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 أعلن اجمللس األعـلى للثقـافة في مصر جـائزة النيل بـفروعها الـثالثة في اآلداب والفنـون والعلوم االجـتماعيـة وهي أرفع جائزة مصـرية بهذه اجملـاالت مضافا إلـيها جائـزة النيل للـمبدع
العرب والتي استحدثت هـذا العام للمرة االولى.وفي فرع اآلداب فاز باجلائزة الناقد صالح فـضل وفي فرع الفنون فاز الفنان التشكيلـي مصطفى الرزاز وفي فرع العلوم االجتماعية فاز
بدع العرب لـلفنان التشكـيلي السوري يوسف عبدلكي.وتـبلغ قيمة اجلائزة في كل فرع  500ألف جنيه (نحو  28ألف دوالر) إضافة فكر والفيـلسوف مراد وهبة فيمـا ذهبت في فرع ا ا

إلى ميدالية ذهبية.
كـما أعـلن اجمللس األعـلى للثـقافـة جوائـز الدولة الـتقـديريـة لعام  2017والـتي تمـنح في فروع الفـنون واآلداب والـعلـوم االجتـماعيـة. وتبـلغ قيـمة اجلـائزة في كل فرع  200ألف جـنيه (نـحو  11ألف

دوالر) إضافة إلى ميدالية ذهبية.
لحن محمد سلـطان. وفي فرع اآلداب ذهبت إلى عبد احلكيم راضي عضو مجمع اللغة العـربية والكاتب محمد قطب والناقد كمال الدين عيد وذهبت اجلائزة في فرع الفنون لـلممثلة نادية لطفي وا

وفي فرع العلوم االجتماعية إلى أستاذة علم النفس سعدية بهادر وعميد كلية التربية السابق شبل بدران وأستاذ القانون أحمد رفعت ووزير العدل السابق عبد العزيز اجلندي.
وأعلـن اجمللس األعـلى للـثقـافة أيضـا جوائـز الدولـة للـتفـوق والتي ذهـبت في مجـال اآلداب للـروائي أحمـد مراد وأسـتاذ الـلغـة العـربيـة محـمد الـعبـد وذهبت في فـرع الفـنون لـلمـوسيـقار رضـا بدير

عاصر إلهام ذهني وأستاذ إدارة األعمال عبد السالم أبو قحف. والنحات سعيد بدر وذهبت في مجال العلوم االجتماعية إلى الكاتب صالح سالم وأستاذة التاريخ احلديث وا
وتبلغ قيمة اجلائزة في كل فرع من هذه الفروع  100ألف جنيه (نحو  5700دوالر) إضافة إلى ميدالية ذهبية.
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غـير الذين  انـتقـدوا  وحتدثوا في
الـكوالـيس عنـد ما صـدرت الرواية
او  نزلت. كـان  هناك  حـفل توقيع
كـــبـــيـــر في بـــغـــداد  اقـــامـــته  دار
احلــكــمــة  لـــلــنــشــر ولــست انــا  
تصـاعـد  عدد الـقـراء  الذين كـانوا
عــنـدي بــســبب الــصــفـحـه والـذين
كــانـوا يــقـرأون  كــثـيــرا  فـحــضـر
تــقـريــبـا 1500 شـخــصــا  بــقـيت
ســـــبع  ســـــاعـــــات اوقـع بـــــشـــــكل
ت في بغداد كنت في متواصل.. 
بغداد 2016 نوفـمبـر  ثم صحوت
 ألجـــد من يـــكـــتب : (هـــاي شـــنـــو
الـروايه التـافهه شجـابها عـليچ يا

دويستوفسكي)?!
ثم اني طرحت 3 طبعات ب 3000
نـسـخـة  وصـلـني اكـثر من  2000
تعليق مقتـطع من كلمات الطفلة
من الصفحات االولى من الرواية 
ثم  إنـــهـــالـــوا ثم  هـــجـــمــوا عـــلي

شتائم شتائم  بكالم يجرح!
 هــنــاك قــرآء حـقــيــقــيــون نــعم   .
القاريء لـه حق مقدس لو انه اراد
ان  يـــحــرق الـــكـــتـــاب فــهـــذا  حق

ن  لم يقرأ ! مقدس. لكن الحق 
من  حـقنا ان ال نـأخذ وجهـة نظره
على مـحمل اجلد. الذي يـقرأ كتابا
لـو كـان الـكـتاب من 1000 صـفـحة
وقرأ 999 صـفـحه فـلـيس من حقه
ــا في ان يـــصــدر حـــكـــمه . فـــلـــر
الصفحه االخـيره هناك معادله في
هــذه الـصـفـحه مـايــعـطي لـلـروايـة

منحى آخر!
 فـعـلـيـا صـارهـنـاك  هـجـوم غـريب
عجيب بعدين اكتشفت  انه  منظم
:هـــنــاك صـــفــحـــات ضــد الـــروايــة

وتندد بالرواية!
  وتــنـدد بي. بــعض الـتــعـلــيـقـات(
تـموت ضحك)..قـال  بعـضهم  هذه
روايــة لـيـس بـهــا ســرد بل  ثـرد ..
بــالــكـفه االخــرى كــان عـنــدي قـراء
مـتــعـلــقــ بـالــروايـة بــشـكل غــيـر
ـنـهج ضـد هــنـاك نـقــد  طــبـيـعي 

الرواية ....
كل الــنــقـــاد الــعــراقــيــ والــعــرب
الــذين  كــتــبــوا عن الــروايـة اوجه
لـــهم حتــيه وانـــا  اعــتــذر ألني  لم
انـــزلــهـــا عــلى صـــفــحـــتي .صــرت
اســتـحي مـن سـاعــة بـغــداد وكـأنه
الشيء غـيـر ســاعـة بـغـداد .لـكـنـهـا
بــعـــد الــتــرجــمه راحـت  لــلــبــوكــر
اصـبـحت  اخـجل فـعـلـيـا ان انـشر
عــنـــهــا الــنــقـــاد كــلــهـم كــانــوا مع
الـــروايه   الــــذين إنـــتــــقـــدوني ثم
شـتمـوني عـلمـوني شـيئـا  عنـدما
جـلـست الى نـفـسي   كـنت حـزيـنه
جـدا  قلت :يـا ربي مـا  الـعـبره من
هذا الـهجوم? فأنـا  على مدى سنه

ونصف أُشتم دون سبب?!
 طــبـعـا بـعـد  الـروايـة طـلع عـلـيـنـا
كـتاب لالسـف لم يـقرأوهـا ومن ثم
روائـيـ ونـقـاد لم يـقـرأوهـا هـناك
مـن يـقـول لك :أنــا لم أقـرأ الـروايـة
النــهـا رديـئـة  !!  كـيف حـصل هـذا
?ال نــــعــــرف فــــعــــلـــــيــــا ..قــــلت مع
نفسي:( شنو العبرهةيا ربي شنو

العبرة ?) فتكشفت لي  العِبرة.
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 وهي  آنـــنـي بـــعــــد هـــذا الــــظـــلم
اجلـمـاعي الذي حـصل عـلي صرت
فــعــلــيــا اجتـــنب ان اظــلم اصــغــر

االشياء في احلياة.
 يعني ان  اتمشى  انا  وصديقتي
ــطـعم وال اريــد أن  اقــعـد  بــهــذا ا
وهي تفضله على غيره  فأقول لها

:الطعامه رديء (مو طيب) !
ـطـعم .. اخـاف ان اظـلـم صـاحب ا
اخـاف ان اظـلم جـهـدا بـذله مـؤلف
في كـــتــاب وانـــا لم اقـــرأه  صــرت
اكثـر حذرا  في ابـداء وجـهة  نـظر
بـأي شـيء دون ان اعرفـه جـيدا او
اقـرأه جـيدا او اكـون فـعال مـطـلعه
علـيه  تماما حـتى ال اكون ظلمته..
ني جدا قـابل الشيء   الـذي  أ بـا
هـو  آني جتاوزت مـرحله الـهجوم
بـعد الـتـرجـمه الـتـي  اخذتـهـا أهم
دار نـــشــر بــريــطــانــيه لــكن  الــذي
فـــاجـــأني  في الـــبـــوكـــر  وانــا في
ابـــوظـــبـي  اعـــرب لـي  روائـــيـــون
عــرب  ومن الــلــجــنه ايــضــا  مـثال
الــذين صـاروا  يـتــأسـفـون لي  من
هجوم بعض الناس واالدباء  علي
.. بهذه  الطريقة  خجلت أُحرجت
آنــهم  يــتــأســـفــون لي من  بــعض

اوالد بلدي جدا.

اذا كـانـت الـثـقـافه الـعـراقـيـة ثـقـافـة
عتـيده وعـميـقه ومتـجذره ال تـهزها
روايـة رديئه اذا كـانت ساعـة بغداد

رديئه حقا .. 
نـتقدين واشكر أشكـرهم.... اشكر ا
دافـع اشـكـر قرائي بـشل خاص ا
كـل من وقف مـعي اشـكـر أمي وابي
 الـلــذين تـعـبـا وحتــمال الـكـثـيـر من

اجلراح.
{ هل عذبتيهم شهد حقا ?

- نعم تأذوا أحيانا .هناك تعليقات
جترح.

{ هناك  تعليقات بها  شهد ودموع ?
شـهـد والدمـوع أمـي سـمتـنـي شـهد

سلسل . بعد عرض هذا ا
{ أذن انت مواليد 86?

- نعم
{ انت اصـغـر روائـيـة عـربيـة تـصل الى
خـواتـيم الـبـوكـر . صـديق عـربي سـألـني
مـازحا نـصف جـاد : (مـعـقـول في واحد
يـحـصل عـلى جـائـزة بـوكـر هو هـذا مش
قمـار ?!! ).... شهـد هل قامـرتِ حقا في

سابقة ? الدخول الى ا
 - كنت جريئه جدا  يعني  مامعنى
  ان تـــفـــتـح انت اول صـــفـــحـــة من
الـروايـة  لـتـقرأ: دخـلت الى حـلـمـها

بقوة دخلت سيارة عسكرية!! 
 فـي وقـتــهــا الــنــاشـر قــال لي :ست
كن اشيل الصفحه االولى ? شهد 
 قــــلت له: هــــاي أهم صــــفـــحه واذا

شلتها انسحب!
 حتياتي لالستـاذ حليم السامرائي
الــذي حتـــمــلــنـي كــثــيـــرا فــعـــلــيــا
الـصـفـحـة االولى هـذه اهم صـفـحـة
لـذلك دور الــنـشــر االجـنــبـيــة  حـ
اطـلعـوا علـيهـا أحبـوها جـدا واريد
أن اقــول لك شــيــئــا   فـي مــوضـوع
قامرة..هم  قارنوني ثان  مهم عن ا

بدستويفسكي.
  والذي عـندمـا ذاع صيـته وانتـشر
بــعـد  روايـاته مــا كـان..... اكـو شي

اسمه فن الرواية العربية!
. دوسـتــويــفـســكي بــاع ثــيـابه  من

أجل  االدب....
أنا  موظفة اشتغل 10 ساعات  في
اليوم   لست شخـصية مرفهة  مثل
ما تعتقدون حتى اتعرض لكل هذا!
 بـعـدين دويـســتـوفـسـكي ابـوه كـان
عنـده مزرعه عبيد هـو كان  مقامرا
ولـذلـك كـان مـفــلـســا هـسه آني الزم

اصير مقامرة ??حتى ههههه.
 { اذن  هل كانت  مقـامرة  ح دخلت

 البوكر ?
- نعم.

{ تصـريح خـاص بنـا  مـاذا بعـد سـاعة
بغداد ?

هـناك روايـة طبـعا وصـلت بها  الى
الفصل الثـالث وكانت ايضا جريئة
 اجـرأ من ساعـة بغـداد وكان عـندي
خــــوف من مـــــوضــــوع  ان أصــــدق
مـنجـزي في( ساعة بـغداد ) مـاركيز
حـ  فـاز بـجـائـزة نـوبل قـال : لـقـد
ابتلعوا الـكذبة! فآنا خفت اال تكون
 ســاعــة بــغـداد تــخــلــيــنـي  اصـدق
نـفـسي واال يــكـون مـا يـكـون عـنـدي
شـك مـن إني  لـن اقـــــــدر ان اكـــــــتب
بـعـدهـا روايــة ثـانـيـة ?عــنـدي يـقـ
واعـتبـر هذا شيـئا لم يحـدث يحدث
سـابقـاوهـو إن روايتي الـثـانيـة هو
تــهــد لــروايــتي االولـى لــتــكــنــيك
ـــارســة احلـــريــة روايــتـي االولى 

على احلرية االولى.
 مـارك تــوين قـال :افــضل الـتــكـنـيك

هو الال تكنيك!
{ طيب  –شهـد -  الروايـة اجلديـدة ما
شـكـلـهـا مـا لـونـهـا مـا اسـمـهـا? .. بـغداد

ايضا ?
  - بـغـداد..... الزم بـغـداد مـوجـودة
بكل رواياتي الرواية القادمة شوف
التكنيك والال تـكنيك ليس  القصدة
منه   الـذي يخـلق مع الـرواية لـكنه
الـذي  يُـخــلق مع الـنص ومن داخل

السياق وهذا وحده جنون...
{ الــوقت مــعك-  شــهــد _مــر ســريــعـا
زوجـا بـالدمـوع مُـذابا  بـاالمل سـمعت
الــيـوم قــوال  اعـجــبــني  نــصه : ال تـضع
االرض فوق رأسك ان الـله جـعـلـها حتت
قـــــدمــــيـك !لــــنـــــفــــتـــــرض ان االرض هي

الدنــــيا....... شهد مواليد 1986.
{ كيف رأيتِ الدنيا ?

- الدنـيا مـثل رحـلة بـطائـرة تعـتمد
عـلى من يجـلس الى جانـبك هو من
تعة يـحدد اذا كانت هـذه الرحلـة 
او يــــجــــبــــرك عــــلـى ان حتــــدق في

النافذة طيلة الوقت..!

{ طيب انت فـي دبي (جوهـرة اخلـليج
)مـاذا اضـافت لك دبي? وكـيف جتـدين

بغداد في دبي ?
- دبي معـروف  عنها إنـها  مدينة
االحالم مديـنة صـخب كـثيـر فهي
قــلب الــعــالم الــعــربي لــكن فــيــهـا
ـكن ان مـايـنــاسـبـني .  في دبي 
أؤسـس  لي عـزلــة جـيــدة جـدا لي
فــانــا مــحــتـاجــة  جــدا الى  عــزله
كـنك لـلـكـتـابة أو لـلـتـأمل . دبـي 
ان تـبـقـى في  الـبـيت  فــيـكـون كل
شيء فـي مـتـنـاول يــديك  ( يـجـيك
دلـيفري) فـلست بحـاجة ان  تروح
وجتيء وهـذا هـو ديـدن الـكسـالى

مثل حالتي..!
 دبي الشيء  فيـهـا يشـبه بـغداد..
لــكـــني  في مـــكـــان مــا بـــبـــيــروت
ـكنـني ان أجـد  جـزءا من  شيء
يــذكــرني بـبــغــداد اركـز عــلى هـذا
اجلـــزء واظل اجـــتــر الـــذاكــرة وال
اذكـر  الـبــاقـ   من حــولي  . انـا
في مديـنة ال تشبه بـغداد. بالشكل
 تــمـامــا اسـتــطـيع ان آتي بــطـاقـة
بــــغــــداد الــــكــــامــــلـه والــــكــــامــــنه
استشـعرهـا واكتب عـنهـا لو كنت

فعال أنا في بغداد.
{ طيب انت اآلن في عمان هل وجدت

بغداد في عمان ?
- بـغداد في كل مـكان.... بـغداد أم
ــدن جـــمــيـــله مـــهــمـــا كــانت كـل ا
مهملة االن  ورحيمه مثل اخلاالت
مــثل زوجــة  األب  والـــتي مــهــمــا
ــكـنك كــانت لــطـيــفه ورحــيــمه ال
تـــقــلـــيـــدهـــا دون أن  تـــتــحـــسس
كرامتك لكن تظل بغداد أم ووالدة
رؤوم . . ح كـتـبت ساعـة بـغداد
كانت دائـمـا هـنـاك اغنـيـة لـفـيروز

تقول :
فــزعــانـي يــا قــلــبـي اكــبــر في هــا

لغربه وما تعرفني بالدي
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كــنت اخــاف ان تــنــسـانـي بــغـداد
لـذلك  حـ  كتـبت( سـاعـة بـغداد)
 االحتفال بـها   في وقتها بهذه
ـهـرجـانـيـة  كـثـيـر من الـطـريـقـة  ا
الـنـاس  اخـذوا صـورا لـكل مـعالم
بــــغـــــداد كل مـــــعــــالـم الــــعــــراق .
أحــــــســـــست  ان بـــــغـــــداد بـــــدأت

تتذكرني من جديد.
{ من هوعمو  شوكت ?

 الــنـــاس يــقــولـــون ان واحــدا من
ابــــــطــــــال الـــــروايــــــة   شــــــخـص

واقعي...
كـــنـت اتـــمــنـى  ان يـــكـــون  عـــمــو
شـــوكت هــو  حــاصـل جــمع جــيل
األباء الذين كانوا يسكنون بغداد
فعـلـيـا وهـذه  الشـخـصـيه جتـدها

بكل مـحلـة بغـدادية وعـراقيـة هذا
الشخص االلـيف (اللي يدير باله)
عـلى كل بــيـوت احملــلـة والـذي أن
يــكـون مـوظـفـا انــيـقـا  في الـدولـة
ا  اليـكـون قـد خـلف ذرية من ور
االبـنــاء والـبـنــات  واالطـفـال.هـذا
الــشــخص احلـنــون عــنـده حــنـان
مـضـاعـف  جـدا وصـاحـب  حـنـ
ــكــان بــعــيــد عن قــومــيــته الـى  ا
ـــكــان  الـــذي أتى مــنـه  فــهــو وا
الـذي  تـلقـاه  في كل مكـان... ح
اكمـلت سـاعة بـغـداد اشتـقت جدا
الى عـمـو شوكـت   مازلـت ابحث
اتــمـــنـى ان (اشــوف عـــنـه وادور 
واحد حقا احسه عمو شوكت ) !
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تنبيء ..ذات ـشعوذ- ا { شخصية ا
ـــا كـــنت مـــرة قـــلتِ لـي أنتَ هـــو . ور

!. تكون انتِ : يعني تتنبئ
- ال ذات  مــــــره انـت حــــــاولت أن
تــتـنــبـأ  حــيـنــهـا قــلت لك : (هـاي
ــشـــعـــوذ في شـــنـــومـــاخـــذ دور ا
ـــشــعـــوذ يــلــبي روايــتي) ?...... ا

مطلب  تعلقنا باالبراج.
 شـــوف حــ  تــخــتــنق يــخــتــنق
االمل  ثم تـــروح  الى ألـــيـــأس ثم
يـصبح  عـنـدك تـعـلق بـالغـيـبـيات
ـاثل  فـكرة شـعـوذ كان  فـعـليـا ا
تعلق احملـلة بالغيبـيات الننا  كنا
مخـنوقـ باحلـصار  حـ كانت
الـشـعـارات الـسـيـاسـيه تـقـول :إن
جـــدار احلــصـــار يــتــآكـل  ولــكــنه

كانت  تقول :اهربوا!!
  في الـــنــــهـــايــــة انـــا ال احب  ان
اعـطي تأويال لـلمـشعـوذ النه اكبر
ـعـقول .هـو  اكـثـر شخـصـية من ا
فـيها  مسـاحة تأويل عالـيه بعيدا

ؤلف... عن قصديه ا
{  حـتى الـنـقــاد أولـوا روايـتك بـحـيث

تبدو كأنها  13 رواية ..صح ?
- نـعم  كـثـيـرون  كـتـبـوا تأويالت
ادهـشـتـني واسـعدتـني فـعـلـيا وال
زلت اقـرأ تـأويالت تـأويالت  هـذا
يــعــني الــروايه تــتــنــاسل بــشــكل

غريب..!! 
{ انت كـــنت مـــعـــروفــة قـــبل الـــروايــة
تــكــتـبــ عــلى( الــســوشـيــال  مــيــديـا)
تكتب كثيرا بلغة بسيطة عامية  صح

?
  - نـعم نــعم كــنت اكــتب مع بـدء
احلـرب الــطــائــفـيــة في الــعـراق 
كـانـت عـنــدي مـهــمــة بـعــيـدة  عن
الــبـالغه وهــو مــطـــالب  الــهــويــة
الـوطنـية   والـتي   تعـني الذاكرة
شـتـركة كـما قـال ادوارد سعـيد: ا
هـــنـــاك شــعـــوب تــخـــتــلـف  عــلى
الـــذاكــرة حــتى تــصــبح  عــنــدهــا
هـويــة !فـآنـا فـكـرت أن
عــنــدي ذاكـرة وعــنـدي
لـهـجه وهـذه  الـلـهـجة
تـــســـتـــفـــز  الـــهـــويـــة
وحتـــــــرك الـــــــذاكــــــرة
الـراكدة. فـكـنت اكـتب
ـشتـركة عـن الذاكـرة ا
في صــفــحــاتي لــذلك
صــــــارت  الـــــــنــــــاس
تـنـتـظـرني . كـنت في
وقــــــتـــــــهــــــا  اكــــــتب
ببساطه  الن االفكار
تــكــون فــاعـلــة اكــثـر
الني صـاحبـة مـهـمة
ومـــــبــــاديء  صــــار
عندي ناد من القراء
يــؤمـنـون بــالـوحـدة
الوطـنيـة وضد هذه
األمــــــــــــور الـــــــــــتـي
حـــصــلت واحلـــمــد

لله..
ـكنـك ان تقـولي:  }
شــــكــــرا بـــأكــــثــــر من

ن ? نسخة   :
- عــلـى ان اشـــكــر
الــــنـــــاقــــدين قــــبل
احلـامـدين  الـذين
هجـموا علي سـاعة بغداد

شهد الراوي بعد خواتيم البوكر :            (2-2)

غالف الرواية

V  qIM¹ wÐdſ wIOÝu

WOzU½ W¹d  v ≈ WM¹b*«

تمكنت قرية صغيرة في جـبل لبنان من وضع اسمها على
دن إلى ـهـرجانـات الـدولـيـة واستـقـدام صـخب ا خارطـة ا
الـريف من خالل مــهـرجـان في دورته الــثـامـنــة بـدأ قـرويـا

وحتول إلى دولي في غضون سنوات.
ـوسيقي ؤلف ا وضمن فـعاليـات مهـرجان غـلبـون أحيـا ا
ـغـني الـبوسـني جـوران بـريـجـوفـيتش وعازف اجلـيـتـار وا
حفال مـوسـيـقـيا حـضـره نـحو  1500متـفـرج وقدم خالله
عـرضا مـبـهـرا جلـمـهـور بـعـضه قـصـده حتـديـدا والبـعض

اآلخر لم يسبق له معرفة هذا الفنان.
ـــــرة وهي لـــــيــــــست ا
األولى الــــتي يــــحـــيي
فـــيــــهـــا ابـن مـــديــــنـــة
سـرايــيـفــو مـهــرجـانـا
مـوسـيــقـيـا في لــبـنـان
لــــــكـن الــــــعــــــودة إلى
ــــرة بــــيـــــروت هــــذه ا
كـانت من بــوابـة قـريـة
نـائــيـة تــقع في أعـالي
مدينـة جبـيل اللـبنـانية
وقـــدم جلــــمــــهــــورهـــا
إبـداعاتـه الـفـنيـة الـتي
تــبـــلــورت في ألـــبــومه
األحـدث الـذي يــحـمل
عـنـوان (ثالث رسـائل

من سراييفو).
وقــال بــريــجـــوفــيــتش

لرويـتـرز إنه كـان يـخـاف أال يـعـود إلى بـيـروت مـرة أخرى
بعد احلـرب األهلـية الـتي دارت ب عامي  1975و1990
.”لكننا اليوم هنا“
وأضاف قبـل بدء احلفل “ما يجـمع بيـروت وسراييـفو هو
ـكنـنـا اآلن أن نكـون جـيرانـا وغدا تـشـتعل احلرب حـيث 
احلـرب بـيـنـنـا ومـوضـوع ألــبـومي اجلـديـد يـتـمـحـور حـول
العيش معا. لقـد قدمت هذا األلبوم في منـاطق مختلفة من
العـالم ولـكن هنـاك مـنـاطق أفضل من غـيـرها لـعـرض هذا
النـوع وأهـمـهـا بـيروت وأنـا سـعـيـد جدا بـأنـني سـأقـدمـها

هنا.”

ويقول “أنا كمؤلف موسيقي أستطيع أن أجمع ب أشياء
تـعـجـز الـسـيــاسـة واألديـان عن جـمـعــهـا. نـحن في الـقـرن
احلادي والعشـرين وعليـنا أن ندرك أن االختالف بـيننا ال
يجب أن يـدفـعنـا لـقتل بـعـضنـا الـبعض. أنـا كـمؤلف وأنت
كصحفـية وغيرك كـمدرس وآخر بائع األحـذية وكل الناس

عليهم أن يسلكوا الطريق الصحيح في هذا اجملال.”
وعن اختـيـاره لبـنـان لهـذا الـعرض قـال بـريجـوفـيتش (68
عـــامـــا) “زرت الـــعـــالـم وكـــان لي عـــروض فـي صـــربـــيـــا
واألرجنت وأفريقيا ولبـنان أيضا… اجلمهور سوف يكون

مــــســـتــــمــــتــــعــــا جـــدا
والـرسـائل في األلـبـوم
هي عــبـــارة عن هــديــة

قيمة لي.”
بــدأ الــعــرض بــدخـول
عــدد مـن عــازفي آالت
الـــــــــنـــــــــفـخ مـن بــــــــ
اجلـمـهـور الـذي ما أن
ـوسيـقى حـتى سمـع ا
بدأ بـالرقـص والتـمايل
والـتــصــفـيـق. ومـا هي
إال دقـــائق حـــتى دخل
بــــريـــجــــوفــــيــــتش إلى
سرح متأبطا جيتاره ا
الــــــذي أدخل عــــــلــــــيه
بــــعـض الــــتـــــعــــديالت

احلديثة.

وفي مــنــتــصـف احلــفل وقف اجلــمـــهــور في الــصــفــوف
األمامية للمسرح متـفاعال مع الفنان في الرقص والغناء.
وارتفـعت األيـدي وتـعـالت األصـوات لـدى تـأديـته نـسـخته

اخلاصة من األغنية اإليطالية احلماسية (بيال تشاو).
وقـال إيــلي بـركــات وهـو طـالـب بـالـطـب إنه عـرف جـوران
بريجوفيـتش من خالل وسائل التواصل االجـتماعي لكنه
اليـوم يـتـعرف عـلـيه بـشـكل شـخصي ومـبـاشـر. وأضاف
هرجان بيعقد (رائع)… جوران عنده حضور“ كان ا

سرح.” وشخصية وحماس رائع على ا

ووصف يــوسف بــاســيل وهــو نــاشط فـي الــشــأن الــعـام
عرض بريـجوفـيتش بـأنه عرض الـقمـة وقال لـرويترز “ما
قـدمه روعـة وحـمـاسي جـدا… واجلـمـهـور كـاد أن يتـسـلق

سرح.” إلى ا
وقالت عبير وهي مـوظفة في منـظمة دولية بـعد حضورها
ـي مثل جـوران إلى ضـيـعة هـرجان “حضـور فـنـان عا ا
صغيرة هـو حدث … مش ضروري لـنقدر نـحضر جوران

نروح عالعاصمة.”
وقـالت رئـيـسـة مـهـرجـانـات غـلـبـون الـدولـيـة نـدى عـاد إن
اختـيـار الـفـنان جـوران بـريـجـوفـيتش كـان بـهـدف تـقريب

دينة. الريف إلى ا
وأضـــافت لـــرويـــتـــرز
لقد كانت“
اسـتــراتـيـجــيـتــنـا هي
تــشــجـيـع الــســيــاحـة
الـريـفـيـة الـبـيـئـيـة وقد
جنــحـــنــا بـــأن جنــعل
ضـــيــــعــــة صـــغــــيـــرة
وذجـيـة مثل غـلـبون
مـحط األنـظـار وسـنة
عن سـنـة نـقوم بـخـلق
فــرص عــمـل جــديــدة
مـن خـالل الــــــــــــــدعـم
واإلقـبـال علـى الـقـرية
واستـطعـنا أن نـحدث
حـــــــالـــــــة نـــــــزوح من
السـاحل لـلـجـبل لكي
ضى الزائرون وقتا

طيبا.”
ـاضي وكـان مـهـرجـان غلـبـون قـد افـتـتح يـوم اخلـمـيس ا
ـزج األوركـسـتـرا الوطـنـيـة مع أغاني بعـرض مـوسـيقي 

معروفة من لبنان والعالم.
هرجان أربـعة فنانـ لبنان هم وفي الليلـة الثانية كـرم ا
صباح ووديع الصافي وفيليمون وهبة وزكي ناصيف في
ـوسـيقـي ميـشـال فاضل بـرفـقة ثالثـ عـازفا. حفل مع ا
أمـا اللـيـلـة الـثـالـثـة فـقـد أحيـاهـا الـفـنـان الـلـبـنـاني مروان

خوري.
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