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بغداد

و(بــــوجلــــاكــــوف)و(بالتــــونـــوف)
سراديب احلياة واقبيتها اخلانقة
سـكوت عنـه فيها ..مـضمراتـها وا
 احليـاة الرثة الـلزجـة التي تـعبر
عن انـــحـــطــاط فـــتــرة تـــأريــخـــيــة
مـكـرورة وضع االنـسان فـي الدرك
االسـفل مـنهـا  ووصل الـفن فـيـها
ـــــمــــــثل الى ادنـى مـــــراتــــــبه فــــــا
واجلـنرال والـفـيلـسـوف والطـبيب
ـــاذج ـــتـــدين الـــوســــطي هم  وا
لـصـفـوة اجملـتمـع توضـع في اقذر
االمكـنة واشدهـا وطأة على الذات
 حـ يتـحـول االنـسـان الى شبح
وظل وتــابع في قــطــيع ال يــشــعــر
باالالم االخرين ومـكابداتهم ..ح
تـســد جــمــيع االبــواب  عــلـيك ان
تـفعل شـيئا تـصرخ حتـتج تضرب
االرض بـــــــقــــــدمـك او جتـــــــأر الى
السمـاء بندائك  مشـترعا مساحة
بــــوح واعــــتـــــراف جــــديــــدة .. ان
(بوليفونـية) االصوات وتعدديتها
في الـــعـــرض تــعـــبـــر عن (ســـيــرة
ذاتــيــة)(صــوت واحــد) لــلــمــخــرج
ــؤلف نــفــسه تــكــتــز وتــضــمــر /ا
اســـتــــعـــارة وكــــنــــايـــة عـن حـــقب
تـاريخـية متـحولـة وسيرورة وطن
وحتوالت مجتمعية وثقافية حادة
 فـ(االســـدي) يـــنــجح كـــثـــيــرا في
اخراج نصه النه يـعرف مضمراته
ومــنـحــنـيــاته في حــ قـد يــخـفق
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ف(احلــــكي) لـــدى (االســــدي) هـــو
اشـبه بــأعـتــرافــات عن اقـتــرافـات
وارتـكــاســات سـابــقــة في الــنـفس
حتــــمل حلــــظــــات  شــــجن وقــــوة
وضــعـف راويــهـــا .. كــأنـــنــا امــام
) ولــكن جتــربـــة (يــوسف شـــاهــ
بلـبـوس مسـرحي مـتمـيز وأداءات
تـمــثــيـلــيـة الفــتــة يـعــرف االسـدي
اســـرارهـــا .. فـــمـــنـــذ (نـــســـاء في
احلـرب)الـتي اخـرجــهـا في بـغـداد
عام  2005بـظـروف قـاهـرة وغـيـر
مـــــواتــــيـــــة غـــــيـــــرّ(االســـــدي) من
ـمثـل احملـلي نـساء مـيـكـانـزمـات ا
ورجـاال ومـواصفـاتـهم الـتـقـلـيـدية

فـي االداء مـغـيرا جـلـودهـم بـجـلود
ــاط ادائـــيــة جـــديــدة  اخـــرى وا
وهـو يـنـجح مـرة اخـرى في احلـفر
ـمـثل) ونـبـشـهـا وصوال في (ذات ا

الى اجلوهر ...
ـمــثل (مـنـاضل داود)  فــتـمـظــهـر ا
بشـكل سر مـوارب ملـتبس مـستـقر
ا هو الشك الصوت بال ضجيج ا
الـــذي يــغـــلف الـــدكــتـــور (انــدريه)
والالطمأنـينـة التي تسـكنه  تـعبر
قــوة حــضـوره االولى عن طــاغـوت
يسكن العنبر لكنه ارهف من ريشة
في تـــعـــاطــفـه مع نـــزالء الــعـــنـــبــر
وصـوال لـلـحـظـة الـثـورة واالنقالب
عــلى الــذات انه يــعـبــر عن جــوهـر
فلسفة التراجيديا الرومانسية في
لء الـفـداء فهـو يذهب الى حـتفه 
ارادته ويقـدم نفـسه قربـانا لـلدفاع
ـسيح او احلس عن موقـفه كما ا

مثل (اياد الطائي) دون ذرائع  وا
فـي اهـم ادواره عـــــــــــلـى االطـالق 
اطـلق الـعنـان حلـصـانه الـتـمـثـيلي
اجلـامح صوتـا وجـسدا لـيـختـصر
مـــعـــانــاة الـــفــنـــان احلـــقــيـــقي في

قــبـل اكـثــر مـن ربع قــرن او يــزيـد
مـرت (مـجـنـزرة مـكـبث) مـجـلـجـلة
ــمـثـلـ عـلى قــارعـة مـســرحـنـا 
اردني وقراءة صادمة لشكسبير
ولـــكن مـن دون حـــضـــور مـــخــرج
الــعـــمل  احملــظـــور عــلـــيه دخــول
الــبالد الســـبــاب ســـيــاســـيــة ذلك
الـزمن .. حـقـيـقـة كـنت افـكـرـ وانا
جــالس عـلى مــقـعـدي الــوثـيـر في
مـــســـرح الـــرشـــيـــد عـــلى ايـــقـــاع
تـصـفـيق هـائل من قـبل اجلـمـهور
احملتـشـد في الـقـاعـة بعـد انـتـهاء
الــعــرض ـ بــاخملــرج مــاهي حــاله
ـاذا يـفـكـر كـيـف يـشـعر ? االن .. 
وولـــده (الـــعـــرض) يـــســـافـــر الى
منـوع دخولها من مسـقط رأسه ا
دون ان يـصــحـبه ويــكـبــر بـعــيـدا
عــنـه? واالن وبــعــد مــرور كل تــلك
ارد الى مصباحه السنوات عاد ا
فـمـاذا سـيـعـمـل ? و سـيـتورط ?
هل يـتورط (جـواد االسدي) بنص
درامي مـــحــلي ووقـــائع يـــومـــيــة
ضـمون ... عراقـيـة على صـعيـد ا
وحــيــنــهــا ســتــتــداخل اخلــنــادق
واالسئـلة والـرؤى واالصـطفـافات
عـلى صــعـيـد الـتـلـقي ـ كـمـا حـدث
في حــمــام بـغــدادي ـ ام ســيـذهب
ي انـــســاني مـــشــتــرك لــنص عـــا
يـفـهـمه ويــتـعـاطف مـعه الـقـاصي

والـداني مــعـبـرا عن عــلل ولـواعج
انسانية واحدة ? فما اختيار نص
مــثـل (تــقــاســيم عــلى احلــيــاة) اال
انـســجـامـا مع الــروح االسـقـاطـيـة
الـتي عـبـرت عـنـها عـروض الـفـترة
الـسابـقـة مـا قـبل عام  2003حيث
الــتــوريـة والــرمــز واالســتــعـارة ..
الـذهاب الى الـتاريخ الـقد .. الى
الــتـراث .. الى الـبـيـئـات واالجـواء
ـية ..هـادفـا من كل ذلك اعادة العـا
انتاج تلك اللحظة التأريخية التي
لم يـكن حـاضــرا فـيـهـا قـبل خـمس
وعــشـرين ســنـة ـ فـتــرة (الـتـابـو) ـ
ـمثل الى الـوجود والتـجسد .. 

وادوات عــــراقـــــيـــــة خـــــالـــــصــــة 
ـسـرح  مـتـقـاسـمـا مـعـهم رغـيف ا
كـادر شغوف وجمـهور اكثـر شغفا
بــحــضـور تــلك احلــنـكــة والـتــوقـد
ـسرحـي اللـت حتـمالن  معالم ا
الضـبط اجلـمالي وحـيثـيات الـدقة
و(االسـطـويـة) ـ مـن اسـطـة ـ فـيـمـا

تقدم .
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ورب ســــائل يـــســــأل لِمَ لـم يـــذهب
(االسـدي) لـفـضاءات اخـرى ارحب
سرح واكـثر ضجـيجا وصـخبا كـا
الــوطـــنـي والـــرافــديـن  وغـــيـــرهــا
ـسـاحة لـتقـد عـرضه ويـكـتـفي 
صــغـيــرة ضــيــقـة لــكــنــهـا كــبــيـرة

ا ان ـعـانيـهـا ومـدلـوالتـهـا وطـا
زاويـة االنـشـاء الـبـصـري لـلـعرض
ــكن انـشــاؤهـا في هي نـفــسـهــا 
فضـاء العلـبة االيطـاليـة التقـليدي
?. ازعم ان لـهــذا االخـتـيـار دال الت
عديدة ليس فقط على صعيد شكل
ـــســـرحي ومـــواءمـــته الـــعـــرض ا
ـا كــأنـه يــريـد ان لــلــمــضــمــون ا
ـسرحـية يـقـول لنـا بأن الـعمـلـية ا
ـكن ان تقـام في اي مـكان مـهـما
ــكـان كــان مــحـدودا وصــغــيـرا فــا
ك .. بـاالنسان وبـالعقل الذي بـا
سيح يفكـر فيه ..انه يعلمـنا كما ا
:( ان جنهـد في الدخـول من الباب
ــســـرحي الـــضـــيق) فـــالـــعـــرض ا
بدع هو ابن احلـالة التصوفية  ا
بدعة ال يـولد اال بعد ابن الهـدأة ا
مـخــاضـات عـســيـرة وامـتــحـانـات
رهـيــبـة مع الـنـفـس  فـكـان فـضـاء
ــــســــرح الـــذي غــــيـــر مـــنــــتـــدى ا
(االســـــدي) وفــــــريـق عــــــمـــــلـه من
ــاثـلـة في مــواضـعـاته الــبـيــئـيـة ا
الـــوعي اجلـــمـــعي  كـــاســـرا الفق
الـتوقع  بفـضاء اعـادني بأجوائه
حلـــضـــيض (غــــوركي) وقـــراءاتي
االولى لـ(كــيف ســقــيــنــا الــفـوالذ)
وجتـليـات (تشـيخوف) وروحه في
ـــســــرح الـــســـاكن) وســـرديـــات (ا
(شـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــــوف)

تـنطـلق فعـاليـات حفل (تـراث بغـداد) الذي تقـيمه دائـرة العالقـات الثـقافـية الـعامـة بالـتعاون مع
ي. ناسبة يوم التراث العا مجموعة (ايلو) الثقافية 

ـعـلم الـتـراثي الـبـغدادي االصـيل سـتـشـهـد اروقة الـقـصـر عـند ولـتسـلـيط الـضـوء عـلى هذا ا
ـوافق 20 نـيـســان  اجلـاري فـعـالـيـات تـتـضـمن عـرض الـسـاعـة اخلــامـسـة من يـوم اجلـمـعـة ا
مشغـوالت تراثية ومعـرض للكتب الـتي تعنى بالـتراث العراقي ومعـرض للفنـون التشكيـلية وعزف على
الة الـعـود لـلفـنـان الشـاب حـازم ومقـطـوعات صـوفـية لـفـرقـة حلم واغـان تـراثيـة لـلفـنـان حسـ سـماح

وعرض لالزياء الفلكلورية.
عـلم  الذي بـناه كـما يـتـضمن احلـفل جولـة في اروقة الـقـصر تـأخذ احلـضور عـبر الـزمن الى هـذا ا
اخلليفة الـعباسي الناصـر لدين الله سنة  576هـ /  1161م على نهر دجلـة جهة الرصافة حتـديدا في منطقة

يدان. ا

رسالة بغداد
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ـشكـلة التي وهذه تـمثل تفـاصيل ا
يـــواجـــهـــهـــا بـــطل الـــروايـــة ضـــد
الـقـبـيلـة.فـيمـا حـصل فـيلم هل أنت
الـكـرة الـطـائرة? لـلـمـخـرج االيراني
محمد بخـشي على اجلائزة الثالثة
في مـــســــابـــقـــة األفالم الـــروائـــيـــة
القـصيـرة. يروي الـفيـلم الذي تـبلغ

شــهـدت مــديـنــة كــربالء  اخـتــتـام
فــــعـــالــــيـــات مــــهــــرجـــان الــــنـــهج
السينمائي الدولي بدورته الرابعة
والـذي اقيـم في قاعـة مديـنة االمام
احلس العصرية للزائرين للمدة
من  1 ولـغـاية  5 نـيـسـان اجلـاري
وسط حـــــــضـــــــور دولي وعـــــــربي
ومـــحــــلي ضم عــــددا كـــبــــيـــرا من
االعالمــيــ ورواد الــفن الــســابع
من فـنانـ ومخـرجـ ونقـاد عرب
واجــانـب فــضالً عـن ضــيــوف من
ع االســمـــاء الــفـــنــيـــة في ايــران ا

ومصر وسوريا واالمارات ...
ات الـتي قـدمـتـها وتـوالت الـتـكـر
ــهـــرجــان الى الـــضــيــوف ادارة ا
والـى الـلــجـان الــفــنـيــة اخملـتــصـة
بـعـمـلـيـتي الـفـرز والـتـحـكـيم كـمـا
شــهــد حــفل اخلــتــام عــرض فــلــيم
وثـــائــقـي بــعـــنـــوان مـــنـــهــا الـــيك
تـميز يوسف لـلمخـرج اللبـناني  ا
جــرادي اسـتـعــرض الـفــيـلم الـذي
بـــلــغـت مــدته  26دقــيـــقــة قـــصــة
صـحـفي سـوري يـنـقل مـشـاهـداته
خالل مــشـــاركــة الــوفـــد الــســوري
رحـلـتـهم في الـزيـارة االربـعـيـنـيـة
حـيث االنـطالق الـى مـقـام الـسـيدة
زيـنب عــلـيـهـا الــسالم في الـشـام

وصـوالً الى ضـريح االمـام احلـس
في كـربالء والرحلـة شهدت الـكثير
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واعـلن رئـيس الـلـجان الـتـحـكـيـمـية
الـفـنــان مـحـمـود ابـو الـعـبـاس عن
هرجان نتائج االفالم الـفائزة في ا
إذ حـصـل فـيلـم األم مـاري لـلـمـخرج
الــشـاب االفــغــاني صـدام وحــيـدي
سابقة األفالم على اجلائزة االولى 
الـروائــيـة الـقــصـيـرة في مــهـرجـان
الـنهج السيـنمائي بـدورته الرابعة
والـذي اخـتتم فـعـالـياته مـسـاء يوم
ــوافق  /5 نـــيــســان / اخلـــمــيس ا
 2018 في مـديــنـة االمــام احلـسـ
ديـنة كربالء الـعصـرية للـزائرين 
ـقـدسـة. يـسـتـعـرض الـفـيـلم الـذي ا
تـبـلغ مـدته  19دقـيـقـة قـصـة ماري
مـع ابنـتـيهـا إذ يـعـيشـون في قـرية
نائـية في افـغانسـتان لـديها ابـنها
الوحـيد في اجليش وقـد علمت من
خـالل االذاعـة بـأن قـاطـعـا قـد سـقط
وهـو قـاطـع ابـنـهـا فـتـقـرر الـذهـاب
النــقــاذه فــتــذهب وحتــصل بــعض
شاكل التي حتل بطريقة خاصة. ا
بــيـنـمـا حــصل فـيـلـمــاون لـلـمـخـرج
الـــهــنـــدي تي سي بـــراســانـــا عــلى

اجلائزة الثانية في مسابقة األفالم
الـروائيـة الـقـصيـرة. يـركتـز الـفـيلم
الــذي تــبـلـغ مـدته  12دقــيــقــة عـلى
فـكرة فـحـواهـا انه وعـلى الرغم من
الــبــشـــريــة لـــهــا نــفـس الــنــوع من
ـكن ان تـكـون االحـسـاس فـإنــهـا 
مــتــبــايــنـة بــســبب افــتــقــارهـا الى

اخلـبــرة اخلــارجــيـة
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مدته  15دقـيـقـة قـصـة مـشـاجـرة ما
بـ جنـود وانـاس يـتوسـطـهم سلك
شاكل شائك يكرر االطفال احداث ا
مع اجلــنــود طــلــبــا لــلــحــريـة الــتي
يـبــحــثـون عــنـهــا كــرة الـقــدم الـتي
تـتـوسـطـهم جـعـلـتـهم يـلـعـبـون كـرة
الطائـرة ب الـسلك بـروح تنافـسية

تنتصر بها قوة الشعب.
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جـائـزة االفالم الـوثـائـقـيـة كـانت من
نـصيب فيـلمتـحت األرض للـمخرجة
االســبــانــيــة نــايــرســانــز فــونــتس.
يـتـنـاول الـفـيلـم  الذي تـبـلغ مـدته 7
دينة التـي تسكنها دقائق ظاهـرة ا
الـنـسـور الـسـوداء فـمـن بـ االفرع
التي تـستطـلعهـا الكـاميرا نـكتشف
حـالة عـجيـبـة النـسور الـتي جتوب
الــســمــاء تـنــتــظــر مــوت االنــسـان
بينما االنسان يبحث عن حياته ب

النفايات.
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ـيـشن حـصل عـلى جـائـزة افالم اال
فـيلم  ذكرى لـلمخـرج التايـلندي
الــــتــــوأمــــ نــــاتـــــشــــابــــات دريف
وجـامـتـاكـسـا. يـروي الـفـيـلم  الـذي
تبلغ مدته  5دقائق  قصة فتاة في
راهـقة تـأخذ الـقطـار الى بلد سن ا
طـفولـتها وبـعد انتـهاء احلرب في
البالد رحـلتهـا كانت خالل احلرب
والـعنف الـذي ادمى ذكريـاتهـا بعد
حـ من الزمن فـأعادت الـذكريات
شوقاً لوالدها الذي راودها الذكر.
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امـــا االفالم الـــتي حـــصــلـت عــلى
الـشـهـادات التـقـديـرية  جلـهـودها
ـــتـــمـــيـــزة في مـــســـابــقـــة افالم ا
ـهـرجان الـسـينـاريـو اخلـاصـة بـا
فيـلمي:  2038لـلـمخـرج الـعراقي
مـحـمـد نـوري والـذي تـبـلغ مـدته
 12دقـيــقــة ومن انــتــاج قــنـوات

شريط أسباني يحصد جائزة األفالم الوثائقية في مهرجان النهج السينمائي 

اجملـتـمعـات واالنـظمـة الـسيـاسـية
ــتــخـلــفــة الــتي التــقــيم وزنــا له ا
ولـفـنه  والـسؤال الـفـلـسـفي الذي
عـــبــر عــنه (ايــفـــان) بــتــشــخــيص
(حـــيـــدر جـــمـــعـه) في انـــثـــيـــاالته
ـضطـربة التي وتبـدياته الذاتـية ا
ــثـقف عـبــرت عن ازمــة ومــحـنــة ا
وجــوعه الى احلــريــة واحــســاسه
بـاالخـر وانـدكـاكـه بـاجملـتـمع عـلى
ــتـــعـــال  كــان الــرغـم من وعــيـه ا
بــــحق صـــوتـــــــا ادائــــيـــا اصـــيال
ضــابـــطــا لــتـــحــوالته الـــداخــلــيــة
واخلارجـية فـي اداء الشـخصـية 
اســتــطـاع ان يــشق طــريـقـه فـيــهـا
بـوعــورة في ظل مـنـافــسـة ادائـيـة
وتــبـــار تـــمـــثــيـــلي شـــديـــد  كــان
لـ(ايـغوركا)(امـير احسـان) حصته
فـــــيـه بـــــنـــــسـق جـــــنـــــح نـــــحـــــو
(الـــــكــــومـــــيــــديـــــا) كـــــأنه صــــوت
ـتــهـكم فـي الـعـرض تـشــيـخــوف ا
حــامال لــســر الــعــرض ومــفـتــاحه
ـتـحـول كـلـمـا حاولت (انـفـراجه) ا
ــشـــاهــد ان تـــقــطـب جــبـــيــنـــهــا ا
وتـأخــذنـا نــحـو اجلــديـة والــتـأزم

والـــصــــرامـــة  بــــحــــضـــور راسخ
ومـسـتـقـبل بـاهـر  وحـاول (جاسم
مـحمـد) ان يـقـدم شـخـصـيـة رئيس
االطـبـاء في مـشـهـد الـذروة ويـكون
قـريـبـا من حـالــة الـشـر والـفـظـاظـة
الــتـي جتــســدهــا بــنــوايــا ادائــيــة
مـتمـيزة كـان لهـا ان تتـمظـهر اكـثر
لو كانت مسـاحة الدور وحتوالتها
اكـــــبـــــر  والـــــعـــــازف الـــــصـــــامت
(مـكـسـيـم)(امـ مـقـداد) مـوسـيـقى
الـعــرض ومـنـظـومـتـهــا الـسـمـعـيـة
ــبـــهــرة  عـن تــوقـــد مــيـــلــودي ا
ـــوسق اســـهم فـي الــتـــصـــعـــيــد
الدرامي خصوصا في مشهد حفلة
ـيالد  وطلـبة مـعهد الـفنون عيد ا
اجلـمـيــــــــلـة نـزالء الـعــنـبـر كـانـوا
مــثـاال لـلــضـبط واحلس بــجـسـامـة
ـناط بهـم فكـانوا صورة الـواجب ا
الــعـرض ولــوحـتــهـا الــتـشــكـيــلـيـة
ــائــزة  احــيـي عــلي الــســوداني ا
ضــــــوء الــــعــــرض وتـــكــــويــــنـــاته
تـعـاليـة وبـقيـة الـكادر الـبصـريـة ا
صـــمـــيـم حـــســــــــب الـــله وبـــهـــاء

خيون .

كربالء الفضائـية للكاتب مصطفى
ســتــار الــركــابي تــصــويــر حــسـ
ــشــهــداني االســدي تــمــثـــيل طه ا
.يتـحـدث الـفـيلم عـن رائحـة كـريـهة
ــوجـودين مــجــبـرين جتــعل كــول ا
عـلى ارتـداء كـمـتـمـة االنف لـذلك ال
ـكـن الحد ان يـرى وجه االخـر في
مدرسة متـروكة وسط مدينة مدمرة
بـــالــكـــامل ثـالثــة طـــوابـــيــر داخل
ــدرسـة لــتــسـلــيم اجلــثث يــبـحث ا
فـــيــهــا االب وابـــنــته عـن جــثث كل
مـــنــهـــمــا. وفـــيــلم  +o لــلـــمــخــرج
الـعراقـي وثاب الـصـكر تـبـلغ مدته
 11 دقـيــقـة من انــتـاج مــجـمــوعـة
قـنـوات كـربالء الفـضـائـية لـلـكاتب
مصطفى الركـابي وتصوير الفنان
ـبدع مـصطفى كـامل تمثـيل امير ا
ـاجــد  وعــبــدالــله غــريب. يـروي ا
الــفـيـلم قــصـة شــاب اسـمه يـوسف
تشتغل لديه الغيرة بعد ان اصبح
ــثال وجنــمـــا رغم مــرضه اخـــوه 
بـــالــســرطــان وهـــو يــشــاهــد عــدم
اهـتـمـام االخـريـن به لـيـحـاول لـفت
االنـظــار نــحـوه بــطـريــقــة غـريــبـة
الفـيلم يـحمل في مـضامـينـه رسالة
رضى انـسانيـة تعرض االهـتمام 
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بيـنـما فـاز بجـائـزة جلنـة الـتحـكيم
اخلـاصـة بـالـفـيـلم الـوثـائـقي حـياة
ــصـري مــهـنـد طــاهـرة لــلـمــخـرج ا
ديــاب. يــســتــعــرض الــفــيــلم مــرأة

تتحدث عن قصة جناحها.
ـــــهـــــرجــــان جلـــــانــــا وخـــــصص ا
متـخـصـصـة وفنـيـة  تـوخت الـدقة
ـــصـــداقـــيـــة فـي فـــحص االفالم وا
ـــشــاركــة لـــلــوصــول الـى نــتــائج ا
تـستنـد للـفكـر السـينـمائي احلديث
وجمـاليـات الصـورة والتـأثيـر على
ـا يــوفـر فـرص مـتـقـدمـة ـتـلـقي  ا

لـلـجــيل الـســيـنـمــائي الـقــادم بـقـوة
لـلـعمل عـلى انـتـاج سـيـنمـا رصـيـنة
بـعـيـدة عـن االسـتـسـهــال والـتـعـالي
ـفـرطـة بالـنـفس دون بحث والـثـقة ا
وتــدقــيـق واكــتــشـــاف إذ شــاهــدت
الـلـجنـة الـتحـكـيـميـة الـرئيـسـية 96
فيلما توزعت على ثالثة اقسام هي:
االفالم الروائيـة القصيرة  74فيلما
/ االفالم الــوثـائــقــيـة  18فــيـلــمـا /
افالم مـسابقـة السيـناريو  4افالم /
ـيشن  38فـيلـما من 117 افالم اال

دولة.
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ـشرفـتـان على واوصت الـلـجنـتـان ا
ـهـرجـان بـاحلـرص عـلى مـسـابــقـة ا
اسـتــقـطـاب افالم من انــحـاء الـعـالم
ـــعـــروضــة. بــهـــدف اثـــراء االفالم ا
ـشـاركـات وحتـديـد عـدد مـعـ من ا
ــسـابـقـة الــرسـمـيـة لـكل دولـة في ا
فـضال عن اضـافـة صـنف من االفالم
ــمـــيــزة لـــعــرضـــهــا عـــلى هــامش ا
ــهــرجــان و ضــرورة اســتــحــداث ا
جلـــنــــة حتـــكـــيم خــــاصـــة بـــاألفالم
الوثائقية ورفع سقف عدد اجلوائز
ــســـابـــقــة وحـــسب عــدد في هـــذه ا
ــشــاركـة  وتــرجــمـة االفالم االفالم ا
ــشــاركــة الى الــلــغـتــ الــعــربــيـة ا

واالنكليزية بأمانة. 
هرجان اخملرج حسن وقال مدير ا
الـهـاني  نـأمل ان تـكـون هذه االفالم
لـهـا دور كــبـيـر في تـصـحـيح مـسـار
اجملـتمع نـحـو حيـاة رغـيدة وأكـبر
دلـــيل عــلـى هــذا الـــتــواصل تـــنــوع
الـــضـــيـــوف إذ اســــتـــضـــفـــنـــا 48
شــخـصـا من خــارج الـعـراق رغم ان
يـزانـيـة  تخـفـيضـهـا الى الـثلث ا
ـقرر في السـابق مشيراً من احلـد ا
الى انه هـــنـــــــالـك مــســـاعي نـــحــو
انــشــاء دار ســـيــنــــــمــا في مــديــنــة

كربالء ...

لقطة من مسرحية تقاسيم على احلياة جلواد االسدي

ملصق الفيلم االفغاني


