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النصّار مخرجاً وكاتباً بكعبهِ العالي

غربي بنسالم حميش الذي نال اجلائزة في فرع اآلداب. وفاز أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في اإلمارات يوم السبت أسماء الفائزين في دورتها الثالثة عشرة ومن أبرزهم ا
ركـز الثقـافي للـكتاب والـنشـر والتوزيع في .2018 حمـيش الذي شـغل من قبل منـصب وزير الـثقـافة عن كـتاب السـيرة الـذاتية ”الـذات ب الوجـود واإليجاد “الصـادر عن ا
طـوع في فرع (أدب الـطفل والـناشـئة) عن كـتاب ”أحـلم أن أكون خالط أسـمنت “الـصادر عن دار احلـدائق عام  .2018 وفي وفي باقي فـروع اجلائـزة فاز الـكويـتي حسـ ا
فاهـيم.. نحو الـسير إلعـادة الترابط والتـكامل ب مـنظومـة القيم والعـلوم االجتـماعية“ ـؤلف الشاب) فـاز اجلزائري عـبد الرزاق بـلعقـروز عن كتاب ”روح القيم وحـرية ا فرع (ا
ؤسسة الـعربية للـفكر واإلبداع عام  .2017وفاز في فـرع (الفنون والدراسات الـنقدية) اللبـناني شربل داغر عن كتاب ”الشـعر العربي احلديث: قـصيدة النثر “الصادر الصـادر عن ا
وروث السردي العربي “الصادر عارف عام  2018فيمـا فاز البريطاني فيلـيب كينيدي باجلائـزة في فرع (الثقافة العربـية في اللغات األخرى) عن كتاب ”االنـكشاف في ا عن مـنتدى ا
ركز العربي لألدب اجلغرافي ”ارتياد اآلفاق “في دولة اإلمـارات. ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية عن دار نشر جـامعة ادنبره. وذهبت جائزة (النشر والتقـنيات الثقافية) إلى ا
ذهبـية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها  750ألف درهم إماراتي (نحو  204آالف دوالر). وقال الشـيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس أمناء اجلائزة في بيان يوم السبت
شـاركات من مفكرين وأدباء على مستوى الـعالم هو تأكيد على جناح ها النهج شهد الثقافي في أبـوظبي فاإلبداع النوعي الذي شهدناه في ا ”يواصل اإلبداع الفـكري واألدبي حضوره في ا
ؤسـس عاما تلو اآلخر وال يتبـقى سوى إعالن اسم الفائـز بجائزة (شخـصية العام الـثقافية) قـبل إقامة حفل تـسليم اجلوائز في  25أبـريل نيسان الذي تـمكنا من ارسائه وتـعزيزه باسم األب ا

على مسرح البالزا في متحف اللوفر أبوظبي.
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األوراق.. مــــا الـــذي حـــدث مـــا بـــعـــد
 2003وجعل اخملرج كاظم النصار
يـرى أن الـكومـيـديا األكـثـر قـدرة على
اســـتـــيــعـــاب مـــا أنــتـــجـــته احلـــيــاة
الـسيـاسـية عـنـدنا في الـعـراق والتي
هيـمـنت بجـهـلهـا وفـسادهـا وفـشلـها
بـــــشــــــكـل صـــــارخٍ عــــــلى احلــــــيـــــاة
ـكن االجـتـمـاعـيـة في الـعـراق وهل 
للكوميديا في الكباريه السياسي أن
تـعـبـرَ عن األلم الـذي نـغـرق فـيه مـنـذ
ســـنـــوات طــويـــلـــة أفـــضل مـن قــدرة
الـتــراجـيــديـا فـي فـضح وتــعـريــة مـا
ـوضـوع له يـجـري سـيـاسـيـاً? أم أن ا
عالقـة بـذائـقـة التـلـقي اجلـديـدة التي
بـــدأت تــــتــــوضح بــــشــــكل بــــارز في
الـسـنـوات األخيـرة مع وجـود مـشـهدٍ
ســيــاسـيٍّ مــأزوم? وقـــد وجــدت هــذه
الــــذائــــقـــــة من وســــائـل الــــتــــواصل
كان األسرع في التعبير االجتماعي ا
عن مـشـكالت الـواقع وكـأنـنـا نـشـهـد
ـعارضـة ومن نوع شـكالً جـديدا من ا
آخـــر من خـالل هـــذه الـــكــــومـــيـــديـــا
الـــصــــارخـــة الــــتي يــــراهـــا اخملـــرج
الذ لـيس والـكــاتب كـاظم الــنـصــار ا
األخير الذي يستطيع من خاللهِ طرح
الكـثير من أفكـارهِ ورؤاه ليس عراقياً
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ــكن لي الــفــصل بــ الــنــصــار وال 
مـخرجـا من جـهة وكـاتبـاً سـاخراً من
ـقــراطــيـة جــهــة أخـرى فــكــتـابـه (د
بـكعبٍ عـال) هـو امتـداد لتـجـربته في
الـكــبـاريه الـسـيـاسـي أو لـنـقل فـيـهـا
مــنـاخـات ووعي مــا قـدمه من جتـربـةٍ
مـهـمـة كـمـخـرج مـسـرحي سـاحـبـاً ما
ـسـرح ومـوظـفـاً يـكـتـبهُ الى خـشـبـة ا
إياها بـعمق. يجعـلك النصار في هذا
الـــكــتـــاب وبـــذكــاء أن تـــعــتـــقــدَ ومن
األســطــر األولى لــكـــتــابــته أنك أمــام

ما الذي حدث ما بعد  2003وجعل
اخملـــرج كـــاظم الــــنـــصـــار يـــرى أن
الــكـومــيــديـا هي األكــثـر قــدرة عـلى
استيعـاب ما يحدث? وهو الذي بدأ
ومـنــذ مــطـلع تــســعـيــنــيـات الــقـرن
ــاضـي مـخــرجــاً لــلــتــراجــيــديـات ا
ـــعـــنـــاهـــا وشـــكـــلـــهـــا احلـــديث
التـراجـيـديـا الـعراقـيـة بـعـروض ما
بعـد احلـرب التي قـدم فـيهـا العـديد
من مــســرحـيــاتهِ ومــنــهـا (بــســتـان
الـكـرز وأمـام الـباب وحـيـاة مـدجّـنة
وجــزرة وســطــيـة والــســحب تــرنـو
إلـيَّ) والـــتي مــــا زالت عـــالــــقـــة في
ـسرحـيـة وشـكلت ذاكـرة حـياتـنـا ا
إضـافــة مـهـمـة صـحــبـة الـعـديـد من
اخملــرجــ من جــيــله وهــو يــطــلق
عـلـيـهم تــسـمـيـة جـيـل احلـسـاسـيـة
اجلـــديــــدة وهــــو جــــيل خــــرج من
معطف احلـروب واجملاعات والقمع
واالسـتالب واكـتـوى بــأسـئـلـة هـذه
ـــرّة وراح يـــحــاول أن ـــفـــردات ا ا
يسـجل لـنـفـسه مـوقـفـاً عـضـوياً في
عصـر الدكـتـاتوريـة وكان عـلى قدر
كـــبـــيـــر من الـــشـــجـــاعـــة واجلـــرأة
نـســتـطـيـع الـقــول الـيـوم بــأنه كـان
مـــســـرحـــاً مــــعـــارضـــاً في الـــداخل
الــعـراقي أو لـنــقل مـسـرحــاً مُـعـريـاً
ــا يـحـدث وكـنّـا شـهـود وفـاضـحـاً 
ـهمة التي عـيان على تـلك األعمال ا

اسـتـطـاعت أن تـشـيـر الى اسم مـهم
في خـارطة مسـرحنا العـراقي فتلك
ـا حدث الـعـروض تـؤكـد بـقـصـديـة 
من كـوارث غـيّـرت حـضـارة وتـاريخ
وطن مـن أقــــــصـــــاه الـى أقــــــصـــــاه
وهـــدمـــتهُ ثـــقـــافـــيــا واقـــتـــصـــاديــا
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وفـي نــــــفس الـــــــوقت جتــــــد هــــــذه
الــعــروض ال تـتــنـازل عن خــطـابــهـا
اجلمـالي علـى اإلطالق وهذه إشارة
جتـدر الــتـأكـيـد عـلــيـهـا بل أن هـذه
الــعـــروض اســتـــطــاعـت أن تــواكب
حـركـة احلـداثـة الــتي أخـذت تـتـأكـد
بـوضوح مطـلع التسـعينـيات بشكل
فعـلي رغم وجود مالمحـها قبل هذا
الـــتـــأريخ في الـــعـــراق ولــكـن هــذا
ــــســـــرحي) –وأعــــني الــــعـــــقـــــد (ا
الـتــسـعـيـنـيــات- له طـعـمهُ اخلـاص
وروحهُ ونــكـهــتهُ ولم تــكن عـروض
اخملـــرج كـــاظم الــــنـــصـــار تـــســـيـــر
لـوحـدِهــا كـخـطـاب جــديـد بل كـانت
ضـمن عـروض جيلٍ أخـذنـا نـتـلمس
حـسـاسـيـته بـحـسب الـنـصـار ومن
هــنــا أرى أن كـلَّ مــخــرجٍ من هــؤالء
كـــانت لــــديه مـــنـــاخـــاتـه وبـــيـــئـــته
وتــــصـــوراتـه اخلـــاصــــة وأجـــدني
ـسرح الـعراق مُلـزمـا أن أؤكد بـأن ا
عاش عصراً ذهبيا في التسعينيات

جمالياً وفكرياً وهو األكثر معارضة
لـلنـظـام السـيـاسي من بقـيـة الفـنون
تـلكه من قدرة ـا  واآلداب األخرى 
ــتــلــقي وبــشــكل عــلى الــتــأثــيــر بــا
جـمـاعي وكـان النـصـار أحـد فـرسان
تــلك احلــقــبـة الــتي تــشــكـلت فــيــهـا
جتــــربــــتـهُ بــــشـــــكل واضـح. ولــــكن
الـنـصـار وجـد نــفـسه مع الـسـنـوات
األولى مــا بــعــد عـام  2003مــتــأمالً
ـا يـجري تـارةً مـراقـباً تـارةً أخـرى 
وبـدأت تـتـكـوّن عـنـده مـا أسـمـيه أنا
ـثقف الـعـراقي من تـغـيـيرٍ بخـيـبـة ا
كــــان قـــد حــــلـمَ به وقــــدّمَ من أجــــله
الكثير من الـعطاءات مسرحياً لذلك
وجـد النصـار ضآلـته بالسـخرية من
مـا يحـدث بـاعـتـبـارها الـلـغـة األكـثر
ــرّ الـذي قـدرة عــلى قــراءة الــواقع ا
يــعــيش في داخــله وبــالـرغم من أن
مـنــاخـات الـتــراجـيــديـا في عـروضه
األولى لم يــتــخــلى عــنــهــا نــهــائــيـا
وحـاول أن يـوظّـفـهـا في الـعـديـد من
عروضه اإلول مـا بعد  2003ومنـها
(خـارج التـغطـية ,نسـاء في احلرب
مطر صيف وعاشوا عيشة سعيدة)
وجند مالمح السخرية اخلارجة من
عبـاءة الكومـيديـا قد توافـرت علـيها
عـروضـه الـقــارئـة لأللـم الـيــومي مـا
بـــعــد اخلــيـــبــة ولــكــنـه كــان يــريــد
الـذهـاب الى مـنـطقـة أخـرى تـخـتلف
ـشـهد وأكـثر قـدرة عـلى استـيـعاب ا
ـــرتــبك والـــذي أنــتج الـــســيـــاسي ا
جحـيمـاً ونزيـفاً يـومياً وسـواها من
فردات هـذه العروض جعلها هذه ا
حتت عـنـوان (الـكـبـاريه الـسـيـاسي)
ـهـمـة.. مـسـرحـية أحالم بـعـروضه ا
كـارتـون الـتي كـتـبـهـا كـر شـغـيدل
ومـســرحـيــة سـيــنـمــا الـتي كــتـبــهـا
بـنــفــسهِ وأخـرجــهــا وهـو الــسـؤال
األول الـذي طــرحـته فـي عـتــبـة هـذه

حــدث حـــقـــيـــقي عـــاشه الـــكــاتب أو
يُوهمك بأنه حـاصل فعال ويريد منك
أن تـــشــاركه هــذا احلـــدث بــطــريــقــةٍ
وأخرى ولكن سرعان ما جتد نفسك
أمــام قــضــيــة أخــرى تــمــامــا حـبــلى
بـالـســخـريـة بــشـكلٍ يـدعــو لـلـضـحكِ
بـــصــوتٍ عـــالٍ جـــداً وهــو يـــصــدمُكَ
ـــرجــعـــيــات الـــشــعـــبــيــة بـــبــعض ا
الشـهـيـرة ببـيتٍ شـعـريٍّ هنـا  يـشـير
الى اسمٍ مـــطـــربٍ ومــطـــربـــةٍ هـــنــاك
عـروفة يـعرفـهـا األغلب بـاغنـيـاتهـا ا
سـتوى الـشعـبي. هذا الـكتاب على ا
أبـطاله العـديد من الشـخصيات وهم

حــيـوات مـخــتـلــفـة يــتـعـايـش مـعـهم
النصار يوميـا ويصغي لهم باهتمام
وال يـنــظـر لــهم من ثـقب الــبـاب ألنه
منتـمي لـكل هؤالء بـحب كبـير األمر
الذي يجعل القار يعيش حيرةً ب
مـا هـو حقـيـقي وب شـفـراتٍ يبّـثـها
الــنـــصــار لــلـــقــار وعــلــيـه فك تــلك
الــشــفــرات حــتى لــتــجــد نــفــسك في
ورطة األلم الذي يضعك فيه وينتهي
ذلك بــــــالـــــضــــــحك عــــــلى كـل شيء
الــضـحك عـلى كـل مـا حـدث ويـحـدث
لـنا وبـينـمـا أنت منـشـغل بقـراءة ما
يــكـتـبه الــنـصـار من يـومــيـات يـأخـذ

بـبيت شـعر سـاخر من قـبيل (بجه
بــيـتـي بـغــيـابـك والـدمع طــابـوك..
يـعـني أنا بـغـيـابك منـهـجم بـيتي)
فمـتزج عندك األلم بـالضحك وهو
هــنـا يــسـتــعــيـر الــبالك كـومــيـدي
ـــطــاً مـن اخلــطـــابــات بـــوصـــفهِ 
الــواخـزة بـتــعـريــتـهــا وفـضــحِـهـا
ـــســـكـــوت عـــنه وكـــشـــفِـــهـــا عن ا
مـسـتـخـدمــاً الـضـحك أداةً لـقـراءةِ
الــواقع الـعـراقي مــا بـعـد ?2003
هـذه الـقـراءة كـمـا يـراهـا الـنـصـار
لها قدرة عجيبة للدخول الى روحِ

تلقي والتأثير فيه.  ا
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ي وسيقية يحتفالن بيوم الشعر العا إحتاد األدباء والفنون ا

عودنا على نشر قـيم الثقافة الوطنية
ــعــرفــيــة الــتي نــطــمح أن تــكـون وا
ــؤســسـات ). الــهــدف األسـمى لــكل ا
نـصة بعـدهـا تنـاوب الشـعراء عـلى ا
يـرافـقهـم العـازفـان حـس الـسـماوي
وعـبـاس فـاضل فــكـان جـبـار الـكـواز
وسـلـمـان داود محـمـد وعـامـر عاصي
ومـروان عادل حـمزة وزينـل الصوفي
وحـــســــ هـــلــــيل وكــــان الـــصـــوت
النسائي الوحيد الذي شارك في هذه
االصـبـوحـة هي الـشـاعـرة جنـاة عـبـد
الـله حـيث قرأت قـصـيـدة جاء فـيـها :
لـــقُــــبــــلـــتكَ ذهبَ الــــســــؤالُ يـــا أبـي 
ترهّلِ لأللمِ ا ـتشـابكة عـلى البـاب   ا
ــدرســةِ وقـد في الــدوالب  لــدفــاتــرِ ا
افـســدتـهـا بــكـحل أمي  لــلـشــيـاطـ
لـلرجـال الذين لـونـة على قـميـصي  ا
أفـــســــدوا عــــليّ حـــيــــاتي  أعــــقـــاب

السجائرِ في سلةِ الورد
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أقام االحتاد العـام لالدباء والكتاب
في الــعــراق بــالــتــعــاون مع دائــرة
وسيقية اصبوحة شعرية الفنون ا
مـوسيقـية على قـاعة الربـاط صباح
ــــنـــاســـبـــة ـــاضي  اخلـــمـــيـس ا
احلـادي والـعشـرين من آذار الـيوم
ي لــلـشــعـر حــيث جتـري في الــعـا
هــذا الـيـوم وفي مــخـتـلف عـواصم
الــعــالم امــاسي ونــدوات شــعــريـة
إدراكا ألهـمية الـشعر وتـأثيره على
الـــنــاس في أفــراحـــهم واحــزانــهم.
وحـضـر االصـبـوحـة عـدد كـبـيـر من
الـشـعـراء واألدبـاء ومـحـبي الـشـعر
ـــوســــيـــقى. وقـف احلـــاضـــرون وا
لالســـتــمــاع الى الــسالم الــوطــني
الـــذي عـــزفه الــــفـــنـــانـــان حـــســـ
السماوي عـلى الة القانون وعباس
فـاضل عـلى آلـة الــكـمـان. و انـطـلق

عريف احلـفل الـشاعـر عـمر الـسراي
بـكلمـاته الشعريـة مرحبـا باحلضور
ـجـدا دور الـشـعـراء بـالدفـاع عن و
قــضـايــاهم اجلــمـالــيـة والــوطـنــيـة
وسيقية على شاكرا دائرة الفـنون ا
تــعـــاونـــهــا بـــاقــامـــة  االصــبـــوحــة
ومـــلــخــصـــا ذلك بــبــيـت جــمــيل من
الشعـر: تصحو القـصيدةُ فوق هُدب
كمنجةٍ ..وتنام اوتاراً فيشرقُ عودُ 
ي للـشعر كانت من كلـمة اليـوم العا
نـصـيب  الـشـاعـر يـاس طـه حافظ
التي أكد فيها على أهمية هذا اليوم
ـعـمـورة كـافـة بـالـنـسـبـة لـشـعـراء ا
الـذين يربـطهم البـعد اإلنـساني بكل
شمولـيته حيث قال ( لم تعـد البقعة
الــتي نـعــيش عـلــيـهــا االرض الـتي
نـنــتــمي رســمــيـا لــهــا هي وطــنــنـا
حـسب. نحن الـيـوم مـواطنـو الـعالم
ـتـلـكون الـكـبيـر مـواطـنـوه الـذين 

االشــارات الـنـاريــة وحـدائق احلُـلم.
االنــســانـيــة الـيــوم امــتـنــا الـكــبـرى
ووطـــنـــا بــــعض من الــــعـــالم الـــذي
يـــريـــدون مـــنـــعـــنــــا من االنـــتـــمـــاء
حلــــضــــارته ولــــشــــعــــره وفــــنــــونه
ومـسـتـوى عيـشه. لـكـننـا نـصـر على
االنـــتــمـــاء إلـــيه وشــعـــرنــا الـــيــوم
وفــنــونــنــا حتــمل روح االنــســانــيـة
الــنـظــيــفـة الــتي يــحـمــلــهـا شــعـراء

وفنانو العالم) .
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وجـــاءت كــــلـــمــــة دائــــرة الـــفــــنـــون
وسـيقية الـتى القاها مـعاون مدير ا
عــام الــدائـرة عــمــاد جــاسم لــتــؤكـد
ستراتـيجية انفـتاح الدائرة على كل
ــؤســســات الـــتي تــهــتم بــاالبــداع ا
والــفن واألدب حــيـث قــال جــاسم (
ليـكون هذا الـنشاط باكـورة التعاون
ـــثـــمـــر مـع احتـــاد االدبـــاء الـــذي ا

كاظم النصار 
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كان إستعراض تداعيات التجربة وخصوصية ا

رأة فنـانة أمريـكية عـكست صورة ا
احلديـثـة لنـدى مهـدي وكـتب النـاقد
ـــعــمـــوري عن مــجـــمــوعــة نــاجح ا
الـشـاعـر عــدنـان الـفـضـلي اجلـديـدة
وسـومة (بـريد الفـتى الـسومري) ا
وفي مــحــور نــصـــوص تــطــالــعــنــا
قــصـيــدة عـتـب عـلى بــاب الــقـيــامـة
لــعـــارف الـــســـاعــدي ومـــجـــمـــوعــة
نصـوص لفـرح الدوسـكي باإلضـافة
إلـى تــرجـــمــة جملـــمــوعـــة قــصـــائــد
لـلـشـاعـرة األمـريـكـيـة مـايـا اجنـيـلـو
تـولى تـرجـمـتـهـا عـبـد عـلي سـلـمان
وقـــصــة قــصــيــرة بــعــنــوان أســرار
لــلــكـــاتب االســتـــرالي تــيـم ونــتــون
ترجـمها جـودت جالي وفي احملطة
األخـــيـــرة من اجملـــلــة كـــتب رئـــيس
ـوسـوي الـتـحــريـر عـبــد الـلـطــيف ا
عــمــودًا حــمل عــنــوان(األنــا ومـأزق

ثقف). ا
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حــفـل الــعـــدد اجلــديـــد من مــجـــلــة
ـأمـون ــأمـون الــصـادرة عـن دار ا ا
للتـرجمة والنشـر في وزارة الثقافة
والــسـيــاحــة واآلثـار بــالــعــديـد من
ــتـنــوعــة. كـتب ــواد الــثـقــافـيــة ا ا
شرف العام على افتتاحية العدد  ا
اجملـــــلــــــة ســـــاطـع راجي وجـــــاءت
بعـنـوان (بـغـداد فـردوسـاً لـلـكـتاب)
تـنـاول فـيـهـا الـنـجـاح الـذي شـهـده
معرض بغـداد الدولي للكتاب الذي
ـأمون عـقد مـؤخـرا ومـشاركـة دار ا
فـيه ثم نطـالع ملـفا بـعنوان (األدب
ـقـارن في ظل الـترجـمـة) تـرجـمته ا
ـــان قــــاسم ذيــــبــــان وضم ثالث إ
دراسات هي (الترجمة واالقتباس-
نجز مارك حتليل اجتماعي مقارن 
تـوين) و(أثر الـرواية األمـريكـية في
اجملــتــمع الــفــرنــسي غــداة احلـرب

ــــيـــة الــــثــــانـــيــــة) و(الـــنص الــــعـــا
ـتــرجم..أداة بــحــثــيــة جــديـدة في ا
ــقــارن) كـمــا فـتــحت اجملــلـة األدب ا
ـسـرح ركـز ـنـتـدى ا مـلـفًـا خــاصًـا 
ـكـان وتـداعـيات عـلى خـصـوصـيـة ا
الـتـجــربـة أسـهم فــيه كل من عـدنـان
منـشـد وسـعـد عـزيـز عـبـد الـصاحب

وعقيل إبراهيم العطية.
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وفـي بـــاب دراســــات نـــقــــرأ دراســـة
ـصـادر االبـستـمـولـوجـية بعـنـوان ا
للمفكر الوجودي كولن ولسن كتبها
 جنــاح هــادي كـبــة وأخــرى حــمـلت
عـنـوان (أنــدريه مـالـرو والــسـيـاسـة
الـثــقـافـيـة) من تـرجــمـة كـامل عـويـد
الــعــامــري ودراســتــ أخــريــ من
ـطـلب  مـحـمـد تـرجـمـة جنــاة عـبـد ا
وهــنــاء خـلــيف غــني كــمــا تــضـمن
الــــعـــــدد حــــوارين احـــــدهــــمــــا مع

ترجم واألديب نصير فليح أجرته ا
نـــهــضـــة طه الـــكــرطـــاني وحــوارا
مـتــرجـمـا مـع الـروائي نــيك سـتـون
بترجمة سفانة طارق. وتضمن باب
ـتنوعـة منها واد ا آفـاق عددًا من ا
ـسـرحي للـشـباب قـراءة في الـنقـد ا
كـتـبـهــا عـقـيل مـهـدي ومـادة أخـرى
بـعــنـوان (الــسـيــنـمــا الـفــرنـســيـة..
مــحــاوالت ورؤى) تــرجـمــة مــحــمـد
كاظم مجيد  ونطالع متابعة لندوة
فـكـريـة عقـدت في االرجـنـتـ جاءت
بـعـنـوان (جـدلـيـة روح الـنص تـبـرز
من جـديد) بـتـرجمـة لـينـة احلـيالي.
وتـطـالـعـنـا مـادة عـنـوانـهـا (فـوكـنـر
واألدب الفرنسي.. مـرجعية راسخة
وأسـطـورة أزلـيـة) تـرجمـتـهـا خـولة
إبـراهيم  كـانت عبـارة عن حوار مع
ثالثة روائي فرنسي استعرضت
مدى تـأثرهم بـفوكـنر كـما نـقرأ عن

غالف اجمللة
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بغداد

لقطة تذكارية للمشارك في اصبوحة شعرية موسيقية 


