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جمعية التشكيلي تفتتح أكبر كرنفال للشباب 

ـشاركون فيـها نصبـا جتسد بطـولة وصبر ـسابقـة التي اعلنـتها امانـة مجلس الـوزراء بعنوان صـرح العراق والتي يـنفذ ا قال عـضو جلنة اخـتيار النـصب الفائزة في ا
العـراق والعراقـي الفـنان بالسم محـمد لـ ( الزمـان ) ان ( الفن العـراقي ومنـذ ستة عـشر عامـا لم تعد له ثـقة بالـدولة فعـندما صـارت الفكـرة باقامـة صرح للـنصر في
شكلة ان الفنان فقدوا الثقة بالدولة فقط على ثال فكانت الفكرة ان تقام مسابقة لصرح النصر ولكن ا العـراق كمعلم مهم كما هو معلم باريس برج ايفل على سبيل ا
الورق  او دعـاية انتخابـية فتشـكلت جلنة حتـضيرية من اصحـاب االختصاص والـشان واعطت االمانـة العامة جملـلس الوزراء الصالحية الـكاملة الى الـلجنه بالـتحضير
ادية للجوائز والطاقة سابقة وتوفير كل االدوات للمسابقة الطاقة ا شاركة وبعد التداول  االعالن عن ا ـسابقة فقررت اللجنة تخصيص جوائز لالعمال الفائزة وا الى هذه ا
ـسابقة فصار مـلفا كامال واعلن بكـتب رسمية فتم استالم عـدد من االعمال بلغ عددها  42 عـمال من كافة مدن س الفنان وجود ثقـة وجدية في تفاصيل ا التـنفيذية وبعـد ان 
العـراق تقريبا ومن خارجه لتنفيذ فـكرة صرح عراقي فكرة وتنفيذا وحتـكيما فقدمت اللجنة االولـية مالحظاتها وهنالك فكرة ان يـكون االول ببغداد والثاني في الرمادي والثالث
بـالغ على االعمال الـعشرة  الفـائزة االولى اذ سيحـصل االول على مبلغ  250 الـف دوالر والثاني 150 ألـفا والثالث  100 الف دوالر فـيما يـكون مبلغ ـوصل  وتتوزع ا في ا

اجلوائز السبع االخرى   50 الف دوالر .
سابقة  االم العام جمللس الوزراء عـلي العالق فيما ضمت مجموعـة من االختصاصي و نقل النصب التي جتـسد الروح الوطنية للعراق × وترأس جلـنة اختيار االعمال الفائزة بـا

الكبير من مقر جمعية التشكيلي الى امانة مجلس الوزراء الستكمال ترشيح واختيار االعمال الفائزة .

رسالة بغداد

 œ«bGÐ sÒ¹e¹ e — sŽ dL¦ð dBM « Õd  WIÐU

27

في انــحـاء الـعـالم  فـهــنـيـئـا لـكم والف
مرحـى لهذا الـكرنفـال الشبـابي اجلميل

 (
ـية وثقـافية ووصفـت شخصـيات اكاد
ـشـهـد ــعـرض بـاحلــدث الـكـبـيــر في ا ا
الـــتـــشــكـــيـــلي الـــعــراقـي يــحـــسب اوال
جلمعية الفنان العراقي التشكيلي
كـونــهـا تـمـكـنـت ان جتـمع هـذا احلـشـد
ــبـدعــ حتت الــشــبــاب الــكــبــيـر مـن ا
جـائـزة عـشتـار لـلـشـبـاب وهـو يـعلن ان
الــــعـــراق مـــازال وســـيـــبـــقى مـــعـــطـــاء
بــابــداعـاتـه الـفــنــيـة واالبــداعــيــة الـتي
التـنـضب وخـيـر دليل مـانـراه الـيوم من
اعـمـال ابـداعيـة كـبيـرة تـقف الى جانب
ـية وحـقا انـنـا نفـخورون االعمـال العـا
بـهـذه االنـامـل الـشـبـابـيـة الـتي سـجـلت
وسـطـرت لـنـا مالحم تـشـكـيـلـيـة مـبـدعة
وعــبـــرت عن عــشـــقــهم وحـــبــهم لـــلــفن
الــتـــشــكـــيـــلي الــعـــراقي وهم مـــازالــوا
يـــبــدعـــون مــتـــحــدين كـــافــة الـــظــروف
احلــرجــة من اجل ان يــبـقـى الـتــشــكـيل
الـعـراقي مـتـربـعـا عــلى قـائـمـة الـفـنـون
العربية التشكيلية ويحجز له مكانا في
ي وبـجـدارة ـشـهـد الـتــشـكـيـلي الــعـا ا

واستحقاق .
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وتــشـكــلت الــلــجـنــة الــتــحـكــيــمــيـة من
حـسن ابراهيم  الفـنان قـاسم سبتي 
قــاسـم حــمــزة  ســتــار لــقــمــان  ســعـد
الــربــيـعي  حــسـام عــبــد احملـسن  طه
وهـــيب ومـــحـــمـــد شـــوقي .  وتـــوزعت
ـعــرض عـلـى الـنــحـو الــتـالي جـوائــز ا
جــائــزة الــرسم كـــانت االولى لــصــبــاح
حــمــد  والــثــانــيــة لــوســام عــبــد جـزي
والـثالـثـة لـبسـام زكي وحـيـدر الـزعيم 
جـائـزة الـرسم الــتـقـديـريــة .. الـفـنـانـ

ـــا قــــاسم  عـالء الـــديـن مـــحــــمـــد  د
مـاريـاسـروح  مــحـمـد فـاضل  مـيـسـاء
محمد  نور عبد علي وياسم محمد .
جــائـزة الــنــحت الــتـقــديــريـة كــانت من

في اكــبـر جتـمع جـمـاهــيـري نـخـبـوي
حــضــر الــقــاعــة الــكــبــرى جلــمــعــيــة
الـفنـانـ التـشـكـيلـيـ العـراقـي في
بغداد اعلن عن افتتاح معرض جائزة
عـــشــتــار 2018 لـــلــشــبـــاب  وشــهــد
ـعرض الـذي افتـتحـته  رئيس جلـنة ا
الثـقـافة الـنـيابـيـة في مجـلس الـنواب

ميـسـون الدمـلـوجي  ورئـيس جمـعـية
الفنان التشكـيلي العراقي الفنان
قاسم السبتي مع نخبة من رواد الفن
الــتــشـكــيــلي الــعـراقـي وشـخــصــيـات
ــيـة واسـتـمـر ثـقـافـيــة وفـنـيـة واكـاد

دة شهر.   عرض  ا
وقــال رئـــيـس جــمـــعـــيـــة الـــفـــنـــانــ

الـتشـكـيلـيـ الـعراقـيـ الفـنـان قاسم
سـبـتي بـكـلـمته ان ( سـعـادتـنـا كـبـيرة
اليوم ونحن نرى هـذه النحبة الرائعه
من شـباب الـتـشـكيـل العـراقي تـعـثرت
وانـا احــاول جـاهـدا ان اجــمع قـدرتي
عــلى كــتــابــة كـــلــمــة بــحــقــهم وبــحق
معـرضهم الـذي ضم اكثر من نـئة عمل
فــنـي تــنــوع مــابــ الـــرسم والــنــحت
ـا فـيـهـا والول واخلـزف والـكـرافــيك 
مــرة مــنــذ انــطـالق مــســابــقــة جــائـزة
عــشـتــار فـنــانـ شــبـاب من شــمـالــنـا
احلـبــيب لـطـنـني الاســتـطـيع كم نـحن
فــخـورون بــكم وانــتم تــثــبـتــون لــهـذا
الــــعـــالم الــــواسع قـــدراتــــكم اخلالقـــة
بـتـنـوعـهـا االسـلـوبي الـثـر وبـجؤاتـكم
ن تـوقفـوا عند الـتي فاجـئت الكثـير 
سـتهلـكة واوقـولها اعـتاب جتاربـهم ا
بـوضـوح ومحـبة من ان بـعـضاالعـمال
وخــاصـــة الــفــائـــزة مــنــهـــا تــتــشــرف
بـعـرضـها الـكـثـيـر من قـاعـات الـعرض

طلب  حسن سبغ نصيب احمد عـبد ا
ونـــصـــيـــر عـــبــود  ,جــائـــزة اخلــزف 
اجلـائـزة الـثــانـيـة عـلي قـاسم  جـائـزة

اخلزف التقديرية ضحى علي .
ـشــاركـون فـي الـرسم اثــيــر مـحــمـد  ا
احـمــد الــبـدري  احــمـد فــالح  احــمـد
نبـيل  اديان كر  اسـامة اجلبوري 
اسـراء فـارس  انتـصـار مـناف  اوزان
عـثــمـان  ايـاد بــانـدي  ايـوب رؤوف 
بــان مـحــمــد  تـســنـيم مــيــثم  جـعــفـر
صالح  جيـهان هادي  حـسن شهيد 
حس هاشم  حميد البغدادي  حيدر
جــواد  حـيــدر خـيــال  حـيــدر فـاخـر 
داليا جبار دينا القيسي  رافت زهير 
رسل وليد  رشا بـاسم  رفعت طاهر 

رنــد الــربــيــعي  رنــيم كــفــاح  زهــراء
الــبــغــدادي  زين الــعــابــدين مــجــيـد 
زينب اجلـبوري  زيـنه االسدي  ساره
العـبـيـدي  سـرى سعـد  سـرى عـماد 
ســمـاره هــيـثم  ســمـر الـدبــاغ  سـيف
سـعـيد  شـوان سـمكـو  صـبا حـبيب 
صالح مهدي  طيبة الساعدي  عباس
هـاشم  عـبد االله نـبـيل  عـبد الـوهاب
رزاق  عـزت مــانع  عالء مـنــذر  عـلي
عبد الـله  علي ماهر  عـمار الشمري 
عمار مـزهر  عمر خضـير  عمر فارس
 غفـران وسام  فـراس فاضل  كارزان
غــريب  كــوردســتــان احــمــد  مــحــمـد
عـبـاس  مـحـمـد عـلي  مـحـمـد فهـمي 
مـروه احلـائك  مر قـاسم  مـصـطفى

فـارس  مــصــطــفى مــحـمــود  مــهـا
طالب  مهند مـحمد  ميام صالح
 مـيالد مـحــمـد  مـيـنـا عـلي  نـبـيل
عــلي  نــور الــوائــلي  نــور صــبـاح
نــور عـلي نـوري  نـور قـاسم  نـور
هدال مـسـلم  هلـكـوت اسود  مـيـثم 
هــلـوان عـادل  بــاسـر طــالب ويـسـر
مـيــران . الـنــحت .. اومـيــد مـدحت 
جمال اخملتار  زهراء فاضل  زينب
ميران  عقيل خريف  محمد حس

 مـرتضى حـسنـ ويوسف سـتار .
نـاسبة احـتفـالية كـبيرة وسـتقـام با
لــتـــوزيع اجلــوائــز عــلـى الــفــائــزين
ســيــعــلن في وقــتــهــا مــكــان وزمــان

الكرنفال الكبير . 

 «œUI²½ù« rſ— ÍdO¼ULł l Ë ∫WO*UF « VŽd « Âö √

تعبير جديد يرّوج على ألسنة كبار منتجي هوليود

وكاميرا!
ـنفرة في ولم تـتحسن تـلك الصورة ا
منـتصف العقـد األول من األلفية ح

نشار" احتـوت أبرز سالسلهـا مثل "ا
و"الفندق" على مشاهد شنيعة دامية.
ورغـم مـا حـقـقـته من أمـوال طـائـلـة -
نـاهزت  975 مـلـيون دوالر لـسـلـسـلة
ـــنــشــار" - إال أنــهــا أصــابت أفالم "ا
تـفرج بالغـثيان. وال غرو أن مـنتجا ا
يــضع الـفـوز بــاألوسـكـار أو الــبـافـتـا
نصب عينيه ال يود أن تقترن سمعته

بأفالم من هذا القبيل.
يـتـذكـر رامـلي حـ عـرض فـكـرة أحد
األفالم عـلى شـركـة إنـتـاج بـريـطـانـية
سـؤولـة "ملء فـمـها! كـيف ضـحـكت ا
أشـــفـــقت عـــلي وأست حلـــالي في آن
واحـــد قــائـــلــة: نـــحن ال نـــنــتج أفالم
رعب!" ومـن يــومــهــا ويـــصف رامــلي
أفالمـه بــــــأفالم "درامــــــا الــــــعــــــيـــــار

فهـل قصد لي-هـيل أن أفالم الرعب
عـتادة ليست "درامـا ذكية" وليس ا
ذات "مـعان رمـزية"? إذا كـان هذا ما
قـصـده فــعـلـيه أن يــخـشى مالحـقـة
معجبي تلك األفالم له بشكل مرعب

على غرار مالحقات الزومبي!
لـكن لي-هــيل لــيس الـوحــيـد الـذي
مــيــز بـ الــرعب ومــا بـات يــعـرف
بـ"الــــــــرعـب الــــــــراقـي" فــــــــجـــــــون
ـشارك في كـراسيـنسـكي اخملرج وا
" قـال في تـألــيف فـيـلم "مـكـان هـاد
مــقــابـلــة أن فـيــلــمه ال يـســيــر عـلى
خـــطى أفـالم الـــرعب الـــعـــاديـــة بل
يــســـتــلـــهم "أفالم الـــرعب الــراقي"
قــاصــدا تــلـك األفالم الــتي عــرضت
مـؤخـرا ولـقت حـفاوة غـيـر مـعـتادة

من قبل النقاد.
ومـن تــلك األفالم فـــيــلـم "بــابــادوك"
( (2014الــــغـــامض لألســـتـــرالـــيـــة
جــيــنــيــفـر كــيــنـت و"الــســاحـرات"
( (2015إخـراج روبرت إيـغرز الذي
بكر يدور خالل حقبة االسـتيطان ا
ألمــريــكـــا وفــيــلم ديـــفــيــد روبــرت
ــمـتـنع "أعـراض مـيـتــشل الـسـهل ا
الحــقــة" ( ?(2015و"الــلـــحم احلي"
( ?(2016األكـثر نـضـجا لـلـمخـرجة
الفـرنسـية جـوليـا دوكورنـو فضال
عن "أخـــــــرج مـن هــــــنــــــا!" ((2017
ــرشح لألمـــريــكي جــوردن بـــيل وا
ـناهـضته لـلعـنصـرية - لألوسكـار 
يـضــاف إلـيـهــا "بـالــوراثـة" تــمـثـيل

توني كوليت الذي يعرض حاليا.
تــمـتــاز تـلـك األفالم بـعــمق الـفــكـرة
ا ألـفـناه من أفالم واجلرأة أكـثـر 
الرعب ما حدا بصحفي لوصفها
لـيس فقط بالـرعب الراقي بل بـأنها

"جتاوزت حدود الرعب نفسه".
وقال آخرون عـنها إنها "رعب ذكي"
وأنـها "أشـمل من الـرعب" وغـيـرها
ـقصـود هو من األوصـاف - وكأن ا
الــنــأي بـهــا عن أفـالم الـرعـب. لـكن
احملبـ ألفالم الرعب كما عـهدناها

ال يـسـعدهم هـذا الـتـعالي والـتـقـليل
ـــســـتـــمـــر مـن شـــأن األفالم الـــتي ا

يعشقونها.
وقـد أوجـزت الـروائـيـة والـنـاقـدة آن
بــيـلــســون بـالــتـعــبــيـر عـن مـشــاعـر
عـجب بتـغريدة قالت فيـها: "كلما ا
جنح فــيـلم رعـب سـارعــوا لــوصـفه
ـتـمـيز). بـ(الذكي) أو (الـراقي) أو (ا
ـقتون أفالم الـرعب ويريدون إنهم 
وصف الـــنـــاجح مـــنـــهــا بـــأي شيء
ـؤلـفة واخملـرجـة إبريل آخر!". أمـا ا
وولف فـمضت أكـثـر من ذلك قـائـلة:
"ســيـجـن جـنــوني لـو لـم يـكــفـوا عن
وصـف تـــــــــــلـك األفـالم بـ(الــــــــــرعـب
الــراقي)! إنــهــا أفالم رعب فــحـسب
ولـيس مـا يــضـيـر في ذلك! لـيس كل
فـيـلم أحـبه أسـارع لـوصـفه بـالـفـيلم

(الراقي)!"
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وصلت عائداته على مستوى العالم
إلى  255مــلــيــون دوالر بـــيــنــمــا لم
يتكلف إنتاجه أكثر من  4,5مليونا
ـا كانت ا كـانـتا عـلى حق ور ور
تلك األفالم "الراقـية" ليست إال أفالم
رعـب اسـتـقـبــلت اسـتـقـبــاال حـسـنـا
ـــــا ال يــــجـب وصف أي فـــــيــــلم ور
بــالـرقي اعــتـبـاطــا! وبـالـبــحث عـلى
اإلنتـرنت جتد أن تـعبـير "فـيلم راق"
لـم يـــصـــدر أول مـــرة لـــوصف أفالم
مــثل "بــابــادوك" و"الــسـاحــرات" بل
'Elevated كان أول ظـهور لـلتـعبـير
 'horrorبــاإلجنــلـيــزيــة عــلى إحـدى
الالفتات عام  .2010وفي  2012قال
أحدهم إنه "تـعبير جـديد يروج على
ألـســنـة كــبـار مــنـتــجي هــولـيـوود".
وهــذا الـــتــعــبــيـــر إن دل عــلى شيء
لتبسة ب ا يدل على العالقة ا فإ
هـــولـــيـــوود وأفالم الـــرعب; فال هي
حتــبـهــا وال هي تــسـتــطـيع احلــيـاة

بدونها!
ون راملـي مخرج أفالم ويـقول سـا
"األحياء واألمـوات" و"أحمر وأبيض

وأزرق" و"فـاشونـيـسـتـا" إنه لـيست
هنـاك طريـقة مـحددة لـضمـان إنتاج
أفالم مـربــحـة غـيـر أن أفالم الـرعب
"من أكــثـــر األفالم الــتي تـــدر ربــحــا
مقارنة بنفقات إنتاجها وال يلزم أن
تـعنَـون بقـائمـة من الطراز األول بل
يكـفي االعـتـماد عـلى حـمـلة شـعـبـية
تـثـيـر ضـجـة عـلى اإلنـتـرنت كـمـا ال
داع إلنــفــاق  120مـــلـــيــون دوالر إذ
ــكن إنــتــاج فـيــلـم بـثـالثـة مـاليـ

دوالر فقط".
ـنـتـجـون عـلى أفالم ومن ثم يــقـبل ا
الــرعب العــتــبـارهــا األقل مــخــاطـرة
بــاالســتـثــمــار ولــكن هــذا "اإلنــفـاق
شاهد القليل" إضافة إلى الدماء وا
الــبــشـعــة - شــئـنــا أم أبــيـنــا - هـو
الــســـبب فـي الــنـــظـــر لــتـــلك األفالم
بــازدراء بــاعــتــبـارهــا بــديال لألفالم
احلـقـيقـيـة وأنـهـا تُنـتج بـغـرفـة قـبو

الثقيــــل".
ويعتـرف دان برلينـكا مؤلف األعمال
الـتـلــفـزيـونــيـة احلـائـز عــلى جـائـزة
تخصص في البـافتا البـريطانيـة وا
الـرعب بـأنه اسـتـخـدم وصـفـا بديال
هــو "اإلثــارة والـــغــمــوض" لــيــطــرح
مــــؤخــــرا فــــكــــرة ســــلــــســــلــــة رعب

تلفزيونية.
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ــؤرخ الــســيـــنــمــائي تــيم ويــقــول ا
سـنــيـلــســون مـؤلف كــتـاب "أشــبـاح
الــنـســاء - رعب هـولــيـوود وجــبـهـة
الـداخل" إن احلــرج من أفالم الـرعب
لـيس جــديـدا "فــرغم الـنــجـاح الـذي
أحــرزته أفالم رعب راقــيـة وراجــحـة
بـ آن وآخـر في تــاريخ الـســيـنـمـا

كان مـنـها فـيلـم (ريبـيكـا) عام 1940
و(طارد األرواح) عام  - 1973ما نبه
ـا لــهـا من ــشـاهــدين  ـنــتـجـ وا ا

جــاذبــيــة - فــإن هـولــيــوود مــازالت
تــسـتـخـدم تـعـبــيـرات مـثل "مـثـيـرة"
"صادمة" "غامضة" "دراما نفسية"..
ـلــتـصــقـة إلخ لــتـفــادي الــوصـمــة ا

بأفالم الرعب".
ـا جـاء الـتـحـرر نـسـبـيا مـن تلك ور
الــوصــمـة عــلى يــد شــركــتي إنــتـاج
مستقلـت وهما بلوم هاوس (التي
أنــتــجت "أخـرج مـن هـنــا" و"فــصـام"
ـنتـجة و"الـتـطهـر") وشـركة ) A24ا

لـ"بالوراثة" و"الساحرات").
ركـزت الـشــركـتـان عـلى أفالم الـرعب
ــعــتــمــدة عـــلى الــفــكــرة أكــثــر من ا
ـشـاهـد. ومع ذلك ال يـحب اجلـمـيع ا
الـشــكل اجلــديــد لــتــلك األفالم فــقـد
أطــلق بـريت إيـســتـون إلـيس مـؤلف
"نـفوس أمريـكية مـعقدة" تـغريدة في
فـبـرايـر/شـباط  2016قـال فـيـهـا: "ال
أحب إطالقـا نوعـية األفالم اجلـديدة
الـتي تـوصف بـ(الـرعب الـراقي) من
أمثال 'أعراض الحـقة'و’عمت مـساء
أمي 'و’بــابــادوك 'و’الــســاحــرات"!'
ورغم ذلك فـــجــمـــعه تـــلك األفالم في
حزمـة واحدة يـعـد إقرارا مـنه بأنـها
لـــيــــست مـــجـــرد أفالم رعب ذائـــعـــة
ـا يـجــعـلـهـا الـصـيت بـل تـمـيــزت 

قائمة بذاتها.
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ويــــــــــــســــــــــــاوي وصـف أفـالم رعـب
بـ"الـرقي" و"الـذكـاء" ضـمـنـيـا اعـتـبار
بــقـيــة أفالم الــرعب أدنى شــأنــا مـا

يضايق عشاق تلك األفالم.
يقول بـرليـنكا: "حـينـما عُرض 'طارد
األرواح 'أول مـــــرة أدرك اجلــــــمـــــيع
تـمـيـزه كـفـيـلم ومع ذلك لم يـشـكـكـوا
فـي اعـتـبـاره فـيــلم رعب وهـو كـذلك
دون شـك بــــدلــــيل أنـك جتــــده عــــلى
األرفـف اخملـــصـــصــــة ألفالم الـــرعب
ــاضي كـان ــحـال الــفــيـديــو. في ا
ـكن مـدح فـيـلم رعب دون الـتـقـلـيل
مـن شـــأن بــــقـــيــــة األفالم مـن نـــفس
النوعية". من الـناحية األخرى يبوح
برليـنكا بـسبب آخر يـجعله ال يـحبذ
وصف أفالم الـرعب بـاألفالم الراقـية
(بـخـالف مـا يـنـطـوي عـلـيه الـوصف
من تعال من النـقاد) فهو يخشى أن
تـــخــــرج تـــلـك األوصـــاف أفـالمه من

دائرتـها اخلاصة كـأفالم "متمردة"
لتـصـبح أفالمـا حتظى بـاالحـترام

تعارف عليه. ا
ويـقول: "مـحـبـو أفالم الـرعب مثل
ـوسيـقى يشـتكون من أن عـشاق ا
ـألـوف ال فــرقـتـهم اخلــارجـة عن ا
تـلــقى تــقـديــرا كـافــيــا وإن القـته
اشـتـكـوا من أنـهـا بـاتت كـغـيـرهـا
يزها! في الواقع ليس لديهـا ما 
نــحـن نــحب أفالم الــرعب الــتي ال
تـروق لـلجـمـيع نـحب خـشونـتـها
وصـعـوبتـهـا وإقرارهـا بـأبـشع ما
فــيــنــا وهـو الــســبب الــدفــ في
رفـضـنـا لوصـفـهـا بـ(الـرقي) الذي
يــحــرمــهــا من كــونــهــا مــغــمــورة

ودفينة تمس بواطننا".
ويــبـــدو أن تــلك األفـالم اجلــديــدة
ـشاهدين ـنتج وا بـاتت جتبر ا
على تـعديل توقعـاتهم وهو األمر
اجليد إن اسـتمر إنتاج أفالم ذات
دى الطويل جودة عـالية. وعـلى ا
يـــرجح أن يـــخـــتــــفي وصف تـــلك
األفالم باألفالم الـراقيـة لـتنـضوي
بـــبـــســـاطـــة ضـــمـن أفالم الـــرعب
عــــمــــومــــا مـن قــــبــــيل "مــــجــــزرة

يكروويف" و"اجلمعة ."13 ا
يــــقــــول رامـــلـي إن ســـاحــــة أفالم
ـريع الـرعب تــتـسع لــلـرخــيص ا
والــــذكي واجملــــدد واخلـــارج عن
كنني وصف ألـوف مضيفـا: " ا
فــيــلم الــغـربــاء لــعـام  1932بـأنه
ـــألـــوف) ورأس (درامــــا خـــارج ا
ـمحـاة لديفـيد لـينش بأنه (رعب ا
مـن الــطـــراز الـــرفــيـع) وســانـــتــا
سانغري جلـودوروفسكي بـ (فيلم
يـة من الـطراز األول) سـينـمـا عـا
وذا شـايـنـيـنغ بــالـ(مـصـنف رفـيع
ـــســــتـــوى) وطـــفـل روزمـــيـــري ا
ــتــمـيــز) وتــيـتــسـو بـ(الـراقي وا
الـــرجـل احلـــديــــدي لــــشـــيــــنــــيـــا
ية تسـوكامـوتو بـ(الـسيـنمـا العـا

الرفيعة)".
ويـتابع قـائال: "لكن مـا يجـمع تلك
األفالم هو ما تـثيره من قلق يدفع
ـشاهـد للـتفـكيـر. إنهـا في نهـاية ا
طاف وإن تنوعت الطرق أفالم ا

رعب".
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بعـد العـرض األول لـلفـيلم الـقـصيـر "إشراق سـاكن" في مـهرجـان كان الـسـينـمائي في
مـايـو/آيـار كـتب بــطل الـفـيـلم جـيــمي لي-هـيل تـغـريــدة أتـبـعـهـا بـوسم (# رعب راق).
وحينـما سأله أحـدهم عن سبب استـخدام هذا الـتعبـير رد قائال: "هـذا الفيلـم يتضمن

دراما ذكية وعمقا رمزيا".

جانب من معرض الشباب ببغداد

جانب من احلضور

مشهد من فيلم انتجته هوليود


