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الدراما العراقية في رمضان ... استنساخ أفكارها في كل موسم أوقعها في فخ التكرار
الربامج  العراقي  امل�شاهد  ينتظر  عام  كّل  يف 
اأقّل  هو  ما  تلّبي  لعّلها  الرم�شانية  التلفزيونية 
حتريك  اأو  احلزين  الواقع  لتحريك  الطموح،  من 
ي�شادف  الذي  العراقي  للإن�شان  الثقايف  الوعي 
يف  ويدخل  اليومية،  املنّغ�شات  من  الكثري 
معرتك املعاناة، �شواء كان ذلك ب�شبب الإرهاب 
اأو ب�شبب النق�ص يف اخلدمات، فهل اأحيت الفرجة 
الرم�شانية املقرتحة لهذا العام بع�ص الأمل عند 

العراقيني وخففت من معاناتهم؟
التي  املعاناة  اأمام  العراقي  املواطن  بات   
نق�ص  اأو  الإرهاب  ب�شبب  يوميا  يتكبدها 
بالنقطاع  يتعلق  ما  يف  خا�شة  اخلدمات، 
تنتجه  ما  ينتظر  الكهربائي،  للتيار  املتكرر 
العربية  اأو  العراقية  منها  �شواء  الف�شائيات  له 
جميلة  ليل  �شاعات  وق�شاء  الهّم  هذا  لتفريغ 
يف  وامل�شاركة  والرتّقب  الهدوء  معها  حتمل 
التلفزيونية برم�شان. ومع  الفرجة  ذروة مو�شم 
يف  احلال  هو  كما  العراقي،  امل�شاهد  يقع  ذلك، 
الذي  اجلّيد  الربنامج  انتقاء  حرية  يف  عام،  كّل 
احلزن  لوعة  عنه  ومي�شح  وذائقته  وقته  يلئم 
ويزيل عنه معاناة الرتّقب، فهو ل يرى �شيئا من 
هذه الربامج اإّل ما هو معاد بذات الوجوه وذات 
ذات  واأي�شا  واحلركات.  املمثلني  وذات  الأفكار 
الأهداف التي ل تخرج عن كونها برامج حتاول 
ال�شحك على ذائقة املتلّقي، وال�شتهزاء مبعاناته 
من خلل الت�شطيح الفكري الذي تت�شمنه، حيث 
ا�شتكمال  اأجل  من  الإنتاجية  ال�رشكات  تت�شابق 
للح�شول  اأموالها  من  الكثري  وتخ�رش  اأدواتها 
على حقوق بّث برامج وم�شل�شلت بعينها، نتيجة 
العراقي  راآه  ما  وانق�شم  اإعلنات.  من  تدره  ما 
�شهر رم�شان احلايل  املا�شية من  الفرتة  خلل 
الأول هو برامج منوعة وم�شابقات  اإىل ق�شمني، 
واألعاب يقوم بها بع�ص املمثلني املعروفني يف 
ال�شارع و”املولت” التجارية، من خلل القيام 
بتوجيه اأ�شئلة اإىل املواطن. وهي اأ�شئلة ل تعطي 
اأولية د�شمة تفيده وتنمي وعيه  �شيئا له كمادة 
يحاول  مقّدم  اأمام  جتعله  ما  بقدر  الثقايف، 
وحتريك  ج�شده  وا�شتنطاق  ال�شوؤال  مراق�شة 
لقاء  الرباجمية  ال�شاعة  ق�شاء  اأجل  من  فكاهته 
الآخر،  الق�شم  اأما  �شيئا.  ت�شاوي  ل  مغّلفة  هدايا 
يف  فيتمثل  الأول،  الق�شم  من  ركاكة  الأ�شد  وهو 
ا�شتن�شخت  التي  الفكاهية  والربامج  امل�شل�شلت 
التجديد  لأكرث من مو�شم، ف�شاع منها  اأفكارها 
وظّلت تبحث عن اأفكار جديدة فوقعت يف التكرار 
م�شل�شلت  اأخرى.  جهة  من  وال�شطحية  جهة  من 
وبرامج كوميدية ت�شتغل معاناة النا�ص لرتق�ص 
يبداأ  الذي  العمل،  فريق  ينجح  اأن  دون  حولها 
واملمثلني،  املخرج  وكذلك  ال�شيناريو  بكاتب 
ال�شتهجان  عن  بعيدا  املعاناة  هذه  نقل  يف 
البكاء  اأيديولوجيا  يف  وقعت  وقد  وال�شتهزاء، 

فاقدة  كوميديا  فاأتت  الهادف،  غري  والإ�شحاك 
عليها  وغلبت  الفنية  تعبرياتها  يف  للمرونة 
عنق  من  اخلروج  على  قادرة  غري  حوارات 
يف  حتى  ال�شتخفاف  اأو  الذات،  جلد  زجاجة 
التي  امل�شل�شلت  وباتت جل  املطروحة.  الأفكار 
ت�شل اإىل 30 حلقة، ت�شتغل ا�شم املمثل و�شهرته، 
الأفكار،  من  خالية  فاأتت  جديدا،  تقدم  اأن  دون 
ت�شتغل كّل �شيء حتى املعركة مع داع�ص اأخذت 
املناه�ص،  الوعي  من  تزيد  ل  بطريقة  تقّدمها 
ل  ورمبا  يح�شل،  ملا  م�شابهة  �شورة  مقدمة 
ي�شل امل�شاهد اإىل كراهية ال�شخ�شية التي توؤدي 
مثل هذه الأدوار. والأمر نف�شه ينطبق اأي�شا على 
اإطارها  من  تخرج  مل  التي  التاريخية  الربامج 
تثوير  يف  الواقعي  اإطارها  اإىل  الواحد  الفكري 
املا�شي اجلميل لبناء حا�رش اآخر، فكانت برامج 
فيه  ي�شعر  وقت  يف  لإعادته،  املا�شي  ت�شتن�شخ 
الأ�شح  اأو  تاريخي،  خطاب  اإىل  بحاجة  اجلميع 
ديني ب�شكل يحمل حداثة الفكر وينّقي �شوداوية 

الربامج  �شغائن.اإن  من  التاريخ  يحمله  ما 
الفني  ب�شكٍل عام مل تكن بامل�شتوى  الرم�شانية 
املن�شود اأو امل�شتوى الذي ي�شاهم بزيادة اجلرعة 
يف  امل�شاركة  اأو  احلياة  اأ�شئلة  وطرح  الثقافية 
وزرع  املعاناة  من  القليل  واإزالة  اجلمال  �شنع 
الب�شمة بطريقة جميلة، فاندرجت يف ال�شتهلك 
النفور. من  بحالة  امل�شاهد  واأ�شابت  والتكرار 
الربامج  اأ�شواأ  الكامريا اخلفية من  وكانت برامج 
الرم�شانية التي فقدت قيمتها الفكاهية ، مثلما 
جلمود  عفاريته  بريق  اإمام  عادل  م�شل�شل  فقد 
امل�شل�شلت  من  العديد  عن  والأداء.ف�شل  الفكرة 
الأخرى التي كانت �شائعة يف �شطحية اأفكارها 
فقدمت  الفرح،  اإىل  النا�ص  حاجة  وا�شتغلل 
التي  امل�شادة  الفكاهة  يف  غارقة  برامج  لهم 
رغم  امل�شاهدة،  بعد  ما  م�شافا  كدرا  تعني 
اأنتجت  التي  امل�شل�شلت  من  حمدود  عدد  وجود 
ترّوج  مل  لكنها  واإخراجا،  كتابة  عالية  بحرفية 
للعمل  الإنتاج.  ل�شعف  رمبا  كبار،  مبمثلني  لها 

الفني عمل اإعلمي له ر�شالة وهدف وذات اأبعاد 
م�شتقبلية ي�شتطيع اأن يفعل ما مل ت�شتطيع فعلة 
وهاب  يرى  هكذا  والقتل،  الدمار  ر�شا�شات 
عادل مبينًا خطر تلك امل�شل�شلت وتاأثريها على 
املحدودة  الثقافة  ذات  والن�شاء  عامة  الأ�رشة 
من  نف�شيا  يكون  تاأثريها  باأن  يرى  اإذ  خا�شة، 
خلل عر�شها للم�شل�شل بطريقة عاطفية اأكرث مما 
هي علمية ،وتربوية .موؤكداَ يف الوقت ذاته باأن 
مادي  اجتاه  اأتهجت  والعراقية  العربية  الدراما 
بحت، واملادة بطبيعتها توؤثر يف العمل الفني يف 
كافة جوانبه، لذا فاأنها قد تكون م�شدر لتهدمي 
الروابط الأ�رشية، نتيجة ما تبثه تلك القنوات من 
اأن  اإذ يقول   ، اأعمال مبتذلة ويذهب حامد بعيداً 
النوعية  القفزة  بعد  وخا�شة  الإعلمية  احلرب 
الف�شائي  البث  تكنولوجيا  جمال  يف  املتطورة 
تكر�ص  اأخذت  الف�شائية  القنوات  بع�ص  اأن  اأجد 
جهدها يف عوملة الأ�رشة عرب بث اأعمال متدنية 
الذي  الإرث  يبقى  ذكل  والعمل.ورغم  الفكرة  يف 

الذين  الكبار  والنجوم  العراقي  الفن  به  يتمتع 
ونا�شج  قادرين على خلق عمل جاد  بهم  نعتز 
العربية وبالأخ�ص  ي�شتطيع ان يناف�ص الأعمال 
اأخذت  التي  ال�شورية  وكذلك  امل�رشية  الدراما 
حثيثة  بخطى  ت�شري  ان  الأخرية  بالآونة 
العربي  امل�شاهد  اىل  وت�شل  حمليتها  للتجاوز 
مما  امل�رشية  للدراما  قوي  مناف�ص  لتكون 
الو�شول  اجل  من  وم�شئولة  جادة  وقفة  يتطلب 
بالدراما العراقية اىل مرحلة اأكرث تطورا و�شمول 
اعتمادها  وعدم  املحلية  عزلتها  من  خلروجها 
املواقف  وا�شتغلل  والتهريج  الإ�شفاف  على 
الكوميدية الهابطة وهذه دعوة للموؤ�ش�شة العامة 
لل�شينما وامل�رشح للنهو�ص بهذه املهمة لغر�ص 
خلق الأجواء املناخية امللئمة لحت�شان كافة 
التي  امل�شتلزمات  وتوفري  العراقيني  الفنانني 
ت�شاعدهم يف اأداء عملهم ب�شورة �شحيحة توؤدي 
اأف�شل  اىل عملية اخللق والإبداع وتقدمي ما هو 

خلدمة احلركة الفنية العراقية .

بغداد ــ متابعة 

 " حصان يدخل حانة" تحصد 
المان بوكر العالمية

العليا تناقش شروط ومتطلبات 
جائزة اإلبداع العراقي لعام 2017

أكبر لوحة غرافيتي مرشحة 
 "الشاعر والتراث"لـ"غينيس" 

“ح�شان يدخل  فاز الكاتب ديفيد غرو�شمان بجائزة مان بوكر العاملية، عن روايته 
نح منا�شفة بني  حانة” التي تنح اإىل اأف�شل عمل روائي مرتجم اإىل الإجنليزية، وتمُ
املوؤلف واملرتجم. واختارت جلنة احلكام الرواية الفائزة من بني 126 كتاًبا تناف�شت 
جنيه  األف   50 النقدية  قيمتها  البالغة  اجلائزة  غرو�شمان  و�شيتقا�شم  اجلائزة،  على 
قائمة  ت�شدرت  روائية  اأعمال  ولغرو�شمان  كوهن.  ج�شيكا  مرتجمته  مع  اإ�شرتليني 

رجمت اأعماله اإىل 36 لغة. الكتب الأكرث مبيعا وموؤلفات غري روائية وكتب اأطفال، وتمُ
اأدبية عديدة بينها و�شام  فاز غرو�شمان املولود يف القد�ص حيث يعي�ص الآن بجوائز 
من  ال�شباب  للأدباء  بوك�شتهودة  ثور  وجائزة  فرن�شا  من  والآداب  للفنون  الفرو�شية 

اأملانيا وجائزة فرانكفورت لل�شلم وجائزة روما للعمل من اأجل ال�شلم والإن�شانية. 

العليا  للجنة  اجتماعًا  والآثار  وال�شياحة  الثقافة  وزير  رواندزي  فرياد  تراأ�ص 
جلائزة الإبداع العراقي لعام 2017.

لدورتها  للجائزة  الرت�شيح  ومتطلبات  �رشوط  مناق�شة  الجتماع  خلل  وجرى 
الثالثة لعام 2017، واملعايري التي ميكن اعتمادها يف التقييم من قبل اللجان 
الفرعية واعتماد القائمة الق�شرية، وكذلك تطرق الجتماع اإىل ت�شكيل اللجان 
على  للتناف�ص  املقدمة  النتاجات  تقييم  مهمة  عاتقها  على  يقع  التي  الفرعية 
اجلائزة، واأكد الوزير على �رشورة ت�شكيل هذه اللجان لتكون جاهزة لبدء عملها 
للجان  املر�شحة  الأ�شماء  اللجنة  اأع�شاء  وعر�ص  الرت�شيحات،  و�شول  حال 

الفرعية.

بو�شت�شينلي"، لوحة غرافيتي �شخمة على جدران  "لونا  ال�شابة  الفنانة  اأجنزت 
الربازيلية، مب�شاحة نحو 2500 مرت مربع.  ريو دي جانريو  مدر�شة يف مدينة 
"حكايا" يف غ�شون 45  " اجلدارية ال�شخمة التي حتمل عنوان  واأجنزت" لونا 
"اأكرب  فئة  يف  القيا�شية  للأرقام  غيني�ص  مو�شوعة  اإىل  للدخول  وتناف�ص  يوما، 

لوحة غرافيتي ر�شمتها امراأة".
ويف حفل افتتاح العمل الفني، اأعرب رئي�ص بلدية املدينة مار�شيلو �رشيفيل، عن 
لونا فقالت  اأما  اأي م�شاريف مالية".  البلدية  "التي مل تكلف  باللوحة  �شعادته 
اإنها ل حتبذ كثريا �رشح اأعمالها، لكنها اأ�شارت اإىل اأنها تهدف من خلل اجلدارية 

اإىل ت�شليط ال�شوء على "اأهمية تكني املراأة وتعزيز دورها يف املجتمع".

والرتاث"  "ال�شاعر  بعنوان  كتابا  للكتاب  العامة  امل�رشية  الهيئة  اأ�شدرت 
يبداأ  اأن  مبجرد  والتترتاث  ال�شاعر  بني  العلقة  تقوم  اجليار،  مدحت  للدكتور 
ال�شاعر يف كتابة نوعه ال�شعري، وبناًء على ذلك يقوم هذا البحث على درا�شة 
علقة ال�شاعر بالرتاث يف ع�شوره املتعددة املتغرية املتطورة. ويتبنى البحث 
توجهني الأول يتمثل يف البابني الأول والثاين ويدر�ص علقة ال�شاعر بالرتاث 
يف النظريات ال�شعرية الأربع وهي املحاكاة والتعبري واخللق والواقعية. اأما 
خلل  من  بالرتاث  ال�شاعر  علقة  يتابع  تطبيقي  توجه  فهو  الثاين  التوجه 
الن�شو�ص ال�شعرية العربية يف ع�شور التاريخ العربي يف حماولة لر�شد هذه 

العلقة اجلوهرية امل�شتمرة يف كل ع�شور ال�شعر العربي ونظرياته.

إصداراتحكايااللجنةرواية

قراءة في كتاب

مراوغة  على  املغزل"  "لعبة  جابر  حجي  يبني 
املروية  احلكاية  كل  النهاية  يف  تن�شف  جذرية 
وتفتتها اإىل "كرات �شوف مبعرثة"، ليعيد غزلها 
لكن  منها.  جديدة  حكاية  خالقًا  اأخرى،  بطريقة 
به  ين�شغل  ل  ما  هذا  احلقيقية؟  احلكاية  هي  ما 
املنت�رش على  يكتبها  متغرّية،  الكاتب، فاحلقيقة 
هواه، ووفقًا مل�شاحله، وم�شلحة حجي جابر هنا 

اأن يلعب القارئ ومينحه بع�شًا من املتعة. 
اإذاً، ما الذي تريد هذه الرواية قوله ما دامت تهدم 
ل  جديداً  قوًل  تبني  ثم  بنته،  ما  كل  النهاية  يف 
ي�شتطيع املتلقي اعتباره بناًء غري قابل هو الآخر 

للهدم؟
اأي  احلكاية،  اإن  قوله:  تريد  ما  بالتحديد  هذا 
ل  عديدة.  وجوٌه  لها  احلكاية،  هذه  حتى  حكاية، 
�شيء حقيقي و�شحيح باملطلق، وكل �شيء قابل 
حركة  ت�شبه  لعبٍة  يف  والتاأويل،  التدوير  لإعادة 
املغزل التي ي�شتعريها الكاتب ليبني وفقها �شكل 

روايته. 
ل  التي  الرواية،  بطلة  اأن  احلكاية،  اأوجه  اأحد  يف 
القوام،  مم�شوقة  جميلة،  �شمراء  ا�شمها،  نعرف 
تويف  اأن  بعد  اأ�شمرا  مدينة  يف  جدتها  مع  تعي�ص 
والداها وهي مل تزل يف الثالثة من عمرها. تعمل 
باأر�شفة  تهتم  دائرة  وهي  الأر�شفة"،  "دائرة  يف 

وثائق الدولة وحفظها اإلكرتونيًا. 
الورق  من  اأكوام  اأمام  نف�شها  الفتاة  جتد  هكذا 
مملة  جافة،  بعبارات  احلافل  املهرتئ  الأ�شفر 
طريقها  جتد  اأن  تلبث  ول  فيها.  روح  ل  رتيبة، 
يف  ورد  ما  بتغيري  تبداأ  بالعمل،  ال�شتمتاع  اإىل 
وتخرتع  الناق�شة،  احلكايات  تكمل  الوثائق، 
للأ�شخا�ص، وتعّدل على هواها،  حكايات جديدة 
حكايتها  ت�شنع  هي  فها  بالإثارة،  ت�شعر  "كانت 

اخلا�شة، ها هي تبث الروح يف وثائقها البنية".
كتابة  يف  احلا�شل  التزييف  اإىل  الرواية  ت�شري 
هواه،  على  يكتبه  املنت�رش  اأن  وكيف  التاريخ، 
فيزّور احلقيقة مبا يلئم م�شاحله، خالقًا الأجماد 
من حوله، م�شّوهًا �شور الآخرين، وحمّوًل هزائمه 

اإىل انت�شارات. 
�رشيط  لكل  �رشائط،  اإىل 10  روايته  الكاتب  يق�شم 
منها وجهان، ويف الف�شل الأخري الذي ل يتبع لهذا 
التق�شيم، نكت�شف اأن ما �شبق مل يكن اإل ت�شجيلت 
يكمل  الف�شل  هذا  لكن  الفتاة،  بها  قامت  �شوتية 
ليعيدنا  حقائقها  من  الكثري  فيغرّي  الرواية،  لعبة 
وهل  يكتبها؟  من  احلقيقة؟  هي  "ما  ال�شوؤال:  اإىل 
ما �شبق من ت�شجيلت هو احلقيقة اأم ما ورد يف 

هذا الف�شل؟".

اقتباس 

م�شكلة زماننا اأن امل�شتقبل لي�ص كما كان من قبل.
 

بول فالريي

لن األتقيَك اليوم !
فقد حموَت وجَهَك القدمَي من 

ذاكرتي
وا�شتبدلَت به

خطوًطا جامدًة
ارت�شمْت عند باحة رابعة العدوّية

التي اأطرقْت يف �شمٍت
يليق باملحنِة القادمة،

ثم اأغم�شْت
َك ب�شدِرها حني الت�شَق وجهمُ

�شاحًبا كقدي�ص،
ه من الأ�شابِع ين�رشبمُ بيا�شمُ

يف وهٍن
ي�شبه احلروب الباردة.

...
اأيها امل�شجوجمُ بفاأ�ٍص

األبَد اأن نلتقي؟
يف مر�شِم البنِت التي غدرت بَك،

وغا�شت يف الدائرة التي ر�شمْتها 
بالأم�ص؟

لِمَك البنِت التي اأطاحْت بحمُ
ثم �شاحلتَك بري�شٍة

ورزمِة اأوراِق فارغٍة؟
...

مغدورٌة اأنا مثلك
ني ولٌد �شجَّ

َغ باملثَقِب جمجمتي ثم فرَّ
ليملأ مو�شَع الفو�شى

ا لوًنا وق�شًّ
وكثرًيا من ال�شمت.

...
كان يل ولٌد

كان يل ولدان
�رشقْتهما دائرةمُ الطبا�شري 

القوقازية
األهاين اأملمُ الراأ�ِص عن جذِب 

ذراعيهما
ف�شاعا.

...
لل�شامتني اأن يلتقوا م�شاء الأحد
يف مرا�شِمهم التي اأعّدوها على 

عجٍل
قبل اأن تبتلَعهم الدائرة التي ،

ل تنمحي.
لكن ذوي ال�شجِّ

ميتنعون.

فاطمة ناعوت 

ثقافة 

دائرة الطباشيرتأريخه اإلبداعي فرض وجوده... التميمي مديرًا فنيًا لـ »الجونه السينمائي«
اأمُعلن  الإن�شانية"،  اأجل  من  "�شينما  �شعار  حتت 
مهرجان  اإطلق  عن  العربية  م�رش  جمهورية  يف 
اجلونة  "مهرجان  با�شم  جديد  دويل  �شينمائي 
البحر  �شاطئ  اجلونة على  ال�شينمائي" يف منتجع 
الأحمر يف م�رش.  ويهدف املهرجان اإىل الحتفال 
مبا�شي وحا�رش وم�شتقبل ال�شينما، و"الإ�شهام يف 
حتقيق التكامل الثقايف ال�شامل يف م�رش ومنطقة 
العامل  اأفريقيا وباقي دول  الأو�شط و�شمال  ال�رشق 
اأ�شهر من  وبعد  للمهرجان".   املنظمة  اللجنة  وفق 
التح�شري، وت�شافر جمموعة جهود ودعم من رجال 
الدورة  موعد  اإقرار  مت  راعية،  وموؤ�ش�شات  اأعمال 
و29   22 بني  �شتعقد  والتي  املهرجان  من  الأوىل 
دوره  املهرجان  ياأخذ  اأن  اأمل  على   ،2017 اأيلول 
كرافد جديد يرتافق مع بقية التجارب املهرجانية 
�شواء تلك امل�رشية اأم العربية والدولية.  وما يلفت 
النظر اأن مهرجان اجلونة ال�شينمائى الدويل، اإختار 
ي�شكل  ما  وهو  للمهرجان،  مديراً  التميمي  انت�شال 
م�رش،  �شعيد  على  نوعها  من  الأوىل  هي  �شابقة 
التميمي عراقي اجلن�شية، حيث مل  يف كون مديره 
يحدث من قبل يف اأي مهرجان �شينمائي م�رشي، 
ما  وهو  م�رشي،  غري  �شينمائي  اإدارته  يتوىل  اأن 
يف  العراقية  الإبداعية  الطاقات  ا�شتمرار  يوؤكد 
�شاحات  خمتلف  يف  الفاعل،  ح�شورها  تكري�ص 
اأ�شماءها  فحفرت  والعاملية،  العربية  الإبداع 
عليه  انطوت  مبا  وهناك،  هنا  ب�شماتها  وتركت 
ومهمة  متنوعة  وقدرات  واإمكانات  خربات  من 
املعنيني  جميع  اهتمام  ت�شتقطب  وباتت  وموؤثرة، 
والنا�شط  الناقد  وكان  املختلفة،  بالإبداعات 
واملربمج ال�شينمائي اإنت�شال التميمي واحداً منهم.

اجلونة  مهرجان  لإدارة  التميمي  اختيار  ياأت  ومل 

هذا  على  فالقائمون  فراغ،  من  ال�شينمائي 
مبا�شي،  الحتفال  اإىل  يهدف  الذي  املهرجان 
والإ�شهام يف حتقيق  ال�شينما،  وحا�رش، وم�شتقبل 
التكامل الثقايف ال�شامل يف م�رش، ومنطقة ال�رشق 
العامل،  دول  وباقي  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 
الطويل  والبداعي  الفني  التاريخ  حتما  يعرفون 
اأن خا�ص غمار جتارب  له  �شبق  الذي  الرجل  لهذا 
كان  التميمي  انت�شال  �شغف  الجتاه.  هذا  يف  عدة 
اأوائل  مبكراً ومتزامنا بال�شحافة وبال�شينما، وبداأ 
�شبعينيات القرن املا�شي، حيث وفرت له الكتابة 
والت�شميم ال�شحايف يف عدد من ال�شحف العراقية، 
والإعلميني  املثقفني  من  نخبة  على  التعرف 
بال�شينما  املبكر  ولعه  ذلك  ورافق  العراقيني، 
واحلر�ص على م�شاهدة الأفلم العربية والأجنبية 

على  البغدادية  ال�شينما  دور  تت�شابق  كانت  التي 
العراَق  التميمي  مغادرة  وبعد  حينذاك.  عر�شها 
لتطوير  الفر�شة  اأمامه  ات�شعت  ال�شبعينيات،  اأواخر 
النقدية،  والذوقية  الفنية  جتربته  واإغناء  قدراته 
للأفلم  املربجمني  اأبرز  اأحد  �شنوات  بعد  لي�شبح 
مهرجانات  يف  وناقدا  وحمكما  ومديرا  العربية 
مهمة  فعال  ب�شكل  ومار�ص  متعددة،  �شينمائية 
اأن  يف�شل  الذي  اللقب  وهو  ال�شينمائي(،  )املربمج 
العربي،  الفني  الو�شط  برغم حداثته يف  به  ينادى 
بينما جندها يف مهرجانات العامل قدمية ومنت�رشة 
واإعلميون  اإليها نقاد  ب�شورة وا�شعة، فلقد و�شل 
العاملية  ومنتجون وبائعو تذاكر يف املهرجانات 
هوؤلء  وبع�ص  بال�شينما،  �شغفوا  ممن  واآخرون 

و�شل اإىل اأن يدير مهرجانات مرموقة.

بغداد _ متابعة


