
عمرو : سأعيد تصوير المشاهد 
المحذوفة من "بركة"

 صعيدي في الجامعة 
االميركية 2 يعود للسينما 

روجينا: عالجت نفسي من 
"الوسواس القهري" 

عايض يطرح ميني ألبوم 
بعنوان  بـ"الموت جا"

    ي�شتاأنف املمثل عمرو �شعد، ت�شوير امل�شاهد املتبقية 
من م�شل�شله اجلديد "بركة" يف الفرتة املقبلة، وذلك بعد 

خروجه من �شباق دراما رم�شان املا�شي.
وق��ال �شعد، اإنه ميطئن على مراح��ل جتهيزات م�شل�شله، 
ملعرف��ة حجم الت�شوي��ر املتبقي، م�شيف��ًا: "�شاأدقق يف 
كل "مف�شل��ة" يف هذه التجربة، خا�شًة  اأن عامل �شيق 
الوقت ا�شطرنا حلذف م�شاه��د واإلغاء رحالت وغريها، 
ولكن��ي �شاأعي��د ما األغي بعد اأن غ��اب �شيف الوقت الذي 
ك��ان عل��ى رقبت��ي. وي�ش��ارك يف بطولة "برك��ة" هالة 
�شدقي، وحمم��د لطفي، وكمال اأبوري��ة، واأحمد حالوة، 
وعمر زه��ران، وهو من تاأليف حمم��د ال�شواف، واإخراج 

حممود كرمي.

ق��ارب ال�شيناري�شت مدحت العدل م��ن االنتهاء من اجلزء 
الث��اين من فيل��م "�شعيدي يف اجلامع��ة االمريكية" الذي 
يق��وم ببطولته الفن��ان حممد هنيدي عل��ى اأن يتم عر�ض 
الفيلم يف مو�ش��م "راأ�ض ال�شنة" املقبل. وهي مفاجاأة غري 
متوقع��ة ملحب��ي الفيل��م ال�شهري ال��ذي حق��ق جناحًا غري 
م�شب��وق يف تاري��خ ال�شينم��ا امل�رصية وق��ت عر�شه عام 
1998. واأك��دت بع�ض امل�شادر اأن الفيلم لن ي�شارك يف 
بطولت��ه اأبطال اجلزء االأول بل �شيتم اال�شتعانة مبجموعة 
م��ن الوج��وه اجلدي��دة فيم��ا �شيظه��ر اأبطال اجل��زء االأول 
مث��ل اأحمد ال�شق��ا وغادة عادل ومنى زك��ي وهاين رمزي 
وفتحي عبد الوهاب يف اأدوار �رصف جميعهم بعد اأن اأبدوا 
موافقتهم على ذلك ب�شبب تقدمهم يف العمر وعدم منا�شبة 

الق�شة اجلديدة للمرحلة العمرية التي ميرون بها حاليًا.

قال��ت الفنانة روجينا، اإنها عانت كثرياً مع زوجها وبناتها 
ب�شب��ب اإ�شابتها بالو�شوا�ض القهري، الذي بداأ بهو�ض البحث 
ع��ن مفاتيح املنزل، وامتد لي�شم��ل الكهرباء والتكييف وكل 
االأدوات املنزلي��ة، واأك��دت اأن "الو�شوا���ض" ت�شب��ب له��ا يف 
اأزمة كربى م��ع زوجها الفنان اأ�رصف زكي يف ليلة الدخلة، 
ولكنها تعافت م��ن املر�ض كاماًل ب�شبب ما تعر�شت له من 
ذل اأثن��اء رحل��ة اإىل ال�شاح��ل ال�شمايل. روجين��ا اأكدت اأنها 
كانت تعاين م��ن القلق امل�شتمر بخ�شو���ض �شياع مفاتيح 
املنزل، لدرجة اأنها �شعرت بالتوتر اأثناء حفل زفافها ب�شبب 
ع��دم وجود مفاتيح املنزل معها، رغ��م اأنها كانت �شتق�شي 
الليل��ة باأح��د الفن��ادق، وعندم��ا �شارحت زوجه��ا بحقيقة 
خماوفه��ا حدثت اأزمة كربى ك��ادت اأن تنتهي بعودتها اإىل 

منزل والدها واإنهاء الزيجة.

تعاق��د تام��ر ح�شن��ي مع �رصك��ة "دوالر فيلم" على بطولة فيلم جديد، ُينتظر ت�شويره قريبًا. وعلم اأن ح�شني �شيتقا�شى 13 مليون جنيه م�رصيًا عن بطولة الفيلم، الذي اأرجئ 
ت�شويره، اإىل ما بعد االنتهاء من ت�شوير فيلم "البدلة"، املقرر عر�شه يف عيد االأ�شحي، واال�شتقرار على خمرج للفيلم اجلديد، واأبطاله. 

اأطل��ق الفنان ال�شاب عاي���ض ميني األبوم جديد ي�شم 5 
اأغني��ات، تعاون فيها مع جمموعة من االأ�شماء البارزة 
يف ع��امل �شناع��ة االأغني��ة اخلليجي��ة والعربي��ة، م��ن 
اإنت��اج �رصك��ة Luxury KSA وع��رب قناته اخلا�شة 
على اليوتيوب ومن�ش��ات التوا�شل االجتماعي،  وهذه 
االأغني��ات هي: »باملوت جا« من كلمات: قو�ض، اأحلان: 
يا�رص بوعل��ي، توزيع: خالد ع��ز - »ا�شرتاحة حمارب« 
م��ن كلم��ات: العالي��ة، اأحل��ان: يا���رص بوعل��ي، توزيع: 
�شريو���ض - »ط��ول غياب��ه« م��ن كلم��ات: عبدالرحمن 
العبيدان، اأحلان: يا���رص بوعلي، توزيع: ه�شام ال�شكران 
- »ل��و تبي« من كلم��ات: العالية، اأحلان: يا�رص بوعلي، 
توزي��ع: خالد عز - »ما بن اثن��ن« من كلمات: قو�ض، 

واأحلان: يا�رص بوعلي، وتوزيع: ع�شام ال�رصايطي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�شية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�شع الكامريا على �شورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

موسيقار شارات الدراما 
المصرية 

مارغوت روبي تعلن إنتاج فيلم  
عن مسرحية شكسبير

فونسي: ال أعرف سبب نجاح 
ديسباسيتو 

سيلينا غوميز  تدعم المتظاهرين ضد سياسات ترامب للهجرة

تتحدى مهرجان 
"موازين"

اأعلنت نقابة املو�شيقين امل�رصي��ن ر�شميًا وفاة املو�شيقار مي�شيل 
امل���رصي ع��ن عمر يناه��ز 85 عامًا، متاأث��راً باأمرا���ض ال�شيخوخة، 
واأك��دت اأن مرا�ش��م الع��زاء �شتق��ام الي��وم االأح��د بكني�ش��ة املرع�شلي 

مبنطقة الزمالك، بداية من ال�شاعة ال�شاد�شة حتى الثامنة م�شاء.
املو�شيق��ار الراحل بداأ حيات��ه عازفًا للكمان مع ال�شيدة اأم كلثوم يف 
حفالته��ا االأخ��رية، و م�شاحبًا له��ا يف ت�شجي��الت اأغانيها ال�شهرية 
"اأغ��دا األقاك، ومن اأجل عينيك، وي��ا م�شهرين، وليلة حب"، كما يعد 
من اأبرز العازفن يف تاريخ الفرقة املا�شية، وهو من و�شع املقدمة 
املو�شيقي��ة ال�شه��رية الأغني��ة قارئ��ة الفنج��ان للمطرب عب��د احلليم 
حاف��ظ، وعزف مع فرقة الرحابن��ة مب�شاحبة )فريوز(، فكان عازف 
الفرقة االأول، ولكنه عرف طريق ال�شهرة مع تاأليف �شارات ومو�شيقى 
م�شل�شالت الدراما امل�رصية، من اأبرزها ترت م�شل�شل "ليايل احللمية"، 

اآدم". "عم  "عائلة احلاج متويل"،  "من اللي ميحب�ض فاطمة"، 

خت��ام حفل مهرجان "موازين" م��ع الفنانة اأحالم كان له ق�شة 
خمتلف��ة هذا الع��ام حيث كانت حري�شة عل��ى العمل ما بو�شعها 
لتاأم��ن ح�ش��ور جماه��ريي . فق��د ب��داأت التح�شري له��ذا احلفل 
م��ن اأك��ر م��ن �شه��ر اأي قب��ل و�شوله��ا اإىل املغرب. فق��د ذكرت 
لبع���ض القّيمن على املهرج��ان اأنها م�شتع��دة اأن تتكفل بكافة 
امل�شاري��ف املطلوب��ة لتاأم��ن جماه��ري حل�شور احلف��ل حت�شبًا 
للمقاطع��ة ال�شعبي��ة م��ن جه��ة وحت�شبًا حلف��ل الفن��ان العاملي 
louis fonsi الذي ح�رصته اأعداد هائلة من اجلمهور املغربي. 
وك��ان له��ا م��ا طلبت. فق��د نقلت حاف��الت كبرية جماه��رياً من 
�شواح��ي مدينة الرب��اط الأن جمهور الرب��اط مبعظمه توجه اىل 
حف��ل louis fonsiعلى من�شة ال�شوي�ش��ي.  وهذه املرة االأوىل 
من بداية مهرجان "موازي��ن" ن�شهد فيها حافالت لنقل الركاب 

مركونة اإىل جوانب الطرقات . 

بعد النجاح الذي حققه فيلم "اأنا تونيا"، وتر�شحة جلوائز 
االأو�شك��ار، اأعلنت املمثلة واملنتج��ة االأ�شرتالية مارغوت 
روب��ي، اعتزامها اإنتاج فيلمها القادم املقتب�ض عن اإحدى 
م�رصحيات الكاتب ولي��ام �شك�شبي املعا�رصة، والذي من 

املرجح اأن يبداأ عر�شه يف وقت الحق من العام احلايل.
وتتعاون مارغ��وت روبي يف هذا العمل، الذي مل يتم بعد 
االإف�ش��اح عن ا�شم��ه، مع �رصك��ة هولدم لالإنت��اج الفني، 
وبالتع��اون مع ا�شتديوه��ات "ABC"، والذي �شيتناول 
اإح��دى م�رصحي��ات ولي��ام �شك�شب��ري الت��ي مت اقتبا�شه��ا 
يف عم��ل تلفزي��وين للكاتب��ة جي��وال �شاندل��ر. �شيج��ري 
ومعاجلته��ا  الكال�شيكي��ة  �شك�شب��ري  تن��اول م�رصحي��ات 
دارامي��ًا، ولك��ن من منظور اأنثوي معا���رص، حيث �شي�شم 
فري��ق العم��ل القائم عل��ى االإنت��اج جمموعة م��ن الن�شاء 
اإىل جان��ب مارغ��وت روب��ي، ومنهن مواطنته��ا املنتجة 
واملمثل��ة تري�شي روبرت�شون. وبالرغ��م من عدم ت�رصيح 
مارغ��وت روبي باأي تعليق��ات حول هذا العم��ل، اإال اأنها 
�رصح��ت يف وق��ت �شاب��ق ع��ن اعتزامه��ا القي��ام بعم��ل 
فن��ي يف م�شقط راأ�شه��ا وبلدها اأ�شرتاليا. وم��ن املقرر اأن 
يعر���ض �شهر دي�شم��رب )كانون االأول( الق��ادم اأحد اأعمال 
النجم��ة مارغوت روبي بعنوان "م��اري ملكة ا�شكتلندا"، 
اإىل جان��ب حت�شرياتها يف الفرتة احلالي��ة للم�شاركة يف 
ع��دد م��ن االأعم��ال الفني��ة ال�شينمائية م��ن �شمنها فيلم 
"ذات ي��وم يف هولي��وود" وفيلم الفرق��ة االنتحارية ٢" 

و"�شافرات اإنذار مدينة جوثام".

اأع��رب الفن��ان العامل��ي لوي���ض فون�ش��ي Luis Fonsi ، يف 
اآخ��ر موؤمتر �شحفي للن�شخة احلالية م��ن موازين بدار الفنون 
بالرباط،ع��ن �شعادته بامل�شاركة يف هذه االحتفالية متوخيًا 
ق�شاء وقت ممتع يف اآخر ليلة من ليايل موازين لهذا العام اإىل 
جان��ب عدد من االأ�شماء املعروف��ة، م�شرياً اأنه �شمع الكثري عن 
املغ��رب لكن الوقت مل ي�شمح ل��ه باكت�شاف تفا�شيل هذا البلد 
املث��ري للف�ش��ول، "لكنني �شاأعود بالتاأكي��د، للعمل مع املنتج 

املغربي "ريدوان" الذي يعرفه اجلميع".
ال�شه��رية  اأغنيت��ه  حققت��ه  ال��ذي  ال�شاح��ق  النج��اح  وع��ن 
"دي�شبا�شيتو"، اأو�شح "لوي�ض فون�شي" انه ال يعرف ال�رص وراء 
ذلك معربا عن �شعادته بو�شولها اإىل عدد كبري من اجلماهري 
يف خمتل��ف البل��دان قائ��ال:" هن��اك اأعم��ال يقدمه��ا الفن��ان 
وي�شعر باأنها �شتنج��ح وحتقق درجات من االإعجاب واالإقبال 
والتج��اوب، وهناك اأغان ت�شعر اأنه��ا لن تنجح حتى واأنت يف 
بداية ا�شتغالك عليها، وبالن�شبة الأغنية "دي�شبا�شيتو"، �شعرت 
من��ذ البداية اأنها �شتنج��ح، لكني مل اأكن اأتخي��ل اأو اأتوقع اأنها 

�شتحقق كل هذا االنت�شار والنجاح".
والأن" فون�ش��ي" يزاوج يف م�ش��اره الفني بن الغناء والتمثيل 
يف نف���ض الوق��ت، فاإن��ه اأع��رب ع��ن حب��ه للتمثيل م��ن خالل 
م�شاركت��ه يف العدي��د م��ن االأعم��ال ، عل��ى غرار حب��ه الكبري 
للمو�شيق��ى . ويف هذا ال�شي��اق ذكر "اأنه يحلم باملو�شيقى منذ 
حداث��ة �شن��ه والأجل ذلك در�شه��ا على غرار ع���رصات االأطفال 
احلاملن باملو�شيقى". وبخ�شو�ض اأغنيته اجلديد "كاليب�شو" 
اأو�ش��ح فون�ش��ي اأنها حقق��ت �شهرة وا�شعة، لكنه��ا ال ت�شاهي 
النج��اح ال�شاح��ق الأغنية "دي�شبا�شيتو" الفت��ًا اإىل اأن توظيف 
لغات ع��دة يف االأغني��ات م�شاألة اإيجابية على غ��رار التعاون 

مع فنانن من العامل.

قلما نالت �شاعرة عربية با�شتثناء اخلن�شاء من احلظوة واالهتمام 
املفرطن ما نالته ال�شاعرة العراقية االأ�شهر نازك املالئكة.  واأغلب 
الظ��ن اأن االأمر عائد اإىل ندرة ال�شاعرات العربيات و�شط جمتمعات 
بطريركي��ة بامتي��از ت�شود فيه��ا ال�شطوة الذكورية عل��ى ال�شيا�شة 
والفك��ر وقواع��د ال�شل��وك ونظ��ام القيم، و�ش��واًل اإىل قواع��د اللغة 
واأحكامه��ا النحوية وال�رصفية. له��ذا ال�شبب؛ فاإن االحتفاء بنازك 
املالئك��ة مل ي�شتند فقط اإىل القيم��ة املو�شوعية والفعلية لنتاجها 
االإبداع��ي، ب��ل ب��دا احتف��اًء رمزي��ًا بج��راأة ال�شاعرة عل��ى انتهاك 
املحرمات وقدرتها على ك�رص »العمود« التقليدي الذي ربط ال�شعر 
بالفحول��ة، تاركًا للمراأة االأنث��ى دور امللِهمة ال امللَهمة واملنفعلة 
ال الفاعل��ة. �شحيح اأن الالوعي العرب��ي وامل�رصقي اجلمعي اأعطى 
ل�شه��رزاد احلق يف امتالك لغة امل�شافهة ال�رصدية، حيث بدا الكالم 
عا�شم��ًا من امل��وت وال�شمت مع��اداًل له، لكن ال�شحي��ح اأي�شًا اأن 
الكتاب��ة والتدوي��ن ظ��اّل يف عهدة الرج��ل وطوع خميلت��ه وبنانه، 
ع��دا ا�شتثن��اءات قليلة بينه��ا اخلن�ش��اء وليلى االأخيلي��ة وع�رصقة 
املحاربي��ة ووالدة بن��ت امل�شتكف��ي، وبع���ض ج��واري الع�ش��ور 
القدمي��ة وقيانه��ا. كان من الطبيع��ي اإذن اأن تالقي مغامرة نازك 
اجلريئة يف ك�رص نظام ال�شطرين والتاأ�شي�ض ملا عرف بال�شعر احلر 
كل ذلك ال�شدى االإيجابي الوا�شع يف اأو�شاط النقاد والقراء العرب 
املتعط�ش��ن اإىل من��وذج �شعري اأك��ر حرية وتنوعًا م��ن النموذج 
النمطي ال�شائد. لكن ان�شباب االهتمام على االأ�شبقية الزمنية بن 
ق�شي��دة »الكولريا« لنازك وب��ن ق�شيدة ال�شياب »هل كان حبًا؟«، 
ودون و�ش��ع الق�شيدت��ن يف ال�شياق االإجم��ايل لتجربتي ال�شاعر 
وال�شاعرة، يجعل مفهوم الريادة مقت�رصاً على اجلانب ال�شكلي من 
التجدي��د. ومبعزل عن التداخ��ل احلا�شل بن تاري��خ ن�رص ق�شيدة 
»الكول��ريا« يف نهايات عام 1947 وتاريخ ن�رص جمموعة ال�شياب 
»اأزه��ار ذابلة« يف االآونة ذاتها، الت��ي تت�شمن ق�شيدته التفعيلية 

االأوىل، ف��اإن م��ا يعط��ي جتربة ال�شي��اب ُبعدها الري��ادي االأكر 
ر�شوخ��ًا لي�ض ال�شبق الزمني وحده، ب��ل ا�شتمراره حتى النهاية 
يف رف��د جتربت��ه باأ�شب��اب التن��وع والتج��دد وال��راء الروؤيوي 
واالأ�شلوب��ي. ون��ازك الت��ي ت�ش��ري يف كتابه��ا النق��دي »ق�شايا 

ال�شع��ر املعا���رص« اإىل عثورها على مناذج م��ن ال�شعر احلر عائدة 
اإىل عل��ي اأحم��د باكثري وبديع حق��ي ولوي�ض عو���ض، مل تغفل من 
جهتها حقيق��ة اأن الريادة ال�شعرية ال تتحقق بفعل مغامرة �شكلية 
عر�شي��ة بقدر ما هي ثمرة وع��ي وت�شميم ومثابرة. لكنها ت�شيف�، 
اإنه��ا هي بالذات من تلقفت مع ال�شياب »ثمرة احلداثة النا�شجة«، 
وم��ن واكبت باللغة وال�شكل اجلديدي��ن حتوالت الع�رص املت�شارعة 
عل��ى ال�شعد التقني��ة واملعرفي��ة واجلمالية. اإال اأن ق��ارئ ق�شيدة 
»الكول��ريا«، التي نظمتها نازك مبنا�شب��ة الوباء اخلطري الذي فتك 
باألوف امل�رصين يف تلك الفرتة، ال يعر يف الق�شيدة على �شورة 
مباغت��ة اأو مقارب��ة خمتلفة للحدث، بل يبدو ل��ه التجديد مقت�رصاً 
عل��ى العن���رص ال�شكل��ي املتعل��ق بك�رص نظ��ام ال�شط��ور املت�شاوية 
للبيت ال�شعري. اإن اأي تنكر لدور نازك املالئكة يف عملية التحديث 
ال�شعري هو �رصب من �رصوب االإجحاف واالفتئات على احلقيقة. 
ومل تكن املوهبة وحدها هي التي وّفرت لل�شاعرة، التي حملت ا�شم 
الثائ��رة ال�شورية �شد االحت��الل الفرن�شي نازك العابد، �شبل القيام 
به��ذه املجازف��ة ال�شعبة، بل ال بد م��ن اأن ن�شي��ف اإليها احتجاج 
ن��ازك املبك��ر على ف�ش��اد الواقع وعقم��ه واهرتائ��ه، وتربمها بكل 
م��ا ميت ب�شل��ة اإىل ال�شطحية والدن�ض واالبت��ذال يف عالقة الرجل 

وق��د  اأ�شهم تكوينها املثايل بامل��راأة. 
ن�ش��ي  ما و لر ا
وجنوحه��ا 
ملبك��ر  ا
ىل  اإ

العزلة يف دفعها اإىل البحث عن معنى للكتابة م�شترت وراء ال�شطوح 
الظاه��رة للكلمات واملع��اين، كما ب��دت ت�شمية ديوانه��ا »عا�شقة 
اللي��ل« مبثابة ترجمة فعلية لرغبته��ا يف جمانبة الو�شوح النزق 
لنه��ار احلوا�ض، والبحث ع��ن احلقيقة يف »ليل املعن��ى« واأعماقه 
الباطني��ة.   لكن �شاحب��ة »�شظايا ورم��اد« ال تذهب يف املغامرة 
حت��ى نهاياته��ا، بل ه��ي تبدي توج�ش��ًا وريب��ة �شديدي��ن، ال اإزاء 
ق�شي��دة النر والنموذج التحديثي اجلذري ملجلة »�شعر« اللبنانية 
فح�ش��ب، بل اإزاء م�رصوع احلداثة بحد ذاته، حيث تعترب اأن الكتابة 
اجلدي��دة ما هي اإال نتيجة طبيعية لت��ربم جيلها باأ�شباح املا�شي 
وم�شام��ن ال�شعر القدمي »ريثما يتاح له اال�شتقالل الكامل فيعود 
اإىل ه��ذا الق��دمي بنظرة اأ�شفى وفهم اأعم��ق«!. واإذا كان التدوير من 
جه��ة ثانية هو العنوان االأه��م لتاأنيث الق�شي��دة العربية املنقلبة 
عل��ى نظامها العمودي الذكوري فاإن موق��ف ال�شاعرة ال�شلبي من 
التدوير واعتبارها اأن »ال�شعر احلر هو ذو �شطر واحد والتدوير فيه 
ممتن��ع« ه��و اأمر بالغ الغرابة، كما اأنه ين�ش��ف بع�ض اأجمل مناذج 
ال�شياب واأدوني�ض وحممود دروي�ض، و�شواًل اإىل ح�شب ال�شيخ جعفر 
ال��ذي تاأخذ عليه نازك مبالغت��ه يف التدوير والو�شل بن ال�شطور، 
يف حن اأن هذه امليزة هي واحدة من اأف�شل �شمات �شعره ووجوه 
جتربت��ه واأ�شلوب��ه. لكن الالفت هن��ا اأن نازك ما تلب��ث اأن تعرتف 
يف مقدم��ة اإح��دى جمموعاتها املتاأخرة باأنه��ا مل حت�شن التعامل 
م��ع القافية وال املباع��دة بن القوايف بغية اإف�ش��اح املجال للنمو 
الدرامي داخ��ل الن�ض. فنازك التي حتتفي بث��ورة العراق ال�شهرية 
ع��رب لغة �شطحي��ة ومبا�رصة تتمث��ل يف قوله��ا »جمهوريتنا دفقة 
خ��ري م�شكوبة- تقط��ر اإميانًا وعروب��ة- جمهوريتنا �ش��وٌء، عطٌر 
وعذوب��ة- تقطر م��ن اأحرفها الطيبة«، هي نف�شه��ا التي تطرح يف 
من��اذج مغايرة اأعمق االأ�شئلة واأكرها �شلة مبعنى ال�شعر، كقولها 
يف اإحدى الق�شائد: »ملاذا نعود؟ األي�ض هناك مكاٌن وراء الوجود- 
نظ��ّل اإلي��ه ن�شري وال ن�شتطيع الو�شوْل؟ هنال��ك ال يتكرر م�شهد هذا 
اجل��دار- وال �ش��كل هذا ال��رواْق- وال ير�شل النه��ر يف ملٍل نغمة ال 
تط��اْق- ن�شيخ لها باحتقاْر«، اأو قوله��ا يف مكان اآخر: »اأهذا اإذن 
ه��و م��ا لّقبوه احلي��اة؟ خطوط نظ��ل نخّططها فوق وج��ه املياه- 
واأ�ش��داء اأغني��ة فظة ال مت���ّض ال�شفاه؟؟ وهذا اإذن ه��و �رّص الوجود؟ 

ليال ممزقة ال تعوْد - واآثار اأقدامنا يف طريق الزمان االأ�شْم«. 

اأب��دت النجم��ة االأمريكية �شيلينا غومي��ز ا�شتيائها واأ�شفه��ا ال�شديدين 
فيم��ا يتعل��ق ب�شيا�ش��ات الهج��رة ل��الإدارة االأمريكية، والت��ي اأدت اإىل 
ف�ش��ل اآالف االأطف��ال ع��ن عائالتهم عل��ى احلدود، وذل��ك خالل حوار 
اأجرت��ه، على هام�ض العر���ض اخلا�ض االأول لفيل��م الر�شوم املتحركة 
"فندق ترن�شلفانيا ٣"، والذي جاء بالتزامن مع احت�شادات االآالف من 
املتظاهري��ن يف لو�ض اأجنلي�ض، �شد حملة القم��ع التي �شنتها حكومة 

الرئي�ض دونالد ترامب.
واعت��ربت غومي��ز اأن �شيا�شة ف�ش��ل االأطفال املهاجرين ع��ن ذويهم، 
الذي��ن يعربون احلدود، والت��ي انتهجته��ا االإدارة االأمريكية اأخرياً يف 
ظ��ل حماوالت وقف الهجرة غري ال�رصعي��ة "خميبة وحمبطة لالآمال"، 
قائل��ة: "عائ��الت املهاجري��ن ه��م اأ�شخا���ض ي�شعون للح�ش��ول على 
احلماي��ة واالأمان يف بالدن��ا وفر�شة للتفاهم واحلدي��ث ولي�ض القمع 

واالحتجاز".
واأو�شح��ت غوميز عرب ح�شابها على تويرت اأن هذا القرار اأمراً اأخالقيًا، 

وال عالقة له بال�شيا�شة"، موؤكدة اأن هناك الكثري من الغ�شب والتوتر، 
و�شمن��ت تغريدتها ب�شع��ارات املتظاهري��ن، بها�شت��اغ "يونيو ٣٠"، 
و"ابق��وا العائالت مع بع�شهم"، بح�شب ما ذكرت �شحيفة ذا هوليوود 

ريبورتر االأمريكية.
"ه��ذه  قائل��ة:  اعرتا�شه��ا  املك�شيكي��ة  االأمريكي��ة  النجم��ة  وتتاب��ع 
ال�شيا�شات توؤثر �شلبًا على العديد من االأ�شخا�ض القريبن مني"، فيما 
اأعرب��ت منتج��ة الفيلم مي�ش��ال مردوكا عن حزنه ال�شدي��د عند التفكري 
به��ذه ال�شيا�شات اجلديدة قائل��ة: "ال اأ�شتطيع التفك��ري باالأمر، واإال لن 
اأمتال��ك نف�شي من البكاء، ولذلك قمنا باإفتتاح الفيلم يف هذا التوقيت، 
ال �شيئ اأجمل من الذهاب لدور العر�ض و�شماع �شحكات االأطفال مع 
اأهاليه��م"، الفتة اإىل اأن ر�شالة الفيلم تدع��و اإىل تكون كما اأنت وتقبل 

االآخر.
يف املقاب��ل �شيتم طرح فيلم الر�شوم املتحركة "فندق تران�شلفانيا ٣" 

يوم ١٣ يوليو )حزيران( احلايل يف �شاالت العر�ض حول العامل.

نازك المالئكة تنتصر لألنوثة »المقيدة« بالشعر الحر رحيل أحالم

االن , وملتابعة اخر امل�ص����تجدات التي تظهر على ال�ص����احة العراقية والعربية والعاملية , وخلدمة 
االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب االجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�ص بنا, واأي�ص����ًا الدخول اإىل اأي �ص����فحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتابة اآرائك اخلا�ص����ة, كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل االإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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