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خالد جبر.. صديق االطفال.. وملهم الكبار

 جبر: لوال المرسم الصغير ألصبحت اآلن نجمًا عالميًا؟
وم�ستمر  اجيال  ثالثة  ذاكرة  يف  عالٌق  ا�سٌم 
اىل االن، �سديق االطفال وملهم الكبار، ميزج 
ال�سغري،  مر�سمه  يف  املعلم  حنية  باألوانه 
املر�سم  �ساحب  جرب  خالد  اليعرف  منا  من 
من  �سغاراً،  زيارتة  يف  حلمنا  طاملا  الذي 
واحليوانات  الطبيعية  املناظر  اليتذكر  منا 
التي كنا نتعلمها منه، خالد جرب ر�سام من 
من  ا�سمه  يحفر  ان  ا�ستطاع   1954 مواليد 
اكرث  لديه  �ساهده،  ذاكرة كل طفال  ذهب يف 
معر�ض  يف  مركونة  لوحة  خم�سمائة  من 
كتاب  ا�سدر  عليها،  الرتاب  تراكم  بغداد  يف 
ولكن  احلنظل"  و�سنوات  املر..�سم  بعنوان" 
ت�سبب  قد  انها  يقول  ال�سباب  ن�رشه  يتم  مل 
وكان  االن،  عنها  غنى  يف  هو  م�ساكل  له 

لـ"الكلمة" حديثُا معه
حااًل  لنا  يتوارى  جرب  خالد  نقول  حني   -
عمر  جتاوز  وقد  االن  ال�سغري"  "املر�سم 
الربنامج الثالثني عامًا، هل انت را�ٍض عما 

قدمته؟
ا�سبوعيا  كبرية  جهودا  وابذل  را�ض  انا  نعم 
بها  ي�ستمر  والتي  الواحدة  احللقة  اجل  من 
االعداد  بني  �ساعات  ع�رش  من  الكرث  العمل 
احللقة  ان  واملونتاج  واالخراج  والتقدمي 

الواحدة تعترب والدة قي�رشية .
وكاأنها  تبدو  لوحاتك  اىل  النظر  عند   -
ما  ب�سيطة،  انها  مع  ال�سيء،  بع�ض  غام�سة 

ال�رش يف ذلك؟
افكاري ومعاناتي يف لوحتي بعيدا  *اج�سد 
وما  الت�سكيلي  الفن  يعرفون  ال  الذين  عن 
اكرثهم حيث يقول ال�ساعر  ملا راأيت اجلهل 
نف�سي حتى ظن  فا�سيا جتاهلت  النا�ض  بني 

انني جاهل
 .-ماذا تعلمت من ال�سغار؟ 

يعد  مل  والطفل  والعفوية  والرباءة  *ال�سدق 
ورقة بي�ساء بل هو عامل متكامل واالطفال 
يتلوثوا  مل  النهم  الكبار  من  اف�سل  ير�سمون 

مب�سح االكتاف بالفن الهابط .
-ما الفرق بني املر�سم ال�سغري مع تلفزيون 

اجلمهورية العراقية وقناة العراقية االن؟
الر�سم  بتعليم  اهتم  النني  اطالقا  فرق  *ال 
عن  بعيدا  ظهري  خلف  املوؤثرات  كل  وا�سع 
ح�رش االطفال يف امور خم�س�سة للكبار اي 

بعيدا عن ال�سيا�سة
- خالد جرب حمفور يف ذاكرة اجيال الثالثة 
يف  وال�سبب  االول  معلمهم  ال�سابقة،  عقود 
حبهم للر�سم، هل تعتقد انك مهم�ض ومظلوم 

اعالميًا؟
عن  بعيدا  وكرامتي  بنف�سي  اعتز  فنان  *انا 

ال�سو�ساء والعالقات وعملي واخال�سي هو 
وان  �سيئا  تعني يل  ال  والتي  �سهرتي  ا�سا�ض 

لوحاتي موزعة على العامل .
-" ال�سحافة" ماذا تعني بالن�سبة لك؟ وجه 

كلمة لها.
ر�ساما  وعملت  كثريا  ال�سحافة  *احب 
عراقية  جملة  ا�سهر  يف  �سنة   12 وعمري 
ا�سمها املتفرج مع �سياء احلجار واملرحوم 
ال�سحف  كل  يف  عملت  وبعدها  نعمة  موؤيد 
والتحرير  الت�سميم  بني  العراقية  واملجالت 

والر�سم والكتابة .
- منذ بداية تقدميك املر�سم ال�سغري اىل االن 
تقدم  مع  والر�سم  التعليم  طريقة  تغريت  هل 

العمر؟
اخلربة  وا�سبحت  تطور  حالة  يف  الر�سم   *  

ما  ومعرفة  االنرتنت  عرب  ب�سهولة  ت�سل 
يجري يف العامل وابحث عن كل ما هو جديد 
موهبة  له  ومن  ال�سغار  الر�سامني  خلدمة 
وحب للر�سم ومعرفة وثقافة وت�سجيع ي�سبح 

ر�ساما .
- من من الر�سامني االن يعجبك ر�سمه؟

*يعجبني ر�سم الفنان عا�سم فرمان وكذلك 
علي  وال�ساب  حممود  وخليف  �سيت  وليد 
العبديل وكنت متاأثر جدا باأ�ستاذي املرحوم 

حممد مهر الدين والفنان جنيب يون�ض 
- موقف علق يف ذاكرتك من خالل مر�سمك 

ال�سغري؟. 
ا�سهل  وهو  جدا  �سعب  التلفزيوين  العمل   *
بتاأليف  وقمت  ال�سعر  البي�سا�ض  طريقة 
احلنظل  و�سنوات  �سم  املر  �سميته  كتاب 

اال�سى  من  جبل  ا�سع  وكاأمنا  عني  يتحدث 
ي�سبب يل م�ساكل  االن  . ون�رشه  على ظهري 
ولكن  وال�سور  والوثائق  عنها  غنى  يف  انا 

اكرثهم للحق كارهون 
- من خالل عملك يف معهد الفنون اجلميلة، 
هل كان تعليم ال�سغار ان�سب واقرب لك من 

الكبار؟
رو�سة  يف  �سباحا  اعمل  كنت  حينها  *يف 
معهد  يف  مدر�سا  وم�ساءا  الر�سم  لتعليم 
الظروف �سعبة جدا  الفنون اجلميلة وكانت 
هديف  الن  كثريا  احبهم  والكبار  وال�سغار 
معي  وكان  ب�سدق  وااللوان  الر�سم  تعليم 
اال�ستاذ قا�سم مر�سد والفنان عالء احلمداين 
ولكن  الطالب  اق�سى جهودنا خلدمة  ونبذل 
�سعبة  بظرف  مير  املعهد  كان  واقول  اكرر 

جدا .
ان مل تكن �ساحب املر�سم ال�سغري وتكت�سب 

�سهرة من ورائة، فمن �ستكون؟
 * انا الاحب ال�سهرة اطالقا وان مل يكن يل 
دولة  اىل  لهاجرت  ال�سغري  املر�سم  برنامج 
ا�سما  االن  ال�سبحت  خليجية  او  اوربية 
يف  ولكن  العامل  كل  يف  ومعار�سي  عامليا 
لدي  ت�سوري   . تطرب  ال  احلي  مغنية  بلدي 
االن مر�سم يف بغداد اجلديدة وفيه اكرث من 
غبار  وعليها  مركونة  فنية  لوحة  خم�سمائة 

الزمن ومل جتد من ينظر اليها وين�سفنها .
- لوطلب منك ر�سم لوحة جت�سد العراق، ماذا 

�سرت�سم؟
 *�سار�سم لوحة �رشيالية لي�ض لها بداية وال 
موؤيد  املبدع  زميلي  لوحات  مثلما  نهاية 
الذي  املر  الواقع  عن  تتحدث  التي  حم�سن 
منر فيه فالفنان اما ير�سم كلوحة اجلورنيكا 
اللوحة  الهول الن  او ي�سمت كاأبي  لبيكا�سو 
م�سوؤولية كبرية على اكتاف الر�سام الفنان .

ماذا  ا�سيلة،  بغدادية  لوحاتك  يف  املراأة   -
ُتعرفها؟

 *مل يكن ا�سلوبي بغدادي بل اهتم بح�سارة 
وح�سارة  تاريخ  منلك  الننا  الرافدين  وادي 
املتحف  الن  الكتب  يف  ن�ساهدها  كبرية 

العراقي يغلق ابوابه امام الزوار .
- ماهي طقو�سك يف الر�سم؟

الدائم  وال�سمت  الهدوء  هو  طقو�سي  *ان   
وبعيدا عن الرثثرة و�سياع الوقت النني اميل 
اىل الوحدة يف مر�سمي . وان نهاية لوحاتي 
�سيكون حرقها الن وجودها معي وهي ت�سكو 

ال�سما فيكيف يكون حالها بعد رحيلي 
- لوكنت يف مزاج �سيء وطلب منك ان تر�سم 

لوحة ماذا �سرت�سم؟
البي�ساء واحتدث معها  الوحة  امام  *اجل�ض 
وانا يف حالة ما�ساوية ورمبا حديثنا يكون 
احتدث  ان  اأ�ستطيع  ال  التي  كبرية  ب�رشاحة 
اقبلها النزوي مع  االخرين وبعدها  بها مع 
اعي�ض  اكي  رامرباندت  او  لروبنز  فني  كتاب 

معهم .
بامل�ساعر  مرهف  كال�سعر،  الر�سم   -
عن  ال�سعراء  ق�سائد  واغلب  واالحا�سي�ض، 
ج�سدت  لوحات  لديك  هل  خا�سة،  جتارب 

واقعك ال�سخ�سي؟
وذكريات  خ�سو�سية  فيها  لوحاتي  اكرث   *
لوحاتي  ا�رشح  وال  مرة  وذكريات  جميلة 

لالخرين
-�سف يل مر�سمك ال�سخ�سي يف البيت كيف 

يكون؟
*مر�سمي ب�سيط جدا وحكمتي التي اوؤمن بها 

الفو�سى ا�سا�ض النظام 

 حوار - سجى هشام

غراتس لنجم والي العودة إلى كازابالنكالحضارة القصباألخير ضمن مهرجان الكاميرا العربية 
�سارك العراق، �سمن الن�سخة اجلديدة من مهرجان الكامريا العربية ال�سينمائي 
اجلزائري،  حيدر  للمخرج  االأخري  اجلدار  بفيلم  الهولندية،  روتردام  مدينة  يف   ،

والذي يندرج �سمن االأفالم الق�سرية حيث ان مدة الفيلم 20 دقيقة.
االإرهــاب  بظروف  متثلت  والتي  واجهتنا  املخاطر  "هناك  يقول  اجلــزائــري   
وتوقعات هجوم االإرهابيني على اأية منطقة يختارونها وب�سكل خا�ض لو عرفوا 
بوجود ت�سوير فيلم ويتحدث عن االإرهاب ومقاومته . حاز فيلمه اجلدار االأخري 
يف  ال�سينمائي  �ساندالر  مهرجان  يف  ق�سري  فيلم  الأف�سل  االأوىل  اجلائزة  على 
من   2016 لعام  تخرج  م�ساريع  ع�رشة  اأف�سل  قائمة  يف  اختياره  ومت  اأمريكا، 

بني اأكرث من ثالثمائة م�رشوع تخرج، كما تر�سح جلائزة درميبل برايز 2016.

العا�رشة  ال�ساعة   2016/10/4 املوافق  غد  يوم  املوؤمترات  ق�رش  دائرة  تقيم 
والن�سف �سباحًا يف مبنى ق�رش املوؤمترات معر�سًا ت�سكيليًا بعنوان ح�سارة 
وكيل  بح�سور  العاملي  الرتاث  الئحة  �سمن  االهوار  اختيار  مبنا�سبة  الق�سب 
اليون�سكو  عن  ممثاًل  العراق  يف  الــدويل  البنك  وممثلو  احلمود  طاهر  ــوزارة  ال
لفنانني  ت�سكيلية  اإعمال  املعر�ض  يت�سمن    . النواب  جمل�ض  اأع�ساء  وال�سادة 
ح�سلت  الــذي  الوقت  يف  الرتاثية،  االإعــمــال  بع�ض  كذلك  عراقيني  ت�سكيلني 
م�ساركتها  عن  وتقدير  �سكر  �سهادة  على  جميل  مالك  الت�سكيلية  الفنانة  فيه   
للمراأة  العراقي  الذي يقيمه االحتاد  االأهوار يف حمافظة ذي قار  يف مهرجان 

املخت�سة فرع العراق حتت عنوان )اأهوارنا واأثارنا نافذة للرتاث العاملي(. 

نقراأ يف رواية فوؤاد العروي »العودة اإىل كازابالنكا«، اأنه على ارتفاع ثالثني األف 
قدم، فوق بحر االأندمان، يفاجئ اآدم نف�سه ـ هو املهند�ض املرموق يف �رشكة كربى 

يف املغرب ـ بال�سوؤال: ماذا اأفعل هنا؟
فيقّدم  املتغّرب.  الع�رشي  حياته  اأ�سلوب  مقاطعة  و�سحاها،  ليلة  بني  ليقّرر 
اإىل  العودة  ويعتزم  الزوجية،  حياته  وحّتى  وامتيازاته،  وظيفته  من  ا�ستقالته 

اجلذور، يف رحلة م�سنية اإىل م�سقط راأ�سه اأزمور.
ومن �سندوق الكتب املتهالك اإىل جداالته العقيمة مع قريبه املتدّين عبد املوىل، 
املخابرات  ولعبة  واالحتيال،  باجلهل  خمتلطة  الكربى  اال�ستفهام  عالمات  تربز 

وال�سلطة، دون اأن يجد اآدم االطمئنان الذي �سعى اإليه عرب مغامرته املجنونة.

ح�سل الروائي العراقي جنم وايل على جائزة مدينة غرات�ض العاملية لالأدب لعام 
 23 من  لنيلها  تقدموا  اأديبًا   34 بني  من  العام  لهذا  اختياره  مت  حيث   ،2016
قومية، ومتنح اجلائزة �سنويًا الأحد الكتاب العامليني تختاره جلنة متخ�س�سة 

يف االأدب.
وذكرت جلنة اجلائزة ان �سوت جنم وايل يلقى �سداه وي�سمع بانتباه يف جميع 
مارلبورو  بغداد  االأخــرية  وايل  روايــة  على  التاأكيد  اللجنة  تن�َض  ومل  البلدان، 

احلائزة على جائزة كراي�سكي العاملية عام 2014.
غرات�ض  مدينة  يف  االأدب  دار  يف  اأقيم  مهيب  حفل  يف  جائزته  وايل  ت�سلم  وقد 
النم�ساوية، مت بح�سور �سخ�سيات �سيا�سية وثقافية من حكومة االإقليم النم�ساوي 

جائزةاصداراتدعوةالجدار

قراءة في كتاب

“ذئبة  روايته  يف  الرملي  حم�سن  الكاتب  يدعو 
احلب والكتب”، اإىل البحث عن احلب يف مواجهة 
اأثناء  الذاتية  �سريته  من  جزءا  ويوظف  اخلراب 
اإىل  انتقاله  ثم  ومن  لعامني  االأردن  يف  اإقامته 
اأ�سبانيا، قائال “اأنا حم�سن مطلك الرملي، موؤلف 
كل الكتب التي حتمل ا�سمي، با�ستثناء هذا، ولو 
ما  �سعف  لكتبت  مطلك  حل�سن  �سقيقا  اأكن  مل 
ن�رشته حتى االآن، اأو ملا كتبت اأّيا منها اأ�سال وال 
�سدفة  وجدته  الذي  الكتاب  بهذا  اهتممت  حتى 
االأردن. فغرّي حياتي كلها وجئت  حني كنت يف 
اإنها  كتبته؛  التي  املراأة  عن  بحثا  اأ�سبانيا  اإىل 

امراأة تبحث عن احلب واأنا اأبحث عنها”.
تعتمد الرواية على البوح الداخلي حول مو�سوع 
العراق  التي مر بها  الظروف  احلب حتديدا و�سط 
الرئي�سية  االأخرية وتنتقل �سخ�سيتها  العقود  يف 
واالأردن  ك�سوريا  البلدان  من  العديد  بني  هيام 
واليمن وال�سودان وليبيا واملغرب ثم انتقاال اإىل 
حقيقية  �سخ�سيات  الرواية  يف  وجند  اأ�سبانيا، 
مثل ال�ساعر عبدالوهاب البياتي والروائي موؤن�ض 

الرزاز وامل�رشحي عوين كرومي وغريهم.
وكما جاء على غالف الرواية االأخري، فاإنها عن 
يف  احلب  عن  يبحثان  ورجل،  امراأة  عراقيني، 
واالحتالل  والدكتاتورية  واحل�سار  احلروب  ظل 
احلب  اإىل  تدعو  حب  رواية  “اإنها  واالغرتابات. 
يف اأزمنة تهم�ض احلب، لذا يهديها كاتبها اإىل كل 

الذين حرموا من حبهم ب�سبب الظروف.
مثّقفني،  عن  مثّقفة  رواية  والكتب  احلب  ذئبة 
متنح املتعة واملعرفة لقارئ يجيد االإن�سات اإىل 
بوح الدواخل وانثياالتها. اإنها مبثابة بحث عميق 
يف اخلفي واملكبوت. تتق�سى العواطف واجلمال 

واالأمل االإن�ساين و�سط االأوجاع واخلراب.
خمتلفة  وتقنية  واأ�سلوب  بلغة  مكتوبة  الرواية 
اأعماله  يف  الرملي  حم�سن  عليه  عهدنا  عما 
الذاتية  �سريته  بع�ض  فيها  ميزج  حيث  ال�سابقة، 
اأكرث  ومتعمقا  املراأة،  �سوت  متقم�سا  باخليال، 
به  مّر  ما  و�سف  اأن  بعد  �سخ�سياته  جوانح  يف 
يف  ع�سيبة  وحتوالت  قا�سية  اأحداث  من  بلده 
لغة  من  اأكرث  اإىل  ترجمت  التي  ال�سابقة  رواياته 
و”الفتيت  االأ�سابع”  و”متر  الرئي�ض”  “حدائق 

املبعرث”.
وحم�سن الرملي كاتب واأكادميي ومرتجم و�ساعر 
عراقي يقيم يف اإ�سبانيا. ولد �سنة 1967 يف قرية 
)�ُسديرة( �سمال العراق. ح�سل على الدكتوراه، من 
جامعة مدريد "اأوتونوما" بكلية الفل�سفة واالآداب 
يف  االإ�سالمية  الثقافة  "تاأثريات  ر�سالته  عن 

الكيخوته"، عام 2003.

أقتباس 

اإن مل جتدين بداخلك .. فاإنك لن جتدين اأبدا. 

جالل الدين الرومي

"شطرنج"
تلتفتنَي، بعنٍي ترمي ب�رشٍر، 
حمّركًة البيدَق فوَق الرقعِة،

قائلًة: فلن�ستِعْر كوكبًا اآخَر، حياًة 
يف  التي  كاحلياِة  هي  اأخرى 

احلكاية.
مملكٌة  اخلارجَيّ  الف�ساَء  لكّن 

. للكالِم لي�ض اإالاَّ
بالتكهناِت  حمّملون  فنحن، 
اأثقُل  املزخرفِة،  وبال�رشاكاِت 
من  �سجاعًة  واأقلُّ  نطرَي،  اأْن  من 

فينيق.
الرُّخاَّ  جاعلًة  َمِلـيَكـِك،  ننَي  ُتـح�سِّ

يف موقِع الهجوِم اأي�سًا.
على �سفِة االنت�ساِر، اأنِت اأكرُث 
املتحّركتنِي  بيديِك  حتنانًا 

يف الهواِء الذي بيننا،
يف  رغبًة  واأكرُث 

الغناِء بني نقلٍة واأخرى.

اأتراجُع، متجّنبًا �سهاَمِك، 
�ساحبًا وزيري االأكرَث حريًة على 

مربعاِت االأبي�ِض واالأ�سود، 
ومفّكراً يف الُب�ستاِن الذي زرعناُه 
اإىل  ومن�ستًا  العائلِة،  باأ�سجاِر 

الغناِء االآتي منه: 
اهتزاُز   ، افرتا�سيٌّ ال�سوُت 
والن�سيُد   . اإالاَّ لي�ض  موجاٍت 
نهائٌي على االأرجح، و�سادٌر عن 

جوقتني على طريَف البــَـــْرَزخ.
اأحّرُك الرخاَّ اأي�سًا، 

هي  الزاويَة  اأن  على  معتمداً 
املكاُن الذي نرى فيه باجّتاهني.

اإىل  النظرِة  مبتداأُ  اأي�سًا  وهي 
�ساحِة  واإىل  الطبيعي  امل�سهِد 

على  تكونني  حيث  املعركة، 
اجلبهة االأخرى

تراوحني بني ال�سفوِف باأفياِلـِك 
و�سفراَء،  برتقالّيٍة  ومبالب�َض 

َمة. مظّفَرًة، متّوَجًة، ومعماَّ

جبهتي  عن  ك�سفُت  قد  كنُت 
الداخليِة لِك،

الفيِل  اأماَم  الطريَق  فاحتًا 
واالأح�سنِة وُمـجمِل احلا�سية،

�سّتَت  اخلاطَف  حما�َسِك  اأن  اال 
االإغواَء كلاَّه.

ال  باأن  البديلَة  خططي  واأربَك 
اأحّرك مِلكي اإىل املكان اخلطاأ،

واأن ال اأكون اأبًا لهذا الكوكب.

غسان الخنيزي

ثقافة 

عالم »الحمقى« الجميل 

جوائز مهرجان المسرح العراقي الثاني ضد االرهاب  
في حفل الختام 

لدى املغنية االمريكية تايلور �سويفت 91.3 
تتفوق  و   ، االن�ستغرام  يف  متابع  مليون 
�سيلينا غوميز برقم 99.9  عليها مواطنتها 
مليون متابع . اتباع تايلور �سويفت يطلقون 
واتباع   )swifties  ( �سوفتيز  انف�سهم  على 
 ( �سيليناتورز  انف�سهم  ي�سمون  �سلينا غوميز 
خفية  حرب  الطرفني  وبني   )selenators
غري معلنة .. وهما مثاالن جيدان على دور 
تغيري  يف  واأثرها  وورك،  نيت  ال�سو�سيال 
منذ  العامل  بها  ان�سغل  التي  االأ�سئلة  طبيعة 

االف ال�سنني .
والفل�سفات  االديان  جربت  الب�رشية 
وخا�ست يف �سبيلها حروبا مريرة وقا�سية 

واحلداثة  العقالنية  وجربت   ، ووح�سية 
اكرث  حروبا  وخا�ست  واالأيديولوجيات، 
احلداثة  بعد  ما  ت�سظي  جربت  �رشا�سة، 
الذكية  احلروب  فظهرت  القيم،  ونهاية 
.. ملاذا ال جترب عامل  والكراهية  واالرهاب 
)احلمقى ( كما ت�سميهم جوديث باتلر ، وهم 
افكارا  يحملون  ال  الذين  امل�ساهري  �سنف 
اكرث  احلياة  جعل  هي  هموهم  كل   ، را�سخة 

متعة وجمال وتع�سب لطيف ..
احلماقة مل تعد �سفة مزعجة ، هي امل�رشح 
ف�سلينا   ، اليوم  عاملنا  عليه  يتحرك  الذي 
بابا  من  تاأثريا  اكرث  هي  اليوم  غوميز 
االيام  من  يوم  يف  كان  الذي  الفاتيكان، 
�سويفت،  وتايلور   . وامللوك  االباطرة  يعني 
وّرط  الذي  اأفالطون  من  اأهمية  اكرث  هي 

العامل  هو  هذا   ، مبثاليته  االإن�ساين  العقل 
ال  كان  لو  حتى  بدايته،  ن�سهد  الذي  القادم 

يعجبنا فانه ات ال حمالة.
احلروب  من  كوكبنا   ) )ال�سطحية  تنقذ  قد 
والعقائد  االفكار  ،الن  والكراهية  واملا�سي 
من  مليارات  واأهلكت  ذبحتنا  قد  )العميقة( 

الب�رش 
اما  فانت   ، املعركة  يف  مقاعدنا  لنحجز 
)�سويفتي( واأما )�سليناتور( ،ال تخف عزيزي 
املو�سوع  يف  مقد�ض  هناك  لي�ض  القاريء، 
(.. ت�ستطيع  وال )خط احمر( وال )تاج را�سك 
 .. اليك  بكب�سة  فقط  يوميا  مذهبك  تغري  ان 
وت�ستطيع ان ترتك دينك وتتحول اىل كيتي 
اخر جديد  نبي  اي  او  بيرب  او ج�سنت  بريي، 

يتبعه ماليني الب�رش. 

ويقت�رش  طويال  ي�ستغرق  ال  اخلتام  حفل  دائما 
ختم  حني  ،يف  التحكيم  جلنة  وكلمة  اجلوائز  على 
مهرجان امل�رشح بفعاليات مملة وتقدمي �سهادات 
تكرمي للكثري من القادة الع�سكريني واحل�سد ال�سعبي 
وكاأننا يف معركة !ولي�ض مهرجان امل�رشح الثاين 
الوطنية  للفرقة  فعاليات  فقدمت  االرهاب.  �سد 

وعزف  غنائية  حفلة  ثم  ملرتني  ال�سعبية  للفنون 
انفرادي. وبعدها كان للجنة امل�رشفة جوائز توزع 
التحكيم  جلنة  فا�ستدعت  املهرجان،  نهاية  يف 
الفنان  قراأ  وقد  اجلوائز.  وتوزيع  النتائج  الإعالن 
تراأ�سها  التي  التحكيم  جلنة  بيان  خيون  عزيزي 
ال�سنوات  يف  املهرجان  عقد  ب�رشورة  وطالب   ،
املحافظات  طالب  كما  ثابت.  كتقليد  الالحقة 
باالهتمام بامل�رشح ودعمه الأنه ميثل روؤية ثقافية 

مهمة. ثم تعاقب على توزيع اجلوائز جمموعة من 
ال�سيد  الثقافة  وزير  يتقدمهم  والكتاب  الفنانني 
جمهور  املهرجان  ح�رش  وقد  راوندزي.  فرياد 
كبريا بداأ يت�رشب �سيئا ف�سيئا مع مرور الوقت . اذا 
ا�ستمر االحتفال اىل منت�سف الليل! وكانت جائزة 
من  مل�رشحية)ا�ض.او.ا�ض(  متكامل  عر�ض  اأف�سل 
حمافظة مي�سان وتلتها اجلوائز حتى اأ�سبحن اأثني 

ع�رش جائزة.

بغداد ـ خاص 

بغدادـ قحطان جاسم جواد


