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جائزة نوبل لألدب .. األرفع في العالم  واألقل إنصافًا؟!
بعد تحولها إلى شفرات المعاني وإشارات اللغة السرية...

كانت  بدايتها  منذ  للأدب  نوبل  جائزة  اأن  رغم 
مثرية  لتاأويلت  وقابلة  املعايري  يف  غام�ضة 
عندما  املا�ضي  العام  حدث  ما  فاإن  للحرية، 
"امثولة  اىل  يحولها  امريكي  ملو�ضيقي  منحت 
ال�رسية  اللغة  وا�ضارات  للغمو�ض و�ضفرات املعاين 
اإال بعد ن�ضف قرن". فمع االعلن  التي لن تك�ضف 
عن منح جائزة نوبل يف االآداب للفنان االأمريكي 
بوب ديلن كانت ام اجلوائز االأدبية العاملية ت�ضهد 
اإن  للقول  بالبع�ض  حدت  خطرية"  نوعية  "نقلة 
للأدباء ان يبحثوا عن جائزة لهم غري جائزة نوبل 
كمبدع  لقيمته  اجحاف  اي  عن  وبعيدا  للآداب". 
الق�ضية  فان  االأغنية  وعامل  النغم  دنيا  يف  كبري 
واملو�ضيقي  الغنائي  جماله  يف  مبوهبته  التتعلق 
اجلائزة  بنيل  احقيته  مدى  على  تن�ضب  وامنا 
غنائي  "مو�ضيقي  فهو  للآداب  املخ�ض�ضة  الكربى 
عظيم لكن هل ميكن القول انه اديب عظيم". فحتى 
االأمريكية، هناك من طرح علمات  ال�ضحافة  يف 
بوب  فوز  عن  االعلن  بعد  وتعجب  ا�ضتفهام 
نورث  اآنا  راأت  فيما  للآداب  نوبل  بجائزة  ديلن 
جرامي  جوائز  من  العديد  جدال  بل  ي�ضتحق  انه 
والتي  املتحدة  الواليات  يف  املرموقة  املو�ضيقية 
اجلدل  امنا   ، الغنائية  م�ضريته  مدى  على  نالها 
كله يدور حول مدى ا�ضتحقاقه الأم اجلوائز االأدبية 
العاملية. والريب ان جلنة جائزة نوبل للآداب قد 
هذا  اجلائزة  مبنحها  االأدباء  من  الكثري  احبطت 
من  كثري  يرى  الذي  االأمريكي  الفنان  لهذا  العام 
املعلقني يف ال�ضحافة الغربية انه الميكن و�ضفه 
العظيم".  بال�ضاعر  لي�ض  انه  كما  الكبري  بـ"الكاتب 
ا�رساب  وتتوالد  ال�ضكوك  غيوم  تتكاثر  هنا  ومن 
بعد  للآداب،  نوبل  جائزة  م�ضتقبل  حول  االأ�ضئلة 
مدوية  مفاجاآة  ال�ضويدية  االأكادميية  �ضنعت  ان 
للمغني  للآداب  نوبل  جائزة  مبنح  العام  هذا 
كان  مبا   ، ديلن  بوب  االأمريكي  الكلمات  وكاتب 
البالغ من العمر 75 عاما غري  ا�ضم هذا االأمريكي 
"الأم  التوقعات  اغلب  قوائم  اغلب  على  مطروح 
اجلوائز االأدبية العاملية" والتي غاب عنها العرب 
تاريخ  يف  االأوىل  املرة  هي  وتلك  عاما.   28 منذ 
وكاتب  مغني  فيها  يح�ضل  التي  العتيدة  اجلائزة 
اأغاين على جائزة نوبل للآداب بينما ذهبت جلنة 
نوبل اىل انها منحت اجلائزة لهذا املغني العاملي 
يف  جديدة  �ضعرية  تعبريات  ابداع  يف  "لنجاحه 
كانت  االأمريكي" وان  الغناء  وتراث  تقاليد  �ضياق 
قد اقرت بو�ضوح باأن قرارها مبنح اجلائزة لبوب 
جلنة  اختيار  يجد  وقد  مفاجاأة".  "يبدو  ديلن 
نوبل هذا العام مدافعني على اي حال لن يعدموا 

حججا ودفوعا يف مواجهة املنتقدين مثل احلديث 
الثقافة  ديلن يف  لبوب  الطاغي  التاأثري  قوة  عن 
ال�ضعبية االأمريكية وجنم �ضاطع يف �ضماء مو�ضيقى 
غنائية  كلمات  "كاتب  باأنه  التنويه  او  الروك 
الوجوه  ا�ضهر  من  انه  ورغم  غبار".   له  الي�ضق 
الغنائية يف الواليات املتحدة والغرب ككل وذاع 
كما  ال�ضعبية"  الروك  مو�ضيقى  "دنيا  يف  �ضيته 
هوى  تلقى  احتجاجية  بنربة  تنميز  اغانيه  ان 
احلقوقيني  والن�ضطاء  والعمال  ال�ضباب  نفو�ض  يف 
بقوة  تهب  بداأت  قد  الغا�ضبة  العوا�ضف  فهاهي 
غربا و�رسقا بعد منح جائزة نوبل يف االآداب لبوب 
ديلن. ولو ان�ضفت جلنة نوبل الأ�ضتحدثت جائزة 
كبار  من  وغريه  ديلن  لبوب  متنحها  للمو�ضيقى 
ان  من  بدال  االأغنية  ومبدعي  ورواد  املو�ضيقيني 
متنح له "ام اجلوائز االأدبية العاملية" لتثري املزيد 
من احباط االأدباء و�ضادة الكلمة وا�ضاطني ال�رسد 
على  القراءة  فيه  ترتاجع  وقت  يف  ال�ضعر  وجنوم 
بجائزة كربى  اديب  يفوز  فعندما  العامل.  م�ضتوى 
يف قيمة وقامة جائزة نوبل للآداب البد وان ت�ضهد 
مبيعات كتبه قفزة ان مل تكن طفرة على م�ضتوى 
وترتجم  بلده  يف  معروفا  كان  لو  حتى  العامل 
اعماله اكرث واكرث ملزيد من اللغات كما حدث مع 
االعلن  مبجرد  حمفوظ  جنيب  امل�رسي  النوبلي 
هذا  االأهم يف  يكون  وقد  اجلائزة.  بهذه  فوزه  عن 
ال�ضياق ان منح جائزة نوبل يف االآداب لروائي او 
والق�ضة  الرواية  ان  تاأكيد  يعني  �ضاعر  او  قا�ض 
االن�ضانية  تهم  ابداعات  ت�ضكل  مازالت  وال�ضعر 

م�ضارات  خ�ضم  يف  العاملي  بالتقدير  وجديرة 
بينها  ومن  املجاالت  كل  يف  الب�رسي  االبداع 
بوب  نال  التب  والغناء  املو�ضيقى  احلال  بطابع 
جوائز  كانت  �ضواء  جوائزها  من  مايكفي  ديلن 
جرامي او جولدن جلوب ف�ضل عن جائزة او�ضكار 
مواجهة  ويف    . �ضينمائي  فيلم  يف  اغنية  الأف�ضل 
هذه االلتبا�ضات واالرتباكات غري املربرة قد يحق 
الأي اأديب ان يرد بب�ضاطة على ا�ضحاب قرار منح 
باأن  امريكي  ملو�ضيقي  عاملية  ادبية  جائزة  اهم 
عامليا  وال�ضهرية  املعروفة  جوائزها  للمو�ضيقى 
وان املو�ضيقيني واهل الغناء ي�ضتحقون كل التقدير 
الأهل  املكر�ضة  اجلوائز  عن  بعيدا  ولكن  والتكرمي 
جلنة  كانت  ولئن  و�ضعرا.  نرثا  واملبدعني  القلم 
بتغري  وتوؤمن  التجديد  عن  تبحث  نوبل  جائزة 
ومنح  اجلديدة  االأجيال  ملخاطبة  وت�ضعى  الزمن 
راأ�ض مال ثقايف جديد للجائزة العريقة "فما هكذا 
العربي احلكيم الأن  الرتاث  تورد االبل" كما يقول 
هناك من ال�ضبل ماميكن ان يحقق ماتريده اللجنة 
بعيدا عما فعلته هذا العام عندما منحت اأم اجلوائز 
املو�ضيقى  يف  امريكية  الأيقونة  العاملية  االأدبية 
والغناء. فقد كان بو�ضع جلنة جائزة نوبل ان متنح 
التجديد  من  الكثري  اجنزوا  لكتاب  االآداب  جائزة 
االأدبية  واالأ�ضكال  والقوالب  ال�ضيغ  يف  واالبتكار 
نا  ايجا  جينيفر  االأمريكية  الروائية  مثل  احلداثية 
االأ�ضل تيجو كويل  االأمريكي والنيجريي  والكاتب 
اآنا  اآن كار�ضون كما افرت�ضت  الكندية  ال�ضاعرة  او 
طرحها  يف  جتلت  التي  الثاقبة  بروؤيتها  نورث 

اجلائزة  ملنح  اعرتا�ضا  تاميز  نيويورك  ب�ضحيفة 
للمو�ضيقي االأمريكي بوب ديلن.  وقد تثري املقارنة 
التي عقدتها االأمينة الدائمة للأكادميية ال�ضويدية 
هومريو�ض  وا�ضعار  ديلن  بوب  كلمات  بني 
و�ضافو �ضحك الكثريين من حمبي االآداب العريقة 
واالبداعات اخلالدة الثنني من اعظم ال�ضعراء الذين 
قدمتهم احل�ضارة اليونانية العريقة للن�ضانية وقد 
"يكون بالفعل هذا ال�ضحك هو "�ضحك كالبكاء". 
وحتى يف جماله الفني الغنائي فان بع�ض النقاد 
ياأخذون على بوب ديلن انه "مو�ضيقي اكرث منه 
موؤلف" وان كانت جلنة جائزة نوبل �ضعت للتقليل 
نغماته  ان  بقولها  االنتقاد  هذا  حدة  من  اي�ضا 
واأحلانه تن�رس دوما يف طبعات جديدة كما انه مل 
يكن بعيدات عن مغامرات جتريبية يف عامل الفن. 
وتتحدث ال�ضحافة الثقافية الغربية عن خلفات 
ال�ضويدية  االأكادميية  اع�ضاء  بني  الكوالي�ض  وراء 
حول جائزة نوبل للآداب ادت لتاأخري االعلن عن 
ا�ضم الفائز باجلائزة خلفا ملا جرت عليه العادة 
يف االأعوام املا�ضية. ولئن ذهبت اجلائزة الكربى 
هذا العام ل�ضاحب األبوم "بلوند اون بلوند" الذي 
ذاع �ضيته يف عامل اغاين الروك منذ نحو ن�ضف 
قرن فان االأمريكيني انف�ضهم بدوا يف حرية تعكر 
�ضفو احتفالهم يحتفلوا بفوزهم بجائزة نوبل يف 
 1993 عام  منذ  طويل  لها  ا�ضتاقوا  التي  االآداب 
عن  قبل  من  تتحدث  اجلائزة  جلنة  كانت  فيما 
"انف�ضامه  عليه  االأمريكي" وتاأخذ  االأدب  "عزلة 
وانف�ضاله عن بقية العامل".   وبني عامي 1901 

يف  نوبل  بجائزة  الفائزين  عدد  بلغ  و2016 
جنيب  امل�رسي  بينهم  من  اأديبا   113 االآداب 
اديب  واخر  اول  االآن  حتى  يعد  والذي  حمفوظ 
عربي يفوز باأهم جائزة ادبية عاملية فازت بها 
ا�ضماء م�ضيئة يف عامل االبداع مثل الكولومبي 
هيمنجواي  وارن�ضت  ماركيز  جار�ضي  جابرييل 
وتوين موري�ضون.  ومن املعروف ان كل الوثائق 
الفائزين  اختيار  حول  باملداوالت  اخلا�ضة 
والي�ضمح  الكتمان  طي  تبقى  نوبل  بجوائز 
وح�ضب  عليها  عاما   50 مرور  بعد  اال  بن�رسها 
فان  ال�ضويدية  االأكادميية  من  الني  �ضتورة 
االأدبية  للجدارة  متنح  االآداب  يف  نوبل  جائزة 
دون انحياز الأي دولة او قارة او جمموعة لغوية 
اجلائزة  هذه  منح  �رسوط  �ضمن  ومن  ثقافة  او 
ان يكون الكاتب قد انتج اأدبا "االأكرث متيزا" وذا 
"اجتاه مثايل" وهو �رسط ظل مو�ضع تف�ضريات 
وتاأويلت خمتلفة منذ ان منحت اجلائزة الأول 
مرة عام 1901 لل�ضاعر الفرن�ضي رينيه بردوم 
.   ولكن ماالذي ميكن ان يقوله الغا�ضبون منح 
عام  يف  �ضويدي  ل�ضاعر  للآداب  نوبل  جائزة 
ملو�ضيقي   2016 عام  منحت  ان  بعد   2011
امريكي، ولئن كانت امل�ضاألة ككل تثري ت�ضاوؤالت 
حول ال�ضجل الفظيع جلائزة نوبل فى االأدب منذ 
روائى  وجتاهل   1901 عام  مرة  الأول  منحها 
عملق فى قامة وحجم الكاتب الرو�ضى العظيم 
لغز  اىل  حتولت  العام  هذا  فانها  تول�ضتوى  ليو 

ومفارقة حقيقية.

بغداد_ متابعة

اإلبداع العراقي تعلن حقول 
دورتها الثالثة

على تأهيل مرقد النبي 
 " لم تكن أنت" " عائلة جادو"يونس )ع( 

اأعلنت اللجنة العليا جلائزة االإبداع العراقي حقول اجلائزة لعام 2017، 
واالآثار  وال�ضياحة  الثقافة  وزير  تراأ�ضه  الذي  االجتماع  خلل  ذلك  جاء 
ورئي�ض اللجنة العليا للجائزة  فرياد رواندزي  يف مكتبه الر�ضمي وقررت 
)الرواية -  العام على ع�رسة حقول هي  لهذا  ت�ضتمل اجلائزة  اأن  اللجنة 
ال�ضعر - فن العمارة -درا�ضات الرتاث ال�ضعبي – الرتجمة - الدرا�ضات 
امل�رسحية وال�ضينمائية - النقد االأدبي والثقايف والفني - االأداء الغنائي 
ا�ضتملت  الل�ضانية - و فن اخلزف( وبهذا تكون اجلائزة قد  الدرا�ضات   -
�ضملت  التي   2016 جائزة  عن  واحد  حقل  وبزيادة  جديدة  حقول  على 

ت�ضعة حقول. 

اتفقت وزارة الثقافة وال�ضياحة واالثار مع ديوان الوقف ال�ضني على ت�ضكيل جلان 
للتنقيب يف خملفات مرقد النبي يون�ض )ع( للحفاظ على االثار ومن ثم املبا�رسة 
بعمليات تاأهيله.  قال وكيل وزارة الثقافة وال�ضياحة واالثار قي�ض ح�ضني ر�ضيد يف 
ت�رسيح �ضحفي : ان وفدا من ديوان الوقف ال�ضني زار الهيئة العامة للثار والرتاث 
للتباحث ب�ضاأن تاأهيل مرقد النبي يون�ض )ع( يف مدينة املو�ضل الذي احلقت الزمر 
فرز  على  تعمل  جلنة  ت�ضكيل  ت�ضمن  االتفاق  ان  ولفت  كبريا.   خرابا  االرهابية 
ا�رسحدون  للتنقيب يف ق�رس  اخرى  الذي حدث باملرقد، وجلنة  التفجري  خملفات 
من قبل هيئة االثار والرتاث، على ان يقوم الوقف ال�ضني برتميم و�ضيانة املرقد 

بعد اكمال الهيئة اعمالها يف هذا التل اال�ضوري املهم. 

الفخراين،  اأحمد  للكاتب  جادو«  »عائلة  رواية  للن�رس،  العني  دار  عن  �ضدر 
وهى الرواية الثالثة له بعد روايتى »ماندروال« و»�ضرية �ضيد البا�ضا«. اأحمد 
الفخرانى روائى و�ضحفى م�رسى مواليد 1981 االإ�ضكندرية، تخرج من كلية 
 ،2007 عام  منذ  ال�ضحافة  يف  يعمل  اأن  قبل  االإ�ضكندرية  جامعة  ال�ضيدلة 
فازت روايته »ماندورال« بجائزة �ضاوير�ض لعام 2016، املركز الثاين فرع 
�ضباب االأدباء. �ضدر له من قبل ديكورات ب�ضيطة)�ضعر(، يف كل قلب حكاية 
)بورتريه ( عن دارالعني، مملكة من ع�ضري التفاح )جمموعة ق�ض�ضية( عن 
دار نه�ضة م�رس، ماندورال )رواية (عن دار العني، �ضرية �ضيد البا�ضا )رواية 

( عن بيت اليا�ضمني. 

الثانية  ال�ضعرية  جمموعتها  الفا�ضل  لنا  املغرتبة  العراقية  لل�ضاعرة  �ضدرت 
التي حتمل عنوان )مل تكن انت( عن دار اجلواهري ببغداد ،زينت الغلف لوحة 

للفنان الت�ضكيلي العراقي قا�ضم حم�ضن و�ضممه كفاح عبد اجلبار .
ت�ضم املجموعة 55 ن�ضا نرثيا تتوزع على 136 �ضفحة من احلجم املتو�ضط 
بل من مقطوعة  الن�ضو�ض  ماأخوذا من عنوان الحد  لي�ض  املجموعة  ،عنوان 
يف  كتبت  الن�ضو�ض  ان  من  الرغم  ،وعلى  اب(  ال�رسرَّ )ِذَراُع  بعنوان  ن�ض  يف 
الهموم  بع�ض  تناولت  الن�ضو�ض  من  العديد  ان  اال  االردنية عمان  العا�ضمة 
العراقية والذكريات العراقية التي خزنتها ال�ضاعرة يف ذاكرتها لت�ضنع منها 

توقا جميل يلم�ض وجدان حياتها مفعما باحلنني .

إصداراتإصدارات اتفاقجائزة

قراءة في كتاب

روايته  يف  قدي�ض  نبيل  التون�ضي  الكاتب  طرح   
االأوىل زهرة عباد ال�ضم�ض، ق�ضية العلقة ال�ضائكة 
رواياته.  و�ضخ�ضيات  الروائي  بني  والغام�ضة 
كيف ينظر الكاتب اإىل �ضخ�ضية خلقها و�ضنع لها 
حياًة كاملة؟ هل ين�ضاها حني ينتهي من الرواية 
�ضخ�ضيات  وخلق  جديدة  رواية  يف  وينغم�ض 
اإىل  يعود  اأن  له  يحق  هل  يتذكرها؟  اأم  جديدة، 
اأن  اأم  روايته بعد �ضدورها ويغريرّ م�ضري بطلها، 
ملكًا  ن�رسه  بعد  له، وي�ضبح  ملكًا  يعود  الن�ض ال 
للقارئ؟  هذه االأ�ضئلة وغريها رمبا تخطر يف بال 
كاتب لديه رزمة من الروايات ال�ضابقة، ويحاول 
اأن  بينه وبني نتاجه. غري  امللتب�ضة  العلقة  فهم 
قت نبيل قدي�ض  ما ُيفاجئ هنا اأن هذه االأ�ضئلة اأررّ
منذ عمله الروائي االأول، فكتبها مدفوعًا برغبته 
يف فهم طبيعة خلق ال�ضخ�ضية، وطبيعة ال�رساع 

الذي ين�ضاأ بينها وبني الكاتب.
جمموعة  لديه  روائي  كاتب  ندمي  الرواية  بطل 
روايته  هي  �ضهرته  اأطلق  من  لكن  الروايات،  من 
االأوىل اإجنان، والكلمة م�ضتقة من كلمتني )اإن�ضان 
- جان(، للداللة على خملوق هجني بني االثنني. 
اجلناح،  مهي�ض  فقري،  "�ضاب  حول  تدور  وهي 
له جنية رائعة اجلمال  غفا يف كهف، ثم ظهرت 
مطمور.  كنز  مبكان  وتخربه  نومه،  من  لتوقظه 
ك�ضف  يف  اليوم  منذ  وا�ضرتكا  احلب  يف  وقعا 
بني  وعا�ضا  تزوجا  منا�ضفة.  الكنوز  وا�ضتخراج 
كوخهما والكهف. ثم مبرور االأيام يتحول الرجل 
كل  بل  القرية  تلك  وتبداأ  يختفي  بدوره.  جن  اإىل 
تلك الربوع يف بحث جاد عنه، وفك لغز اختفائه 

املريب".
 ويعلن الكاتب من دون مواربة اأنه معجب بعمله 
روحية،  علقة  تاأثري  حتت  واقع  واأنه  اإجنان، 
لدرجة  عزازير،  ببطلها  تربطه  وم�ضيطرة  خفية 
تاأثري  حتت  يوميًا،  روايته  قراءة  يعيد  كان  اأنه 
عدداً  بعدها  اأ�ضدر  اأنه  من  بالرغم  العلقة،  هذه 
كليًا،  خمتلفة  كتابته  واأ�ضبحت  الروايات،  من 
و�ضار يرى كتابته االأوىل تلك "طفولية، حاملة". 
هو  وي�ضتنفرها،  الروائي  م�ضاعر  �ضيحررّك  ما 
ات�ضاٌل غريب من خمرج يعمل على حتويل روايته 
طلبًا  املخرج  يطلب  اإذ  �ضينمائي،  فيلم  اإىل  تلك 
بكتابة  الكاتب  يقوم  اأن  وهو  اجلنون،  غاية  يف 
اأو  عزازير،  وجود  دون  من  لكن  جديد  �ضيناريو 
اأحد  اأن  واأعتقد  هام�ضيًا.  اأو  ثانويًا  دوره  بجعل 
يكمن هنا، مع  الرواية  تثريها  التي  االأ�ضئلة  اأهم 
اأن الكاتب ال ي�ضري اإليها مبا�رسة: هل يبقى الفن 

ذا قيمة حني ير�ضخ ملنطق املادة؟

اقتباس 

فاأنا  حياتك!  "ع�ض  ويقول  اأذين  املوت  يقر�ض 
قادم". 

اأوليفر وندل هوملز

 �ضوف اأم�ضي اأ�ضمع الريح 
تناديني بعيداً

اء ..  يف ظلم الغابة اللفرّ
والدرّرب الطويل

يتمطي �ضجراً، والذئب 
يعوي، واالأفول

ي�رسق النجم كما ت�رسق 
روحي مقلتاك

فاتركيني اأقطع الليل وحيدا
�ضوف اأم�ضي فهي ما زالت 

هناك
يف انتظاري

**
�ضوف اأم�ضي. ال هدير ال�ضيل 

ابا رهيبا �ضخرّ
يغرق الوادي، وال االأ�ضباح 

تلقيها القبور

يف طريقي ت�ضاأل الليل اإىل 
اأين اأ�ضري

كل هذا لي�ض يثنيني فعودي 
واتركيني

ودعيني اأقطع الليل غريبا
اإنها ترنو اإىل االأفق احلزين

يف انتظاري
**

�ضوف اأم�ضي حورّيل عينيك ال 
ترين اإليرّا

اإن �ضحراً فيهما ياأبى على 
رجلي م�ضريا

اإن �رساً فيهما ي�ضتوقف 
القلب الك�ضريا

وارفعي عني ذراعيك ... فما 
جدوى العناق

اإن يكن ال يبعث االأ�ضواق فيرّا 
؟

اتركيني ها هو الفجر تبدى، 
ورفاقي

يف انتظاري .

بدر شاكر السياب

ثقافة 

سوف أمضيمهرجان القدس السينمائي الدولي يبدأ تسلم أفالم المسابقة الرسمية 
القد�ض  ملهرجان  اجلارية  التح�ضريات  �ضمن   
�ضينطلق  والذي  الثانية  لدورته  الدويل  ال�ضينمائي 
من غزة والقد�ض وال�ضفة الغربية وعدد من الدول 

دي�ضمرب  نوفمرب-2   29 بتاريخ  متزامن  وقت  يف 
اإدارة املهرجان على البدء يف ا�ضتلم اأفلم  تعمل 
الر�ضمية للمهرجان حتى تاريخ 30/ 7  امل�ضابقة 
امل�ضاركة  ا�ضتمارة  تعبئة  يتطلب  والذي   2017  /
عزالدين  الدكتور  و�رسح   . املهرجان   موقع  عرب 

على  الثانية  دورته  يف  يركز  املهرجان  اأن  �ضلح 
االحتلل  �ضجون  يف  الفل�ضطينيني  االأ�رسى  ق�ضية 
معركة  يخو�ضون  االأ�رسى  اأن  حيث  االإ�رسائيلي 
ليوؤدي  واحلرية  الكرامة  اأجل  من  اخلاوية  االأمعاء 
املهرجان دوره يف اإبراز ق�ضية االأ�رسى ومعاناتهم 
ثقافية  فنية  تظاهرة  خلل  من  الدويل  للمجتمع 
خا�ضة  جائزة  خ�ض�ض  املهرجان  اأن  كما  دولية 
الأجمل فيلم عن االأ�رسى خا�ضة اأن الدورة الثانية 
�ضعود  املخرج  وذكر  للأ�رسى".  احلرية   " بعنوان 
الفيلم  ملتقى  ورئي�ض  التحكيم  جلان  رئي�ض  مهنا 
الفل�ضطيني اأن املهرجان فتح باب امل�ضاركة لفئات 
والق�ضرية  الطويلة  والوثائقية  الروائية  االأفلم 
املهرجان  اأن  كما  للم�ضاركة  اأو�ضع  جمال  ليفتح 
ت�ضجيع  على  ليعمل  بالهواة  خا�ض  ق�ضم  اأ�ضاف 
املخرجني ال�ضباب من كل دول العامل للم�ضاركة يف 
الدورة الثانية ملهرجان القد�ض ال�ضينمائي الدويل.

اللجنة  رئي�ض  قوطة  اأبو  خالد  الدكتور  واأ�ضاد 
خا�ض  ق�ضم  باإ�ضافة  للمهرجان  التح�ضريية 
لطلب  كبرية  فر�ضة  يعطي  والذي  الهواة  لفيلم 
يف  باأفلمهم  للم�ضاركة  واخلريجني  اجلامعات 
املهرجان وي�ضاهم ب�ضكل قوى يف انخراط الطلب 
الفر�ضة  يعطيهم  بدوره  والذي  دويل  مهرجان  يف 
الروؤية  تعميق  يف  ت�ضهم  دولية  اأفلم  مل�ضاهدة 

الب�رسية لديهم.
حممد  املخرج  للمهرجان  الفني  امل�ضئول  واأو�ضح 
الدويل  ال�ضينمائي  القد�ض  مهرجان  اأن  حرب 
غزة  ربط  على  نعمل  حيث  �ضيا�ضية  �ضفة  يكت�ضب 
التي  الدول  من  وبعدد  الغربية  وبال�ضفة  بالقد�ض 
يوم  يف  وذلك  متزامن  وقت  يف  معها  االتفاق  مت 
العاملي  اليوم  ي�ضادف  والذي  املهرجان  انطلق 
للت�ضامن مع ال�ضعب الفل�ضطيني وذكرى االعرتاف 

االأممي بالدولة الفل�ضطينية العتيدة.

بغداد ــ متابعة


