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استطالع.. هل نعيش اليوم في "عصر الرواية "؟
التي  الكبرية  والأحداث  التداعيات  ب�سبب 
غري  ال�سعر  الأخري،  العقد  يف  العراق  �سهدها 
و�سار  وا�ستيعابه  الواقع  عن  للتعبري  كافيا 
الف�ساء العام ما بعد 2003 �رسديًا بامتياز 
العراقية  الأجواء  يف  ال�سائد  املناخ  ان  رغم 
احلقيقة  الأ�سباب  فماهي   .. �سعريًا  مناخًا 
املثقفون  نظر  وجهة  من  الرواية  لهيمنة 

والكتاب؟
يقول الروائي اأحمد �سعداوي ، براأيي اأن هناك 
تراتبية  حكم  عاملي  واآخر  عراقي  متغريرّ 
على  بع�سها  و�سعود  البداعية  الجنا�س 
ح�ساب اأجنا�س اأخرى. املتغريرّ العراقي يتعلق 
قب�سته  وزوال  الديكتاتوري  النظام  بزوال 
جو  وهو  والكتابة،  التعبري  على  الرقابية 
خانق كان ي�سيرّق على الكتابة الروائية، مبا 
يندفع  وقد  التاريخ،  تف�سري  تعيد  كتابة  هي 
اليديولوجيا  تنا�سب  ل  قراءات  اىل  الروائي 
من  م�ساحة  لل�سعر  كان  بينما  احلاكمة. 
احلرية بالتعبري يف ف�ساء املجاز وال�ستعارة 
عني  من  بذلك  الفالت  وي�ستطيع  والرموز، 
هذه  زوال  وال�سيا�سي.  اليديولوجي  الرقيب 
العراقية  الرواية  انتعا�س  �ساعد على  الرقابة 
وكاأنه  بدا  ما  الكتب،  �سوق  اىل  ورجوعها 
البداعية  الجنا�س  على  التغطية  من  نوع 
الجتماعي  الزمن  اأن  ذلك  يرافق  الأخرى، 
الذي كان بطيئًا ودورانيًا، يف فرتة العقوبات 
�سار  البالد،  وانغالق  الدولية  القت�سادية 
الجتماعي  الزمن  انتقل  متحركًا.  زمنًا 
احلراك  اىل  التاأملية  ال�سعرية  ال�سكونية  من 
�رسدية"  "فنون  �سعود  يرافقه  ال�رسدي، 
التي  التلفزيونية  والربامج  كال�سحافة 
املتغري  للعراق،  العالمي  النفتاح  رافقت 
التوا�سل  مواقع  ب�سطوة  يتعلق  العاملي 
امل�سرتكني  كل  من  جعلت  التي  الجتماعي، 
وم�ساهداتهم،  يومياتهم  يحكون  كترّابا  فيها 
الذي  الأمر  وهو  ال�رسد.  �سطوة  من  عزز  ما 
متمر�سني  كتابا  �سنوات  ب�سع  بعد  لنا  اأنتج 
داخل هذا الف�ساء التوا�سلي اجلديد، ا�سطلح 
�ساروا  ب"املدونني"،  ت�سميتهم  على 
وبع�سهم  متابعني،  جمهور  ولديهم  جنومًا 
الف�ساء  بني  ما  الفا�سل  احلد  خرق  رمبا 
الفرتا�سي والف�ساء املادي امللمو�س واأ�سدر 
ت�ستفيد من جنومية كاتبها يف  كتبًا �رسدية 
مواقع التوا�سل الجتماعي. كذلك فاإن ال�رسد 
عامليًا اليوم، ان كان من خالل الروايات، او 
عن�رساً  ال�رسد  تعتمد  فنون  خالل  من  حتى 
هي  �سارت  ال�سينما،  هي  كما  فيها  ا�سا�سيًا 
اأكرث  اأن  �رساً  ولي�س  الأبرز.  الثقافية  الرافعة 
الروايات، واأكرث  العامل هي  الكتب رواجًا يف 
من  املرموقة  الدبية  باجلوائز  الفائزين 

نوبل وغريها هم كتاب الروايات، وبالتاأكيد 
العراق اليوم هو جزء من هذا العامل وتنعك�س 
الثقافة  يف  يحدث  ما  جمريات  ثقافته  يف 

العاملية اأي�سًا.
ال�ستار  عبد  والروائي  القا�س  يرى  بينما 
البي�ساين ، ل اعتقد ان ظاهرة ازدياد النتاج 
وجلوء  ال�سعري  للنتاج  بالن�سبة  الروائي 
على  مقت�رسا  الرواية  كتابة  اىل  ال�سعراء 
وتوفر  او�سح  تبدو  هنا  انها  مع  العراق- 
انها  كما  ات�ساعها  تف�رس  ومعطيات  عوامل 
ل تقت�رس على زمننا هذا وامنا مت تاأ�سريها 
منذ عقود، فخالل عقد الثمانينيات من القرن 
املا�سي انطلقت يف الو�ساط الدبية العاملية 
تراجع ع�رس  ا�سارة اىل  الرواية( يف  ) ع�رس 
ال�سعر وانت�سار ع�رس الرواية، لكن ما جعلها 
الن�رس وظهور دور  �سهولة  لفتة لالأنظار هو 
الن�رس اخلا�س اي الهلية وكرثة امل�سابقات 
املناف�سة  ا�سعلت  التي  العربية  واجلوائز 
يف  ي�ساعد  واحد  اآن  يف  الكتابة  يف  والرغبة 
من  القدمية  الجيال  جنومية  تراجع  ذلك 
الروائيني العرب وظهور ا�سماء جديدة الكثري 
وال�سحافة  ال�سعر  مناطق  من  نزحت  منها 
احالم  عربيا  لك  واذكر  الرواية  مناطق  اىل 
ال�سعر  منطقة  من  نزحت  التي  م�ستغامني 

منطقة  من  نزحت  التي  جي  كجه  وانعام 
املادية  واغراءاتها  اجلوائز  ال�سحافة.. طبعا 
واملعنوية ا�ساعت مناخ روائي خلق ما ميكن 
ان نطلق عليه )حمى كتابة الرواية( حتى من 
قبل املبتدئني، �سجع على ذلك غياب الرقابة 
يهمها  ل  الن�رس  دور  فاغلب  والنقدية  الفنية 
امل�ستوى الفني للرواية قدر اهتمامها بالدفع 
داخلية  عوامل  طبعا  وهناك  الطبع.  مقابل 
يف  العراق  �سهدها  التي  باملتغريات  تتعلق 
ال�سنوات الخرية ول ميكن اغفال اأثرها على 

�سيوع هذه الظاهرة.
�ساحب  املعقدين  فار�س  يقول  جانبه  من 
بخري  زال  ما  ال�سعر   ، )املعقدين(  ن�رس  دار 
وهنالك عدد ل باأ�س به من ال�سعراء اجليدين 
ولكن مع ت�سارع الحداث التي مرت بالعراق 
توفرت  التي  احلرية  وم�ساحة   2003 بعد 
وكم امل�ساكل التي مر بها البلد ، ل ي�ستطيع 
الحداث  تلك  كل  ي�ستوعب  ان  وحده  ال�سعر 
ف�ساءاتها  متتلك  التي  الرواية  عك�س  على 
ل�ستيعاب  وا�سعة  �رسدية  م�ساحة  البداعية 
تف�سيلي.  ب�سكل  عنها  والتعبري  الحداث  تلك 
عدد  عودة  او  ان�سمام  ذلك  اىل  بالإ�سافة 
يف  كانوا  ممن  وطنهم  اىل  الكتاب  من  كبري 
مر  ما  و�سف  ي�ستطيعون  ل  وهوؤلء  املنايف 

بهم او ببلدهم ال من خالل الرواية. وال�سبب 
البرز والذي ي�ساف لكل ما �سبق ان الع�رس 
احلايل هو ع�رس الرواية بامتياز نظراً لإقبال 
العاملي  وقبلهما  والعربي  العراقي  اجلمهور 
اىل هذا اجلن�س الدبي املهم. والكتاب هو يف 
ت�سويق  عن  تبحث  �سلعة  واي  �سلعة  النهاية 
هذا  ا�ستهالك  يف�سل  واجلمهور  وم�ستهلك 

النوع الدبي بكرثة.
�سقني  ة  ثمرّ اأن  يعتقد  اجلفال  عمر  ال�ساعر 
ًل تاريخ الأدب يف  لالإجابة عن هذا الواقع، اأورّ
العراق هو فعاًل تاريخ �سعري بامتياز، اإل اأنه 
ل يلغي �رسورة ال�رسد، واأهميرّته وحداثته، اإذ 
ي�سريان  كانا  وال�رسد  ال�سعر  اإن  القول  ميكن 
بوابات  وعبور  ر،  التطورّ يف  جنب  اإىل  جنبًا 
من  الكثري  ل  حتورّ اأما  والتجريب.  التحديث 
عر اليوم اإىل الرواية فهو يبدو اأمرا  كترّاب ال�سِّ
من  الرغم  وعلى  الأو�سط،  ال�رسق  يف  �سائدا 
العراق  يف  تنتج  التي  الروايات  غالبيرّة  اأن 
التحليلية  حماولتها  اأنرّ  اإل  �سوداوية،  اليوم 
اأنف�سهم  اجلميع  يجد  الذي  الو�سع  لفهم 
اليوم  فال�رسد  اً،  جدرّ ة  مهمرّ فيه  ح�رسوا  اأنهم 
من  الكثري  يف  الإن�سانية  العلوم  اأدوار  ياأخذ 

الأحيان. 
مب�ستوى  املتعلرّق  الثاين،  ال�سقرّ  اأما   ، متابعا 

من  فقرياً  كان  لطاملا  عر  ال�سِّ فاإن  املبيعات، 
العامل  يف  كبار  �سعراء  ة  ثمرّ الناحية.  هذه 
ل لهم اإحباطًا  كانت مبيعاتهم من كتبهم ت�سكرّ
يف  نادرة  قلرّة  عر  ال�سِّ كتب  م�سرتو  و�سدمة. 
وقارئه  املنال،  �سهل  لي�س  عر  ال�سِّ العامل.  هذا 
الرواية،  قارئ  كما  لي�س  وهو  وجلد،  �سابر 
من�سفة.  غري  تبدو  برمتها  فاملقارنة  ولذا 
الرواية،  مبيعات  ارتفاع  عن  باحلديث  اأما 
فهذا اأمر ح�سن اإذا ما كانت الروايات عميقة، 
وحتمل اأفكاراً عظيمة ومغايرة؛ اأما اإذا كانت 
امل�سامني  ذات  "الب�سيطة"،  الروايات  من 
هذه  فنوع  حمزن،  اأمر  فهذا  "التافهة" 
الروايات لن جتررّ القارئ اإل اإىل اأنواع الأدب 
التفكري  اإىل  املرء  يدفع  ل  الذي  الرخي�س 
املراوحة يف  يعني  والعامل، وهو ما  بحياته 
املكان ذاته، يف التفكري الرجعي والنكو�سي، 

والعاطفي ال�ساذج.
عن  ال�سعر  فيفرق  ريا�س  علي  ال�ساعر  اما 
الرواية قائال ، ال�سعر �سناعة ح�سية كاملة ل 
يدخل "العمل" فيها اإل يف معاجلات ثانوية 
لكلمة هنا وعبارة هناك، وال�سناعة احل�سية 
تعرب بال�رسورة عن الذات ب�سكلها املبا�رس او 
غري املبا�رس، ما يتطلب �سدقا وحتررا ومتردا 
جنب  على  العام  املزاج  تزيح  ال�ساعر  لروح 
وتكتب ما حت�س به فقط. بينما �سناعة الرواية 
كثرية،  نقاط  يف  املعمارية  الهند�سة  ت�سابه 
م�ستوحى  متخيل  واقع  لر�سم  نقطة  من  تبداأ 
من الواقع احلقيقي )او غري م�ستوحى( ي�سيف 
وان�سيابا جتعل  الروائي حبكة وت�سويقا  اإليه 
ملل  دون  الرواية  �سفحات  يف  مير  القارئ 
حتى ال�سفحة الخرية، وبهذه الطريقة ميكن 
للرواية بب�ساطة ان حتاكي الزمن ومتطلباته 
العوملة  مرت  الرواية؟  تغلبت  ملاذا  ومزاجه. 
مبراحل عدة، لكن و�سلت ذروتها مع انت�سار 
مواقع التوا�سل الجتماعي، �سار عمر اخلرب 
اأتيحت  و  �ساعات،  ب�سع  يتجاوز  ل  ر  عمَّ اإذا 
لديه  ما  يقدم  ان  وال�سمني  للغث  الفر�سة 
الفرتا�سي  حائطه  على  وكتابات  افكار  من 
يف  �ساعة   24 تعمل  يومية  جريدة  بو�سفه 
ذو  احل�س  يعد  ال�سبوع، مل  مدار  اليوم وعلى 
قيمة، ول الرومان�سية الثورية، يف هذا الع�رس 
الفل�سفة  يغلب امللل على كل امل�ساعر، متوت 
بفردانيته  عجز  وال�سعر   ، الت�سويق  ويحيى 
ميديا  ال�سو�سيال  قراء  مزاج  ان مي�س  وذاتيه 
او  ممتعة  مادة  لي�س  بب�ساطة  لأنه  اجلدد، 
الرواية  فحافظت  اآخر،  جانب  من  م�سلية، 
يح�سل  ما  هذا  نوعيتها.  على  ما(  حد  )اإىل 
يف العامل كله ل يف العراق فح�سب، اإذ كانت 
ق�سيدة �سيئة تن�رس يف �سحيفة يف �سبعينيات 
ت�ستمر  قد  نقدية  زوبعة  تثري  املا�سي  القرن 
ملتقى  حيث  بغداد  مقاهي  يف  لأ�سابيع 
املثقفني، وحتدث تاأثريا مماثال ومعاك�سا اإذا 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

مهرجان المتنبي في واسط الثقافي في بابل يحضر فعاليات الرصيف المعرفيمعرض )انا والبدر والمطر( "الزورق األدبي" في نهر دجلة
تقوم جلنة بغداد مدينة البداع الدبي وبالتعاون مع دائرة العالقات الثقافية 
و�سينطلق  اليوم.   دجلة،  نهر  يف  الدب��ي(  )ال��زورق  بت�سيري  الثقافة،  ب��وزارة 
اىل  والعودة  العظمية  ق�رس  اىل  و�سول  املتنبي  �سارع  مر�سى  من  ال��زورق 
بيت  مبنى  من  البالونات  اإطالق  �سيتم  انطالقه  وحال  اليا�س.  خ�رس  مر�سى 
احلكمة لالإيذان ببدء الحتفال الثقايف، وباملرور يف ق�رس العظمية، �سيبداأ 
احتفاله بالتن�سيق بني املنظمات الثقافية وطلبة معهد الرتاث ال�سعبي و�سانع 
البالونات  اإطالق  بعد  وفرقته،  فا�سل  حممد  عمر  الفنان  ال�سومرية  القيثارة 
امللونة من الزورق.  و�سيتوجه الزورق الأدبي عائدا اىل مر�سى خ�رس اليا�س 

ليتم افتتاح معر�س �سور امللفات امل�سجلة على قائمة الرتاث غري املادي. 

عبد  ح�سام  للفنان  امل�سغرات  معر�س  افتتاح   ،2016 عام  ختام  م�سك 
يف  للفنون  ح��وار  قاعة  احت�سنته  ال��ذي  واملطر(  والبدر  )ان��ا  املح�سن 
بغداد، بح�سور جمهور كبري من الفنانني واملتذوقني للفن. املعر�س جاء 
لالحتفاء مبيالد ووفاة ال�ساعر بدر �ساكر ال�سياب عرب 255 لوحة حتاكي 
مقاطع من ق�سائد ال�ساعر ال�سهرية عن املطر.  وا�سباب اختياره لل�سياب يف 
ا�ستلهام افكار املعر�س يقول الفنان ح�سام عبد املح�سن: "منذ فرتة وانا 
اىل  يحتاج  فني  مبنجز  وتواجد  ا�ستمتاع  وهو  الفني  العمل  هاج�س  املك 
التوا�سل وال�سرب والجناز اي�سًا، ويف معر�سي اليوم )انا والبدر واملطر(، 

عالقة لثالث ا�سياء املتلقي فيما يراه من �سور والبدر واملطر".

الثقافية  العالقات  دائرة  اىل  التابع  البابلي  الثقايف  البيت  من  وفد  ح�رس 
الر�سيف  والآثار فعاليات  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  ت�سكيالت  اإحدى  العامة 
حدائق  اأروقة  على  تقام  التي  والفنية  الثقافية  ال�سبوعية  البابلي  املعريف 
الر�سيف  فعليات  ختام  ويف  احللة.    مدينة  و�سط  اجلمعية  حي  ونافورة 
نينوى.  الرتكمانية ملحافظة  اقامته اجلبهة  بو�سرت  افتتح معر�س  املعريف، 
يون�س  حممد  مقداد  الثقافية  تلعفر  رابطة  ع�سو  اجلبهة  رئي�س  نائب  وقال 
التهجري  مراحل  تو�سح  بو�سرتات  يت�سمن  اجلبهة  اقامته  الذي  املعر�س  ان 
الق�رسي للعوائل الرتكمانية ومعاناتهم يف و�سولهم اىل املحافظات الو�سطى 

واجلنوبية وتقدمي امل�ساعدات لهم واخلدمات الطبية.

انطلقت ، اعمال مهرجان املتنبي الرابع ع�رس )دورة الناقد فا�سل ثامر(، 
الإدارة  قاعة  على  والآثار،  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  برعاية  يقام  الذي 
املحلية يف الكوت، وي�ستمر يومني. ويقام مهرجان املتنبي يف حمافظة 
وا�سط كل عام بالتن�سيق بني احلكومة املحلية ووزارة الثقافة اإ�سافة اإىل 
احتاد الأدباء يف العراق، وكانت املهرجانات ال�سابقة تقام دون ب�سمها 
حمافظة  يف  والفكرية  الثقافية  ال�سخ�سيات  من  اأدبية  �سخ�سية  با�سم 
من  دورة  كل  على  يطلق  اأخذ  الأخ��رية  الأرب��ع  ال�سنوات  يف  لكنه  وا�سط 
دوراته ت�سمية اأحد اأدباء وا�سط .  وتطلق ت�سمية املهرجان تيمنًا بال�ساعر 

نى باملتنبي. اأحمد بن احل�سني بن عبد ال�سمد الكندي الكويف املكرّ

انطالقالبيتافتتاحتسيير

قراءة في كتاب

الكاتب  رواية  �سدرت  1969م  عام  يف 
حيفا(  اإىل  )عائد  كنفاين  غ�سان  املبدع 
تقف  ل  الروؤية تطرح حواراً  وهي من حيث 
زمن  يف  جرى  ما  عند  حدوده  م�ساحات 
النكبة عام 1948م يف فل�سطني، فكل ما يف 
ذلك احلدث ميتد نحو امل�ستقبل الذي اأ�سبح 
هوية  اأجل  من  ت�سارع  حقيقة  اي�سًا  هو 
وتاريخ وحق يف النتماء لهذا املكان، الذي 
مل يعد يف ظل الحتالل ال�سهيوين ال �سورة 
لغتها  ولون  املفرو�س  زمنها  عن  تعرب 

القائمة من قبل املغت�سب.
مفارقة  اأمام  كنفاين  غ�سان  الكاتب  ي�سعنا 
تاريخية جارحة، اأن احلق لو ترك قد يتحول 
من قوة دفاع اإىل اأ�ساليب تدمري لو �سقط بيد 
م�ساألة  ت�سبح  عندها  منا.  غفلة  يف  العدو 
ا�ستعادة حقوقنا مواجهة مع اأنف�سنا قبل اأن 

تكون �سدامًا مع العدو.
اإن النظرة الإبداعية الأدبية يف هذه الرواية 
كاأنها  التاريخ  اأحداث  مع  تتعامل  ل 
يف  الكاتب  يوظفها  بل  �سيا�سية  من�سورات 
من  م�ساألة  لت�سبح  العام  الإن�ساين  اإطارها 
عنها،  احلديث  للعامل  الكوين  الوجود  حق 
جغرافية  يتخطى  للحدث  العام  فاجلوهر 
فال  وا�سعة،  حياة  اإىل  ويخرج  املكان 
يف  فقد  ملا  الهروب  بعد  بالعودة  تعوي�س 
ول  كما هي  امللحمة  تظل  ول  الغياب  زمن 
هو،  كما  املكان  اإن�سان  مع  الرتابط  ي�ستمر 
لأن حركة التاريخ ل يقف م�سارها فهي بني 
احلق واجلرمية دائمة التقلب، لذلك يكون حق 
ال�ستعادة والعودة قمة ال�سدام مع اجلرمية 
دون  امل�ستقبل  وترك  الهروب  الأوىل- 
والقهر،  الغت�ساب  لدولة  واحلامي  املدافع 
العائد  املا�سي  يحاكم  الذي  التاريخ  اأنه 
الباحث عن بقايا من وجوده يف هذا املكان.
الكاتب  لنا  تركه  ما  لكل  الإبداعية  القيمة 
اخلالد “غ�سان كنفاين” و�سع النف�س والعقل 
ت�سقط  ل  حقائق  اأمام  الإن�ساين  وال�سمري 
عن  وال�سمت  الوجع  فرتات  طالت  مهما 
جغرافية  واإحراق  والهدم  ال�سحق  هذا  كل 
يف  بل  وال�سور،  الكتب  يف  لي�ست  الأر�س 
مالحمها  حتدد  ل  والأزمة  الفرد،  وجدان 
بالوطن، بل يف كيان  مبا �سنعه املغت�سب 
�ساحب احلق عندما تعاين نف�سه من �رسوخ 
وت�سدعات من الداخل، تنقلب اىل تناحرات 
هذه  نحو  اللتزام  معاين  كل  تدمر  مرعبة 

الق�سية . 

اقتباس 

انا الغريب بكل ما اأوتيُت من لغتي...
حممود_دروي�س

سيجيء زمان األحياء
)1(

 �سيموت اخلوف 
وجتمعنا كل الأ�سياء

ذراتك تعرب اأوطانا
وتدور و تبحث عن قلبي 

يف كل مكان
ويعود رمادك.. لرمادي

ي�ستعل حريقا يحملنا 
خلف الأزمان

واأدور اأدور وراء الأفق 
كاأين نار يف بركان

األقي اأيامي بني يديك 
هموم الرحلة.. و الأحزان

نلتئم خاليا و خاليا
نتالقى نب�سا 

وحنايا
تتجمع كل الذرات..

ت�سبح اأ�سجارا ونخيال
وزمان نقاء يجمعنا

و�سي�رسخ �سمت الأموات
تنبت يف الأر�س خمائر 

�سوء.. اأنهارا
وحقول اأمان.. يف 

الطرقات..
نتوحد يف الكون ظالل..

نتوحد هديا وظالل..
نتوحد قبحا وجمال
نتوحد ح�سا.. وخيال

نتوحد يف كل الأ�سياء..
وميوت العامل كي نبقى..

نحن الأحياء 
)2( 

 ماذا يتبقى من قلبي
لو وزع يوما.. يف 

ج�سدين
ماذا يتبقى من وجه
ين�سطر اأمامي.. يف 

وجهني
نتوحد �سوقا يف قلب

ي�سطرنا البعد اإىل قلبني
نتجمع زمنا يف حلم

والدهر ي�رس على حلمني
نتالقى كال�سبح �سياًء

ي�سطرنا الليل اإىل ن�سفني
فاروق جويدة

ثقافة 

تبادل ثقافي )سينمائي( بين لبنان وكردستان

وقعت اإدارة م�رسح اإ�سطنبويل وجمعية تريو 
لبنان  بني  ثقايف  تعاون  اتفاقية  للفنون 
وكرد�ستان العراق وذلك من خالل مهرجان 
الق�سرية  لالأفالم  الدويل  ال�سينمائي  لبنان 
ال�سينما يف  " بيت  �سينةما  "مايل  وموؤ�س�سة 
الفن  �سناعة  يف  واملتخ�س�سة  كرد�ستان 

ال�سابع واإنتاج الفالم ال�سينمائية.
مهرجان  اإقامة  على  التفاقية  ون�ست 
وكرد�ستان  لبنان  بني  م�سرتك  �سينمائي 
وتنظيم  الفالم  تبادل  خالل  من  والتعاون 
ال�سينمائية  الفالم  واإنتاج  العمل  ور�سات 

لبنان  مهرجان  دعم  على  والعمل  امل�سرتكة 
ال�سينمائي لالأفالم الق�سرية.

ن�ساطات  ختام  يف  التفاقية  ووقعت 
مهرجان لبنان ال�سينمائي يف ح�سور املمثل 
موؤ�س�سة  ومدير  اإ�سطنبويل  قا�سم  واملخرج 
غريب  حمه  زانا  املخرج  ال�سينما  بيت 
�سويف  ال�سوي�رسية  املخرجة  ومب�ساركة 
بريير وامل�رسي هيثم عبد احلميد واليراين 
جمال  بختيار  والكرد�ستاين  يزداين  بدرام 
العراق  من  �سوقي  واأحمد  العامري  وحممد 
اجلزائر  من  حري�س  وحممد  جيالين  ودل�س 
تيو كايات  الفرن�سي  التحكيم  واأع�ساء جلنة 
وال�سبانية اأنا �سندريرو األفرز واللبناين اأديب 

فرحات.
روائية  اأفالم  املهرجان  يف  و�ساركت 
م�رس،  اإيطاليا،  من  وحتريك  ووثائقية 
�سوريا،  ال�سعودية،  اإيران،  العراق،  �سوي�رسا، 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  فل�سطني، 
اأرمينيا  جورجيا،  ال�سويد،  اأملانيا،  اإ�سبانيا، 
فرن�سا   ، كرواتيا   ، ،بولندا  ، هولندا  الردن   ،
املتحدة  اململكة  ،اأذربيجان،  كندا   ، ليبيا   ،

،الهند، لبنان .
 : كالتايل  املهرجان  نتائج  وجاءت  هذا 
�سالح  اأحمد  الفل�سطيني  املخرج  نال  حيث 
" Ay Ny" وح�سد  اأف�سل فيلم عن  جائزة 
ال�سويدي مان�س برزا�س جائزة اأف�سل اإخراج 
الفرن�سي  وحاز   "Champion "فيلم عن 
 A"عن ت�سوير  اأف�سل  جائزة  لركوتا  اإتني 
وح�سد   "   Night Under the sun
اأف�سل  جائزة  كا�ساري�س  جوري  ال�سوي�رسي 
 Ugly pretty heart " فيلم حتريك عن 
اأف�سل  جائزة  فالح  عمر  العراقي  وح�سد   "
مي  " وفازت   Protest "وثائقي عن فيلم 
لبناين عن"  فيلم  اأف�سل  بجائزة  ال�ستار  عبد 
�سويف  ال�سوي�رسية  ونالت   " باللنب  �ساي 
 "  Le don " عن  ن�س  اأف�سل  جائزة  برير 
جائزة  �سويري  كري�ستني  اللبنانية  ونالت 
اأف�سل ممثلة عن فيلم" اأم ولكن " باملنا�سفة 
مع مريل لمبيك واإميان األبليك من كرواتيا 
عن " The chicken " ونال الأذربيجاين 
ممثل  اأف�سل  جائزة  ر�ستوموف  اإدري�س 
جائزة  اأما    "  The last one "فيلم عن 
"رورو"  فيلم  ح�سدها  التحكيم  جلنة  تنويه 
 Dinola " للعراقي حممد العامري و فيلم 

" للجورجية مرمي كات�سيفاين .
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