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أجــبــر فــيـروس كــورونــا  عــارضــة األزيـاء
جـــوردن وودز عــلـى الــبـــقـــاء في أبـــو ظــبي
بـرفـقـة عـائـلـتـهـا حـيث كـانت هـنـاك مـؤخراً
وعــدم الــقــدرة عـــلى الــعــودة إلى الــواليــات
ــتـحــدة األمـركــيـة وذلك بــعـدمــا أصـدرت ا
احلــكـومـة األمـريــكـيـة قـرارا بــوقف الـسّـفـر
لــلـحــد من انــتـشــار الــفـيــروس. و حـرصت
تـابع عبر صـفحتها وودز على مـشاركة ا
اخلــــاصــــة عـــلى أحــــد مــــواقع الــــتـــواصل
اإلجـتماعـي تفـاصيل زيـارتها ألبـو ظبي إذ
نــشـرت عــدداً من الــصـور والــفــيـديــوهـات
منها ظهورها مرتدية العباءة وغطاء الرّأس
نـــشـــرت وودز فـــيـــديـــو وهي تـــســـتـــعــرض
إطاللتـهـا احملـتشـمـة وعـلّقت عـلـيـها قـائـلة:
ـسـجد (ألولـئك الذيـن ال يعـرفـون لـدخول ا
عـلــيك ارتــداء الـعــبــايـة. لــقــد كـانت جتــربـة
مـدهــشــة في الــتّـعــرّف عــلى جــمـال ثــقــافـة

أخرى).

إلى تغـيـيـر مشـهـد النـهـايـة وطرح الـفـيلم
فـي دور الــعـــرض فـي شـــبــاط مـن الـــعــام
ليجي مـثل محمود ا نفسه. كذلك توفي ا
في مشـهد مـؤثّر عام  1983 أثنـاء تصـوير
فــيــلم (أيـــوب) لــلــمــمــثـل عــمــر الــشــريف
ليجي بعد واخملرج هاني الش ورحل ا
تـصـويـر أحـد مـشــاهـد الـفـيـلم عـلى صـدر
عمر الشـريف و تغيير الـنهاية في هذا
ـمثل ا الـفـيـلم كـمـا رحل فـي الـعام  1993 
صـالح ذو الــفــقــار أثــنـاء تــصــويــر فــيــلم
(اإلرهابي) للممثل عادل إمام وقرر مخرج
قلد صوت العمل نـادر جالل االستعانـة 
لـلفـنان صالح ذو الـفقـار من أجل تصـوير
مـشـهـد صــوتي في نـهـايــة الـفـيـلم والـذي
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ــنــا يــتــســبب رحــيـل جنــوم الــفن عن عــا
بحالة حزن لعشاق فنهم  كما ان رحيلهم
أثـنـاء تـصـويـر أعـمـالـهم الـفـنـيـة يتـسـبب
بـاربــاك اعـمـال كــانـوا يـصــورونـهـا وفي
الـسـطـور الـتـاليـة نـتـعـرف علـى بعض من
ــمــثــلــ لم يــنــجــزوا اعــمـالــهــا وكــيف ا
اسـتطـاع صناع الـعمـل جتاوز االمـر وفقا
ـوقع الـفن  الذي يـشـيـر الى ان من هؤالء
ــمـثل جنــيب الـريــحـاني الـذي الـنــجـوم ا
توفي عام  1949 أثناء تصويره فيلم (غزل
الـبنـات) مع أنور وجـدي ولـيلى مـراد قبل
تـصـويـر آخـر مـشهـد من الـفـيـلم واضـطر
ـمثل أنـور وجـدي مخـرج ومـنتج الـعمل ا
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ي الـعـراقي صـدر لـه كـتـاب بـعـنـوان (االقـتـصـاد االكـاد
العـراقي واشـكـالـية الـعـمـليـة الـسـيـاسيـة) بـاالشـتراك مع
ـيـ زيـاد طـارق  يـوسف االسـدي فالح ثـويـني االكـاد

ومضر السباهي.
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غـتـربة اعـلنت ـطـربة الـعـراقيـة ا ا
عبـر وسائل التواصل االجتماعي
الـــغــاء حــفـالتــهــا الـــتي كــان من
ـــزمع اقــامـــتــهــا فـي بــروكــسل ا
بـبـلجـيـكا بـسبب انـتـشار فـيروس

كورونا مؤكدة (نلتقي قريباً).
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مثل الـسوري تلقى تعازي الوسط الـفني لوفاة أبيه كما ا
تـلقى عـدداً كـثيـراً من  الـتعـلـيقـات على وسـائل الـتواصل
االجــتـمــاعي حــيث عــزاه مــتــابــعــوه راجـ مـن الـله أن

يسكن الراحل فسيح جناته.
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اخملرج الـسوري انـطلق بـتصويـر مسـلسل (بـورتريه) في
دمـشق ليـكون جـاهزا عـلى قائـمة الـعروض الـرمضـانية 
تـألـيف تـلـيـد اخلـطـيب وتـدور أحداثـه في إطـار اجـتمـاعي

تشويقي.
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الـشـاعـر الــعـراقي مـعـد ومــقـدم الـبـرنـامج  الــتـلـفـزيـوني
ـتـحف الـوطـني (تـكـوين) سـجل احلـلـقــة االولى مـنه في ا
لــلــفن احلــديث ومـحــورهــا الــفـنــان الــراحل عـبــد الــقـادر

الرسام.
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رئـيس احتـاد الـكـتاب واألدبـاء األردنـيـ حتـدث في حفل
اطالق كتـاب (أيا روحا جتـملني) وهـو مجمـوعة نصوص
أدبية مـن نتاج مجـموعة من الـشباب والشـابات األردني
والعرب ومهداة الى جميع األمهات في الوطن العربي.
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نظمات في قسم العالقات واإلعالم بدار مسـؤول شعبة ا
ـأمون لـلتـرجمـة والـنشـر العـراقيـة  نعـته  الدار بـعد ان ا

اضي اثر مرض عضال. وت اخلميس ا غيبه ا
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الـشاعـر والبـاحث الـفلـسـطيـني منـحـته مؤسـسـة الشـاعر
الـفـلـسـطـيـني الـراحل مـحمـود درويش جـائـزتـهـا لـلـثـقـافة
واإلبـداع لعام  2020 كمـا منـحت اجلائزة ايـضا لـلمـفكر
ـغربي تـرجم ا األمـريـكي نعـوم تـشومـسـكي والشـاعـر وا

عبداللطيف اللعبي.

…b¹b'« UN²¹cŠ_ ÃÒËdð eOÐu
{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - روَّجت
ـيـة جـيـنـيـفـر لـوبيـز خلط الـنـجـمـة الـعـا
أحذيـتهـا اجلديد   DSW بصور مُـثيرة
نـشـرتــهـا عـبـر حـسـابــاتـهـا عـلى مـواقع
الـــتــواصل االجــتــمــاعـي مُــســتــعــرضــةً
ســـــــاقـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــتــــــ
.وشـاركت لوبيـز متابـعيها والرشيـقت
عـبـر موقع (إنـسـتـغـرام) سلـسـلـة صور
لألحذيـة مُـثيـرة حمـاسهم وسـيتـبعـها
قرر مجموعة جديدة من حقائب اليد ا
طــرحــهــا في تــاريخ غــيــر مـحــدد.وفي
إحـدى الـصـور تظـهـر لـوبـيـز مُـرتـدية
بودي سـوت أسـود مـؤلف من قـميص
أبـيض ونـسَّقـتـهـا بـسـتـرة سوداء من
الـسـاتـان واعـتـمـدت تـسـريـحـة شـعر
مـــرفـــوعــــة في حـــ اســــتـــعـــرضت
سـاقـيهـا الـطـويـلـت مُـرتـديـةً صـندل
أسـود. وفي إطاللــة ثـانـيـة اخـتـارت
قته جـاكـيت بـطـبـعة جـلـد الـنـمـر نـسـَّ
بلباس حتتي مُطابق بينما انتعلت
حــذاء ذي كــعب عـالٍ بــطــبـعــة جــلـد
النـمر. وتـنطـوي فكـرة األحذيـة على
رؤيـة لوبـيـز التـي تهـدف إلى إلـهام
النسـاء خللق واختـيار حيـاة الثقة
وقع والتـمك واإليـجابـية.ووفـقا 
البـوابة سـتـتراوح أسـعار األحـذية

ب  59.99إلى  79.99دوالرًا.
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انتهى اخملرج الشاب سيف البياتي
من تصوير فيلمه القصير
هربون).. وتدور احداثه ماب (ا
مافيا مختصة بسرقة االثار وبيعها
هربة . ويتم افيا ا الى رئيسة ا
خطف األخ االصغر لشريكهم..
وفكرة الفيلم تدور حول تفضيل
األخوة والعالقات االجتماعية على
وقع دنيا الفن صالح ز ووفقا  ا
فأن(الفيلم  اجنازه بجهد شبابي
ذاتي  من قبل مجموعة شباب
هنتهم السينمائية . وهو من محب 
ان بطولة رائد حسني و نر
القيسي و سيف البياتي  تصوير
رامي بالسم  مونتاج فرقان
االنصاري).

{ مــيالنـو  –وكــاالت - بـعـد ان فـقـدت
جنـــمــــة مـــواقع الـــتــــواصل ومـــدونـــة
ــوضـة كـيــارا فـيـراغن جــدتـهـا في 8 ا
آذار اجلــاري بـسـبب فــيـروس كـورونـا
ـسـتجـد. تمـردت علـيه بـإطالق حمـلة ا
هـادفـة دعمـاً لـلمـستـشـفيـات اإليـطالـية
في إطـار معـركتهـا مع فيـروس كورونا
ـتفـشي بقـوة في البالد. حـيث أعلنت ا
مـن خالل حـــســـابـــهـــا اخلـــاص عـــبـــر
إنـسـتـغـرام الـذي يـتـابـعه أكـثـر من 18
مــلــيــون شــخص أنــهــا (قــررت اتــبــاع
ــنـــزلي إلـى جــانب طـــريـــقــة الـــعـــزل ا
اليـ مـن مـواطي يالدهـا). عــشـرات ا
فــيـمــا أطـلــقت بــالـتــعـاون مع زوجــهـا
ال مـغـنّي الـراب فـيـديـز حـمـلـة جـمع ا
دعـماً لـلـلمـؤسسـات الطـبيـة في مديـنة
مــيـالنــو. وكــتــبت مـــعــلــقــة:( أرجــوكم
أنــشــروا الــرســالــة ودعــونــا نــســاعــد
بـعضنـا البـعض. لقد ارتـكبنـا جميـعنا
ذات اخلـطـأ في الـبـدايـة باسـتـخـفـافـنا
بــهـذا الـفـيــروس. واآلن عـلـيـنــا بـنـشـر
الــوعي وتـوحـيـد اجلـهـود وتــكـثـيـفـهـا
بـتـضـامـنـنـا دعـمـاً لـلـمـسـتـشـفـيات ألن
هـناك الكـثير من اإليطـالي يـحتاجون

لإلسـتـشـفـاء). و جـمـعت فـيـراغن أكـثر
من  4مـاليـــ يـــورو بـــغـــضـــون أيـــام
ـعـجـبـ الــذين تـفـاعـلـوا مع بــفـضل ا
الـصورة التي نـشرتهـا بهدف الـتوعية
واضــعـة الـكـمــامـة الـطـبــيـة في سـيـاق
مـواجـهـة انـتـشار الـوبـاء في إيـطـالـيا.
الى ذلـك أقلـقت الـنـجـمـة سـيـلـ ديون
مـحبـيها عـلى صحتـها بتـأجيل بعض
حــفالتـهــا الـتي كــانت مـقــررة ضـمن
جـــولـــتــهـــا األمـــريــكـــيـــة بـــســبب
شــعـورهـا بــعـوارض نـزلــة الـبـرد
بـــعـــد تـــقــــد ست حـــفالت في
نـــيــويـــورك. فــكـــتــبـت مــدونــة
اعـتذار عبر حسابها الرسمي
عــلـى فــيــســبــوك: أنــا آســفـة
لـلغايـة إلحباط جـمهوري في
الـــــعــــاصـــــمـــــة واشــــنـــــطن
وبــــيــــتـــســــبـــيــــرج آمل أن
يـتفـهمني اجلـميع. وأجرت
ديـون الفحوصات اخلاصة
بــفـيـروس كـورونـا وجـاءت
الــنـتـائج سـلــيـمـة إال أنـهـا
الـتـزمت بـتـعلـيـمـات األطـباء

دة تـتـراوح ب  5و  7أيـام. بـالـراحـة 

ال تـــبـــالغ فــيـــمــا تـــنــتـــظــره مـن اآلخــرين وحتـــكم في
انفعاالتك.رقم احلظ 2
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 احــتــرس من دخـالء يــعــرضــون عالقـــتك بــشــريــكك
للتوتر.يوم السعد االحد.
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تتعـامل بحكمـة مع من حتب. تعقد صـداقات ولقاءات
جديدة.رقم احلظ 9
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ـقاومـة رغبـتك في انـتقـاد اآلخرين  يـنصـحك الفـلك 
وإصرارك على نصحهم. 

»dIF «

 قد تنجح اليوم في التخلص من ارتباط متسرع يثقل
كاهلك.رقم احلظ .3

¡«“u'«

 تميل لـلتكاسل حـتى الرابعـة عصرا وعـليك أن تكون
ساء. يقظا وكتوما في ا

”uI «

تتـوق للـسفـر أو للـمغـامرة وتمـيل لـلتـخطيـط أو للـقيام
برحلة مع األصدقاء.

ÊUÞd «

 تتعـامل مع من حتبهم بلطف وتقف بجـانبهم.الكتمان
افضل في هذا اليوم .

Íb'«

 تــشــغــلك أمــور مــالـيــة أو تــتــفــاوض بــشــأن حــقـوق
متأخرة.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 

Ë«b «

 ال تـتـردد في طـلـب مـشـورة اخلبـراء فـالـيـوم مـنـاسب
لالستفادة من خبرات اآلخرين. 

¡«—cF «

االقتـراحات اجلـديدة التـي دارت في رأسك ستـبصر
النور االسبوع القادم .

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا
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فـي صـبــاح اجلــمــعه الــســادس عـشــر من
شـبـاط عـام  2018تــلـقت االوسـاط الـفـنـيـة
والـثــقـافـيـة نـبـأ رحــيل الـفـنـان الـرائـد طه
ــرض ســـالـم بـــعـــد صـــراع مـــريـــر ضـــد ا
واعـــلــنت عــائـــلــة  الــراحـل عن وفــاته عن
سرح عـمرر ناهز  88عـاما وبرحيـله فقد ا
الــعــراقي والــدرامــا احــد اهم رمــوز الــفن
الـعراقي لـيلـتحق بنـخبـة من الرواد الذين
رحــلــوا الى الــعـالم االخــر بــعـد مــســيـرة
طــويـلـة حـافـلــة بـاالجنـازات الـتي مـازالت
ـسـرح فـي كـلـية مـنـارا يـقـتـدي به طـلـبـة ا
ومـعهـد الفنـون اجلميـلة .واقيـمت للراحل
في حــيــنه مـراسم تــشـيــيع تــلـيق بــاسـمه
الـشـاهق الى جانب الـتجـمع الذي اكـتظت
ــســـرح من قــبل به دائـــرة الــســـيــنــمـــا وا
ثقـف ورفعت الـدائرة صورة الـفنانـ وا
سرح الوطني كـبيرة للراحل على بناته  ا
وعـلقت (وداعا معلمنا الكبير طه سالم ) .
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والـراحل هو شـقيق الـفنانـة الكـبيرة وداد
سالم ووالد الفنان شذى وسها وفائز .
 واذ نـسـتعـيد ذكـرى رحـيله الـثـانيـة التي
مــرت امس نـتـوقـف عـنـد بـعـض مـحـطـات
ـــثـل ومـــؤلف حــــيـــاته: ســــالم فــــنـــان و
مـــســـرحي عـــراقي مـن مــوالـــيـــد مـــديـــنــة
الـــنـــاصـــريـــة  1930 وعـن ذلك يـــقـــول في
مـذكـراته : ولـدت من أب (عـبيـدي) مـنـحدر
مـن (احلــويــجـــة) وســكـــنــا (الـــفــضل) في
بـــغــداد. وكــان ابي عـــســكــريـــا وعــمل في
الـناصرية حيث ولـدت انا بعد أربع بنات
وقـد توفي أبي بسبب مـرض غريب انتشر
ـنطـقة .. ثم رعاني عـمي عبد الـستار في ا
وحــ ولــدت امـســكـوا بــالــقـرآن الــكـر
وفـتحه جدي فظهـرت سورة طه فأسموني
طـه ومن الـــغـــريب ان أبـي قـــال ألهـــله انه
ســيــمــوت يــوم غــد وقــد تـوفـي في الــيـوم
الـتالي ! وكـنت من موالـيد الـربيع لكن في
ــدنـــيــة ســجـــلــوني من هـــويــة األحــوال ا

r UÝ tÞ qOŠd  WO½U¦ « Èd c «

.( ــــــــوظـف مــــــــتــــــــشــــــــرداً يــــــــصــــــــبـح ا
تـخـرج سـالم في مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
عـــام 1958وعــــمل مع الــــعـــديــــد من فـــرق
الــتــمــثـــيل الــعــراقــيــة وشــارك في االفالم
الــسـيــنــمـائــيـة واالعــمـال الــتــلـفــزيـونــيـة
واالذاعــيـة يــعـد رائــد مـســرح الالمـعــقـول
الـعـربي حيث كـتب اولى مـؤلفـاته في هذا
اجملـال بدايـة السـتيـنات كـما ان له اعـماالً
ـسـرح الـطفل ـيـزة في مـجـال الـتـالـيف 
ات منها ( اجلامعة نـال العديد من التكر
ــســرحي عـام الــعــربـيــة - عن الــتـالــيف ا
  2002 ) واحتـــاد االدبـــاء والـــكـــتـــاب في
الـعـراق  2011 وحـاز عـلـى جـائـزة االبداع
ــســيـرة ــتــابـعــون  عــام . 2003 ويــؤكــد ا
حـياته ان رحلته كانت شـاقة وقد قضاها
في نـضـال سـيـاسي وفكـري وظـفه لـفنه
في الـــزمن الـــصــعب مـــكــابــداّ لـــقــمــة
الـعيش والضنك دون استسالم وقد
اكــد الــنـاقــد مـؤيــد الــبـصــام حـول

مــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــد  7/1 .
ــسـرحــيـة مــنـذ بــدأت اهـتــمـامــات سـالم ا
عــــام 1946فـي بــــغــــداد وكــــتـب عــــدداً من
ـســرحـيـات ذات الـطـابع الـشـعـبي مـنـهـا ا
(الـطنطل) و(البقرة احللوب) واكب العديد
من الــفــنــانــ الـعــراقــيــ مــنـهـم يـوسف
الـعاني سامي عبد احلـميد وخليل شوقي
ومـثل في السينما ومن اشهر افالمه ( أبو
ويــقـول سـالم عن هــيـلـة) و(شــايف خـيـر) 
مــرحــلـته االولـى :( قـدمــنــا مـســرحــيـة في
ـركـزيـة من تـألـيفـي وإخراجي اإلعـداديـة ا
وشـاهدني الفـنان حقي الـشبلي فـشجعني
عــلى دخــول مــعــهــد الـفــنــون اجلــمــيــلـة .
ــســرحــيــة وحــضـــر الــوصي عــبــد اإللـه ا
وتـــبــرع لــلـــفــرقــة بـ  100ديـــنــار .. درست
خــمس سـنـوات تـعــرضت فـيـهــا لـلـسـجن,
وأسـتمررت بـالنضال. وفي مـرة سجنوني
وحــاكـمـوني بــتـهـمــة الـتـشــرد بـالـرغم من
كــونـي مــوظــفــا لــدى احلـــكــومــة ! فــكــيف

ذكــريـاته مـع الـفـنــان طه سـالـم انه حـضـر
مـوقفاً علق بباله قـال عنه (هذا الفنان باع
ــنــزل دراجــة ابــنـه الــهــوائــيــة ومــبــردة ا
الـوحـيــدة الـتي تـمـلـكـهـا األسـرة لـطـبـاعـة

مسرحية له).

ـمــثل الـراحل بــشـهـور طـرح بــعـد وفــاة ا
مـثل أحـمد زكي في الـعام قـليـلـة. ورحل ا
 2005أثنـاء تصـوير فـيلم (حلـيم) للـمخرج
شريف عـرفة واستـطاع اخملرج أن يـتغلب
عـلـى هـذا األمـر بــتـصـويــر مـجــمـوعـة من
شاهـد التي تخص الـنجم األسمر داخل ا
ـسـتـشـفى واالســتـعـانـة بـهـا في الـفـيـلم ا

وإكمال هيثم زكي دور أبيه.
ــمـثـلــة سـعـاد وتـوفــيت في الـعـام  2006 ا
نـصـر بـعـد االتـفـاق عـلى تـصـويـر أحـداث
جـديدة مـن مسـلـسل "يومـيـات ونيس" مع
ـمـثل مـحـمد صـبـحي والـتي كـانت تـقدّم ا
في الـعمل دور مـايسـة زوجـته ولكن بـعد

وفاتها  تغيير أحداث العمل.
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ـطرب صـابر الـرباعي مـتابـعيـه عبر شوّق ا
مواقـع التواصل اإلجـتماعي لـكليـبه اجلديد
اخلـاص بــأغــنــيــة لــيـلــة من الــعــمــر بــطـرح
اإلعـالن الـتــرويـجي قــبـيـل إطالقه األغـنــيـة
الـكـامـلـة والـتي تـتـمـيـز بـالـطـابع االحـتـفـالي
اضية الذي يصادف عيد ميالده. اجلمعة ا
وهي من كـــلــمــات وأحلــان ســـلــيم عــســاف
وتــــــوزيع عــــــمـــــر صــــــبـــــاغ ومـن ألـــــبـــــوم
صـابـــــــــــر  2019 وإنـتـاج شــركـة روتـانـا
رئـيات. واطـلق الرباعي لـلصوتـيات وا
اضيـة أوبريت صنّاع خالل األيـام ا
شـاركة عدد ـدينـة دبي  األمل 
من أبـرز جنوم الغناء في الوطن
الــعـــربي بــيــنــهم راغب عالمــة
وأصـالــة وحـسـ اجلــسـمي
وســـعـــد جملـــرد وبـــلـــقـــيس
فــتـــحـي وجنـــوى كــرم
وكارمن سليمان.
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صرية غادة عـبد الرازق في العـاصمة اللبـنانية بـيروت في اليوم مثلـة ا تواجـدت ا
ا جعل البـعض يتكهن حول سبب اضـي بعدما نـشرت صورة لها من الطـائرة  ا
الـزيـارة واشـار مـوقع الـفـن أن (عـبـدالـرازق حـضـرت الى بــيـروت من أجل تـصـويـر
صري أحمد الـسقا اجلديد الـذى يقف على انتاجه صادق مـثل ا حلـقة في برنامج ا
ـقبل). وتنـشغل عـبد الرازق هـذه الفترة قـرر عرضه في شهـر رمضان ا الصـباح وا
قبل بتـصوير مـسلـسلهـا اجلديد (الـسلـطانة) الـذي تخوض به الـسبـاق الرمضـاني ا
غني ومحمد اضي ويشارك في بطـولته محمود عبد ا والذي بـدأت تصويره الشهر ا
لطـفي ومـحـمـد شـاهـ وديـنـا ومحـمـود الـبـزاوي وحـسن حـسـني ومي الـغـيطي
ومحـمـد حا وتـأليف إيـاد إبراهـيم وإخـراج محـمد بـكـير. وفى سـياق آخـر أوقفت
سـلسل بـعد تـصويـر أسبوع في غـادة تصـوير فيـلمـها حـفلة  9 بـسبب انشـغالـها بـا
أحداثه ويـشـاركـهـا البـطـولـة طـارق لطـفي وأحـمـد وفـيق ومـحمـود الـبـزاوي وطارق
نعم نـعم وإخراج عبـد ا صبـري ونهال عـنبـر وكمال أبـو رية والطـفلة جـنات عـبد ا
ـة قـتل وتـتـصـاعد ربـيع وتـدور أحداثه فـي إطار غـامض ومـشـوق حـول وجـود جر

عرفة حقيقة القاتل. األحداث طوال الفيلم 
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