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شهد برمدا :الوسط الفنّي صدمني وأخجل

من وصف نفسي بالفنانة

• �شهد برمدا

ك�شفت الفنانة ال�سورية �شهد برمدا عن جانب مهم
يف حياتها للمرة الأولى ،معربة عن اهتمامها
وتعمقها يف منهج ال�صوفية وم�ؤكدة �أنها ت�سلك
طريق الت�صوف للو�صول �إلى الله.
وقالت خالل برنامج «بيت الق�صيد» «بحثت يف
وكنت مقيدة فجاء
ذاتي ،فقر�أت و�س�ألت كثرياً،
ُ
الت�صوف ليحررين بعالقتي مع رب العاملني ومع
نف�سي وبنظرتي للدين ،ف�أ�صبحت �أكرث حب ًا لديني
و�أكرث ت�ساحماً ،و�رصت مقتنعة ب�أن الت�صوف هو
الإ�سالم ال�صحيح الو�سطي».
و�أكدت �أنها حتب �أ�شعار املت�صوفني ،وحتاول
ق��راءة وت�رشب وفهم دي��وان «املثنوي» جلالل
ال��دي��ن ال��روم��ي الحتوائه على ق�ص�ص ت�رشح
معاناة الإن�سان للو�صول �إلى حبه الأكمل الذي
هو الله ،م�شرية �إلى �أن هذه الكتب �صعبة الفهم
لت�ضمنها رموز ًا وجوهر ًا عميق ًا ال ميكن ا�ستيعابه
منذ املرة الأولى ،نا�صحة النا�س بقراءة رواية
«قواعد الع�شق الأربعون» لأنها مدخل لل�صوفية.
لكنها يف الوقت ذاته ،حثت النا�س على التعامل
بت�سامح و�إخ��اء من باب الإن�سانية بعيد ًا عن
اختالف الأدي��ان ال�سماوية ،لأن رب العاملني
�أوحد للجميع.
وخ�لال احللقة مع الإع�لام��ي زاه��ي وهبي غنت

هنا الزاهد صعيدية
في إحدى حلقات مسلسل
«الواد سيد الشحات»

برمدا ق�صيدة «عجبت منك ومني» للح�سني بن
«عجبت منك
من�صور احل�لاج ال��ذي يقول فيها
ُ
ومنّي يا ُم ْن َيةَ ُ
ظننت
املت ََم ِنّي� ،أدنيتَني منك حتّى
ُ
وغبت يف الوجد حتّى �أفنيتنَي بك عنّي،
�أنّ ك �أنيّ ،
ُ
يا نعمتي يف حياتي وراحتي بعد دفني ،ما يل
ن�س من حيث خويف و�أمني ،يا من ريا�ض
بغريك �أُ ٌ
ويت كل فنّي ،و�إن متن ْيت �ش ْي ًا ف�أنت
ح
ْ
معانيه قد ّ ْ
كل التمنّي».
فنياً ،قالت برمدا �إنها تخيلت �أن الو�سط الفني
عبارة عن املدينة الفا�ضلة و�أن النا�س فيه
مالئكة ،و�أن الأبقى ل�صاحب املوهبة احلقيقية،
«�صدمت وقُ هرت
لكنها وجدت العك�س ،م�ضيفةُ :
وح��زن��ت ،و�أ�صبحت �أخ��ج��ل م��ن و�صف نف�سي
بالفنانة ،بل �أكتفي ب�أن �أ�صف نف�سي ب�أين �إن�سانة
متتلك موهبة الغناء ،مبينة �أن املوهبة تفر�ض
نف�سها وحت�صل على حقها يف النهاية ،ورغم كل
اخلذالن ف�إنه ال ي�صح �إال ال�صحيح.
وك�شفت برمدا �أنها حتب البيانو لكنها �أُجربت
على درا���س��ة العود بناء على رغبة والدها،
فدر�ست العود على عك�س �إرادتها ورغم ذلك كانت
دوم ًا الأولى على دفعتها ،مو�ضحة �أنها �إلى الآن
ال حتب العود وكان �صعب ًا عليها الحق ًا درا�سة
البيانو الختالف النوتات املو�سيقية بينهما.

تظهر الفنانة هنا الزاهد يف حلقة من
حلقات م�سل�سل «ال��واد �سيد ال�شحات»،
للنجم �أحمد فهمي ب�شخ�صية �صعيدية
كوميدية ،بجانب بطل العمل والذي
ت�شاركه يف البطولة ومن املقرر عر�ض
امل�سل�سل يف مو�سم دراما رم�ضان املقبل.
«ال���واد �سيد ال�شحات» يكتبه م�صطفى
�صقر وحممد عز وكرمي يو�سف و�إبراهيم
خطاب ويخرجه �أحمد اجلندي ومن �إنتاج
«��شرك��ة �سيرنجي» ،ويجمع �أحمد
فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى،
ويعتمد امل�سل�سل على احللقات
املنف�صلة املت�صلة مثلما
فعل فهمي يف م�سل�سله
الأخري «ريح املدام»
الذي مت عر�ضه يف
�شهر رم�ضان قبل
املا�ضي.

جوليا فارلي ضيفة شرف مهرجان
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
ي�ست�ضيف مهرجان �رشم ال�شيخ
ال���دويل للم�رسح ال�شبابي يف
دورته الرابعة ،برئا�سة املخرج
م��ازن الغرباوي يف الفرتة من
« 7-1اب��ري��ل  »2019الفنانة
العاملية «جوليا فاريل» ك�ضيفة
من �ضيوف �رشف املهرجان.
وك�شف رئي�س املهرجان املخرج
م���ازن ال��غ��رب��اوي �أن جوليا
���س��ت��ق��دم حم���ا��ض�رة تطبيقية
م�����س��ت��وح��اة م���ن ع��م��ل��ه��ا على
دراماتورجيا املمثلة وتهدف
املحا�رضة التطبيقية  -من خالل
ال��ل��ق��اء مب��م��ث�لات م����صري��ات
وع����رب����ي����ات ودول������ي������ات -
يف
�إل����ى ت��ق��دمي �أ���س��ل��وب جوليا
العمل على التمثيل م��ن خالل
ال�����ص��وت واحل��رك��ة واحل�ضور
• مازن الغرباوي
والتج�سيد وال��ت��ل��وي��ن ،وهو
الأ�سلوب الذي ميكن املمثلة من
التعامل مع دورها با�ستقاللية وبدمج ملنظورها ال�شخ�صي وميثل هذا الإ�سهام
جانبا مهما يف فعاليات املهرجان من حيث �إنه يطرح منظورا مغايرا ونقديا
لو�ضعية املمثلة داخل العمل الأدائي.
ولدت جوليا عام  1954يف لندن ثم انتقلت مل�رسح الأودين يف الدمنارك منذ عام
 ،1976وقد �شاركت يوجينيو باربا منذ عام  1990يف ت�أ�سي�سه للمدر�سة الدولية
للم�رسح الأنرثوبولوچي وجامعة امل�رسح الأورا�سي� .صدرت الرتجمة العربية

لكتابها «�أحجار من امل��اء» يف عام
 2016عن الهيئة العربية للم�رسح،
وه��و العمل ال��ذي يلخ�ص م�سريتها
وم��ن��ظ��وره��ا يف امل�����س�رح .يعقب
حما�رضة جوليا ف��اريل التطبيقية
توقيع للكتاب.
مهرجان �رشم ال�شيخ الدويل للم�رسح
ال�شبابي هو �أول مهرجان ت�سابقي
عاملي �أو دويل يخت�ص بال�شباب على
�أر���ض �سيناء وحتديدا ب�رشم ال�شيخ
مدينة ال�سالم يف احتفالية كرنفالية
تنع�ش ال�سوق ال�سياحي والثقايف
والفني ملحافظة جنوب �سيناء من
خ�لال ا�ستقطاب ك��ل جن��وم العامل
ليجتمعوا على �أر�ض م�رصنا احلبيبة
يف تظاهرة ثقافية فنية وح�ضارية،
تعك�س مدى �أهمية وقيمة الدور الذي
تلعبه الثقافة والفن لفتح �آفاق ل�سوق
• جوليا فاريل
جديدة مبدينة �رشم ال�شيخ.
ال���دورة الرابعة من مهرجان �رشم
ال�شيخ الدويل للم�رسح ال�شبابي تر�أ�سها �رشفي ًا �سيدة امل�رسح العربي النجمة
القديرة �سميحة �أيوب ،بينما ير�أ�س اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير حممد
�صبحي ورئي�س املهرجان املخرج امل�رسحي والفنان مازن الغرباوي واملن�سق
العام للمهرجان الفنانة نورا �أمني� ،أما الدكتورة �إجني الب�ستاوي فهي املدير
التنفيذي للمهرجان ،ويقام املهرجان حتت رعاية د�.إينا�س عبدالدامي وزيرة
الثقافة ،واللواء �أركان حرب خالد فودة حمافظ جنوب �سيناء.

بعد تعرضها لوعكة صحية
 ...شجون الهاجري :أنا بخير

• �شجون الهاجري

�أث����ارت الفنانة �شجون ال��ه��اج��ري قلق جمهورها
ومتابعيها ،بعد ن�رشها �صورة لها وهي ت�ضع حماليل
طبية بيدها ،و�أردفت بالقول« :احلمد الله على كل حال»،
وذلك عرب خا�صية « »storyعلى موقع «�إن�ستغرام».
وطم�أنت «الهاجري» حمبيها ،م�شرية �إلى �أنها تعر�ضت
لوعكة �صحية ب�سيطة ،وقالت« :ال�شعب ال�شوجي،
احتقان حاد ،وحرارة� ،صوت ماكو الزم �ألتزم ال�صمت
ع�شان �أحافظ عليه احلمد الله على كل حال».
وت�شارك الفنانة �شجون الهاجري حدي ًثا ،يف م�سل�سل
«�أنا عندي ن�ص» ،من بطولة �سعاد عبد الله ،و�صابرين
بور�شيد ،وبدرية طلبة ،وفاطمة ال�صفي ،ورمي �إرحمة،
ومرام البلو�شي ،وهو من ت�أليف حمد الرومي ،و�إخراج
منري الزعبي ،حيث من املقرر عر�ضه خالل ال�سباق
الرم�ضاين املقبل.
وخا�ضت الفنانة �شجون الهاجري ،املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،مب�سل�سل «امل��واج��ه��ة» ،من بطولة:
ح�سني املن�صور ،و�شجون الهاجري ،وحممد
العلوي ،وحمد ا�شكناين ،ون��ور الغندور،
وزي��ن��ب غ���ازي ،وف��ه��د با�سم ،و�صابرين
بور�شيد ،و�سعود بو�شهري» ،ومن ت�أليف
حممد الكندري ،و�إخراج ح�سني احلليبي.

لطيفة ممنوعة من الغناء
ألكثر من أسبوعين
بسبب «الشعب»

• لطيفة

�أك��دت الفنانة لطيفة �أنها ممنوعة من الغناء لأكرث من
�أ�سبوعني بعد �أن ا�صيبت بالتهاب حاد يف ال�شعب
الهوائية والتهاب يف احلنجرة.
وحذرها الأطباء من الغناء �أو احلديث ب�صوت
عال ،م�ؤكدين �أن عدم تنفيذ تعليماتهم �سوف
ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �صوتها ب�شكل دائم.
لطيفة ا�ضطرت لالعتذار عن عدم امل�شاركة يف
�إحياء عدد من احلفالت الغنائية يف م�رص وبع�ض
الدول العربية تنفيذًا لتعليمات الأطباء وحتى
تتعافى ب�شكل كامل.
من ناحية �أخرى ،توا�صل لطيفة متابعة ردود الأفعال
حول برناجمها «حكايات لطيفة» ،والذي يعتمد على
ا�ست�ضافة النجوم ومن �أبرزهم راغب عالمة وهاين �شاكر
ووائل ج�سار وزياد برجي.

سالف فواخرجي
ضيفة سمر يسري
في «حفلة »11

• �سالف فواخرجي

ا�ست�ضافت الإعالمية �سمر ي�رسي ،بربناجمها «حفلة
 ،»11امل��ذاع على ف�ضائية � ،ON Eأم�س ،الفنانة
ال�سورية �سالف فواخرجي ،وذل��ك يف متام احلادية
م�ساء.
ع�رشة
ً
وحتدثت الفنانة ال�سورية� ،سالف فواخرجي عن
تفا�صيل حماولة اغتيالها ،عام  ،2013بالإ�ضافة �إلى
�أ�رسار حياتها الفنية وبداياتها ،وحقيقة خالفاتها مع
املطربة �أ�صالة والفنانة كندة علو�ش.
برنامج «حفلة  ،»11تقدمه الإعالمية �سمر ي�رسي على
قناة  ،ON Eال�ساعة  11م�ساء وي�ستمر حتى  12.30من
منت�صف الليل ،يومي الثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوع.

دالل عبدالعزيز مع الزعيم في «فالنتينو»
 ...السبت المقبل
• �سلمى
ر�شيد

ت�����س��ت���أن��ف ال��ف��ن��ان��ة
دالل عبدالعزيز م�شاهدها
يف م�سل�سل «فالنتينو»،
للنجم الكبري عادل �إمام،
ي��وم ال�سبت املقبل يف
ديكور منزلهما ،حيث
جت�سد دور زوجته خالل
الأح��������داث ،وي�ستمر
الت�صوير ملدة يوم واحد
وينتقل فريق العمل
بعدها �إلى ديكور �آخر
ت�صوير
ال�ستكمال
امل�شاهد اخلارجية.
م�سل�سل «فالنتينو»
• عادل �إمام
ت�أليف �أمي��ن بهجت
قمر و�إخراج رامي �إمام ،وي�شارك يف البطولة
دالل عبدالعزيز ،ودال��ي��ا البحريي وفاء
�صادق ،ط��ارق االب��ي��اري ،ه��دى املفتي،
حممد ك��ي�لاين ،ران��ي��ا حممود يا�سني،
�إل��ه��ام ع��ب��دال��ب��دي��ع� ،سليمان عيد،

• دالل عبدالعزيز

بدرية طلبة� ،أحمد فريد وعدد �آخر من الفنانني.
ومن ناحية �أخرى ت�صور دالل عبدالعزيز �إحدى
حلقات برنامج ��شري��ف منري وا�سما �رشيف
منري «�أنا وبنتي» الذي يذاع على �شا�شة ،on e
والربنامج من �إنتاج �رشكة �سيرنجي.

سلمى رشيد لمروجي فيديو حفلها في وجدة:

«عقولكم اللي طلعت فارغة وليس مقاعد حفلي»
�أو�ضحت الفنانة �سلمى ر�شيد حقيقة
ال��ف��ي��دي��و املنت�رش ع��ل��ى �صفحات
التوا�صل االجتماعي من حفلها الذي
�أقامته يوم اجلمعة املا�ضي « 8مار�س»
تزامنًا مع عيد املر�أة ،يف م�رسح حممد
اخلام�س يف مدينة وجدة املغربية.
و�أظهر الفيديو عد ًدا قليلاً من احل�ضور،
ما دفع رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
�إلى ا�ستنتاج �أن اجلمهور خذلها ،واحلفل
ناجحا.
مل يكن
ً
و�شاركت «�سلمى» عرب ح�سابها ال�شخ�صي
�صورا من احلفل،
على موقع «ان�ستغرام»،
ً
ك�شفت خاللها �أنه كان مكتمل احل�ضور،
وعلقت عليها قائلة« :ر�سالة للبع�ض:
للأ�سف عقولكم اللي طلعت فارغة ولي�س
مقاعد حفلي… احلفل احلمد لله كان
.»sold out
و�أ���ض��اف��ت« :الفيديو ال��ل��ي حتاولون
ال�تروي��ج ل��ه ه��و فيديو نهاية احلفل

كنت خرجت ورجعت ا�سلم على اجلمهور
ال��ل��ي ك���ان الزال م��ت��واج��د بامل�رسح
وغنيت معهم� ،صعب ت�شرتون حمبة
النا�س احلمد لله على هده النعمة..
و�شكرا جلمهور وجدة على هدا احل�ضور
اجلماهريي واملحبة ،احبكم و�شكرا على
تكرميي باليوم العاملي للمر�أة وكيفما
قال �سيدنا الله ين�رصه الله يكرث من
ح�سادنا».
ؤخرا
�
م
ر�شيد
�سلمى
الفنانة
وطرحت
ً
فيديو كليب �أغنية «مر حبي» عرب قناتها
الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،وهي من
كلمات عبا�س اجلبوري ،و�أحل��ان عالء
مهدي ،توزيع هيثم �سامل ،والكليب
�إخراج فا�ضل ا�شويكة.
وك�شفت عن ا�ستعدادها لتجربة التمثيل
للمرة الأول��ى يف م�شوارها الفني ،من
خ�لال م�سل�سل «قلبي ب��غ��اه» ،املقرر
عر�ضه يف املو�سم الرم�ضاين املقبل.

