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 مواقع التواصل االجتماعي تكشف سلوكه
بين هشاشة المثقف العربي وتناقضه ...

الو�سط  هي  الورقية،  واملجالت  والكتب  ال�سحف  تعد  مل 
االوحد لنقل االفكار وبثها بني النا�س، كما كان االمر هكذا 
الفكري  والنقل  االت�سال  و�سائل  تعددت  فقد  ال�سابق،  يف 
بكل انواعه وا�سكاله، فباال�سافة لل�سحافة والتوا�سل عرب 
ومتنوعة،  كثرية  الكرتونية  مواقع  هناك  والكتابة،  الورق 
التوا�سل  مواقع  عن  ف�سال  الفكر،  نقل  عاتقها  على  اخذت 
قويا  الراهن  ع�رصنا  يف  بات  الذي  ودورها  االجتماعي، 
والن�ساطات،  املواقف  وبلورة  االحداث  ر�سم  يف  وموؤثرا، 

االجتماعية ، وكذلك يف املجاالت احليوية االخرى.
اإن مواقع التوا�سل االجتماعي، ال�سيما موقع )الفي�س بوك(، 
بات لها تاأثري كبري على امل�ستوى العاملي، من حيث تالقح 
الثقافات، ف�سال عن ربط االفراد واملجموعات مع بع�سها، 
عرب تبادل االخبار واملعلومات واالراء والثقافات ب�سورة 
واالدباء  املثقفون  �سكل  وقد  ال�ساعة،  مدار  وعلى  فورية 
بع�س  مع  نقا�سهم  وبات  املواقع،  هذا  يف  الفتا  ح�سورا 
حول  وت�رصيحاتهم  اآراءهم  اعالن  عن  ف�سال  مبا�رصا، 
ال�سوؤون الثقافية و�سواها، ب�سورة مبا�رصة، وميكن تو�سيله 

عرب الفي�س بوك يف حلظات اىل كل من يهمه االمر.
ولكن رافقت عملية نقل االفكار وعر�سها وتو�سيلها، ظواهر 
اخرى غري جيدة، فعندما نقول من االف�سل ان جند م�ساحة 
مفتوحة حلرية احلوار والتثاقف بني اجلميع، هذا ال يعني 
او  املتهافت منها،  النقل، حتى  ا�ساليب  لكل  العنان  اطالق 
حوار  طرق  هناك  مبعنى  متح�رصة،  غري  باأ�ساليب  النقل 
اختالفات  وهناك  �سواها،  حترتم  ال  افكار  وهناك  مبتذلة، 
ا�ساليب  كثرية قد ت�سبح ا�رصارها كبرية، فت�سيع نوع من 

احلوار غري الئقة.
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  املثقف  مهمة  تكون  لهذا 
وطروحاته  افكاره  بث  اىل  باال�سافة  فهو  م�ساعفة، 
م�سوؤولية  عليه  تقع  القراء،  من  الوا�سع  للجمهور  وعر�سها 
النموذج  كونه  اجلميع، من خالل  البناء بني  احلوار  قيادة 
وعر�س  احلوار  طريقة  يف  االخرون،  به  يحتذي  الذي 
واملنا�سبة،  ال�سليمة  بالطريقة  اللغة  وا�ستخدام  االفكار، 
و�سيلة  مع  تعامله  وكيفية  املثقف  االخرون  يرى  وعندما 
افكاره،  لعر�س ونقل  بها  يتعامل  التي  والطريقة  االت�سال 
اأن  البد  لذلك  مثاال،  املثقف  من  يتخذ  �سوف  اجلميع  فاإن 
وال�سالم  املحبة  تبث  متنورة  دقيقة  روؤية  وذا  موؤثرا  يكون 
البناء  احلوار  ن�رص طرق  اجلميع، ف�سال عن  والتعاي�س بني 

بني اجلميع.
ان دور املثقف ريادي دائما، وهو مي�سك بزمام االمور، كونه 
مالك الوعي االأعلى من بني اجلميع، لهذا ال�سبب ينظر عامة 
يخطئ  قلما  متكامل،  ان�سان  انه  على  املثقف  اىل  النا�س 
اجلميع،  انظار  حمط  املثقف  يبقى  لهذا  االخرين،  بحق 
يتابعون اقواله وحركاته وردود افعاله و�سلوكه، وغالبا ما 
يتاأثرون فيها ويعملون بها، من هنا تت�سكل اهمية املثقف، 

االت�سال،  مواقع  عرب  ون�رصها  الفكاره  عر�سه  يف  ال�سيما 
فطريقة احلوار واملفردات واللغة امل�ستخدمة، واالبتعاد عن 
هذا وغريه، يجب  االخر، كل  الراأي  احرتام  ون�رص  التع�سب، 
ن�رصه وابرازه وتو�سيله اىل املالأ االكرب، اأي اىل عامة النا�س 

اللذين ي�ستخدمون مواقع الت�سال االجتماعي.
اخطاء كثرية ميكن  احلال هناك جتاوزات وهناك  بطبيعة 
التع�سب  ق�سية  وخا�سة  االت�سال،  مواقع  يف  مالحظتها 
وهناك  االخر،  الراأي  ورف�س  االخرين،  االراء  تقبل  وعدم 
العموم،  على  لكن  ال�رصاعات،  من  لنوع  مق�سودة  اثارة 
القادر  للت�سحيح، وهو  املبادرة  املثقف هو �ساحب  يبقى 
اأن يقدم املثال املنا�سب وال�سحيح للجميع، يف حني  على 
يتلّكاأ بع�سهم عن الدور املر�سوم له كمنتمي للو�سط الثقايف 
او  التنويري  الدور  اداء  يف�سل يف  االدبي عموما، عندما  اأو 
االعلى، وعليه  الوعي  املطلوب منه، كونه �ساحب  املثايل 

ان يكون املثال االف�سل لالخرين.
هكذا يتلخ�س دور املثقف يف مواقع االت�سال االجتماعي، 

فهو ال ي�سبه غري من عامة النا�س، انه قائد تنويري، يفتح 
التالقح  على  قدرة  ومينحهم  اجلميع،  امام  الوعي  اآفاق 
الفكري واحلوار املجدي، وهو بهذا ال�سلوك يجعل من مواقع 
التوا�سل م�ساحة مفيدة ومثمرة لبناء جمتمع او فرد مثقف 

وقادر على اأن يكون ذا تعامل ان�ساين ناجح و�سليم دائما.
العادي ومن  االن�سان  انه ال فرق بني   ،  ويوؤكد ح�سن علي 
عن  مثقفني  ي�سمون  من  يختلف  ال  مثقف:  عليه  يطلق 
واجلدل،  النقا�س  حتمل  على  قدرتهم  يف  اآخر  �سخ�س  اأي 
فن  هي  التي  احلوار،  ثقافة  ميلكون  بال�رصورة  لي�سوا  فهم 
ال�رصيحة.  هذه  عن  يغيب  الذي  الوعي  على  وتدل  و�سلوك، 
ما  وهل  الثقافة،  ماهية  عن  �سوؤال  اأمام  ي�سعنا  ما  وهذا 
ميلكه هوؤالء ثقافة اأم جمرد تو�سيف ال معنى له. نحتاج اأن 
نبحث عن املثقف احلقيقي لنحاكمه على �سلوكه يف احلوار، 
اأما الكثريون الذين امتالأت بهم �ساحات التويرت والفي�سبوك 
تقبل  تعني  الثقافة  ا�سمها.  �سوى  الثقافة  من  يحملون  فال 
والتعامل معهم بفوقية،  االآخرين  االختالف، وعدم جتريح 

فلي�س املثقف وحده من ميلك احلقيقة، فكل ميلك حقيقته، 
وكل له زاويته يف النظر لالأمور.

ك�سفت  احلديثة  االعالم  و�سائل  ان   البع�س  يرى  حني  يف 
بوك  الفي�س  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  خا�س  وب�سكل 
يف  وتناق�سه  و�سطحيته  العربي  املثقف  ه�سا�سة  وتويرت 
تراه  املختلف  الراأي  واحرتام  االخر  الحرتام  يدعو  حني 
النقد  يتحمل  وال  ينتقده  او  يعار�سه  مبن  ذرعا  ي�سيق 
ويعتربه جتريحا �سخ�سيا وانتقا�سا من قيمته رغم ان ذلك 

يدخل يف دائرة ما يدعو له ويروج له.
الظاهرة يف فئة من املثقفني   فيما يح�رص �سامي ح�سون 
قد تكون هذه النظرة عند البع�س فيها نوع من احل�سا�سية 
على  واملح�سوبني  للمثقفني  ولي�س  للعامة  مك�سوفة  الأنها 
كل  من  �سخ�سي  جتريح  النقا�س  يتخلل  وقد  فقط..  الفكر 
من هب ودب .. كما انها ت�سل اىل حد ال�ستم ، وتفتقد اأدب 
يقوم  يجعله  مما  االخر..  احرتام  على  ينبني  والذي  احلوار 

باالن�سحاب منه بعملية بلوك. 

بغداد_متابعة

 "لعبة األقنعة" "شوكوالته سودا" " في حضن الداالمو"
يزور المناطق التراثية في 
البصرة

للكاتب  الداالمو«  ح�سن  »يف  كتاب  والن�رص،  للطباعة  القلم  دار  عن  حديثا  �سدر 
بالتحوالت  الال�سيء، وهو حافل  يعني  و»الداالمو«  ال�سوداين جعفر ح�سن حمودة. 

والوقائع، وترجمة ملرئيات واأحداث ما�سية الت�سقت بذاكرة الكاتب.

يقول جعفر اإنه يف حماولة منه لتو�سيح ما وراء بع�س امل�ساهد، وتعميق االأفكار 
مرئيات  الأحكي  اأعماقها،  يف  والغو�س  الذاكرة  اجرتار  اأ�سلوب  "اعتمدت  والروؤى، 
تلك  اأميز  اأ�سبحت  اأن  بعد  ولكنني  وقتها،  اأدركها  اأو  اأفهمها  مل  م�ساهدات طفولية 
»احليثيات« بوعي يجمع بني الروؤية االإن�سانية والواقعية قمت برتجمة كل ذلك يف 

هذا الكتاب".

تقيم دار العني للن�رص اأم�سية لتوقيع ونقا�س املجموعة الق�س�سية »�سوكوالته �سودا« 
خالد  واالإعالمي  الرحمن  عبد  لنا  الكاتبة  من  كل  وبح�سور  ر�سوان  اأمل  للكاتبة 
من�سور، وذلك يف ال�سابعة م�ساء الثالثاء املوافق 21 مار�س مبقر الدار بو�سط البلد. 
وقال الكاتب امل�رصي من اأ�سل �سوداين طارق الطيب اإن جمموعة »�سوكوالتة �سودا« 
والفرح  والفقد  واالأ�سى  واحلنية  بالق�سوة  مليئة  الق�س�س  ت�ستمل على جمموعة من 
واالأمل وخيبة االأمل واالإخفاق وال�سخرية، تن�ساب كلها برفق ومتكن لتن�سج �سعاعا 
يذكر  التفكري.  نعيد  لعلنا  ببطء،  وفينا  نحونا  يت�رصب  واملن�سي وهو  املجاهل  على 
اأن الكاتبة اأمل ر�سوان �سبق لها اإ�سدار املجموعة الق�س�سية »البيت االأوالنى« عن 

دار العني للن�رص 2014، والتي ح�سدت بها جائزة �ساوير�س الثقافية لعام 2015.

�سدر عن "دار دملون اجلديدة" يف دم�سق، جمموعة ق�س�سية جديدة للروائي والقا�س 
العراقي لوؤي عبد االإله حتمل عنوان "لعبة االأقنعة"، وت�سمنت ع�رص ق�س�س ق�سرية 
النا�رص:  كتب  الق�س�سية،  املجموعة  لهذه  تقدميه  يف  �سفحة.   142 على  توزعت 
القناع برموزه وجمازاته �سمن عوامل تدور  ت�ستك�سف ق�س�س هذه املجموعة فكرة 
اإال  واالأمكنة  املناخات  اختالف  من  الرغم  وعلى  وويلز.  ووه��ران  ولندن  بغداد  يف 
الق�س�س  اأبطال  جن�سيات  تعدد  رغم  االإن�سانية  للتجربة  مقارباتها  يف  ت�سرتك  اأنها 
اإ�ساءة  الق�س�س حتاول  اأخرى، هذه  والوعي. ب�سيغة  ال�سن واملزاج  واختالفاته يف 
بع�س من تلك املناطق الرمادية يف الروح االإن�سانية والتي يلعب القناع دوراً اأ�سا�سيا 

يف التمويه عنها حلاملها نف�سه اأحيانا ولالآخرين اأحيانًا اأخرى. 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  املانيا  من  خمتلفة  اأجنبية  جن�سيات  ي�سم  وفد  زار 
تفقد  كما  الب�رصة  والفنون يف  الثقافة  وايطاليا ق�رص  واليابان  وكوريا  وبريطانيا 
يف جولة له مناطق مناوي با�سا وال�سيف وال�سبخة ال�سغرية التي ت�سم معامل تراثية 
وحتف معمارية قدمية .  واطلع الوفد خالل جولته على ق�رص الثقافة واملعامل الرتاثية 
احلق  عبد  الب�رصة  يف  والفنون  الثقافة  ق�رص  مدير  قدم  فيما  املعمارية،  والنقو�س 
واملعمارية  الرتاثية  الناحتني  الق�رص من  اأهمية ومكانة  املظفر �رصحا مف�سال عن 
باالإ�سافة اإىل دوره يف تن�سيط وتطوير احلركة الثقافية والفنية يف حمافظة الب�رصة.
فوتوغرافية  �سورة  عن  عبارة  تذكارية  هدية  الق�رص  مدير  قدم  الزيارة  ختام  ويف 

الأحد معامل مدينة الب�رصة. 

وفد أجنبيإصداراتتوقيعإصدارات

قراءة في كتاب

تقّدم "�سلوى جّراح" يف روايتها االأخرية �سورة 
وما  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  عراق  عن 
تعي�س  �سغرية  اأ�رصة  حكاية  خالل  من  تالها، 
التحوالت  اأثر  خاللها  من  تك�سف  بغداد،  يف 
املجتمع  على  جرت  التي  العا�سفة  ال�سيا�سية 
الرحمن  عبد  "بديعة  الرواية  ت�رصد  والنا�س. 
قررت  لكنها  ر�سامة  اأنها  تعلن  اأن  بعد  الكيال"، 
اأن تكتب حكاية اأ�رصتها. هذه جتربتها االأوىل يف 
الر�سام،  رتو�س  "بال  تكون  اأن  وقررت  الكتابة، 
الذي مي�س بري�سته زاوية يف لوحته، ليغرّي بع�سًا 
اأ�ستعني  اأن  ودون  منظورها،  اأو  مالحمها  من 
الذي قد ميحو �سطوراً تخجله،  الكاتب،  مبهارات 
نف�سي  عن  �ساأكتب  الأين  ذلك  لكل  اأحتاج  ال  اأنا 
وحياتي واأهلي واأ�سحابي".  ت�ستعر�س "بديعة" 
تعي�س يف  اإذ كانت  منذ طفولتها،  ق�سة حياتها 
حي املن�سور ببغداد، مع اأ�رصتها: اأخواها توفيق 
و�سامي، ووالدها تاجر االأقم�سة املعروف، واأمها 
معلمة املدر�سة، وجّدتها "اأم عبد الرحمن". تربز 
الر�سم منذ �سغرها، وتكون  "بديعة" يف  موهبة 
حمط اهتمام جميع معلمي الر�سم الذين تناوبوا 
الفن  درا�سة  وتقرر  تكرب  اأن  اإىل  تدري�سها،  على 
معروفة  فنانة  ذلك  بعد  ت�سبح  ثم  اجلامعة،  يف 
بها  مرَّ  التي  املراحل  الرواية  تر�سد  وم�سهورة.  
ثم  مملكة  كان  اأن  منذ  ال�سيا�سي،  العراق  تاريخ 
الع�سكرية  االنقالبات  تتالت  جمهورية.  اأ�سبح 
خالل فرتة ق�سرية ال تتجاوز ع�رص �سنوات، لتجد 
"بديعة" نف�سها، وهي الطفلة، عاجزة عن فهم كل 
تلك املتغرّيات ال�رصيعة. "اأ�سياء كثرية تغرّيت من 
الثاين  في�سل  امللك  �سورة  اختفاء  اأهمها  حويل 
نردده  كنا  الذي  الن�سيد  وتغرّي  االأماكن،  كل  من 
"مليكنا مليكنا نفديك باالأرواح" اإىل حلن جديد 
�سابق  اإىل  احلياة  عادت  ثم  قبل.  من  اأ�سمعه  مل 
يرددون  كانوا  واجلريان  االأهل  لكن  عهدها، 
روايتها على  الكاتبة يف  حكايات غريبة" ترّكز 
وحميمية،  دفء  من  فيه  ما  بكل  االأ�رصة  عامل 
الذي  العائلة  جو  فرت�سم  عي�س،  وتفا�سيل 
يجمعها االأب احلكيم واالأم احلنون. لكن التغرّيات 
التي حت�سل يف البالد ال بّد اأن تنعك�س على كل 

اأفراد املجتمع، وتاليًا على كل اأ�رصة. 
التي  امل�ساهد  من  جمموعة  على  الرواية  تنبني 
"جّراح"  اإذ تعتمد  ي�سّكل كل منها ف�ساًل ق�سرياً، 
على هذه الطريقة يف ال�رصد، لتنتقل بحرية بني 

ب�سعة اأزمان واأمكنة. 

اقتباس 

 لكل االأعمال العظيمة واالأفكار العظيمة بدايات  
�سخيفة.      

 البري_كامو      

كادت تقول ىل ))من اأنت ؟(
).. العقرب االأ�سود كان يلدغ 

ال�سم�س ..
وعيناه ال�ّسهيتان تلمعان ! (

_اأاأنت ؟!
لكّنى رددت باب وجهى .. 

وا�ستكنت
).. عرفت اأّنها ..

تن�سى حزام خ�رصها .
فى العربات الفارهة !

***
اأ�سقط فى اأنياب اللحظات 

الدن�سة
اأت�ساغل بالر�سفة من كوب 

ال�سمت املك�سور
مبطاردة فرا�س الوهم املخمور

اأتال�سى فى اخليط الواهن :
ما بني �رصوع اخلنجر .. 

والرقبة
ما بني القدم العاربة وبني 

ال�سحراء امللتهبة
ما بني الطّلقة .. والع�سفور .. 

والع�سفور !
***

يهتّز قرطها الطويل ..
يراق�س ارتعا�س ظّله ..

على تلّفتات العنق اجلميل
وعندما تلفظ بذر الفاكهة

وتطفىء التبغة فى املنف�سة 
العتيقة الطراز

تقول عيناها : ا�سرتح !
وال�سفتان .. �سوكتان !!

***
)تبّقني اأنت : �سبحا يف�سل بني 

االأخوين
وعندما يفور كاأ�س اجلعة 

اململوء ..فى يد الكبري :
يقتلك املقتول مرتني!

اأتاأذنني ىل مبعطفى
اأخفى به ..

عورة هذا القمر الغارق فى 
البحرية

عورة هذا املت�سول االأمري
وهو يحاور الظالل من �سجرية 

اإىل �سجرية
يطالع الكّف لع�سفور مك�رّص 

ال�ساقني
يلقط حّبة العينني

الأنه �سّدق _ ذات ليلة م�ست _

عطاء فمك ال�سغري ..
عطاء حلمك الق�سري ..

امل دنقل

ثقافة 

الوقوف على قدم واحدة!بعد مرور 64 عاما ... "فتنة وحسن" اول فيلم روائي يحكي قصة تجمع بين المتحابين
عام  �سوى  يعر�س  مل  بالكامل  عراقي  فيلم  اأول 
1954، حتت عنوان "فتنة وح�سن" )95 دقيقة(، 
الهادي  عبد  وتاأليف  العمري  حيدر  اإخراج  من 
عمها  وابن  فتنة  بني  حب  ق�سة  يروي  مبارك. 
ب�سبب  كثرية  م�ساكل  عالقتهما  تواجه  ح�سن. 
فتنة  تزويج  على  ت�رص  التي  ح�سن،  والد  زوجة 
من �سخ�س اآخر. للرواية خامتة �سعيدة جتمع بني 

املتحابني.
العام  اإىل  يعود  العامل  يف  ناطق  فيلم  اأول  فاأن   
ومعه   ، اجلاز"  "مغني  عنوان  حتت   ،1927
حيث  الفنون.  اأنواع  اأحد  اإىل  ال�سينما  حتّولت 
بداية  مع  العربية  البلدان  اإىل  ال�سينما  و�سلت 
اأوائل  الع�رصين، وتعترب م�رص و�سوريا من  القرن 
الدول التي اأنتجت اأفالمًا روائّية.   هذا و اختلف 

املوؤرخون على بداية ال�سينما يف م�رص. منهم من 
ت�سجيلي  فيلم  مع  عام 1907،  كانت  اإنها  يقول 
حلمي  عبا�س  اخلديوي  زيارة  عن  �سامت 
مدينة  يف  العبا�س  اأبو  املر�سي  معهد  اإىل  الثاين 
م�رصي،    مل   لكن  اأول   فيلم   روائي  االإ�سكندرية، 
 يظهر   اإال    عام 1917 بانتاج    ال�رصكة   ال�سينمائية  
ال�سينما  يف  فيلمني  اأول  -  امل�رصية.   االإيطالية  
و"االأزهار   "ال�رصف   البدوي"  امل�رصية     هما  
اأول   ممثل   بطولة  حممد   كرمي ،  من   القاتلة" 
هناك  كان  اإن  يعلم  اأحد  ال   �سينمائي   م�رصي. 

ن�سخة من هذين الفيلمني موجودة يف االأر�سيف.
 اأما اأول فيلم روائي �سوري فهو "املتهم الربيء" 
اأ�سهر   8 وقد �سور خالل  اأنتج عام 1928  الذي 
يف  االآراء  تختلف  مرت.   800 �رصيطه  طول  وبلغ 
الكثريون  اإذ يعتربه  للفيلم،  الدولة املنتجة  �ساأن 
اإنتاجًا م�رصيًا، غري اأن املوؤ�س�سة العامة لل�سينما 

مو�سحًة  �سوري،  اإنتاج  اأنه  توؤّكد  �سوريا  يف 
انتجته  للعر�س.  �ساحلة  غري  منه  ن�سخة  وجود 
التي  ال�سينمائي  لالإنتاج  فيلم  حرمون  �رصكة 
اأ�س�سها ر�سيد جالل و�رصكاوؤه، وعر�س يف �سينما 
والقى  بدم�سق  املرجة  �ساحة  يف  الكوزموغراف 

جناحًا الفتًا.
 ومن جانب اخر فاأن اأول فيلم روائي يف اجلزائر 
ا�ستقالل  بعد  اأُنتج  الرباءة"،  �سن  يف  "�سالم  هو 
اجلزائر عام 1962، اإخراج جاك �سارب وت�سوير 
العنقة  حممد  احلاج  ومو�سيقى  دوماتر  اأدريه 
الطفولة  ملو�سوع  الفيلم  تطرق  جون�س.  وبيري 
يف   2013 عام  عر�س  وقد  باحلرب،  وعالقتها 

مهرجان وهران للفيلم العربي.
 ولكن تاأخرت ثقافة ال�سينما يف اخلليج العربي، 
فيلم  اأول  اإنتاج  يف  ال�سباقة  هي  الكويت  وكانت 
"ب�س يا بحر" عام 1971،  روائي طويل بعنوان 
ال�سديق،  خالد  و�سيناريو  ال�سديق،  خالد  اإخراج 
وعبدالرحمن  الدين،  �سالح  ووالء  الفرج،  و�سعد 
ال�سالح. يقدم الفيلم خالل 106 دقائق الهواج�س 
بطبقيته  املجتمع  وق�سايا  للمنطقة،  االأوىل 

وتركيبته، واحلاجة امللحة للتغيري.
 فيما ياأتي اأول فيلم روائي �سعودي هو "وجدة" 
�سدر  وكتابتها.  املن�سور  هيفاء  اإخراج   من 
يتّم  طويل  روائي  فيلم  اأول  ويعترب   2012 عام 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  كاماًل  ت�سويره 
يحتفي الفيلم بقيم عدة مثل حب احلياة واالإ�رصار 
و�سع  على  اإ�سقاطات  ويت�سّمن  الدوؤوب  والعمل 
وعد  الطفلة  بطولة  من  وهو  ال�سعودية.  املراأة 
االأم،  التي لعبت دور  حممد واملمثلة رمي عبداهلل 
وقد فاز الفيلم بجائزة "�سّناع االأفالم اجلدد" يف 

مهرجان "كان" ال�سينمائي.

بغداد_خاص


