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الدوبالج.. فن مهمل عراقيًا رغم انتشاره عربيًا وعالميًا
منذ ثمانينات القرن املا�ضي، والدول العربية 
تعرف فن “الدوبالج”، وهو من الفنون ال�ضهلة 
على  يعتمد  حيث  ذاته،  الوقت  يف  وال�ضعبة 
الأداء ال�ضوتي للممثلني، فيكون ال�ضوت وحده 
تفا�ضيلها،  بكل  ال�ضخ�ضية  عن  واملعبرّ  البطل 
فاإن  لذلك  املمثل،  لدى  الأمر �ضعوبة  يزيد  ما 
لي�ضوا كثريين يف  الفن  اأداء هذا  املقبلني على 
فرن�ضي،  م�ضطلح  والدوبالج  العربي.  الوطن 
الن�ص  على  ال�ضوتي  الأداء  تركيب  يعني 
اأو  بتعريبه  القيام  اأخرى، مثل  بلغات  الأ�ضلي 
من  وهو  امل�رصية(،  بالعامية  )اأي  مت�ضريه 
الأنيمي�ضن  اأفالم  ب�ضناعة  املرتبطة  الفنون 
وامل�ضل�ضالت  احلركة  اأفالم  وكذلك  )الكرتون(، 
الدرامية. ازدهر فن الدوبالج عامليا، وبات له 
وراء  جمهولني  جنودا  يعتبون  الذين  جنومه 
�رصكات  اأنظار  اأ�ضواتهم  ولفتت  الأعمال،  تلك 
ديزين،  مثل  العاملية،  ال�ضينمائي  الإنتاج 
املرتجمة  امُلدبلجة  لأعمالهم  اأبطال  فكانوا 
عن الإنكليزية والفرن�ضية والإ�ضبانية والرتكية 
اأو  الف�ضحى،  العربية  اإىل  وغريها  والهندية 
ال�ضورية  اأو  اللبنانية،  اأو  امل�رصية،  العامية 
جنوم  من  والعديد  اأي�ضا.  التون�ضية  واأخريا 
ال�ضينما العاملية اأغراهم هذا الفن، فكانوا اأبطال 
لأ�ضهر اأفالم �رصكة والت ديزين العاملية، منها 
بطولة  من  املثال،  �ضبيل  على  “�رصيك”  فيلم 
مرييف  واإيدي  مايرز  مايك  هوليوود:  جنوم 
وكامريون دياز، وعندما تُرجمت هذه الأفالم 
اإىل لغات اأخرى كان النجوم العرب اأبطال لتلك 
الأعمال امُلدبلجة للعربية، ودخل اإليها فنانون 
وممثلون م�ضهورون، مثل يحيى الفخراين، الذي 
ديزين  �رصكة  فيلم  يف  البطولة  دور  باأداء  قام 
ال�ضهري “ق�ضة لعبة” اأو “توي �ضتوري”. وكان 
يف  برعوا  الذين  امل�رصيني  الفنانني  اأبرز  من 
الكوميدي حممد هنيدي  الفنان  الدوبالج،  فن 
وبومبا”  “تيمون  فيلمي  دوبالج  باأداء  وقام 
التي  كامل  عبلة  والفنانة  امللك”،  و”الأ�ضد 
اأفالم  اإنتاج  من  “نيمو”  ال�ضمكة  بدور  قامت 
ديزين، ون�ضوى م�ضطفى وهاين رمزي والراحل 

خالد �ضالح و�ضلوى حممد علي وغريهم.
وخ�ض�ضت القنوات الف�ضائية العربية اخلا�ضة 
الفيلم  لعر�ص  كبرية  م�ضاحات  بالأطفال 
الدوبالج  ممثلي  اأ�ضوات  واأ�ضبحت  امُلدبلج، 
اهتمام  وبات  الأطفال،  لآذان  وحمببة  مميزة 
على  مقت�رصا  املحلية  امل�رصية  القنوات 
اإنتاج الأفالم  الفن فقط، بينما كاد  تقدمي هذا 
الكرتونية يكون منعدما، ول يتم اإنتاج م�ضل�ضل 
�ضهر  يف  لعر�ضه  وذلك  ملاما  اإل  كرتوين 
رم�ضان، ول يوجد يف م�رص حاليا �ضوى اثنني 

الدوبالج  التي تقوم بعمل  ال�ضتوديوهات  من 
لالأفالم. وقال اأحمد حممود، مدير اإنتاج �رصكة 
منى اأبوالن�رص لإنتاج اأفالم الكرتون، “اإن فن 
�رصكات  وجود  اإىل  يفتقد  م�رص  يف  الُدوبالج 
له اإنتاجيا، كما اأن هناك نق�ضا �ضديدا يف  متورّ
اأداء  على  القادرين  املحرتفني  املمثلني  عدد 
من  اجلديدة  الأجيال  تتعرث  حيث  الفن،  هذا 
باأيديها  ياأخذ  من  جتد  ول  ال�ضباب  املمثلني 
الفنانني  اأن  واأ�ضاف  فيه”.  ال�ضهرة  عامل  نحو 
املعروفني ي�رصون على تقا�ضي مبالغ كبرية 
تعادل ما يتقا�ضونه على اأفالمهم ال�ضينمائية 
الكرتون  م�ضل�ضل  اأن  رغم  الدرامية،  واأعمالهم 
ل ي�ضتغرق يف ت�ضجيله اإلرّ ثالث �ضاعات فقط، 
يف حني اأن ت�ضوير الأعمال الدرامية والأفالم 
فاإنهم  ذلك  ومع  اأ�ضهرا،  ي�ضتغرق  ال�ضينمائية 
اإىل  ولفت  نف�ضه.  الأجر  على  احل�ضول  يريدون 
اإنتاج  اأهم م�ضكلة تواجه �رصكات  اأن هذه هي 
جنوم  واأن  عام،  ب�ضكل  الكرتونية  الأفالم 

ويقدرون  الفن  هذا  يف  جدا  بارعون  هوليوود 
قيمته ب�ضكل كبري، وباتوا يقبلون عليه رغم اأن 
�ضوتهم فقط هو البطل والكثري من امل�ضاهدين 
هذا  �ضاحب  الفنان  هو  من  يعرفون  ل  قد 
امل�رصي  التلفزيون  خالف  وعلى  ال�ضوت. 
الأطفال  باأفالم  اأ�ضال  مهتما  يعد  مل  الذي 
ال�ضتوديوهات  فاإن  امُلدبلجة،  بالأفالم  ول 
ال�ضدد،  هذا  يف  بارعة  واللبنانية  ال�ضورية 
املنتجة  العاملية  ال�رصكات  معها  وتتعامل 
لأفالم الكرتون وعلى راأ�ضها والت ديزين، حيث 
تقوم بدبلجة اأفالمها باللغة العربية الف�ضحى.
-اأي  امُلعررّبة  الكرتونية  الأفالم  دبلجة  وتتم 
املنقولة من اللغة الإنكليزية اإىل العربية- يف 
الفيلم  ا�ضتوديوهات خا�ضة، وهناك فرق بني 
له  �ضوتي  باأداء  فيه  املمثلون  يقوم  الذي 
عربية،  اأو  م�رصية  ق�ضة  الأ�ضا�ص  يف  ويكون 
تعريبها  يتم  التي  الأجنبية  الأفالم  وبني 
الأ�ضعب.   هي  تكون  والتي  مت�ضريها،  اأو 

طفلة  بداأت  التي  البدراوي،  �ضهري  الفنانة 
من  ال�ضتينات  منذ  الإذاعة  برامج  يف  �ضغرية 
ال�ضهري  الأطفال  برنامج  يف  املا�ضي  القرن 
الفنان  اكت�ضفها  ثم  �ضميحة”،  “ماما  حينها 
فن  ا�ضتهواه  الذي  اأبوزهرة  عبدالرحمن 
العمل  تفكرين يف  “ملاذا ل  و�ضاألها  الدوبالج 
مميزا؟”.  �ضوتا  لك  واأن  خا�ضة  بالدوبالج 
خطوتي  كانت  هنا  “من  البدراوي  وقالت 
والت  مع �رصكة  فعملت  الفن،  هذا  نحو  الأوىل 
للعديد من  العاملية وكان �ضوتي بطال  ديزين 
وبروموهات  والت�ضجيلية  الوثائقية  الأفالم 
فن  اأن  اإىل  واأ�ضارت  الإعالنات”.  )مقدمات( 
ل  الإطالق،  على  الفنون  اأ�ضعب  من  الُدوبالج 
اأكرث من  يلورّن �ضوته ويوؤدي  الفنان  اأن  �ضيما 
يف  اأنها  اإىل  لفتة  نف�ضه،  العمل  يف  �ضخ�ضية 
املثال،  �ضبيل  على  الكرتوين  “بكار”  م�ضل�ضل 
“املعزة  هي  �ضخ�ضيات،  ثالث  باأداء  تقوم 
الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  واأم  وح�ضونة  ر�ضيدة” 

نبة  تغري  اأن  ت�ضتطيع  اأنها  موؤكدة  بكار، 
اأحد  ي�ضتطيع  فال  واحرتافية،  بباعة  �ضوتها 

متييزه ب�ضهولة، وهنا تكمن �ضعوبة الأداء.
من  لالآلف  �ضوتي  باأداء  البدراوي  وقامت 
الأداء  اأن  وراأت  واملحلية  العاملية  الأعمال 
بكثري،  اأ�ضهل  امل�رصية  لالأفالم  ال�ضوتي 
اإىل  جديدة  جمال  ت�ضيف  اأن  وت�ضتطيع 
اإليها،  وت�ضيف  ال�ضخ�ضية  تعزز  ال�ضيناريو 
لأنهم ي�ضجلون ال�ضوت اأول ثم يتم ر�ضم ال�ضور 
لل�ضخ�ضيات وامل�ضاهد بناء على اأداء املمثلني 
ال�ضوتي.  بالن�ضبة اإىل الأعمال الأجنبية تلتزم 
حركة  وبكل  بالن�ص  كممثلة  البدراوي  �ضهري 
ثم  ياأتي جاهزا،  الر�ضم  اأن  واإمياءة فيه، حيث 
ل  وبالتايل  امُلعررّبة،  الأ�ضوات  اإليه  ت�ضاف 
تعرت�ص  ول  لالإ�ضافة،  م�ضاحة  هناك  تكون 
امل�ضاهد  من  البع�ص  اأداء  على  اإلرّ  البدراوي 
بال�ضيا�ضة  م�ضا�ص  بها  يكون  التي  الأجنبية 
اإحدى  على  اعرت�ضت  اأن  لها  و�ضبق  العربية، 
اجلمل فتم حذفها من امل�ضهد. واأفالم الكرتون 
مبالغ  اإىل  حتتاج  التي  الفنية  الأعمال  من 
�رصكات  ت�ضتطيع  ول  لإنتاجها،  طائلة  مالية 
عدد  -با�ضتثناء  والعربية  امل�رصية  الإنتاج 
فالأمر  ب�ضهولة،  تنتجها  اأن  منها-  قليل 
اأن  حممود  اأحمد  واأكد  كبري.  جهد  اإىل  يحتاج 
الكرتون حتتوي على 25  الواحدة من  الثانية 
التكاليف  �ضورة ومتر بـ25 مرحلة، ما يجعل 
باهظة جدا، وهناك مراكز كثرية على و�ضائل 
للتدريب  دورات  تعر�ص  الجتماعي  التوا�ضل 
�ضدرّدت  املقابل،  ويف  الُدوبالج.  فن  على 
الدورات  تلك  على  القائمني  اأن  على  البدراوي 
لي�ضوا حمرتفني، واأن ال�ضباب املقبلني على تلك 
غ�ضون  يف  �ضيحرتفون  اأنهم  يعتقدون  الور�ص 
اأ�ضابيع ول يريدون اأن يبذلوا املزيد من اجلهد. 
والذي  الُدوبالج،  فنان  خلف،  عادل  واأو�ضح 
املا�ضي  القرن  من  الثمانينات  منذ  عمل 
اأن هناك �ضبابا  منطلقا من الإذاعة امل�رصية، 
حتى  جهد  اإىل  موهبتهم  وحتتاج  ين  مب�رصرّ
اأن  اأهمية  على  واأكد  جيد،  ب�ضكل  �ضقلها  يتم 
اأن   ، واأ�ضاف  الزهيدة.  الأجور  اأمام  ي�ضمدوا 
الفنون  من  عموما  الكرتون  واأفالم  الُدوبالج 
ب�ضكل  الطفل  اإىل  املعلومة  لإي�ضال  الرائعة 
ب�ضكل  ر  اأثرّ عمل  من  اأكرث  وهناك  مبا�رص،  غري 
كبري واإيجابي يف الأطفال واأدى اإىل توعيتهم 
بق�ضايا كثرية. واأ�ضار اإىل اأن الُدوبالج باللهجة 
امل�رصية من اأجنح الأعمال امُلدبلجة وي�ضتطيع 
اإىل  لفتا  ب�ضهولة،  وا�ضتيعابه  فهمه  الأطفال 
للعامية  تنتجه  كانت  املنتجة  ال�رصكات  اأن 
اللغة  تف�ضل  الآن  اأنها  اإلرّ  قبل،  من  امل�رصية 
اأكب  اإىل  املحتوى  لي�ضل  الف�ضحى،  العربية 
عدد ممكن من الأطفال يف كل البلدان العربية.

بغداد ــ متابعة

سلفادور مازال سليمًا في قبره " لم أكن وحدي مشردًا" "الفقاعة"
يجسد معاناة الطفل 
العراقي في أسبوع النصر

ي�ضتعد الكاتب الكبري نبيل فاروق، لن�رص كتابه اجلديد "الفقاعة" بالتعاون 
مع دار ابن ر�ضد للن�رص والتوزيع، وذلك بعد غياب طويل عن ن�رص اأي اأعمال 
ا�ضتهروا  الذين  امل�رصيني،  الأدباء  اأ�ضهر  من  فاروق  ويعتب  جديدة.  اأدبية 
بكتابة الأعمال البولي�ضية، وكانت اعماله قد لقت ن�ضبة جناح كبرية بني 
جيل ال�ضباب يف جميع البالد العربية. حيث �ضدرت له جمموعة كبرية من 
الق�ض�ص عن املوؤ�ض�ضة العربية احلديثة يف �ضكل كتب جيب ، كما قدرّم عدة 
وكوكتيل  امل�ضتحيل،  ورجل  امل�ضتقبل،  ملف  اأ�ضهرها  من  ق�ض�ضية  �ضال�ضل 
2000. وتعمل دار ابن ر�ضد يف الفرتة الأخرية على كتابة عقود مع جمموعة 

من الأدباء؛ للتعاون معهم خالل الفرتة املقبلة. 

احلاج  هيثم  الدكتور  برئا�ضة  للكتاب  العامة  امل�رصية  الهيئة  اأ�ضدرت 
على، ديوان »مل اأكن وحدي -م�رصدا على كوبري ق�رص النيل« لل�ضاعر 
احلجم  من  وهو  ونيف  ق�ضيدة  ثالثني  الديوان  و�ضم  البحريي  نا�رص 

املتو�ضط.
املليء  ال�ضاعر  عامل  يف  وحدك  تهيم  الديوان  لن�ضو�ص  قراءتك  حال 
باملتناق�ضات وهو عامل واقعي يحيط بنا لكن اأحالم وطموح وعذابات 
فهو يخاطب  ورقه  واإن�ضانية  �ضحرا  العامل  "البحريي" ت�ضفي على هذا 
اأمه يف حلظات النك�ضار وال�ضياع.. كطفل يلجاأ ملن حتبه يف املطلق... 

يا اأمي ل اأعرف كيف اأ�ضافر من �ضقتي املركونة يف احلي ال�ضعبي.

احلم�ص  من  عينات  جلمع  دايل  �ضلفادور  رفات  ا�ضتخرجوا  خباء  ك�ضف 
كان  الذي  الفنان  �ضارب  ان  َن�َضب  اإثبات  دعوى  يف  وا�ضتخدامه  النووي 
على  عقود  ثالثة  نحو  بعد  وجهه  يزين  �ضليما  زال  ما  املميزة  عالمته 
جثمان  على  ا�ضتغل  الذي  اخلبري  بارداليت  نر�ضي�ص  وقال  الفنان.   وفاة 
دايل حلفظه �ضد التف�ضخ عام 1989 و�ضاعد يف ا�ضتخراج رفاته انه اغتبط 
بروؤية ا�ضهر �ضمة ُعرف بها الفنان مرة اأخرى.  و�رصح بارداليت ان �ضارب 
دايل "ما زال �ضليمًا كعقارب ال�ضاعة املتوقفة على ال�ضاعة العا�رصة وع�رص 
دقائق مثلما كان يريد". وا�ضاف "انها معجزة". ويرقد دايل يف قبو حتت 

متحف �ضممه بنف�ضه يف مدينة فيغويري�ص م�ضقط راأ�ضه يف كاتالونيا.

ج�ضد الفنان اليافع من ذوي الحتياجات اخلا�ضة مرت�ضى هادي معاناة 
الطفل العراقي خالل م�ضاركته يف مهرجان اأ�ضبوع الن�رص الذي اأقيم يف دار 
ثقافة الأطفال احتفاءاً بانت�ضارات العراق على ع�ضابات داع�ص الإرهابية. 
الت�ضكيلية  املدار�ص  من  لعدد  تنتمي  التي  الع�رصة  لوحاته  الفنان  عر�ص 
الفنية بطريقة خمتلفة ومتميزة بالر�ضم كونه مي�ضك القلم اأو الفر�ضاة بيديه 
الثنتني ب�ضبب اأعاقته التي ا�ضتطاع التغلب عليها بح�ضه الفني والإبداعي 
يف جت�ضيد ت�ضوراته وموهبته بلوحات فنية جميلة. معبا عن م�ضاركاته 
بهذا املعر�ص لرغبته يف اأبراز معاناة الطفل العراقي يف ظل احلروب والتي 

امتزجت براءة الطفولة بدماء احلروب والعنف. 

شارب إصدارات تشكيليإصدارات 

قراءة في كتاب

تقع  رواية  املطر”  حبات  الرمل…  “حبات 
واملرتجم  والروائي  للكاتب  �ضفحات   607 يف 
عن  حديثا  �ضدرت  رحيم  فالح  املغرتب  العراقي 
بعد  له  الثانية  الرواية  وهي  اجلمل،  من�ضورات 
 .2012 عام  املن�ضورة  �ضاخن”  يوم  يف  “القنافذ 
قد  رحيم  كان  ق�ضرية  ق�ضة  الرواية  هذه  ت�ضدرّرت 
اللم�ضات  و�ضع  من  وانتهى   1976 عام  ن�رصها 
هذا   .2016 عام  اجلديدة  الرواية  على  الأخرية 
وزمن  الق�ضرية  الق�ضة  زمن  بني  الطويل  الفا�ضل 
من  ال�ضبعينات  عقد  مراجعة  له  اأتاح  الرواية 
الرواية  اأحداث  تتنقل  العراق.  يف  املا�ضي  القرن 
عقد  خالل  العراقية  وبابل  والب�رصة  بغداد  بني 
اأعقبه وترتب  ال�ضبعينات املحريرّ واملوؤ�ض�ص لكل ما 
اأي�ضًا:  متنافرين  عاملني  بني  تتوزع  وهي  عليه. 
عامل املطر وعامل الرمل، جتمع بينهما هموم ج�ضد 
اأ�ضئلة  يف  وتتورط  حاملة  ذروة  من  تبداأ  وروح، 
اإىل  لتنتهي  احلميم  واليومي  وال�ضخ�ضي  ال�ضيا�ضي 
برمته.  العقد  يخت�رص  الدللة  عميق  رباعي  موقف 
يف  رحيم  يبث  ال�ضبعينات  حلقبة  بانورامي  م�ضهد 
الروائي  الفن  ت�ضاعيفها وزواياها املن�ضية حيوية 
تاأخذنا  التي  الرواية  اإنها  الدقيقة.  وا�ضتدعاءاته 
ناظم،  ح�ضن  الناقد  يقول  هناك.  اإىل  وروحًا  عقاًل 
قراأها  اأول من  اإنه كان  الرواية،  له عن  يف من�ضور 
خمطوطًة يف �ضيغتها الأوىل، وي�ضهد على جمالها 
اأن  راأيه  ويف  ال�ضبعينات.  روَح  وا�ضتيعابها  ا،  ن�ضرّ
الكتمال(  و�ضك  على  )الثالثة  رحيم  فالح  روايات 
تتفوق يف فنرّيتها ومو�ضوعاتها على ما ا�ضتهر من 
روايات عراقية هذه الأيام. فثقافته عميقة ونادرة 
بني الروائيني العراقيني، بل بني املثقفني بو�ضفه 
مثقفًا قبل اأن يكون روائيًا، و�ضلته بالأدب درا�ضة 
وبالرتجمات  وعر�ضًا،  طوًل  وباحلياة  وتدري�ضًا، 
والفل�ضفة  ونظريته  الأدب  يف  الأهمية  البالغة 
اأهمرّ  م�ضافرّ  يف  بو�ضعه  ل  تتكفرّ كلها  ومفاهيمها، 
اأكب  اهتمامًا  ي�ضتحقون  الذين  العراقيني  املبدعني 
املثقفني.  والأفراد  الثقافية  املوؤ�ض�ضات  ِقَبِل  من 
يذكر اأن فالح رحيم يقيم الآن يف جزيرة فكتوريا 
الكندية و�ضط املحيط الهادئ. من ترجماته: رواية 
“القراءات  ري�ص،  جلني  الوا�ضع″  �ضاركا�ضو  “بحر 
املت�ضارعة: التنوع وامل�ضداقية يف التاأويل” لبول 
ارم�ضرتونغ، “قوة الدين يف املجال العام” ليورغن 
نف�ضها” جلوديث  “الذات ت�ضف  واآخرين،  هابرماز 
واليوتوبيا”  الأيديولوجيا  يف  “حما�رصات  بتلر، 
رورز،  ملارغريت  الطرقات”  “ح�ضى  ريكور،  لبول 
“حكاية اجلند” ل�ضموئيل هاينز. “الزمان وال�رصد: 

الت�ضوير يف ال�رصد الق�ض�ضي” لبول ريكور.

اقتباس
 

امل�ضتعد لل�ضيء تكفيه اأ�ضعف اأ�ضبابه.

ابن �ضينا

هالرّ تفتح يل هذا الباب
ي واأنا اأطرق ، اأطرق ــ وهنْت كفرّ

بابك
اأنا جئت رحابك اأ�ضتجدي

بع�ص �ضكينه
وطماأنينه

لكنرّ رحابك مغلقة
يف وجهي ، غارقة يف ال�ضمت

يا ربرّ البيت
مفتوحًا كان الباب هنا

واملنزل كان مالذ املوقر 
بالأحزان

مفتوحًا كان الباب هنا 
والزيتونه

خ�رصاء ، ت�ضامت فارعًة
حتت�ضن البيت

والزيت ي�ضيء بال نار
يهدي يف الليل خطى ال�ضاري

يعطي امل�ضحوق بثقل الأر�ص 
طماأنينه

ور�ضًى يغمره و�ضكينه
هل ت�ضمعني يا ربرّ البيت

اأنا بعد �ضياعي يف الفلوات ــ
بعيداً عنك اأعود اليك

لكنرّ رحابك مغلقة
يف وجهي ، غارقة يف ال�ضمْت

لكنرّ رحابك كا�ضية
برتاب املوت

ان كنت هنا فافتح يل بابك 
لـــ

حتجب وجهك عني
وانظر يتمي و�ضياعي بني ــ

خرائب كتفي اأحزان الأر�ص ــ
اأهوال القدر اجلبار

ل�ضيء هنا
عبثًا ، ل رجع �ضدى ل �ضوت

عودي . ل �ضيء هنا غري 
الوح�ضة ــ وال�ضمت وظلرّ املوت

فدوى طوقان

ثقافة 

مهرجان وهران الدولي يستعد لدورته العاشرة 
الطرقات األخيرةبمشاركة 31 عمال سينمائيا من 12 دولة... 

للفيلم  الدويل  وهران  "مهرجان  على  القائمون  ي�ضتعد 
العربي" يف دورته العا�رصة لنطالقه املقرر يف الفرتة 
اجلاري مبدينة وهران يف  يوليو  �ضهر  اإىل 31  من 25 
 . دولة   12 من  اأكرث  من  فيلما  مب�ضاركة31  اجلزائر، 
 500 اإىل  للم�ضاركة  تقدمت  التي  الأعمال  عدد  وو�ضل 
فيلم مت اختيار منها 31 عمال �ضينمائيا �ضمن املناف�ضة 
الر�ضمية يف فروعها الثالثة، منها 11 فيلما يف م�ضابقة 
الق�ضرية و10  اأفالم يف  الطويلة و10  الروائية  الأفالم 
اأخرى يف الأفالم الوثائقية ، ويتناول اأغلب مو�ضوعات 
العربي  الواقع  ق�ضايا  تتناول  امل�ضاركة  الأفالم 
اجلزائر  من  اأفالم  املهرجان  يف  وت�ضارك  وم�ضكالته. 
والعراق  وفل�ضطني  والأردن  وم�رص  واملغرب  وتون�ص 
وموريتانيا.  والبحرين  وال�ضعودية  و�ضورية  ولبنان 
موؤمتر  يف  �ضديقي  اإبراهيم  املهرجان  مدير  وقال 
املخرج  يراأ�ص  اأن  قررت  املهرجان  اإدارة  اإن  �ضحفي 
الروائية  "الأفالم  حتكيم  جلنة  بوغدير  فريد  التون�ضي 
الطويلة" وت�ضم يف ع�ضويتها املمثلة ال�ضورية جومانا 
واملمثلة  بقاق  عزوز  اجلزائري  ال�ضيناريو  وكاتب  مراد 
�ضعيد  ال�ضوداين  واملخرج  فلوتور  كري�ضتينا  الرومانية 
مي�ضيل  الفل�ضطيني  واملنتج  املخرج  يراأ�ص  كما  حامد. 
يف  وت�ضم  الوثائقية"،  "الأفالم  حتكيم  جلنة  خليفي 
والباحثة  القادر مام  اجلزائري عبد  املخرج  ع�ضويتها 
نارليف  الرو�ضي  واملخرج  ميت�ضال  فيكتوريا  ال�ضويدية 
خودزاكويل والناقد املغربي عبد احلق منطر�ص. واأ�ضندت 
رئا�ضة جلنة حتكيم "الأفالم الروائية الق�ضرية" للمخرج 
ع�ضويتها  يف  وت�ضم   ، طرايدية  عبدالكرمي  اجلزائري 

داوود  الكويتي  واملمثل  طب  مادلني  اللبنانية  املمثلة 
واملمثلة  ال�ضافعي  عال  امل�رصية  والناقدة  ح�ضني 
الدورة  على  القائمون  وقرر  نيكويل.  جويل  الفرن�ضية 
العربي،  للفيلم  الدويل  وهران  مهرجان  من  العا�رصة 
عن  وذلك  العربي،  الوطن  جنوم  من  كبري  عدد  تكرمي 
هذا  املكرمة  النجوم  اأبرز  ومن  الفنية،  اأعمالهم  جممل 
العام الفنانة الراحلة كرمية خمتار، والفنان اجلزائري 
ح�ضن احل�ضني، واملمثل امل�رصي عزت العاليلي واملمثل 
املمثل  ذكرى  يحيي  كما  زراري،  بن  ح�ضان  اجلزائري 
اجلزائري ح�ضن احل�ضني مبنا�ضبة مرور 30 عاًما على 
األفه  الفني  م�ضواره  يتناول  كتاب  خالل  من  رحيله 
وهران  مهرجان  ويحتفي  زرقة.   بن  �ضعيد  الكاتب 
الدويل للفيلم العربي يف اطار  فعالية "عرو�ص واحتفاء 
جمدي  للمخرج  "مولنا"  امل�رصي  بالفيلم  خا�ص"، 
عيي�ضى  اإبراهيم  وال�ضيناريو  حواره  وكتب  علي.  اأحمد 

)بدور:  درة  حامت(  ال�ضيخ  )بدور:  �ضعد  عمرو  وبطولة  
اأميمة( ريهام حجاج )دور: ن�ضوى(احمد راتب يف )دور 
ال�ضيخ فتحي(. كما يحتفي املهرجان فبيلم"بن بادي�ص"  
للمخرج با�ضل خطيب والذي اثار بدوره نقا�ضا حادا بعد 
عر�ضه خا�ضة ال�ضيناريو الدي كتبه رابح ظريف ويقوم 
ببطولته كل من يو�ضف �ضحايري يف دور ابن بادي�ص- 
و  جودي-  الدين  ن�رص  معلم-  �ضهيلة  لعالمة-  �ضارة 
يتناول الفلم اأبرز حمطات حياة العالمة عبد احلميد ابن 
بادي�ص ومقاومته للم�ضتعمر الفرن�ضي للجزائر )1830-
1962(. وتنظم  ندوة خا�ضة عقب العر�ص ين�ضطها كل 
ظريف  رابح  وال�ضيناري�ضت  خطيب  با�ضل  املخرج  من 
املهرجان  ور�ص  ينظم  �ضحايري. كما  يو�ضف  واملمثل 
عمل يف جمالت )الإخراج وت�ضميم املوؤثرات الب�رصية( 
الإنتاج( و)عالقة  اإىل  الكتابة  اإجناز فيلم من  و)كيفية 

املخرج باملمثل اأمام الكامريا(.

بغداد_ متابعة
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