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تم تقديمها في مركز جابر األحمد الثقافي وسط حضور كبير

»بيتر بان« عرض استخدم تكنولوجيا نقلت اجلمهور لـ »نيفرالند«

خلود أبوالمجد

»بيتر بان«.. ذاك الولد الشقي الذي 
ميكنــه الطيــران وال يكبــر، ويقضي 
طفولتــه التي ال تنتهي فــي مغامرات 
علــى أرض جزيــرة نيفرالنــد زعيما 
لعصابتــه املكونــة مــن مجموعة من 
األطفال الضالة ويتعامل مع حوريات 
البحــر والفراشــات وكل مــا له عالقة 
بالطبيعة، فهو يســكن في غابات تلك 
اجلزيرة التي يســكنها معه مجموعة 

من الهنود احلمــر واجلن والقراصنة 
ويذهب لها بني احلني واآلخر مجموعة 
من األطفال الذين يحاولون اكتشــاف 
عالم هذه اجلزيرة ومن يعيشون عليها، 

فتجمعهم الصداقة واحملبة.
تلك قصة املســرحية العاملية التي 
بــدأت عروضها في مركز جابر األحمد 
الثقافي مساء أمس األول وتنتهي اليوم 
مســاء، والتي حضرها عــدد كبير من 
األطفال على مدار أيام عرضها، ومتكنت 
مبا قدمته من استعراضات وغناء من 

إبهار اجلمهور بشــكل كبيــر، فحركة 
املمثلني تتزامن مع بعضها البعض بشكل 
متناسب مع املوسيقى والقصة املقدمة 
منذ بداية العرض ودخول املمثلني من 
جنبات قاعة العرض وســط اجلمهور 
اجلالس، ليتفاعلوا مع األطفال ويكونوا 
قريبني منهم فيكسروا حاجز وجودهم 
حلضور عرض مســرحي ويحملوهم 

لعالم بيتر بان وجزيرة نيفرالند.
كانت الساعتان ونصف الساعة التي 
قضاها األطفال في مشاهدة هذا العرض 

ممتعة مبا كان فيها من استعراضات 
طار فيهــا بيتر بان وصديقته الطفلة 
اجلميلــة التــي أصــرت علــى زيارة 
عاملــه برفقــة شــقيقيها بعــد اعتقاد 
ذويهــم بأنهم يغطون في نوم عميق، 
فيعيشون مغامرة محاربة القراصنة 
الذين يختطفونهم ويحاولون قتلهم، 
ولكــن يتحولــون مبســاعدة أصدقاء 
بيتر بان من األطفال املشردين والنور 
املوجود بداخلهم الــذي يعكس قيمة 
اخليــر ليصبحــوا ال ميوتــون أبــدا 

مثل بان، وكل هذا يشــاهده احلضور 
فــي إطــالالت مختلفة لألبطــال وهم 
يطيرون أعلى املســرح، مســتخدمني 
تقنيــات حديثة فــي األربطة املطاطة 
التي جتعلهــم يقتربون ألقصى مدى 
مــن رؤوس األطفال املتواجدين، وفي 
بعض األحيان كانوا يالمسونهم عبر 
وجودهم في املسرح في بعض املشاهد، 
فكل املساحات وقاعة العرض استغلت 
متاما مبا يتناسب مع القصة املقدمة، 
التي توجها األزياء واملكياج واإلضاءة 

واملؤثرات املستخدمة التي حتملك مرغما 
جلزيرة نيفرالند لتعيش هذه املغامرة 

برفقة هؤالء األطفال.
قصــة تقــدم تيمــة اخلير والشــر 
وكيفيــة محاربتــه والقضــاء عليــه، 
ولكنها متكنت من تقدمي املتعة البصرية 
جلمهور األطفال والكبار الذين حضروا 
العروض، والتي من املفترض أن يقف 
عندها الكثير مــن الفنانني واملنتجني 
ليطوروا ما ســيقدمونه في عروضهم 

املسرحية في عيد الفطر املقبل.

مواجهة القرصان وبيتر بان أذهلت احلضورلقطة جماعية لفريق العمل حتية للجمهورالقرصان بانتظار بيتر بان

سالف: وجود هذه 
الكوكبة اإلعالمية 

العربية دليل 
التعافي الفني 

والثقافي 
في سورية

تكرمي جنوم سورية والعرب في »عيد الفنانني«
دمشق – هدى العبود 

استقبلت العاصمة السورية 
امس االول نخبــة من جنوم 
العرب على مسرح دار األوبرا 
وذلك لتكرميهم مبناسبة »عيد 
الفنانني السوريني«، ويعتبر 
االحتفال خطوة مميزة وهامة 
على صعيد الثقافة والفن في 
ســورية، حضر احلفل نخبة 
من الفنانني العرب من أبرزهم 
صباح املندالوي نقيب الفنانني 
العراقيني، ونقيب السينمائيني 
املصريني مسعد فودة، ونقيب 
السينمائيني في لبنان صبحي 
سيف الدين، وعمر عبدالعزيز 
رئيس احتاد النقابات الفنية 
في مصر، وسمير فرج أمني سر 
نقابة السينمائيني املصريني، 
باإلضافــة إلــى قامــات فنية 

سورية.
 وبهذه املناسبة أكد نقيب 
الفنانــني الســوريني زهيــر 
رمضان لـ»األنبــاء«: ان الفن 
تكثيف واختصار لروح القيم 
النبيلــة عنــد البشــر، وهو 
يستند في إيصال هذه القيم 
إلــى مرجعية جماليــة ثابتة 
قوامها اإلنسان مهما اختلفت 

أدوات الفنان.
وأضاف: اعتبر هذا العيد 
احتفاء باإلنسان الذي ينتمي 
إلــى وطنــه وهوائــه ومائه 
وثقافته، ويقدم فنا حقيقيا، 
معربا عن فخره بالفنانني الذين 
صمدوا وناضلوا، وكانوا درعا 

للوطن وسندا له. 
فــاروق  أكــد  بــدوره   

الفيشــاوي لـ»األنبــاء«: انه 
سعيد بتواجده مبدينة الفن 
وإننــي  واألدب،  والثقافــة 
فخــور بالتكــرمي الــذي قدم 
لــي، ألنه حقيقــة تكرمي من 
بلدي ســورية، سورية التي 
كانــت على الدوام يدا واحدة 
مع مصر. وختــم: أدعو اهلل 
وأمتنى أن تعود سورية أجمل 
ممــا كانت عليه في الســابق 

بهمة أبنائها.
بدورها قالت الفنانة الهام 
شــاهني لــ»األنبــاء«: إننــي 
ســعيدة جدا بتواجدي بهذا 
البلد الذي عانى من اإلرهاب، 
واعتبره بلدي وموطني وأقدم 
التهاني للفنانني الســوريني 
والعــرب بهــذا العيــد الذي 
فخــورة  وإننــي  جمعنــا، 
باحلصــول علــى عضويــة 
فخرية مــن نقابــة الفنانني 
السوريني، وأضافت أن الفن 

ال يختلف أبــدا عن اجلندي 
الذي يحمل السالح في محاربة 
اإلرهــاب، وختمت بأن هناك 
مهمة تقع علــى عاتق احتاد 
العرب في مواجهة اإلرهاب، 
وأن ســورية ومصر جســد 

واحد على الدوام.
ولم يقتصر التكرمي على 
ضيوف املهرجان بل كرمت 
هالــة بيطــار حــرم الفنان 
الكبير دريــد حلام من قبل 
د.مهــدي دخــل اهلل رئيس 
مكتب الثقافــة واإلعالم في 
القيــادة القطرية بعضوية 
الشرف في النقابة نظرا ألنها 
من مؤسسي فرقة التلفزيون 
للفنون الشــعبية وأول من 

ساهمت بتأسيسها.
كما قدم درع النقابة لكل 
من الفنانني سالف فواخرجي 
وســلمى املصري واملخرج 
املهنــد كلثوم واملوســيقار 

واعتبــر  مامللــي  طاهــر 
املوسيقار الكبير سهيل عرفة 
من أهم فرسان التلحني في 
سورية وقدم له درع النقابة.
الفنانة ســالف  وقالــت 
فواخرجــي لـ»األنبــاء«: إن 
وجود هذه الكوكبة اإلعالمية 
من مختلف البلدان العربية 
دليل التعافي الفني والثقافي 

في سورية.
وتضمن احلفــل عرضا 
مســرحيا قصيــرا بعنوان 
»الفــن الســوري يســتلهم 
الواقع ويدعو إلى األمل في 
البقاء واالســتمرار بسالح 
الفن والثقافة واملوسيقى«، 
كما تضمن فقرات موسيقية 
وغنائية بقيادة نائب نقيب 
الفنانــني، املوســيقي هادي 
بقدونــس، وغنــاء كل مــن 
مصطفى دوغمان، والفنانة 

نور عرقسوسي.

بوسي مع هالة بيطار زوجة دريد حلام الفنانة سالف فواخرجي مع بوسي شلبي في احلفل

مها املصري تكشف سبب »التشوه« في وجهها!
كشفت املمثلة مها املصري 
للمرة األولى سبب حصول 
مشكلة لها في الوجه ظهرت 
فــي فترة من حياتها كنوع 
من التشوه في جمالها الذي 
عرفت بــه. وقالت املصري 
)63 عامــا(: »متلي متل اي 
حــدا متل اي بنــت، عملت 
بالشــام قدمي كتير في عام 
٢٠٠٢ عملت فيلر، بس كانت 

املواد سيئة«.
وأضافت املصــري، في 
تصريحــات صحافية لها: 
»بعد كذا سنة صارت تطلع 

هون )فوق شفتيها( وكانت 
زاعجتني عالتلفزيون، غير 
هيــك ما عندي اي مشــكلة 
تانيــة«. وتابعــت: »كانت 
األمور متام ما بعرف ليش 
اجا ببالي اني بعد بدي حسن 
ولكن لألسف كان الطبيب 

سيئ«.
وبدأت مهــا التمثيل مع 
شقيقتها الكبرى سلمى عبر 
برامج األطفال في التلفزيون 
السوري، فعملهما في الفن 
كان امتــدادا طبيعيــا أليام 
الطفولة، وقد كان أول أعمالها 

فــي الدرامــا التلفزيونيــة 
مشاركتها بدور صغير في 
مسلسل »فوزية«، ومن ثم 
توالت أعمالها وقدمت العديد 
من األعمال التلفزيونية التي 
شــهدت النجاح السيما في 
السينما واملسرح. وتزوجت 
في بدايــة حياتها من مدير 
التصويــر حــازم بياعــة 
وأجنبت ابنتها الكبرى دمية 
بياعة التي تعمــل كممثلة 
أيضا وبعد انفصالها عنه، 
تزوجت من املخرج العراقي 

عدنان إبراهيم. مها املصري

اتفاق »الساعة األخيرة« 
ينقذ سيرين عبدالنور

بعد املشاكل الكثيرة التي الحقت 
مسلســل »قناديــل العشــاق« من 
كتابة خلدون قتالن وإخراج سيف 
الدين الســبيعي وبطولة ســيرين 
عبدالنــور ومحمود نصــر ودمية 
قندلفــت والتي جعلــت الكثيرين 
يتوقعــون ان العمل لن يتمكن من 
اللحاق بالسباق الرمضاني، لكن في 
»الساعة األخيرة« أعلنت سيرين، 
فــي تصريحات لها، عــن اتفاق مت 
بني شــركة »ســما الفــن« املنتجة 

اللبنانية  للمسلسل وقناة اجلديد 
لعرض مسلسل »قناديل العشاق« 
في رمضان بعد سلسلة من األزمات 
التي كانت ستؤجل عرض العمل إلى 

ما بعد الشهر الفضيل.
جديـــــر بالذكــــــر ان ســيرين 
عبدالنور شــاركت الفتــرة القليلة 
املاضيــة فــي حفل توزيــع جوائز 
»موريكــس دور« وحصلــت على 
أفضل كليب للعام عن أغنية »بحبك 

يا مهذب«.

فارس كرم: أنا مش »نعجة«..!
كليباته الكثيرة التي صورها، 
وهــو يعلــم أن ذلــك »يزعل« 

الناس منه.
وأضاف كرم، خالل املؤمتر 
الصحافــي الذي أقيــم له على 

قال النجــم اللبناني فارس 
كرم، إنه ال يحب فكرة التمثيل 
وأن يكون ممثال، ويأتي ذلك بعد 

هامش مشــاركته في مهرجان 
موازيــن، أنه يتحــدى إذا كان 
هنــاك فنان أو شــخص عادي 
له أصدقاء حقيقيون يزيدون 
على رقم 5، وأوضح أنه ليس 
شخصا »مشكلجي«، أي يبحث 
عن املشــاكل، لكنــه في الوقت 
نفسه ليس »نعجة« حتى يسمح 

ألي أحد أن يتطاول عليه.
وردا على سؤال حول سبب 
امتناعــه عن الزواج حتى اآلن 
قــال: »كل شــيء فــي موعده، 
وعندمــا أقرر الزواج ســأعلن 
ذلك، وقد أتزوج مغربية ولَم ال«.
وأحيا فــارس ليلة جميلة 
ضمن »موازين ٢٠١٧« ورقص 
جمهــور مســرح النهضة على 
أغنياتــه وإيقاعات موســيقى 
الدبكــة اللبنانية، التي يعتبر 
أحد رموزها في اجليل احلالي، 
وغنــى كــرم أشــهر أغنياتــه 
»التنورة«، »نسوجني« و»بال 
حب بــال بطيــخ« التــي بدأها 
مبطلــع أغنية الفنــان الراحل 
محمد عبداملطلب »ساكن في حي 
السيدة«، وغنى أيضا »شفتا«، 

»الغربة«، »منمنم« وغيرها. فارس كرم

رزان مغربي 
تثأر من إليسا!
حلــت الفنانــة اللبنانية رزان 
مغربي ضيفة على برنامج »لهون 
وبس«، مع اإلعالمي هشــام حداد، 
الذي يعرض عبر فضائية lbc، ومتت 
إعادة متثيل مشهد إحراج إليسا 
لهــا علــى الهواء مباشــرة في 
حفل توزيع جوائز املوسيقى 
الفنانة  العربية، مبســاعدة 
الكوميدية اللبنانية بونيتا 

سعادة.
وأتقنت بونيتا تقليد 
إليســا منــذ حلظــة 
صعودها على املسرح 
لتسلــــم اجلائــزة، 
مــــــرورا بضحكــة 
أطلقتها بعد مداعبة 
اجلمهــور، وقولهــا 
موجهة احلديث لرزان: 
»ال تزعلــي منــي وال 
تأخذيها شخصية.. لكن 
إنت شــكيتي إني بدفع 
فلــوس ألحصــل على 
جائزة ميوزك أوورد، 
بتمنــى تكونــي اآلن 
عرفتي أني أســتحق 

هذه اجلوائز«. 
وأضافت: »قاعدة 
علــى قلبــي هــذه 
الشغلة.. إن شاء اهلل 
اليوم تكوني تأكدت 
إني أخذت هذه اجلوائز 

عن استحقاق«. 
وكانــت رزان مغربــــــــي 
تتابع املشهد ضاحكة، إلى جانب 
حداد الذي طلــب منها الرد على 
الكالم وقد أتيحــت لها الفرصة، 
فقالــت: »ردي ســيكون.. أحبــك 

إليسا«.
واعتبر البعض أن إعادة ما حدث 
في مشهد كوميدي هو نوع من الثأر 

من رزان جتاه إليسا.


