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ألعـتــرفت ان لــيس هـنــاك فــنـان لم
ـــر بـــهـــا لـــهـــذه االســـبـــاب فـــأن
الــصــاحلــيـــة تــعــني الـــكــثــيــر من
فارقات التي الذكريات اجلميلة وا
التــنـــسى ولــهــا طــعـم الــعــسل من
حــيث اخـتالط مـعــانـاة الـفـنـان مع
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ــقــال غــريــبــا قــد يــكــون عــنــوان ا
سيرة بالنسبة للذين لم يواكبوا ا
طـرب الرواد الفـنيـة للـكثيـر من ا
والـشبـاب فـمنـطقـة الـصاحلـية هي
مـدرسـة فــنـيـة لـو تـنــطق امـاكـنـهـا
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وسيقية eOL²∫ طلبة يحتفلون بعيد معلمهم على خشبة دائرة الفنون ا  qHŠ
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مثل نبيل قالت وزارة الثقافة األردنية (إن ا
ـشــيـني تـوفـي الـسـبت عن  79عـامــا بـعـد ا
مـشوار طويل من العطـاء الفني).وقال وزير
الــثــقــافــة مــحــمــد أبــو رمـان فـي بــيـان (إن
شـيني تميز بأعماله الفنية والدرامية التي ا
عــرفت عــلى مــســتــوى الــعـالـم الـعــربي من
خالل الـشخـصيـات الـتي تقـمصـهـا ببـراعة
ـــشـــيـــني وأداء فـــني بـــارع). واشــــتـــهـــر ا
ـــســـلـــسل بــــشـــخـــصـــيـــة أبـــو عـــواد فـي ا
الــكـــومــيــدي (حــارة أبــو عــواد) الــذي بــدأ
عـرضه تلفـزيونيـا في مطلع الـثمانـينات و
ــشــيـني في تـقــد عـدة أجــزاء مــنه. ولـد ا
يـوليـو تموز  1939وهـو ابن اإلذاعي اسحق
ـشـيـني ـمـثل أســامـة ا ـشـيـني وشـقــيق ا ا
ــــســــرح وأسس (.(1985-1950عــــمل فـي ا
ـشـروعــات الـفــنـيـة كــمـا قـدم الــعـديــد من ا
ـسـلسالت الـتي تـعبـر عن الـبيـئة عـشرات ا
الـبدوية مـنهـا (رأس غلـيص) و(عطـر النار)
و(وضـحـا وابـن عـجالن) و(حـنــايـا الـغـيث)
ـرابـطـون) و(مالك بـن الريب) و(األنـدلس وا
و(وعـد الـغـريب) و(بـوابـة الـقـدس).وبجـانب
ــشــيــني رابــطـة األعــمــال الــفـنــيــة تــرأس ا
الــفـــنــانـــ األردنــيـــ وعــمـل مــذيـــعــا في
الـــتـــلـــفــزيـــون األردنـي وكــان عـــضـــوا في
مـجلس األعـيان من  2003إلى .2005كـرمته
جـــهـــات مـــخـــتـــلــفـــة داخـل وخــارج األردن
وحـصل على جائزة الدولة في

الفنون عام .2017

وذات يـوم كلـفتـني نقـابة الـفنـان
ـنـكـوب لكي ان اتـفق مع سـلـمـان ا
يـشــارك في مـهـرجـان بـابل الـدولي
وفـعال.الـرجل لـبى الـدعـوة وهـيأت
ـوسيـقـي ـتـازة من ا مـجـمـوعة 
وكـان يـعـلن في الـتلـفـزيـون اسـماء
ـــطـــربــ الـــذين يـــشـــاركــون في ا
مــهـرجــان بــابل وكـان مــكــان حـفل
نـكوب في مـعبد نـنماخ  سلـمان ا
ـعـبـد ال يـسع اال خلـمـسـ وهــذا ا
شــخـصــا لـكن عــنـدمــا ذهـبــنـا الى
عـبد وجدنـا جمـهوراً غفـيراً جدآ ا
كان نكوب وال يسع هذا ا ينتظر ا
رحوم فذهبت الى نقيب الفنان ا
داود القـيـسي وقلت له (ارجـو نقل
احلـفل الى مــسـرح الــعـرش لــكـون
مـعـبـد نـنـمـاخ  ال يـسع احلـضـور )
ـوافقة وذهـبنـا الى مسرح وتمت ا
سـرح بـشكل غـير الـعرش وإكـتظ ا
ـنـكوب مـن خلف مـتـوقع  ونـظـر ا
ـسـرح وشاهـد احلـضـور اكـثرهم ا

تـألــقه وجنــاحه وفي هــذا الــصـدد
اذكــر الـــفــنــان الـــكــبــيـــر الــشــاعــر
ــطــرب ـــوســيــقـي وا ـــلــحن وا وا

نكوب. الراحل سلمان ا
ــنــكــوب يــتــردد في كــان الــراحل ا
اكثـر ايامه علـى منطـقة الصـاحلية

فـنانـون عـرب وادباء وشـعراء
كــبـــار قـــال لي :مـــاذا اغــني
ــثــقف? لــهــذا اجلـــمــهــور ا
ـــنــكـــوب لــديه مـــوهــبــة وا
ا صعد على يرجتل الشعر 
سرح وغنى عكس مااتفقنا ا
عـليه.غـنى بـالفـصحى واتـذكر

بـعض االبيـات من الـشعـر( عـانقت
مـكــتـشــفــا سـر بـابـل وبـالـتــاريخ  
األوائل مـــا شــادوا ومــا صــنــعــوا
.االبـوذيــة .. عــدونـة فــيـال واحــنـة
وعـلـيه تشـهـد الكـعـبة طـيـور بابل 
وارض بـابل انـهـزم واحنـة لـزمـنة
ـة وركع يـسـجـد هـز عـلــيه بـابل  
لــــلـــوطـــيــــة).  بـــعـــدهــــا صـــفق له
اجلــمـهـور بــحـرارة وكـرمـته وزارة
ا تـميزة  الثقـافة انذاك جلـهوده ا
قـدمه من فن جمـيل امـام الضـيوف
ـنكـوب وتـرك خـلفه الـعـرب. رحل ا
فــنـآ جـمـيـال ولم يـأخـذ اي شئ عن

هذا العطاء الفني.
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ـطـرب حا الـعـراقي لطـرح ثاني يـستـعد ا
تــــعـــاونــــاته الــــغـــنـــائــــيـــة مـع اخملـــرج عالء
األنـصـاري من خالل أغـنـيـة جـديـدة احلـان

وسيقار طالل واعلن في تصريح انه(  ا
وهي من تـصويرهـا بطـريقـة الفـيديو كـليب 
ــريـخـي وتـوزيع كــلــمـات الــشــاعــر خـالــد ا
حـسـام كــامل حـيـث سـيــتم حتـديــد مـوعـد
طـرح األغنـيـة إذاعـيـاً وعـرضـهـا تـلـفـزيـونـياً

. وعبر موقع اليوتيوب قريبا)ً
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ـقام الـعـراقي يحـتفي به عـصر الـيوم الـثالثاء قارىء ا
لـتقى االذاعي والتلـفزيوني في احتاد االدبـاء بجلسة ا

لتقى صالح الصحن. يديرها رئيس ا
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الـناقـد الـعراقي صـدر له كـتاب
بـــعـــنــــوان (رهـــانــــات شـــعـــراء
احلـــداثــة). ضــمـن مــنــشــورات
االحتـاد العـام لالدباء والـكتاب
يقع في 528 صـفحة من القطع

الكبير.
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التـشكيلي االردني اقام والفنـان نصر الزعبي معرضا
بعنوان (خرائط الروح) في  منتدى الرواد الكبار.
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الكـاتب الـعراقـي صدرت له عن مـكـتب العـ لـلطـبـاعة
روايــة بــعــنــوان (حتت ســنــابل الــقــمح) تــقع في 216

توسط. صفحة من القطع ا
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الـقـاص االردني احــتـفى في  احتـاد الــكـتـاب واألدبـاء
بـعـمـان بـتوقـيع مـجـمـوعـته الـقصـصـيـة (بـ الـسدّين)

بفعالية قدمها الدكتور عدنان زهران.
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البـاحث الـعراقي تـلـقى تهـاني االهل واالصـدقـاء لنـيله
عـنونة (تاطير الصورة شهـادة الدكتوراه عن رسالته ا
الصحفية في العمليات النفسية عبر شبكات التواصل
وجـهة االجتـمـاعي صفـحة الـفـيس بوك االسـرائـيلـيـة ا

وذجا). للعرب ا
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ــســاته األخــيـرة عــلـى فـيــلم اخملــرج الــســوري وضع 
ـؤسسـة العـامة (جوري) وهـو فيـلم قصـير من إنـتاج ا

للسينماالسورية.بطولة بيير داغر وروب عيسى.
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ـقبل كـتابهـا اخلامس الكـاتبـة اللـبنـانيـة توقع الـسبت ا
(لتـقرأ عـيون الـدهر) بحـفل يتـضمن اغـاني روحية من
كلـماتها وغناء الفنان ايلي خياط وليال نعمة وجيلبير

جلخ.
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دوره بإتقان وان يتعامل ويتواصل
ــسـرحي مـع مـوجــودات الـفــضـاء ا
بـتـواصـلـيـة عـالــيـة. فـهل سـيـقـتـنع
ـجـمـوعة من اخملـرج بـاالستـعـانة 
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عــرضت فـــرقــة الــســـراج اجلــمــعــة
ـاضـيـة مـسـرحـيـة ( اوفـر بـروفا ) ا
ـسـرح الوطـني وهي عـلى خـشـبـة ا
مـن تـألـيـف عـلى الــشـيـبــاني ولـؤي
زهــرة وإخــراج عــلي الــشــيــبــاني .
وثيـمة العـمل ووفقـا لصفـحة دائرة
ـسـرح في (فـيـسـبوك) الـسـيـنـمـا وا
0تتناول قصة أشخاص يقحمون
سرح من أجل أنفسـهم في فضـاء ا
ـيـز ـشــاركـة في الــتـمــثـيل ومــا  ا
هــــؤالء انـــــهم فـــــاقــــدو الـــــبــــصــــر
) اال انـــهـم يـــصـــرون (مــــكـــفــــوفـــ
ويــــطـــالـــبـــون مــــخـــرج الـــعـــمل ان
يـسـهــمـوا في الـتــمـثـيل ألنــهم كـمـا
يـدعـون قادرون عـلى أن يـقـدمـوا ما
ال يـسـتـطـيع غـيرهـم ان يقـدمه  في
ــقـابل رفض اخملــرج طـلــبـهم هـذا ا
متـذرعاً بحـجة أن أولى اشـتراطات
ــــمـــثـل ان يــــكـــون ســــلــــيم عـــمـل ا
احلـواس حـتى يـسـتـطـيع أن يؤدي

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعد أن أثارت
يـة ليدي غـاغا اجلدل ب رواد النـجمة الـعا
مواقع التواصل االجتماعي بسبب إطاللتها
في حـفل تــوزيع جـوائــز األوسـكــار مـؤخـرا
حيث ارتـدت مجـوهرات وصل ثـمنـها إلى الـ
 30مــلـيــون دوالر أمــريـكي والــتي إحــتـوت
على مـاسة صـفراء وهي  128قيـراط عـلقت
ـوضـوع مـوضحـة أنـهـا لم غـاغـا عـلى هـذا ا
تــشـــتـــر هـــذه الــقـالدة. وقــالـت عــلـى إحــدى
صــفـحــاتـهـا (إن صــاحب هــذا الـعــقـد الـذي
مـثلـة البـريطـانية أودري ارتـدته  آخر مـرة ا
هـيـبـورن عام  1962أثـنـاء تـقـد دورها في
أحــد أفـالمــهــا قــام بــدعــوة غــاغــا الرتــداءه

مجانا كـدعاية للماركة).
عـلى صـعـيـد آخــر  أطـلـقت الـسـبت الـنـجـمـة

ـكن انقاذه..? كـفوفـ إلنقـاذ ما  ا
اإلجابة على الـسؤال كانت حاضرة
امــــام اجلــــمــــهــــور الــــذي شــــاهـــد

سرحية). ا

ــيــة كــاردي بي كــلــيــبــهــا اجلــديــد الــعــا
(بــلــيس مـي)الى جــانب الــنــجم بــرونــو
مــــارس  وشــــارك بــــرونـــو فـي اخـــراج

الكليب مع  اخملرج فلورنت ديشارد .
وجتـاوزت نسـبة مـشاهـدة الكـليب  الـ
 10مـلــيـون مــشـاهــدة عـلى يــوتـيـوب
خالل يـوم واحد فـقط. يـذكـرأن كاردي
بي  فازت مـؤخرا بجـائزة غرامي عن
احدث البوماتها   وكانت كاردي بي
قـــــد أثــــارت الــــكــــثـــــيــــر من اجلــــدل
بـإطاللـتـهـا في حــفل الـغـرامي لـعـام
 ?2019حيث اختارت فستانا غريباً
مـن تــصـــمــيم دار أزيـــاء (مــوكـــلــر)
ـوضـة على ولـفـتت أنظـار نـقاد ا

السجادة احلمراء.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .

qL(«

زعجة ساعـدة للتفـاصيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .

—u¦ «

جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.

»dIF «

فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ .2

¡«“u'«

 في الـعـائـلــة جـو مـريح لـكن احـد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .

”uI «

 ال تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة فقد يأتي
بشكل غير متوقع.

ÊUÞd «

كن كنك أن تـخطو خطوات واسـعة.. هناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.

Íb'«

 الـــعـــمل في وضع الـــركـــود . أنـت األول بـــأفـــكــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .

Ë«b «

 قد توجـهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .

¡«—cF «

الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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اكتب مرادف ومعاني الكلمات
افقيا فقط  في العمود الوسط

حتصل على الكلمة
طلوبة:(من كبار شعراء ا

العرب):
1-استرجعت
لتهبة 2-ا
3-مغنية

ي 4-موسيقي عا
5-وطن

6- انزعاج شديد
7-جزء من اسبوع

8- الصارمة
زاول للعمل 9-ا
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وسيقية ضمن منهاج دائرة الـفنون ا
الــســنــوي الـــذي خــصــصـــته القــامــة
ـوسيـقـية االمـسـيـات واألصبـوحـات ا
والـغنـائـيـة الـتي تـستـذكـر مـنـاسـبات
مــخــتــلـفــة اقــامت الــدائــرة اخلــمـيس
ــــاضي بــــالــــتــــعــــاون مع مــــدرســـة ا
ـــوســــــــــــيــقى والــبـــالــيه ومــعــهــد ا
ـوســيـقــيـة  وعـلـى قـاعـة الـدراســات ا
علم نـاسبة عـيد ا الربـاط احتفالـية 

وحتت شعار
 (قف للمعلم وفه التبجيال  

علم ان يكون رســـوال) . كاد ا
االحتـفـالـيـة الـتي حضـرهـا مـنـتـسبي
ـوسـيـقى والـبـالـيه ومـعـهـد مـدرسـة ا
ـــوســيــقــيـــة واســرتــهــا الــدراســات ا

التـعليـميـة بحضـور عدد من الفـنان
ـثــقـفــ بـدأهـا مــعـاون مــديـر عـام وا
الدائرة عمـاد جاسم بكلمـة اشاد فيها
ــعــلـم ومــا يــبــذله من جــهــود بــدور ا
ــتـــازة مــوضــحــا ان (االصــبــوحــة
ـا ـوسـيـقــيـة تـأتي تـكـر الـغـنــائـيـة ا
جلـهـود االسرة الـتـعلـيـميـة). واضاف
ـنـجـز (يـســعـدنـا الـيــوم ان نـحـتــفل 
اسـرتــنـا الـتـعــلـيـمـيــة ومـعـتـذرين عن
تـــواضع امـــكـــانــيـــة دائـــرتـــنــا الـــتي
يـعـرفـونهـا في الـوقت الـذي نـطمح ان
يكون احتفالنا اوسع ويليق بعطائهم
الـكـبــيـر وقـد انـتـهـيــنـا الى ان نـكـافئ
ــعـــلـــمــ عــدداً مـــحـــدوداً جــدا مـن ا
كـبــادرة اولى وســنـكــررهـا في اعــيـاد
اخـــــرى  فـي وقـت ان يـــــكــــــون هـــــذا

الــوطن وبث روح اجلـــمــال)  وشــكــر
الــــدائــــرة (عــــلى اقــــامــــة مــــثـل هـــذه
االحـتفالـيات وحتـديدا احـتفـاليـة عيد
ــــعـــــلم الـــــذي هــــو مــــرآة االوطــــان ا

وشموعه التي التنطفئ).
ـوسيقى والباليه واكد مدير مدرسة ا
احـمـد سـلـيم في كـلـمـته (ان مـثـل هذه
بـادرة القيـمة تـقام الول مرة تـقديرا ا
لالسـرة الـتعـلـيمـيـة)  وحيـا اسـاتذته
من الـفـنــانـ وقـدم لـهم الــنـهـاني في
ــعــلــمــ النــهم ــعــلم ولــكـل ا عــيــد ا
ــبــادرة اصـــحــاب رســـالــة واشـــاد (
الــدائـــرة الــتي تــرفـع من مــعــنــويــات

االسرة التعليمية كافة ).
وتـضــمـنت االحـتــفـالـيــة الـتي اشـرف
علـيـهـا مـديـر عـام الـدائـرة وكـالـة رعد

ــضـاعــفـة عـطــائـهم االحــتـفـاء دافــعـا 
ووضـع اولـيــة الـوطن واجملــتــمع قـبل
اوليـاتـنـا الـذاتـيـة في مـحـاولـة لـصنع
االمل في رؤية بالدنا اكثـر تطورا بعد
ـعارك واالقـتـتـال الـذي اعاق كـبـوات ا
الـبـناء والـنـهوض ) وشـكـر (العـامـل
من اخملـــلــــصـــ في الــــدائـــرة الـــذين
يحرصون الجناح خطط الدائرة امل
مـضـاعـفـة اجلـهـود ونـشـر اجلـمال في
مــفــردات مــنــهــاجـــنــا وفــتـــح نــوافــذ

االمل).
ـعهـد الـدراسات ـعاون الـفـني  واكـد ا
ـوسـيـقـيـة حـيـدر شـاكـر احلـيـدر (ان ا
ـعهـد واسرتـها الـتعـليـمية مـنتـسبي ا
مــاضـ العــداد االجـيــال من الــطـلــبـة
الـواعــدين الـذين سـيــسـهـمــون بـبـنـاء

ـديـرعـمـاد عالوي وبـرئـاسـة مـعـاون ا
جاسم وعـضوية  مـدير العالقـات عبد
ايـسترو علي خصاف االمير كاظم وا
فعالـيات فنيـة قدمها مـعهد الدراسات
وسيقيـة ومنها قطعـة موسيقية من ا
ـعـهـد وغـنـاء الـطالب التـراث لـفـرقـة ا
ـلـحن ابـراهيم عـلي ضـيـاء واشراف ا
الـسـيـد وعـزف منـفـرد عـلى الـة الـعود
للفنانة امـال احمد  كما شاركت فرقة
ربـعـات الـبـغـدادية بـتـقـد مـشـاهد ا

تمثيلية اخراج شوقي فريد .
ـتـمـيزين وقـبل تـكـر مـجـموعـة من ا
من االسـرة الـتـعـلـيـمـية شـاركـت فـرقة
ــطــربـ الــريف مع مــجــمـوعــة  من ا
التابع للدائرة باغنيات مختلفة.

مشهد من مسرحية (أوفر بروفا)
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ليدي غاغا


