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  وسط انعزال  الروائيين   العرب ..    الرواية البوليسية ما هو سر غيابها من المشهد الروائي؟
الرواية البولي�سية لون خا�ص جداً من األوان الأدب. تنتقل 
وحركته  باأحداثه  املناق�ص  اجلرمية  عامل  اإىل  بالقارئ 
العدالة يف  اليومية، وتعده بحتمية حتقيق  لرتابة احلياة 
ل   �سك   يف   اأن   الرواية   العربية   حققت   يف   املدة   النهاية. 
 الأخرية   طفرة   مهمة،   متثلت  –  باخل�سو�ص  - يف   الرتاكم  
 الوا�سح   الذي   اأجنزه   الروائيون   العرب   كما   وكيفا،   وقد  
 توزع   هذا   الإجناز   امل�سهود   على   امتداد   الوطن   العربي  
 من   املاء   حتى   املاء،   بل   �سمل   بلدان   املهجر   كذلك .                                                                                                                             وغني  
 عن   الذكر   اأن   عوامل   عدة   �ساهمت   يف   حتقيق   هذه   الطفرة 
،   لكن   رغم   هذا   التطور   اللفت   يلحظ   للأ�سف   عدم   وجود  
 تنوع   يف   مو�سوعات   هذا   املنتوج   الروائي،   اإذ   يعاين   من  
 غياب   لفت   لأنواع   روائية   معينة،   اأذكر   على   �سبيل   املثال  
 ل   احل�رص   روايات   اخليال   العلمي،   وروايات   املطاردات  
 وروايات   ال�سباب،   ويبقى   الغائب   الأكرب   عن   هذا   التنوع  
 الرواية   البولي�سية،   التي   يعد   حظها   من   الوجود   �سبه   منعدم،  
 اللهم   اإل   اإذا   ا�ستثنينا   ن�سا   هنا   اأو   ن�سا   هناك،   يظهر   يف  
 فرتات   متباعدة،   ل   ت�سعفنا   اأبدا   يف   الطمئنان   على   و�سع  
 هذا   اجلن�ص   الأدبي   العاملي،   الذي   ل   يخفى   على   اأحد   اأن   له  
 ع�ساقه،   حتى   من   قراء   اللغة   العربية،   هوؤلء   القراء   الذين  
 للأ�سف   ل   يجدون   بغيتهم   اإل   يف   الروايات   املرتجمة،  
 التي   قد   ت�سبع   بع�سا   من   نهمهم   لهذا   النوع   الأدبي،   رغم  
ويجزم   اأن   غياب   هذا   اجلن�ص    اختلف   بيئة   اإنتاجه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 الأدبي   يوؤ�رص   �رصاحة   اإىل   خلل    يف   الإبداعية   العربية،  
 ف�سل   عن   الفقر   الذي   ي�سيب   مدونة   الرواية   العربية   ككل،  
 ما   يجعلها   بال�رصورة   مفتقرة   اإىل   غريها   من   الآداب  
 العاملية   للقتبا�ص   منها،   فالناقد   العربي   مثل   الذي  
 يوجه   بحثه   �سوب   هذا   املبحث،   �سيجد   نف�سه   م�سطرا   ـ   ل  
 حمالة  –  اإىل   ال�ستغال   على   ن�سو�ص   غري   عربية،   ما   يكر�ص  
 الو�سع   الذي   يجعل   النقد   العربي   �ساجا   بال�ست�سهادات  
ويف    العاملية،   مفتقرا   للنماذج   العربية   ب�سبب   غيابها .                                                                                                                                                                                                                 
الكاتب     ،  يريتغل ىفطس�م    اإن   الروائيني   العرب    راأي 
 مطالبون   بنف�ص   الك�سل   عنهم،   لإغناء   املكتبة   العربية  
 ب�رصود   متنوعة،   خا�سة   يف   ميدان   الرواية   البولي�سية،  
 حتى   ل   نظل   متخلفني   عن   ركب   الآداب   العاملية،   يف   ظل  
 مفارقة   عجيبة   تتمثل   يف   �سيوع   هذا   النوع   من   الكتابة  
 عامليا،   وحتقيقه   ملبيعات   قيا�سية،   يف   حني   ينعدم   اأثره   اأو  
 يكاد   عندنا                                                                                                                                                           .  كما   اأن   انكباب   الروائيني   العرب   على   كتابة  
 الرواية   البولي�سية   �سي�ساهم  –  بل   ريب  –  يف   تطوير   تكنيك  
 الكتابة   لدى   الكاتب   العربي   عموما،   من   خلل   اخلو�ص  
 يف   جتارب   جديدة،   وارتياد   قارات   اإبداعية   غري   ماألوفة،  
 زاخرة   باملفاجاآت،   وحمفزة   ملزيد   من   بذل   اجلهد   يف  
 �سبيل   حتقيق   كتابة   مو�سوعية،   تتميز   بتق�سف   اأ�سلوبي  
 وا�سح   ونف�ص   درامي،   بعيدا   عن   التعاطي   الرومان�سي   مع  
 الكتابة   الروائية،   الذي   غالبا   ما   ينحو   بالكتابة   نحو   البوح  
 وهيمنة   العاطفة   اجليا�سة   والتداعيات   عليها  .                                                                                                                                                                                                              ومن   بني   ما  
 ابتلي   به   امل�سهد   الروائي   العربي   اأن   بع�ص   الكتاب   العرب  
 يحتقرون   الرواية   البولي�سية،   ويعتربونها   من   اأرداأ   اأنواع  
 الكتابة،   ففي   حقيقة   الأمر   اأ�ستغرب   ذلك،   ول   اأجد   تربيرا   له  
 �سوى   العجز   عن   كتابتها،   فغالبا   ما   يذم   املرء   ما   ل   يقدر  

 على   الإتيان   به،   اأو   رمبا   اإن   بع�سهم   اعتاد   الك�سل   واطماأن  
 اإىل   كتابة   التداعيات   الب�سيطة،   ول   يرغب   عن   ذلك   بديل،  
 اإذ   اأعتقد   اأن   الرواية   البولي�سية   هي   رواية   اخليال   اخللق  
 احلبكة   املحكمة   والذكاء   الوقاد   بامتياز،   كما   اأنها   تتميز  
 ببعد   درامي   قوي   يجعلها   من   اأعقد   واأ�سعب   اأنواع   الكتابة،  
 دون   التفريط   يف   العمق   الثقايف،   والأبعاد   الروؤيوية  
 العميقة،   التي   ترقى   بالن�ص   الروائي   اإىل   درجات   التفوق،  
 وت�سمن   له   اخللود،   ويكفي   يف   هذا   ال�سدد   اإعطاء   املثال  
 برواية  "�سيفرة   دافينت�سي "   للكاتب   الأمريكي   دان   براون     
 ورواية "ا�سم   الوردة "  للإيطايل   اأمبريتو   اإيكو،   هاتان     
 الروايتان   اللتان   ل   ينكر   اأحد   قيمتهما   الأدبية   والفنية  
 عموما،   بالإ�سافة   اإىل   حبكتهما   البولي�سية،   كما   اأنهما  
 حققتا   جناحا   منقطع   النظري،   وما   زالتا   مرجعني   اأ�سا�سني  

 لنجاح   الرواية   البولي�سية   ذات   ال�سوغ   الأدبي   الثقايف   الر
فيع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وتتميز   الرواية   البولي�سية   بكونها   رواية   املطاردات  
 والتحقيق   العميق   من   اأجل   ك�سف   األغاز   جرمية   ما،   وهذا  
 الأمر   مينح   الن�ص   الروائي   حيويته   على   م�ستويات   عدة،  
 فهو   بالإ�سافة   اإىل   حتقيق   الدرامية   املطلوبة   يف   العمل  
 الإبداعي   عموما،   واإبعاد   �سبح   ال�سريذاتي   عن   الن�ص   وما  
 ينتج   عن   ذلك   من   اإقحام   الكاتب   لذاته   عرب   التداعيات  
 والتاأملت   والتجريد،   فاإنه   كذلك   جمال   خ�سب   مل�ساركة  
 القارئ   وتفاعله   املنتج   مع   الن�ص   الروائي،   فقارئ  
 الروايات   البولي�سية   ،   ل   يظل   اأبدا   على   احلياد،   ول   ينبغي  
 له   ذلك،   اإذ   �رصعان   ما   يتماهى   مع   لعبة   الكاتب،   ويندرج  
 يف   عملية   البحث   عن   حل   لغز   اجلرمية،   ما   يطور   لديه   حد�ص  
 التوقع،   ويجد   نف�سه   بالتايل   اأمام   متعة   التق�سي   والبحث  

واإذا   كانت   احلاجة   ملحة   اإىل   حتقيق    وك�سف   املجهول .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 التنوع   يف   املنت   الروائي   العربي،   خا�سة   يف   ما   يتعلق  
 ب�سمان   وجود   ن�سو�ص   الرواية   البولي�سية،   فاإن   احلل  
 املنا�سب   لهذه   املع�سلة،   يف   راأيي،    يتمثل   يف   ا�ستثمار  
 اأجواء   اجلوائز   الأدبية،   التي   طبعت   حلظتنا   الراهنة،   وقد  
 حققت   بالفعل   بع�سا   من   اأهدافها،   خا�سة   يف   خلق   تراكم  
 الأعمال   الروائية   وتطويرها،   فاإن   اإحداث   جائزة   للرواية  
 البولي�سية،   ل   �سك   اأنه   �سيلفت   النتباه   اإىل   هذا   النوع   من  
 الكتابة،   وحتما   �سنجد   من   الكتاب   ال�سباب   اأو   املكر�سني   من  
 �سيدلو   بدلوه   يف   هذا   امل�سمار،   وبالتاأكيد   �سنظفر  - نتيجة  
 لذلك  - بن�سو�ص   روائية   بولي�سية،   تغطي   النق�ص   احلا�سل  
 يف   هذا   املجال،   ول   �سك   اأن   يف   كل   ذلك   مك�سبا   كبريا   ل  

 غبار   عليه   للأدب   العربي   والإبداعية   العربية   عموما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

بغداد ــ متابعة

وليد القيسي يحيي معرضه 
األخير في كاليري األورفلي

األجنبية تسلم هيئة اآلثار 
" اختراع العزلة" "ما سيأتي"والتراث )365( قطعة أثرية

�سعيا منه لإبداء منجزه الفني املتمثل بالأعمال اخلزفية يقيم الفنان العراقي وليد ر�سيد 
القي�سي معر�سه الفني على قاعة الورفلي يف عمان يف العا�رص من ال�سهر اجلاري حتى 
نهايته ومن اجلدير بالذكر اأن املعر�ص يحتوي على عدة اأعمال خزفية �سيغت باأ�سلوب 
خمتلف بناء على املهارة والدقة التي ميتلكها هذا اخلزاف الثمانيني مع عر�ص لبع�ص 
اللوحات املر�سومة بالزيت والكرليك والداعية خلط فني التزم به منذ انطلقته الأوىل 
جتربة  اىل  ي�رص  والذي  بريي�ص  رافاييل  ال�سباين  والناقد  الفنان  للمعر�ص  قدم  وقد   ،
القي�سي باأنها اأعمال متما�سكة لأنها متحررة من اجلمود، فوليد يتحّرك حّراً بني مواٍد 
خمتلفٍة وذات وُمتَطلِّبات كالطني ، حيث تبدو الأحكام امُل�سبقة والتعقيد التقني والنار 

وكاأنها اأ�سواٌر حتا�رص الفّنان وتكون يف كثرٍي من الأحيان عقبًة ل �سبيل لتجاوزها.

اإن  ر�سيد،  ح�سني  قي�ص  والآثــار  ال�سياحة  ل�سوؤون  الثقافة  وزارة  وكيل  اأكد 
البعثة الفرن�سية العاملة يف موقع تلو )مدينة كر�سو( �سلمت  اأثارها املكت�سفة 
الثاريني  مب�ساركة  الأثرية  تنقيباتها  اأجرت  اأن  بعد  الثاين.  مو�سمها  يف 
اأثرية  الآثار امل�سلمة بلغت )1411( قطعة  اإن عدد  العراقيني. وقال ر�سيد: 
كوديا،  للملك  تعود  امل�سماري  باخلط  مكتوبة  فخارية  خماريط  بينها  من 
نتائجها  ب�سبب  الناجحة  املوا�سم  من  يعد  التنقيبي  املو�سم  اإن  اإىل  م�سريا 
العلمية املهمة، مبينا اإن البعثة الفرن�سية قد طلبت عدد من العينات للدرا�سة 
يف اخلارج ا�ستكمال لتحليل نتائج هذا املو�سم و�سيتم ن�رص التقرير العلمي 

للبعثة م�سرتكا بينها وبني الهيئة العامة للآثار والرتاث. 

�سدرت حديثًا عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص رواية جديدة للموؤلفة 
الوعرة املر�سودة من عيون  "ما �سياأتي".   يف الطرق  هدية ح�سني بعنوان 
الذئاب، الطرق ال�ساعدة النازلة، املختبئة بني اجلبال ال�ساهقة والهابطة اىل 
الوديان، ثمة امراأة عا�سقة ُملحقة ميلأ قلبها اخلوف، تلهث وراء املجهول 
للو�سول اإىل احلقيقة، حقيقة العا�سق الذي اختفى يف ظروف غام�سة وزمن 
انتهت،  اأين  واإىل  باملخاطر،  املحفوفة  رحلتها  يف  وجدت  ي�ستقيم..فماذا  ل 
وما الذي �سياأتي يف مقبل الأيام؟  تلقي الرواية ال�سوء من خلل ق�سة حب 
على الواقع ال�سيا�سي والجتماعي يف ت�سعينيات القرن املا�سي اإىل ما بعد 

�سقوط النظام، يف اأحرج مرحلة مر ومير بها العراق.

 �سدر حديثا عن املتو�سط اخرتاع العزلة ـ بورتريه لرجل غري مرئي متبوعًا 
بكتاب الذاكرة: يف هذا الكتاب الذي يقول عنه بول اأو�سرت نف�سه »مل اأ�سعر اأنني 
)يف اخرتاع العزلة( اأروي �سرية حياتي، بقدر ما اأ�ستعمل ذاتي لكي اأ�ستك�سف 
اأ�سئلة تهمنا جميعًا كب�رص«، والذي اأي�سا يرتجم كامل للمرة الأوىل للعربية، 
�سنتعرف على اآراء بول اأو�سرت الروائية وكيف ومتى ت�سكلت وتطورت. فكما 
نظر  وجهة  اأو�سرت:  عن  بروكرن  با�سكال  الفرن�سي  والفيل�سوف  الكاتب  يقول 
بول اأو�سرت الروائية تختلف عن غريه من الروائيني يف اأنه يعرتف بانتمائه 
تنطوي على  ال�سلت  اأن هذه  اأي�سًا  يدرك  لكنه  وثقافة،  وتقليد،  عائلة،  اإىل 

اإ�سكالية كبرية.  

إصداراتإصداراتالبعثاتالخّزاف

قراءة في رواية

النيل،  الرواية يف عوامة على �سفاف  تدور 
من  جمموعة  العوامة  هذه  يف  يجتمع 
حقيقي  رابط  هناك  جتد  تكاد  ل  الأ�سدقاء 
واإدمان  العربدة  اإل  اللهم  بينهم  م�سرتك 

تعاطي الكيف وهو نوع من املخدر.
حمادثة  �سورة  يف  الرواية  اأحداث  وتاأتي   
بني هوؤلء الأ�سدقاء داخل العوامة، واأني�ص 
فهو  عقله  اإليه  يرجع  يكاد  ل  الق�سة  بطل 
وهو  اآخرها  اإىل  الرواية  اأول  من  يهلو�ص 
مديره  على  و  واقعه  على  احلنق  اأ�سد  حانق 
ثقافة  ولديه  جدا  مثقف  وهو  الوظيفة  يف 
تاريخية مو�سوعية، فهلو�سته عندما يتعاطى 
املخدرات لها طابع تاريخي فريى املماليك 
واأ�سدقاء  والفراعنة.   وامللوك  والر�سيد 
العوامة جماعة مثقفة تقاطع احلياة ودنيا 
طول  حياتها  تعي�ص  والنا�ص.  ال�سيا�سة 
وعر�سا كما تريد هي ل غريها. حياة عبث. 
يف  به  ُيعباأ  ل  املثقف  راأي  لذات.  حياة 
الطغاة  ليقرره  لذلك تركوا كل �سيء  نظرهم 
لهم"  يروق  اآخر  واد  يف  يعي�سون  هم  بينما 
نرى اأن ال�سفينة ت�سري دون حاجة اإىل راأينا 
اأو معاونتنا، واأن التفكري بعد ذلك لن يجدي 

�سيئا، ورمبا جّر وراءه الكدر و�سغط الدم.
لإن�ساين  الهّم  للحياة.   نظرة هزيلة وعدمية 
من  خائفة  نظرة  املحرمة.  اخلانة  يف  كان 
كل �سيء اأدت بهم اإىل األ يبالوا باأي �سيء" 
والإجنليز  واجلي�ص  البولي�ص  نخاف  لأننا 
اأدى بنا  والأمريكان والظاهر والباطن، فقد 
اأّل نخاف �سيئا." وهم يف هذه احلالة..  اإىل 
من  حاولتانت�سالهم  �سخ�سية  ثمة  لي�ص 
متلك  كانت  واحدة  �سخ�سية  �سوى  عزلتهم 
لكن  بالتغيري  فبادرت  خمتلفة  نظر  وجهة 
اأن حتقق حلمها. وملا  الطوفان جرفها قبل 
اأرادوا اأن يخرجوا ليتعرفوا على العامل الآخر 
كانت   - يفعلون  ما  ونادرا   - بهم  املحيط 
واأقلقت  جميعا  �سدمتهم  التي  احلادثة 
ال�سمري الغايف، ومع ذلك فقد كان التعامل 
يف�رصلك  غريبا  تعامل  احلادثة  تلك  مع 
يعي�سونه.  كانوا  الذي  والت�ستت  ال�سياع 
ونهاية  امنحاء  ذلك  نتيجة  كانت  وبالطبع 
واإفاقة من احللم املعا�ص. النهاية ال�سائعة، 
والقلقة تف�رص للقارىء حال الإن�سان العربي 

املهدور وال�سارح يف دنيا ال�سيم والطغاة.

اقتباس 

اأنت مل تع�ص حقا، حتى تقوم بتقدمي �سيء 
لأحدهم، �سيء ل ميكن لهذا ال�سخ�ص اأن يرده 

لك.. جون بنيان

 يا بحر جئتك حائر 
الوجدان

اأ�سكو جفاء الدهر للإن�سان
يا بحر خا�سمني الزمان 

واأنني
ما عدت اأعرف يف احلياة 

مكاين
كم عانقتني يف رمالك 

اجنم
كم داعبت بالأمنيات 

ل�ساين كم عا�ص قلبي يف 
�سمائك راهبا ي�سفي جراح 

احلب.. بالأحلان
واليوم جئتك والهموم 

كاأنها
�سبح يطارد مهجتي.. 

وكياين
 وغدوت يف بحر احلياة 

�سفينة املوج يبعدها عن 
ال�سطاآن فالنا�ص ت�رصب يف 

الدروب دموعها
والدرب مل مرارة الأحزان

والزهر يف كل احلدائق 
ي�ستكي ظلم الربيع.. وجفوة 

الأغ�سان
والطفل يف برد املدينة 
حائر ما زال يبحث عن 

زمان حاين

وماآذن ال�سلوات تبكي 
ح�رصة جهل الإمام حقيقة 

الإميان  زمن يعربد يف 
الأماين كلها

ما اأتع�ص الدنيا بغري اأماين
يا بحر اأ�سكرين الزمان 

بخمره مغ�سو�سة ع�سفت 
بكل كياين كم خادعتني 

يف الظلم ظللها
كم اأم�سكت عند احلديث 

ل�ساين
ما كنت اح�سب ذات يوم 

اأنني
�ساأ�سري اإن�سانا.. بل اإن�سان

فاروق جويدة

ثقافة 

اختتام مهرجان أسبوع الفيلم اإليراني في بغداد بعد نجاحه 
في تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين

إنسان.. بال إنسان
الروائي  الإيراين  الفيلم  ا�سبوع  فعاليات  اختتمت 
اأقيم  الذي  الوطني ببغداد  الطويل يف قاعة امل�رصح 
ال�سينما  ودائرة  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  برعاية 
يف  الثقافية  امل�ست�سارية  مع  بال�سرتاك  وامل�رصح 
والتلفزيونات  الذاعات  واحتاد  اليرانية  �سفارة 
من  الأول  يعد  والذي  اليراين  والتلفزيون  العراقية 
ايام  خلل  عر�ست   . طويلة  عقود  مدى  على  نوعه 
 –  2015 عامي  بني  انتجت  افلم  �ستة  املهرجان 
2017، رافقتها ندوات نقا�سية بعد عر�ص كل فيلم 
احلدث  لهذا  وامل�رصح  ال�سينما  دائرة  ا�ستعدت  وقد   ،
اأهدافه  وحتقيق  اإجناحه  اأجل  من  الثقايف  الفني 
بني  الثقافية  العلقات  وتعزيز  تطوير  يف  املتمثلة 
هذا  ان  خا�سة  وايران،  العراق  اجلارين  البلدين 
مذكرة  لبنود  تفعيل  جاء  ال�سينمائي  املهرجان 
وال�سياحة  الثقافة  وزارتي  بني  والتعاون  التفاهم 

والثار العراقية والثقافة والإر�ساد الإيرانية .
نتاج اتفاق م�سرتك

فوزي  العراقية  الثقافة  وزارة  وكيل  اكد  فقد 
اإقامة هذا الأ�سبوع يف بغداد  اأهمية  الترو�سي على 
وهي تخو�ص �رصاعا �سد الرهاب نيابة عن العامل 
اتفاق  نتاج  هو  ال�سبوع  هذا  ان   : وقال   ، اأجمع 
يف  وقعه  واليراين  العراقي  اجلانبني  بني  م�سرتك 
العراقية  والثار  وال�سياحة  الثقافة  وزيرا  طهران 
ووفد  بح�سوري  الإيرانية  والإر�ساد  والثقافة 
اىل  ادعو   ، وا�ساف   .  2015 عام  عراقي  �سينمائي 
ال�سينما  جتربة  من  وال�ستفادة  البنود  بقية  تفعيل 
البلدين  بني  املتينة  العلقات  على  مثنيا  الإيرانية 
اللذين جتمعهما اأوا�رص وتاأريخ وثقافة وغريها من 
القوا�سم امل�سرتكة يف خمتلف املجالت ل�سيما يف 

جمال الفن ال�سابع .
هو  كما  �سينمائيا  يت�سدر  ان  للعراق  لبد   ، وتابع 
تفتح  اأن  الثقافة  وزارة  على  واأن  و�سعريا  ادبيا 

عراقية  �سينما  ل�سناعة  م�رصاعيها  على  البواب 
العريقة  الإيرانية  بالتجربة  ا�سوة  ومتقدمة  مميزة 
لل�سينما  مماثل  اأ�سبوع  اإقامة  اأهمية  اىل  م�سريا 

العراقية يف ايران .
تلقح اخلربات

وامل�رصح  ال�سينما  لدائرة  العام  املدير  ال�سيدة  اما 
الدكتورة اقبال نعيم فقد اكدت على ا�ستعداد الدائرة 
للم�ساركة يف اجناح هذا الأ�سبوع، وقالت ، ان الدائرة 
مدينة  ابواب  وفتح  اخلربات  تلقح  على  حري�سة 
اأمام اعمال �سينمائية  ايران  ال�سينمائي يف  النتاج 
الفنية  العراقية  ال�سينما  ادوات  وتطوير  م�سرتكة 
املكثفة  الدورات  ابواب  فتح  خلل  من  والتقنية 
 ، وا�سافت   . ال�سابة  العراقية  ال�سينمائية  للكوادر 
الإيراين  اجلانب  مبادرات من  مثل هكذا  انطلق  اإن 
وف�سح  اخلربات  تبادل  عرب  اُكلها  تاأتي  اأن  من  لبد 
العراقية للإ�ستفادة من  ال�سينمائية  للكوادر  املجال 
تطور ادوات ال�سينما الإيرانية فنيًا وتقنيًا واإن دائرة 
كهذه  لعرو�ص  الدعم  كل  �ستقدم  وامل�رصح  ال�سينما 

تلتقي مبا�رصة بذائقة امل�ساهد العراقي التواق لها .
طعمة  فار�ص  العراقي  املخرج  قال  جانبه  من 
دائرة  يف  ال�سينما  مدير  املهرجان  رئي�ص  التميمي 
بيننا  تعاون  اأول  هذا   ، العراقي  وامل�رصح  ال�سينما 
منذ  توقيعه  مت  الوزارتني،  م�ستوى  على  واإيران، 
حيث  من  تعاون  اآفاق  لفتح  الآن؛  وفعلناه   ۲۲۲5
الدورات التبادلية وال�سرتاك بثلث مدن �سينمائية 
اإيرانية، �سن�ستثمرها بنتاجاتنا التي ناأمل تطويرها، 
لغة  ذات  ب�سينما  يليق  فني  م�ستوى  اىل  و�سول 
الذي ن�سعى  ح�سارية متطورة تليق باملعنى املراد 
له، من خلل ا�ستثمار معطيات املراحل اجلديدة، من 

انفتاح العراق على الأ�رصة الدولية .

بغداد_متابعة


