
االحد  2  يناير 2011 15فنون
العنزي يحلل »عذابات آنا« في نادي الكويت للسينما

صابرين: لم أتخّل عن »الشيماء« بسبب أجري 
وخالفي مع سالف شائعة

أجمل أفالم بيرغمان، ملمحا الى أن بيرغمان 
استخدم تقنية اخراجية جديدة في الفيلم 
يبدو أنها حتمل أهدافا ترنو الى تأمل أفكار 
الفيلم ال حكايته، عبر قطع الفيلم بحوارات 
طبيعية م���ع االبطال االربعة غير مرتبطة 

باخليط العام لألحداث.

ضمن أنشطة ديوانية االفالم، عرض نادي 
الكويت للسينما الفيلم السويدي الشهير 
»عذابات آنا«، ضمن خماس���ية سينمائية 
يعرض خاللها خمس���ة م���ن أفالم املخرج 
واملؤلف واملنت���ج العاملي انغمار بيرغمان 
)1918-2007( وهي باالضافة الى »عذابات 
آنا«، اخلتم السابع، بيرسونا، العار، وأخيرا 
التوت البري، والفيلم من تأليف بيرغمان 
أيضا، ومن بطولة ماكس فون سيدو وليف 
أوملان وبيبي اندرسون وجوزيفسون ايرالند، 
وهو من انتاج عام 1969 ومدته 100 دقيقة، 
وقدم للفيلم مدير نادي الس���ينما، الزميل 
الناقد الس���ينمائى عماد النويري، وعليه 
عقب رئيس قس���م النقد في املعهد العالي 
للفنون املس���رحية د.عل���ي العنزي، الذي 
طرح في البداية تساؤالت عن سبب التئام 
شمل عشاق الفن الس���ابع حول بيرغمان 
مجيبا بالقول: ان أسبابا ال حصر لها تدعونا 
لتدارس بيرغمان وأبرزها أن كبار املخرجني 
على رأسهم كوبوال، كوبريك، سكورسيزي 
وودي آالن وغيرهم، عشقوا أفالمه بسبب 
جمال صورها ومهاراته السينمائية وروعة 
مؤلفاته، واعتبروه عبقرية ال ميكن االقتراب 

منها وكأنه شيء مقدس. 
وأشار العنزي الى أن فيلم »عذابات آنا« 
الذي عرضه نادي السينما، يعد واحدا من 

أكدت الفنانة صابرين أن انس����حابها من 
مسلسل »الشيماء« ليس بسبب إصرارها على 
تقاضي أجر مالي كبير كما روجت الش����ركة 
املنتجة للعمل، بل بسبب تأجيل التصوير مرات 
عديدة خالل الس����نوات األخيرة. وفي الوقت 
نفسه، نفت وجود خالفات مع الفنانة السورية 
سالف فواخرجي بسبب ترتيب األسماء في 
مسلس����ل »وادي امللوك«. وأشارت صابرين، 
في تصريح ملوقع »ام.بي.س����ي.نت« الى أنها 
التزال بطلة املسلسل وأنها غير معنية كثيرا 
بترتيب األسماء على »تترات« املسلسل، وأنه 

ال خالفات حول األجر على اإلطالق.
من جهة أخرى، أكدت صابرين انسحابها 
بالفعل من مسلسل »الش����يماء« الذي يضم 
جنوما عربا كثيرين، وأرجعت سبب ذلك إلى 
تأجيل بدء تصوير املسلس����ل عشرات املرات 
على مدى الس����نوات ال� 3 األخيرة، نافية أن 
يكون السبب هو طلبها أجرا 3 ماليني جنيه 
عن دورها في املسلس����ل، كم����ا رددت جهات 

اإلنتاج عقب انسحابها مؤخرا.

د.علي العنزي

صابرين

قال إن بيئته سر نجاحه وهّنأ قطر باستضافة كأس العالم 2022

فنان العرب: لم أهاجم فيروز.. والغناء مع مطربة »يلّطف الجو«

أكد فنان العرب محمد عبده 
املتابعني للمطربة  أنه من أشد 
اللبنانية الكبيرة فيروز، مشددا 
عل���ى أنها الباق���ي لنا من زمن 
املبدعني، وذلك في أول تعقيب 
له على تصريحه الس���ابق بأن 
خالف صاحبة »صوت اجلبل« 

مع الرحبانية مجرد دعاية.
واش���ار عبده ف���ي مؤمتر 
صحافي عقده امس االول، قبل 
س���اعات من احيائه حفل ليلة 
اخلتام مبهرجان الدوحة الغنائي 
العاش���ر الى جانب التونسية 
لطيفة، قائال: أنا من أشد املتابعني 
للسيدة فيروز، فهي الباقي لنا 
من زمن املبدعني، وفي تصريحي 
قصدت أن أي حفل يقدم له دعاية، 
وحتى أم كلثوم كانت تعمل لها 

دعاية قبل احلفل، وهو تصريح 
عادي.

واضاف ان االغنية اخلليجية 
اليوم مكانتها وفرضت  أخذت 
نفس���ها، مل���ا فيها م���ن أصالة 
وارتباط باالرض، كلمة وتلحينا 
وأداء، مؤكدا أنه من الطبيعي أن 
تتالحق االصوات لتأخذ نصيبها 
من هذه احلصة، مش���ددا على 
أن كثيرا من االصوات العربية 
أثبتت جدارتها بالغناء اخلليجي، 

السيما يارا، وأصالة، وأنغام.

سر التألق

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
سر تألقه وش���بابه، قال فنان 
أنني أغني  العرب: وراء ذل���ك 
باحس���اس ومن قلبي، والنني 

من منطقة بالس���عودية ميتاز 
أهلها بأنهم يظلون شبابا مهما 
التابعة  ال���درب  كبروا »مدينة 
ملنطقة جازان الواقعة في اجلزء 
اجلنوبي الغربي للمملكة العربية 

السعودية«.
وعن س���ر اختي���اره دائما 
مطرب���ات للغن���اء معه���ن في 
املهرجان���ات الغنائي���ة، مث���ل 
االماراتية أحالم في العام السابق 
مبهرجان الدوحة، ولطيفة هذا 
العام في املهرجان ذاته، ونوال 
الكويتي���ة في مهرج���ان »هال 
فبراير« املقبل، قال عبده: الغناء 
مع مطربة يلطف اجلو، وأنا أحب 
صوت ن���وال، وهو خليط بني 
الغن���اء العراقي والكويتي، أما 
أحالم فصوتها خليجي صاف، 

اش���تهرت على النطاق العربي 
بالص���وت اخلليجي، وهذا هو 
قصدي، ولو أني ال أحب صوت 
ن���وال ملا قدمتها ف���ي مهرجان 
»اجلنادري���ة« كأول ص���وت 

نسائي.

الصوت الجميل

وعل���ق محم���د عب���ده على 
احتضان���ه الفنانني بقوله انه ال 
يسميه احتضانا، بل هو تقدمي 
فرص ملوهوب، كما فعل عمالقة 
الفن، مثل وديع الصافي مع جنوى 
ك���رم، وقال: في النهاية الصوت 
اجلميل هو الذي يفرض نفسه.

وعما يقال عن أن سبب ظهور 
االغاني الهابطة هو غياب الفنانني 
الكبار وقلة انتاجهم، أوضح فنان 

الع���رب أنه في كل وقت وعصر 
يقال نف���س الكالم، واضاف:هذا 
اجليل يريد أن يثبت مكانه، ومن 
حقه أن نترك���ه ليكتب تاريخه 
بي���ده، يخطئ ويصي���ب، وفي 
النهاية يبق���ى العمل الصحيح، 

والزائف يزول.
وعلق على فوز قطر باستضافة 
املونديال، قائال: نحن مسرورون 
جدا لدول���ة قطر بفوزها، وقطر 
الى املستقبل في االغنية  تنظر 
وفي كل ش���يء، ومن يولد يوم 
2011/1/1 سيحضر مونديال 2022 
في هذا البلد بنظرته املستقبلية 
املتفائلة التي تلغي ثقافة االحباط، 
وأهنيهم على أن يحتضنوا كأس 
العالم. اهلل يحيينا ويحييكم حتى 

نلحق ذلك.

فنان العرب محمد عبده الفنانة الكبيرة فيروز


