املعروفة، وقد نتفق على 
ال�رصد،  كتاب  واأخيلة  ال�سعراء  قرائح  وت�سحذ  املواهب، 
ومتنح كّتاب الن�ص امل�رصحي والدرامي والثقايف عموما، 
دافعا قويا لالبداع، وابتكار اجلديد على م�ستوى ال�سكل او 
اأن املبدع الذي يفوز بجائزة نوبل،  الفكرة، فكلنا نعرف 
�سوف يتحول اىل عامل الغنياء من خالل ال�سهرة الكبرية 
كتاباته  �رصاء  على  الكبري  والقبال  عليها،  يح�سل  التي 
وموؤلفاته، وطبعها بعدة لغات مباليني الن�سخ، كما تابعنا 
ذلك مع جميع الكتاب والدباء الذين فازوا بهذه اجلائزة 

الهم يف العامل.
الدبية  اجلوائز  هل  مفاده،  �سوؤال  تطرح  املقدمة  هذه 
طريقة للت�سجيع اأم التقريع والتعويق؟، ل �سك اأن اجلائزة 
وت�سعى  املواهب،  ت�سجيع  اىل  تهدف  النزيهة،  املرموقة 
لالهمية  نظرا  والتفاعل،  البتكار  نحو  الكتاب  حث  اىل 
الق�سوى التي تنطوي عليها الكتابات الدبية، فقد بيَّنت 
التي  وامل�سامني  امل�ساريع  اأن  متخ�س�سة،  درا�سات 
يطرحها اخليال الب�رصي البداعي كما جاء يف الروايات 
نقل  يف  واأ�سهم  العامل،  تطوير  يف  يزال  ول  اأ�سهم  مثال، 
يف  التطورات  معظم  واأن  حال،  اىل  حال  من  الن�سانية 
جمال التقانة واملكت�سفات امل�ستقبلية، اإمنا كانت على يد 
اخليال البداعي، لهذا ي�ستحق هوؤلء جوائز رفيعة تنا�سب 

ما قدموه للب�رصية من ابداع متقدم.
على  وقادرة  فاعلة،  الدبية  اجلوائز  تكون  متى  ولكن 
عن  وتبتعد  اإليها،  ت�سعى  التي  احلقيقية  الهداف  حتقيق 
اعتماد  خالل  من  بها،  تت�سبب  قد  التي  الحباط  حالت 
املعايري الفا�سلة؟، ثمة �سوابط ومعايري هي التي تعطي 
النطباع اجليد عن اجلائزة اأو العك�ص، مبعنى هناك جوائز 
للدعاية  جوائز  ومنها  نزيهة،  غري  واأخرى  كاذبة،  ادبية 
الفارغة، وثمة جوائز تخ�سع لالمزجة ال�سخ�سية، ، ويف 
كهذه  جوائز  تفرزها  التي  املردودات  تكون  احلالة  هذه 
بالإحباط،  احلقيقيني  املبدعني  وت�سيب  جدا،  �سيئة 
فاجلائزة التي تتحكم بها ال�سلطة، وال�سيا�سة، ، اإمنا ت�سكل 
ثقال كبريا على تطور الدب، وا�سهامه يف حتقيق حتولت 

كربى يف حياة املجتمع.
انها  الدبية،  اجلائزة  لنجاح  ال�سا�سية  ال�رصوط  ومن 
وجودها،  اىل  وتتنّبه  املواهب،  ق�سية  تراعي  اأن  ينبغي 
تثري  التي  واملاآرب  ال�سطحية،  عن  كليا  تبتعد  واأن 
قد  التي  امل�سبوهة  ال�سفقات  تلك  خا�سة  فيها،  ال�سكوك 
ت�سي بف�ساد، او اتفاقات م�سبقة على النتائج وما �سابه، 
مبعنى او�سح، من املهم ان تكون اجلائزة �سفافة، تعتمد 

معيار النزاهة بدقة، وحترتم الكفاءات واملواهب، وحتفظ 
احلقوق وفق معيار تكافوؤ الفر�ص، وامل�ساواة يف التحكيم 
والختيار وما �سابه، واأن تبتعد ب�سورة كلية عن النزعة 

املتحاملة، وعن اليدولوجيا وعن ال�سيا�سة عموما.
با�ستقالليتها،  اجلائزة  على  القائمون  يهتم  اأن  مبعنى 
ملاآرب  الن�سياع  وعدم  التمويل،  ق�سية  يف  وخا�سة 
يكون  اأن  على  للجائزة،  اجليدة  بالأهداف  تطيح  م�سبقة 
املعيار الدقيق ملنح اجلوائز، قيمة الن�سو�ص من الناحية 
البداعية، والتجديد يف الطرح والتناول، ومدى ال�ستفادة 
من املادة الدبية فنيا وفكريا، ومدى امكانية م�ساركة 
م�سامني الن�سو�ص يف حت�سني احلياة، ويف كل الحوال، 
وا�ستنها�ص  الدب  لتطوير  و�سيلة  الدبية  اجلوائز  تبقى 
الواقع الف�سل  الفكار من واقع الن�سان نف�سه، لتحقيق 
والجمل دائما، وهذا ل يتحقق من دون اعتماد معايري، 
اجلوائز  منح  يف  وال�سفافية،  والعدالة  ال�ستقاللية  تعتمد 

للمت�سابقني.

اجلوائز،  هذه  مثل  يف  �سري  ل  اأنه  يرى  من  هناك  ولكن 
بل لزالت حمدودة وقليلة مقارنة مع كم الكتب والكتاب 
يف الوطن العربي، ويت�ساءل عن جدوى النظرة الطوباوية 
ول  الطعام  ياأكل  ل  الكاتب  وكاأن  البع�ص،  لدى  للكتابة 
مي�سي يف الأ�سواق، وبالتايل هو لي�ص من حقه اأن يكون له 
طموح مادي من وراء كتاباته، واإن كنا نتفق اأنها لي�ست 

بال�رصورة الهدف الأول من الكتابة.
حيث من الأف�سل اأن تت�ساعف هذه اجلوائز مّرات ومّرات، 
نعيد  وكي  الكتاب،  من  عدد  اأكرب  فوز  فر�ص  تزداد  كي 
ن�سبة  كانت  لو  ُفــقدت.  التي  قيمتهما  والكاتب  للكتب 
الو�سع  كان  لرمبا  مرتفعة  العربي  العامل  يف  القراءة 
لـ"الأكرث  البقاء  �سيكون  عندها  لأنه  خمتلفا،  �سيكون 
والأخري  الأول  واحلكم  دخال،  الأكرث  وبالتايل  مبيعا"، 
�سيكون للجمهور القارئ، كما هو احلال يف الدول الغربية.
اما من ناحية م�ساألة اإن�ساف جلان التحكيم، فهي م�ساألة 
ن�سبية جداً، فالأمر اأ�سبه بلعبة كرة القدم. فقرارات احلكم 

لي�ست �سائبة دائما، لكن لديه ال�سلطة التقديرية التي قد 
اجلوائز..  جلان  مع  يحدث  ما  وهذا  كثريين.  تر�سي  ل 
فهم يف اآخر املطاف اأ�سخا�ص لديهم خلفياتهم واآراوؤهم 
وميولهم، وهذه العوامل كلها توؤثر طبعًا يف منح اجلائزة 
لهذا اأو ذاك. هم مينحون اجلائزة ملن يرون اأنه ي�ستحق، 
له  يد  فال  وينتظر،  يرت�سح  اأن  �سوى  عليه  لي�ص  والكاتب 
اإطالقًا، ول داعي لأن يحول الأمر ملاأ�ساة  يف املو�سوع 
طرف  من  اختيار  م�ساألة  هي  اإمنا  يفز.  مل  اإن  وموؤامرة 

اأ�سخا�ص لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
اأخرى  مل�ساحات  ومراقبة  رجراجة  م�ساحة  هو  الأدب 
لن�ساط الن�سان، انه دائما اأبعد بخطوة او متاأخر بخطوة 
النا�ص ويعينها على فهم نف�سها.  لينفتح على ممار�سات 
اإىل  به  ينتهي  اجلوائز«  »و�سفات«  داخل  الأدب  حتجيم 
ولكنها  اجلوائز،  يف  جمددا  امل�سكلة  لي�ست  مهنة،  كونه 
يف م�سمون فعل ممار�سة الأدب ذاته يف جمتمع ل يفهم 

حتى معنى التمثيل ومق�سده.

بغداد_متابعة

انطالق معرض النجف 
الدولي للكتاب 

صندوق كرتوني 
 أمواج ال تنتهييشبه الحياة

ابن خلدون لعام 2017 
تفتح أبوابها للترشيح

تقيمه  الذي  للكتاب  الدويل  ال�رصف  النجف  ملعر�ص  التا�سعة  الــدورة  انطلقت 
�سنويا العتبة العلوية املقد�سة وي�ستمر على مدى ع�رصة ايام مب�ساركة دور ن�رص 
عراقية وعربية واجنبية.   وقال امني عام العتبة ال�سيد نزار حبل املتني يف حفل 
افتتاح املعر�ص: ان املعر�ص منذ انطالقته الوىل �سعى اىل ا�ستقطاب املوؤلفات 
ال�سعوب  بني  ما  امل�سافات  لتقريب  وامل�سارب  املناهل  خمتلف  من  والعناوين 

والثقافات وتعزيز التبادل املعريف ما بني رواد العلم والثقافة. 
واو�سح ان العتبة اكدت على دور الن�رص امل�ساركة ان تكون العناوين املعرو�سة 
جديدة وغري مكررة من العوام ال�سابقة، كما �سعت اىل م�ساركة دور ن�رص ت�سارك 

لول مرة يف املعر�ص.

بعنوان  ق�س�سية  جمموعة  للكتاب،  العامة  امل�رصية  الهيئة  عن  حديًثا  �سدر 
"�سندوق كرتوين ي�سبه احلياة"، للكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن، وذلك عن 
والعزلة  الغربة  من  الق�س�ص حالة  اأجواء  على  ت�سيطر  العربي.  الإبداع  �سل�سلة 
من  يعانون  اأ�سخا�ص  عن  احلكايات  من  جمموعة  اإنها  جميًعا،  الأبطال  عند 
اأو  ا�ستوكهومل"،  بئر  نيويورك،  "حمطة  يف  كما  مكانًيا  كان  �سواء  الغــرتاب، 
العزلة  اأو اجتماعًيا يف حالة  "�سندوق كرتوين ي�سبه احلياة"،  نف�سًيا كما يف 
املفرو�سة من املجتمع كما يف "مكعبات ال�سكر"، وهذا الغرتاب الذي ي�سيطر 
على اأجواء املجموعة ينطبق على الرجل واملراأة على حد �سواء، وكاأنها العزلة 

الفردية للكيانات املختلفة يف مواجهة جمتمعات تبحث عن التماثل.

تنتهي"  ل  "اأمواج  رواية  الإعالمي  والإنتاج  للن�رص  اأطل�ص  دار  عن  حديثا  �سدر 
للكاتب ال�ساب اأحمد �سيد اأحمد، والرواية هي العمل الأول للكاتب. وتدور اأحداث 
يف  �سجيتها  على  فرياها  منامه،  يف  فتاة  تزوره  منطوى  �سخ�ص  حول  الرواية 
و�سغفه  حلمه  عن  فيحدثها  اإليها،  الولوج  ويحاول  تفكريه،  فتخطف  اجلامعة، 
بها، فت�سده وتبتعد، فيزورها هو يف منامه ب�سورة متتالية حتى ي�سيطر على 
اأن  بعد  ول�سيما  �سدقه،  فرتجح  اأمره،  يف  ت�ست�سريها  جلدتها  فتتجه  تفكريها، 
وجدته وحيدا بعيد كل البعد عن الجتماعية، فتقرتب منه، فت�سعد ال�سعادة يف 
حميطاهما، يعي�سا معا اأجمل اللحظات الرومان�سية، فيتحول )عمر( املنطوى اإىل 
�سخ�ص جمنون كلي، يعي�ص الجتماعية وين�ساع للنا�ص وميزج اخليال بالواقع.

الدولية  واملنظمة  "الألك�سو"  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اأعلنت 
�سيدار  ليوبولد   - خلدون  ابــن  جلائزة  الرت�سح  بــاب  فتح  عن  الفرنكوفونية 
اأن  اإىل  البيان  واأ�سار     .2017 دورة   - الإن�سانية  العلوم  يف  للرتجمة  �سنغور 
ومن  النظام  اأحكام  عليهم  تنطبق  الذين  املرتجمني  من  تقبل  الرت�سحات، 
اجلامعات ومعاهد التعليم العايل ومراكز الدرا�سات والبحوث يف الوطن العربي 
والف�ساء الفرنكوفوين، ومن اجلمعيات والحتادات الوطنية يف البلدان العربية 
، ومن ال�سخ�سيات املرموقة يف جمالت اجلائزة ومن دور الن�رص.   واأ�ساف اأن 
الرت�سح للجائزة يكون بكتاب واحد متت ترجمته من العربية اإىل الفرن�سية اأو من 

الفرن�سية اإىل العربية يف جمالت العلوم الإن�سانية.

في دورته
التاسعة

جائزةإصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

تطرح الكاتبــة "دلع املفتــي" يف روايتها "رائحة 
التانغو" العديد من الق�سايا الإ�سكالية التي تتعلق 
باملــراأة وبالإن�ســان ب�ســكل عام، وذلــك من خالل 
عــدة �سخ�سيــات ثانويــة تتقاطــع مــع ال�سخ�سية 
الرئي�ســة يف العمل، ورغم اأنــه من ال�سعوبة حتديد 
فكــرة واحدة للرواية ميكــن القــول اإن ق�سمًا كبرياً 
منهــا يثري م�ساألة الظلم الذي تتعر�ص له املراأة يف 

جمتمعاتنا ال�رصقية.
بطلة الرواية "زهرة"، امراأة يف �سن الن�سج، تعي�ص 
فراغــًا عاطفيــًا كبــرياً بعــد اأن كرب ولداهــا وذهبا 
ليدر�ســا يف باري�ــص، وبقيت هي ت�ســارع ال�سجر 
والوحــدة وعــدم اهتمــام زوجهــا "عــادل" بهــا، 
وبــالدة م�ساعــره، فهو ل يحــب "الأ�سلوب ال�رصقي 
يف احلــب"، ول يقيــم وزنًا للم�ساعــر، كما اأنه دائم 

الن�سغال بعمله الذي ل تعرف زوجته عنه �سيئًا. 
ت�سغل "زهــرة" وقتها بافتتــاح �سالة عر�ص فني 
)غالــريي( يف و�ســط العا�سمــة، واإدارتــه، واإقامة 
معار�ص فيه، وهذا ما �سيفتح اأمامها فر�سًا كثرية 
لإدخــال بع�ــص احليــاة اإىل اأيامهــا، و�ستتعاطــف 
مــع ما يجري يف �سوريا بعــد اأن يقام يف �سالتها 
معر�ــص لر�ســوم اأطفــال �سوريني يخ�س�ــص ريعه 

لإر�سال م�ساعدات اإىل ال�سعب ال�سوري..
نقطــة التحــّول الكبــرية التــي �ستغرّي جمــرى اأيام 
"زهــرة" الرتيبة، وكاآبتهــا هي تعّرفها على رجل 
اأمريكــي "بيل" لديه عــدة عقود عمل مــع زوجها، 
فيــه  فــرتى  منا�سبــات،  ب�ســع  يف  بــه  وجتتمــع 
ال�سخ�سيــة النقي�ص لزوجهــا، وخا�سة من ناحية 
الهتمــام بهــا وبتفا�سيلها. يتبــادلن الإعجاب، 
بــريوت  اإىل  ت�سافــر  اأن  بعــد  وتتطــور عالقتهمــا 
ويتبعهــا هو، ليلتقيــا هناك ويدعوهــا اإىل رق�سة 
تانغــو، تدرك اأثناءها اأنهــا وقعت يف حبه وانتهى 

الأمر. 
تق�ّســم الكاتبة روايتها اإىل عــدة ف�سول، تعطي كل 
ف�ســل منها ا�سمــًا متعلقــًا برائحة مــا، تكون هي 
الرائحــة املذكورة �سمن هذا الف�ســل، والتي ت�سبه 
اأحداثــه: )ب�ســل، يا�سمــني، دهــن العــود، نعنــاع، 
�سيجــار، )بــدون( رائحــة....(. ومــن خــالل هــذه 
الف�ســول لــن تكتفــي مبالحقــة احلبكــة املتعلقــة 
ببطلتها، بــل �ستتفرع ميينًا وي�ســاراً لتم�ّص العديد 
مــن املو�سوعات الإ�سكاليــة، وذات احل�سا�سية يف 
املجتمع. دلع املفتــي: كاتبة كويتية. تخرجت يف 
جامعــة فلوريدا �سنــة 1982 ب�سهــادة يف هند�سة 
الديكور. وقــد �سدرت وروايتان: "هــن ل�سن اأنت"، 

و"رائحة التانغو".

اقتباس 

ال�سخا�ــص  امــا  ؛  الطــوار  غريبــي  احــب  انــا 
العاديــني الذيــن يعي�ســون بطريقــة عادية فهم 

الذين يجب ان حترت�ص منهم 
هاروكي_موراكامي

اأترى اأجبت على احلقائب عندما �ساألت:
ملاذا ترحلني؟

اأوراقك احلريى تذوب من احلني
لو كنت قد فت�ست فيها حلظة

لوجدت قلبي تائه النب�سات يف درب 
ال�سنني..

و اأخذت اأيامي و عطر العمر.. كيف 
ت�سافرين؟

املقعد اخلايل يعاتبنا على هذا اجلحود..
ما زال �سوت بكائه يف القلب

حني ترنح امل�سكني ي�ساألني ترانا.. هل 
نعود!

يف درجك احلريان نامت بالهموم.. 
ق�سائدي

كانت تئن وحيدة مثل اخليال ال�سارد
مل تهجرين ق�سائدي؟!

قد علمتني اأننا باحلب نبني كل �سيء.. 
خالد

قد علمتني اأن حبك كان مكتوبا ك�ساعة 
مولدي..

فجعلت حبك عمر اأم�سى حلم يومي.. وغدي
اإين عبدتك يف رحاب ق�سائدي

و الآن جئت حتطمني.. معابدي؟!

وزجاجة العطر التي قد حطمتها.. راحتاك
كم كانت حتدق يف ا�ستياق كلما كانت.. 

تراك
كم عانقت اأنفا�سك احلريى فاأ�سكرها.. 

�سذاك
كم مزقتها دمعة.. نامت عليها.. مقلتاك

واليوم يغتال الرتاب دماءها
و ميوت عطر كان كل مناك!!

واحلجرة ال�سغرى.. ملاذا اأنكرت يوما 
خطانا

�رصبت كوؤو�ص احلب منا وارتوى فيها.. 
�سبانا

والآن حترتق الأماين يف رباها..
احلجرة ال�سغرى يعذبني.. بكاها

يف الليل ت�ساأل مالذي �سنعت بنا يوما
لتبلغ.. منتهاها؟

فاروق جويدة

ثقافة 

و يبقى الحبليس هناك ما هو غير جميل.. أعمال تعكس اهتمام ساطع هاشم بتأريخ اللون
لي�ص هناك ما هو غري جميل، هو عنوان معر�ص 
م�ساء  اأفتتح  الذي  ها�سم  �ساطع  العراقي  الفنان 
املركز  قاعة  على  لندن  يف  �سباط   27 الثنني 
حتى  �سي�ستمر  والذي  همر�سميث  يف  البولوين 

اخلام�ص ع�رص من اذار 2017
امل�ستمر  الهتمام  املعرو�سة  العمال  تعك�ص 
اللون  تاريخ  مبو�سوع  ها�سم  �ساطع  للفنان 
الزمن  عرب  املتقلبة  وعقائده  بالن�سان  وعالقته 
احلديثة  الفنية  الدرا�سات  يف  جديد  فرع  وهو 
والذي كان ي�سغل الفنان منذ �سنوات طويلة حيث 
تبدو بو�سوح تلك الرموز التي ا�ستعملها الن�سان 
منذ ان وجد على هذه الر�ص للتعبري عن املعاين 
والغواية  واملوت  احلب  مثل  املجردة،  والأفكار 
ورحلة العذاب الب�رصي الروحية، جم�سدة يف اأغلب 
اللوحات املعرو�سة حاليًا، واملنفذة على القما�ص 
تبعث  من�سجمة  الورق، يف عالقات هارمونية  اأو 

على امل�رصة واملتعة واملعرفة على حد �سواء
ق�سم  ورئي�ص  املوؤرخ  ميلر  كوردون  عنه  كتب 
يقول  الفن يف جامعة لفربو عام 2008  تاريخ 
عند  عميقة  ا�ستثنائية  اهمية  لها  الألوان  )اإن   :
اأ�سبه بوحي وهو  الفنان �ساطع. فهو يعترب اللون 
الثقافية  والتحولت  واجل�سد  النف�ص  يف  مت�سمن 
مميز،  ثقايف  كرتكيب  ويراه  الب�رصي.  للجن�ص 

مفرو�ص على مبادئ الدراك الب�رصي
– حمافظة  �ساطع ها�سم من مواليد مدينة بهرز 
املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سل  العراق   – دياىل 
اأكادميية  من  اجلداري  بالر�سم   1989 �سنة 
الحتاد   – ليننغراد   – اجلميلة  للفنون  موخينا 

مدينة  يف  حاليًا  يقيم  وهو  �سابقًا،  ال�سوفياتي 
لي�سرت الربيطانية كفنان متفرغ، وقد اأقام العديد 
معار�ص  يف  و�ساهم  ال�سخ�سية  املعار�ص  من 
جماعية كثرية حول العامل مت تكرميه عام 2010 
اإحدى  بت�سمية  يقيم وذلك  لي�سرت حيث  يف مدينة 
القاعات التي حتتوي على اثنني من جدارياته يف 
اأعماله  تقتني  با�سمه  املدينة  و�سط  التعليم  كلية 
حاليًا جمموعة من املتاحف واملجموعات الفنية 
يف  الربيطاين  املتحف  ومنها:  واخلا�سة،  العامة 
متحف  لي�سرت-نيوولك،  مدينة  متحف  لندن، 
كالينينغراد للفن املعا�رص يف رو�سيا، وهاندل�ص 

بنك يف �ستكهومل و�سواها.

بغداد_متابعة


