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المرأة المثقفة... كابوس يخشى الرجل وجودها على أرض الواقع 
ف�صاحتها  ومدى  املثقفة  باملراأة  كثرًيا  الرجال  يعجب 
ولباقتها، ولكن عندما يتعلق املو�صوع باالرتباط اأو الزواج 
و�صط  مرئية  غري  وهي  القدم  منذ  فاملثقفة  منها،  يتهرب 
وراء  ال�صبب  هو  ما  ولكن  ومتطلباته،  الذكوري  املجتمع 
منها؟  يهرب  وملاذا  باملثقفة  االرتباط  من  الرجل  خوف 
الثقافة تنه�ض باالن�صان، جتعله يرى اال�صياء على حقيقتها، 
الثقافة  يحتاج  الرجل  والعقل،  احلكمة  مبيزان  االمور  ويزن 
مثل الغذاء واملراأة كذلك، البداية من �صن الطفولة، من البيت 
الأي  للثقافة  يفتقر  االن�صان عندما  اوىل،  والعائلة كحا�صنة 
�صبب كان، �صيبقى جاهال بامور كثرية، فاالأعمى ال ي�صتطيع 
لها  والروؤية   ، املب�صرِ يراها  كما  واال�صياء  االمور  يرى  ان 
البعيدة،  اأن يرى املديات  اي�صا، هناك من ي�صتطيع  درجات 
وهناك من هو اقل منه، وهناك من اعتاد على روؤية االآفاق 
الق�صرية والقريبة، كذلك الثقافة، ميكن ان جتعلك بعيد املدى 
يفتقر  عندما  العك�ض  يحدث  ان  وميكن  للحياة،  روؤيتك  يف 

االن�صان للثقافة ال�صحيحة.
او�صحت العديد من االآراء مدى اختالف طريقة تفكري االأجيال 

حول رغبة ال�صباب يف الزواج باملثقفة اأم ال؟
مبثقفة،  الزواج  يقبل  ال  اإنه  عاما"   27" ح�صن  اأمري  قال  و   
من  ثقافة  اأكرث  يكون  اأن  عليه  يجب  االأحوال  جميع  ويف 
االأمور  يف  العلم  من  االأدنى  احلد  ولديه  عام،  ب�صكل  املراأة 
التي تخ�صها، مو�صًحا اإذا كانت مهتمة باملو�صة يجب عليه 
رد  يكون يف  املو�صة حتى  اآخر �صيحات  ويتابع  يعرف  اأن 
على النقا�ض الذي يدور بينهم، ويكون اأعلى منها علًما. بينما 
بعد  خطوبتها  ف�صخت  اأنها  عاما"   26" حممد  اأمرية  ذكرت 
حتى  باجلامعة،  العليا  درا�صاتها  اإكمال  من  خطيبها  رف�ض 
كان  اأنه  مو�صحة  منه،  اأعلى  وثقافتها  تعليمها  يكون  ال 
يت�صاجر معها عند التحدث ب�صاأن هذا املو�صوع حتى مت ف�صخ 
نبيل  ذكر  هكذا  رجل"  كل  حلم  املثقفة  “البنت  خطوبتهما. 
بفتاه مثقفة  االرتباط  يف�صل  اإنه  "24 عاما" قائال  اح�صان 
وتفكريها قريب منه كي يتمكنوا من التوا�صل �صوًيا، فاملراأة 
املثقفة تكون اأ�صدق يف التعبري عن م�صاعرها بطرق خمتلفة، 
كما اأنها تكون واثقة من نف�صها ب�صكل كبري، وبالتايل احلياة 
عاما"  حممد"31  ابراهيم  اأما  للمثالية.  اأقرب  �صتكون  معها 
راأى اأنه ال يف�صل االرتباط بامراأة مثقفة لي�ض خوف منها اأو 
من �صخ�صيتها، ولكن املثقفات ب�صكل عام يتعنب الرجل بكرثة 
"الرغي  املناق�صات واجلدال امل�صتمر، والرجل بطبيعته يكره 
الكتري".  “ اليوجد رجل يحب املراأة التي تقراأ وفاهمه النها 
عاما"   35" حاكم  حنان  " قالتها  �صيئ  كل  فاهمة  �صتكون 
�صتفهم  الأنها  باملثقفة  الزواج  يرف�ض  الرجل  اأن  مو�صحة 
له  وتو�صح  تفهمه  زوجته  اأن  يحب  رجل  يوجد  وال  تفكريه، 
هذا، ولكن املراأة الواعية هي التي تعرف كل �صيء وال تبينه 
لزوجها.   بينما قال ح�صن حممد "45 عاًما" املتزوج بامراأة 
ا�صبه بق�ص�ض احلب  اإن احلياه مع زوجتى  ذو ثقافة عاليه، 
يف امل�صل�صالت، ا�صجعها دائًما على تطوير ذاتها و�صخ�صيتها 
الأن كل هذا �صيعود علي وعلى اأبنائي بالنفع، فاملراأة املثقفة 
كنز باملنزل. من جانب اخر  قال ا�صت�صاري ال�صحة النف�صية 
والعالقات االأ�صية الدكتور علي حممد اإن الرجل يخاف من 
الزواج باملراأة املثقفة حتى ال تتمرد وتعايره وتتكرب عليه، 

اأن  كما اأن معظم الرجال يحبون املراأة االأقل منهم، م�صيًفا 
وظيفتهن.  زوجاتهم حتى يرتكن  يحبطن  الرجال  من   %85
واأ�صاف اأن الرجل من املمكن اأن يتباهى بالتحدث اإىل املراأة 
من  يخاف  بالزواج  املو�صوع  يتعلق  عندما  ولكن  مثقفة 
جناحها اأو اأن يكون اأقل منها، الأنه مل يتمكن من مناق�صتها 
اأو خطابها، فهو يحتاج اإىل امراأة يطلق راأيه عليها، ياأمرها 
وت�صتجيب له، ال التي تناق�صه، فالرجل ال يحب النقا�ض. وفيما 
يتعلق بحل هذه االأزمة املالزمة للرجال منذ القدم، قال اإن 
احلل يكون ح�صب طبيعة الرجل، وطريقة تعامله مع املراأة، 
م�صت�صهًدا  زوجاتهم،  لنجاح  يفرحون  الرجال  بع�ض  فهناك 
مبدرب يف "اأوملبياد ريو" كان يدرب زوجته، وعندما فازت 
فرح لفوزها وجناحهم �صوًيا، وهناك البع�ض يرى اأن املراأة 
لي�ض لها غري البيت وزجها واأوالدها. واأو�صح دكتور علي اأن 
كلما زاد امل�صتوى العلمي للمراأة زاد اأ�صلوب التفاهم وحت�صنت 
النهاية  �صيعود يف  الأن هذا  بينها وبني زوجها،  احلوار  لغة 
على اأبنائهم، وينبتوهم نبات ح�صن. ويبقى ال�صوؤال هل هناك 

من يرغب ان تبقى املراأة بعيدة عن الثقافة والوعي؟، االجابة 
املراأة،  عزل  على  يعملون  رجال   هناك  نعم،  هي  الدقيقة 
فهناك  اي�صا،  معروفة  واال�صباب  دائم،  نحو  على  وجتهيلها 
كي   ، وجهود  وخداع  حيل  من  متتلك  من  بكل  ت�صعى  رجال 
واحدة  زاوية  يف  وحم�صورا  حمدودا،  املراأة  عقل  على  تبقي 
تفكر  ال  اأن  املراأة  من  يريدون  هوؤالء  او�صح  مبعنى  اكرث،  ال 
وال تعمل وال ت�صمع وال ترى وال تتكلم، وال�صبب حتى ت�صهل 
ال�صيطرة عليها من لدن الرجل، وحتى تكون منفذة ومطيعة 
ح�صوره  له  حيوي،  كائن  املراأة  لكن  ويريد.  يرغب  ما  لكل 
انه �صوف يعي�ض  الفاعل يف احلياة، وخمطئ كثريا من يظن 
دورها  عن  واق�صاها  املراأة  عزل  اذا  م�صتقرة،  هانئة  حياة 
املهم يف بناء املجتمع، بل هناك من يرى ان املراأة املثقفة 
تنق�ض  ال  كاملة  حقوق  له  ان�صان  النها  باملجتمع،  ت�ص 
يف  تتعلق  التي  املعنوية،  امل�صاواة  هذه  الرجل،  عن  ب�صيء 
القيمة االن�صانية والفكرية، ال تروق لكثري من الرجال، وكثري 
لها  موؤ�ص�صات  يف  او  القرار،  �صنع  مركز  يف  يعملون  منهم 

تاأثريها يف املجتمع، لذلك غالبا ما ي�صعى هوؤالء اىل حتجيم 
دور املراأة يف املجتمع، بل يف احلياة برمتها.

املراأة،  دور  بال�صد من  يقفون  الذين  يغيب عن هوؤالء  ولكن 
بها  ُيناط  ما  توؤدي  ان  ميكن  املثقفة  املراأة  اأن  عنهم  يغب 
اأف�صل من املراأة اجلاهلة، وبو�صوح العبارة، نقول ان املراأة 
املثقفة اف�صل من املراأة اجلاهلة، اإذن ملاذا ن�صع املعوقات 
ادوارها  كل  توؤدي  كانت  اذا  للثقافة،  املراأة  حت�صيل  امام 

ب�صورة اف�صل وهي مثقفة وواعية؟.
ولن  حدودها  �صتعرف  املثقفة  املراأة  القول،  وخال�صة 
�صيجعل  ايل  الالزم،  الوعي  على  ح�صلت  النها  تتجاوزها، 
االمور كافة اكرث و�صوحا لها، كما انها �صوف تتعامل وفقا 
حلالة التوازن ب�صبب ثقافتها، فتوؤدي دورها على اف�صل وجه 
عموما،  املجتمع  ومتطلبات  الرجل،  م�صتحقات  مع  ممكن 
لذلك �صيكون املجتمع هو الرابح يف جميع احلاالت، اذا �صاعد 
املراأة كي تكون واعية ومثقفة، الأنها �صوف تكون اكرث قدرة 

على العطاء من غريها. 

بغداد ــ فاطمة عدنان

رائد الكتابة والنقد 
التونسي توفيق بكار

 "الثقافة في المواجهة" 
وأكتفي بالسحابأخبار آخر العشاقافتتاح معرض خاص بالكتب

عن  بكار  توفيق  الكبري  التون�صي  االأدب��ي  والناقد  اجلامعي  االأ�صتاذ  تويف، 
عمر ناهز 90 �صنة، بعد رحلة طويلة مع البحث العلمي والتدري�ض اجلامعي 
والكتابة. ونعت وزارة الثقافة التون�صية يف بالغ لها، املفكر والكاتب والناقد 
الكبري توفيق بكار، عن �صن تناهز 91 �صنة.  ويعترب الفقيد اأحد موؤ�ص�صي �صل�صلة 
»عيون املعا�صة« لالأعمال الروائية واالأدبية، والتي قدمت للقارئ التون�صي 
دي�صمرب   31 يف  الراحل  ولد  املعا�صة.  الروائّية  الن�صو�ض  اأف�صل  والعربي 
موؤ�ص�صيها  اأبرز  واأحد  التون�صية،  اجلامعة  اأعمدة  من  عموًدا  ويعترب   ،1927
واأقطابها، بف�صل �صعة علمه وغزارة اإنتاجه، كما يعترب اأ�صتاًذا معلًما وكاتًبا 

كبرًيا وموؤطراً حكيمًا وناقًدا عميًقا، وحمقًقا فًذا، بح�صب الوزارة. 

مبنا�صبة اليوم العاملي للكتاب، اإفتتح معر�ض خا�ض بالكتب يف مدينة ال�صليمانية �صمال 
العراق، يف كرنفال ثقايف متنوع تابعته االأو�صاط الثقافية االأكادميية واالإعالمية. ورفع 
القائمون على املعر�ض �صعار »الثقافة يف املواجهة«، من اأجل حماربة فكر التطرف. ومتيز 
املعر�ض مب�صاركة وا�صعة لكربيات دور الن�ص، حيث ي�صم ُكتًبا اأكادميية، وثقافية، وعلمية، 
واأدبية، ودينية، باالإ�صافة اىل اأجنحة الكتب اخلا�صة باالأطفال والكتب االإلكرتونية. وقال 
بابكر دريي، مدير مديرية الثقافة يف ال�صليمانية، اإنه مت عر�ض نحو خم�صمئة عنوان للكتب 
اجلديدة بلغات عربية واإنكليزية وكردية فار�صية وتركية«، م�صرًيا اىل اأن لدى وزارة الثقافة 
م�صوعًا لتاأ�صي�ض مكتبات متجولة حلث املواطنني على القراءة يف زمن تعاين املكتبات 

من اأزمة القراءة ب�صبب اإجتياح و�صائل التوا�صل االإجتماعي وال�صبكات العنكبوتية.

االأدب  �صل�صلة كال�صيكيات  والتوزيع، �صمن  للن�ص  دار �صف�صافة  �صدر موؤخرا عن 
اأ�صي�ض.وي�صم هذا  دى  ما�صادو  الربازيلى  اأخرى" للكاتب  "العرافة وق�ص�ض  كتاب 
وتعترب  اأ�صي�ض،  دي  ما�صادو  للكاتب  املرتجمة  الق�ص�صية  االأعمال  اأف�صل  الكتاب 
من كال�صيكيات االأدب الربازيلي.و»ما�صادو دي اأ�صي�ض« ولد يف 1839 مبدينة ريو 
اأنه مل  اإال  التعليم باملدار�ض احلكومية،  دي جانريو بالربازيل، حيث نال قدرا من 
يلتحق باجلامعة طوال حياته، وعلى الرغم من ذلك فقد تعلم االإجنليزية والفرن�صية 
واالأملانية بنف�صه، تطرق "ما�صادو" اإىل كافة األوان الكتابة تقريبا، كال�صعر والرواية 
مر  على  الربازيل  اأدب��اء  اأعظم  من  واح��دا  يعد  وهو  وامل�صح،  الق�صرية  والق�صة 

الع�صور؛ ويف عام 1897 انتخب كاأول رئي�ض ل�»اأكادميية االآداب الربازيلية«.

�صدر موؤخًرا عن دار ف�صاءات للن�ص والتوزيع ديوان”واأكتفي بال�صحاب” 
ويقع  ال�صعرية  م�صريتها  ال�صاد�ض يف  الديوان  وهو  املعال.  ُخلود  لل�صاعرة 
الكتاب يف 120 �صفحة من القطع املتو�صط، وقد �صمم غالفه الفنان ن�صال 
جمهور، وهو الديوان الثاين لها عن دار ف�صاءات، بعد ديوانها “اأم�صك طرف 
ال�صوء”. خلود املعال، �صاعرة من االإمارات العربية املتحدة، حا�صلة على 
اإدارة امل�صوعات من جامعة ريدجن بربيطانيا، ولي�صان�ض  املاج�صتري يف 
من  املعمارية  الهند�صة  يف  وبكالوريو�ض  بريوت،  جامعة  من  عربية  لغة 
مبادرة  العامل �صمن  من  �صعراء  ثالثة  تكرميها مع  االإم��ارات، مت  جامعة 

�صاحب �صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ل�صعراء ال�صالم عام 2016.

إصداراتإصداراتتحت شعاررحيل

قراءة في كتاب

اآخر يطل على قراء العربية، فاالإ�صباين  ها هو حكاء 
متقنًا  الريح«  »ظل  روايته  يف  يبدو  زافون  كارلو�ض 
وتقنياتها  اأدواتها  من  متمكنًا  »احلكي«،  ل�صنعة 
»احلكاية  اإىل  املخباأة«  »املعلومة  من  وحيلها. 
حكاية،  امل�صتطرقة«..  »االأواين  اإىل  حكاية«  داخل 
حتب�ض  راك�صة  باأحداث  م�صوقة  حكايات،  بل 
�صاأمًا.يعتمد  القراء  اأكرث  ف�صول  وت�صت�صيط  االأنفا�ض 
املتنوعة،  الذوائق  تر�صي  جمربة  خلطة  زافون 
الرفيع  الت�صويق، واحلوار  البولي�صية لع�صاق  فاحلبكة 
امل�صيئة  اجلمل  ن�صخ  لهواة  فكرية  بجرعة  املحقون 
التاريخية،  ال�صيا�صية  اخللفية  وكذلك  مفكراتهم،  يف 
اإ�صافة اإىل عن�ص قلما يخفق: كتاب غام�ض تتمحور 
حوله االأحداث.تبداأ الرواية من م�صهد يف �صيف العام 
1945، عندما يقود الوراق �صيمربي ولده دانيال، ابن 
اخلفية:  بر�صلونة  كنوز  من  واحد  اإىل  اأعوام،  الع�صة 
�صيئة  الكتب  تخباأ  حيث  هنا  املن�صية.  الكتب  مقربة 
احلظ، املظلومة باالإهمال واالآيلة للن�صيان، وعلى كل 
اأن يتبنى كتابًا ويتعهده  من يطلع على �ص املقربة 
بالرعاية حتى اآخر يوم يف حياته. يقع اختيار دانيال 
على رواية جمهولة »ظل الريح« لكاتب مغمور يدعى 
لغزاً  اأن  الطفل  يدرك  ما  كاراك�ض. و�صعان  خوليان 
فينطلق يف رحلة  وكاتبها،  الرواية  وراء  يقف  كبرياً 
طفولته  ت�صتهلك  �صوف  باملخاطر،  حمفوفة  ك�صف 
وجزءاً من �صبابه. ومن هنا ت�صري الرواية يف م�صارين 
متوازيني: حكاية كاراك�ض التي تتك�صف، �صفحة تلو 
�صفحة، عن مفاجاآت واأ�صار مذهلة، وحكاية دانيال 
وهو يتعقب خطى الروائي املغمور ويهرب من اليني 
اإحراق  نف�صه  على  اآل  الذي  الغام�ض  ال�صبح  كوبرت، 
جميع كتب كاراك�ض.احلكايتان املتوازيتان تلتقيان 
الف�صل  ي�صعب  بحيث  وتت�صابكان  ما،  مرحلة  يف 
بينهما اأحيانًا، بل ينتاب القارئ اإح�صا�ض اأن دانيال 
كان  التي  الرواية  يف  �صخ�صيات  اإال  هم  ما  ورفاقه 
اأكرث من  الريح«  قد كتبها، وهكذا ف »ظل  كاركا�ض 
كتاب يعرث عليه الطفل م�صادفة، اإنه اأ�صبه بلوح القدر 
اأراد فيه دانيال تغيري  الذي  الوقت  اخلا�ض به، ويف 
م�صري الكتاب فاإن الكتاب هو الذي غري م�صريه يف 
املاألوفة  عالقتنا  يف  انقالب  اأمام  نحن  اإذاً  النهاية. 
بالكتب، اإذ مل تعد الكلمات على الورق جمرد حماكاة 
للواقع، اإنها هنا تغري الواقع وتبدل م�صاير كائناته.
لالأرواح  غرفة  اأنها  على  املكتبة  اإمر�صون  ي�صور 
امل�صحورة الهاجعة، وعندما ياأتي قارئ ليفتح دفتي 
وتقوم  �صباتها  من  ت�صتيقظ  االأرواح  هذه  فاإن  كتاب 

لتفعل فعلها يف العامل. 

اقتباس 

ثالثة ال تلومهم عند الَغ�صب، امَلري�ض وامُل�صافر 
وامَلراأة !!

جورج_برنارد�صو

كانْت يل يف طفولتي دميٌة
�صقوها قبل اأن تتعلَم النطَق

وتلعَب معي وكان يل يف �صباي 
حقٌل ذهببيٌّ من �صنابل

قطعوا عنه ماَء النهررِ
وحب�صوا الغيَم

فا�صتعنُت بدموعي
... قالوا يل: ال تبكرِ
 الرجاُل ال يبكون!

 فماتترِ ال�صنابُل
وتفّتتْت حباُت القمحرِ على 

بيا�ضرِ دفاتري قبَل اأن تن�صَج
فعو�صوين عنها بكتبرِ اجلغرافيا 

املدر�صيةرِ 
و�صوررِ احلقولرِ

وعندما كربُت اأ�صبحْت يل حبيبُة 

ب�صعٍر طويٍل و�صائط بي�ٍض
وا �صفائرها لكنهم ق�صّ

 قبل اأن تكتمَل ق�صيدتي و�صنقوا 
ب�صائطها فرحي ال�صغرَي وها 

اأنا االآن
ةرِ كلما مررُت اأح�ضُّ بالغ�صّ

اأمام حمالترِ االألعابرِ
وال�صفائررِ الطويلةرِ

وحقولرِ القمحرِ
*

كان يل حلٌم �صغرٌي ببيٍت �صغرٍي، 
ومكتبٍة، و�صفٍة تظللها اأوراُق 

الربتقالرِ واالأمُل فالتهمُه املوؤجُر 
ال�صُه ها هو كر�ُصُه يزداُد كلَّ 

يوٍم...  وها هو نحويل يزداُد كلَّ 
يوٍم... 

كان يل اأٌب
�صقُه �صيُر امل�صت�صفى

فلْم اأعْد اأتذكُر من مالحمهرِ
�صوى برودرِ الطبيباترِ

وهن يتحدثن لطفولتي عن 
رئتيهرِ

اللتني نخرهما ال�صُل والفقُر
بعد ع�صين عامًا

اأدركُت ملاذا كنَّ يتحدثن 
بربوٍد

كان يل ر�صيٌف للت�صّكعرِ
... واآخر للحبِّ

واآخر للبحثرِ عن عمٍل
اأ�صبح يل ر�صيٌف وحيٌد، �صيٌق

ميتُد بي - كلَّ يوٍم - من البيترِ 
اإىل الوظيفةرِ

 عدنان الصائغ

ثقافة 

في دورته الـ35 ...

 مشاركة أكثر من 70 شابًا عربيًا بمهرجان فجر السينمائي العالمي

"جهاد ناعم" تخطف جائزة الكومار الذهبي لألدب في تونس 

من قص شعرها الطويل..؟
�صارك اأكرث من 70 خمرجًا �صابًا من الدول العربية 
يف  املواهب  واإكت�صاف  التعليمي  الربنامج  يف 
العاملي  ال�صينمائي  فجر  مهرجان  من   35 الدورة 
وفل�صطني  العراق  و  لبنان  و  واملغرب  م�ص  من 
هذه  على  االإقبال  زاد  مما  و  �صوريا.  و  اليمن  و 
الربنامج كان ح�صور اأبرز ال�صينمائيني االإيرانيني 
"فاطمة  "جميد جميدي" و  فرهادي" و  ك�"اأ�صغر 
معتمداآريا" و "حممد كالري" و"ر�صا كيانيان" و 
"فريدون جرياين" و "همايون اأ�صعديان" و "حممد 
املمثلني،  و  املخرجني  من  وغريهم  �صجادي" 
وكان  العامليني.  ال�صينمائيني  بع�ض  با�صتعانة 

اأقيمت  و  الور�ض،  هذه  يف  الفتًا  ح�صوراً  للعرب 
مل�ض"  "حممد  ال�صوري  ال�صينمائي  اأدارها  ور�صة 

حول االإقتبا�ض ال�صينمائي.
احلركة  اأفالم  يف  االإخراج  اأ�ص�ض  ور�صة  واأقيمت   
جان"،  "تدي  هونغي  الهونغ  املخرج  بح�صور 
بح�صور  ال�صيناريو  كتابة  حول  ور�صة  تلتها  و 
كان  ذلك  بعد  و  دوبن"،  "كلر  الفرن�صي  االأ�صتاذ 
اأدارها  ال�صينمائي  الت�صوير  حول  لور�صة  الدور 
االإخراج  ور�صة  و  الياباين،  ياناكيجيما"  "جيمي 
تور  "فردريخ  االآي�صلندي  املخرج  تراأ�صها 
متت  ال�صينمائي  املونتاج  ور�صة  و  فردريك�صن"، 
بح�صور "جاكو بوكواآدري" من ايطاليا، و بعد ذلك 
اأتى الدور ل�"حممد مل�ض" ال�صوري حول االإقتبا�ض 

التمثيل احلديث  اأما ور�صة  االأدب.   ال�صينمائي من 
ب�صياين"،  "اآتيال  االإيراين  املمثل  عليها  فاأ�صف 
"مازيار  و  اأ�صعديان"  "همايون  من  كل  واأ�صف 
تراأ�ض  و  االأول،  االإخراج  حول  ور�صة  على  مريي" 
"�صادمهر را�صتني" ور�صة مبو�صوع ا�صاليب تطوير 
كريو�صافا  اأعمال  حول  ور�صة  كانت  و  الفكرة، 
�صينما  و  ا�صالمي"،  "جميد  فيها  حا�ص  الياباين 
اأفالم  خمرج  اإخت�صا�ض  من  ور�صة  كانت  الرعب 
الرعب االإيراين "ح�صن ح�صيني". واإنطلقت فعاليات 
مهرجان فجر ال�صينمائي العاملي يوم 21 اأبريل/
اجلاري  ال�صهر  من   28 حتى  وي�صتمر  ني�صان 
املخرج  برئا�صة  طهران،  االإيرانية  العا�صمة  فى 

االإيراين "ر�صا مريكرميي".

التون�صي حممد عي�صى املوؤدب على  الكاتب  ح�صل 
يف   2017 للعام  الذهبي  للكومار  االأوىل  اجلائزة 
روايته  عن  العربية  باللغة  االأدبية  االإ�صدارات 
كبرية   احتفالية  يف  واأعلنت   ناعم”.  “جهاد 
اجلوائز  اهم  من  تعد  التي  الذهبي  الكومار  جوائز 
الروايات  الأف�صل  تون�ض  يف  متنح  التي  االأدبية 
االحتفالية  ونظمت  �صنويا.  ال�صادرة  التون�صية 
باإ�صاف  حكومية(  )غري  كومار  تاأمينات  �صكة 
ويف  العابدين.  زين  حممد  التون�صي  الثقافة  وزير 
اجلائزة  على  ح�صل  الفرن�صية،  باللغة  االإ�صدارات 
�صاحب  قربوج  ب�صري  الكاتبني  منا�صفة  االأوىل 

رواية )با�ض النرتو( ويامن مناعي �صاحب رواية 
“ )الما�ض اأردون(. وتقّدر القيمة املالية لكل جائزة 
)للروايتني باللغتني العربية والفرن�صية( 10 مليون 
على  وتناف�ض  دوالر(.  مليون   4 يعادل  )ما  دينار 
نيل جوائز الكومار االأدبي للعام اجلاري 41 رواية 
باللغة العربية و24 رواية بالفرن�صية. وعلى هام�ض 
حممد  التون�صي  الكاتب  قال  اجلوائز،  توزيع  حفل 
جت�ّصد  ناعم”  “جهاد  “الرواية  اإن  املوؤدب  عي�صى 
رحلة �صاب يف الهجرة غري املنظمة تنطلق من بلدة 
يف الوطني القبلي بتون�ض )�صمال( مب�صاركة �صباب 
واملغرب،  واجلزائر  وليبيا  وال�صينغال  تون�ض  من 
“تتناول  االيطالية”. وتابع  اإىل باالرمو  لالنتقال 
الرواية اأي�صا تورط اأبطال الرواية يف تهريب االآثار 

واالرهاب والعنف”. واأ�صاف املوؤدب ، رحلة اأبطال 
وعنف  بطالة  من  الواقع  ب�صاعة  جت�ّصد  الرواية 
واملتاجرة  ال�صّية  للهجرة  بهم  توؤدي  وا�صتغالل 
بطل  نهاية   ، اأن  اإىل  واأ�صار  واالرهاب.  باالآثار 
تنظيمات  يف  ينخرط  تون�صي  �صاب  وهو  روايته 
وللهوية  للوطن  خائن  كل  نهاية  هي  ارهابية 
وللدين ونهايته يف الرواية كانت ال�صجن. و�صدد اأن 
، الهدف من الرواية االنت�صار على االرهاب، موؤكدا 
اأن تون�ض لن تنحني لكل موجات العنف والتطرف.

معزوفات  اجلوائز،  توزيع  حفل  خالل  وعر�صت   
التون�صي  املو�صيقي  املوروث  واأغان من  مو�صيقية 
احلمداين  در�صاف  التون�صيني  الفنانني  تقدمي  من 

و�صفيان الزايدي.

بغداد_متابعة

بغداد_متابعة


