
 

 الغ صحفيب

، إنها ضرورة"
ً
 Gao Xingjian              " الثفافة ليست ترفا

 

و  22للمهشجان الذولي للشخل، ًىمي  2222 ظم دوسة ى  ج   "الخعاسف، الخبادٌ، الاهدضاف وإعادة الاهدضاف "جدذ صعاس "

 ,2222هىهبر  23

صاوىسة جىىب املغشب، جأحي بعذ سيخين مً الغُاب الاضطشاسي، بسبب  إكلُم  الذوسة التي سِخم جىظُمها بمدامُذ الغضالن 

ذة.  جابدت وىسوها، وهي دوسة اسخثىابُت جىفخذ مً جذًذ على الجمهىس مً خالٌ ًىمين مً الخجاسب املىسُلُت الفٍش

 

ىىن الخضبت، وأوساش مً الفعالُاث الفىُت والثلافُت مثل ف عذدئكامت ، جخميز الذوسة باملىسُلُتوإضافت إلى ألامسُاث 

اء و   .سباق إلابل وهىوي الشماٌ ، وألاوضطت الخللُذًت مثلعاسضاملوعشض لألٍص

 2222 دوسةفي 
 
 "تي ماسيدو"الفىاهت ألاوغىلُت مدامُذ الغضالن، أسماء فىُت عاملُت، مثل سفيرة الُىهِسيى بل ب  ل  خ  س  ، سد

لُت ، والتي جمضج بين مىسُلىالهاداو للىي االعمُم راث الصىث  لمىصاث ل ، واملعشوفت بئصعالهاالجاص واملىسُلى ألافٍش

لُت ألاوسوبُت  .وإلافٍش

ة باملشجبت ألاولى في ض الفاب ،ملىسُلى الطىاسكُتلخمخع جمهىس املهشجان با "أراتان ناكالشكت ومً دولت مالي، سخدضش "ف

 .. بىسهُىافاسى

غُت الفشكت غُت ئبذاعاتها ب سخيىن خاضشة هزلً "ِن إيمال تاسوتا"املىهىبت الضابت  ألاماَص ى لمىسُاملمضوجت بألاماَص

  واملىسُلى الطىاسكُت.بلىص ال

شة مً مذًىت اللادمت "هند النعيرة»الصاعذة الىجمت هما سدضهذ مىصت املهشجان للاء الجمهىس ب خالطذ والتي  ،الصٍى

 و باملغشب  نهباس املعلمي
 
ثت الخلالُذ الى تحعخبر وٍس  ش  دة، وهس  العا اللىاحي اختركًالفخُاث  أولى مً هيو  ،ىاٍو

ت  ن  الاخخياٍس

ت للعضف على   ي. لت الىمبر آالزوىٍس



ً  املهشجان ٌسخضُف هزلً ً مثل آفىاهين مضهىٍس الفىان املبذع الزي ًمضج بين مىسُلى الجاص  "مجيد بقاس"خٍش

لُت  واملىسُلى ألافٍش
 
يا و و ىسُلُت بأوسوبا املىصاث املد على إصعاٌ ى  ع  ، والزي ح لُا، أمٍش سعيد  للفىانأما باليسبت إفٍش

صبابُت مجمىعاث إضافت إلى مع مجىعخه أجُاٌ الصحشاء،  حّساويوغىابه الصحشاوي ال ضعشهسِخدفىا ب.  املوساوي 

كادمين مً دٌو  ًفىاهين آخٍش و ٌ مدامُذ الغضالن، هجىم الصحشاء(الشخل، أجُا )صباب و هىاخيها مدامُذ مً  مدلُت

وهعادجه في الاهفخاح على الفاعلين املحلُين والىطىُين والذولُين  ...و صذًلت والجضابش، السُيبغاٌ، و الهىذ صلثلت

املىخب هضشواء و داعمين لالسدثماس في الثلافت، ًدظى املهشجان هزه السىت بذعم مً  عمالت إكلُم صاوىسة، وصاسة الثلافت، 

املجلس  جهت دسعت جافُاللذ، ت أوسوهج، مؤسست البىً الضعبي للثلافت، مؤسسالىطني املغشبي للسُاخت، داس الصاوع، 

 خشون ....آو ، املعهذ الفشوس ي ووالت الجىىبإلاكلُمي لضاوىسة، 

سخمش في أداء مهمخه املخمثلت في جثمين املىخىج الثلافي، وحسلُط الضىء  مهشجان الشخل، ًىفخذ مً جذًذ على جمهىسه، َو

العالم، مسدىذا في رلً على بشهامج فني وثلافي صاخش، وفي وسط صحشاوي بامخُاص، هفُل بىلل  على غنى ثلافت الشخل عبر

دلم بزلً هذفه  خ، ٍو ضُىف مدامُذ الغضالن إلى عىالم الثلافت املحلُت وجمالُت املحُط الصحشاوي الىاطم بالخاٍس

ض الخبادٌ الثلافي الىبُل في دعم و  الغني  وجشاثهاط الضىء على مىطلت مدامُذ الغضالن ُسلإضافت إلى حوالفني، حعٍض

 ..صحشائها وجمالُت

اء عشض، و الخللُذًت للصىاعت معشضبشهامج مخىىع ٌسخجُب ألرواق جمهىس الثلافاث، جخمثل في   سباقو  ت،ُ  واخ   أٍص

زاملعشوف مدلُا بـ"اللض" وصىاعت  الهجً ب 
 
ت خ

 
ّذ  املل ع 

 
 .الشماًت الخللُذًتعشوض ، إضافت إلى الشماٌ على امل

 " Bande Dessinée  " املخدشهت لشسىمل وعشض وسصت الذوسة باملىاصاة، إكامتهما ٌعشف بشهامج 

ّخلالفً و دعىة ليل عضاق الصحشاء  مهشجان الشخل في دوسجه الاسخثىابُت، هى  وجىىعغىاها  الّش خاٌ الهدضافلضذ  والشُّ

  ،ضُافت أهلها وخسًمؤهالتها 
 
با  وسىلخلي هىان كٍش

ذ مً املعلىماث و الخىاصل:  ملٍض

nomadspress@gmail.com 

www.nomadsfestival.org           
https://web.facebook.com/nomade.monde 
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