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. المناطق بعض في األتربة مع تصاعد معتدل

السواحل عند اقــدام ثالثة إلى  قدمين
. البحر عرض في اقدام 3 إلى 6 ومن

من 22  17 إلى 22 وتصل شمالية غربية
. احيانًا عقدة 27 عقدة إلى
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كتابته مهمة  تولى الذي وملك» وشعب «شمس المقبل الجنادرية» «أوبريت تلحين مهمة إدريس عبدالرب يواصل  ]
القليلة األيام خالل إنجازه المفترض من  الذي العمل هذا لوحات لتلحين إدريس تفرغ  حيث عبدالمحسن، بن  بدر األمير 

الماجد راشد والفنان عبده محمد  العرب  فنان  من كل به  سيشدو الذي  الصوت تركيب  مهمة  في  ذلك بعد ليبدأ المقبلة،
إبراهيم. عباس والفنان عبداهللا عبدالمجيد والفنان

ثالث بعد  «الجنادرية» في ــس إدري عبدالرب للملحن الرابع الحضور هو وملك» وشعب «شمس أوبريت ويعد
العشماوي، الفجر» لعبدالرحمن وأوبريت «خيول بن هذال، خلف ورجال» للشاعر أوبريت «دولة هي سابقة محطات

في مسيرته عبدالمحسن بن بدر لألمير الرابعة كذلك المرة هذه تعد المبدل، فيما مع الشاعر فهد «البيعة» وأوبريت
- التوحيد  «فارس  ،«1992 - حق «وقفة هي  والناس  الوطن حديث التزال أوبريتات ثالثة قدم أن بعد الشعرية

العام «الجنادرية» لـ السادسة الدورة في  الفني النشاط استهل الذي  البادي» «اهللا نشيد إلى إضافة ،«1999
.1990

أن المقرر من إذ العام، لهذا  الجنادرية» «مهرجان لوحات بروفات عمل في البدء  سيتم أخرى، جهة من
تلفزيون «مركز لـ العام لهذا األوبريت إنتاج سيكون حيث المقبل، آذار مــارس/ شهر في االفتتاح يكون

راشد للفنان وسيكون والدرامية، الفنية اللوحات من عــدداً األوبريت ويتضمن ،«mbc األوســط الشرق
أوروبية دول  من  عمالقة  مرئية  شاشات استيراد  سيتم كما المهمة،  هــذه تجسيد في دور الشمراني

المهرجان. في تستخدم التي الحديثة والمعدات التقنيات إلى باإلضافة المهرجان، لوحات لعرض

نجوم من كبيرة بمشاركة ]
ــر، ــص ــج وم ــي ــل ــخ ـــن ال الــــدرامــــا م
ـــق الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي ـــل ـــط ان
ــــز الـــمـــالـــكـــي ــــاي الــــمــــعــــروف ف
ــد ــدي ــج ال ــل ــس ــل ــس ــم ــر ال ــوي ــص ــت ل
بــدأت ــي ــت ال «عــيــال مــنــفــوحــة»
بين ـــدور ت ــره ــوي ــص ت ــرات  ــي ــام ك
الرياض مدينة ـــواري وح ــة أزق
الجدران ذات «اللوكشينات» و
كبير عــدد وبصحبة الــضــيــقــة، 
ــا ــدرام ال ــي ف التمثيل نــجــوم ــن  م
ــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــــودي ــــع ــــس ال

والمصرية.
ــال ــي «ع ــل الــجــديــد ــس ــل ــس ــم ال
من أعمال «الصدف منفوحة» هو
ــي»، ــرئ ــم وال لــإلنــتــاج الــصــوتــي
من كبير عــدد فيه  يشترك  ــذي ال
المالكي فــايــز  منهم: الفنانين
طـــارق ــاء ــي ــم ول ــع ــدف ــم ــي ال ــل وع
وحمد الـــرقـــراق وعــبــدالــرحــمــن
وماجد منقاح وخــالــد المزيني
السعيد  وأغـــاديـــر ـــواز ف ــرب  ــط م

ــداهللا ــب وع ــاوي ــط ــع ــام ال ــس ــت واب
وفهد ــداهللا ــب ع وعـــوض ــي ــام ــي ال
من المسلسل وغــيــرهــم، العمر 
إخراج من المدهش  سعد  تأليف

العوالي. محمد
في المالكي فايز  الفنان  يقدم
دور منفوحة» «عــيــال مسلسل
طموحات يحمل ــذي ال «رابـــح»
خيالية تــكــون تــكــاد  ــس  ــواج وه
مع حي ــواري ح في عــاش  لفتى 

ولكن (العيال) الصبية بعض
وجهها في تقف الطموحات تلك
ــي ــت ــــاالت ال ــــك ـــن اإلش ــر م ــي ــث ــك ال
القريب المجتمع  مــن يواجهها
يحاول المقابل فــي ولكن منه،
يحقق أن السبل وبــكــل ــداً ــاه ج
الكثير تحدث  وبالتالي أحالمه، 
من التي الطريفة المواقف مــن
سيتميز المالكي فايز أن المؤكد

العمل. نجوم باقي مع بها

ال الـــطـــبـــيـــعـــة إن  قــــــال  مــــن   ]
تشاركهم وال  ــا، ــه ــول ح بــمــن تــشــعــر 

الطبيعة إن فالحقيقة مناسباتهم؟
ــه ــراح ــأف ب ــر ــع ــش ــق اإلنــــســــان وت ــش ــع ت

 14 من الفترة وفــي البتهاجه،  وتبتهج
الماضي،  الثاني كانون يناير/  16 إلى

احتفلت تــحــديــداً، الــفــجــيــرة ــــارة  إم فــي 
نوعه، من فريد بمهرجان  احتفاء  الطبيعة

هيئة أطلقته ــه،  ــرح ط ــي ف جــديــد 
ـــالم، واإلع للثقافة الفجيرة

الفجيرة «ملتقى اسم حمل
فانتثر للربابة»، األول

نسائم ــت  ــّب وه الــمــطــر،
مرحبة العليلة  الجبال 

بــــضــــيــــوف مــلــتــقــاهــا
الحزن بآلة ومحتفية
ـــق الـــمـــرافـــقـــة ـــّت ـــع ـــم ال

جميع من والقادمة لهم،
أشــرقــت كــمــا ــي، ــرب ــع ــــاء الــوطــن ال أرج

عهد ولي ُمحّيا من الملتقى هذا افتتاح رعاية شمس
الشرقي، محمد بن حمد بن  الشيخ سمو الفجيرة
للثقافة الفجيرة لهيئة األعــلــى الرئيس وحــضــور
ظل ــي ف الــشــرقــي،  حمد  ــن  ب راشـــد الشيخ واإلعــــالم 
رئيس ترأسها  مختصة لجنة  قبل  من متميز تنظيم 
الفجيرة بلدية ورئيس الضنحاني، محمد الهيئة
الشاعر لها العام التنسيق وتولى األفــخــم، محمد
لها التنظيم في ــارك وش الباسلي، سالمي ــي األردن
خالد ــي  ــارات اإلم الشاعر المنظمة اللجنة أعــضــاء
حافلة ــام أي ثالثة في ــالن، ع وإبراهيم الضنحاني 
البحثية األوراق مــن المنبعثة الفكر، بموسيقى
الذي المكان عبق  ثناياها في منها كل  حملت التي
«الــربــابــة» تــاريــخ عبق انبعث حيث منه،  جــاءت 
قدمها التي البحثية الــورقــة طيات مــن األردن مــن 
األردنية بالجامعة والتصميم الفنون كلية عميد
هذه تاريخ عن الكثير قالت  التي  حمام، عبدالحميد
ألحزان المحاكية عازفها بأحزان الموشومة اآللــة
الخيل «سبيب» من المصنوعة ذات األوتار اآلخرين،
الحيوانات بجلد المحمية الخيل، ذيــل شعر وهــو
ومن خدمته.  على وتقوم اإلنسان  يستأنسها التي
التي «الربابة»، بتاريخ اإلحساس وقع تزايد مصر
قالت حينما اختراعها في الرئيسي الدور للمرأة كان
أعود لن بأنني «أقسم لزوجها: غضب ذات زوجــة

العود». ويتحدث الحجر ينطق حتى
الــربــاب ـــة «آل أو «الـــجـــوزة» ســّمــوهــا مصر  وفــي 
الهند جوز ثمرة بقايا  من تصنع ألنها  المصرية»، 

ـــــف ـــــل ـــــغ وت
فــــتــــحــــتــــهــــا
الــرئــيــســيــة
السمك، بجلد
ــــة ورق ـــت ـــال ـــق ف
حــــــــــــــســــــــــــــام
عــــبــــدالــــهــــادي
الــتــي ــة ــي ــث ــح ــب ال
ـــوان: ـــن ــت ع ــل ــم ح
«الــــــــربــــــــابــــــــة
الــــمــــفــــهــــوم  ..
والــــــتــــــاريــــــخ»،

لكثير هـــذها عـــــن تـــــاريـــــخ
بحلقتين حافًال األول  اليوم  فكان  الساحرة، ــة اآلل
إدارة تولى البحثيتين، الورقتين  أعقب حواريتين
تولى فيما وهبة، زاهي والشاعر اإلعالمي أحدهما
التوالي. على الباسلي، سامي اإلعالمي الثاني إدارة
بل «الربابة»، في  البحث مجال فقط  هذا يكن لم
الشعبي الفن بهذا  ُحبلى إفريقيا ــت  ــازال وم كانت 
متناهية، برشاقة العريق الــمــوروث عبر المنتقل
في فاعل  حضور للسودان كــان التالي اليوم ففي
الموسيقى منظومة  ضمن «الــربــابــة» موقع بيان 
الفنان قدمها  متميزة بحثية ورقـــة فــي  العربية،
الحضور ــّرف ع حيث  عبدالقادر، سالم  عبدالقادر 
السودان في «الــربــابــة» آلــة وهــي  ِكيّكي» «أم  على 
أو «الـــهـــّداي» ــة ــق ــراف م ــي ــــا الــمــهــم ف ــــح دوره وأوض
في الــجــانــب مهيب  ــان  ك الـــذي ــي ــودان ــس ال الــشــاعــر 
سهام ــن وم مــفــرداتــه سيف مــن وُيخشى مجتمعه 
طاسة من المكونة مرافقته عن الصادرة موسيقاه
بلسان يتحدث بوتٍر والمزينة الغزال بجلد مغطاة
وهي «إمــــزاد» لـــ الحضور  ــان  ك ــراً ــي أخ ثــم  ــره.   ــاع ش
ثمرة هيكل ــن م المصنوعة الليبية، ــة» ــاب ــرب «ال
أنواع كل وتشترك الغزال،  بجلد والمغطاة  اليقطين
للعزف، يستخدم ــذي ال الوتر كــون  في «الربابة»
لـ حيث ذيلها، شعر من  أي  الخيل  «سبيب» من هو
قديم تاريخ الطوارق قبائل عند الليبية «الربابة»

فقدم الصحراء، في المتناثرة ــار اآلث في ثابت جــداً
الكثير قــالــت ورقـــة  عــصــمــان، أحــمــد أمـــود  الــبــاحــث 
وديمته هماكي، سولي تينا العازفتين بمرافقة عزف
واإلعالمية الشاعرة أدارته طويل صباحي حوار في

الجودر. هنادي البحرينية
األول الــفــجــيــرة «ملتقى صــبــاحــات هـــذه  كــانــت 
بالشعر، معطرة فكانت مــســاءاتــه ــا أم لــلــربــابــة»،
في المفرح الحزين الشجي ــة» ــاب ــرب «ال وبــصــوت 
الملتقى ليلتي فــي بالعزف فــشــارك ـــه، ذات الــوقــت 
ترنم اإلمــــارات  فمن مختلفة، مناطق مــن  ــون  ــازف ع
المحببة اإلماراتية بلهجته الكيبالي علي العازف
واإلعالمي الشاعر تغّنى الكويت ومن القلوب، إلى
وبلهجة ســوريــة  ــن وم الحشاش، مهلي ــازف ــع وال
خلف ــازف  ــع ال ترنم الــعــراقــي النغم عليها  يطغى 
الهاشمية األردنية المملكة ومن السرحان، العفات
شتيوي مــحــمــد الـــعـــازف األصــيــل ــزف  ــع ــال ب تــفــّرد 
لـ الجميل الحضور كــان الــســودان ومــن الخريشة، 
كشاعر ُيعرف كما أو عثمان، عبداهللا أحمد  «الهّداي»
أيضًا تميز قطر  ومــن الحاجه»، ــد «ول بـ بيئته في 
ومن المري، راشد بن جابر الربابة وعازف الشاعر
كون في العربية الدول جميع عن اختلفت التي ليبيا
العازفتان تغنت على النساء، حكراً «الربابة» عزف

وغنتا معًا فعزفتا هماكي وديمته سولي محمد تينا
شعراء ثالثة  تألق السعودية ومن مختلفة، بطريقة
رواف الــظــفــيــري، عــبــدالــرحــمــن «ربــابــة»  ــي  ــازف وع
مصر جمهورية من أما  الحريثي، والعازف  العنزي،
العازف عزف  الملتقى  حضور أدهــش فقد العربية
لموسيقى كان الذي متولي،  سالمة  العم  المصري
األسد نصيب  كلثوم  أم  العربي الطرب  سيدة  أغاني 

معزوفاته. في
فني لعمل ــع رائ بعرض الملتقى مساء  وتــزّيــن 
ــالم واإلع للثقافة الفجيرة هيئة قامت ــداً ج متميز
بإنتاجه،وهوعبارةعنفيلميحكيقصة«الربابة»،
كعمل وأخرجه الباسلي، سامي الشاعر بتأليفه قام
التمثيل طاقم أما الخزوز، إياد المتألق المخرج فني
بن «نمر أو المصري، ياسر المتألق النجم من فكان
والفنانة الخليج، في الكثيرون يعرفه كما عدوان»
من وجميعهم سحويل  نجالء والفنانة عمران نادرة
األول الفجيرة «ملتقى الهاشمية. األردنية المملكة
على الحفاظ نحو الــبــدايــة خــطــوة ــان ك لــلــربــابــة»، 
تستحق بداية ثمين، شعبي كــمــوروث «الربابة»
انتقاء وحسن التنظيم، بحسن حظيت اإلشـــادة،
وسّجلت الشعبي، الموروث  فيها فتألق  العازفين،
الشعبي. روافد األدب من مهم رافد للفجيرة سبقًا في

الجديد، الغنائي من إعداد ألبومها أنغام الفنانة انتهت ]
استقرت بعدما األسواق،  في قريبًا لطرحه حاليًا وتستعد 
يكون أن على والمرئيات» للصوتيات «روتانا شركة مع

المقبل. آذار شهر مارس/ مطلع طرحه موعد
من أنغام «انتهت أنغام: المطربة من المقربين أحد وقال
بتجهيز حاليًا ونقوم الجديد، األلبوم أغاني جميع تسجيل
في قريبًا لطرحه استعدادًا (الماستر) النهائية النسخة

األسواق».
«مهزومة» منها:  األغاني  من  الكثير  أنغام ألبوم يضم
عصام ــع  ــوزي وت ــز  ع خــالــد ــان ــح وأل طعيمة أمــيــر  كــلــمــات 
وألحان طعيمة أمير  كلمات بالك» في «مــش  الشرايطى، 
كلمات معاك» أعيش لو «ياه حمدي،  نادر وتوزيع عز خالد
و الشافعي، حسن وتوزيع عز  خالد  وألحان طعيمة أمير
خالد وتوزيع وألحان طعيمة أمير كلمات تحزن» ال قلبي «يا
بهاء كلمات بعض» نصارح  «لو  أغنية  إلى  باإلضافة عز.
الشافعي، حسن وتوزيع عز خالد وألحان محمد الدين
عز خالد وألحان محمد الدين بهاء كلمات أحبك» «نفسى
أمير كلمات كتير»  «ساعات و الشرايطي، عصام  وتوزيع
الشافعي. حسن وتــوزيــع الــنــادي  محمد  وألــحــان طعيمة 
الموسيقار مع الجديد  ألبومها  في تتعاون  أنغام  أن يذكر
بهاء الشاعر كلماتها كتب أغنية في الشريعي عمار الكبير

الشافعي. حسن ووزعها محمد الدين

الـــفـــنـــانـــة بـــــــررت   ]
رأس ليلة غناءها شيرين
األوضــاع ظــل فــي السنة 
ــــزة، غ ــــي ـــة ف ـــوي ـــأس ـــم ال
اتّخذت كنت «لــو قائلة:
وامتنعت عن هذا الموقف
أتــخــرب كـــان الــمــشــاركــة
ال ــــا وأن ــــاس... ــــن ــت ال ــي ب
لهم أتسبب أن يرضيني
واألذى. الخسائر بــهــذه
ـــواء س مــوقــفــي، أن  ــا  ــم ك
يقدم لن أغِن، لم أو غنيت
أو يــؤثــر ولــــن يــؤخــر  أو 
في الفلسطينيين يساعد

شيء».
ــــت: «لــكــنــنــي ــــاف وأض
أصـــلـــي شـــــك دون  مـــــن 
يــزيــح كــي مــن كــل قــلــبــي
الــــمــــعــــانــــاة هــــــــذه  اهللا 
ـــة عـــــن صـــــدور ـــب ـــي ـــره ال
نراه ومــا الفلسطينيين،
ـــر أثَّ ــازر ــج ــم ــل مـــن صـــور ل

جميعًا». فينا

المعّتق! آلة الحزن األول»... ُينطق الربابة «ملتقى

أيام الصوت خالل وتركيب األوبريت جاهز...

وشعب وملك» «شمس بـ إدريس مشغول

بشخصية المالكي... فايز
منفوحة» «عيال في «رابح»

أغِن لم غنيت أو شيرين:
الفلسطينيين يساعد لن

ألبومها تطرح أنغام
مارس في الجديد

أنانية إبراهيم غادة
صغيرات» «مطلقات في
فيلم لتصوير إبراهيم ــادة غ الشابة  الفنانة تستعد   ]
ياخور، باسم  السوري الممثل ــام أم صغيرات» «مطلقات
التي الكبار،  العلماء أحــد ــة زوج شخصية  خالله وتجسد
غادة تجهز كما شديدة. أنانية وتتملكها المادة وراء تسعى

الماجري. شوقي التونسي إخراج من جديد سوري لفيلم
لتتقن الــســوريــة  اللهجة حاليًا إبــراهــيــم غــادة  وتتعلم 
األعمال في العرب الفنانين مشاركة وعن العمل. في دورها
باهتمام يحظون العرب الفنانين «بعض قالت: المصرية
قرارات جاءت  ولهذا والمخرجين، المنتجين قبل من  كبير
والتنسيق النقابي العمل لتنظيم األخيرة الممثلين نقابة

الفنية». األعمال بين


