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بعد األقصر... هل تصلح البصرة ألن تكون عاصمة للثقافة العربية في 2018 ؟ 
مكان  عن  والفنانني  والأدباء  املثقفني  من  الكثري  يت�ساءل 
العربية!  الثقافة  عا�سمة  فعاليات  فيه  تقام  اأن  واحد ميكن 
اأن  املمكن  من  واحدة  حقيقية  قاعة  متتلك  ل  املدينة  فهذه 
م�رسح  من  تخلو  املدينة  وهذه  الفتتاح،  حفل  فيه  يقام 
جمهز �ستعر�ض فيه امل�رسحيات التي ت�سارك يف مهرجانات 
عر�ض  قاعة  توجد  هل  ال�سينما؟  ب�ساأن  وماذا  امل�رسح.. 
يف  املولت  اأحد  اأ�سحاب  بناه  ما  وهل  املدينة؟  يف  واحدة 
املدينة من قاعات �سينمائية ميكن اأن ت�سعف مئات الأفالم 
املقرتحة للعر�ض يف الفعاليات؟ الت�ساوؤل الأ�سعب الذي يرد 
ثقافية  بنى حتتية  اإن�ساء  بالإ�رساع يف  املطالبني  بال  على 
للمدينة، هو روؤو�ض الأموال التي �ست�رسف على الإعمار، يف 
الوقت الذي ت�ستقطع الدولة العراقية من رواتب املوظفني من 
�سنتني؟  من  اأكرث  منذ  امليزانية  يف  احلا�سل  العجز  �سد  اأجل 
وهل �ستكون الب�رسة منجما ل�رسقة الأموال مثلما حدث يف 
2013؟  العام  يف  العربية  للثقافة  عا�سمة  بغداد  فعاليات 
اأ�سئلة كثرية تبقى غري قابلة للفهم، والإجابة عليها مطروح 
ثقايف  فعٍل  لأي  موؤهلة  غري  مدينة  فيه  تختار  الذي  للزمن 
لأن تكون عا�سمة للثقافة العربية..   ومن اأجل الوقوف على 
الكاتب واملرتجم  اأدباء ومثقفي املدينة، يتحدث  اآراء بع�ض 
اأن  ت�ستحق  الب�رسة  اأن  مبينا  الأ�سدي  ال�ستار  عبد  الدكتور 
َنّبذَل ق�سارى اجلهد لأجل ازدهارها، وهي �ساحبة التاريخ 
و�سناعة  والفل�سفة  والعلم  ال�سعر  ملتقى  كانت  اإذ  العريق.. 
هل  العربية؟..  للثقافة  عا�سمة  الب�رسة  تكون  ل  ومَل  الكلم.. 
اخلطة  ن�سع  عمل:  برنامج  هناك  اأن  اأو  اأمنية  جمرد  هي 
ونحدد الهدف ونر�سد املال ونبني الإن�سان ونحرتم الزمن.. 
اأوبرا  دار  اُقيمت  وما  م�رسح  �ُسّيد  وما  خطَى  نحن  ترانا  اأم 
املوعودة وظلت ال�سينما حربا على ورق وما اُقيمت القاعات 
كبرية  بركة  الب�رسة  ا�سحت  حتى  وتالل  وديان  وال�سوارع 
ت�رسب من ماء جماريها وامتالأ نهر الع�سار بالنفايات، ومن 
�سبورت(  )عراق  وتهدم  )فرجو(  مات  وقد  املكتبات  اأين  ثم 
و)حديقة  و)الكازينوهات(  الطبيعي(  التاريخ  و)متحف 
واملهمة،  النادرة  بالكتب  مالأى  املكتبات  اإن  بل  الأمة(… 
لكن ل اأحد يقرتب منها.. م�سيفا، اأن تكون الب�رسة عا�سمة 
املدينة  بناء  لإعادة  فر�سة  ونتاأمل..  لنقف  فر�سة  الثقافة 
الب�رسة  تكون  اأن  و  فيها..  والكتاب  الأدباء  احتاد  ومقر 
ال�سياب  �ساكر  بدر  يقام متحف  لأن  فر�سة  الثقافة  عا�سمة 
توزع  اأن  فر�سة  الوهاب..  عبد  وحممود  الربيكان  وحممود 
الأرا�سي واملخ�س�سات.. نعم ت�ستحق الب�رسة اأن تنه�ض من 
جديد يف الوقت الذي ل تع�سيد فيه لالأديب، ويف الوقت الذي 
ت�ستمر جمالت ثقافية مهمة بالتوقف… ت�ستحق الب�رسة اأن 
يرى  فيما  بانوراما من خراب!  تزل جمرد  لكنها مل  تنه�ض، 
العائق  كان  اإذا  اأنه  تايه  ها�سم  الت�سكيلي  والفنان  ال�ساعر 
العربّية  الثقافة  عا�سمة  )الب�رسة  م�رسوع  لإجناح  الأكرب 
العام 2018( مق�سورا على بنى حتتّية غري موؤّهلة، حاليا، 
لحت�سان الفعاليات، والأن�سطة، والوفود، فاإّن اأمام القّيمني 
بنى  وا�ستحداث  البنى،  هذه  لتاأهيل  عاما  امل�رسوع  على 
كافّية،  مالّية  ميزانّية  يتطّلب  وذلك  مالئمة،  جديدة  حتتّية 
معتقدا  ونزاهة.  وخربة  كفاءة  ذات  واإدارة  حقيقّية،  واإرادة 

اأن ال�ستعانة بخربة اأجنبّية تعمل يف جمال اإجناز متطلبات 
م�سامري  يف  جّدا  نافعة  �ستكون  كبرية  ثقافّية  م�ساريع 
 ، م�سيفا  والتنظيم.  والإ�رساف،  والبناء،  والإعمار،  التاأهيل، 
اأن الأمر املهّم يتعّلق، كذلك، باجلهة املركزّية التي �ستتوىل 
لال�ستفادة  وا�ستعدادها  احلدث،  هذا  اأّيام  فعاليات  اإعداد 
بالثقافة،  واملعنيني  للمهتمني  املختلفة  النظر  وجهات  من 
معهم،  بالتحاور  بالدنا،  يف  والفنون  والتاريخ،  واملعرفة، 
وباإ�رساكهم، اإ�رساكا مكفول، يف ر�سم مادة احلدث، و�سورته 
الثقافّية  الأبعاد  ال�سورة  هذه  تعك�ض  بحيث  اأّيامه  يف 
الكاتب عبد احلليم  اآخر يفرح  للمدينة.  من جانب  املختلفة 
مهودر بهذا الختيار الذي يعده �رسفا للمدينة، لكنه ل ين�سى 
اأي ثقافة؟  اأن نت�سال عن  التي متر بها: »لكن يجب  املاأ�ساة 
فالثقافة حياة.. فهل تعي�ض مدينتنا ثقافة؟ وي�ستمر مهودر 
يف  ترتاجع  الب�رسة  مدينة  اإن  الت�ساوؤل:  هذا  بعد  كالمه  يف 

حياتها ككل مدينة لي�ض فيها دار عر�ض �سينما ولي�ض فيها 
قاعة  اأب�سط  حتى  فيها  لي�ض  و..  امل�رسحية  للعرو�ض  قاعة 
للمعار�ض اأو للفنون الت�سكيلية.  وح�سب ال�ساعر واثق غازي، 
بال�رسورة  تكون  لن  الثقافة  اأن  جيدا  نعي  اأن  علينا  فاإن 
ول  لل�سينما  دورا  ولي�ست  فخمة،  وفنادق  و�سوارع  اأبنية، 
وترفيهية،  اجتماعية  نوادي  ول  �سغرية،  اأو  كبرية  م�سارح 
الثقافة لي�ست مل�سقا دعائيا ن�سعه عند احلاجة، ون�ستخدمه 
ُت�سُم  ف�سائيات  جمموع  لي�ست  الثقافة  فقط،  واحدة  ملرة 
الثقافة  املرات،  مئات  احلقيقي  حجمه  من  اأكرب  ما  حدث 
ن�ساء…  متى  ن�ستوردها  اأو  �سنعها  ن�ستطيع  �سلعة  لي�ست 
على  احلفاظ  على  قادر  اإن�ساين  جمتمع  بناء  الثقافة  اإن  بل 
ويخرج  الإن�سانية  املعادلت  تت�رسر  حني  تقاليده  اأ�سالة 
منت�رسا كونه ا�ستطاع احلفاظ على اأجياله من ال�رسر الذي 
لوجود  احلقيقي  الأ�سا�ض  الثقافة  تكون  املعنى  بهذا  وقع.  

لتح�سني  مطمئنا  ي�سدرها  اأن  على  قادرا  وي�سبح  الإن�سان، 
بنية  يف  م�ستقر  غري  للثقافة  املفهوم  وهذا  الآخرين،  حياة 
جمتمعاتنا العربية كافة، لذا لن تد مدينة عربية ت�ستطيع 
الرتاكم  اأ�سا�ض  على  املبنية  املحلية  ل  ثقافتها،  ت�سدر  اأن 

املعـــــريف، ول الإن�سانية التي تت�سارك بها مع بقية الب�رس.
عن  جنيب  وهنا  التطور،  من  ب�سدة  حمميات  العربية  املدن 
ال�سوؤال: هل ت�سلح الب�رسة عا�سمة للثقافية العربية؟ فنقول 
وهل الب�ســـــرة يف مناأى عن اخلراب املحيط بها يف العراق 
ويف العامل العربي، خا�ســــة وهي املدينة التي تكاد تكون 
الأكرث خرابا عمرانيا والأكرث ت�سوها فيما يد�ض يف رحمها 
من بناء بال تخطيط مدرو�ض. يذكر اأن وزراء الثقافة العرب، 
خالل  ال�سعودية،  يف  عقد  الذي  الـ19،  موؤمترهم  يف  قرروا 
للثقافة  عا�سمة  الب�رسة  اختيار   ،2015 الثاين  كانون 

العربية عام 2018 املقبل .  

بغداد ــ متابعة

معرض دبي الدولي 
للخط العربي

رؤوف العطار الفنية 
خريف فرجينياترويض الغضبفي أربيل

تنظم هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، الهيئة املعنية ب�سوؤون الثقافة والفنون 
والرتاث يف الإمارة، الن�سخة التا�سعة من معر�ض دبي الدويل للخط العربي، خالل الفرتة 
من 15 - 31 اجلاري يف مركز وايف بدبي. ور�سة عمل موجهة جلميع الأعمار ينظمها 
املعر�ض الذي ي�ستمر حتى نهاية ال�سهر اجلاري. ويعد املعر�ض، الذي يقام حتت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، 
فنانًا   50 من  لأكرث  اأعماًل  و�سيقدم   ،2017 الفني  دبي  ملو�سم  اخلتامية  الفعالية 
عامليًا يف جمال اخلط العربي. و�سي�ستمل املعر�ض على اأق�سام خم�س�سة لأعمال اخلط 
لالأديب حممد  و�ستكملها املجموعة اخلا�سة  و»الزخارف«،  »الكال�سيكية« و»احلديثة« 

اأحمد املر، لتوفر للزوار مزيجًا يحتفي مبختلف اأوجه اخلط العربي.

 اختتم املعر�ض الت�سكيلي للفنان روؤوف العطار بعنوان ” ا�ساطري فنية ” يف اربيل 
وبح�سور عدد من ال�سخ�سيات الر�سمية والأكادميية واملهتمني بال�ساأن الثقايف . 

وقال الفنان روؤوف العطار : يعترب هذا املعر�ض ال�سخ�سي الثامن ع�رس  يل والذي 
يذهب ريعه اىل العمال اخلريية ويحتوي على 60 لوحة فنية من �سمنها 40 لوحة 
تتحدث عن املراأة ودورها يف احل�سارات الن�سانية منذ القدم وما هو يف داخلها من 
البي�ض  اللونني  با�ستخدام  املجتمع  �سخ�سيتها وطموحها ومعاناتها ودورها يف 
الفنجان من ر�سومات وتعبريات  اللوحات الخرى فت�سمنت قراءات  اأما   ، والأ�سود 
ج�سدتها يف لوحاتي با�ستخدام اللونني البي�ض والأ�سود”، وبني العطار انه قريبا 

تتم اقامة معر�ض اخر بالقاهرة . 

�سدر حديًثا عن دار »ي�سطرون« للطباعة والن�رس والتوزيع، كتاب »تروي�ض الغ�سب« 
للكاتب ال�سحفي حممود زاهر. الكتاب اجلديد، هو الإ�سدار الثالث للكاتب، بعد �سدور 

كتابه الأول »كلمات حتت الرماد« يف العام 2015، و»بركان ال�سمت« قبل عام. 
والكتاب حماولة جادة لالإبحار يف العديد من الق�سايا وامللفات، اأو بح�سب ما يقول 
الأحداث؛ لإعادة قراءتها بكل ما فيها من تناق�سات  املوؤلف، يوميات على هام�ض 
وما حتمله من هموم واأوجاع. ويت�سمن الكتاب- الذي يقع يف 160 �سفحة- خم�سة 
ف�سول، هي »جمتمعنا، عاملنا، حياتنا، ديننا، روحانيات«، تتناول ر�سًدا وحتلياًل 
لتفا�سيل الواقع القت�سادي، وامل�سهد ال�سيا�سي، واأبرز الق�سايا الثقافية والإعالمية 

والجتماعية والدينية على مدار عام.

بعنوان  جديد  اأدبي  عمل  اخل�سار  الرحيم  عبد  املغربي  للكاتب  حديثا  �سدر 
»خريف فرجينيا، رحالت اإىل اأوروبا واأمريكا«. ويندرج هذا الكتاب ال�سادر عن 
دار ن�رس كّرا�ض املتوحد يف املغرب �سمن اأدب الرحلة املعا�رسة. اختار اخل�سار 
اأن يفتتح كتابه اجلديد مبقدمة موجزة حتمل عنوان »يف قاعة الإركاب«، جاء 
فيها: )ميكن اعتبار هذا الكتاب مبثابة اإطاللة من نافذة �سغرية على مروج ل 
نهاية لها(.  غالبا ما كان الن�ض برمته ينطلق من فكرة ب�سيطة اأو حلظة اإن�سانية 
�سغرية، ليتفرع عنها الكثري من احلكي غري املخطط له.  يقع »خريف فرجينيا« 
يف 118 �سفحة من القطع املتو�سط، و�ست�سدر قريبا الرتجمة الفرن�سية للكتاب 

بتوقيع حممد حمودان الكاتب املغربي املقيم يف باري�ض.

إصداراتإصداراتأساطيرانطالق

قراءة في كتاب

القرن  يف  الأ�سهر،  ال�سعري  الثنائي  ق�سة  تعود 
علينا  لتطل  بالث،  و�سيلفيا  هيوز  تيد  الع�رسين، 
من  التعرف  حماولة  يف  املوت،  بحرية  عمق  من 
بعد،  منهما  يفرغ  مل  الذي  املكان،  على  جديد 
اآخر، وتتمة  اإىل �سكل  لتتحول هذه الق�سة، اليوم، 

غري متوقعة.
العربية  اإىل  نقلتها  التي   " قلت  انت   " رواية 
بلغة  املقدم  ملياء  التون�سية  واملرتجمة  ال�ساعرة 
يعود  اأنيق،  لغوي  وبذكاء  عالية،  واأدبية  �سعرية 
ق�سته  ليقول   1998 عام  الراحل  ال�ساعر  فيها 
حبها  معلنة  خدُه  �سيلفيا  ت  ع�سّ منذ  حدث،  عما 
له، وحتى اإغالقِه باب الفرن الذي انتحرت داخله. 
البحُث الذي قامت به باملن مل يقت�رس على جزء 
من اأر�سيفه اأو حتى على �سريته الوحيدة املكتوبة 
"عيد  ق�سائد  على  بل  فاين�ستاين  اأيلينا  قبل  من 
امليالد" واأعمال �سعرّية اأخرى له، اإ�سافة لكّل ما 
كتب حول ال�ساعرين وملا تركه هو حول كتابات 
زوجته، ليبدو العمل روائّيًا، بالدرجة الأوىل.لكن 
لكليهما،  �سخ�سية  ك�سريٍة  غنية  الداخلية  املادة 
ورمبا  حدث،  ما  لكّل  مهمة  وك�سهادة  كتاأريخ، 
كتربئة لهيوز الرجل امُلَهاجم حتى يومنا، واملتهم 
انتحرت  التي  الثانية،  وزوجته  �سيلفيا  بانتحار 
ابنتهما �سورا، ما زاد و�سعه  بالطريقة ذاتها مع 
مبطنة  نف�سّية  درا�سًة  الكتاب  ويقدم  ماأ�ساوية. 
للمراحل ال�سعرّية التي مرت بها �سيلفيا ح�سب ما 
رواه زوجها. غري مبا�رسة، عفوية ومت�سابكة مع 
بني  ما  تناوبت  التي  املراحل  اليومية،  الأحداث 
�سفاٍء  وبني  مريرة  كاآبة  ترافقها  �سعرّيٍة  غزارٍة 
اإن�سايّن تعي�ض وبعيد عن الروح ال�سعرّية الهمجية 
عليها.منذ  املبا�رس  وغري  املبا�رس  هيوز،  وتاأثري 
احلّب  خطورة  هيوز  ال�ساب  يدرك  الأول  لقائهما 
ال�سوداء  الهالة  م�ست�سعراً  اإياه،  ي�ساركها  الذي 
املحيطة بها، ورغبته اجلارفة نحوها، مدركًا اأنه 
يهبط اأ�رسع مما تخيل، لتبداأ الق�سة ب�سكل جنوين 
وتنتهي بالطريقة ذاتها، منحها خالل �سنواتهما 
بالأمان  اأحاطها  والوا�سح،  القوي  حبه  معًا 
�سيطان  فهم  على  اأعانها  �سبور،  كاأّب  والعطف 
النمو،  على  �ساعده  تخ�ساه.  كانت  الذي  ال�سعر 
دربها  عليها،  ويق�سي  النهاية  يف  راأ�سه  لريفع 
طوياًل وباأناة على ال�سعر املبا�رس واملباغت، دون 
كان  نهايتها،  يف  يعّجل  اأنه  للحظة  يح�سب  اأن 
يحتاج هذا احلّب لكنه مل يكن لي�سع هذه النهاية 

اأو لرييدها يومًا.

اقتباس 

ل جديد يف الدنيا، لكن هناك الكثري من الأ�سياء 
القدمية التي ل نعرفها.

  
مربو�ض بري�ض

اأم�ِض ، قلُت : انتهْت �سنواُت 
العذاْب اأنا َظهري اإىل حائٍط
والقبوُر اأمامي بَغربيِّ لندَن

باْب . والفجُر ، دومًا ، �سَ
اأم�ِض ، قلُت...

ولكّن تلَك ال�سنوبرَة 
امل�ستقيمَة يف الُبعِد ، مل 

ْك يل ، َترترَّ
ِل.  ولو حلظًة ، �ساطئًا للتاأمُّ

تلَك ال�سنوبرُة ا�ستقدمْت 
،منُذ

يومنِي ِكيزاَنها وثعالَبها 
وال�ّسناجيَب والطرَي،

وا�ستقدمْت غيمًة ت�ستقرُّ على 
جبهتي ، ثم َن�رساً باأجنحٍة

من ُهالِم ، وَمّدْت على َمدخِل 

البيِت اأغ�ساَنها
باِك  وهي م�سفورٌة كال�سِّ

اخلراْب.
انتظرُت...

ال�سباُح انق�سى. وا�سرتاحْت 
فاِت الظهريُة. ُ على ال�رسُّ

َقلرَّْت على ال�سارِع احلافالُت.
ومل يبَق اإل امل�ساُء .

اقتنعُت باأين �سجنٌي ، واأيَن ل 
اأكرُه ال�سجَن

) فاملرُء ياأَلُف ( قاَل لنا 
املتنبِّيُء. يف بغتٍة اأملُح 

ال�سيَب
. الكالُم  َينبُت يف راحَتيرَّ

العجيُب ، اإذاً، قد حَتّقَق.
ها اأنذا اأملُح ال�سيَب، فعاًل، 

،بلوِن الرتاْب. على راَحَتيرَّ
انتظرُت...

ال�سنوبرُة ا�ستجمعْت ، 
، اأنفا�َسها.  كالريا�سيِّ

وال�سنوبرُة
اندفعْت بثعالِبها 

وال�سناجيِب والغيِم والطرِي 
�رِس .... والنرَّ

وال...وال...
وراحْت تدقُّ على الباِب 

جمنونًة ، تتقاَذُف كيزاُنها؛
والفروُع على جبهتي اإَبٌر 

وا�سطراْب.
اأنا َظهري اإىل حائٍط...

والقبوُر اأمامي بغربيِّ لندَن
والفجُر ، دومًا ، �سباْب .

سعدي يوسف

ثقافة 

من البحرين إلى العراق... مأساة الكرادة تكشفها كاتبة بحرينة 

األوسكار" تستبعد األفالم الوثائقية المتعددة األجزاء من التنافس

إحساس مضطرب
للثقافة  اأفكار  “دار  موؤ�س�سة  عن  حديثًا  �سدر 
 ” الكرادة  ” ماأ�ساة  البحرين كتاب  والن�رس” يف 
ويتحدث   . مبارك  فاطمة  البحرينية  لالإعالمية 
تعج  تارية  منطقة  ا�ستهداف  عن  الكتاب 
من  الأخرية  الأيام  يف  املدنيني  باملت�سوقني 
�سهر رم�سان 2016، حيث ت�سبب انفجار �سيارة 
احلافالت  يف  هائلة  نريان  باندلع  مفخخة 
واملتاجر، نتج عنها ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد كبري 
�سفحة   194 يف  الكتاب  يقع  و  الأهايل”.   من 

نهاية  والكرادة  لبغداد  �سور  ملحق  اإ�سافة  مع 
 ، مبارك  فاطمة  الكتاب  موؤلفة  وقالت  الكتاب. 
يف  الكرادة  حادث  قبل  عمل   زيارة  يل  "كانت 
بغداد وخطرت يف بايل تاأليف كتاب عن العراق  
وفعال بداأت الكتابة من اليوم الأول يل يف بغداد 
ال�ستمرار  مع  العراق  زرت  عندما  ا�سمية  وكنت 
العودة  اإ�رساري  مع  البحرين   اىل  عودتي  ليوم 
،  كنت قد عقدت العزم ان  اىل بغداد". وا�سافت 
من  املبارك  رم�سان  �سهر  بحلول  ذلك  يحدث 
نف�ض العام ،مع الرف�ض امل�ستمر ملدير العمل او 
تاأجيل اىل غري م�سمى  وكان يقول يل ؛فاطمة ان 

ذهبتي لن تعودي ؛ وبعد ثالث ا�سهر و�سلني خرب 
انفجار الكرادة وحزنت كثريا وتذكرت ايامي يف 
جممع الليث وجممع الهادي اللذان ق�سيت اوقات 
ثالثة  بعد  انه  مبارك،   وبينت   ." فيهما  ت�سوقي 
ايام من احلادثة تعرفت عن �ساب عراقي انت�سل 
50 جثة من داخل املجمعات وبدات يف مرا�سلته 
الكتاب  هذا  يف  حدث  ما  توثيق  على  وال�رسار 
والكتاب  الأدباء  اأ�رسة  ع�سو  مبارك  وفاطمة   .
العرب  ال�سحفيني  باحتاد  وع�سو  البحرين  يف 
والحتاد الأوربي ،خريجة جامعة البحرين ق�سم 

اآداب لغة عربية دبلوم تربية )2001( .

ال�سور  وعلوم  فنون  "اأكادميية  ا�ستبعدت 
متعددة  الوثائقية  الأفالم  �سال�سل  املتحركة" 
الأجزاء من قوائم جوائز الأو�سكار، بعدما �سدرت 

قائمة جديدة بقواعد ال�سرتاك يف املناف�سة.
�سينطبق  التغيري  "هذا  اإن  الأكادميية  وقالت 
متعددة  الت�سجيلية  الأفالم  �سال�سل  كل  على 
ت�سعى  كانت  حمدودة  �سال�سل  وعلى  الأجزاء 
�ست�ستبعد  كما  القادم،  العام  للجائزة  للتاأهل 
ُتعر�ض على  التي  الوثائقية  الأفالم  من اجلائزة 
قنوات التلفزيون اأو على ا�سطوانات )دي يف دي( 

للتاأهل  �سعيًا  التحكيم  جلان  اأمام  عر�سها  قبل 
للمناف�سة".

الفيلم  فوز  من  معدودة  اأ�سهر  بعد  القرار  وجاء 
الت�سجيلي "اأو.جيه: ميد اإن اأمريكا"، الذي ُعر�ض 
وثائقي  فيلم  اأف�سل  بجائزة  عدة،  اأجزاء  على 

طويل. 
والفيلم من اإنتاج موؤ�س�سة "اإي اإ�ض بي اإن"، وميتد 
ملدة ثماين �ساعات تتخللها فوا�سل لدى عر�سه 
قاعات  ويف  كربى  �سينمائية  مهرجانات  يف 

حمدودة. 
القدم  كرة  جنم  اغتيال  حماولة  الفيلم  ويتناول 
العام  يف  �سيمب�سون  اأو.جيه  ال�سابق  الأمريكية 
فرباير  يف  الأو�سكار  بجائزة  فاز  وقد   ،1995

"ثريتينث"  اأفالم  على  متفوقًا  املا�سي  �سباط 
�سي"  ات  و"فاير  نيجرو"  يور  نوت  ام  و"اآى 

و"ليف اأنيميتد". 
وعادة ما تدخل الأكادميية تعديالت على قواعد 
جوائز  نيل  على  املناف�سة  يف  لال�سرتاك  التاأهل 
ال�سماح  عدم  العام،  هذا  �سمنها  من  "اأو�سكار"، 
اأو  اأي حفالت غداء  لأع�ساء الأكادميية بح�سور 
"اأو�سكار"  نيل  على  يتناف�ض  فيلم  يقيمها  ع�ساء 

من دون اأن تت�سمن عرو�سًا. 
اجلديدة  القواعد  هذه  اإن  الأكادميية  واأ�سافت 
م�ساألة  ملعاجلة  امل�ستمر  "اجلهد  اإطار  يف  تاأتي 
الهتمام  وتركيز  فيها  املبالغ  الرتويج  حمالت 

على الأفالم يف حد ذاتها".  
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