 11-8ترشين الثاين2017 ،
يسعدنا أن تكون فلسطني نقطة إنطالق هذه الدورة من املهرجان الشعري
( VOIX VIVESصوت الحياة) من املتوسط إىل املتوسط ،الذي احتفل
بدورته العرشين يف مدينة سيت الفرنسية الصيف املايض.
إن استضافة الشعر املتوسطي املعارص يف رام الله والقدس ،وهام مدينتان
راسختان يف تاريخ حضارة البحر األبيض املتوسط ،هي دعوة الحتضان
مخيلة شعرية تتدفق من ثقافة مشرتكة تتشاطرها بلدان عديدة يف العامل،
ثقافة حوض املتوسط التي يرى فيها الجميع جذورا ً خاصة لحضاراتهم
وملهمة لحضارات اآلخرين.
من متوسط إىل متوسط ،من بلد إىل بلد ،من لغة إىل لغة ،من أبجدية
إىل أخرى ،تخربنا أصوات الشعراء قبل كل يشء ،أن الشعر هو الحياة
يف التقاطها يف لحظاتها اآلنية والكونية .مثل هذه النظرة إىل الحياة
اإلنسانية ،واالحساس بتساؤالت الناس ونضاالتهم ،ومصاعبهم ،وحتى
أفراحهم ولحظاتهم السعيدة ،واآلمال التي يعيشونها ،تفتح الطريق لخلق
عالقة متيزها القيم النبيلة بني بني البرش والطبيعة .فالقصيدة التي مل ترتك
يف عاملنا شيئاً إال وتناولته ،أصبحت رضورة برشية ألنها استجواب دائم
للخاص والعام ،واكتشاف للذات متاماً بقدر ما هي كشف لذوات اآلخرين.
إن مسار الشعر هو واحد من مسارات الحياة ،التي متنح املتلقي ثرا ًء حقيقياً
فريدا ً للقلب والروح.
مهرجان رام الله الشعري ،إنجاز فريد يجب أن تفخر به فلسطني وتفخر
به مدينة رام الله ،ونود هنا أن نعرب عن امتناننا العميق والصادق لجميع
رشكائنا الذين جعلوا هذا الحدث ممكنا .كام نتوجه بالشكر الجزيل إىل
الفرق التي ساهمت يف إعداد وتنفيذ هذا الحدث .وشكرنا األعظم ألصدقائنا
الشعراء ،ألنهم يحتفون شعرا ً مبدينة تريد االحتفاء بهم.
مايتي فاليس بليد
املدير الدويل للمهرجان

سايل أبو بكر

مدير الشؤون الثقافية واملجتمعية -بلدية رام الله

سامح خرض

مدير عام متحف محمود درويش

1

هيئة التنسيق الدويل
مؤسس ومدير املهرجان
مايتي فاليه-بليد

الرئيس الفخري

صالح ستيتي (لبنان /فرنسا)

" مساندة "
صافو (املغرب-فرنسا)
نوين بينيجاس (إسبانيا)
محمد بنيس (املغرب)
كاسيمريو دي بريتو (الربتغال)
ماريان كاتزاراس (فرنسا)
كاثرين فرهي (فرنسا)
أوزدميري إنس (تركيا)
انطوان جويك (فرنسا-لبنان)
فينوس خوري غاتا (فرنسا  -لبنان)
دانيال ليويرز (فرنسا)
كوليا ميسيفيتش (البوسنة والهرسك)
بيري أوسرت (فرنسا)
كالوديو بوزاين (إيطاليا)
فيكتور رودريجيز نونيز (كوبا)
انطوان سيمون (فرنسا)
فرانك سميث (فرنسا)
زيفاهري سباهيو (ألبانيا)
إوسيف فينتورا (اليونان)
غسان زقطان (فلسطني)

2

طاقم املهرجان يف رام الله
إدارة املهرجان

سايل أبو بكر
سامح خرض
مايتي فاليه -بليد

التنسيق الدويل
غسان زقطان
اإلدارة الفنية للمهرجان
رنني حديد
راية زيادة
فارس سباعنة
مرام طوطح
وطن مقدادي
نضال كعبي
هامة فريج
طارق رشاموي

إدارة مهرجان سيت
جان بيري لوفال
سينثيا سومارو

الدعم الفني

صفاء دويك
مهند ابو حمدية
عبد الله وشاحي
ارشف مشني
سعيد أبو زيد
خالد مطور
باسم شنارة
رشيف مراد

طاقم مهرجان سيت الفني
يان جوريرو
ميالين روزيتي

تصاميم

كامل قاللوة
سبيستيان تشارلز

3

الشعراء
فلسطني
عيل أبو عجمية
مايا أبو الحيات
أسامء عزايزة
مهيب الربغويث
خالد درويش
طارق حمدان
عثامن حسني
جامنة مصطفى
وليد الشيخ
هال رشوف
رائد وحش
عمر زيادة
الجوالن السوري املحتل
يارس خنجر
الربتغال
خوسيه مانويل
رصبيا
زفونكو كرانوفيتش
تونس
عبد الوهاب ملوح
كوبا
فيكتور رودريجيز نونيز
هندوراس
روالندو قطان

4

ألبانيا
برميو شالكو
الجزائر
حميد طيبويش
البوسنة
زليكو ايفانكوفيتش
كرواتيا
زفونكو ماكوفيتش
اسبانيا
جراثيال باكريو
فرنسا
جويل باستارد
جوساين بريجي
جان بونسيه
جاك ريبوتييه
اليونان
تاسوس جاالتيس
ايطاليا
فيفيان شيامبي
األردن
طاهر رياض
مقدونيا
رستو فاسيلفسيك
املغرب
رشيدة مدين

قامئة املوسيقيني
طارق عبويش (بزق)
جورج غطاس (بزق)
سامر طوطح (عود)
راشد الرمياوي (عود)
خليل ترجامن (جيتار)
زينة معايعة (بيانو)
سيفان برغوث (عود)
أنطون برغوث (ايقاع)
مايا عطاري (كامن)
سلينا طنوس (كامن)
ريم املاليك (غناء)
محمد صدوق (قانون)
احمد صدوق (كامن)
فراس االغرب (عود)
راشد زعرور(تشيلو)
عطيه قادري (كونرتاباص)
مهند االسمر (غناء)
مايا ابو العرايس (غناء)
محمد حنون (عود)
عبد الله عفيفي (عود)
صالح جاعوين (عود)
ميشيل روحانا (عود)

املقدمني
مها شحادة
تانيا نارص
عارف الحسيني
اديل سبيرس
أسامء أبو عياش
عيل موايس
سهري جاعوين
نضال رافع
لينا قادري
د .أحمد حرب
بشار الحروب
سامح عبويش
خالد حوراين
محمد حاليقة
مجد حجاج
أسيل الحموز
اميان حموري
اميان عون
نادية حرحش
عايدة صليبي قطان
جورج خليفي
سليم متاري
نبيل برهم
هالة كيلة
نداء عوينة
حسام أبو عيشة
محمود أبو هشهش
هدى اإلمام
وفاء عبد الرحمن
فارس سباعنة
5

األربعاء 8

18:00

20:00-18:00
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

أمسية االفتتاح

تقديم :مها شحادة

فرقة نابلس للموسيقى الرشقية

برميو شالكو (ألبانيا) ،حميد طيبويش (الجزائر) ،زليكو
ايفانكوفيتش(البوسنة) ،زفونكو ماكوفيتش (كرواتيا)،
جراثيال باكريو(اسبانيا) ،جويل باستارد (فرنسا) ،جوساين
بريجي(فرنسا) ،جان بونسيه(فرنسا) ،جاك ريبوتييه ( -فرنسا)،
تاسوس جاالتيس (فرنسا) ،فيفيان شيامبي ( -ايطاليا)،
طاهر رياض (األردن) ،رستو فاسيلفسيك(مقدونيا) ،رشيدة
مدين(املغرب) ،عيل أبو عجمية (فلسطني) ،مايا أبو الحيات
(فلسطني) ،أسامء عزايزة (فلسطني) ،مهيب الربغويث
(فلسطني) ،خالد درويش (فلسطني) ،طارق حمدان (فلسطني)،
عثامن حسني (فلسطني) يارس خنجر (الجوالن السوري املحتل)،
جامنة مصطفى (فلسطني) وليد الشيخ (فلسطني) هال رشوف
(فلسطني) ،رائد وحش (فلسطني) عمر زيادة (فلسطني)،
خوسيه مانويل دي فاسكونسيلوس(الربتغال) ،زفونكو
كرانوفيتش(رصبيا) ،عبد الوهاب ملوح (تونس) ،فيكتور
رودريجيز نونيز (كوبا) ،روالندو قطان (هندوراس).
الحب ،لكنها التجربة
ال نصيحة يف
ّ
ال نصيحة يف الشّ عر ،لكنها املوهبة
محمود درويش  -فلسطني
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الخميس 9

10:00

11:00-10:00
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

قراءة عند جذع الشجرة

طاهر رياض (األردن) ،زليكو ايفانكوفيتش ( البوسنة) ،جان بونسيه
(فرنسا) ،جوزيه مانويل دي فاسكونسيلوس (الربتغال) ،عمر زيادة
(فلسطني).
تقديم :تانيا نارص.
10:00

11:00-10:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

شعر وموسيقى يف الهواء الطلق

بروكس بانل (كامن منفرد)

مهيب الربغويث (فلسطني) ،جراثيال باكريو (اسبانيا) ،جويل
باسرتد (فرنسا) ،تاسوس جاالتيس ( اليونان) ،ريستو فاسيليفسيك
(مقدونيا).
تقديم :عارف الحسيني.
10:00

11:00-10:00
رسية رام الله األوىل
 9شارع الطرية ،الطرية

دوي الشعر :شعر رنّان ومريئ

أسامء عزايزة (فلسطني) ،فيفيان شيامبي (إيطاليا) ،جاك ريبوتيه
(فرنسا).
تقديم :أديل سبيرس.
11:30

12:30-11:30
حوش قندح
البلدة القدمية

الصوت املنفرد

خالد درويش (فلسطني).
تقديم :أسامء أبو عياش.
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الخميس 9

11:30

12:30-11:30
رسية رام الله األوىل
 9شارع الطرية ،الطرية

أن يكون شاعراً يف وطنه

رائد وحش (فلسطني) ،يارس خنجر (الجوالن السوري املحتل).
تقديم :عيل موايس.
1٥:00

16:00-1٥:00
مؤسسة عبد املحسن القطان
 22شارع الجهاد ،املاسيون

الشعر بكامل طاقته رنان ومريئ

جوزبف دقامق(بيانو) يعقوب حمودة (قانون)

جامنة مصطفى (فلسطني) ،جوساين دي جيساس بريجي (فرنسا).
تقديم :سهري جاعوين.
1٥:00

16:00-1٥:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

القيلولة مع الصوت والكلامت

جالل البس(بزق منفرد).

مايا أبو الحيات (فلسطني) ،زفونكو كارانوفيتش (رصبيا) ،حميد
طيبويش (الجزائر/فرنسا).
تقديم :نضال رافع.
16:30

17:30-16:30
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

من صوت اىل صوت

هال الرشوف (فلسطني) ،زفونكو ماكوفيتش (البوسنة) ،روالندو قطان
(هندوراس) ،أسامء عزايزة (فلسطني) ،رشيدة مدين (املغرب).
تقديم :لينا قادري.

8

الخميس 9

16:30

17:30-16:30
مركز خليل السكاكيني الثقايف
 4شارع الرجاء ،املاسيون

موسيقى كابريتشيو وشعر

زينة معايعة (عزف بيانو).

عيل أبو عجمية (فلسطني) ،فيكتور رودريجز نونيز (كوبا) ،خوسيه
مانويل دي فاسكونسيلوس (الربتغال).
تقديم :د .أحمد حرب.
18:00

18:4٥-18:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

شاعر وكتاب

عثامن حسني (فلسطني).
تقديم :أسامء أبو عياش.
18:00

18:4٥-18:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

الشعر لليافعني

جوساين دي جسياس بريجي (فرنسا).
تقديم :بشار الحروب.
20:00-19:00 19:00
متحف محمود درويش
 1شارع السنديانه ،املاسيون

من شاطئ إىل شاطئ

طارق حمدان (فلسطني) ،عمر زيادة (فلسطني) ،ريستو فاسيلفسيك
(مقدونيا) ،طاهر رياض (االردن) ،عبد الوهاب ملوح (تونس).
تقديم :سامح عبويش.
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الخميس 9

19:00

20:00-19:00
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

شعر :أرض السالم

جامنة مصطفى (فلسطني) ،برميو شالكو (ألبانيا) ،تاسوس جاالتيس
(يونان) ،رائد وحش (فلسطني).
تقديم :خالد حوراين.

20:30

22:00-20:30
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

أمسية موسيقية

مايا أبو الحيات (فلسطني) ،عمر زيادة (فلسطني) ،جويل باستارد
(فرنسا) ،جراثيال باكريو (اسبانيا) ،زفونكو ماكوفيتش( كرواتيا).
تقديم :محمد حاليقة.
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الجمعة 10

10:00

11:00-10:00
مؤسسة عبد املحسن القطان
 22شارع الجهاد ،املاسيون

قراءة عند جذع الشجرة

زفونكو كارانوفيتش (رصبيا) ،عثامن حسني (فلسطني) ،رشيدة
مدين (مغرب) ،حميد طوبايش (الجزائر /فرنسا) ،زليكو
ايفانكوفيتش(بوسنة).
تقديم :بشار الحروب.
10:00

11:00-10:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

شعر وموسيقى يف الهواء الطلق

مايا أبو الحيات (فلسطني) ،روالندو قطان (هوندوراس) ،جوساين دي
جيساس بريجي (فرنسا) ،مهيب الربغويث (فلسطني) ،عبد الوهاب
ملوح (تونس).
تقديم :تانيا نارص.
10:00

10:30-10:00
حوش قندح
البلدة القدمية

دوي الشعر :شعر رنان ومريئ
ُ

خالد درويش (فلسطني) ،فيفيان شيامبي (إيطاليا).
تقديم :مجد حجاج.
12:30-11:30 11:30
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

الصوت املنفرد :قراءة ومناظرة مع شاعر

خوسيه مانويل دي فاسكونسيلوس (الربتغال).
تقديم :أسيل الحموز.
11:30

12:30-11:30
مكتبة رام الله العامة
 23شارع النزهة ،مركز املدينة

أن يكون شاعرا يف وطنه

هال الرشوف (فلسطني) ،ريستو فاسليفسيك (مقدونيا).
تقديم :لينا قادري.
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الجمعة 10

16:00-1٥:00 1٥:00
مركز خليل السكاكيني الثقايف
 4شارع الرجاء ،املاسيون

قيلولة مع أصوات وكلامت

يارس خنجر (الجوالن السوري املحتل) ،فيكتور رودريجز نونيز
(كوبا) ،جان بونسيه (فرنسا).
تقديم :اميان حموري.

1٥:00

16:00-1٥:00
مؤسسة عبد املحسن القطان
 22شارع الجهاد ،املاسيون

شعر رنان ومريئ

جراثيال باكريو (اسبانيا) ،جاك ريبوتيه (فرنسا) ،طارق حمدان
(فلسطني).
تقديم :اميان عون.
16:30

17:00-16:30
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

من صوت اىل صوت

خالد درويش (فلسطني) ،عمر زيادة (فلسطني) ،جويل باستارد
(فرنسا) ،تاسوس جاالتس (اليونان) ،حميد طيبويش ( الجزائر/
فرنسا).
تقديم :خالد حوراين.
16:30

17:30-16:30
مكتبة رام الله العامة
 23شارع النزهة ،مركز املدينة

موسيقى كابريتشيو وشعر

جورج غطاس ،سامر طوطح ،طارق عبويش (ثاليث عود وبزق)

عيل أبو عجمية (فلسطني) ،جامنة مصطفى (فلسطني) ،فيفيان
شيامبي (إيطاليا) ،رشيدة مدين (املغرب).
تقديم :نضال رافع.

12

الجمعة 10

18:4٥-18:00 18:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

شاعر وكتاب

زفونكو ماكوفيتش (كرواتيا).
تقديم :نادية حرحش.
18:00

18:4٥-18:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

الشعر لليافعني

روالندو قطان ( هندوراس).
تقديم :عايدة صليبي.
20:00-19:00 19:00
متحف محمود درويش
 1شارع السنديانه ،املاسيون

من شاطئ إىل شاطئ

جاك ريبوتيه (فرنسا) ،أسامء عزايزة (فلسطني) ،طاهر رياض
(االردن) ،زفونكو كارانوفيتش (رصبيا).
تقديم :خالد حوراين.
19:00

20:00-19:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

شعر :أرض السالم

عثامن حسني (فلسطني) ،برميو شالكو (ألبانيا) ،خوسيه مانويل دي
فاسكونسيلوس(الربتغال).
تقديم :جورج خليفي.
22:00-20:30 20:30
متحف محمود درويش
 1شارع السنديانه ،املاسيون

أمسية موسيقية

يارس خنجر (الجوالن السوري املحتل) ،فيكتور زودريجز نونيز
(كوبا) ،جان بونسيه (فرنسا).
تقديم :عيل موايس.
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10:00

11:00-10:00
حوش قندح
البلدة القدمية

قراءة عند جذع الشجرة

عيل أبو عجمية (فلسطني) ،جوساين دي جيساس بريجي (فرنسا)،
جراثيال باكريو (اسبانيا).
تقديم :سليم متاري.
10:00

11:00-10:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

شعر وموسيقى يف الهواء الطلق

أديل بوساين ورافائيل اوليفريو ( ثنايئ فلوت وجيتار).
أسامء عزايزة (فلسطني) ،خالد درويش (فلسطني) ،تاسوس جاالتيس
(اليونان) ،زفونكو كارانوفيتش (رصبيا) ،حميد طيبويش (الجزائر/
فرنسا).
تقديم :د.أحمد حرب.
10:00

11:00-10:00
رسية رام الله األوىل
 9شارع الطرية ،الطرية

شعر برصي

مايا أبو الحيات (فلسطني) ،عبد الوهاب ملوح (تونس).
تقديم :نبيل برهم.
11:30

12:30-11:30
رسية رام الله األوىل
 9شارع الطرية ،الطرية

الصوت املنفرد

جاك ريبوتيه (فرنسا).
تقديم :نداء عوينة.
11:30

12:30-11:30
قاعة نديم الزرو
مجمع رام الله الرتويحي 2 ،شارع جاك شرياك ،اإلذاعة

أن يكون شاعراً يف وطنه
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طارق حمدان (فلسطني) ،مهيب الربغويث (فلسطني) ،فيفيان شيامبي
(إيطاليا) ،جان بونسيه (فرنسا).
تقديم :سامح عبويش.

السبت 11

16:00-1٥:00 1٥:00
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

قيلولة مع أصوات وكلامت

خليل ترجامن ،راشد رمياوي (ثنايئ عود وجيتار)

زليكو ايفانكوفيتش (البوسنة) ،رشيدة مدين (املغرب) ،طاهر رياض
(االردن).
تقديم :حسام أبو عيشة.
1٥:00

16:00-1٥:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

الشعر بكامل طاقته

روالندو قطان (هندوراس) ،يارس خنجر ( الجوالن السوري املحتل)،
برميو شالكو (ألبانيا) ،ريستو فاسيليفسيك (مقدونيا).
تقديم :هالة كيلة.
17:30-16:30 16:30
مؤسسة عبد املحسن القطان
 22شارع الجهاد ،املاسيون

من صوت اىل صوت

خوسيه مانويل دي فاسكونسيلوس(الربتغال) ،مهيب الربغويث
(فلسطني) ،هال رشوف (فلسطني) ،جويل باسرتد (فرنسا) عبد
الوهاب ملوح (تونس).
تقديم :محمود أبو هشهش.
16:30

17:30-16:30
مركز خليل السكاكيني الثقايف
 4شارع الرجاء ،املاسيون

موسيقى كابريتشيو وشعر

موسيقى فرقة ع املايش.

جامنة مصطفى (فلسطني) ،زفونكو ماكوفيتش (كرواتيا) ،جراثيال
باكريو (اسبانيا) ،طارق حمدان (فلسطني).
تقديم :اميان حموري.
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18:4٥-18:00 18:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

شاعر وكتاب

زليكو ايفانكوفيتش (البوسنة).
تقديم :نداء عوينة.
18:00

18:4٥-18:00
مبنى املحكمة العثامنية
 2٥شارع عيىس زياده ،البلدة القدمية

الشعر لليافعني

فيفيان شيامبي (إيطاليا).
تقديم :أسيل الحموز.
19:00

20:00-19:00
املرسح البلدي /دار بلدية رام الله
 4شارع عيىس زياده ،مركز املدينة

من شاطئ إىل شاطئ

جوساين دي جيساس بريجي (فرنسا) ،فيكتور رودريجز نونيز
(كوبا) ،عيل أبو عجمية (فلسطني).
تقديم :هدى اإلمام.
19:00

20:00-19:00
بيت الصاع
 3شارع دار عواد ،البلدة القدمية

شعر :أرض السالم

مايا أبو الحيات (فلسطني) عثامن حسني (فلسطني) برميو شالكو
(ألبانيا) ،روالندو قطان (هندوراس).
تقديم :وفاء عبد الرحمن.

20:30

22:00-20:30
متحف محمود درويش
 1شارع السنديانه ،املاسيون

حفل الختام

موسيقى فرقة رباعي أعواد القدس.

16

جميع الشعراء.
تقديم :فارس سباعنة.

خارطة املواقع

ميكن الوصول إىل برنامج مهرجان رام الله الشعري من خالل تطبيق
خاص باألجهزة الذكية ،ميكن تنزيله من  Apple Storeأو ،Play Store
يحمل اسم Ramallah
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فلسطني

أسامء عزايزة

شلاعرة فلسلطينية ،حاصللة على
البكالوريلوس يف الصحافلة واألدب
اإلنجليلزي ملن جامعلة حيفلا .تعمل يف
الصحافلة واإلعلالم ،والعملل الثقلايف،
صلدرت لهلا املجموعلة الشلعرية "ليوا"
الحائلزة على جائزة عبد املحسلن القطان
علام  .2010و"كلام ولدتنلي اللديلة"
 ،2015ولهلا مشلاركات يف أنطولوجيات
ومجلالت أدبيلة ،ترجملت قصائدهلا
إىل اإلنجليزيّلة واألملان ّيلة والسلويديّة
والفرنسل ّية والهولنديّلة واإليطال ّيلة
والفارسليّة واإلسلبانيّة.
جامنة مصطفى
شاعرة وإعالمية فلسطينية حاصلة عى
بكالوريوس يف الحقوق .عملت يف
الصحافة املكتوبة واملرئية ،يف الشعر
لها خمسة دواوين شعر مطبوعة هي
"غبطة برية" و"عرش نساء" و"ولن
أقول ما رأيت"" ،اعتدتُ أن ال يراين
أحد" ،تلُرجمت أشعارها إىل عدة لغات،
كام صدرت لها مختارات باإليطالية
بعنوان "أتعرث كلام مشيت عى مهل".
أسست "مهرجان شعر يف مرسح" الذي
انطلق يف العام  ،2008ومهرجان "خان
الفنون" وناشطة يف مجاالت حقوق
اإلنسان.
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طارق حمدان

شاعر وإعالمي وموسيقي ،صدرت
مجموعته الشعرية األوىل يف العام
 2011تحت عنوان "حني كنت حيواناً
منوياً" ،وترجمت نصوصه إىل أكرث من
لغة منها الكورية واإلسبانية والفرنسية،
يعمل يف مجال الصحافة الثقافية كمحرر
ملجلة "فلسطني الشباب" ،وككاتب يف
النقد األديب والفني مع صحيفة "األخبار"
اللبنانية ،كام يعمل مع France Médias
 Mondeكمختص بشؤون الثقافة
والفنون يف العامل العريب ،وكمذيع يف
إذاعة "مونت كارلو الدولية" حيث يقيم
يف باريس.

خالد درويش

شاعر فلسطيني ،يحمل درجة املاجستري
يف الصحافة من جامعة صوفيا ،يعيش
اآلن يف رام الله ،وقد عمل محررا يف
مجلة "فلسطني الثورة" ،مستشارا
يف املركز البلغاري ملعهد"غالوب"
الستطالعات الرأي العام ،ومحررا ومديرا
ورئيسا للتحرير يف العديد من الصحف
واملجالت املعروفة ،صدر له دواوين
شعرية " الجبل" " ،1978الوقائع"
" ،1981أسباب" 1997 "88" ،1983
وترجمته إىل البلغارية الشاعرة مايا
تسولوفا ،ورواية "موت املتعبد الصغري"
 .2009وترجم عدة أعامل عن البلغارية
إىل العربية وإىل البلغارية عن العربية.
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عثامن حسني

شاعر فلسطيني ،عمل يف عدة صحف
عربية ،قبل أن يستقر نهائيا يف غزة،
أسس مجلة عشتار األدبية ،ويشغل حاليا
منصب مدير دائرة الثقافة يف مركز
التخطيط الفلسطيني ،صدر له ست
مجموعات شعرية" :رفح أبجدية مسافة
وذاكرة" باالشرتاك مع خالد جمعة،
"البحار يعتذر عن الغرق"" ،من سيقطع
رأس البحر"" ،له أنت"" ،األشياء املرتوكة
إىل الزرقة"" ،كأين أدحرج املجرات".
عمر زيادة
مواليد نابلس عام  ،1987حائز عى
درجتي البكالوريوس واملاجستري يف
اللغويات التطبيقية والرتجمة من جامعة
النجاح الوطنية .يعمل مرتجامً يف اتحاد
الكتاب الفلسطيني .صدرت له مجموعة
شعرية واحدة بعنوان "كالب عمياء يف
نزهة" وفازت املجموعة بجائزة الكاتب
الشاب من مؤسسة عبد املحسن القطان.

رائد وحش

شاعر وصحايف فلسطيني سوري ،من
مواليد  .1981صدرت له أربع مجموعات
شعرية هي" :دم أبيض" ،و"ال أحد
يحلم كأحد" ،و"عندما مل تقع الحرب"،
و"مشا ًة نلتقي ..مشاة نفرتق" .باإلضافة
إىل كتاب رسدي بعنوان "قطعة ناقصة
من سامء دمشق" .يعمل محر ًرا ثقاف ًيا.
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عيل أبو عجمية

شاعر فلسطيني ،يحمل شهادة
البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية،
وصدر له مجموعة شعرية بعنوان "سفر
ينصت للعائلة" عام  ،2013و"نهايات
غادرها األبطال والقتلة" عام ،2017
وحصل عى تنويه لجنة التحكيم يف
مسابقة الكاتب الشاب التي تنظمها
مؤسسة عبد املحسن القطان عام ،2012
ويكتب أبو عجمية املقال الثقايف يف
صحيفة العريب الجديد.

مايا أبو الحيات

شاعرة وروائية ومرتجمة وممثلة
ومقدمة برامج فلسطينية من مواليد
بريوت عام  1980عاشت ما بني بريوت
وعامن وتونس وفلسطني ،وحاصلة
ّ
عى بكالوريوس يف الهندسة املدنية،
وتعيش يف القدس املحتلة ،صدر لها عدة
مجموعات يف الشعر ،والرواية ،والرتجمة،
وقصص األطفال ،ومثلت بطولة مسلسل،
وفيلم ،وتقدم وتعد برنامجا لالطفال.

مهيب الربغويث

شاعر وكاتب فلسطيني ،هاجر مع
عائلته بعد حرب حزيران إىل األردن،
وعاش فيها حتى عاد إىل فلسطني عام
 ،2000ع ِمل يف مجال الصحافة الثقافية،
ويعمل حالياً محررا للملحق الثقايف
لصحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية،
صدرت له دواوين عديدة هي" :شهادات
كتاب ومبدعني حول مدينة رام الله" -
باالشرتاك مع زياد خداش " ،2005 -عتم
"" ،2008 -كأين أشبهني"،2012 -
"مخترب املوت".2015 -
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هال الرشوف

شاعرة فلسطينية .عاشت بني سوريا
ولبنان واألردن وفلسطني ،درست األدب
اإلنجليزي والرتجمة يف جامعة بريزيت،
حاصلة عى جائزة القطان للكاتب الشاب
يف العام  ،2004وصدر لها مجموعتان
األوىل بعنوان "سأتبع غيامً" والثانية
بعنوان "مل أقطع النهر" يف العام ،2014
وترجمت بعض قصائدها إىل لغات عدة.

وليد الشيخ

شاعر فلسطيني مواليد "مخيم الدهيشة"
يف بيت لحم عام  .1968صدر له يف
الشعر" :حيث ال شجر" (،)1999
و"الضحك مرتوك عى املصاطب"
( ،)2003و"أن تكون صغريا ً وال تصدق
ذلك" (" ،)2007أندم كل مرة" (،)2015
و"شجار يف السابعة صباحاً" (.)2017
كام صدر له يف الرواية" :العجوز يفكر
بأشياء صغرية" (.)2012
الجوالن السوري املحتل

يارس خنجر

شاعر من الجوالن السوري املحتل .درس
اللغات وحضارات الرشق األوسط القديم
يف جامعة القدس .أصدر خالل فرتة
اعتقاله مجموعات " :طائر الحرية" ،
و"سؤال عى حافة القيامة"  ،و"السحابة
بظهرها املحني" ،وانخرط مبكرا يف العمل
النضايل ،كام ترجم يف العام  2009لوحة
مسامرية من اللغة السومرية ،وهو عضو
مؤسس يف مركز "فاتح املدرس للفنون
ولثقافة يف الجوالن املحتل".
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اليونان

تاسوس جاالتيس

شاعر يوناين ،ولد يف كيفالورنيا ،وتخرج
من جامعة أثينا تخصص الفلسفة .وعمل
مدرسا يف عدة مدارس يف اليونان
والخارج .نرش خمس مجموعات شعرية.
ويف عام  ،2006حصل عى جائزة الدولة
للشعر عن كتابه Aniptopodes kai

Sfendonites.

ألبانيا

برميو شالكو

شاعر ألباين ،مواليد شودرا عام ،1947
حائز عى درجة البكالوريوس يف اللغة
واألدب األلباين من جامعة تريانا .منذ
عام  1990يعمل برميو كمدرس للغة
الفرنسية يف اليونان .صدرت له عدة
دواوين شعرية.
كوبا

فيكتور رودريجيز نونيز

هو شاعر كويب وصحفي وناقد أديب
ومرتجم .يعمل أستاذا لإلسبانية يف كلية
كينيون .حصل عى العديد من الجوائز
لشعره :جائزة ديفيد ،جائزة الجمع،
جائزة إدوكا ،جائزة ريناسيمينتو ،جائزة
فراي لويس دي ليون ،أسيزيت ،جائزة
ليونور ،جائزة رينكون دي ال فيكتوريا،
وجائزة ألفونس إل ماغنانيم بوتري.
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ايطاليا

فيفيان شيامبي

شاعرة ومرتجمة من واىل الفرنسية،
مواليد فرنسا وأقامت فيها حتى عام
 1967ثم انتقلت اىل ايطاليا .وفازت
بعدة مسابقات شعرية ،وهي مديرة
سلسلة الشعر  .Stella Vagabondeمن
منشوراتها" :البلوط والذاكرة،"2004 -
"الجدران واألرس."2006 -
رصبيا

زفونكو كارانوفيتش

شاعر وكاتب قصيص ،وصحفي،
ومحرر ،ومقدم إذاعي .مواليد رصبيا يف
عام  ،1959تلقت رواياته الثالث اهتامما
كبريا ووصلت للقامئة القصرية لجائزة
" ،NINأكرث من صفر" ،"2004-أربعة
جدران واملدينة ،"2006 -و"ثالث
لقطات من النرص."2009 -
كرواتيا

زفونكو ماكوفيتش

شاعر كروايت ،موايد عام  ،1947وحائز
عى درجة البكاوريوس يف تاريخ الفنون
واألدب املقارن ،وأصبح رئيس قسم الفن
الحديث واالتصاالت البرصية .حصل
عى جائزة A. B. Šimić Foundation.
صدرت له عدة دواوين شعرية ،وحصل
عى جائزة اكليال غوران يف عام ،2001
كام نرش زفونكو ماكوفيك خمسة كتب من
املقاالت ،ودراسات مكرسة للفن املعارص.
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البوسنة

زليكو ايفانكوفيتش

شاعر وروايئ وصحايف وإعالمي وناقد
أديب ومؤلف دراما اذاعية ومرتجم.
مواليد  ،1954وهو كروايت وبوسني-
هرسكوفيني تخرج من األكادميية
الرتبوية يف رساييفو .حصل عى العديد
من الجوائز األدبية للشعر واملقاالت
والدراما اإلذاعية يف عدة مسابقات بارزة
يف وطنه ،وحصل أيضا عى الجائزة
املرموقة "أنتون برانكو شيميتش".
اسبانيا

جراثيال باكريو

شاعرة وممثلة ومدربة يف الكتابة
االبداعية ،مواليد  ،1960من اصداراتها:
"عالقات" ،"1985-سجالت النسيان-
" ،"1997مكتب الحدود،"2006-
"تاريخ الهشاشة ."2011-وكانت
املنسقة العامة لورش الكتابة اإلبداعية،
فوينتيتاجا يف عام .2001
هندوراس

روالندو كتان

هو شاعر ومحرر وناشط ثقايف .وقد
نرش خمسة كتب شعرية وحصل عى
جائزة روبن داريو للشعر .وقد ترجم
عمله إىل عدة لغات ،ومؤخرا تم قبوله
كعضو يف أكادمييا هوندورينا دي ال
لينغوا .وحصل عى جائزة برمييو آل
فولونتاريادو الثقافية.
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تونس

عبد الوهاب امللوح

كاتب شاعر روايئ ومرتجم من مواليد
قفصة بالجنوب التونيس سنة ،1961
كان عضوا مؤسسا لفرع "اتحاد الكتاب
بقفصة" وعضوا ً مؤسسا لل"نقابة كتاب
تونس" ،وهو كذلك مؤسس "ملتقى
قصيدة النرث" بقفصة .له عدة مؤلفات
شعرية منها ،وهو حاصل عى جائزة
راديو طنجة ،وله رواية وحيدة حاصلة
عىى جائزة كومار .2008
الربتغال

خوسيه مانويل دي
فاسكونسيلوس

شاعر برتغايل ،نرش  4دواوين بني
 .2009-1982يتميز أسلوبه يف الكتابة
بحضور اثنني من األقطاب الشعرية
"الحب والطموح والذاكرة" و"الحزن
املنترش".
مقدونيا

ريستو فاسليفسيك

أكادميي ،وشاعر ،وصحايف ،ناقد أديب،
ومرتجم ،ونارش ،يكتب باللغتني املقدونية
والرصبية ،مواليد مقدونيا يف عام
 .1943وهو مؤلف ألكرث من  300عمال،
جمع أعامل املؤلفني اآلخرين والرتجامت،
ومعظمهم من املقدونية إىل الرصبية
وبالعكس ،وحصل عى أكرث من 40
جائزة دولية.
وقد ترجمت أعامله ألكرث من  30لغة.
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فرنسا

جاك روبوتري

كاتب وشاعر وملحن وممثل ومخرج.
مواليد عام  ،1937أسس  VOQUEيف
عام  .1992وحصل عى جائزة the Prix
 des Découvreursيف عام .2009

جان بونسيت

شاعر ومرتجم وبروفيسور لغة انجليزية
يف جامعة غرينوبل الفرنسية ،مواليد
فرنسا عام  ،1949ويف بداية حياته
املهنية عمل كدبلومايس يف عدة مناصب
ثقافية يف أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
وله عدة إصدارات أدبية.

جويل باسرتد

شاعر وروايئ مواليد  ،1955ويشارك
بالقراءات العامة ويف ورشات عمل
الرسوم املتحركة لالعامل االدبية .من
أعامله" :الرند األزرق"و "الالمريئ".

جوساين دي جيساس بريجي

شاعرة فرنسية/برتغالية ،مواليد فرنسا عام
 .1941نائب رئيس جمعية "الروشليفر"
للفعاليات األدبية .كرست بعض قصائدها
للشاعر الفلسطيني محمود درويش
والكاتب الجزائري محمد ديب ،من بني
منشوراتها" :كاعرتاف الحجر"" ،الباب
اغلق عى نفسه"" ،التامئم".
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املغرب
رشيدة مدين
شاعرة وروائية ،ولدت يف طنجة ،املغرب.
وقد نرشت عدة أعامل شعرية باللغة
الفرنسية ،وقد نرشت أول مجموعة
شعرية لها يف فرنسا يف عام .1981
وتم نرش وترجمة أعاملها يف العديد من
املجالت يف الواليات املتحدة وبريطانيا،
مبا يف ذلك كلامت بال حدود ،بانيبال،
ماغمة و كااللو.
الجزائر

حميد طيبويش

شاعر وفنان مواليد الجزائر عام .1951
نرش تيبويش مجموعته الشعرية األوىل
يف عام  1971يف الجزائر وفرنسا
وتونس ،صدر له العديد من الكتيبات
واملجموعات الشعرية منها  :البحر
املفتوح  ،1973شمس العشب ،1974
البحر -بالتعاون مع لويس ماري كاتا،
أدونيس وحسن مسعودي ،باريس،
.1991
االردن

طاهر رياض

شاعر فلسطيني /أردين ولد يف عامن عام
 ،1956أسس إىل جانب القاص إلياس
فركوح دار منارات للنرش والتوزيع وتوليا
إدارتها خالل السنوات  ،1990-1980ث ّم
تف ّر َغ للكتابة اإلبداعية ،وهو عضو رابطة
الكتاب األردنيني ،واتحاد الكتاب العرب،
ترجمت قصائده إىل عدة لغات ،له عدة
مؤلفات بني الشعر والرتجمة.
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