
نشاطات املركز
االقليمي لثقافة الطفل

يف السماوة 
ضـمـن نــشـــاطــــاته لهـــذا
املوسم... قـدم املركـز االقليمي
لـثقـافـة الـطفل يف الــسمـاوة
عروضا مسرحية.. شملت اكثر
مـن خمـس عـشـرة مـســرحيـة
ابتـدائيـة.. وقـد تـوقف املـركـز
حــــالـيــــا عــن تقــــدمي هــــذه
العـروض.. نظـرا لقـرب حلـول
االمتحانـات النهائيـة.. علما ان
املــركــز سـيعـــاود تقـــدميهــا
لالطفــال يف جتمعـاتـهم خالل

العطلة الصيفية.
****

عرض جديد 
لفرقة مسرح ساوا 

بدأت فرقة ساوا يف سيدني
بعقـد جلسـاتها األوليـة املتعلقة
مبسـرحيتها الكومـيدية اجلديدة
)حـربــستــان( بعـد أن قـضت
الـفتــرة املـــاضيــة بــالـتهـيئــة
للمسرحية ولضم اكبر عدد من
املمـثلني العـراقـيني املتـواجـدين
علـى الساحـة االسترالـية حيث
أقــدم رئيـس الفـرقـة اخملـرج
موفق ساوا بدعوة مجموعة من
املمـثلني العـراقيـني لالستفـادة
من قــابليـتهم الفـنيـة يف هـذا

العرض اجلديد.
مسـرحيـة )حـربـستـان( هي
أول نص مـسرحي يتـطرق الى
موضوع احلرب االهلية والعنف
الـطــائفـي يف العــراق بجــرأة
نـاقـدة كـبيـرة وبــروح يغلفهـا
اخلروج عن املـألوف ولغـة فنية
كـــوميــديــة تـشــرح الــوضع
العـراقي بـإشكـاليـاته احلـاليـة
مبتـدئة من فتـرة دخول القوات
االمـريـكيـة الــى بغـداد والـى
الــوقت احلــالي واملـســرحيــة
كوميديـة هادفة يتـخللها فقرات
أستعـراضيـة ومشـاهـد بغـايـة
اجلـرأة. املسـرحيـة من تـأليف
الكاتب العراقي أحمد الياسري
ومن أخـراج اخملـرج العــراقي

موفق ساوا.
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وفاة الفنانة الكوميدية املصرية سناء يونس

من العالم

املعرض الشخصي اخلامس للفنان العراقي عبد االمير اخلطيب

يف العــاصمــة الفـنلنـديـة،
هلسـنكي، وعلى قـاعة كـاليري
الفنون  افتتح السفير العراقي
الــسيـد مـجبل الـسـامــرائي،
معــــرض الفـنــــان العـــراقـي
عبداالمـير اخلطيـب الشخصي

اخلامس.
ضم املعـرض اربعة اعـمال،
كل مـنهــا يـنقــسم الــى ثالث
اجـــزاء، احـــد اهـم االعـمـــال
يـنـتـمـي الــى فـن الـتــركـيـب
Installation، الـــذي ســـاد
يف اعمـال اخلطيـب يف الفترة
االخـيرة، سواء الـشخصية، او
املـشتـركـة الـتي اجنـزهـا يف

فنلندا وخارج فنلندا .
حتـضـــى اعمــال اخلـطـيب
بــاهـتمــام الــزوار واملتــابـعني
والـنقاد، فقد رصدت الصحافة
الفـنلنـديـة نشـاطـاته واعمـاله،
واعتبـره البعض مشـاكسا يف
الــتعــــــامل مـع اللـــــوحـــــة،
وخصوصـا بأحـداثه ثقوب يف

يف هلسنكي ...

فــاسـتخــدم كـثيــرا اخلــشب
والورق واملرايا والدمى والعاب
االطفـال مـن جنـود ودبـابـات،

وايضا الفراغ.
بقي ان نـذكــر، ان الفنـان
عبـد االمير اخلطيب، ومنذ عام
1997 وبــالتعـاون مع بـضعـة

فنانني تشكيليني اسس 
) شبكة الفـنانني املهـاجرين
يف اوربـــا (، والتـي مقــرهــا
هلــسـنكـي، وتـصـــدر مجلــة
شهـريـة بــاللغــة االنكـليـزيـة
اسـمهــا(  )الــوان كــونـيــة(،
وتضم قرابة 200 فنان ينتمون
الكثر من 40 بلدا، واستطاعت
الشـبكة ان تـنظم 17 معـرضا
عــامليــا يف 7 بلــدان اوربيـة،
وللشبـكة مساهمة فـكرية فاعلة
يف حوارات حـضاريـة تختص
مبفهــوم " الثقـافــة الثــالثـة "
ونــشـــاط الفـنــانـني املـنفـيـني

واملغتربني يف اوربا .

يغمـط العـمل الفـني ورســالته
وايضـا جهـد الفنـان، ويعتقـد
انه ال يـوجـد تعـبيــر دقيق ملـا
،Installation  يقابل مفهوم
ويـدعـو الـى تـركه مـثلمـا هـو،
مـثلمــا مت التعــامل مـع كلمـة
السيـريالية، والقبـول بها مثلما
هي، عبـد االميـر اخلـطيب يف
اغلـب اعمال املعـرض، واعماله
املشـابهة االخـرى، يسعـى الى
اسـتثمـار الرمـزي العـادي من
اجل خلق رمــز فني، ومـا دام
املنفى هو عملية بحث دائم عن
هـويـة لالنـســان املغتــرب عن
بالده وثقــافته، فـاخلـطيـب لم
يتــوان يف البحـث عن هـويـة
فـنيـة خـاصــة العمـاله، فـراح
يجرب على قـماشة اللوحة الى
جــانب االلـوان مـختلف املـواد
لـتكـون مـكملــة لبعـضهـا يف
توليف فنـي رصني ويؤدي الى
نـتـيجــة غــرائـبـيــة واحــدة،

علــى النــسيـان ومـكتــسبـات
معــرفيـة، وخـليـط من مـحيـط
مـتنـوع حــد الغـرابـة عــاشه
الـفنــان بعـمق مـن اجل فهـمه

وبالتالي محاولة معايشته " .
يف معـرضه احلـالي، الـذي
تنوعـت احجام اعمـاله، يحاول
الفنان ومن خالل التركيز على
تــوظـيف الـبــؤرة، مبعـنــاهــا
الفيزيـائي ومدلـوالتها الكـونية،
وايحـاءاتهـا اجلنـسيـة ايضـا،
لتكـون الـثيمـة االسـاسيـة يف
اعمـاله، ومـن خاللهـا يحـاول
تقــدمي افكــاره عن مــا يــدور
حــول االنــســان مـن اسـئلــة
كـــونيــة، اخلــطيـب يقــول انه
يـحاول مـقاربـة فكـرة الثـالوث
املقـدس باعـماله، لـذا ترك كل
عمل يـنقسم الـى ثالث اجزاء،
وهـو اذ يقـر بـصعـوبـة اللغـة
الـبصـريـة، فهـو يـعتبـراعمـاله
بعيدة عن املبـاشرة، وان لغتها
لغـة مهاجمة. هذا نلمسه متاما
مـن خـالل تلـك اللـمـــســــات
الغرائبـية التي يضيـفها الفنان
الـى تـركـيبــات اعمـاله فـثمـة
جذور دامية تتـدلى من ثقب /
بؤرة يف وسـط اللوحـة املطـلية
بـاالسـود يـاخــذ الثقـب شكل
تابـوت، وثمـة ثقب ميـتص اليه
خليط من دمـى جلنود ودبابات
واسلحة، وكأنه قطب مغناطيس
هائـل، اخلطيب يف حـديثه عن
اعمــاله املعــروضــة ال يـحبــذ
استخـدام الـصحـافـة الفـنيـة
العـربية مصطلح " فن التركيب
" عن نوعيـة اعماله، فهـو يراه

وجه اللـوحـة، وتعتقـد النـاقـدة
Stella Bott الفنية االيطالية
 taiيف دراســتهــــا )املــــادة
والفـضــاء( عـن اعمـــال عبــد
االميـر اخلطيب، بـأن الفنان ال
يكـتفـي يف اعمــاله بــاالبعــاد
التـقليـديــة الثالثــة، فهــو من
خالل تعامله مع الفراغ يحاول
ان يعطي بعدا رابعا، وهو هنا
الـزمن، ويشـيرالـدكتـور حسن
الـســـوداني الــى كــون عـمل
اخلطيب هـو " توظـيف معريف
ملفردات حيـاتية قـد تكون ذات
اشتـراكات مخـتلفة لهـم ثقايف
عـاملي "، امـا الفنـان والنـاقـد
علـي الـنجـــار، ففـي دراسـته
القيمـة عن اعمـال الفنـان عبد
االميـراخلـطيب، الـذي ضمهـا
دليل الفـنان االنيـق الذي حمل
صـور لبـعض اعمـاله، فـيشـير
الــى كــون اخلـطـيب " يـنفــذ
اعمـاله بقصـدية واضـحة، هي
خليـط من ذاكـرة تــستعـصي

القاهرة-اف ب: 
اعلـن رئـيــس نقــابـــة املهـن
الـتمثـيليـة الفنـان اشـرف زكي
وفاة الـفنانة الكوميـدية املصرية
سناء يـونس ظهـر السبت 20-
5-2006 يف مـــسـتــــشفــــى
كليـوبتـرا عن عمـر ينـاهـز 64

عاما بعد معاناة مع املرض.
وولـدت الفنـانـة الـراحلـة يف
مـدينـة االسكـندريـة عام 1942
وانـطلقت مـن مسـرح اجلـامعـة
خالل دراستهـا علـم االجتمـاع
وكـانت من الفـنانـات املتمـيزات
على خـشبة املـسرح الكـوميدي
ومـن اشهــر مــســرحـيـــاتهــا

مسـرحيـة "سك علـى
بنـــاتك" مع املـمثـلني
فــــــؤاد املهــنـــــدس
وشيــريهــان واحمـد

راتب.
وعــــــــــرفــــت يف
الـسينمـا التي قـدمت
فـيهـــا اكثـــر من 40
فيـلمــا. بيـنهــا فيـلم
"حمـام املالطيلي" يف
عــام 1973 و"جنــون
الشباب" عام .1980
وكـــانت 1986 ابــرز

سنـة يف عـملهـا الـسيـنمــائي
قـدمت خاللهـا اربعـة افالم هي
"سـري للغـايـة" و"حـد الـسيف"

و"اليوم السادس" و"اجلوع".
وعملت سناء يونس ايضا يف
الدراما التلفزيونية ومن اعمالها
الـتـي عـــرضـت قـبل عـــامـني
مسلـسل "الدم والـنار" لـسمـير
سيف ومـن تاليـف وحيد حـامد
وشـارك فيه فـاروق الفـيشـاوي

وفتحي عبد الوهاب.
وكـان اخـر عمل عـرض لهـا
على شاشة التـلفزيون املسلسل
العـــربـي "احلــــور العــني" مع

اخملرج السوري جندت انزور.

بون حتتفي بالثقافة العراقية
بون ـ فاتن اجلابري :

أفتتح يف مدينة بون األملانية
مهرجـان ميزوبـوتاميـا الثقايف
األول الــذي يـنـظـمه املــركــز
العـراقي األملـاني وذلـك مسـاء
يـوم اجلمعـة الثـاني عشـر من
أيـار  اجلاري وبحضـور نخبة
من املـثقـفني األملــان املـهتـمني

بالعراق وبالثقافة العراقية .
ويف بداية أحتفـالية األفتتاح
ألقـــــى األعالمــي العــــراقـي
)محمـد محبوب ( مديـر املركز
العراقي األملـاني كلمة تـرحيبية
باللغتني العـربية واألملانـية حيا
فيهـا املشاركني وتقـدم بالشكر
والـتقـديــر للجهـات األملــانيـة
واألوربيـة الــداعمـة ملهـرجـان
ميـزوبـوتــاميــا الثقـايف األول
مــؤكــدا أن هــذا املهــرجــان
سيـكون تقلـيدا ثقـافيـا سنـويا
ويسعـى الى تـسليـط األضواء
علـى الوجه احلضـاري للعراق
. وألـقت الــسيــدة ) فيــرينــا
رويتـر ( مديـرة املكتـبة العـامة
ممثل األدارة احمللـية يف مدينة
بون كلمة تـرحيبية عـبرت فيها
عن سعادتـها بأحتضـان مدينة
بـون ملهـرجــان ميـزوبـوتــاميـا
الـثقـــايف األول الـــذي أتـــاح
للمواطن األملـاني ولكل املهتمني
األطالع عن قـرب على الثقـافة

والفن واحلضارة يف العراق.
وقـالت أعتـدنا علـى متـابعة
أخـبـــار أعـمــــال العــنف يف
العــراق الـتـي تــودي بحـيــاة
املــدنـيـني األبــريــاء وأعـمــال
اخلـطف الـتي يـتعــرض لهــا
مـواطنـون أجــانب يف العـراق
ومن بينهم أملـان ، واليوم تتاح
لنا فرصـة ثمينة ملتـابعة أخبار

الفن والثقافة يف العراق.

وافتـتح املـصــور ) أحـســان
اجليــزانـي ( معــرضه ضـمن
فعـاليات املهـرجان الـذي يضم
صـورا تتحدث عـن العراق من
الــشمــال الـــى اجلنـــوب عن
النــاس واملـــدينــة والــطبـيعــة
والعـنف والـنــاس فـضال عـن
عـرض فـيلم تـوثـيقي قـصيـر
يـسجل فـيه الفنـان اجليـزاني
يــوميـات رحـلته الــى العـراق
خالل شهـر نـيسـان املـنصـرم
يف أطـــار أسـتعـــداده لهـــذا

املعرض.
والقـى اجليـزاني كلـمة عـند
أفـتتـاح معـرضه قــال فيهـا ،
هـــذا املعـــرض ميــثل رحلـــة
مـصــورة الــى العــراق حـيث
يـستـطيع املـشاهـد أن يتـعرف
عـن قــــرب علــــى تفـــاصـيل
األوضـاع الـراهنـة يف العـراق
مــوضحــا أنه قــام بتـسجـيل
معـانـاة النـاس يف كل مكـان
لــيقــــدم صـــــورة مخـتـلفــــة
التعـرضها وسـائل األعالم عن
حياة العراقيني اليومية. وتناول
الـدكتور  حـامد الـسهيل  يف
محــــاضــــرة له عـن تــــأريخ
ميــزوبــوتــاميــا حـيث كــانت
احلضـارات العـراقيـة القـدمية
التي وصفها بحضارة حياة ال
حضـارة موت كـما هـو احلال
مع احلـضارة املصريـة القدمية
التـي برعـت يف حتنيط املـوتى
وبنـاء القبـور العمالقـة املتمـثلة
باألهرامات. املوسيقار العراقي
) رائـد خـوشـابـا ( منح هـذه
األمـسيـة تـوهجــا ودفئــا من
خالل عـزف منفرد علـى العود
ملقطوعات موسيقية مختارة من

التراث املوسيقي العراقي .

هوليود-وكاالت:
وافق الـروائي الكـولـومبي غـابـرييل غـارسيـا
ماركيز أخيرا على حتويل روايته الشهيرة "احلب
يف زمن الكولـيرا" إلى فـيلم سينمـائي وذلك بعد
سنـوات طويلـة من رفـضه التعـاون مع هولـيوود

عاصمة السينما العاملية.
ونقلـت بعض وسـائل اإلعالم عن مـصادر يف
شـركـة "ستـون فـيللج بـيكتـشـرز"األمــريكيـة أن
مـاركيـز بـاع حقـوق الـروايـة مبـبلغ يتـراوح بني

مليون وثالث ماليني دوالر أمريكي. 
وأوضح املـنتج السينمائي سـكوت شتايندورف
أن األمر تطلب عامني شاقني من التفاوض إلقناع
ماركيز بـاملوافقة على بيـع حقوق الرواية، وأعرب
شـتايـندورف أنه  ثـابر بجـد ولم يفـقد األمل يف

السينـما يف الواليـات املتحدةمن يوميات “كان“
السـبت، إن الفيلم، الـذي أثار
ضجة واسعة، حصد نحو 29
ملـيون دوالر، وهـو أكبـر مبلغ
يحققـه فيلـم سيـنمــائي هـذا

العـــــام، بــــــدور العـــــرض
األمريكية.

وفـيلـم "شفــرة دافـنــشـي"
مـأخوذ عن روايـة حتمل نفس
االسـم، حـققـت مـبــيعــــات
قـياسية، للكاتب األمريكي دان
بـراون، ويقـوم ببطـولة الـفيلم

 كان - وكاالت:
حـقق هــيــثــم جنل املــمــثل
الراحل احمد زكـي مفاجأة عبر
ادائه  دور الفنـان عبـد احلـليم
حــافظ شـابــا يف فيـلم "حلـيم"
الــذي اخــرجه شــريف عــرفــة
وكتـب  السـينـاريـو له محفـوظ
عبـد الـرحـمن وانـتجته شـركـة
"غود نيوز" وعرض للمرة االولى
مــســـاء  اجلـمعـــة يف اطـــار
مهرجان كان السينمائي التاسع
واخلمـسني. وفـاجـأ هيـثم زكي
بقــدرته علـى االداء وحـضـوره
املميز يف اول دور سينمائي له،
عـلمــا  ان الــدور عــرض علـيه
صدفـة النقاذ الفـيلم الذي رحل
الفـنـــان احـمـــد زكـي اثـنـــاء
تصويـره. وقال هيثم ان الفضل
يف ذلك يعود الى اخملرج، بينما
اكد شريف عرفة ان احمد زكي
هـــو اول من قــال لـه ان هيـثم
ممـثـل فعلـي. واضـــاف هـيـثـم
لـوكـالـة فـرانـس بـرس ان اداء
الدور كـان حتديا كـبيرا اذ كان

حقق فيلم "شفـرة دافنشي"
أعلـى إيــرادات يحققهـا فـيلم

سينمائي، يف أول أيام عرضه
يف دور الـسينما، بـالعديد من
دول العالم، بلغت أكثر من 32
مـلــــيـــــــــــون دوالر، رغــــم
االحتجـاجـات الـواسعــة التي

قادتها الفاتيكان ضد الفيلم.
وقـال مسـؤولـون بـصنـاعـة

الشاشة، فيما قال شريف عرفة
ان  النجم االسمر اقنع اجلميع
طوال فتـرة التصـوير انـه بخير
وقـادر علـى االسـتمــرار حتـى

النهاية.
وقال االعالمي املصري عماد
الدين اديـب يف كلمة قـدم فيها
"حلـيـم" ان عـــــرض  الفــيلـم
"سيكـون ردا علــى الشـائعـات
الـتي قـالـت ان احمـد زكـي لم
يصـور سوى خمـس دقائق من
الـفيلم قبـل رحيله". وروى ممثل
شركة "غـودنيوز" املنـتجة للفيلم
انه تعهــد القيــام بثالثـة امـور
امام  احمد زكي، "اجناز الفيلم
وانتـاجه بـاحـدث التـقنيـات يف
لندن وعـرضه يف كان وهـو ما

حتقق اليوم.

"> "شفــــرة دافـنـــشـي"
يحقق إيرادات قياسية  

حتت صدمة  مـوت والده. وقدم
العرض االول للشـريط بحضور
فـريق الفـيلم ويف مقـدمه هيـثم
زكـي الــــذي ادى دور  عـبــــد
احلليـم شابـا، الى جـانب مـنى
زكي وسالف فواخرجي وجمال
سلــيــمـــــان الـــــذي ادى دور
الصحايف الذي يسأل حليم عن
حيـاته وعـزت ابـو عـوف الـذي
ادى دور املوسـيقار محمـد عبد
لـوهاب. وحـضر العـرض ايضا
الـنجمـان عـادل امـام ومحمـود
عبـد العـزيـز، واعقـبه حفل يف
فنـدق  الكارلتون احـتفاء باسرة
الفـيلم الــذي واجه الكـثيــر من
الـصعوبـات. ومثلمـا كانت روح
احـمـــد زكـي حـــاضـــرة بـني
اجلمهـور وفــريق الفـيلم، كـان
صـوت عبد احليلم  حاضرا يف
االمـسيـة الـتي اعقـبت العـرض
فـصدحت االغـنيات العـربية يف

فضاء مدينة كان.
وصفق اجلـمهور طـويال حني
ظهــر اسـم احمــد زكـي علــى

وتفـــوقـت إيـــرادات فـيلـم
"شفـرة دافنشي"، علـى نظيره
فيلم "مـهمة مـستحيلـة" اجلزء
الثــالث، مـن إنتــاج شــركــة
"بارامونت" وبطـولة النجم توم
كروز، والـذي جاءت إيـراداته
مخيبـة لآلمـال، بعـد أن حقق
نحـو 48 مليون دوالر يف أول
أسبــوع لـه، يف وقت ســابق

هذا الشهر.
ويف الــوقـت نفـــسه، جنح
فـيلـم "شفـــرة دافنــشي" يف
حتـطيم األرقـام القـياسـية يف
حجم اإلقـبال علـى مشـاهدته
بــدور السـينمـا يف إيطـاليـا،
حيث جتـاهل عـشرات اآلالف
مـن االيــطــــالـيـني دعــــوات

الفاتيكان ملقاطعة الفيلم.
وبـلغت إيـرادات الفـيلم يف
إيطاليا وحدها، أكثر من 2.6
مليون دوالر يف ليلة االفتتاح.
جـديـر بـالـذكـر ان شيفـرة
دافنــشي كــان فـلم افـتتــاح

"كان" لهذا العام.

النجم األمـريكي توم هـانكس،
احلـائز علـى جائـزة أوسكار،
واملمـثلــة الفــرنــسيــة أودري

تاوتو.
وبـدأت الـشـركـة املـنتجـة
"كـولومبيـا بيكتشـرز"، بعرض
الـفيلـم يف أسبـوع االفـتتـاح،
يف 3 آالف و735 دار عــرض
يف الواليات املتحدة، حيث بلغ
معـدل إيرادات الـفيلم حـوالي
7 آالف و764 دوالر، لــــكــل

شاشة عرض.
وقـال رئيس قـسم العالقات
وشؤون دور العرض بالشركة،
بول ديـرغاربـديان، الـذي كان
يقـوم بحصـر إيـرادات الـفيلم
"هــذا أول وأكبـر فـيلـم خالل
مـوسم الصيف احلـالي، الذي
فاقـت إيراداته كل التـوقعات"،
حسبما نقلت أسوشيتد برس.
وأشار ديرغاربديان إلى أنه
يتـوقع أن يجمع الفيـلم ما بني
60 و80 مليـون دوالر ، بنهاية

هذا األسبوع.

واخيرا ..أعمال ماركيز تتجه لهوليود 
احلصـول على املـوافقة "متـاما مـثل الشخـصية

الرئيسية يف الرواية".
وتعـد جتـربـة مـاركيـز مع اخملــرج اإليطـالي
فرانشيسكوروسـي هي األبرز جتاريا يف حتويل
كتبه إلى أفالم سـينمائيـة، وذلك من خالل إنتاج
فـيلم بنسخة إيـطالية عن روايـة وقائع موت معلن
عـام 1987 الــذي لعـب بطــولته املـمثل روبـرت

ايفيريت.
ونقلت صحـيفة"القـدس العربـي" وصف املنتج
شـتاينـدورف لروايـة ماركيـز بانـها افضـل قصة
حب كـتبت علـى االطالق. مبـوازاة قصـة روميـو
وجوليت. والذي اكد بانه الـشركة املنتجة ستبذل
قـصارى جهـودها الجنـاز"اجمل فيلـم يف تاريخ

هوليوود". 

فيلم وثائقي عن العراق يعرض فظائع احلرب
رويترز :

يــسـتـطـيع االمـيــركـيــون ان
يـشـاهــدوا لقـطــات للحـرب يف
العراق علـى شاشـات التلفـزيون
يـوم االحـد املـقبل فـيمـا حـذرت
وزارة الـــدفـــاع االمـيـــركـيـــة
)الـبنتـاجـون( من انهـا قـد تعيـد
الى اجلنود مشاعر الصدمة التي
واجهـوها خالل احلـرب.وتسـتعد
شبـكة )اتـش.بي.او( التلفـزيونـية
التي تبـث برامجهـا للمـشاهـدين
مقــابل اشتـراكـات مــاليـة لـبث
الـفيلم الوثـائقي "غرفـة الطواريء
يف بغداد" الذي يتـضمن مشاهد
مـن داخل احــد مــستـشـفيــات
امليـدانيـة تتـضمن جـراحـة بتـر
ولقـطات لـوفاة اجلـندي املـصاب
الكـوربورال روبـرت منيـنجر رغم
جهود املسعفني املضنية النقاذه.

وقال مـاثيـو اونيل وهـو واحد
من اثـنني من اخملـرجني شـاركـا
يف اعــداد الـفيـلم "امـل عنــدمــا
يشـاهـد الشـعب االميـركي هـذا
الفيلـم ان يكون فكرة اوضح عما
يتـذكره اجلنـود عندمـا يصـابون
باعراض صـدمة بعد احلرب وان

يـكون فكـرة افضل عن االسـباب
التـي يجب ان تـدفعنــا ملسـانـدة
هــؤالء اجلـنــود."وقــال اخملــرج
الثـاني جـون البـرت ان نقل تلك
املشـاهـد لالميــركيني هـو اكبـر
عمل وطـني يعتـقد انه اقـدم عليه
يف حيـاته. كـما ذكـر ان لقـطات
اكـثر تـصويـرا لبـشاعـة احلرب

حذفت من الفيلم.
وقال البـرت "تعمـدنا الـتراجع
لدرجة كبيرة. ما يحدث هناك يف
هذا املستشفى يثير اخلوف اكثر
ممـا ينـبغي يف فـيلم وثـائقي. ال
ميكـننـا ان نعـرض ذلـك."وسمح
البـنتاجون اللبـرت واونيل بدخول
املـستـشفـى امليـداني الـسـادس
والثـمانـني يف املنطـقة اخلـضراء
احلـصينــة يف وسط بغـداد دون
قـيــود. وسـيعـــرض الفـيلـم يف
قــواعــد عــسكــريــة يف انحــاء
الواليات املتحـدة وسيستخدم يف
تدريب افراد اخلدمات الطبية.لكن
كـبـيـــر االطـبـــاء يف اجلـيــش
االمـريكي اللفـتنانت جـنرال كفني
كــايلي اصـدر حتـذيــرا للجنـود

الذين سيشاهدون الفيلم.

جيرا برافاكي تتلقى التهاني من وصيفتيها بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون 

< يـوسف ابـو الفـوز


