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هل تعرف لمن هذه اللوحة؟...  مبادرة جاءت إلثارة سؤال ثقافي في زمن الحرب

والت�شنجات  العراقي  الواقع  ي�شهدها  التي  الظروف  رغم 
التي يعي�شها كل فرد يف حياته اال ان هذا مل مينع ال�شباب 
من اطالق حمالت بكافة املجاالت , لعل حملة "هل تعرف 
" املثال الوا�شح على الوعي الذي يحمله كل �شاب قام 
بهذه احلملة , تت�شمن احلملة اأعمال فنية عراقية جتتذب 
نالحظها  بغداد  يف  العامة  االأمكنة  من  عدد  يف  النا�س 
بني م�شت�شفيات حكومية واأهلية وبع�س الكليات, اإ�شافة 
اإىل جممعات جتارية ومطاعم.  واأو�شحت املجموعة يف 
�شوؤال ثقايف  "الإثارة  اإنها جاءت   , الفعالية  اإعالنها عن 
عن  النا�س  اإىل  موّجه  ا�شتفهام  بطرح  احلرب,  زمن  يف 
ع�رش �شخ�شيات ثقافية وفنية, اإذا ما كانوا يعرفونها اأو 
قد �شمعوا بها, عرب ر�شم وجوههم على عدد من اجلدران 
اأيام  ثالثة  مدار  على  الفعالية  تنفيذ  وجرى  ببغداد", 
اأما ال�شخ�شيات واالأمكنة  بني جانبي الكرخ والر�شافة, 
الفانو�س  متثال  مقابل  حممد  قا�شم  امل�رشحي  فهي: 
�رشكون  وال�شاعر  الوطني,  امل�رشح  ومبنى  ال�شحري 
املوؤدي  اجل�رش  قرب  الزعفرانية  حي  مدخل  عند  بول�س 
الوهاب  عبد  حممود  والقا�س  اجلديدة,  بغداد  حي  اإىل 
بغداد-اجلادرية,  جامعة  مبدخل  املحيط  اجلدار  على 
ملعب  ي�شور  الذي  اجلدار  على  �شاكر  فوؤاد  والفوتوغرايف 
ال�شعب ببغداد, واملخرج ال�شينمائي عبا�س فا�شل مقابل 
اأكادميية الفنون اجلميلة-الوزيرية, واملخرج امل�رشحي 
عوين كرومي عند مدخل �شارع فل�شطني )جهة اجلامعة 
النا�رشي  رافع  الرائد  الت�شكيلي  والفنان  امل�شتن�رشية(, 
قرب تقاطع معر�س بغداد, بعد مبنى جمعية الت�شكيليني, 
حي  مدخل  عند  املدفعي  قحطان  املعماري  واملهند�س 
الدورة �شارع 60, والناقد �شهيل �شامي نادر عند مدخل 
حي ال�شالم )الطوبجي(, وال�شاعر ح�شب ال�شيح جعفر عند 
مدخل حي احلرية )جهة �شاحة عدن(.  وج�ّشد الغرافيتي 
اخلا�س بالفعالية الر�شامان حممد خالد وحممد وحيد . 
.. ا�شرتعت الر�شومات انتباه املواطن البغدادي  وبالفعل 
الذي كان يقف امامها لينظر ويحاول ان يتذكر او ي�شاأل 
اهداف  احد  كان  هذا  ان  ويبدو   , ال�شخ�شية  عن  غريه 
ا�شحاب الفعالية كما علمنا من بع�شهم . هذه الفعالية 
ال�شارع  و�شط  وح�شور  ب�شمة  تاأ�شي�س  اال�شا�شي  هدفها 
هذه  ولعل   , ثقافية  عالمات  من  االآن  متامًا  اخلايل 
ثقايف  ا�شتغال  عن  االإعالن  �شياق  يف  حماولة  الفعالية 
النا�س  اإىل  الذهاب  فكرة  على  قائم  امل�شهد,  يف  جديد 
يف  ورموزه  العراقي  الثقايف  للخطاب  م�شاحة  واإيجاد 

املجال العام؛ من اأجل التاأ�شي�س لب�شمة وح�شور و�شط.
ا  لعب الفّن والثقافة على مر العهود )وما زال( دوًرا مهمًّ
احل�شارات  ويف  الراقي,  املتح�رّش  االإن�شان  حياة  يف 
احلديثة املعا�رشة, اإذ ي�شّكل ر�شم اللوحات الفّنّية ونحت 
التماثيل وامل�رشح وال�شينما واملو�شيقى وحتى الهند�شة 
والكاتب  الفنان  يهدف  خاّلًقا,  اإبداعيًّا  عن�رًشا  والبناء, 
من ورائه اإىل التعبري عن ذاته وم�شاعره التي تختلج يف 
نف�شه بكل ما تعني العالقات االإن�شانية من فكٍر وعاطفٍة 

واأحا�شي�س.
فقد اأ�شيعت يف بلدنا املبتلى منذ مطلع ت�شعينيات القرن 

ثقافة  االعمى,و  التلقي  ثقافة  هذا  يومنا  اإىل  املن�رشم 
اال�شتن�شاخ ومور�شت اأب�شع عملية جتهيل وت�شطيح للوعي 
تهدمي  كان  فاأن  م�شبقة  ودونية   , ق�شدية  عن  املتعمد 
البنى  حتطيم  فاأن  احلكام  جهل  نتيجة  التحتية  البنى 
الفرد)الرمز(  تاأليه  مدرو�س,عرب  بتخطيط  مت  الفوقية 
كارزم  وعرب  واملال  واجلاه  ال�شلطة  اأدوات  املم�شك 
رموزها  وحما�رشة  الثقافة  وتغيب  واخلوف  ال�شيا�شة 
ل�شداد  يرك�س  الذي  للفرد  اليومية  احلياة  من  وتغيبهم 
االألغام ,يف حذر اليعرف  قوت يومه ,كال�شائر يف حقل 
اأو  لي�شاهد  ف�شحة  لديه  اأنفا�شه,ولي�س  �شيلتقط  كيف 
تغييب  مت  لقد  لالأوامر.  ممتاز  متلقي  ,اأ�شبح  ي�شتمع 
الت�شليل  ماكنة  قبل  من  دراية  عن  االأبداعية  الرموز 
نا�شية ومتنا�شية  الفج  اأن�شغلت باملديح  التي  االعالمي, 

املبدع العراقي.
ذكرت جمموعة ال�شيا�شات الثقافية يف العراق يف بيان 
ان  ال�رشاي,  ح�شام  ال�شاعر  العام  من�شقها  عن  نقاًل  لها, 

اأن�شطة م�رشوع )هل تعرف؟(,  الفعالية واحدة من  "هذه 
وفنية  ثقافية  �شخ�شيات  بر�شم وجوه ع�رش  انطلق  الذي 
يف �شوارع بغداد, ون�شتمر اليوم بفعالية ثانية هي )هل 
تعرف ملن هذه اللوحة؟(,الهادفة اإىل تعزيز ح�شور الفن 
يف الف�شاءات العامة, حماولة منا للتوا�شل مع اجلمهور 
وحماكاة ذائقته التي رمبا �شارت بعيدة اليوم عن تذكر 
البلد,  ي�شهده  الذي  العام  الو�شع  االأعمال يف �شوء  هذه 
وناأمل اأن نتو�شع يف هذه الفعاليات بتنفيذ مثيالت لها 
خارج بغداد". وجمموعة ال�شيا�شات الثقافّية يف العراق, 
موؤمتر  حينها  ونظم   2015 اآب  بغداد  يف  انطلق  جتّمع 
"اإدارة الثقافة يف زمن الطوارئ". يهدف اإىل خلق اأفكار 
تطّور العمل الثقايّف وتعيد النظر بالت�رشيعات الثقافية, 
والفنّية  الثقافّية  االأ�شماء  من  عدداً  ع�شويته  يف  ي�شم 
املعروفة, منها املخرج امل�رشحي كاظم الن�شار والناقد 
الدراجي  حممد  ال�شينمائي  واملخرج  املفرجي  عالء 
ح�شام  وال�شاعران  حميد  وعالء  �شلوم  �شعد  والباحثان 

علة  و�شعت  التي  االأعمال   ومن  مو�شى.  وزاهر  ال�رشاي 
اجلدران لوحة الفنان الراحل �شاكر ح�شن اآل �شعيد, الذي 
و�شع عمله يف كلية الهند�شة- ق�شم الهند�شة املعمارية 
بجامعة بغداد, وعمل للفنان في�شل لعيبي يف م�شت�شفى 
كلية  يف  العزاوي  �شياء  للفنان  ثالث  وعمل  الراهبات, 
االآداب- ق�شم االآثار بجامعة بغداد )جممع الباب املعظم(, 
وعمل لو�شماء االأغا يف مطعم دار ال�شلطاين ب�شارع 62, 
بغداد,  جامعة  االإعالم-  كلية  يف  حممد  لفاخر  واأي�شًا 
وعمل للفنانة نادية اأو�شي يف جممع الكوخ التجاري يف 
املن�شور عند مدخل �شارع االأمريات, وكان العمل االأخري 
للنحات الراحل اإياد حامد يف مركز ابن البيطار جلراحة 
القلب )عالوي احللة مقابل املتحف(. تعترب هذه االعمال 
يف  العراقي  ال�شاب  فكر  يختزل  خال�س  عراقي  فن  هي 
الوقت احلا�رش و براهان وا�شح على ن�شوج علقه وبني 
اختيارها  مت  التي  االعمال  جلميع  الفخر  و  االحتفاء 

وو�شعها يف �شوارع بغداد.

بغداد_فاطمة عدنان

 "السارد رائيًا" اتحاد األدباء والكتاب  
يعقد مؤتمر السرد الشهر المقبل

قطع أثرية تأريخية 
حديقة األراملميزان األذىفي النجف

 برعاية وزارة الثقافة وال�شياحة واالآثار يعقد احتاد االأدباء )منتدى ال�رشد( موؤمتر 
باالأديب  تيمنا  لطفي  املجيد  عبد  دورة  )ال�شارد...رائيًا(  عنوان  الثاين حتت  ال�رشد 
العراقي ورائد احلداثة للفنون االأدبية, للفرتة من )5-6( اأيار. وعن تفا�شيل املوؤمتر 
اأن�شطة نادي ال�رشد عالية  قالت نائب االأمني العام الحتاد االأدباء وامل�رشفة على 
طالب: "يعقد موؤمتر ال�رشد الثاين �شمن اأن�شطة نادي ال�رشد, ا�شتكماال للموؤمتر االأول 
الذي عقد ال�شنة املا�شية وبرعاية احتاد االأدباء والكتاب يف العراق, و�شيحمل ا�شم 
)موؤمتر ال�رشد( الثاين بدال عن موؤمتر الرواية لتدخل الق�شة الق�شرية �شمن اأعمال 
املحافظات  من  مدعو   1000 من  اأكرث  فيه  �شي�شارك   , طالب  واأ�شافت  املوؤمتر". 

باالإ�شافة اإىل اإقليم كرد�شتان وبواقع 20 باحثا. 

 عرث على قطعة اثرية نادرة يف املقربة امل�شيحية التي تعود حلقبة دولة املناذرة 
املنطقة  املهمة يف  االثار  تعد من  والتي  اال�رشف  النجف  يف منطقة احلرية يف 
كونها ترتبط بحقبة تاريخية مهمة يف تاريخ العراق قبل اال�شالم . وذكر الباحث 
النجف  وتراث  اثار  على  للحفاظ  ال�شعبية  اللجنة  من�شق  الفتالوي  غالب  عقيل 
اثناء جولتنا  كانت  امل�شيحية  املقربة  عليها يف  التي عرث  القطعة  ان   : اال�رشف 
مع الربوفي�شور االثاري الربيطاين ال�شرت نورثج الذي زار املحافظة قبل ايام يف 
املقربة وبقية اثار دولة املناذرة يف احلرية واطالل ق�رشي اخلورنق وال�شدير .  
او ب�شبب االمطار  الع�شوائي للمهربني يف املقربة  العبث  ورمبا كانت اما نتيجة 
التي جترف الرتبة ما اأدى لظهور بع�س اللقى والقطع االثرية النادرة يف املوقع. 

االأذى”  “ميزان  الق�ش�شية  املجموعة  املتو�شط,  دار  عن  حديثا  �شدرت   
لل�شاعر ال�شوري جوالن حاجي املقيم يف فرن�شا, وفيها يحول االأذى اإىل 
الدخول  الذي مل يحّب  بي�رش. هو  التقاطها  للحوا�س  مُيكُن  مادٍة ملمو�شة, 
ا  اأي�شً ال�شابقة, ومل يحّب  اأعمالِه  اأّي من  اليومية يف  الق�شيدة  اإىل معرتِك 
ال�شاعر يف  ُيقّدُم لنا  العامل.  اأ�شوًة ب�شعراء كثريين يف  الطّب بال�شعر,  ربَط 
املبا�رش,  ال�شورّي  االأذى  من  الفكاَك  ت�شتطع  مل  ا  ن�شو�شً املجموعِة  هذه 
ذاكرته,  املتبقية يف  ال�شوَر  ويحّول  التاأويل,  وال  املجاز  الذي ال يحتمُل 
اإىل ن�شو�ٍس ترتك اأثًرا ع�شوًيا لدى القارئ, بحيُث ي�شعُر املتمعن يف قراءة 

هذه الن�شو�س اأّن االأذى ي�شيُبُه هو بالذات.

 ” بعنوان  والروائي �شياء جبيلي,   للقا�س   �شدرت جمموعة ق�ش�شية جديدة 
حديقة االأرامل ” وحتتوي على �شت ع�رشة ق�شة.   ق�ش�س املجموعة خليط من  
الواقعي والغرائبي يف حماولة من جبيلي  االأتيان بروؤية �رشدية مغايرة فنيًا 
واأ�شلوبيًا, اللغة الق�ش�شية �شل�شة ووا�شحة ي�شعى بها جبيلي اإىل  ك�رش توقعات 
وال�شدمة  املفارقة  من  فيها  نهايات  ذات  املجموعة  ق�ش�س  فاأغلب  القارئ, 
مو�شوعات  االإيهام,  مقدمتها   ويف  عدة  �رشدية  تقنيات  عرب  الكثري,  ال�شيء 
والوهم  واحل��رب  احل��ب  ثيمات   خ��الل  من  املحلي  الواقع  تالم�س  الق�ش�س  
االإن�شاين.  ومن عناوين ق�ش�س املجموعة : عمر الورد, ال�شمت وال�شاعر, انتقام 

املارلني, الذراع, قارئ جورج اأورويل.
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قراءة في كتاب

كمطر هادئ ينّز على اأر�س عط�شى, تهطل ذكريات 
الدكتورة "وردية" على �شفحات رواية اإنعام كجه 
جي االأخرية "ط�شاري". ذكريات ت�شحبها املوؤلفة 
لتنق�شها  روحها,  وتباريح  بطلتها  ذاكرة  من 
ومتزجها  �رشدها,  يف  و�شجن  وجع  من  باأحرف 
االأمثال  العراقي:  الرتاث  "ذهب"  من  بالكثري 
العامية...  واملفردات  االأ�شماء,  االأغاين,  ال�شعبية, 
راأ�شها  م�شقط  عراقية,  طبيبة  "وردية"  الدكتورة 
احلرب  لكن  اأي�شًا,  قلبها  م�شقط  وهي  "بغداد", 
اإىل  الرحيل  على  جتربها  البالد  ظروف  وتغريرُّ 
اأقا�شي  كل  يف  عائلتها  توزعت  اأن  بعد  باري�س, 
االأر�س.  يف باري�س, ت�شتقبلها اإبنة اأخيها, لت�شبح 
العجوز الثمانينية �شديقة ابنها "اإ�شكندر", حتكي 
له عن "العراق" وعن اأمنيتها يف اأن تعود لتدفن 
يف ترابه بعد موتها.  تتناول الكاتبة يف روايتها 
تاريخ العراق, منذ اخلم�شينيات حتى اليوم, بكل 
ذكريات  خالل  من  ومنعطفاته,  واأحداثه  ماآ�شيه 
الطب يف  التي در�شت  امل�شيحية,  "وردية" الفتاة 
واأحبت  "الديوانية",  يف  لتعمل  انتقلت  ثم  بغداد 
املذاهب  تكن  مل  حني  واأحبوها,  هناك  النا�س 
وال الطوائف لتفّرق بني النا�س  اآنذاك. تتزوج من 
اأطفالها,  وتنجب  امل�شفى  يف  معها  يعمل  طبيب 
الذين يكربون ويرحل كّل منهم اإىل وجهة خمتلفة. 
لتتزوج  دبي  اإىل  بريدي  "يا�شمني" ت�شحن كطرد 
باخلطف  هددت  الأنها  تعرفه,  بالكاد  ب�شخ�س 
من قبل جماعة تكفريية, و"بّراق" يعي�س متنقاًل 
يح�شل  الذي  العمل  عقد  بح�شب  بلد  اإىل  بلد  من 
"هندة" التي حتتل ق�شتها جزءاً كبرياً  اأما  عليه, 
حرب  ويالت  بعد  زوجها  مع  فرحلت  ال�رشد,  من 
1991, وعانوا االأمّرين للظفر بتاأ�شرية لل�شفر اإىل 
كندا, وبعد و�شولهم اإىل هناك, بداأت م�شاعب من 
كي  �شهادتها  معادلة  عليها  توجب  اإذ  اآخر,  نوع 
نائية  منطقة  يف  اإال  جتده  لن  عمل,  على  حت�شل 

وبعيدة عن اأ�رشتها.
لالأحداث,  هابط  اأو  �شاعد  زمني  خط  يوجد  ال   
اإىل  بنا  تعود  وتارة  املا�شي  اإىل  تاأخذنا  فتارة 
�شكل  يكون  اأن  اأرادت  وكاأنها  احلا�رش,  الوقت 
اأثبتته  الذي  "ط�شاري"  باأ�شلوب  مكتوبًا  روايتها 
يف  العراقي  ال�شتات  اإىل  لريمز  للرواية,  كعنوان 
القارئ  فيظّل  الرواية,  تنتهي  االأر�س.   بقاع  كل 
اإىل  اجلامح  احلنني  باحلنني,  وم�شكونًا  ماأ�شوراً 
زاره من  قد  لو مل يكن  العراق بكل ما فيه, حتى 

قبل.

اقتباس 

 نبداأ الرحلة ب�شعار "�شاأغري العامل" ثم يف 
منت�شفها ندرك اأن اأق�شى ما بو�شعنا اأال يغرينا 

العامل
�شوزان_عليوان

�شويرحل عنا زمان االأمان
فاأ�شتاق من راحتيك احلنان

واأحمل قلبي كطفل جريح
ي�شارعه ال�شيب قبل االأوان
واأ�شبح بعدك حلنا.. عجوزا
�شقي الزمان غريب املكان
وتبقني وحدك فوق الزمان
وتبقى عيونك اأحلى مكان

�شنني من العمر مت�شي علينا
ويف الفرح نن�شى ح�شاب ال�شنني

اأعد الليايل.. ربيعا ربيعا
ومي�شي الزمان وال ترجعني
وتبقني وحدك نب�شا بقلبي
ويرحل عمري وال ترحلني

و�شافرت بعدك يف كل اأر�س
وكم كنت اأ�شعر اأين غريب

وجربت يا حب عمري كثريا

واأ�شاأل قلبي.. وال ي�شتجيب
فاألقاك يف كل حلم بعيد

واألقاك يف كل طيف قريب

* * * 
 واأبحث عنك كثريا.. كثريا
يدور الزمان وقلبي لديك

ي�شيع االأمان فاأبحث عنك
وي�شتاق قلبي كثريا اإليك

اإذا جاء �شيف �شاألت الن�شيم
ترى من عبريك هذا العبري؟
واإن طال ليل ت�شاءل قلبي:
بربك اأين مالكي ال�شغري؟

واإن جاءين احلزن �شيفا ثقيال
يعاتبني الدمع هل من رفيق؟

فاأبحث عنك على كل �شوء
وعمر احليارى ظالم �شحيق

الأنك مني واأين اإليك
كما يعرف الزهر طعم الرحيق

واأبحث عنك كثريا.. كثريا
فاأنت ال�شياع واأنت الطريق!!

فاروق جويدة

ثقافة 

وأبحث عنك كثيرا.. كثيرا..في عامه السبعين ... مهرجان كان السينمائي 2017 يثير الجدل 
ال�شينمائي  كان  ملهرجان  دعائي  مل�شق  اأثار 
قبل  اجلدل  من  حالة  ال�شبعني  عامه  يف  الدويل 
�شهر من بدء فعاليات املهرجان. ويواجه منظمو 
يف  التقني  التدخل  ب�شبب  انتقادات  املهرجان 
كلوديا  االإيطالية  املمثلة  الإظهار  قدمية  �شورة 
كاردينايل املوجودة يف املل�شق الدعائي الر�شمي 
اأكرث نحافة. وقالت جملة فرن�شية , على الرغم من 
على  تربز  ال�شورة  فاإن  الدعائي,  املل�شق  جمال 
لتنحيف  اأُدخلت  حت�شينات  ومتعمد  وا�شح  نحو 
فعل  ردود  من  املل�شق  ي�شلم  ومل  املمثلة.  فخذي 
مماثلة اأطلقتها �شحف اأخرى ف�شال عن تعليقات 
وكانت  االجتماعي.  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي 
قد  تنورتها  فيها  تتطاير  التي  كاردينايل  �شورة 
 .1959 عام  روما  يف  بناية  �شطح  على  التقطت 
كلوديا  مقا�س  تراجع  لقد  اخرى,  �شحيفة  وقالت 
فعل  ردود  وكانت  واحدة.  خطوة  يف  كاردينايل 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  امل�شتخدمني 
لتعديل  الداعي  ما   , م�شتخدمة  كتبت  اإذ  مماثلة, 
اأجل  من  ال�شكل  بهذا  كاردينايل  كلوديا  ج�شم 
ال�شينمائي  كان  ملهرجان  ر�شمي  دعائي  مل�شق 
2017؟" وقالت م�شتخدمة اأخرى , لقد جتراأوا على 
هذا  يذهب  اأين  كاردينايل...اإىل  كلوديا  حت�شني 

العامل املجنون؟"
عن  مدافعا  املهرجان,  مدير  فرميو,  تيريي  وقال 

املل�شق اإن اخلطوة قوبلت "با�شتح�شان �شديد.
تويرت  موقع  على  �شفحته  على  فرميو  ون�رش 
تعليقات تدعم املل�شق. وقال م�شتخدم اخر , ملاذا 
مهرجان  مل�شق  ب�شاأن  ال�شخيف  الغ�شب  هذا  كل 
الأغرا�س  ت�شتخدم  التي  ال�شور  جميع  كان؟ 

الدعاية تخ�شع لتعديالت بطريقة اأو باأخرى. ومل 
اعرتا�س,  اأي  عاما,   78 نف�شها,  كاردينايل  تبد 
فخورة  اإنها  املهرجان  اأ�شدره  بيان  يف  وقالت 
برفع  اأنا فخورة   , واأ�شافت  للمل�شق.  باختيارها 
وي�رشفني  ال�شبعني  عامه  يف  كان  مهرجان  راية 
ذلك, و�شعيدة باختيار هذه ال�شورة. وقالت , اإنها 
اإنه  للمهرجان,  ال�شخ�شية  روؤيتي  متثل  �شورة 
حدث ي�شع يف كل مكان. واأ�شافت , هذه الرق�شة 
فوق �شطح بناية يف روما تذكرين ببداياتي وبوقت 
مل اأكن اأحلم فيه بت�شلق درج اأ�شهر �شاالت العر�س 
يف  كاردينايل  وملعت  العامل.  يف  ال�شينمائي 
اأفالم �شتينيات و�شبعينيات القرن املا�شي, وهي 
دراما  يف  و�شاركت  االآن,  حتى  ن�شاطها  متار�س 
اإيطالية بعنوان "فتاة جميلة" يعد اأحدث اأعمالها. 
وحني ح�شلت على لقب"اأجمل اإيطالية يف تون�س", 
فازت برحلة اىل مهرجان فيني�شيا وهناك تعرفت 
على املنتج فرانكو كري�شتالدي الذي تزوجته بعد 

ذلك ثم انطلقت اىل ف�شاء الفن ال�شا�شع.  ويف لقاء 
اأ�شارت كاردينايل"اأروي يف كتابي  �شحايف لها 
يف  رغبت  التي  التون�شية  الفتاة  كلوديا  مرحلة 
جنمة  ت�شبح  ومل  ال�شحراء,  يف  معلمة  ت�شبح  اأن 
ذلك  ومنذ  ال�شدفة".   طريق  عن  اال  �شينمائية 
فقامت  للنجمة  ال�شينمائية  امل�شرية  بداأت  احلني 
وتاله   ,1959 فيلم"روفوفو"العام  ببطولة 
العام  وعملت  اللعني".  فيلما"القا�شي"و"املاأزق 
الذي  في�شكونتي  لوت�شينو  املخرج  مع   1960
قامت  واأ�شقاوؤه"ثم  فيلم"روكو  يف  دورا  منحها 
اأفالمها على  اقوى  اأحد  ببطولة  بعامني  ذلك  بعد 
االطالق"القط الداكن"والذي �شاركها البطولة فيه 

برت النك�شرت واالن ديلون
خالل  العام  هذا  مهرجان  فعاليات  وت�شتمر  هذا 
و�شوف  مايو/اأيار,   28 اإىل   17 من  الفرتة 
لالأفالم  الر�شمية  القائمة  املهرجان  اإدارة  تعلن 

املختارة يف 13 اأبريل/ني�شان املقبل.

بغداد ــ متابعة


