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eO2 qLŽ∫ آالء حس واحسان دعدوش في مشهد من (زرق ورق)
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وأضـــافـت قــــنــــدلـــفـت (في رأيي إن
اخملرج العـقاد أراد أن يقـدم رسالته
الـشـخـصيـة في فـيـلـمه الـرسـالة من
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من االجــابــة عــلى ســؤالك.في اطــراف
احلــديث كــنـت اتــمــنى ان اكــون مــعك
امــــام الــــضـــيــــوف ال مــــكـــان ضــــيف
شــخـصـيـات احــبـهـا و احب ان اسـمع
ا ـزيد لـو كنت مـعـكم لكـنت ر مـنهـا ا
اسـتـثـمـرت الــكـوالـيس و وقت الـفـراغ
وقـبـل الــتـصــويــر و بــعــد الــتــصــويـر
واســــمع و اســــمع و اســــمع هــــشـــام
ـة ــدفــعي يــحـكـي عن بـغــداد الــقــد ا
وعــمـــارتــهـــا و اشم عـــطــرهـــا وكــذلك
اجلـمــيـلـة ابـتــسـام عـبــد الـله و طـالب
الــقــره غــولي ونــهــاد جنــيب ومــظــفـر
االدهـمي وابـو خـالـد عـبـد الـرزاق عـبد
الــواحــد اصالً بـت احــسـدك و اااااااه
وداد االورفه لي مـحـمـد شـكـري جـميل
ور كـبـة و مـحـمـد غـني حـكـمت اوف

شأحجي (عليك بالعافية).

ـاضي  –ونـحن صـبـيـة صـغار  –كـنـا في مـطـلع اخلـمـسـيـنـيـات من الـقرن ا
نـرتاد دور السـينـما بـاعتـبارهـا وسيلـة من وسائل الـتسـليـة والتـرفيه  وبدءا
ـغـامـرات  غـيـر انـنـا حيـنـمـا بـلـغـنـا طـور الـشـباب كـانت تـستـهـويـنـا افالم ا

استهوتنا األفالم العاطفية سواء كانت افالما مصرية أو أجنبية .
واجلـديـر بــالـذكـر أن هــذه األفالم لـعـبـت دورا مـهـمــا في حـيـاتــنـا سـواء في
الـسلـوك أو في طـريقـة التـفـكيـر  بل انـها في الـواقع كـانت محـور أحـاديثـنا
ـا فـيـهم الـرجـال والـشـباب .وكـان رواد الـسـينـمـا في تـلك الـفـتـرة كـثـيـرين 
وحـتى النساء لم تمنعـهن التقاليد الـثقيلة من احلضـور الى صاالت السينما
قاعد اخللفية اخملصصة لهن. وهن يرتدين الثياب احملتشمة ويجلسن في ا
عادلة فاذا انـتقلنا الى فترة الستينيات سنجـد أن ثمة تغييرا قد طرأ ليغير ا
أال وهـو ظهـور التـلـفاز الـذي راح يـنتـشر تـدريـجيـا في أكثـر الـبيـوتات وراح
يـنافس السـينمـا .ورغم أن السيـنما راحت تـطور أسلـوبها بعـرض أفالم لها
ثـقـلهـا مـسـتـمدة من روايـات ألدبـاء كـبـار عربـا وأجـانب اال أن روادهـا بدأوا
ـتعة وهـو جالس مع أسرته ووفر يـتناقصـون ذلك أن التلـفاز وفر للـمشاهد ا
ـال. ومع هــذا وذاك ظـلـت الـعــاصـمــة بـغــداد في هـذه له اجلـهــد والــوقت وا
الـفترة لهـا خصوصـيتها بـهذا الصـدد اذ ظلت صاالت السـينمـا لها روادها
ـشــاهـدة األفالم الــواقـعــيـة والــرومـانــسـيـة ذات ..اجـل مـا زلــنـا نـســتـمــتع 
أألحـداث التاريخية واالجتماعـية والسيكولوجيـة ..وكان اجلمهور يتفاعل مع

هذه األفالم بل ويتحمس لها .
فلـما أقبلت فـترة السبعـينيات انحـسر دور السيـنما انحسـارا كبيرا وأصبح
الـتلفـاز هو الـشغل الـشاغل لـكل أسرة عـراقيـة تتـطلع فـيه الى برامج مـنوعة

وأفالم ومسلسالت .
وظل هـذا احلال على ما هو عليه طيلة فترة الثمـانينات والتسعينات ..التلفاز
هـو وسيـلـة االستـمتـاع االولى رغم مـا طرأ من تـغـير بـرامـجه بسـبب احلرب
اوال واحلـصـار ثـانـيـا .والـواقع أن الـتـلـفـاز أحـدث شرخـا فـي العـالقـات ب
افـراد األسرة فـبـعـد أن كـانوا يـتـحـادثـون ويـتسـامـرون فـيـما بـيـنـهم شـغـلهم
الـتلفـاز عن هذا كـله .أما الـسينـما فـلم يعد يـذكرهـا أحد ..لـقد باتت في طي
الـنـسـيـان ..ذهب عـنـهـا تـوهـجـهـا بعـد أن ذهـب عنـهـا ذلـك اجليـل الـذي كان

يرتادها .
وفي انــتـقــالـة ســريـعــة الى عـام 2003 ومــا بـعــده من أعــوام ونـحن في ظل
تغـييرات لم نكن نتوقـعها شهد التلـفاز هو اآلخر نوعا من التـغيير  فبعد أن
كـنا نـشاهـد قنـاة واحدة او قـنـات أصـبح بوسـعنـا مـشاهـدة مئـات القـنوات
ـتـطور اجلـديد ..واآلمـر بيـدك ان اردت خـيرا فـهو خـير وان حـسب النـظام ا
ستجدات دخل األنترنت الى بيوتنا ولم يعد اردت شرا فهو شر .ومع هذه ا
الـتلفاز بوسعه أن ينافسه..ذلك أن عالم األنترنت عالم غريب جتد فيه كل ما
تـبـحث عـنه بل وجتد فـيه جـوابـا لـكل سـؤال .. واألمر بـيـدك أيـضا ان اردت
خـيـرا فهـو خـيـر وان اردت شرا فـهـو شـر . والواقـع أن هذا األنـتـرنـيت قلب
ـوازين في اجملتمـع عامة وفي األسـرة خاصة بـايجـابياته وسـلبـياته  ولعل ا
الـضـربة الـقـاصـمـة التي تـأتي من خـالله أنه يشـغـلك عن أقـرب الـنـاس اليك

وانت تـدور في فلـكه السـاعات تلـو السـاعات مـتنـاسيا
أن لك افــراد أسـرة يـريـدون مــنك أن تـصــغي الـيـهم

وتتحدث معهم في امور حياتهم ومستقبلهم .
أجل هــكـذا آلت الـيـه األمـور ولـعل الــقـادم من األيـام

أخطر وأعظم .

ان اكــــون مــــعك فـي صــــلب احلــــديث
ونتجاذب اطرافه.

{ سـوف اســألك عــلـى الـورق ولــيس عــلى
الشاشة:آالء حس  كيف رأيت الدنيا ?
- ولـكن هل يـتاح لـعـراقي من عـمري
ان يـصف الـدنيـا مـا رأيـتهـا قـدر ما
وقفت تـتفـرج علي.سـل الدنيـا كيف
رأتـــني بـــعــد ان رمـــيت في فـــوهــة
بـركــان نـائم بـ صـخـور احلـروب
ـوت اتسـلق البني واجملاعـات وا
نـفـسي تـمـزقـتـي ريـاح سـخـرية
االقــدار ويــجــرحــني الــوقت
ـــكــره الـــذي يـــبـــتـــسـم 
واوهـــــامه وخـــــداعه
الــدنــيــا  قــضــيت
عمـري للقـاياها
فـقط التـمكن
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الــنــاقـد الــعـراقي تــلــقى امـنــيـات
الوسط الـثقافي بـالشفـاء العاجل
بـــعـــد تـــعـــرضـه الزمـــة صـــحـــيــة
اســتــلــزمت خــضـوعـه لـقــســطـرة
عــاجــلـة فـي احـد مــســتـشــفــيـات

بغداد.
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ي االردني ضـيفـته الـثالثـاء اجلـمـعـية الـفـلـسـفـية االكـاد
األردنـيـة في مـحاضـرة حـول (مـستـقـبل الـصـراع الدولي

في ظل عسكرة الفضاء). 
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ي االردني ضـيـفه منـتـدى الرواد الـكبـار الـثالثاء االكـاد
ثـقف والـتغـيـير) وادارت احملـاضرة فـي محـاضرة عـن (ا

القاصة سحر ملص.
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ـصـري  يـواصل تـصـويـر احـدث كـلـيـبـاته (ابن ـطـرب ا ا
حـالل) في احـــد فــنـــادق شــــــــــــرم الـــشــيـخ.واالغــنـــيــة
كـلـمـات فضل الـراوي أحلـان تـومي اخراج إيـهـاب عـبد

اللطيف.
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ـصــري صـدر له عن مـؤســسـة شـمس لــلـنـشـر الــكـاتب ا
واإلعـالم بالـقاهـرة كتاب (الـثقـة بالـنفـس وتطـوير الذات )
ويتـنـاول السـُّبل اإليـجابـية لـتنـمـية وتـطويـر هـذه الثـقة في

ذات اإلنسان .
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البـاحث والشاعـر والعراقي احتـفى به البيـت الثقافي في
نـيـنـوى بـأمـسـيـة أقيـمت فـي قاعـة مـلـتـقى الـكـتـاب ادارها

ي غسان عزيز. االكاد
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التـدريسي في قسم اإلعالم بجامعة بابل شارك في ندوة
حواريـة عن دور وسائل الـتواصل االجـتمـاعي في تـعزيز
السلم اجملـتمعي ضمن حـملة تسامح ادارهـا مدير البيت

الثقافي البابلي علي السباك.

تـتـمـيــز بـحب الـنــاس والـوالء لـكن تــعـيـبك الـعــصـبـيـة
الشديدة رقم احلظ.9
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حياتك الـعمليـة حتتاج لتـرتيب أولويـاتك حتى ال تهدر
وقتك فى أمور تافهة .
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تــعـمل بــكل جـد واجــتـهــاد وهـذا ســوف يـعـود عــلـيك
بالترقيات الالزمة .
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ـهـنى بـدرجة ـتـواصل سـيؤثـر عـلى أدائك ا السـهـر ا
كبيرة.رقم احلظ 3.
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حـصـرك يـسـعـد مـديـرك ويـجـعـله فـخـورًا بـالـعـمل مع
موظف مثلك. 
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شاكل التى حتدث بينك وب حاول أن تـتخلص من ا
شريك حياتك .
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تــبــحث عن شــريك حــيـاة جــديــد يــشــارك مــعك فـرح
وحزن احلياة .
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تخـفيض وزنك أصـبح ضرورة ولـيس رفاهـية حتى ال
تصاب باألمراض. 
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أدركـت أن الـــريـــاضـــة مــــفـــيـــدة جــــدًا لـــذلك حتـــاول
ارستها . االستمرار على 

bÝô«

ـقـبـلـة خالـيـة من الـتـوتر تـعيش حـيـاة هـادئـة الـفتـرة ا
والقلق.رقم احلظ 6.
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ـقـبــلـة سـتـكــون أسـهل كـثــيـرًا من أى فـتـرة الـفـتــرة ا
مضت .رقم احلظ 2
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حـاول أال تـخـلط بـ مـشـاكــلك الـشـخـصـيـة وحـيـاتك
العملية.رقم احلظ 50.
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

ـــفــقــودة: واكــتـــشف الـــكــلـــمــة ا

(عاصمة عربية):

أبيض  –تفاح  –الفروق  –أبيات –

مثـقال  –دم  –حد  –مراكز  –مدح
دليل. –حاقد  –ترحيل- رياح  –

t²MÐ≈ dFý hI¹ ÂUNJOÐ
{ لــنـدن  –وكــاالت - شــارك العب كــرة
القدم اإلنكـليزي الـشهير (ديـفيد بـيكهام)
اجلـمــهـور صــورة بـدا فــيــهـا وهــو يـقص
شـعـر إبـنتـه.وعـلّق بـيـكـهـام علـى الـصورة
التي نـشرهـا عبـر صفحـته اخلاصـة على
أحـد مـواقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي قـائالً
(هنـاك شخص سـعيـد وآخر غـير سـعيد
لكنني لم أكن أتخيل أن تعود هذه الفنانة

الصغيرة جميلة بعد اليوم).
ـتــابــعـون مع الــصـورة بــشـكل وتـفــاعل ا
كبير حيث شارف عدد معجبيها إلى الـ2
ملـيون إضـافة إلى الـكثـير من الـتعـليـقات
الـتـي أثـنت عــلى عالقــة بــيـكــهــام بـأوالده

وإهتمامه بهم حالياً.
يشـار إلى أن لـديـفـيد بـيـكـهـام من زوجته
فيكـتوريـا أربعـة أوالد هم بروكـل وكروز

وروميو وهاربر.
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ـغـرب رشـا سـباعي انهـا سـتـكـون ضمن اكدت مـلـكـة جـمال ا
ـمـثلـ اجلـدد الذين سـيـخضـعون الخـتـبار في مجـمـوعة من ا
ـقـبـلـة تـمـهـيـداً الجنـاز مـسـلـسل جـديد ـرحلـة ا مـصـر خالل ا
صري مـثل ا قـبل من بطـولة ا سيعـرض في شهر رمـضان ا

عادل إمام. 
ــوقع الــفن (انــهــا تــمــلك مــوهــبـة ســبـاعـي اوضـحـت وفــقـا 
ناسـبة للـتعبيـر عنها رغم التمثـيل وكانت تنـتظر الفـرصة ا
ـغـرب ودول عربـيـة اخرى انشـغـالهـا بـالعـمل اخلـيـري ب ا
انطالقاً مـن رسالتـها االنـسانيـة التي جـسدتـها عبـر جمـعية
ــرضى من أمــنـيــة الــتي تــهــدف الى مــسـاعــدة الــفــقـراء وا

.( سن األطفال وا
وأكـدت سـبـاعي أنــــــهـا سـتـخـوض مـجال تـقـد الـبـرامج
حــيث تـســتــعــد لـتــقــد فــكـرة بــرنــامج يــعـبــر عن رؤيــتــهـا

وطموحاتها.
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ـوجـهة الى اال قـالت في رسالـتـها ا
تحدة ومنظمات حقوق االنسان في ا
العـالم بـلـغـة انكـلـيـزية صـافـيـة ( هذا
لـيس مـنشـورا لـلتـفـاعل وال ابحث عن
الــشـهــرة الني مـشــهـورة مــسـبــقـا في
بـلـدي كـمـمـثــلـة ) و في آخـر الـرسـالـة
ا يتم القبض علي بعد هذا قالت ( ر

اخلطاب من يدري )?!
 لـــكن اول رد فـــعل بـــعـــد االنـــتـــشـــار
الـنـووي الـهـائل لرسـالـتـها ألـصـوتـية
هو ان منظمة هيومان رايتس ووتش
 عـبـر  االنـسـتـغـرام  صـرحت رسـمـيـا
ـــتـــظـــاهـــرين بـــوجـــود عـــنـف ضـــد ا
وتـسجـيل حـاالت اطالق رصاص حي
وعــــدم الــــتــــصــــرف بــــحــــكــــمـــة ازاء

. احملتج
الـتـقيـنـا الفـنـانة االء ومـعـها كـان هذا

احلوار:
{  في زرق ورق يـظـن الـنـاس ان من كـتب
الــنص في( زرق ورق ) وضـعـك في مـوقف
مـضــحك مـتـعــلق بـالـلـغــة . انت وهـذا يـقـ

فردة ? قاطع تتدخل  في اللفظ وا
- تــقـصــد في انــكــلـوزوا اجـل اتـدخل
ـفـردة و دائمـاً في الـلفظ احـيانـاً في ا
عـلــمـاً ان انــكـلـيــزيـة اسـامــة الـشـرقي
جـيــدة جـداً و الـتــعـاون بــ اجلـمـيع

شهد. على بناء ا
{  هل دبي حقا زرق ورق ?

- لم ازر دبي و اجزم انها ليست زرق
ورق اال ان بعض الـشخصـيات تصف
من هــو افــضـل بــعــبــارات تـــصــغــيــر

تضعف موقف صاحبها.
{ انت  بـ إياد راضي وإحسان دعدوش

 أين الكيمياء االفضل ?
- الـكيـمـياء بـ اجلمـيع دون مـبالـغة
كـيــمـيــاء غــريـبــة في زرق ورق و جـو
الـفقـرة العـام يـفرض نـفسه عـليـنا في
كل فـقـرة فـاجلـمـيع يـعـيش مـعـاً طـول

فترة التصوير.
{ ارجوك قفي عند الوزن الذي انت عليه .
ال  تـنحـيـفي اكـثر انت الحتـبـ الـتمن  كم
كــان وزنك  –كم خــســرت? حــتى تــربــحـ

صحتك ?
- انـــــــــــــــا مـن
ســــــــــيــــــــــدات
طبخ واحبه ا
بكل تـفاصـيله
خـــــســــرت 36
كــيــلــو غــرامـا
كـــــــــــان وزنـي
100 فـــي زرق
ورق تـعرضت
الى تــــــســـــمم
وخــــــــســــــــرت
كـــــثـــــيـــــرا من
لـــكن ـــقــــرر  ا
صحـتي اليوم
افـضل . وهذا
ظـــــهــــر عـــــلى
وجــــــــــهـي في
لـــــــقــــــائـي مع
رقــــيــــة   انـــا
اعـــــــــــــــــــــشــق

الـنــحـافـة وراقـصــات الـبـالــيه  لـكـني
احب االكل ..

وسيقى والبالية ? { هل دخلت مدرسة ا
 - في الــــصـف االول ابــــتــــدائي رحت
لالخــتـــبــار   طــلـــبــوا مــنـي فــحــصــا
جسـديا للـعمـود الفقـري وكان البد من
خـــلـع مالبــــسي  خـــفـت  رفـــضت ...
هربت !الـتنـحيف يـجعـلني اقرب الداء
جـمـيع اشــكـال الـشـخــصـيـات و اكـثـر
صــحـيــا و انـا احب ان اهــتم ان ابـدو
بـالـشـكل الـذي انـا احـبه ال مـا يـفـضله

االخرون.
ــعـلــنـة .  غــيـر { الــتـرشــيق من صــفـاتك ا

علن  اعلني عنه ?. ا
- صــفـات غــيـر مــعـلــنـة ســأفـتــرضـهـا
صـفـات غــيـر ظـاهـرة  رغـم اهـتـمـامي
ظـهري اال اني أمقت  من يـتباهى و
تتـباهى بشـكلهم.  في كل عـقد تعـلمنا

احلياة درسا  .
في كل مرحلة عمـري لدي سوء تقدير
وهـــــــذا خـــــــلـل بــــــدأت اعـــــــاجلـه في
العـشريـنات كـنت احكم عـلى الشكل و
ا الـسمـاع واكون مـوقفـاً مسـبقـاً و ر
عـدائيـا  والـكـثـيـر ال يـسـتـحـقـون ح

اقـــتــرب مــنـــهم فــقـــررت جتــاوز هــذه
الصفة ابداً في الثالثينات وقعت في
فـخ مـنـــــح االخــر تــبـريــرات و اعـذار
رغـم انـف الــــــــواقـع و رغـم انف مــــــــا
يـخـبـرني قلـبي خـوفـاً من الـوقوع في
الظلم اخلطأ واكون قد ظلمت نفسي
وهـــاهي الـــدنـــيــا مـــا زالت اجـــتــازت
الــتـشـــــــذيب الـى الـصــقل و مــازلــنـا

بشر .
{ صـعب ان يـتذكـرك الـنـاس في رمـضان
في زرق ورق وينسون ماضيك الدرامي ?
-  محطاتي الدرامـية االثيرة: عشاق
مــنــاوي بــاشــا 18 احلب والــسالم
سـر الـقـواريـر وهـنـاك سـلـيـمـة بــاشـا

زيد. ا
{ من وراءك ?

- سـاســمح لــنـفــسي ان اتـوقف عــنـد
اسماء مهمة في حيـاتي الفنية محمد
شــكـــري جــمــيل فــيــصل الــيــاســري
جـــــعـــــفـــــر الــــــســـــعـــــدي  حـــــســـــ
عـزيـز خـيـون مـقـداد عـبـد الـتـكـريـتي
فاضل عـبد اجلبار الـشرقاوي  الرضا
كل اسم غــيـر في شــخـصــيـتي خـلــيل
شيء ساحدثك عنه يـوماً ما.يسعدني
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ـانـيا زار وكـيل الـقـنـصل الـعـام لـلـسـفـارة الـعـراقـيـة في أ
وزارة الـثـقـافـة فـوزي االتـروشي لالطــمـئـنـان عـلى حـالـته

الصحية حيث يتلقى العالج في مشفى بفرانكفورت.
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ـة قــنـدلــفت عـلى قــالت الــفـنـانــة د
هـامـش حـفل الـعـرض الــسـيـنـمـائي
ي لـفـيـلم (الـرسـالـة) لـلـمـخـرج الـعـا
الـــراحـل مـــصــــطـــفى الــــعـــقـــاد (إن
االحتفال بـهذا الفيـلم لم يأت جزافاً
وال عـــبــثــاً ألن إعــادة عــرضه بــعــد
مرور أربع عامـاً له مغزى ومعنى
بـالــتـأكــيــد وذلك لـلــتـدقــيق بــشـكل
أعــــمق وأدق فـي تــــفــــاصــــيل هــــذا
الـفـــــــيـلم وفي مـضــمـون الـرسـالـة
الــتي أراد مــخـرجــهـا الــعـبــقـري أن
يوصـلـها لـآلخرين حـيث إن الفـيلم
يـقـدم فـي مـجـمل مـضـامـيـنه رسـالـة
مـهمـة وإنـسانـيـة يواجه بـهـا كل ما
يــحـــدث في زمـــانـــنــا هـــذا من زيف
بـــرغم أن إنــتـــاجه  قــبـل أربــعــ

عاماً).

{ لوس اجنلـوس - وكاالت - بدأت
طربة مادونا حـملة جلمع تبرعات ا
قيمتها 60 ألف دوالر لدعم نشاطها
مـع األطـــــفـــــال فـي مـــــاالوي حــــــيث
اســتــطــاعت جــمع أكــثــر من عــشـرة
آالف دوالر في أول  24ســـــــــاعــــــــة.
وقـــالت مـــادونـــا في تـــصـــريح ( إن
جمـيع التـبرعات سـتخـصص بشكل
مباشر لدار (هوم أوف هوب) أليتام
ـؤسسـتهـا (ريزينج الريف الـتابـعة 
مــاالوي). وتـــبـــنت مـــادونــا أربـــعــة
أطـفــال من مـاالوي خالل الــسـنـوات

العشر األخيرة.
وبدأت مادونا حملة جمع التبرعات
الـــتي تــســـتــمــر حـــتى آب من خالل
نـاسـبة صـفـحتـهـا عـلى فيـسـبـوك 
عـــيــــد مـــيـالدهـــا الـــســــتـــ في 16
كن أن أتصور هدية آب.وقالت (ال 
في عـــيــــد مــــيالدي أفـــضـل من ربط

يـة بهـذا البلـد اجلميل أسرتي الـعا
واألطفال الذين هم في أشد احلاجة
ساعـدتنـا).وأضافت (كل دوالر يتم
جـمـعه سيـذهب مـبـاشرة لـلـوجـبات
ـــــدارس واألزيـــــاء والـــــرعـــــايــــة وا

الصحية). 
وقـال موقـع مادونـا اإللـكـتروني (إن
أكثر من 200 شخص تبرعوا خالل
األيـام األولى من احلـملـة بـنـحو 11
ـــســتـــهــدف ـــبــلغ ا ألف دوالر من ا
جـمـعه وهو 60 ألف دوالر). وكانت
مادونا قد أنشـأت مؤسسة (ريزينج
ماالوي) في 2006 لتـوفـير الـبرامج
الــصـحــيـة والــتــعـلــيـمــيــة السـيــمـا
لــــلــــفــــتـــيــــات. وتــــبــــنت في 2017
الطـفلـت الـتوأمـت إسـتر وسـتيال
(أربع سـنـوات) وفـتـحت مـسـتـشـفى
لـألطـفــال في بالنــتــايـر ثــاني أكــبـر

مدن ماالوي. 

وجــهـة نــظـره الــصـحــيـحــة والـتي
تـقـول إن الـدين هـو وسـيـلـة إلرشاد
الـــنــاس وإســـعـــادهم فـي احلـــيــاة
ولــيس وســيـلــة لالخــتــبـاء وراء كل
آرب.. تـلك هي رسـالة الـعـقاد تـلك ا
الـتـي أراد إيـصــالــهــا لــلــغـرب قــبل
أربع عـاماً ومن هـنا تأتي أهـمية
إعــادة مـشـاهــدة الـفــيـلم واألهم أن
نـــعــرف جـــمـــيــعـــاً أن هـــذا اخملــرج
العبقري كان سابقاً لعصره وأوانه
حـيث كــشف كل تـلك احلــقـائق مـنـذ

ذلك الوقت).
كــمـا أعـلـنت قـنـدلــفت أنـهـا تـتـرقب
عــــرض فـــيــــلم (االعــــتــــراف) الـــذي
شــــاركت في بــــطــــولــــته وهــــو من
إخـراج بـاسل اخلـطـيب كـاشـفة في
الـوقت نـفـسه عن حتـضـيـرات فـنـية

لها ما زالت قيد الدراسة. ة قندلفت د
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مادونا

وتـشمل أسـرة مـادونا أيـضـا طفـل
مـن مـــاالوي هـــمـــا ديــــفـــيـــد بـــانـــدا
وميـرسي جيـمس وابنـتهـا لورديس
وابـنـها روكـا الـلـذين أجنبـتـهـما من

عالقات سابقة.

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - قـالت
ـــمـــثـــلــة شـــركـــة والـت ديــزنـي( إن ا
وكاتبة السيناريو األمريكية الراحلة
كـــاري فــيــشـــر ســتــظـــهــر في اجلــزء
اجلــديــد من ســلـســلــة أفالم اخلــيـال
العـلـمي (ستـار وورز) عـبر فـيـديو لم
يُعـرض من قبل ) وأوضـحت الشـركة
مـثل مارك هاميل الذي في بيان أن ا
جـســد شـخـصـيــة لـوك سـكـاي ووكـر
الذي تـوفي في فيـلم (ستار وورز: ذا
اضي سـيظهر الست جيدي) الـعام ا
كذلك في اجلـزء اجلديـد الذي سـيبدأ

تصويره في لندن في أول  آب.
وتــوفــيـت فــيــشــر الــتي لــعــبت دور
األميرة ليـا بشكل مـفاجئ في كانون
األول 2016 عن 60 عــامـــا إثــر أزمــة
قلبـية بـينمـا كانت تسـتمتع بـالعودة
لـلـعــمل من جـديـد في إطــار سـلـسـلـة

(سـتـار وورز) الـتـي أعـيـدت لـلـحـيـاة
ت شــمــلــهــا مع أســرة من جــديـــد و
ــثــلــة في مـارك الــفــيــلم األصــلـيــة 
هـاميـل وهاريـسـون فـورد في (سـتار

وورز: ذا فورس أويكنز).
وكـانـت فـيـشــر قـد فـرغت لــتـوهـا من
تـــصـــويــر (ذا الست جـــيـــدي) وكــان
يُفـترض أن تـكون شـخصـية األمـيرة
لـيا الـشـخـصيـة احملـوريـة في اجلزء
الــتـاسـع من فـيــلم اخلــيـال الــعــلـمي
(ســـــــتـــــــار وورز). وقـــــــال اخملـــــــرج
جــيـه.جــيه أبــرامــز الــذي ســيــخــرج
اجلـــزء الـــتــاسـع من الـــفــيـــلم (لـــقــد
أحبـبنا كـاري فيـشر للـغايـة... إيجاد
نـهـايـة مُـرضـيـة بـحق لـقـصـة سـكاي
ووكر بدونـها هو أمر يـحيرنـا. لسنا
أبـــدا بــصـــدد إعــادة الـــصــيـــاغــة أو

استخدام شخصية بالكمبيوتر.
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