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كريم منصور: ليس معيبًا الغناء باللهجات األخرى ولكن ليس بإفراط مبالغ به
»أنا كعراقي ليس لي إال ذلك«

اعمال مدر�سة ملن يهوى  فنان عراقي ميثل فنه ومايقدمه من 
والميل  الواقع  حتاكي  ق�س�ص  عن  عبارة  اغنياته  والغناء  الفن 
 ، قدمه  مبا  جيله  ابناء  بني  من  مميز  يعترب  اليها  ي�ستمع  من 
بداياته كانت قوية كما هي اىل االن  دخل املجال الفني متاثرا 
باأغنياتهم  حنجرته  و�سقل  الريف  مطربي  من  الفن  بعمالقة 
كبريا   جنما  ما  يوما  �سي�سبح  انه  �سوته  على  وراهنوا  وا�سادوا 
لقبه جمهوره بعندليب اجلنوب والكروان العراقي والعلم ومطرب 
خ�ص  الذي  من�سور  كرمي  والقدير  الكبري  الفنان  انه  ال�سعب 

�سحيفتنا بهذا احلوار .. 
الفني ..كيف دخلت  كرمي من�صور من عائلة بعيدة عن املجال 

اىل هذا املجال وهل اعرت�صت العائلة على ذلك ؟   
-العائلة لي�ست بعيدة متاما عن اجلو الفني ولكن بكل االحوال 
كان والدي غري را�ِص على اهتمامي بالغناء وقد زعل علَي كثريا 
عندما ح�رضت يف برنامج مواهب حتى تركت الغناء وعدت اليه 
ا�رضطي يف  اوىل  �سجلت  اكرث حتى  او  �سنوات  باأربع  بعد وفاته 
عام 1989 واعتمدت مطربا يف االذاعة عن طريق الفنان طالب 
بعدي  ومن  املو�سيقى  لق�سم  رئي�سا  حينها  وكان  غويل  القره 
اخوتي وكان عبد العزيز ر�ساما جيدا ولكنه هجر الري�سة واهتم 
وم�سكت  اخلط  ري�سة  انا  وهجرت  اال�سالمية  الرتبية  بتدري�ص 

بري�سة العود 
بداياتك كانت من املرحلة االبتدائية وكنت مقلدا جيدا ال�صوات 
املطربني الكبار براأيك هل تقليد املطربني الكبار ي�صقل موهبة 

الغناء لدى املطرب؟                                                                
-نعم .. كنت مهتما بالأ�ستماع اىل اال�سوات املهمة انذاك امثال 
املنكوب  و�سلمان  العماري  عبادي  وابرزهم  الريف  مطربي 
وم�سعود العمارتلي وداخل ح�سن ..وكانت االذاعة التبث اغانيهم 
بكرثة لذا كنت اجرب والدي الذي ميتلك امل�سجل ويبث مثل هذه 
االغاين وقد نفعني هذا اال�ستماع كثريا بل كان �رضوريا وظهرت 
دوخي  عو�ص  اىل  ا�ستماعي  اىل  بالأ�سافة  بعد  فيما  نتائجه 
واملغنية حوريه ح�سني  الب�رضة  كنا يف  يوم  الكويت  اذاعة  من 

واخرين 
ماهو اللون الغنائي الذي يتميز به كرمي من�صور عن غريه من 

املطربني ؟                                           
ما  ا�سياء غالبا  االداء  واختياره وح�سن  املطرب  -خامة �سوت 
تكون ماي�سمى بالـ)اللون( حتى يتميز هذا املطرب عن غريه من 
امتداد  وهو  املخت�سني  من  الكثري  راأي  وكوين وح�سب  املغنيني 
ناهيك  واالداء  واللحن  الكلمة  بقوة  متيز  والذي  ال�سبعيني  للون 
عن اين مهتم بالغناء الق�س�سي الذي يحاكي الواقع الذي تعي�سه 

النا�ص 
ان تكن  ال�صعر وكنت تتمنى  يف فرتة مبكرة من حياتك كتبت 
لعامل  واللجوء  ال�صعر  عامل  عن  ابتعادك  �صبب  ..ماهو  �صاعرا 

الغناء ؟                                               
-نعم وهو كذلك ولكن مل اكن اكتب ال�سعر مبعزل عن الغناء وبكل 
كان  وهكذا  بال�سعر  منه  اكرث  بالغناء  نف�سي  اجد  فاأين  االحوال 

راأي كاظم ا�سماعيل الكاطع 
من�صور  كرمي  وبروز  اكت�صاف  يف  اال�صماء  هذه  دور  ماهو 
)طالب القره غويل -امللحن كاظم افندي -داخل ح�صن-�صلمان 
املنكوب- ال�صاعر الغنائي ا�صماعيل كاظم كاطع(                                                     
-امللحن كاظم فندي هو من قدم يل العدد االكرث من االغاين وهو 
من قدمني للفنان طالب القره غويل باأغنية )ب�ص تعالوا( واالخري 
فتح يل باب الت�سجيل بالذاعة واجازين مطربا معتمدا بدون جلنة 
االختبار ..اما داخل ح�سن فقد ورد ذكرها �سمن اال�سوات التي 
�سقل �سماعها موهبتي ..وكاظم الكاطع هو من وقف بجانبي يف 

بغداد واعطاين اجمل الق�سائد اميانا منه ب�سوتي 
كرمي  م�صرية  يف  ب�صمة  ل�صعرهم  كان  اللذين  ال�صعراء  هم  من 
عالقتك  رغم  النواب  ملظفر  تغني  مل  وملاذا   .. الفنية  من�صور 

الوثيقة به ؟                                                     
اللذين غنيت لهم رائعون النه مل اغني كالما بال  ال�سعراء  -كل 
قناعة وهم كانوا كذلك ولكن اكرثهم تاأثريا يف جتربتي وحتى 
جل  مع  مطر  ونعمة  الكاطع  وكاظم  قا�سم  �سعدون  هم  حياتي 

احرتامي لالخرين 
ماهي ا�صباب مت�صكك باللهجة العراقية يف الغناء واق�صد هنا 

عدم غنائك اخلليجي والعربي ؟ 
  وهل انت مع �سد غناء املطرب العراقي بللهجة ثانية ؟                                                                                         
-كعراقي لي�ص يل اال ذلك ولي�ص معيبا الغناء باللهجات االخرى 

ولكن لي�ص باأفراط مبالغ به 
ماهي ا�صباب متيزك باللون الغنائي احلزين ؟                          

بها  ت�سيغه  او  بال�سجن  مااغنيه  تطلي  ال�سجية  �سوتي  -خامة 
ا�سافة اىل ذلك انا انتمي للواقع والارى حياة اكرث حزنا من التي 

نعي�سها نحن العراقييون فلي�ص من املعقول ان يرق�ص املرء يف 
جمال�ص عزاءات �سبه دائمة 

اي �صفة هي االقرب لكرمي من�صور )عندليب اجلنوب- الكروان 
العراقي (وهل هناك �صفات جديدة اطلقت على كرمي من�صور؟                                              
، العلم ..كلها القاب جميلة ولو اين  -الكروان ، عندليب اجلنوب 
الاميل اىل االلقاب ولكن كاأنه اقربها اىل روحي هو لقب مطرب 

ال�سعب هو لقب ذو م�سوؤولية  
هل تعتقد ان هناك من مطربي اجليل احلايل من املمكن ان يربز 
ويناف�س مطربي جيلكم واالجيال التي �صبقتكم ؟                                                                              
ال�سجر  من  االر�ص  التخلو  ان  ناأمل  ولكن  قطعا  ذلك  -الاعتقد 

الطيب 
التغيري اجلذري يف ا�صلوب الغناء العراقي والعربي هل كان 
الذائقة  على  �صلبي   تاأثريه  كان  ام  الفنية  الذائقة  م�صلحة  يف 

الفنية ؟                                                                  
�سيئا  انحدارا  اغلبه  يف  ن�سميه  ان  ميكن  بل  تغيريا  لي�ص  -هو 
القنوات  اغلب  يف  خ�سبة  ار�سا  له  وجد  انه  وامل�سكلة  للغاية 
للمتلقي  تقدم  ماذا  على  احلر�ص  مبفهوم  التعمل  التي  الغنائية 
وكيف يتاأثر مبا يقدم له وكل همها هو كيف تربح ح�سب مبداأ 
اكُن  ملتزمة  جيدة  ا�سوات  هناك  (لكن  الو�سيلة  تربر  )الغاية 
اجلبار  عبد  حممد  املطرب  مثل  حمافظة  ظلت  االحرتام  كل  لها 

واخرين 
م�صاعد  عامل  الغربة  هل  برايك  عامني  ملدة  رومانيا  يف  ع�صت 
لكي يكون الفنان اكرث عطاءا ام العك�س؟؟                                   

-اربع �سنوات ولي�ص �سنتان التغرب ب�سبب الهجرة او الهروب من 
�سغط معني الينفع الفنان اال ماندر والدليل الكثري من اال�سماء 

يف  حدثت  هجرة  هناك  ولكن  هجرتها  خالل  غابت  الكبرية 
�رضكة  مع  بعقد  التزام  ب�سبب  الفنانني  لبع�ص  االخرية  ال�سنوات 
ماديا  ا�سحابها  مع  نفعت  االحتكار  ماي�سمى  بطريقة  معينة 
قبل  من  موفدا  كنت  لني  غربتي  تنفعني  فلم  انا  اما  واعالميا 

وزارة الرتبية اىل رومانيا مديرا للمدر�سة العراقية هناك 
جناح   يناف�س  ان  املمكن  من  م�صتقبلي  غنائي  عمل  لديك  هل 

اغنيتك ال�صهرية ب�س تعالوا؟                           
-قدمت اعماال كثرية التقل �ساأنا عن اغنية ب�ص تعالوا لكنها مل 
تاأخذ ن�سيبها يف البث ويوم كانت تبث اغنية ب�ص تعالوا كانت 
لدينا قناة واحدة والكل ي�ساهدها ثم تلتها قناة ال�سباب اما االن 
النا�ص عمال جديدا ب�سهولة مع وجود  ال�سهل ان يرى  فلي�ص من 
من  على  بثها  تقت�رض  التي  الف�سائيات  من  الهائل  العدد  هذا 

احتكرت حناجرهم .
كلمة اخرية جلمهورك وحمبيك ؟

لِك ول�سحيفتكم املوقرة دوام املوفقية والنجاح  ارجو  - اخريا 
ا�ستمتعوا  قد  احبابي  ان يكون  العزيز وارجو  للجمهور  وقبالتي 
(والذي  النا�ص  )�ساألت  بعنوان  اخريا  �سدر  الذي  االلبوم  ب�سماع 
�سعدون  املتالق  ال�ساعر  منها  ثالث  ابدع يف  اغاين  �ست  ت�سمن 
الراحل  الكبري  ال�ساعر  وكذلك  تعالوا  ب�ص  رائعة  �سحاب  قا�سم 
الراحل  الكبري  املبدع  واي�سا  منه  ادخرناه  مما  ا�سماعيل  كاظم 
زهري الدجيلي وكتبت انا اغنية االم وثالث مواالت �سارك فيها 
الكبري كاظم الكاطع واملبدع علي االءمارة وال�ساعر املثقف عبد 
االله من�سد اما االحلان فكانت احل�سة االكرب للفنان كاظم فندي 
ابداعاته والكبري كوكب حمزة يف واحده وانا يف  يف ثالث من 

اثنني .

حوار – هيفاء القره غولي 

فرقة غنائية نسوية للحفاظ 
الشعر وجذور الكراهيةتسوباساوطنية إلحياء مكتبات الموصلعلى الجانب التراثي

بهدف ك�رض احلاجز النف�سي امام العديد من الفنانات العراقيات او ممن ميتلكون 
ا�سوات غنائية متمكنة وعازفات . �رضع وكيل وزارة الثقافة وال�سياحة واالثار 
مع  املو�سيقية  الفنون  بدائرة  مكتبه  مو�سع يف  اجتماع  بعقد  االترو�سي  فوزي 
ال�سيد )جميد حميد( اخلبري الفني لدائرة الفنون املو�سيقية وعدد من املطربات 
ا�سم  حتت  عراقية  ن�سوية  فرقة  بتاأ�سي�ص  للبدء  الدائرة  منت�سبي  من  والعازفات 
)اورنينا/ تعني الهة الغناء يف اللغة اال�سورية( على ان تكون ذات طابع واجتاه 
بعد  انه  اليه  اال�سارة  يجدر  ومما  الرتاثي.   اجلانب  على  احلفاظ  مع  حداثوي 
لتقدميه  فني  حفل  الإحياء  االعداد  �سيتم  الفرقة  تاأ�سي�ص  تفا�سيل  من  االنتهاء 

على قاعة الرباط اعالنا للبدء باعمال فرقة اورنينا.

احياء  العادة  كربى،  وطنية  حملة  الربملانية،  واالعالم  الثقافة  جلنة  اطلقت 
التي دمرها االرهاب، موؤكدة ان تلك اخلطوة، تاأتي بالتزامن  مكتبات نينوى 
يف  داع�ص  ارهابيي  على  االمنية  القوات  ابطال  حققها  التي  االنت�سارات  مع 
اىل  �سحفي،  بيان  خالل  الدملوجي،  مي�سون  اللجنة  رئي�سة  ودعت  املو�سل.  
حمافظة  اىل  والفكرية  الثقافية  احلياة  العادة  املخل�سة  اجلهود  كل  "بذل 
نينوى االأبية" ، موؤكدة ان اطالق حملة وطنية ودولية جلمع الكتب، تاأتي من 
يف  الوطني  واملتحف  املو�سل،  جامعة  يف  املكتبات  اىل  احلياة  اعادة  اجل 
نينوى، واملكتبة الوطنية التابعة لالدارة املحلية يف املحافظة، بعد ان احرقت 

التنظيمات االرهابية الكتب ونفائ�ص املخطوطات النادرة. 

عبد  اآية  "ت�سوبا�سا" للكاتبة  رواية  والتوزيع  للن�رض  زين  دار  �سدر حديًثا عن 
الرحمن، والتي ت�سارك يف معر�ص االإ�سكندرية الدويل للكتاب. وتعد "ت�سوبا�سا" 
ثاين روايات عبد الرحمن بعد "اأيام برائحة عطرك"، الفائزة بجائزة ال�سارقة 
رومان�سي،  درامي  اإطار  "ت�سوبا�سا" يف  اأحداث  تدور   .2014 العربي  لالإبداع 
مدمًرا  اكتئاًبا  يكافح  والذي  تاكومي،  هارونو  الياباين  اجليتار  عازف  حول 
ا  حدًّ ي�سع  باأن  ُملّح  و�سوا�ص  ويطارده  زوجته،  انتحار  اأعقاب  يف  به  ع�سف 
حياة  اأجواء  الرواية  ت�ستلهم  مبوتها.  يحمله  الذي  الذنب  من  ليهرب  حلياته، 
مبطاردات  عرفوا  والذين  اليابانيني،  "الروك"  عازيف  بني  وامل�رضح  ال�سهرة 

املعجبات االأ�سيويات لهم، والتي تبلغ حد تدمري حياتهم ودفعهم لالنتحار.

�سدر حديثا عن من�سورات املتو�سط، ثالثة كتب لل�ساعر والناقد العراقي فوزي 
“القلب  الكراهية”،  وجذور  ال�سعر  الراية،  و�ساعر  املتاهة  “�ساعر  وهي؛  كرمي، 
ومرايا  ال�سعر  االمرباطور،  و”ثياب  اأي�سا”،  يفكر  ولكنه  يغني،  ال�سعر  املفكر، 
اأن  ترى  النقدي  املوقف  هذا  يف  قناعة  ثمة  للنا�رض،  ووفقا  اخلادعة”.  احلداثة 
هناك نقطة �سعف بالغة اخلطورة يف ال�سعر العربي، من مطلعه اجلاهلي حتى 
املرتجمة  النظرية  اللغة  رطانة  عن  تناأى  التي  الثالثة،  الكتب  هذه  يف  اليوم. 
برداءة وال�سائعة منذ عقود، عدد من املحاور االإ�سكالية، ت�سعى اإىل حتفيز ال�ساعِر 
والقارئ على معاودة النظر، وعلى املحاججة، وعلى االختالف، اإنها كتب يجب 

اأن ُتقراأ ككتاب من ثالث حلقات.

إصداراتإصداراتحملةاورنينا

قراءة في كتاب

يقف  ب�رضعة.  املكان  غادر  رجاًل،  قتلت  "لقد 
متيل  القدمية  البلدة  خلفه  الطرق،  مفرتق  على 
زال  ما  اجلنوبي  والطريق  الغرب،  نحو  �سم�سها 
تنتظر؟  ماذا  ب�رضعة.  هيا،  املارة.  من  خاليًا 
اجلرمية،  ويرى  اأحدهم  مير  اأن  قبل  اهرب 
اإىل  اإن مل تفقد حياتك، �ستفقد حريتك  وعندها 

االأبد".
هكذا، يبداأ "وليد ال�سابق" روايته االأوىل "اأ�سل 
م�سادفات  �سل�سلة  بعدها  من  لتبداأ  العامل"، 
اإذ  االأبد،  "يو�سف" اإىل  بطله  حياة  تغرّي  غريبة 
فيقتله  �رضقته  يحاول  طريق  لقاطع  يتعر�ص 
دفاعًا عن النف�ص، لكنه يخ�سى اأال ي�سّدقه اأحد، 

فيقّرر الهروب، ولكن كيف؟ واإىل اأين؟
ملقربة  كحار�ص  ومهنته  امل�سادفة  ت�ساعده 
جثة  تدفن  نف�سه،  اليوم  ففي  ذلك،  يف  البلدة 
رجل �سديد ال�سبه به. ينتظر هبوط الليل لُيخرج 
امليت من قربه، يق�ص �سعره ويخفف �سعر ذقنه 
ويغرّي له مالب�سه لي�سبح مطابقًا له، ثم ي�سعه 
النا�ص  يظن  كي  عمله  غرفة  يف  الكر�سي  على 
اإىل مدينة  بالفرار  يلوذ  ثم  واأنه مات،  اأنه هو، 
غريبة، هناك، حيث �سيعاين من اأنه ال ميلك اأي 

بطاقة هوية فهو ميت يف نظر الدولة.
يدخل الروائي اإىل اأعماق هذه ال�سخ�سية، لينقل 
لنا ال�رضاع الداخل الذي تعي�سه وعذاب ال�سمري 
الذي ال يرتكها، كما ي�سّور �سعوره جتاه العامل 
الذي يعي�ص فيه، هذا العامل املليء بالتفاوتات 
االأحياء  بني  املدينة  يف  يراها  التي  الطبقية 
والريبة  بال�سك  واملليء  والغنية،  الفقرية 

واخلوف من طرح االأ�سئلة حتى الب�سيطة منها.
يختار الروائي لبطله اأن يكون عا�سقًا للطبيعة 
وباحثًا عن االكتمال االأ�سلي عرب التوحد معها، 
حوارات  الن�ص  امتداد  على  يدير  فاإنه  لذلك 
فالنجوم  فيها،  له  وتاأمالت  معها،  ليو�سف 
والنهر...  وال�سم�ص  والرتاب  واالأ�سجار  واملياه 
الوجودية  لالأ�سئلة  م�سدر  اإىل  تتحّول  كلها 
يبثها  له  رفيقٍة  اإىل  تتحّول  كما  والفل�سفية، 

همومه واأفكاره.
اإذ  العالقة،  هذه  ب�سبب  ا�سمها  الرواية  تكت�سب 
يختار الكاتب ا�سم لوحة "اأ�سل العامل" للفنان 
للرواية،  كوربيه" كعنوان  "غو�ستاف  الفرن�سي 
وهي لوحة ت�سّور امراأة بن�سف ج�سدها ال�سفلي 
تريد  ما  يف  العميقة  داللته  ولهذا  العاري، 

الرواية قوله.

اقتباس 

اإنتزع مني  قد  �سبابي  لو كان  اأتعذب كما  اإنني 
فجاأة ويخيل يل اأين قد ع�ست يف الدنيا ت�سعون 

عامًا !
اأنطون_ت�سيخوف

حاَولُت ِمرارا يا�سيدي اأَن 
اأَكَبَح ذلك الَفَر�ص اجلاِمح 

الكاِمن يف َعقلي 
اأمُلَتَمرد على ُكل َقوانيني 
َفَر�سُت َعَليِه ُكَل اأَ�ساليَب 

الَقمع 
اأَغَلقُت َعَليِه اأَلَف باٍب َوباب

لكن حُمال اأَن اأُرِو�ص َمن 
َوَهَبتُه الَطبيعَة 

ُجنونا ِفطريا 
َوَرغبًة يف اخُللود على 

�سواطئ الِع�سيان 
الهثًا يف ِنزاالت الَتحدي 

ُمَتحِررا ِمن ُكِل َقيد 
َي�ُسُق �رَضَنَقًة َكَتَفت ِذراَعيه 

َقبَل اأَوان ِوالَدِته 
حاَولُت يا�سيدي اأَن اأَبَت�ِسَم 

يف وجوٍه ِبال روح 
خاليًة ِمن اأَِي َمالِمح 

َور  فا�سَطَدمُت ِبَب�ساعِة ال�سُ
َو�سالبِة الِدماء 

اأُعُذرين يا�سيدي 
حنَي َقَررُت الَرحيل 

عاِئدًة اإىِل ِبداَيِة اخَلليقة 
ُم�ستِقلًة قاِربا َم�سلوَب 

الكِلمات
ُمتاأرِجحا َو�َسَط الَبحر 
َبني ال�َسيئ َوالال�َسيئ

را�سيًا على اأَعتاِب ماٍق
َتعَجُز َعن الَنحيب

اأُعُذرين حنَي �سافرُت ِبال 
َحقيبة

َوِبال َحتى َوداع
َكي اأَ�سهد حَلَظَة والدة االأََمل

َخلَف ُق�سبان الَقَدر

مي القيسي

ثقافة 

عن "فاعلية الخيال األدبي" 

 الغانمي ينال جائزة الشيخ زايد للكتاب
عذرًا ... سيدي

للكتاب”،  زايد  ال�سيخ  “جائزة  لـ  الر�سمي  املوقع  اأعلن 
-2017 ع�رضة   احلادية  الدورة  يف  الفائزين  اأ�سماء 
2016 حيث فاز كل من الباحث العراقي �سعيد الغامني 
بجائزة “الفنون والدرا�سات النقدية” عن كتابه “فاعلية 
اخليال االأدبي” والكاتب اللبناين عّبا�ص بي�سون بجائزة 
“االآداب” عن روايته “خريف الرباءة”، واملفكر ال�ّسوري 
حممد �سحرور بجائزة “التنمية وبناء الدولة” عن كتابه 
املعا�رضة” ،  القراءة  نتائج  – من  واالإن�سان  “االإ�سالم 
“اأدب  بجائزة  بطي  لطيفة  الكويتية  الكاتبة  وفازت 
االأطفال والنا�سئة” عن كتابها “بال قبعة” وفاز الباحث 
“الرتجمة” عن  بوعقل بجائزة  زياد  اللبناين  واملرتجم 
والذي  ر�سد”  البن  الفقه  اأ�سول  يف  “ال�رضوري  كتاب 
بجائزة  فريمر  ديفيد  االأملاين  فاز  كما  للفرن�سية،  نقله 
“من  كتابه  االأخرى” عن  اللغات  يف  العربية  “الثقافة 
فكر الطبيعة اإىل طبيعة الفكر”، يف حني فازت “جمموعة 
“الن�رض  بجائزة  املتحدة  العربية  االمارات  كلمات” من 
والتقنيات الثقافية”.  وقد و�سف الدكتور علي بن متيم 
بانها  الدورة  للكتاب هذه  زايد  ال�سيخ  اأمني عام جائزة 
للدورة  الفائزة  االبداعية  االإجنازات  موا�سيع  “متيزت 
يف  نعاي�سها  التي  امللحة  الق�سايا  مبعاجلتها  احلالية 
والفل�سفة  الديني  والن�ص  كاملواطنة  الراهن  وقتنا 
ا�ستحقوا  فالفائزون  واالإرهاب،  التكنولوجيا  و  العربية 
اأثر مهم يف االرتقاء  الفوز عن جدارة ملا الأعمالهم من 

بالثقافة واحلياة االجتماعية العربية”. 
وجمل�ص  العلمية  والهيئة  اجلائزة  تتقدم  كما   ، واأ�ساف 
دورتها  يف  للم�ساركة  تقّدم  من  لكل  بال�سكر  االأمناء 
احلالية وتتمنى من املر�سحني الذين مل يت�سن لهم الفوز 

بالرت�سح مرة اأخرى يف الدورات املقبلة.
لهذا  اجلائزة  نيله  اثر  على  املتلفزة  احاديثه  اأوىل  ويف 
هذا   ، بان  الغامني  �سعيد  العراقي  الباحث  قال  العام، 
يل  بالن�سبة  وهو  �سدري،  على  اعلقه  و�سام  هو  الفوز 
ت�رضيف وتكليف اأي�سا يف الوقت نف�سه، النني اعرف ان 
وكبرية  عاملية  معايري  هي  زايد  ال�سيخ  جائزة  معايري 
ومهمة، ولذلك انا افتخر انني متكنت – بف�سل اهلل – من 
الفوز مبعايري جائزة ال�سيخ زايد، فانا اعترب نف�سي فائزا 

باملعايري قبل فوزي باجلائزة.
وقد و�سفت جلنة التحكيم العوامل االأ�سا�سية التي منحت 
على اأ�س�سها املعيارية اجلائزة لكتابه العتباره  الباحث 

اخليال  “فاعلية  كتابه  عن  الغامني،  �سعيد  العراقي 
 “ الأن  نظراً   ،2015 اجلمل   من�سورات  من  االأدبي”، 
الدرا�سة  تعالج مو�سوعًا نقديًا  دقيقًا هو درا�سة ن�سو�ص 
الرافدين  بالد  يف  القدمي  والتاريخ  والفل�سفة  االأ�ساطري 
وحماولة البحث عن البالغة املعرفية التي توجد يف تلك 
الن�سو�ص، كما اأن مو�سوع الكتاب يقع بني تخ�س�سات 
خمتلفة فل�سفية واأ�سطورية واأثرية وتاريخية قدمية، وقد 
ا�ستعانت الدرا�سة مبرجعيات متعددة، ووظفت جمموعة 
احلديثة على  النقدية  امل�سطلحات واملناهج  كبرية من 

نحو منهجي �سليم”. 
بجائزة  الفائز  �سحرور  حممد  الباحث  عرب  ناحيته  من 
واالن�سان”،  “ االإ�سالم  كتابه  عن  الدولة  وبناء  التنمية 
انه تكرمي خلال�سة  التكرمي م�سريا اىل  اعتزازه بهذا  عن 
خرباته يف هذا البحث الذي امتد اال�ستغال عليه الربعة 
واىل  املا�سي  القرن  �سبعينيات  مطلع  من  ابتداء  عقود، 

الوقت احلا�رض.
الفائز  والكاتب عبا�ص بي�سون حتدث عن عمله  ال�ساعر 

يف احلقل االدبي قائال:
. “خريف الرباءة” ال�سادرة عن دار ال�ساقي 2016، هي 
املظلمة،  وف�سوله  االإرهاب  تتناول  جداً،  راهنة  رواية 
التي نعي�سها، وفيها كما كّل  االأجواء  وهي تتماهى مع 
رواياتي حّيزاً وا�سعًا للفانتازيا، اإذ هناك ف�سل تتحّدث 
فيه االأ�سياء يف بيت االأّم املقتولة مع ابنها الذي يواظب 
اإذا كانت  اأعرف  على زيارة املنزل، حتاوره وتناق�سه.ال 
الفانتازيا يف رواياتي ُت�سفي نوعًا من ال�سحر والغرابة، 
لكن يف اأعمايل كّلها هناك مكان للفانتازيا واالأمور غري 
نيلي  اأن  اأعتقد  اأحيانًا.  امل�ستبكة  وال�رضديات  املتوّقعة 
لعملي،  التقدير  من  نوع  هو  للكتاب  زايد  ال�سيخ  جائزة 

وهو تقدير للرواية اأي�سًا.

بغداد_متابعة


