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للســنة التاســعة على التوالي 
تبهرنا شــركة »زين« لالتصاالت، 
بالتعاون مع شركة »Joy«، بالعمل 
املســرحي الذي تقدمه، متاشيا مع 
سياســتها جتاه املجتمع، واظهرت 
»زيــن« إمكانــات فنيــة رائعة في 
عرضها املسرحي اجلديد الذي يحمل 
عنوان »زين واألقزام الثمانية« والذي 
يســلط الضوء على ظاهرة التنمر 
التي يعاني منها بكثرة األطفال في 
املــدارس او في حياتهم األســرية.  
اعدت املسرحية الكاتبة هبة مشاري 
حمادة من القصة العاملية »بياض 
الثلــج واألقزام الســبعة« وكتبت 
ايضا كلمات اغانيها التي تتماشى 
مع الفكرة الرئيسية، موضحة من 
خــالل االحــداث ان اإلنســان ليس 
بشــكله ســواء كان طويال او قزما 
وامنا بفعلــه وبصيرته، وتصدى 
لصياغــة أحلان املســرحية النجم 
بشار الشطي ووزعها موسيقياً ربيع 
الصيداوي واخرجها على خشــبة 
مسرح نادي كاظمة الرياضي املخرج 
سمير عبود، وذلك بإشراف عام من 
قبــل مي الصالح من اجلهة املنفذة 

للعمل. 
تقاســم بطولة املســرحية كل 
من النجوم: بشار الشطي وفاطمة 
الصفــي وحمــد أشــكناني وعلي 
كاكولي ومروى بن صغير وفتحية 
جعفــر »توتــة« وشــهد العميري 
ونور الغندور، باإلضافة الى فرقة 
»شياب«. وبدعوة خاصة من شركة 
»زين« لالتصاالت حضرت »األنباء« 
أول عروض املسرحية امس األول، 
والتي تستمر طوال فترة عيد الفطر. 
قبل بداية العرض، الذي شــهد 
حضــورا جماهيريا غفيــرا، ألقت 
املشــرفة العامــة على املســرحية 

مي الصالح كلمة ارجتالية رحبت 
فيها باحلضــور، وذكرت ان »زين 
واالقزام الثمانية« تســلط الضوء 
على ظاهرة التنمر وان القزم ليس 
بقصر القامــة وإمنا هو قزم الفكر 
والطمــوح والرؤية، ليبــدأ بعدها 

العرض الذي ينتمي الى املســرح 
الغنائي االستعراضي، حيث جذب 
احلضــور وخصوصا األطفال منذ 
الوهلة األولى من جميع النواحي، 
بدءا من الديكور اجلميل وعناصر 
العامليــة والتــي جــاءت  اإلبهــار 

متكاملة وكأننــا أمام أحد عروض 
»والت ديزني« الساحرة التي تقام 
في جميع أنحاء العالم، وســاعدت 
شاشات البالزما املوزعة على خشبة 
املســرح فــي إيصال فكــرة العمل 
التربوية، وهي احملافظة على معنى 

االخوة احلقيقي بني االشقاء حتى 
يصبحون »عزوة« لبعضهم البعض، 
فال مشــاكل وال كراهيــة وال غيرة 
تؤدي الى قتل الشــقيقات بسبب 
مــن األجمل بينهن، حتى ال حتدث 
القطيعة بني االهل، مع التأكيد على 
ان اجلمال احلقيقي هو جمال النفس 
واألخالق والتعامل اإلنســاني مع 
البشر مهما كانت اشكالهم، وان ال 
تخدعهم املرايا املوجودة في منازلهم، 
وعليهم ان يأخذوا من حياة األقزام 
الذين يعيشون بسعادة دائمة مع 

بعضهم البعض عظة وعبرة.
شــكلت اإلضــاءة فــي العرض 
عنصرا مكمال لعناصر اإلبهار التي 
قدمتهــا »زين واألقــزام الثمانية« 
فكانت تختلف ألوانها، تضاء وتطفأ 
في نفس الوقت وبالشكل املتماشي 
مــع أحداث القصة املفرحة، واألمر 
كذلك للموســيقى واألحلــان التي 
وضعها بشار الشطي حيث كانت 
عنصرا مكمال جعل األطفال، الذين 
مــأوا صالة العرض هــم وأولياء 
أمورهم، يتفاعلون مع كل مشــهد 
باملســرحية تصفيقــا، كمــا كانت 
حركة بشــار على املســرح خفيفة 
وشيقة ولفت انتباه االطفال أكثر 
إلى العرض، باإلضافة الى احلركة 
املدروســة مــن فاطمــة الصفــي 
وحمــد اشــكناني وعلــي كاكولي 
وفرقة »شــياب«. وشــهد العرض 
تألــق املوهوبتني شــهد العميري 
وفتحية جعفر »توتة« في جتسيد 
شــخصيتيهما بكل براعة، وأيضا 
مروة بــن صغير، بينمــا الضيفة 
اجلديدة على فريق »زين« املسرحي 
املمثلة نور غنــدور كانت مفاجأة 
العــرض لتأقلمها مع زمالئها على 
الرغــم من ان هذه هي مشــاركتها 
األولى معهم فاستحقت التصفيق 

والثناء على ادائها اجلميل.

»ZainG« ..»جيل زين«
بقلم:  محمد بسام احلسيني

كما في كل عام، حشد من األطفال يتمعنون 
بانبهار باملشهد تلو املشــهد للعمل الفانتازي. 
انشغالهم بعرض فني سيبقى في ذاكرتهم على 
الدوام مثلمــا نحمل في ذاكرتنا أجمل عروض 
طفولتنا، مينح ذويهم الفرصة لالستمتاع أيضا. 
العروض تسحر الصغار بقدر ما جتذب الكبار.

يــا لها من فكرة ذكية أن تواصل »زين« هذا 
الطقس السنوي املتمثل مبسرحيتها املخصصة 
للطفل. إنه استثمار مجتمعي من النوع الرفيع 
لشركة تزرع في نفوس النشء وعقولهم قيما 
راقية بقدر ما ســتحصد والء لها يعزز فكرة 
»العالم اجلميل« التي تتبناها »زين« قوال وفعال.

فكرة االهتمام بالطفل يجب أال تغيب عن بال أي 
شركة تنظر للمستقبل. قاعدة تبنيناها في »األنباء« 
من خالل تعاون مع مدينة األطفال »كيدزينيا«، 
حيث نعمل بجدية على تثقيف األطفال بأهمية 
الصحافة ومبادئها ودورها. لذا ننظر بكثير من 

التقدير لتجربة »زين« الناجحة وامللهمة.
بنظرة مراجعة لعدد حضور املسرحية في كل 
عام جند ما معدله ٣٥٠٠٠ مشاهد، أي أننا نتحدث 
عما يقارب الـ ٣٠٠ ألف حضروا مســرحيات 
»زين« في ٩ أعوام هي عمر التجربة.. إنه جيل 
كويتي كامل أليس كذلــك؟!.. ويصح أن نطلق 

.»ZainG« عليه
وال يفوتني في هذا املقال أن أنوه مبدى اجلهد 
املبذول في كل مسرحية موسما تلو املوسم. ومن 
دواعي امتناني أنني حظيت بفرصة االستمتاع 
بها عدة مرات. وفي كل مــرة، يفاجئني فريق 
العمل مي الصالح وهبة مشاري حمادة واملخرج 
سمير عبود وبشار الشطي واملمثلون وكل فرد 
بحرص على التجديد والتطوير ومحاكاة العروض 
العاملية إمكانية وتقنيات. ال غرابة ونحن في بلد 
هو عاصمــة الفن في اخلليج والرائد في مجال 

االتصاالت.
»زين واألقزام الثمانية« عرض ينمي في الطفل 
أفكار اخلير واحملبة والتعاطف والطموح والتعاون، 
وينشــر السعادة مع انسياب كل عبارة وجملة 
موسيقية، ويضفي طفولة سحرية تنعش التفكير 

وحتفز اخليال.
قبل الـــ ٥G بوقت طويل بدأت »زين« رحلة 
تخطيطها للمســتقبل وإميانها بها.. ورسالتنا 

للقائمني عليها: استمروا!

»زين واألقزام الثمانية«.. 
عرض عاملي »ساحر« ومبهر بكل عناصره

متعة فنية على مسرح نادي كاظمة الرياضي فترة عيد الفطر

مي الصالح: »زين واألقزام الثمانية« تسلط الضوء على ظاهرة التنمر

الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين وليد اخلشتي

املطرب القدير نبيل شعيل وابنته ومجموعة من االطفال احلاضرين للعرض

)قاسم باشا( جمهور غفير حضر ملتابعة عرض مسرحية »زين واألقزام الثمانية« بنادي كاظمة الرياضي  
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املشرفة العامة على املسرحية مي الصالح تلقي كلمتها

ملشاهدة الڤيديو


