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غائب طعمة فرمان.. أسس للرواية العراقية وقاوم الغربة بالتأريخ لوطنه
رزوقي  ابن  فرمان  ابن  طعمة  ابن  “غائب  هو 
بغداد،  املربعه يف  ولد يف 1927، يف حملة   ،“
�سائقا،  والده  يعمل  كان  حيث  فقرية  لأ�رسة 
اأ�سيب  ثم  والثانوية  البتدائية  درا�سته  واأنهى 
مبر�ض ”الدرن” و�سافر اإىل م�رس للعالج و اأكمل 
درا�سته هناك يف كلية الآداب، و�سهل له تواجده 

يف م�رس النخراط يف الو�سط الثقايف.
الفكر  اإىل  وانتماءه  ال�سيا�سة  يف  غائب  انخراط 
كثرية  متاعب  له  �سبب  ال�سرتاكي  الي�ساري 
احلكومات  عاقبته  حيث  بالده،  يف  ال�سلطة  مع 
العراقية  اجلن�سية  باإ�سقاط  املتعاقبة  العراقية 
كتاب  اإعداد  يف  �ساهم  قد  وكان  مرتني،  عنه 
وهو  العراق”  يف  ال�سجون  اأعماق  “من  بعنوان 
العراقية  ال�سجون  يف  يجري  ما  يتناول  كتاب 
“الحتاد  اإىل رو�سيا  الوقت، ولقد �سافر  يف ذلك 
ثالثني  حوايل  بها  وعا�ض  وتزوج  ال�سوفيتي” 

عامًا.
 مراحل حياته..

 :)1947 –  1926( الأوىل  العراقية  – املرحلة 
اإىل  العراق  مغادرته  حتى  ولدته،  من  ومتتد 

م�رس لاللتحاق بجامعة القاهرة- كلية الآداب.
– املرحلة امل�رسية )1947 – 1951(: وت�سمل 

�سنوات الدرا�سة التي اأم�ساها يف القاهرة.
 :)1954 – الثانية )1951  العراقية  – املرحلة 
يف  اأنهى  حني  القاهرة،  من  عودته  من  ومتتد 
اجلامعية،  درا�سته  من  الثالثة  ال�سنة  جامعتها 
حلني ا�سطراره ملغادرة العراق، بحثًا عن عمل، 

واجتاهه اإىل �سوريا ثم لبنان.
– مرحلة الت�رسُّد )1954 – 1960(: ومتتد من 
مغادرته اإىل لبنان، وتنقله، من دولة اإىل اأخرى 
التي غادرها  ال�سني،  ا�ستقر به املقام يف  حتى 
اإىل  عائداً  )14متوز/1958(  ثورة  قيام  بعد 
بغداد، حيث اأم�سى فرتة من حياته فيها ات�سفت 
ال�سفر  معاودة  اإىل  ا�سطره  مما  ال�ستقرار،  بعدم 

اإىل مو�سكو عام 1960.
وهي   :)1990  –  1960( الرو�سية  املرحلة   –
حيث  من  اأهمية  واأكرثها  حياته  مراحل  اآخر 

تبلور ثقافته وبروز اإبداعه الأدبي.
 الكتابة..

بداأ غائب ينظم ال�سعر ثم اجته اإىل كتابة الق�سة 
منذ  ال�سحافة  يف  بالعمل  والتحق  الق�سرية 
اجته  ثم  املا�سي،  للقرن  اخلم�سينيات  منت�سف 
البداية احلقيقية  التي عدت  الروايات  اإىل كتابة 
النقاد  تقدير  ونالت  العراقية،  الرواية  لتد�سني 
الأدب  ترجمة  يف  برع  ولقد  العرب.  والكتاب 
الرو�سي حيث ترجم حوايل ثالثني كتاًبا لرموز 
عمله  هو  هذا  وكان  الرو�سية،  والثقافة  الأدب 
الذي يعي�ض منه منذ اأن انتقل للعي�ض يف الحتاد 

ال�سوفيتي يف ذلك الوقت يف بداية ال�ستينات.
الباحثة”اإنَّ  تقول  رواياته..  لقراءة  مفاتيح   
الثمانية  )غائب(  لروايات  املتاأنية  القراءة 
تف�سي بنا اإىل اأربعة )مفاتيح(، هي: اأوًل/ تعّلق 
)غائب( ال�سديد باملكان والزمان. اأما املكان فهو 
)الوطن( الذي جعله )غائب( م�رسح كل رواياته، 
اأزقتها  الأخ�ض  وعلى  بغداد،  مدينة  يف  ويتمثل 
ن�ساأ وترعرع فيها، ف�سائر روايات  التي  القدمية 
و�سخ�سياتها  الوطن،  اأحداثها  م�رسح  )غائب( 
واأبطالها من وطنه، والرواية الوحيدة التي لي�ض 
واملوؤجل(  )املرجتى  رواية  العراق–  م�رسحها 
اأبطالها عراقيون يعتا�سون على ما خلفه الوطن 
فظل  وانطباعات،  ذكريات  من  �سمائرهم  يف 
نقلوا  وكاأنهم  �سمائرهم،  يف  حا�رساً  الوطن 
الوطن معهم اإىل ديار الغربة، و�ساروا يتعاملون 

معه ومع رموزه كهّم يومي وحنني دائم.
)الغرتاب(:  من  الطويلة  )غائب(  ثانيًا/معاناة 
�سريته  يف  البطويل  والعن�رس  ماأ�ساته  اأنَّ  ذلك 
حياته  ثلثي  اأم�سى  قد  فهو  غربته،  يف  يكمنان 
وحتتم  الغربة،  اأر�ض  يف  ن�سوجه  مراحل  وكل 
اأر�ض  )يف  هنا  كونه  اإزدواجية  يعي�ض  اأْن  عليه 
الغربة( وكونه هناك )يف ار�ض الوطن( يف وقٍت 

واحد.  ثالثًا/ اإنَّ )غائب( اتخذ من فعل الكتابة، 
و�سيلة  اخل�سو�ض،  وجه  على  الرواية  وكتابة 
ما  ي�سهد  وهو  دخيلته،  يف  يعتمل  عما  للتعبري 
يف  يحلم  واأحداث  وقائع  من  وطنه  له  يتعر�ض 
اليقظة  باأحالم  الغارق  اأنَّ غائبًا  تغيريها. ومبا 
اأحالمه على غرار  اإىل حتقيق  واملنام، ل ي�سعى 
فاإنه  الواقعية،  احلياة  يف  ال�سيا�سة  حمرتيف 
يعمد يف رواياته اإىل انتحال دور )بائع متجول 
)�سندوق  بحامل  يكون  ما  اأ�سبه  لأحالمه(، 
اأْن  )ال�سندوق(  ذلك  خالل  من  يحاول  الدنيا(، 
والواقع  واقعًا،  الأحالم  )القّراء(  املتلقني  ُيري 
الذين  ال�سيا�سة  ملحرتيف  خالفًا  اإنه  اأي  حلمًا. 
وال�سعارات  الرنانة  باخلطابات  يتعاملون 
ويحر�ض  الواقع،  على  ال�سوء  ي�سلط  الرباقة، 
ودون  بهدوء  الواقع  ذلك  تغيري  على  قّراءه 
خطابية وكلمات ملتهبة. وقد فعل ذلك يف رواية 
اأ�سوات(،  )خم�سة  ورواية  واجلريان(،  )النخلة 
ورواية  )القربان(،  ورواية  )املخا�ض(،  ورواية 

)اآلم ال�سيد معروف(، ورواية )املركب(”.
الباحثة يف  توؤكد  بالكتابة..  الغرتاب  مواجهة   
يكن  مل  الكتابي،  )غائب(  ن�ساط   ” اأن  درا�ستها 
الق�سد منه فقط عر�ض اأحالمه عن ما ينبغي اأْن 

يكون عليه حال الوطن، واإمنا كان مبثابة ن�ساط 
عليه.  ُفر�ست  التي  )الغرتاب(  حالة  به  يواجه 
يقول )غائب( يف هذا ال�سدد: “ماذا يريد هوؤلء 
الذين يجعلونك غريبًا؟ اإنهم يريدون اأْن يجعلوك 
�سفراً، جممداً، مهماًل، بال �سوت، لكن اإذا ا�ستطعت 
اأنت ب�سكٍل من اأ�سكال الن�ساط اأْن تتحداهم وترفع 
كانت  لقد  لعبتهم”.  اأف�سلت  اأنك  فمعناه  �سوتك، 
دفاعية  و�سائل  )غائب(  كتبها  التي  الروايات 
رغم  �سيظل،  اأنه  يثبت  اأْن  خاللها  من  حاول 
بغداد  واغرتابه متوا�ساًل مع  الوطن،  غربته عن 
واأجوائها، يقول )غائب(: “اأنا يف الغربة يعجبني 
يكون  رمبا  بغداد.  واأجواء  بغداد  عن  اأكتب  اأْن 
من  نوعًا  وال�سياع،  الذوبان  �سد  �سالحًا  ذلك 
الدفاع عن النف�ض واملغامرة والت�سال الروحي 
ر�سائله  اإحدى  يف  )غائب(  يقول  بالوطن…”. 
اإىل )عبد الرحمن منيف(: “مع كرب ال�سن وتقدمه 
بوجودها  والإميان  عوامل.  خلق  الرواية  اعترب 
م�سجعة،  نقطة  وهذه  بها،  الآخرين  اإميان  قبل 
فاأقل  ولهذا  ال�سجاعات.  اأروع  تنطلق  ومنها 
�سجاعة  اإنها  الرواية،  بها  تو�سف  اأْن  ميكن  ما 
مكتوبة، معركة اإميان، وبقدر ما كتب الكاتب من 
رمبا  املعارك…  من  بعددها  خا�ض  الروايات 

اأف�سل  ولكن  ك�سوتية،  الدون  من  نوع  ذلك  يف 
اأنواع الدون ك�سوتية”.

 اآراء الآخرون عنه..
منيف  الرحمن  عبد  ال�سهري  الروائي  عنه  وقال 
كتب  عراقيا  كاتبا  اأن  اأعتقد  ل  غربته”  وا�سفا 
الداخل  من  عنها  كتب  غائب،  كتب  كما  عنها 
اإذا  الأوقات، ورمبا  الف�سول ويف كل  يف جميع 
الأربعينات  اأواخر  على  للتعرف  نعود  اأن  اأردنا 
غائب،  كتبه  ما  اإىل  نعود  اأن  لبد  واخلم�سينات 
وو�سفه الروائي جربا اإبراهيم جربا قائال”يكاد 
العراقي  الكاتب  فرمان  طعمة  غائب  يكون 
يف  واأحداثه  اأ�سخا�سه  يركب  الذي  الوحيد 
حممد  عنه  وقال  حقيقيا”.  تركيبا  رواياته 
حتى  �سيء  كل  يف  عراقيا  غائب  “كان  باروت 
يف الرواية التي راآها “برملان احلياة احلقيقي” 
اإذ كثف يف هذه الرواية كل فهمه لطبيعة الرواة 
وقائعه  ال�سعبي،  احلياة  قاع  ففي  ووظيفتها، 
واأحداثه وعالقاته وتفا�سيله وم�ساهده، تنه�ض 
رواية غائب وتتكون، وكاأنها ترتقي بنرث احلياة 
واأليفا  ومكرورا  معادا  يبدو  الذي  هذا  اليومي، 
م�ستوى  اإىل  اأي  والتاريخ،  امللحمة  م�ستوى  اإىل 

الكلية”.

بغداد_ متابعة

الثقافة والحضارةغادة السمان وغسان كنفانيمنيف وأحاديث ثقافية"أمواج"
�سفحة،   600 نحو  يف  اإبراهيم  اهلل  عبد  العراقي  للناقد  الذاتية  ال�سرية  �سدرت 
بعنوان »اأمواج« وقد كتبها �ساحبها باإحدى ع�رسة موجة متعاقبة خالل خم�ض 
عقود،  اأربعة  طوال  دّونها  التي  اليوميات  اآلف  على  فيها  معتمداً  �سنة،  ع�رسة 
فا�ستخل�ض منها ما فيها من بوح ذاتي، واآراء �سيا�سية وثقافية، تعك�ض �سرية 
مثّقف عراقي على خلفية تاريخ بالده، وفيه ر�سم �سورة بلد جامح ما لبث اأن 
الأهلي. كتب  النزاع  اإىل  وانتهى  الحتالل،  �سقط حتت  ثم  ال�ستبداد،  ترّدى يف 
عبد اهلل اإبراهيم، املقيم يف قطر، �سرية العراق بهوية جامعة، لكنه رّجح اأن اأهله 
اإىل  انتماوؤهم  و�سيتوارى  مت�سّققة،  ُع�سابية  بهويات  اإىل بالد كثرية  �سينتهون 

العراق الذي �سوف ي�سبح ذكرى من ذكريات التاريخ.

مدى  وتعك�ض  وجدانه،  تكّون  التي  الأ�سا�سية  ال�سمات  متثل  �سعب  اأي  ثقافة  اإن 
�سالبته، وحتدد كيف يفكر وكيف يواجه الأزمات، واأخرًيا كيف يعرب عن موقفه، 
خا�سة واأن الثقافة ل ت�ستطيع الهروب من امل�ساكل والهموم احلقيقية للنا�ض، ول 
التنكر لطموحاتهم واأحالمهم، كما اأنها خري معرّب عن الروابط الأ�سا�سية وتطلعات 
الثقافة  غالًبا.  ال�سيا�سة  تفعل  كما  واجلزئي،  للطارئ  ترتهن  مما  اأكرث  امل�ستقبل 
التجدد  على  وطاقتها  تراثها  هي  احل�سارات.  من  حل�سارة  الروحي  الر�سيد  هي 
واملتابعة والإبداع، وهي القدرة على التحدي وال�ستمرار. اأي اأن الثقافة ت�سنع عقل 
الأمة ووجدانها، وبالتايل فهي التي حتمي هذا العقل وتزيده معرفة واإدراًكا، وهي 
التي تغني الوجدان وجتعله اأكرث ثراء واأ�رسع ا�ستجابة لقيم احلق والعدل واجلمال.

مبقدار  اآخذك  اأن  واأ�ستطيع  اأخذك،  لاأ�ستطيع  ما  مبقدار  اأريدك  "اإنني 
ما ترف�سني ذلك ، واأنت ترف�سني ذلك مبقدار ماتريدين الحتفاظ بنا 
معًا ، واأنت واأنا نريد اأن نظل معا مبقدار ما ي�سعنا ذلك يف اخت�سام 
اإنها معادلة رهيبة ، ورغم ذلك فاأنا اأعرف باأنني  دموي مع العامل.. 
فاأنت   ، هزميتي  هي  �سجاعتي  باأن  اأعرف  ولكنني  اأنااجلبان،  ل�ست 
حتبني ، يّف، اأنني ا�ستطعت اإىل الآن اأن ل اأخ�رس عاملي ، وحني اأخ�رسه 
�ساأخ�رسك، ومع ذلك فاأنا اأعرف اأنني اإذا خ�رستك خ�رسته ، اإنني اأقول 
الوقوف(  اأكرث من ذلك )تعبت من  اأفتقدك، لأنني  لك كل �سيء لأنني 

بدونك". 

تعد  اأخرى، مل  اأية حقبة  اأكرث من  الّراهن،  "يف ع�رسنا  برهام غليون  عند 
هذه  كانت  اإذا  و  مغلقة،  زجاجة  يف  تعي�ض  املختلفة  القومّية  الثقافات 
الثقافات مازالت قائمة و م�ستقّلة ن�سبيًا فهي ل تتمّتع بالدرجة نف�سها من 
الن�سجام و التكامل و احليوّية و القّوة الذاتّية. و لي�ض لها حظوظ مت�ساوية 
الأمناط  اأن  كما  و  التجدد.  و  الزده��ار  و  النمّو  و  التطّور  من  بينها  فيما 
و  الهيمنة  موقع  ثقافة  كل  داخل  بينهما  فيما  تتنازع  املختلفة  الثقافّية 
الجتماعي،  النظام  تراجعه يف  اأو  الآخر  على  اجتماعي  فريق  تقدم  توؤكد 
موقع  اإىل  للو�سول  بينها  فيما  اأي�سًا  تت�سارع  القومّية  الثقافات  فاإن 

الثقافة العاملية.

من رسائلصدر حديثا عبد 
الرحمن

جدل

قراءة في كتاب

وال�ساعر  للكاتب  الأزرق"  "البيت  رواية  تدخل 
ال�سجون وتغو�ض يف  وازن عامل  اللبناين عبده 
خفاياه واأ�رساره وهويات ال�سجناء و�رساعاتهم 

يف الداخل.
ومكانني  زمانني  بني  الرواية  احداث  تدور 
روائي  الأول  �رسدها.  على  راويان  ويتناوب 
دفع  يف  اأخفق  بعدما  روايته  اإنهاء  عن  يعجز 
بطلته اإىل النتحار، والثاين �ساب مثقف وقارئ 
�سجن  يف  اأيامه  ي�رسد  بالكتئاب  م�ساب  نهم 
)التلة( الذي ُرمي فيه بعد اتهامه بجرمية قتل 
هو بريء منها و�سحيتها امراأة تعمل يف حانة 

ليلية يف منطقة جونيه ب�سمال بريوت.
نف�سه  ال�ساب  يهيئ  الأزرق(  )البيت  رواية  يف 
لنتحار بطيء عرب النقطاع عن الطعام داخل 
حتوي  مبعرثة  اأوراقا  اأن  غري  )التّلة(،  �سجن 
يدي  بني  تقع  ال�سجن  داخل  كتبها  مذكرات 
الراوي الأول اأي الروائي نف�سه العاجز عن اإنهاء 
روايته. وقبل اأن يعيد كتابتها ينطلق يف البحث 
ويجد  املذكرات  �ساحب  املنتحر  �سخ�سية  عن 
اتهم  التي  املراأة  قتل  جرمية  يف  يحقق  نف�سه 

ال�سجني بها.
ي�رسده  وما  الأول  الراوي  يرويه  ما  وبني 
اأزمة  تعاين  �سخ�سيات  تربز  ال�سجني،  الراوي 
ال�سخ�سية  جتلياتها:  خمتلف  يف  الهوية  فقدان 

والوطنية والطائفية واجل�سدية.
عامل  من  الآتي  الراوي  يكت�سف  ال�سجن  ويف 
مي�سي  حياته  من  جزءا  ق�سى  والذي  الفل�سفة، 
غريبا  عاملا  الكالم،  عن  النقطاع  قرر  بعدما 
يقطنه اأنا�ض غريبو الأطوار: جمانني، جمرمون، 
املتحول  ال�ساب  �سيما  ول  ومثليون  اأ�سوليون 
التحقيق  اأما يف  واأنوثته.  ال�سائع بني ذكورته 
يكتنفها  وما  الليلية  احلياة  الروائي  فيكت�سف 
حياته  يعي�ض  اأ�سال  وهو  وخفايا،  اأ�رسار  من 
واأبرزها  معقدة  عالقات  من  تخلو  ل  م�سطربة 
عالقة �سائكة بامراأة فقدت ثدييها بعد اإ�سابتها 
بال�رسطان. وي�سيف وازن �سارحا اأجواء الرواية 
النف�ض  علم  عامل  بني  رحلة  يف  تتنقل  التي 
"يف  البولي�سي  والعامل  ال�سيكولوجي  والتحليل 
ال�سجن الذي يكتب عنه ال�ساب الذي ُيدعى بول 
والذي يدخله بتهمة قتل امراأة موم�ض تعمل يف 
احلانات الليلية، يتم اكت�ساف عامل اآخر، جمهول، 
كالأ�سوليني  الهويات  املختلفي  ال�سجناء  عامل 
الذي يعي�سون يف ما ي�سبه اجليتو اخلا�ض داخل 
ويعي�سون  طقو�سهم  وميار�سون  نف�سه  ال�سجن 

حياة �رسية ل ي�ستطيع احلرا�ض اخرتاقها.

اقتباس
 

مل يتم اأبدا حتقيق �سيء عظيم يف هذا العامل دون 
عاطفة.

جيورج فيلهلم هيغل

يل غرفٌة اأنثى
اأحبُّ �سقوقها،

وعلى غباِر طالئها علَّقُت 
عمري،

وجمعُت من ُدفلى �سباَي 
ق�سائدي،

ونرثتها حبقًا لت�سحَك واملطْر.
يف بهوها

كان ال�سباُح بجانبي متمدداً
ي�سغي اإىل حلمي بليٍل فائٍت

اأغرته غرفتَي ال�سغريُة
بالهبوِط من اجلداِر اإىل 

الق�سيدِة، واحلبيبِة، والُقرى
اِب، والعيِد، وال�سيَّ

ي، واملعراِج نحَو فطوِر اأمِّ
ثرثراِت اجلارِة احُلبلى ببطٍن 

عا�رٍس،
وهديِل زرٍع اأدمَن الفالَح، …. 

اأ�سح
اأُخرُج الليَل اجلليَل بغ�سِل 

وجهي، واحلريُق املرُّ يف عينيَّ
اأقوى من �سدى �سوِت الرماِد

َر حتَت ناِر  يطقطُق الراأ�َض املعمَّ
القمِح

ماذا لو اأ�سّمي غرفتي
غرناطَة ال�سحِو اللذيِذ،

واأ�ستجمُّ ببحرها
زمنًا حتدده اخلريطة.

ًة: مرَّ
ِر  واأنا اأعبُِّئ يف قواريِر التذكُّ

رفقتي
قررُت اأن اأَِلَد الق�سيدَة مارداً

فخرجُت اأبخرًة من امل�سباِح،
كان اجل�سُم كونيًَّا

يلمُّ الليُل عورته
َل: ويهديه التحوُّ

�ساخمًا
متكوراً...

سامر رضوان

ثقافة 

فضاءات لمديح أنثايبمشاركة العراق ... مهرجان لبنان المسرحي الدولي ينطلق في دورته الرابعة 
امل�رسحي  لبنان  مهرجان  فعاليات  اأخريا  انطلقت 
اإدارة م�رسح  والذي تنظمه  الرابعة  الدويل يف دورته 
�ستارز  �سينما  يف  للفنون  تريو  وجمعية  اإ�سطنبويل 
مبدينة النبطية. وقد ح�رس الفتتاح كل من �سليمان 
ومارغريت  اللبناين  الثقافة  وزير  ممثال  اخلوري 
بتلر  وفليب  الهولندية  ال�سفارة  م�ست�سارة  فرفايك 
ال�سوي�رسية  ال�سفارة  يف  الثقايف  التعاون  م�سوؤول 
ورمزي حيدر قن�سل دولة �ساوتومي الأفريقية ووفد 

من بلدية النبطية ووزارة ال�سياحة اللبنانية.
وقد عرب �سليمان اخلوري عن اأهمية اإقامة املهرجان 
يف اجلنوب اللبناين وعن اأهمية امل�رسوع الثقايف الذي 
من�سات  فتح  عرب  اإ�سطنبويل  م�رسح  فريق  به  يقوم 
ثقافية يف مناطق بعيدة عن العا�سمة واإقامة ور�ض 
للجمهور  جمانية  م�رسحية  عرو�ض  وتقدمي  تدريبية 
والأرجنتني  املك�سيك  من  العامل،  دول  خمتلف  من 
واإيران  واإ�سبانيا  وكندا  وفل�سطني  والعراق  و�سوي�رسا 

ولبنان، مما يوؤدي اإىل تر�سيخ ثقافة امل�رسح.
يف  ثقافة  “لبناء  اإ�سطنبويل  قا�سم  املخرج  وقال 
داعمة  �سيا�سات  اإيجاد  املطلوب  املهم�سة  املناطق 
للثقافة وال�سباب عرب املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
من  املهرجان  هذا  ا�ستمرارية  على  �سنعمل  ونحن 
خالل املتطوعني والفنانني الذين ياأتون على نفقتهم 
احل�سارات  وتالقي  الثقافة  بناء  اأجل  من  اخلا�سة 
رغم كل الظروف وال�سعوبات والتهمي�ض من اأ�سحاب 

القرار”.
تياترو  مانديكا  م�رسح  بفرقة  العرو�ض  وافتتحت 
الأرجنتيني الذي يزور لبنان للمرة الأوىل، وتناولت 
عرب  تتحقق  اأن  ميكن  التي  الأحالم  فكرة  امل�رسحية 
هذه  على  اللعب  اإىل  اجلمهور  يدعون  مهرجني  ثالثة 

“اأنا قادم من بعيد”  الأحالم. كما عر�ست م�رسحية 
عن  حقيقية  ق�سة  وهي  دورند  مانيويل  لل�سوي�رسي 
حياة مانيويل الذي اأراد نقلها عرب جتربة حياتية مع 

اجلمهور.
للمهرجان  الر�سمية  امل�سابقة  يف  العرو�ض  وتتاف�ض 
اأف�سل ممثل وممثلة واأف�سل �سينوغرافيا  على جائزة 
ون�ض، اإ�سافة اإىل جائزة اأف�سل اإخراج وعمل متكامل، 
وت�سم جلنة التحكيم الإ�سبانية اأنا األفر�ض واجلزائري 
واملمثل  م�سطفى  م�سهور  والدكتور  الكيالين  هارون 
ح�سام ال�سباح من لبنان، وتلي العرو�ض مناق�سة مع 

اجلمهور.
هذا وي�ستمر املهرجان اإىل غاية 23 اأغ�سط�ض اجلاري، 
العربية  امل�رسحية  الأعمال  من  العديد  تعر�ض  حيث 

م�رسحيات  جلمهوره  املهرجان  يقدم  اإذ  والأجنبية، 
من  امل�رسحية  ر�سائل  لفرقة  حفرة”  �سفا  “على 
فل�سطني عن ن�ض العراقي قا�سم مطرود و”يف انتظار 
غودو” عن ن�ض �سامويل بيكيت لطالب معهد الفنون 
اجلميلة، و”نزهة يف ميدان املعركة” عن ن�ض الكاتب 
الأنطونية،  اجلامعة  لطالب  اأرابال  فرناندو  الإ�سباين 
حنني  لفرقة  نفايات”  “جمرد  م�رسحية  اإىل  اإ�سافة 
العراقية و”اأ�ساويف” لفرقة مالفا تياترو من املك�سيك 
 ” اللبناين وجدي معو�ض، و”رماد  للكاتب  عن ن�ض 
خلقة  عبد  و”مقتل  كندا،  من  غرارد  برين�ض  لغربيال 
لبنان،  من  الفنية   107 لفرقة  اخلتام”  حفل  اهلل 
و�ستتخلل املهرجان ور�ض عمل تكوينية ي�رسف عليها 

م�رسحيون من باك�ستان واجلزائر والعراق وليبيا.

بغداد_ متابعة


