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( الزمان ) تطمئن على صحة سلطان األغنية السبعينية 

وسيقى اجلـاز في السعوديـة يوم اجلمـعة في اليوم الـثاني للمـهرجان الذي وسيـقى في أول مهرجـان  { الرياض (رويتـرز) - تمايل رجـال ونساء على أنـغام ا
ـوسيقية شـاهدة الفرق ا ـهرجان  ملـكة في اآلونة األخيـرة للتخـلص من صورتها احملـافظة. وتدفق سعـوديون وأجانب على ا يستمـر ثالثة أيام ويعكـس جهود ا
من الرياض وبـيروت ونيـو أورليانـز. وغنى اجلمهـور عندمـا أدى الفنـان اللبـناني شادي نـاشف أغنيـة (هوتيل كـاليفورنـيا) لفـرقة إيجـلز األمريـكية في حلـظة غير
اضي احلفالت التي تـشهد غناء وقالت إنهـا مضرة ومفسدة. وأعلنـت الهيئة العامة نكـر في العام ا عروف والنهي عن ا ملكـة بعد أن أدانت هيئة األمر بـا معتادة في ا
اضي. وخـطط الترفيه مدفوعة في للترفيه يوم اخلـميس أنها ستنظـم أكثر من خمسة آالف عرض ومـهرجان وحفل في العام اجلـاري وهو ضعف العدد مقـارنة بالعام ا
األساس بأهـداف اقتصـادية وذلك في إطـار برنامج إصالحـي لتنـويع االقتصـاد بدال من اعـتماده عـلى النفط وإيـجاد قـطاعات جـديدة توظف الـشبـاب السعـودي. وتمثل
سرح نطقة أمام ا هـرجان  تقسيم ا خطط الترفيه أيضا تغييرا في احلـياة االجتماعية السعودية وتخـفيفا تدريجيا للفصل بـ اجلنس رغم استمرار القيود. ففي ا

إلى قسم أحدهما للرجال واآلخر للنساء لكن اجلماهير كانت من اجلنس في أماكن جلوس العائالت على اجلانب وفي اخللف.
وقال صالح الـزيد وهو مـوسيقي سـعودي من فرقـة (من الرياض) ”جدا جدا بـفرح أني صحـيت من سريري الـيوم الـصباح ورحت مـهرجان اجلـاز وقدمت فيه جـمهور زيي

أبناء بلدي زيي زييهم كلنا أخواني وأخواتي شعور ما فيني أوصفلك إياه.“

رسالة الرياض
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الدم متـخثـرة بقدمي وتـكلـلت العمـلية
بــالــنـجــاح ) وشــكــر فـرحــان الــكـوادر
الطبيـة وكافة وسائل االعالم والزمالء
الذين تـوافدوا للمـستشفى لـالطمئنان
على حالـته الصحيـة .وتناقلت وسائل
االعـالم كــــافـــــة ومـــــواقع الـــــتــــواصل
االجــتــمــاعي نــبــأ دخـول فــرحــان الى
ـــســـتــــشـــفى حــــيث تـــمــــنى زمالؤه ا
واصـدقاؤه وجـمـهوره الـكبـيـر الشـفاء
ن عليه ولى ان  العاجل له سائل ا

بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجل
ـســتـشـفى ومــغـادرة ا
فــي اقــــــــــــــــرب وقـت .
وزارت وفــود كـــبــيــرة
ـثقف من الفـنان وا
سـتشفى لالطـمئنان ا
عـلى حـالـته الـصـحـية
ولـكن الـكوادر الـطبـية
مـــــنــــعـت من زيـــــارته
حلـ اسـتقـرار حـالته

الصحية .
WOzUMſ rŠö

ويـــــــؤسس الــــــرائــــــد
محسن فرحان مدرسة
كـبيـرة تـأثـر بهـا كـبار
ــــلــــحــــنــــ  ودامت ا

وسـيـقى رحـلـته نـحـو  40 عامـاً مـع ا
الحم الـغـنـائـية  توّجـهـا بـعـشـرات ا
ولـد فــرحــان في مــديــنـة الــكــوت عـام
 1947  انــتــقل وعــائــلـتـه الى مــديــنـة
كـــربالء تـــرعـــرع فــيـــهـــا وقـــد ســارت

خـــطــواتـه االولى في حـب الــتـــعـــلــيم
فدرس اللغة االنكـليزية واختص فيها
ـوســيـقى الــتي احـبـهــا مـنـذ ودرس ا
صـــبــــاه لـــيـــمـأل ارشـــيـف الـــوجـــدان

الـعــراقي بـأغــان في غـايــة الـروعـة
واالحـسـاس غـريـبـة الـروح  عيـني
يكولون غني بفرح عيني البارحـة 
مـــا بـــيه اعـــوفـن هــلـي وعـــشــرات
االحلـــــان في الـــــعــــام  1972بــــدات
مـحـطـة جــديـدة في حـيـاته الـفـنـيـة
فـكـان قــد ارتـقى عـالم الــشـهـرة من
ه اوسع ابــوابــهــا من خالل تــقــد
لـرائعـته الـسبـعيـنـية غـريبـة الروح
للفـنان حسـ نعمـة وكلمـات جبار
الــغــزي لــتــكـون جــواز ســفــره الى
القلوب العراقية وانطالقة لعشرات
االعـــمـــال الـــغـــنـــائــيـــة وخملـــتـــلف
االصــوات  فــرحــان رفــد االغــنــيــة
الـعراقـية بـاجمل االغـاني واالعمال
الفنـية اخلالدة والـتي التنسى على
مــــر الــــزمن فــــاصــــبــــحت ســــلـــوة
ــغـــتــربــ الـــعــاشـــقــ وحــنـــ ا
وذكريات الشباب لقد ترك فينا اثراً
جـمـيال خـلـيـطـاً مـن احلـزن والـفرح
ـــزوجــآ بـــحب االرض واحلـــنــ

اليــام الــصــبــا واالحالم الــورديـة (
الـزمـان ) تـتـمـنى لـفـرحـان الـشـفـاء
الـعـاجل والـعـودة الـسـريعـة لـعـالم

االحلان .
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ذعر اإلنفلونزا يثير سكان اليابان

قـدمت أفـضـل دور ضـيـفـة شـرف لـها
خـالل مـســيــرتــهـا الــفــنــيـة عــنــدمـا
جـسدت صـوت شـخـصيـة أنـثى كلب
مـن نـــوع "الــــبــــاك" تُــــدعى "أوراكل"
وتـتمـيز بـقـدرتهـا على الـتنـبؤ وهي
قـدرة لم تـكـن لـهـا سـوى ألنـهـا قادرة
عــلى فــهم نــشــرات أحــوال الـطــقس

التي يبثها التليفزيون!
’Uš d¹dIð

ويبـدو فيـلم "جـزيرة الـكالب" تقـديرا
خالصا من ويس أندرسـون للسينما
الـيـابـانـيـة الـتي يـعـشـقـهـا وخـاصةً
لــــلـــــمــــخــــرج األســــطــــوري أكــــيــــرا
كــــــوروســـــاوا وكــــــذلك لـ"هــــــايـــــاو
مـيــازاكي" الـذي شـارك في تـأسـيس
شركة "ستـوديو غيبلي" إلنتاج أفالم

تحركة. الرسوم ا
بـل إن أنـــدرســـون اســـتـــلـــهم مالمح
مديـنـته "مـيغـاسـاكي" من نـظيـراتـها
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شهـد مـهـرجان بـرلـ السـيـنـمائي
الــدولي الـعـرض األول لــفـيـلم "آيل
أوف دوغـــــز" (جـــــزيـــــرة الـــــكالب)
لــلــمــخـرج ويـس أنـدرســون. ورغم
ـسـتوى الـرائـع الـذي ظهـر عـلـيه ا
ــا يـجــعــله يــســتـحق أن الــعــمل 
يُصـنف من فـئة الـنجـوم اخلمـسة
ا لن يروق لـلبعض كما تقول فر

ا جونز. إ
تــدور أحـداث ثـانـي أفالم الـرسـوم
ـتحـركة التي يـخرجهـا أندرسون ا
فـي الـــــيــــــابـــــان فـي وقتٍ مــــــا من
ـسـتـقبـل القـريب. في ذلـك الوقت ا
ـــســـتـــويــاتٍ يـــصل عـــدد الـــكالب 
وبــائــيــة كــمــا تــثــيــر "أنــفــلــونـزا
الــــكالب" ذعــــر ســــكــــان مــــديــــنــــة
مــيـغــاســاكي في الــيـابــان لـيــأمـر
ـسـتـبـد بـجـمع كل ـديـنـة ا عـمـدة ا
الـكالب وحبسـها في جزيـرة قريبة
تُـلـقى عـلـيــهـا الـنـفـايـات لـتـصـبح

فيما بعد "جزيرة الكالب".
ويـبدو أن ذلك الـعمـدة الذي يـحمل
اسم كــــــوبــــــايــــــاشي يــــــجــــــســـــد
ــعــاصـرة فــهـو الـديــكـتــاتــوريـة ا
ــســـؤول الــفــاســد الـــذي يــنــشــر ا
األخــبـــار الــكــاذبـــة عــبــر مـــحــطــة
تـلـيــفـزيـون دعـائـيـة بـالـتـزامن مع
عــمـــلــيــات تـــزويــرٍ لالنــتـــخــابــات

لصاحله.
وبــعــد سـتــة أشـهــر من ذلك يــبـدأ
صــبي ( 12عــامــاً) يــعــيش في دارٍ
لأليـتام رحلـته للبـحث عن حيوانه
األليف احملـبـوب الـذي يـحمل اسم
"ســبـوتس". ولــهـذا الــسـبـب يـقـود
الـصـبي - ويُـدعى أتـاري - طـائرةً
تـتحـطم الحـقـا فوق تـلك اجلـزيرة.
عـندئـذ تقرر خـمسة كالب مـنبوذة
وتـــتـــضـــور جـــوعـــاً بـــاســـتـــمــرار

مشاركته رحلة البحث عن كلبه.
وتــتــشــبث هــذه الــكـالب بــأســمـاء
سـبق أن حملتـها قبل أن يُـلقى بها
عــلى اجلـزيــرة وهي كــيــنغ (مـلك)

وبـــــوس (ســــــيـــــد) وديـــــوك (دوق)
وريكس وتشيف (رئيس).

ورغم عدم وجـود شخـصـياتٍ تـمثل
قــطـــطــاً تــظــهـــر في الــفـــيــلم الــذي
يــــخــــرجـه ويس أنــــدرســــون فــــإن
أصحـابهـا الـذين ظهـروا في الفـيلم
كـانـوا مـصـمـمـ بـشـدة عـلى خـلق
عـالمٍ بال كالب. وحـتى رمـز "هـالـلـو
كــيــتي" الــشـهــيــر يــصـبـح ذا طـابعٍ
شـرير في ظل احلـملة الـتي يشـنها
العـمـدة كوبـاياشـي في مسـعى منه
نطقة اخلاضعة لسلطاته لتطهير ا

من الكالب.
ويـبــدو أن أنــدرسـون يــحب بـدوره
ـمـثـلـ الـذين اسـتـعان مـجـمـوعة ا
بـــــهم لــــتــــقـــــد األداء الــــصــــوتي
لـــلــشــخـــصــيــات الــتـي ظــهــرت في
الفيـلم والكثيـر منهم عاد إلى عالم
ــــشــــاركـــة بــــالــــصــــوت في أفالم ا
ــتـحــركـة خـصــيـصـاً من الـرسـوم ا
أجـل فــيــلم "جـــزيــرة الــكالب"; ومن
بينـهم بيل موراي وإدوارد نورتون
وفــرانـسـيس مــكـدورمـانــد وغـريـتـا

غيرويغ.
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دينـة كوباياشي أمـا صوت عمـدة ا
غـــيـــر احملـــبـــوب فــقـــد أُســـنِـــد إلى
جـيـسـون شـوارتـزمـان وهـو واحـد
من الـكتـاب القلـيل الـذين ساعدوا
ن شـملت في كـتابـة الـسيـناريـو 
الـــقـــائـــمــة اخلـــاصـــة بـــهم أيـــضــاً
كـونـيـتــشي نـومـورا الـذي كـان من
بــ فـــريق عــمل فـــيــلـم "ذا غــرانــد
بودابست هوتيل" (فندق بودابست

الكبير).
أما صوت براين كرانستون األجش
ـفعمـة باأللم فقد بـنبراته اخلـشنة ا
كـان مالئــمـاً بـشــدة لـ"تـشـيف"; ذاك
ــضـطـهـد الــكـلب الـضــال اجلـريح ا
الـــذي دأب عـــلى قـــول "أنـــا أعض"
فـيمـا كانت سـكـارليت جـوهانـسون
هي صاحـبـة األداء الـصـوتي ألنثى
الـكــلب ذات الـسـمت االسـتـعـراضي
ظـهر شـديد الـبهـرجة والـزخرفة وا

"ناتـمغ" والتـي وردت على لـسانـها
ـكن توقع فـحـواها جُمَـل حواريـة 

بشدة.
ولــكن من شــأن هــذه الــعــبـارات أن
تـثـيــر في الـوقت نــفـسه مـطــالـبـاتٍ
مثالت باالسـتعـانة بـشكلٍ أكـبر بـا
لـتقد األداء الـصوتي لشـخصيات
احلـيــوانـات الــتي تـظــهـر في أفالم

ُنفذة بالبعد الثالث. احلركة ا
وبــجــانب كـل هــؤالء لــديــنــا كــويـو
ـــمــثل االســـكــتـــلــنــدي - رانــكــ ا
الـكــنـدي صــغـيــر الـسن الــذي قـدم
األداء الـصـوتي لـشـخـصـيـة أتـاري
واحتـفل بعيد مـيالده احلادي عشر
ي األول لـلفـيلم خالل العـرض العـا
ــهـرجـان في الـلــيـلــة االفـتــتـاحــيـة 

برل السينمائي الدولي.
ــكـن أن نــغـــفل هـــنــا تـــيـــلــدا وال 
ـا تــكــون قـد ســويـنــتــون الــتي ر

الـتي ظهرت فـي أفالمٍ لـ"كوروساوا"
مـثل "ستـراي دوغ" (الـكـلب الـضال)
و"هاي آند لو" (ارتفاع وانخفاض).
بـــجـــانب ذلـك شـــكــلـت مالمح وجه
ـمثل الـيابـاني تـوشيـرو ميـفوني ا
الـــذي عَــمِلَ مـــراراً مع كــوروســاوا
مــصـــدراً مــبـــاشــراً لـــلــشـــكل الــذي
اتخذته قسمات العمدة كوباياشي.
لـــكن لــدى أنــدرســـون من الــبــراعــة
ه ـقـدرة مــا يُـمـكـنـه من خـلق عـا وا
تفرد واالستـثنائي في فيلمه هذا. ا
فـ"جــزيــرة الـــكالب" ســار عــلى درب
فـيـلم "فـانـتـاسـتـيك مـسـتـر فـوكس"
أول أعــمــال هــذا الـرجـل في مــجـال
تحركة وذلك على صعيد الرسوم ا
أنـهـما يـتـضـمنـان عـنـاصر مـتـمـيزة
يــنـثــرهــا اخملــرج هـنــا وهــنـاك من
قبيـل االستعانة بـسمات وطرز الفن
اليابـاني التقليـدي الذي كان سائداً

في الـــقــرن الـــتــاسـع عــشـــر لــرسم
ستـقبلي مالمـح وتفاصـيل العالـم ا

للكالب الظاهرة في الفيلم.
مع ذلك فــإن هـذه اجلــزيـرة عــبـارة
واد ملوثة عن أرضٍ خراب مليئة 
ـثابة بـاإلشعـاع النووي أصـبحت 
نـفايـات وهي تمثل مـقبرة خملـلفات
رتـبطة بصـناعة الوقود نـتجات ا ا
ة الهي القد األحفوري وألـعاب ا
وهي كـــلــهـــا أشــيـــاء دُمــرت بـــفــعل
كـوارث طــبـيــعـيــة وذلك في إشـارةٍ
واضحـة إلى أحـداث وقـعت مـؤخراً
للغايـة في اليابان وكانت ذات آثارٍ
واطني هذا البلد. صادمة بالنسبة 
ـــكن لـــلـــمـــرء عـــلى كـل األحـــوال 
اعــتـبــار أن الــفـيــلم لــيس إال قــصـة
تقـليديـة عن االضطـهاد أو مـغامرة
يـــخـــوضـــهـــا صـــبـي وكـــلـــبه. لـــكن
ـاءات الـتـي قـدمـهـا اإلشــارات واإل
لـنـا أنـدرسـون عن اجلـانب الـشـريـر
اضي من أوروبا ثالثينيات القرن ا
في "فـــنــدق بـــودابـــست الــكـــبـــيــر"
تـصــبح في "جــزيـرة الــكالب" أشـبه
نا بدرسٍ تعليمي حول مشكالت عا

عاصر. ا
إنـه فـيـلم بــشـأن اخلـوف من اآلخـر
ولــكن يــصـدف هــنــا أن يــكــون هـذا
اآلخـــر عـــبـــارة عن مـــجـــمــوعـــة من
الــــــــــكـالب وهـي كـالب صُـــــــــودرت
وحُـبِــستْ عــلى جــزيـرة بــعــيـدة كل
الـبــعــد عن "احلـضــارة". فــالـســكـان
اخلـائفون والـواثقون في سـلطاتهم
احلاكـمة يُـسلِـمون - حتـى اليوم -
حيـوانـاتهـم األليـفـة احملبـبـة لـديهم

إلى تلك السلطات.
كــمــا يـــنــصب الــبـــشــر أســوارا من
األسالك الــــشـــائـــكــــة ويـــرســـلـــون
طــائـراتٍ بــدون طــيـار لــلــقـتل كــمـا
يـقيـمون مـعسـكرات إبادة وكل ذلك
مـخصص فـي حالـتـنا هـذه لـلكالب
الــتي تُـــوصف بــأنــهـــا خــطــر عــلى
القاطـن في مدينة مـيغاساكي. أما
دينة فسـنجد ديكتاتوراً في داخل ا
ينـشـر األخبـار الـكاذبـة عـبر مـحـطة

تـــلــيــفـــزيــونــيـــة بــالـــتــزامن مع
عمليات تزويرٍ لالنتخابات.

ويـتـطـلب األمـر تـدخل مـجـمـوعـة
غــاضـــبــة من الـــطالب الـــشــبــان
بـقـيـادة مـراسـلـة قـلـيـلـة اخلـبرة
تـقـدم األداء الـصوتي لـهـا غـريـتا
غــيـــرويغ لــلـــكــشف بـــعــنــادٍ عن
احلــــقــــيــــقــــة ومـن ثم تــــنــــظــــيم
ستبد. احتجاجاتٍ ضد العمدة ا
ورغم أن الكـثـير من أبـنـاء الدول
ُـصـنـفـة كـ"عـالمٍ أول" عـلى وجه ا
األرض لن يسـمـحوا بـأن تُـعامل
حــيـوانــاتــهم األلــيـفــة عــلى هـذه
الــشـاكــلـة في الــواقع فـإنــهم قـد
يـتــسـامـحـون - ولـو دون وعي -
مع عـــمــلــيــات شـــيــطــنــة جتــري
لـسـواهـم من الـبـشــر ومـا يـنـتج

. عن ذلك ضمنياً
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ـا يـقـدم "جـزيرة في الـنـهـايـة ر
الـــكالب" إجـــابــــةً مـــخـــيـــفـــة عن
السـؤال األبـدي الـذي يـقول: "هل
بـداخـلك شـخـصـية كـلب أم قط?".
ولكنه يتضمن كذلك فكرة أنه من
الـــضـــروري أن يـــتـــجـــاوز احلب
حــاجــز الـلــغــة واخـتالف الــنـوع
اإلحــــيـــائـي وذلك عـــبــــر قـــصـــة
الـصـبي أتـاري وكـلـبه سـبـوتس
ذاك الـــكــلب الــذي يـــخــاطــر هــذا

الفتى بحياته للعثور عليه.
أما حـاجـز الـلغـة فـيـظهـر عـنـدما
جنـــد أن كل الـــكالب في الــفـــيــلم
تتحدث اإلجنليزية فيما تتحدث
الشـخصيات الـبشرية بالـيابانية
بـــــشـــــكـلٍ أســـــاسي دون وجـــــود
تـــرجــمـــة مــصـــاحـــبــة. غـــيــر أن
ــتــرجـم اخلــاص بــشـــخــصــيــة ا
فـرانـسـيس مــكـدورمـانـد يـتـولى
القدر األكبر من العمل الضروري
ـشـاهـدون مـا الالزم لـكي يـفـهم ا
يـدور أمامهم عـلى الشاشـة فيما
ــشــاعــر الــتي تــربط بــ تــظل ا
الــبـشـر والــكالب بال حـاجـة إلى

أي ترجمة على اإلطالق.
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بغداد 

اضي اطمـأنت ( الزمان ) اخلـميس ا
ــلـحن عــلى صـحــة الــفـنــان الـرائــد ا
ـسـتـشفى مـحـسن فـرحـان في زيـارة 
دينة الطب الشهيد غازي احلريري 
بـعد تـعرضه لـوعكـة صحـية مـفاجـئة
ـســتـشــفى الـذي ادخــلـته فــورا الى ا
يـرقــد فـيه وادخل فــرحـان بـعــد ظـهـر
اضي بعد تعرضه لعارض االربعاء ا
صــحي مـــفــاجئ نــقل عــلى أثــره الى
ـستـشـفى ..حـيث أجريـت له عمـلـية ا
سريعـة..كمـا اجريت له عـملـية أخرى
يــوم اخلــمـيس بــاشــراف كــادر طـبي
عـــراقي ومــتـــابــعـــة نــقــيـب االطــبــاء
الــعــراقــيــ الــدكــتــور عــبــد االمــيــر
مـــــــحـــــــسـن..وبـــــــعـض مالكـــــــات

اهرين . ستشفى ا ا
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ـــشـــرف عـــلى الــــطـــبـــيب ا
متـابعـة فرحـان الصـحية
اكـد اســتــقــرار حــالـته
الــــصـــحــــيـــة بــــعـــد
الــســيـــطــرة عــلى
تغثر الدم بقدمه
الـيـمـنى وجنـاح
الـــــعـــــمـــــلـــــيــــة
اجلـراحــيـة  من
جــــــانـــــــبـه قــــــال
فرحان لـ ( الزمان
) ان ( النتائج بعد
اجراء الـفحوصات
اكــدت وجـود كـمــيـات من
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