
السبت ١٥ صفر ١٤٣١هـ- ٣٠ يناير ٢٠١٠م - العدد (١٠١٢٩)

الـرايـــــــة

األسبوعية

17 نجوم 

وفنون

أعمال فنان العرب في (آمر تدلل) 

يبث  والــذي  تدلل)  (آمــر  [: يقدم برنامج   - الدوحة 

الخامسة  -الساعة-  اليوم  الخليج مساء  إذاعة صوت  أثير  عبر 

مساًء ويستمر لمدة ساعتين على الهواء مباشرة حلقة خاصة 

ومميزة كعادته كل سبت يقدم ما هو جديد في هذا البرنامج 

اليومي.

والحصرية  الخاصة  الجلسات  من  مجموعة  يقدم  حيث 

لإلذاعة والتي تغّنى بها كبار ونجوم الغناء في الخليج والوطن 

العربي حيث ستكون حلقة اليوم ألعمال فنان العرب محمد 

والخليج  قــطــر  فــي  المطربين  كــبــار  بــهــا  تغنى  والــتــي  عــبــده 

(تنشد عن  أغنية  األعــمــال  هــذه  بين  ومــن  العربي  والــوطــن 

الحال) للفنان عبدالعزيز الضويحي وأغنية (آه ياويلي) للفنان 

البرنامج  ويستقبل  نوال  للفنانة  (أيــوه)  وأغنية  الكبيسي  فهد 

ترشيحات وتصويت المستمعين على األرقام التالية من قطر 

اإلمــارات ٦٩٦٤  الجوال ٨٢٣٨٨ ومن  السعودية  ٩٢٨٩٧ ومن 

وعمان موبايل ٩٠٢٤٦ وعمان النورس ٩٠٦٤٤ حيث ستتوقف 

األغنية  لتبث  مساًء  والنصف  السادسة  تمام  في  الترشيحات 

الفائزة قبل نهاية البرنامج.

الجدير بالذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم رجاء سلمان 

ويبث في تمام الخامسة مساًء ويستمر حتى السابعة.

لن أتخلى عن "الظواهري" 

القاهرة – دينا محروس:

أكد الفنان الشاب  أحمد عز أنه لن يتخلى عن سيناريو فيلم "الظواهري" 

في  الثاني  والــرجــل  الظواهري  أيمن  وشخصية  القاعدة  تنظيم  يتناول  الــذى 

القاعدة بعد أسامة بن الدن، رغم ردود االفعال المتبانية التي توالت بعد االعالن 

عن الفيلم خالل االيام الماضية.مؤكدا انه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع 

السيناريست حازم الحديدي والمخرج أحمد عالء لالستقرار على باقي تفاصيل 

وكان  البطولة.  دور  أمامه  ستجسد  التي  الفيلم  بطلة  اختيار  وكذلك  الفيلم  

المخرج أحمد عالء قد قام بترشيح دنيا سمير غانم للقيام بدور البطولة أمامه 

الجاري  الشهر  النهائية بعد، وحدد أحمد عالء أواخر  ولكنها لم تبد موافقتها 

كميعاد مبدئي لبداية تصوير مشاهد الفيلم الخارجية في شوارع القاهرة، تدور 

التي تجعل أي شخص  االجتماعية واالقتصادية  الظروف  الفيلم حول  أحــداث 

طبيعي يتحول في النهاية إلي شخصية متطرفة طبيبا.

يذكر ان  عز تعرض خالل األيام الماضية لشائعة تتحدث عن زواجه سراً من 

المطربة أنغام وتردد أنهما سافرا لقضاء شهر العسل بالخارج فحرص أحمد 

التي طاردته خاصة أنها  الشائعات  عز على نفيها والتأكيد على أنها من أطول 

انطلقت مطلع صيف العام الماضي بعد ظهوره في إحدى حفالت أنغام ورغم 

أكثر  ليس  قوية  صداقة  يجمعهما  ما  أن  على  والتأكيد  الشائعة  بنفي  قيامهما 

فوجئا بتناثر نفس الشائعة وعلى نطاق أوسع مع بداية هذا العام ٢٠١٠.
أحمد عز محمد عبده

غادة عبد الرازق
 في «حفلة نصف الليل»

عــبــدالــرازق  غـــادة  الفنانة  تستعد 

لبطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان 

«حـــفـــلـــة نـــصـــف الـــلـــيـــل» ومـــرشـــح 

نصار  ايـــاد  الــفــنــانــان  معها  للبطولة 

الكدواني ويخرجه محمود  وماجد 

كامل، وتــدور أحداثه في إطار من 

التشويق واالثارة.

«مخّيلة الدكتور بيرناسوس» ..الخيال وإبهار الصورة
كتبت: نور شاهين

ــلــة  "مــخــّي فــيــلــم  أن  شـــــّك  ال 

مليئة  رحلة  بارنسوس"  الدكتور 

بها  التي يمتزج  بالغرابة والسحر 

الّلون والصورة، الخير والشّر في 

المتنّقلة  الــمــغــامــرات  مــن  قــالــب 

بين كل شخصّية من شخصياتها 

وبغّض  فــــرادة.  مــن  تحمله  ومــا 

الحبكة،  الفيلم،  النظر عن قّصة 

الـــمـــؤثـــرات واإلنــــتــــاج فــــإن فــكــرة 

اســـتـــمـــرار الــعــمــل عــلــى تــقــديــمــه 

بــحــّد  الـــعـــام ٢٠٠٩  فـــي  لــيــعــرض 

باستقطاب  وكفيلة  ملفتة  ذاتها 

الجمهور كونه الفيلم األخير الذي 

كان يصّوره الممثل هيث ليدجر 

قبل وفاته في العام ٢٠٠٨. 

تــكــمــلــة  أن  الـــمـــفـــارقـــة  لـــكـــن 

من  ثالثة  يــد  على  جــاءت  الفيلم 

الممثلون  وهــم  الممثل  أصــدقــاء 

الــمــعــروفــون جــونــي ديـــب وجــود 

لــو وكــولــيــن فـــاريـــل... فــكــان في 

ليدجر  هيث  من  "فيلم  النهاية 

ــيــد ذكــــرى  ــتــخــل وأصـــــدقـــــائـــــه" ل

الممّثل الراحل بعد وفاته. 

خياليًة  قّصًة  الفيلم  لنا  يقّدم 

من خالل "الدكتور بيرناسوس" 

التحّكم  الــقــدرة على  لــديــه  الـــذي 

بخيال اآلخــريــن والــذي ال ينفّك 

يـــراهـــن مـــع الــشــريــر أو "الــســّيــد 

ـــى أمـــــــــوٍر مــخــتــلــفــة  نـــــيـــــك"، عـــل

فــيــتــنــافــســان فـــي كـــل مـــــّرة على 

شــــــرٍط جــــديــــد. "بـــيـــرنـــاســـوس" 

وفرقته الموسيقّية لم ينجحا في 

مجيء  لكن  الجمهور  استقطاب 

"طوني" ودخوله حياتهما بشكٍل 

فجائّي قلب الموازين. 

فــــي الـــفـــيـــلـــم تـــصـــويـــر لــرغــبــة 

اإلنــــســــان بـــالـــوصـــول إلــــى مــــراده 

وانــســيــاقــه فـــي عــالــم الــمــغــريــات 

الــســحــر وصـــراع  واألحـــــالم، لعبة 

الــخــيــر والـــشـــّر  وكــذلــك االنــتــقــاد 

مــن خــالل فــكــرة غسيل األمـــوال 

وعــدم  الخيرّية  المؤسسات  عبر 

ديـــلـــي  "ذا  صـــحـــيـــفـــة  تــــصــــديــــق 

مــيــرور".ال بــّد إلــى اإلشــــارة بأن 

ـــيـــدجـــر أعــــطــــى الــكــثــيــر  هـــيـــث ل

للشخصّية وحركات وجهه بدت 

بحركات  كــبــيــٍر  حـــدٍّ  إلـــى  شبيهة 

"الــــجــــوكــــر" وهـــــو الـــــــدور الــــذي 

جائزة  عنه  ونـــال  بتقديمه  بــرع 

األوســـكـــار أمـــا جــونــي ديـــب فقد 

ومصنع  "شـــارلـــي  بفيلم  ذّكـــرنـــا 

الــــشــــوكــــوال" مــــن خـــــالل األلــــــوان 

في  تمثيلياً  دوراً  ولعبه  الفرحة 

على  رئيسي  بشكٍل  يعتمد  فيلٍم 

تقنّيات الصورة.

وفاة هيث ليدجر 

ــة في  ــّي ــيــدجــر الــفــجــائ وفـــــاة ل

مــــنــــتــــصــــف الـــــتـــــصـــــويـــــر دفــــعــــت 

بــالــمــخــرج تـــيـــري غــلــيــام بــدايــة 

األمر إلى نعي الفيلم نفسه مسّلماً 

هي  لكن  تكملته،  بــعــدم  الــجــدل 

التي  نفسها  الــحــزيــنــة  الـــظـــروف 

بشكٍل  الــقــّصــة  قولبة  إلــى  دفعته 

جــــديــــد وطـــــــرح أفــــكــــار جـــديـــدة 

قّدم  أن  النتيجة  فكانت  إلنــقــاذه 

فـــيـــلـــمـــاً أفــــضــــل مــــن الـــــــذي كـــان 

المراد  بالشكل  استمر  لو  يتوّقعه 

ثالثة ممثلين  شــارك  وبذلك  له. 

مــعــروفــيــن فـــي تــكــمــلــة الــرحــلــة 

التي لم يكملها صديقهم، وتوّلى 

كـــل مـــن جـــونـــي  ديــــب وجــــود لو 

الشخصّية  لــعــب  فــاريــل  وكــولــيــن 

ببطولتها،  يقوم  هيث  كــان  التي 

كـــل عــلــى طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة ما 

أضــــاف إلـــى شــخــصــّيــة "طــونــي" 

تناغما مع  نكهة وبعداً مختلفين 

جوني  الخيالّية.لعّل  الفيلم  قّصة 

ديــب أفــضــل مــن قــام بلعب دور 

"طوني" والطريقة التي ظهر بها 

كانت  ليدجر  هيث  دور  ليكمل 

فكرة  خـــالل  مــن  تــمــامــاً  مقنعة 

المرآة التي تبّدل المالمح، وذلك 

عــنــدمــا ظــهــر بــشــكــل الــشــخــّصــيــة 

الخارجّية  مالمحها  تبّدلت  التي 

السحرية  المرآة  دخولها  بمجّرد 

وهـــي فــكــرة لـــم تــبــعــد الــمــشــاهــد 

تباعاً  ليليها  األحــداث  تسلسل  عن 

ظــهــور كــل مــن جـــود لــو وكولين 

أن  مــع  نفسها  بالطريقة  فــاريــل 

األخير كانت قد عرضت صورته 

تمثيلياً  ظــهــوره  قبل  ذكــي  بشكٍل 

مــــن خـــــالل إعــــــالن مــــصــــّور فــي 

مجلة حرصت بطلة القّصة على 

االحتفاظ بها وإن كانت األحداث 

التي كان بطلها مختلفة بإيقاعها 

ــــا ســـبـــقـــهـــا كـــونـــهـــا أظـــهـــرت  عــــّم

الــشــخــصــّيــة بــشــكــٍل مــخــتــلــف عن 

الذي رسمت عليه في البداية. 

ـــخـــيـــال مــفــتــاح  الـــنـــتـــيـــجـــة... ال

الثالثة  الممثلين  انخراط كل من 

في لعب شخصّية واحدة لتكملة 

دور ممثل واحد. 

     األزياء والصورة تغلبتا على 

المضمون

برناسوس"  الدكتور  "مخّيلة 

هو عالم سحرّي من األلوان التي 

بمخيلتنا  معها  ونــذهــب  تفتننا 

األحــــــالم  أرض   نـــحـــو  بــــعــــيــــداً 

المفروشة بالغرابة. لكن التركيز 

عــلــى الـــصـــورة كـــان أكــثــر بكثير 

مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــمــضــمــون، 

فـــــبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــــى الــــــرســــــوم 

تقنيات  عبر  بحرفّية  المشغولة 

الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر، كــــــان لــلــمــالبــس، 

وتبّرجهم   الممثلين  تسريحات 

أيــضــاً وهو  اإلبــهــار  حّصتها مــن 

ما حذا بالفيلم ألن يرّشح ألكثر 

أفــضــل شعـــــــر  عــن  جــائــزة  مــن 

جوائـــــــز  بــيــنــهــا  مـــن  ومـــاكـــيـــاج 

البريطانية  (األكاديمية  "بافتا" 

كما  والتلفزيون)  السينما  لفنون 

وتــــــــــم  أزيــاء  أفضل  جائزة  نــال 

اختياره كأفضل فيلم "فانتازيا" 

العلمي  الــخــيــال  مجلة  قبل  مــن 

اإللكترونية. 

مليئة  كّلها  تكن  لم  ساعتان، 

بــالــمــغــامــرة فـــوتـــيـــرة األحـــــداث 

اخـــتـــلـــفـــت وبـــــعـــــض الـــمـــشـــاهـــد 

بــل والمست  مــبــّررة  غير  كانت 

الــســخــافــة ومــنــهــا مــشــهــد رقــص 

ابــــنــــة الــــدكــــتــــور "ســـكـــرامـــبـــي" 

والــــشــــريــــر الــــــــذي كـــســـر حـــالـــة 

عصفت  التي  والحزن  المفاجأة 

بــهــا، فــكــان مــشــهــداً غـير مــبــّرراً 

أضـــيـــف إلـــيـــه اخـــتـــفـــاؤهـــا خلف 

المرآة بشكٍل مبهم. مشهد رأس 

بشكٍل  بــيــرنــاســوس"  "الــدكــتــور 

ـــم يكن  كــبــيــر وســــط الــــرمــــال ل

موّفقاً أيضاً إضافة إلى الغموض 

المشاهد  تترك  لّف أحداثاً  الذي 

فــي عــمــلــّيــة مــن الــتــكــّهــن كــوفــاة 

"سكرامبي" وظهورها مجّدداً، 

واكــــتــــفــــاء والـــــدهـــــا الـــمـــتـــحـــّرق 

من  إليها  بالنظر  لرؤيتهـــــــا 

بــعــيــد والـــــعـــــودة لــلــعــمــل مــع 

الشرير.

آخر أفالم «هيث ليدجر»

لقطة من الفيلم

كتب – محمد السعدي:

انـــتـــهـــى الــمــلــحــن الــقــطــري 

من  المناعي  اهللا  عبد  الــشــاب 

الــخــاصــة  الــمــوســيــقــى  تسجيل 

بـــــإعـــــالن الـــــدوحـــــة عـــاصـــمـــًة 

لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة حــيــث تم 

األوركــســتــرا  بفرقة  تسجيلها 

بــالــقــاهــرة فــي اســتــوديــوهــات 

ART وقام بتوزيعها كل من 

هشام جبر وتامر فايضي.

للراية  المناعي  أوضح  وقد 

لقد تم تكليفي من قبل وزارة 

بأن  والتراث  والفنون  الثقافة 

أقــــوم بــوضــع مــوســيــقــى تعبر 

عــــن ثـــقـــافـــة قـــطـــر والــخــلــيــج 

العربية بحيث تصبح  والدول 

هــــي الـــمـــوســـيـــقـــى الــرئــيــســيــة 

الــمــصــاحــبــة إلعــــالن الــدوحــة 

عـــاصـــمـــًة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة، 

هـــذا  أن  الـــمـــنـــاعـــي  وأضـــــــاف 

العمل عبارة عن مزيج لثقافة 

الشعب العربي بشكل عام فقد 

اللحنية من  الجمل  استوحيت 

ـــــراث وفــلــكــلــور قطر  واقـــــع ت

العربية  الدول  والخليج بعض 

بـــوجـــود جــمــلــة لحنية  وذلــــك 

الواقع وعن  أساسية تعبر عن 

ثقافة وتراث الشعوب العربية 

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــي مــقــســمــة 

ـــوعـــة يــتــم  ـــى مـــقـــاطـــع مـــن عـــل

القنوات  عبر  بــاســتــمــرار  بثها 

والمحطات المحلية المختلفة 

وبعض القنوات الخارجية.

إلى أن هذه  المناعي  وقال 

قيمة  بــوضــع  تساهم  األعــمــال 

القطري  للملحن  عالية  فنية 

في كل مكان وإدراكه بحجم 

الــمــســؤولــيــة ويـــدل أيــضــاً على 

وإدراكهم  المسؤولين  حرص 

القطري  الملحن  بوجود  التام 

وتربعه مع إخوانه في الوطن 

العربي في األماكن المتقدمة 

نظراً لجودة األعمال المقدمة 

إلــــــى أن مــثــل  مــــشــــيــــراً  مـــنـــه 

ـــمـــحـــافـــل الــرئــيــســيــة  هــــــذه ال

تــصــقــل الـــمـــواهـــب اإلبـــداعـــيـــة 

ومنحه  الــشــاب  الملحن  لــدى 

الفرصة الكاملة للتواجد أيضاً 

كما يحق لنا أن نفخر بوجود 

شـــبـــاب قـــطـــريـــيـــن مــبــدعــيــن 

أو  بشكل  التلحين  مجال  فــي 

بآخر.

المناعي يلحن موسيقى

 إعالن الدوحة عاصمة الثقافة

 عبد اهللا المناعي

الملتقى الثالث
#فالم الرسوم المتحركة 

بالقاهرة فبراير
القاهرة –  دينا محروس:

تنطلق فى الفترة من ٣ الى ٩ فبراير القادم فعاليات الملتقى الثالث 

ألفالم الرسوم المتحركة  المصرية  الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية 

بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة  وذلك بمركز طلعت 

حرب الثقافي.  

الملتقى  الثقافية بأن  التنمية  ابو سعدة مدير صندوق  وصرح محمد 

مــرور مئة عام على  بمناسبة  االحتفال  فعاليات  العام ضمن  يقام هذا 

منهم  فيلما   ٧٠ من  أكثر  فيه  ويــشــارك  العالم  في  المتحركة   السينما 

٤١  فيلما داخل المسابقة يمثلون جهات إنتاج وأفالم الرسوم المتحركه 

المختلفـــــــــــة  ويقام حفل اإلفتتاح مساء األربعاء ٣ فبراير ويتم فيه تكريم 

الشحري  الراحل  المخرج   ) وهـــــــــــــم  المتحركة في مصر  الرسوم  رواد 

فايزة  المخرجة   – ملكة  الراحله  المصورة   – زكـــــــــــــــي  العليم  عبد  د.   –

حسين ) 

ومن المقرر ان  تقام ثالث ندوات رئيسية يشارك فيها المتخصصون 

والمهتمون بصناعة أفالم الرسوم المتحركة.

ورسوماتها  المتحركة   الــرســوم  الفــالم  معرض  الملتقي  ويصاحب 

ومستلزمات اإلنتاج ويقام على مدار األسبوع ورش فنية مجانية للشباب 

واألطفال لتعليمهم خطوات صناعة أفالم التحريك.


