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الفنية

مطرب���ة خليجية بعدما 
»احترق���ت« صورتها چدام 
جمهوره���ا هاألي���ام تفكر 
انها تسوي مؤمتر صحافي 
علشان تهدي األمور.. احلمد 

هلل والشكر!

صورة
ممث���ل ما »س���لم« من 
انتقاد ربع���ه بعد ما قدم 
ش���خصية انتهازي���ة في 
مسلسله األخير واملصيبة 
ان���ه زعل عليه���م.. ليش 

الزعل يالطيب!

انتقاد
ممثلة »ب���ررت« غيابها 
ع���ن األعم���ال التلفزيونية 
بأن املنتجني يعرضون عليها 
أدوارا ثانوي���ة وال تضيف 
لها أي شيء.. خير ان شاء 

اهلل!

غياب

استضافه المركز اإلعالمي لمهرجان أيام المسرح للشباب

في الحلقة النقاشية الخاصة بمسرحية »الزوال الثاني«

عامر جعفر: انتظروا »ساهر الليل 2«

إشادات بالممثلين وتساؤالت حول النص!

وشكر املعتوق ادارة املهرجان 
الش����باب عل����ى اعطائه  ومراكز 
الفرصة له ولزمالئه للمش����اركة 
في هذا املهرجان الشبابي الكبير.

املعت���وق ان العمل هو االول له 
كمخرج متمنيا ان تكون جتاربه 
املقبلة ناجح���ة بعد ردة الفعل 

اجلميلة على العرض.

فيه تغي���رات كثيرة رمبا اثرت 
على عملي���ة الربط التي حتدث 

عنها النقاد.
بدوره اكد املخرج بدر شاكر 

مفرح الشمري
اش���اد احلضور في احللقة 
النقاش���ية اخلاصة ملس���رحية 
»ال���زوال الثاني« الت���ي ادارها 
سفير املعاقني االعالمي عبدالكرمي 
العنزي بقاعة الندوات مبسرح 
الدسمة باملمثلني الشباب الذين 
ش���اركوا في الع���رض مؤكدين 
انهم ميتلكون حس���ا فنيا عاليا 
استطاعوا من خالله لفت االنتباه 
لهم خاصة ان هذه هي املرة االولى 
التي يصعدون فيها على خشبة 

مسرح في مسابقة رسمية.
واكد النقاد الذين حتدثوا في 
احللقة على ض���رورة االعتناء 
بهؤالء الشباب لصقل مواهبهم 
بالطريقة الصحيحة مش���يدين 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
على انش���اء اكادميي���ة للفنون 
والتي احتضنت مواهب هؤالء 

الشباب.
وم���ن جان���ب آخ���ر دافعت 
الكاتبة الواعدة فاطمة املس���لم 
التي تخ���وض جتربتها الثانية 
بالكتاب���ة عن نصها وردت على 
جميع التس���اؤالت التي اثارها 
بعض النقاد واحلضور حول عدم 
وجود ربط في احداث املسرحية 
واوضحت املسلم ان نصها حصل 

اكد املوسيقار د.عامر جعفر 
ان صناعة املوسيقى التصويرية 
بحاجة الى دعم كبير من اجلهات 
املسؤولة حتى تكون بالصورة 
املطلوبة، جاء ذلك في الندوة التي 
عقدها في مقر املركز االعالمي 
أيام املسرح للشباب  ملهرجان 
مساء امس االول وادارها الزميل 
منصور املطرود وحضرها عدد 
من املهتمني بشؤون املوسيقى 

واملسرح.
واضاف جعفر قائال: املوسيقى 
تواجه حروبا منذ قرون طويلة 
ولكن علينا ملواجهتها بتقدمي 
موسيقى جميلة الن املوسيقى 
هي غذاء الروح، مشيرا الى ان 
املوسيقى التصويرية ضرورية 
في العمل التلفزيوني واملسرحي 
النها تنقل املتلقي من حالة الى 
حالة ليشعر باملفردة التي يريد 
قولها الفنان، وقال: البعض ال 
يوازن بني الصورة والصوت 

واوضح جعف���ر ان جناح 
الليل« كان بس���بب  »س���اهر 
املوسيقى التصويرية، باالضافة 
الى ابداعات املمثلني وقال: هذا 
األمر تطلب من���ا جهدا كبيرا 
خاصة ان املوسيقى كانت »اليف« 
ومختلفة عن موسيقى »انني« 

التي كانت اليكترونية.
ومتن���ى جعف���ر ان يعود 
للمس���رح من خالل نص قوي 
يحمل بني طيات���ه الكثير من 
املوضوعات حت���ى يبدع في 
اختيار موس���يقاه، مؤكدا ان 
هناك ج���زءا ثانيا ملسلس���ل 
»س���اهر اللي���ل« مبوس���يقى 
مختلفة حيث سيحاكي فترة 
الثمانينيات بص���ورة كبيرة 
وابداعاتها املوسيقية باالضافة 
الى عمل تلفزيوني مع الروائي 
هيث���م ب���ودي به كثي���ر من 
املفاجآت وسيكون نقلة للدراما 

الكويتية.

والصوت الى املتلقي وهذا األمر 
من الضروريات في املوسيقى 

التصويرية.

التركيز على الصورة  ويكون 
فقط وهذا خطأ كبير النه يجب 
املوازنة حت���ى تصل الصورة 

خالد السويدان
ايام  ضمن انش����طة مهرجان 
املسرح في دورته السابعة قدمت 
الش����باب على  ادارة مراكز  فرقة 
الدسمة مساء امس االول  مسرح 
الثاني« تأليف  مسرحية »الزوال 
فاطمة املسلم واخراج بدر شاكر 
املعتوق وبطولة عبدالعزيز بوقماز 
وعلي حس����ن واسماعيل العجيل 
وحمد حوالي وهاني الهزالع وعلي 
يوس����ف واملوهبتني خالد املظفر 
الرش����دان. تدور  والطفل ضاري 
فكرة املس����رحية حول مجموعة 
من الناس يعيشون في بلد اصابه 
اجلفاف والشح ويحاولون البحث 
عن بديل يعوضه����م عن حياتهم 
البائس����ة فيجدون قالدة سحرية 
تساعدهم على تلبية احتياجاتهم 
لكنهم يستخدمونها، فيما يرضي 
اطماعهم وامانيهم الشخصية بغض 
النظر عن احوال باقي الناس ما أدى 

الى موت جميع أفراد املدينة.

حركة الممثلين

الغريب في نص املس����رحية 
ه����و اعتماد املؤلفة فاطمة املس����لم على بعض االمي����اءات التي توحي 
بالش����تائم وهذا ما ش����عر به اجلمهور في حركة املمثلني على خشبة 
املس����رح، كذلك ابتعادها عن الواقعية وترويجه����ا لفكرة »االتكالية« 
فبدت االحداث خيالية خاصة في اس����تخدام القالدة لتلبية احتياجات 
 الناس دون ان يبذلوا عناء البحث عن بديل حقيقي ينقذهم من املوت
احملق����ق، وهو م����ا اعتبره البع����ض اخفاقات كان يج����ب ان تالحظها 

املؤلفة.
عناصر العمل

اخراجيا ابتعد املخرج عن العش���وائية وأحكم سيطرته على 

املمثلني املش���اركني في العرض واس���تغل جميع عناصر العمل 
املس���رحي، ومتثيليا فقد جاء اداء املمثل���ني متوازنا ومن أبرز 
االسماء التي شاركت في العرض الفنان خالد املظفر والذي أجاد 
في دوره ملا ميتلكه من احس���اس كوميدي عالي، باالضافة الى 
الطفل املوهبة ضاري الرش���دان والذي أبهر احلضور المكاناته 

الفنية اجليدة.
رغم الس���لبيات  العمل يبشر بوجود طاقات شبابية جديدة 
ب���دأت والدتها مع »الزوال الثان���ي« على الرغم من كل اخفاقات 

العرض املسرحي.

د.عامر جعفر أثناء الندوة

مشهد من مسرحية »الزوال الثاني«

سفير املعاقني اإلعالمي عبدالكرمي العنزي في احللقة النقاشية

إخفاقات في عرض »مراكز الشباب« المسرحي

»الزوال الثاني«.. ابتعدت
عن الواقعية وروجت لالتكالية

السعي وراء األحالم

هند صبري: أواجه صعوبة في التنسيق 
بين عملي كفنانة وسفيرة لألمم المتحدة

مقدسي: أنوثتي نصرتني على القراصنة 
بـ »يا دادا«.. ولم أقلد شاكيرا

صرحت الفنانة هند صبري بأنها تستعد لتكثيف عملها االنساني 
في الفترة املقبلة بعدما توقفت في الفترة السابقة التي كانت منشغلة 
فيها مبسلس���لها »عايزة أجتوز« الذي ع���رض في رمضان املاضي 
وشاركها فيه الفنانة سوسن بدر وطارق االبياري واحمد فؤاد سليم 

وعدد من ضيوف الشرف.
وقالت انها جتد صعوبة في التنس���يق بني عملني في وقت واحد 
خاصة بني عملها كفنانة وبني عملها االنساني كسفيرة لالمم املتحدة، 
مؤك���دة ان التمثيل يحتاج منه���ا ان تتواجد داخل مصر كثيرا فيما 
يتعارض مع عملها االنس���اني الذي يحتاج منها السفر خارج مصر 
في البالد التي تعاني من الفقر واجلوع ومع ذلك تبذل كل جهودها 

حتى ال يطغي أحد منهما على اآلخر.
واوضحت: شعرت بأن العمل غير الكثير من مفاهيمي عن الفقر 
واجلوع وشعرت بأنني اجد نفسي وسط االطفال الفقراء حيث كنت 
اجهل ان هناك اناس���ا يعانون بهذه الطريقة، وان منصبي كسفيرة 
لالمم املتحدة جعلني ارى الدنيا من منظور انساني مختلف، واشبع 

لدي مساعدة الغير في محاولة رسم البسمة على شفاههم.

إم.بي.سي: أكدت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أن املرأة بإمكانها 
ايقاع الهزمية بالرجل من خالل أنوثتها، وليس عن طريق القوة، كما 
حدث في كليب اغنيتها االخيرة »يا دادا«، حيث استطاعت االنتصار 

على القراصنة الرجال بعد أن أوقعت قائدهم في غرامها.
واشارت الى انها شعرت بسعادة بعد انتصار النساء على الرجال 
في كليب اغنيتها الس���ينغل االخيرة باللون البدوي »يا دادا«، وهي 
م���ن كلمات صفوح ش���غالة، وأحلان الفنان زي���اد برجي، واخراج 

رندلي قديح.
وأوضحت ان معركة ضارية دارت في عرض البحر بني س���فينة 
للنساء وس���فينة اخرى للرجال القراصنة، اال انها انتصرت عليهم 
بأنوثتها، ومنعتهم من االس���تيالء عل���ى الذهب الذي كان بحوزتها 

وحتت إشرافها.
ونفت الفنانة اللبنانية ان تكون قلدت شاكيرا برقصها في الكليب، 
وقالت: صحيح أنني تركت لنفسي العنان في الرقص، لكنني لم أقلد 
شاكيرا أبدا, وتساءلت: اذا كانت شاكيرا تقلدنا، وبداياتها كانت مع 

السيدة أم كلثوم، ألنها من أصل لبناني، فكيف أقلدها أنا؟

هند صبري نيللي مقدسي

أول ممثلة عربية أدت أدوارًا عارية على الشاشة

السورية »إغراء«: خلعت مالبسي إيمانًا بمبادئي..
ولو طلب مني نصراهلل التضحية بدمي فسأفعل!

الدينية، وقالت: أنا معجبة به 
لصدقه، وإذا طلب مني التضحية 

بدمي فسأفعل.
انه���ا على  اغ���راء  وأكدت 
أدوار جديدة  اس���تعداد ألداء 
إذا كانت تل���ك األدوار جيدة، 
وكشفت – في الوقت نفسه – ان 
املخرج السوري عمر أميرالي 
يعد فيلما عن حياتها، معربة 
بأداء دور مليء  عن شعورها 

باإلثارة في الفيلم.

األنظار ع���ن ماضيها كممثلة 
إباحية قالت: أنا خلعت مالبسي 
ملبدأ، وإذا أردت ان أفعل ذلك من 
أجل املال لكنت فعلت ذلك في 

الظالم وجلنيت أمواال أكثر.
وم���ن املفارق���ات ان جنمة 
االغراء السورية في الستينيات 
والسبعينيات من القرن املاضي 
أبدت إعجابها بحسن نصراهلل 
األمني العام حلزب اهلل في لبنان، 
رغم انها ال توافق على مبادئه 

اذا ارت���دت فتاة احلجاب فإنها 
يجب ان تكون صادقة مع نفسها، 
أم���ا احملافظون اإلس���الميون 
فأغلبهم كاذبون، ألنهم ينتقدون 
اآلخري���ن ولكنهم ال يعتقدون 
حقا بأنفس���هم، فكل ما يتعلق 
باحلجاب أصبح ذريعة ملالحقة 

أشخاص آخرين.
وردا على منتقدين اعتبروا ان 
حديث اغراء املهاجم لإلسالميني 
احملافظني مجرد محاولة لصرف 

الس���ورية  املمثلة  دافعت 
نه���اد عالءالدين، أو »إغراء«، 
وهو االس���م الذي اش���تهرت 
به في مرحلتي الس���تينيات 
والس���بعينيات، عن أدوارها 
العاري���ة، وقالت انها خلعت 
مالبس���ها في التمثيل، إميانا 

وليس من أجل املال.
ودعت اغ���راء – وهي أول 
ممثل���ة عربية ت���ؤدي أدوارا 
الش���رق  عارية في س���ينما 
األوسط – الس���ينمائيني الى 
اعادة اجلنس للشاش���ة، كما 
رفض���ت االعتذار عن أي دور 
غير الئق، ودافعت عن حريتها 
اجلنسية بطريقة غير مسبوقة 
في سورية البلد احملافظ على 
نحو متزايد، بحسب صحيفة 

نيويورك تاميز االميركية.
الفنانة السورية  ووصفت 
الرجال بأنهم منافقون، وقالت: 

نهاد عماد الدين »إغراء«

.. في أحد أعمالها الفنية


