
 حكيمة وإدارة متطلع شباب

 وادي جليل 

 

 في الماضي القرن أربعينات في سينمائي عرض دور تنشأ ان العراقية المفارقات من

 متعرجة، مسالك سوى اليها التمدن يجد ولم الحضري، من اكثر الريفي الطابع عليها يغلب محافظة

 تلك تتحول والمعلومات، االتصال بثورة ينعم والعالم الثالثة االلفية من االول العقد منتصف في بينما

 االجتماعي المزاج تشنج من لالستغراب المعنى ولذلك سكنية، دور او محال او مخازن الى الدور

 المؤلم الواقع الوطني،هذا الجسد في الكراهية مخالب ونفاذ العام الذوق وتراجع التطرف وشيوع

 فالفن الفنون، تخلقه بل فحسب، المدرسة تبك تصنعه لن األوطان حب ان أدركت نخبة أبصرته

 معانيها، تذوق الى االفراد يدفع ما رسالتها ودالالت قيمها جمال عن يكشف بما للحياة جديدة صياغة

 التراجع مخالفات وتتحدى التطرف سواتر وتهدم الطائفية غبار تشق النخبة تلك فانطلقت

 محافظة في للفنون كلية استحداث تقرر عندما سنوات بضع قبل كان ما بالضبط هذا االجتماعي،

 العقود مدى على واالدبية الفنية الساحة في الواضح حضورها لها كان التي المحافظة تلك ديالى،

 .مرت التي الستة

 التشكيلية المعارض وتنظم االبداع، فضاءات نحو آمنة بأجنحة الفتية الكلية هذه تحلق اليوم

 حدود وتعبر المحافظة، في الراكد الفني المجال وتحرك والتلفزيونية، السينمائية المهرجانات وتقيم

 االسماء وتستقطب البالد، مستوى على المسابقات في وتنافس الوطن، رحاب نحو جغرافيتها

 .دولية مشاركات الى وتتطلع الجمهور، وتدهش الجوائز، وتحصد الكبيرة،

 للفنون اياما وتضمن الماضي االسبوع مدى على الكلية نظمته الذي السنوي المهرجان في

 لها يكون ان يمكن الفتة ومواهب طاقات عن كشف المرئية للفنون واخرى والمسرحية، التشكيلية

 بكافة الفني المناخ تفعيل من المواهب هذه تمكنت اذ المواتية، البيئات لها توفرت لو زاهر مستقبل

 لصناعة مجموعات تشكلت اذ الشباب، لهؤالء المتاحة االمكانات وبحدود المحافظة في اشكاله

 تفوقت وقد الشبابية، واالنشطة الفعاليات لتنظيم واخرى والصغار، للكبار مسرحية وفرقا االفالم

 من وتمكنت المجال، بهذا معنية تكون ان يفترض التي الجهات على الرسمية غير المجموعات هذه

 زمالئهم، من مالية وتبرعات ذاتية بجهود اقيمت التي الفعاليات لتلك وعوائلهم الشباب استقطاب

 القوى هيمنت عندما الماضية السنوات خالل األمرين عانت التي الناس نفوس في البهجة زارعين

 .قاسية أمنية ظروف من ذلك على ترتب وما المحافظة على الظالمية

 من الكلية في بعد تتخرج لم التي( العزاوي اشراق) الطالبة تتمكن ان كبير انجاز انه اظن

 التخرج مشروعي يحصد وان الثقافة، وزارة تنظمها التي االبداع جائزة في النحاتين كبار منافسة



 المركزين رياض زينة للطالبة( وأبيض أسود) وفيلم درويش، عمر للطالب( الرواية صاحب موت)

 في الكلية نظمته الذي الطالبية االفالم مسابقة في العراقية الجامعات مستوى على والثالث الثاني

 .االخير مهرجانها

 التي الروائية االفالم من وابداعا جودة بأقل الطلبة أبدعها التي الوثائقية االفالم تكن ولم

 الكرادة في البشعة للجريمة وثق الذي( نابالم) فيلم أثار فقد الطالبية، االفالم مسابقة عليها اقتصرت

 االحتياجات ذوي موضوع تناول الذي قيس مها للطالبة( االمل معهد) وفيلم طه، ورود للطالبة

 بعقوبة مدينة على فيه الضوء سلطت التي قاسم شيماء للطالبة( االزل مدينتي) وفيلم الخاصة،

 وفيلم العلمية، الشخصيات أبرز الحد وثق الذي أحمد علي للطالب( الرامي) وفيلم وماضيا، حاضرا

 الذي مجيد سعد للطالب( الحياة صناع) وفيلم عدنان، مروان للطالب( بعقوبة في الصحافة تاريخ)

 حرصه عن عبر الذي الجمهور اهتمام االفالم هذه أثارت الشعبي، الحشد قوات بطوالت أظهر

 .والمسائية الصباحية بجلساتها العروض بمتابعة

 تكاليف من تقتضيه لما الهين باألمر ليس األفالم فصناعة الطالبية، االبداعات هذه على اثني

 الطلبة يواجهه وما البالد، به تمر الذي االقتصادي الظرف هذا في دؤوب ومتابعة كبير وجهد مادية

 شباب أمام أالمستحيل يبدو ولكن االجتماعية، معينة أحيان وفي االمنية الحالة بسبب صعوبات من

 .االساتذة ومتابعة الكلية وعمادة الجامعة رئاسة من حكيمة وادارة متطلع

 

 ديالى


