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ظهرت الفـنانة ناتـالي بورتمان
في دورهـــا اجلـــديـــد في فـــيـــلم
(فـوكس لـوكس )كـمـغـنـيـة بـوب
تـضع حبـات الـزيـنة الـصـغـيرة
فــضـيــة الــلـون عــلى حــاجـبــهـا
لتخـطف األضواء متـشبهة من
ـغــني الـبــوب ديـفـيـد نـاحــيـة 
بــــاوي ومـن نــــاحــــيــــة أخـــرى
ـغــنــيـة لــيــدي غـاغــا.وبـذلك بــا
كانت بـورتـمان الـصـورة األشد
تألقا في  ومحور قصته - لكن
الدور الذي أدته كـأخت مراهقة
حتــمل اسـم ســيــلــست ثم كــأم
يـــشــــبـه ســـرابــــا اخــــتــــفى في
النصف الثـاني من الفيلم الذي
أخرجه برادي كـوربيه. تـتحول
الـبـطلـة (سـيـلـست) من ضـحـية
ـدرسـة الـثـانـويـة إطالق نـار بـا
عـام  1999إلى جنــمـة مــتـألــقـة
تالحـــقــهـــا الــكــامـــيــرات وإلى
شــخــصـيــة مــأســاويــة في عـام
في محاولة لربط الفيلم?2017
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منى واصف
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قـررت الفنانة صـابرين العودة إلى خوض
جتـــربــة الـــغـــنــاء مـن جــديـــد وذلك بـــعــد
سـنـوات طـويــلـة من الـغـيـاب حـيث قـدمت
عـددا من األغاني االستـعراضيـة لألطفال
في فــتـرة الـتـســعـيـنــات وبـدأت صـابـرين
بـالـفــعل في جتـربـة نـفـســهـا قـبل اخـتـيـار
أكـثـر من أغـنـيـة وتـسـجـيـلـهـا وتـصـويـرها
أيـــــضـــــاً عـــــلـى طـــــريـــــقـــــة الـــــفـــــيـــــديـــــو
كـليب.وأوضحت صـابرين (أنها مـنذ فترة
وتـتمنى عمل أغانى جـديدة لألطفال ألنهم
أصـبــحـوا مـهـمـلــ في هـذا اجلـانب ولم
تـقــدم لـهم أغـاني خــاصـة بـهم مــنـذ فـتـرة
طــويـلـة) مــشـيــرة إلى (أنـهــا قـررت عـمل
أكــثـر من أغــنــيـة وتــصـويــرهم به شــقـاوة
ــقــبــلــة ســتــكـون ومــرح) وخالل االيــام ا
اسـتـقـرت عـلى بـعض هـذه األغـاني وتـبدأ
في تــسـجــيــلـهــا. وفى ســيـاق مــتـصل
تــنـــتــظــر صــابـــرين عــرض اجلــزء
الـــثــاني من مـــســلـــسل (أفــراح
ابـليس) الـذي انتهت تـصويره
مـنذ فترة ويشارك في بطولة
الــعــمل جــمــال ســلــيــمـان
غـني منة مـحمـود عبـد ا
فـضالي وأحمـد صفوت
وآخـرين وإخراج أحمد
خـــالــد أمــ وتـــألــيف
مــجـدي صـابــر كـمـا
ظـــهـــرت كـــضـــيـــفـــة
شــــرف فـي فــــيــــلم
ــــــاس) (تـــــــراب ا
ـعـروض حـالـياً ا
في الـسيـنمات.

األسـترالـيـة سيـا التـي ألفـتـها واخـتار
كوربيه لهـا موسيقى تفـعل أفكاره كما
أن ســــيـــا شـــاركـت أيـــضـــا فــــضال عن
ـمثـلون تألـيفـهـا لألغاني الـتي أداها ا
في إنــتـاج الـفــيـلم وعــبـرت مـوســيـقـاه
ـصــاحـبـة مـن تـألـيف ســكـوت ووكـر ا
.يـلعب بـنـغمـات بـسـيـطـة عن واقع قـا
جود لـو في الـفيـلم دور مـدير أعـمال ال
ذكـر السمـه يقـود "سـيـلـست" عـلى سلم
الشهرة بخطوات حازمة إلجناحها وإن
ــعـــانــاتــهــا.وفي بــدا غــيــر مـــكــتــرث 
نــــيــــويـــورك تــــنــــفــــتح األبــــواب عــــلى
مــصـراعــيـهـا لــلـشــقـيـقــتـ "ســيـلـست"
وسـيقي ـشهـد ا و"إليـنور" لـتتـصدرا ا
لــيــتـخــلى اخملــرج عن واقـعــيــة الـفــيـلم

السابقة ويأتي متخبطا.
يــبــدأ الـفــيــلم الـتــأرجح بــ الـتــلــمـيح
والتـصريح إذ تـصف "سـيلـست" حلـما
تـرى نفـسـهـا فيه في نـفق وسـرعـان ما
يتجسـد في ذلك احللم في أحد أغـانيها
من وحي مـخـاوفهـا لـكن الـتـعبـيـر هـنا
ضـحل وأسـلـوب الــتـقـريب بـالـكـامـيـرا
والتـصويـر باأللوان الـزاهيـة مسـتهلك.

بـالـتـيـارات الـعـنـيـفـة والـصـاخـبة الـتي
ــنـا مــؤخــرا والــتــعـرض شــهــدهــا عــا
لـلصـلـة ب ثـقافـة الـبوب والـشـهرة من
ـأساة االجتماعـية من ناحية ناحية وا
أخـرى.والـنـتـيجـة هي عـمل فـني طـامح
ألبـعـد حـد غيـر مـوفق أحـيـانـا ومـثـير
بـشــكل جـنــوني بـســبب سـعــة أفـقه في
أحــيــان أخــرى! بـدأ الــفــيـلـم بـواقــعــيـة
شــديـدة: ســمـاء رمــاديـة تــعـلــو شـارعـا
يالد بأحد األحياء العمالية وأضواء ا
في الـــنــوافـــذ واألعالم األمــريـــكــيــة في
البيوت. يخبـرنا الراوي بصوت ويليم
دفو أن "سيلست" في الثالثة عشرة من
عمـرها وهو الـراوي الذي يـحدثـنا ب
احل واآلخر خالل الفيلم بحيادية عن
تطـور حيـاة البـطلـة. تصـاب "سيـلست"
سـاعدة في عمـودها الـفـقري فـتكـتب 
ـوهـبـة شــقـيـقـتــهـا الـكــبـرى صـاحـبــة ا
ــوسـيـقـيـة األكــبـر "إلـيـنـور" (مــثـلـتـهـا ا
ستـيسي مـارتن) أغنـية تـعبـر عمـا بها
من ألـم وتــــؤديــــهـــــا بــــحــــفـل تــــأبــــ
الـضــحـايـا. واألغـنــيـة تـلـمـس بـكـلـمـات
ـغـنـية بـسـيـطـة مشـاعـر أعـمق كـعـادة ا
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الــروائي الــســوري الـراحـل تـمت
تــــســــــــــــــــمــــيــــة مـــــدرســــة في
مـــحـــافـــظــة دمـــشــــــــــق بـــحي
ـكــانـته بـرزة بــاسـمه تــقـديــرهـا 

االدبية .
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ي الـعراقي ضيـفه مركز الدراسـات والبحوث في االكاد
ـــحــاضــرة حـــواريــة  عــنـــوانــهــا وزارة الــثــقـــافــة امس 
سـتقـبـليـة للـسيـاسات (الـفوضى اخلالقـة...الـتصـورات ا

في الشرق االوسط).
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يـة االردنية ضـيفـتها الـثالثاء اجلـمعـية الفـلسـفية االكـاد
األردنـيــة في مـحـاضـــــرة حـول (إشــكـالـيــة الـهـويــة عـنـد
ــنـاســبـة الــذكــــرى اخلــامـســة عـشـرة إدوارد سـعــيـد) 

لرحيل سعيد. 
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الـتــشـكــــــــــيــلي الـعــراقي شـارك بــلــوحـاته في مــعـرض
ــقـــــــام فـي رواق بــوشــهـري ـعــاصــر ا قــرطــاج لــلــفـن ا

بتونس.
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الشاعـرة االردنية ضيـفها  نادي أسرة الـقلم الثقافي في
الـزرقــاء مع الـشــاعـرة هــنـادي الــصـدر بــجـلــسـة أدارهـا

الكاتب قصي إدريس.
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ــأمـون لــلـتــرجـمـة مـديــر قـــــــــــسم الــقـانـونــيـة في دار ا
والـنـشـر حـاضـر فـي الدورة الـتـدريــــــبـيـة الـتـي اقـامـتـها
الــدار بــعــنـوان (انــضــبــاط مـوظــفي الــدولــة) في مــقــرهـا

ببغداد.
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الفنـان السوري قدم رحـلة بانـورامية للـحياة في مـحافظة
طــــرطــــوس ريـــفــــا وبــــحــــراً من خـالل صـــور مــــعــــرضه
ـــركـــز الـــثــقـــافي الـــفـــوتــوغـــرافـي (عــ وعـــدســـة) في ا

بكفرسوسة.
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والــــنـــــاقــــمــــة عـــــلى احلــــيـــــاة من خالل
سـلسل شخـصـيتـهـا حيث جـسـدت في ا
شـــخــصـــيــة ســــــــيـــدة حتــقـــد عــلى اهل
زوجـهـا وأبـنـاء شـقـيق زوجـهـا وحتـرض
ابــنــهــا بــســام كــوســا من أجـل االنــتــقـام

منهم).
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حــلت الـفـنــانـة الـســوريـة الـقــديـرة مـنى
واصف ضــيـفــة عــلى بـرنــامج تــخـاريف
ـصـريـة وفـاء والـذي تـقـدمـه اإلعالمـيـة ا
الكيالني وحتدثت واصف خالل احللقة
عن الـــعــديـــد من تـــفـــاصــيـل حــيـــاتـــهــا

وطفولتها.
إذ كشفت أنها لم ترى ابنها عمار والذي
يــعــيش فـي أمــريــكــا مــنـذ  10ســنـوات
وأنهـا تـعيش الـوحدة بـعـد وفاة زوجـها

وسفر ابنها إلى أمريكا.
وعن عــدم سـفـرهــا إلى أمـريــكـا من أجل
اإلقــامـة مع ابــنـهــا قـالت واصف (أنــهـا
اعـتـادت عـلـى الـشـجـر واألشـخـاص وأن
الوطن قد يكـون في بعض األحيان أغلى
من األبناء).وأكـدت ( أنها تـستمـد قوتها
من الــشــخــصـــيــات الــتي قـــدمــتــهــا في
حياتـها وانهـا مع كل شخصـية تقـدمها

تُصبح أقوى).
 وأضافت ( أنها بدأت بتصوير مسلسل
لـيـالي الــصـاحلـيـة بـعـد مـرور 40 يـومـا
عـــلى وفـــاة زوجـــهــا وهـــو األمـــر الــذي
ســاعــدهـا لــتــقـد شــخــصـيــة احلــاقـدة

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .
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ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .رقم احلظ . 5
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ـادية تضع حاجزا بينك و ب عالقتك مع االوضاع ا
من حتب. 
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الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ.9
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علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها.

¡«“u'«

عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .
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قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

ÊUÞd «

تـشــعـر بـاحلــاجـة الى احلب والى شـخـص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 

Íb'«

يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .

bÝô«

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك .

Ë«b «

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد السبت.
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عــلـــيك ان تــراعي احــتــيــاجــات احلــبــيب الــعــاطــفــيــة
اكثر.يوم السعد االربعاء.
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حــاول  شـطب حـروف الــكـلـمـات
داخل الــشــبــكـــة حــيث مع احلل
الــصـحــيح حتـصل عــلى حـروف
ـطلوبـة:(صاحب تـشكل الـكلـمة ا

كتاب كليلة ودمنة):
صــنــاعــة  –جتـارة  –مــقــاوالت –
اســتــيـراد  –تــصــديـر  –امـوال –
تـــاجـــر  –رأســـمـــال  –مـــصـــنع –
تشغيل  –عمال  –اختراع  –حر –
تـكــنــولــوجــيـا  –تــطـور  –جــهـد –
قـانـون  –نـشـاط  –تـعب  –مـجـد –
فوز  –ارباح  –خسائر  –شريك –
نسيج  –طباعة  –تسويق  –قماش
مفرق - –جملة  –جاهز  –حبك  –

زري  –تول.
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{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - لــفـتـت عـارضــة االزيـاء
والــفـنــانــة  هــايــدي كــلــوم أنـظــار وعــدســات كــامــيـرات
ـاس وضعته في يدها اليسرى صورين بخاتمها من ا ا
حــيث حتــدثت وســائل االعالم الــغــربــيــة عن ارتــبــاطــهـا
ـوسيـقي تـوم كـالـيـتـز البـالغ من وزواجهـا من حـبـيـبـهـا ا
الـعـمر  29عـامـاً.واشـار مـوقع الـفن الـذي نـشـر اخلـبـر ان
(كلوم  -45عامـاً- نفت هـايـدي شائـعـة زواجهـا) وقالت لـ
ـاذا اجلــمــيع يـســألــني هل ارتــبـطت?. (بـيــبــول): (ال اعـلـم 
واكـدت انـهــا دائـمـاً مــا تـنـسق الــكـثـيــر من اجملـوهـرات مع
ازيائها وليـست ألنها تزوجت).وكانت كـلوم قد تألقت خالل
ي) الى جانب حـبـيـبهـا تـوم كالـيـتز حفل تـوزيع جـوائـز (ا

حيث خطفا االنظار باطاللتهما.
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مااحـوجنـا اليـوم الى نصـوص تكتب
سـرح الطـفل حتى القـليل الـذي يقدم
هـنـا او هــنـاك اليـرتـقـي الى مـسـتـوى
مــانــطــمح الــيه من خــطــاب لــلــفــئـات

الــعـمــريـة الــصــغـيــرة كـون
مــسـرح الــطـفـل يـعـد
االكـــثــر فـــعــالـــيــة
وحـــــســــاســــيــــة

التشـكيلي العراقي اجنز نصبـا بعنوان (الدرع) استخدم
و وضع الــنـــصب في ســاحــة فــيه احلــروف الــعـــربــيــة

التحريات ببغداد.
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ناتالي بورتمان

ولــكـن حــ يــحــاول كـــوربــيه ربط
بلـوغ "سـيلـست" بـهـجمـات احلادي
عشر من أيلول اإلرهابية عام 2001
وتـعـلـيق الراوي بـأن الـبـطـلـة فـقدت
ــتــحــدة بــراءتــهــا كــمــا الــواليــات ا
يــفــتـــرض بــذلك قــدرا من الــســذاجــة

ا اإلقحام. ور
تـــعــكس "ســـيــلــست" كـــافــة أعــراض
الـنـجـومـيـة من االنـغـماس فـي الذات
والـصيـاح الـغـاضب في مسـاعـديـها
" ال حتبها والشكـوى من أن "ألبرتـ
وتفضل عليها خـالتها "إلينور" دون
أن تـنــظـر إلى نـفـسـهــا بـاعـتـبـارهـا

السبب في ذلك.
ـشــاهـد يــسـدل الــفـيــلم الــسـتــار 
ضــخــمـــة حلــفل مــوســيــقي تــنــقل
ـسرح الـكامـيـرا أغلـبـها من عـلى ا
ـوسـيقى من حيث "سـيـلست" وا
نوع الـتـكنـو-بـوب بيـنـما تـغني
بورتمـان عن الشهـرة يحيـطها
الـراقـصـون بـأداء مـكـرر كـأنه
ــا آلت انــعــكــاس حــقــيــقي 

إليه.

وخطـورة  وان اطفـالنـا محـرمون من
هـــذه الــعـــــروض الـــتي تــتـــطـــلــبـــهــا
مـرحـلـتـهم الـعـمـريـة  هـذا مـا دار في
ذهـني وانـا اتـابع الـتـمـاريـن اخلـاصة
ــسـرحــيــة االطـفــال (حـكــايــة الـديك
ـسرح ـزارع الطـيب) علـى خشـبة ا وا
الــوطـنـــــي الــتي كــتـبــهــا واخـرجــهـا
الفــــــــنان مـحــــــمـد كاظم الـذي قال

لـ (الزمان ):
ـســرحـيــة تـدور حـول  ان (فـكــرة ا
مـجـمـوعـة من احلـيـوانـات االلـيـفـة
وهي الـــديك والــكـــلب والـــدجــاجــة
ـعـزة واحلـمـار الـذين يـعـيـشـون وا
مـع بـــعض داخل حــــقل صـــغـــيـــر اذ
تعمل تلك احليوانات بجد ونشاط في
ـــــزارع الــــذي اليــــهــــتم اال خــــدمــــة ا
ـصـلـحــته ومـايـجــنـيه من هـذه
احلــيـوانـات في احلــقل الـتي
تـعـود عـلـيـه بـفـائـدة كـبـيرة
ـسـتـمر من جـراء عـمـلهـا ا
وذلك ماينعكس سلبا على
احلـمـار ويـسـتـزف طـاقـته
ـا يـجـعـله يـتـخـذ قـراره
وهـو ان اليـنـصـاع الوامر
زارع ويعـلن التمرد مع ا
ـزرعـة بــاقي حـيـوانــات ا
حـــتى يـــعـــتــرف الـــفالح

بحقوقهم ) .
×وعــن دورهـــــــــــــــــــا فـي
ـمثـلة سـرحيـة قالت ا ا
بيـداء رشيد ان ( دوري
سرحية الدجاجة في ا
الــــتي تــــمـــثل دائــــمـــا
االمــــومـــة واحلــــنـــان
ومــــحــــبــــة االخــــرين
والتي حتـافظ دائـما
عـلـى بـيـضـاتـهـا من
ـــــــزارع اجلـــــــشع ا
وتـــــــــــنــــــــــظـم الـى

اصـداقـائــهـا في مـحــاولـة ردع الـفالح
الـذي اليـفـكـر اال في نـفـسه ) واضـافت
(لـدي اكـثـر من عـمل مــسـرحي لـلـطـفل
منها مسرحية حبة رز لعالوي حس
واالمــيــرة الـــصــلـــعــاء حلــســـ عــلي

صالح) .
ـمـثل عـمـر ضـياء الـدين عن وحتـدث ا
ـــســـرحـــيـــة فـــقــال ( دوري دوره في ا
شــخــصــيــة الــكــلب وهي شــخــصــيــة
مـركبـيـة ومـتـقلـبـة وكـومـيديـة يـحـبـها
االطـفـال وسـتـنـال اعـجـابهـم  في هذا
زرعة الدور يكون مع الـفالح يحرس ا
ويظهر الـشجاعة لكن في احلـقيقة هو
بــلــيـــد وضــائع وخـــائف من االخــرين
وكسـول يحب االختـفاء عن الفالح من
ـزرع ) مضـيفـا (سبق لي ان حـراسة ا
مـثـلت عـدة مـسـرحـيـات لـلـطـفل مـنـهـا
مـسـرحـيـة الــتـوت الـبـري ومـسـرحـيـة
االصـدقــاء احملـبـون حـيث عـرضت في

سلطنة عمان وحصدنا خمسة جوائز
وهي مـن تــــالــــيـف عــــواطف نـــــعــــيم

واخراج عالوي حس ).
ـسـرحـيــة مـالك كـريـدي وقـال مـديــر ا
ــســرحــيـات ــســرحــيــة من ا (هــذه ا
همة ودوري فيها هو تاهيل كادر ا
سـرحية من خالل تـوفير ادوات ا
ــسـرح واحلــفــاظ عــلى حــقـوق ا
مـثل واعداد التـمارين الالزمة ا
ـــســرحـــيــة وااللـــتــزام لـــكــادر ا
بــتــعــلــيـمــات اخملــرج من حــيث
تـــــوفـــــيـــــر االزيـــــاء واالضـــــاءة
ـوسـيـقى اضـافــة الى مـتـابـعـة وا
احلوارات وكلـها من مسؤولـية مدير

سرح ). ا
ــسـرحــيـة من تــمـثــيل: عـمــر ضـيـاء ا
الـــديـن  بــيـــداء رشـــيـــد  عالء عـــبــد
اجلـبــار الـشــرقـاوي واخــراج مـحــمـد

كاظم . 

زارع الطيب) في مرحلة التمرين UHÞö‰∫ محمد كاظم واسرة (حكاية الديك وا  WOŠd

ال يـفــهـمـه الـكــثـيــرون وهـو بــيـني
وبـــ ربي وأنـــا مش داعــيـــة أنــا
إنـسـانـة عاديـة مـثل كل الـبـنـات يا
ريت بـدل سـوء الـظن نُـحـسن الـظن
بـــبـــعض و اذا كـــنت مـش البـــســة
احلـــجـــاب ال يـــنــــفي أني مـــؤمـــنـــة

بفرضيته).
  رفــــضت شـــيـــحـــة االســـتـــجـــابـــة
ــقـربــ مـنــهـا لـنــصــيـحــة بـعض ا
بإغالق خـاصيـة التـعلـيقـات مجدداً
ـنــشــور كـامال إال أنــهـا أو حــذف ا
وفي نــفـس الــوقـت جتــاهـــلت الــرد
ـســيــئـة كــمـا عــلى الــتـعــلـيــقــات ا
رفضت التعليق على بيانات سابقة
لهـا أكدت فيـها تبـرؤها من حيـاتها

الفنية بالكامل.
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بــعـد فــتــرة صــمت طــويــلــة حـذفت
خـاللــهـــا كـل صــورهـــا بـــشـــعـــرهــا
مـثلة حال شيحة كشوف عادت ا ا
إلى مـنصـتهـا في موقع إنـستـغرام
لــتــقـد واجب الــعــزاء في الـفــنـان
الـراحل جـمـيل راتب وفـتـحت بـاب
التـعلـيقات مـجدداً أمـام جمـهورها
لـيـتـحـول الـنـقـاش فـجأة إلـى جدال
طــويل حـول مـوقـفــهـا من احلـجـاب
وفـرص عـودتــهـا إلى الـفن وقـدمت
حـال دفـــاعــــاً مـــطــــوالً عن قــــرارهـــا
(مطـالبـة جمهـورها بعـدم التـفتيش
فـي نــــــوايــــــاهـــــــا وحــــــقـــــــيــــــقــــــة
ــوقع ـــانــهـــا).وأضــافـت وفــقـــا  إ

سيدتي ( قراري اآلن قد  حال شيحة


