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ــة الــقــانــون  ــة مـــاســـر اخـــتـــيـــارك آللــ ■ بـــدايـ
خاصة؟

لم أخترها في البداية، وإنما كان والدي 
مدرسة  دخلت  عندما  االختيار  هو صاحب 
الــســنــوات  عــمــر  فــي  والــبــالــيــة  الموسيقى 
لموسيقى  ــذاك  ــ آن عشقي  ــان  وكـ ــســت،  ال
آلة  البوب والدرامز، ولكن والدي رشح لي 
رحلة  بــدأت  هنا  ومــن  لدراستها،  القانون 
تكويننا  بــعــد  خــاصــة  ــة  اآللـ لتلك  عشقي 
بالسفر  وبدأنا  بالمدرسة  العربية  للفرقة 

إلقامة حفالت حول العالم.
ورأيت  لآللة عندما سافرت  وزاد عشقي 
اآللــة،  بتلك  الغربي  العالم  اهتمام  مــدى 
ودهــشــت  قيمتها،  يعطونها  أنــهــم  وكــيــف 
حين  في  العربية  بالموسيقى  باهتمامهم 

أننا لم نكن نهتم بموسيقانا آنذاك.
»القانون«  تميز  التي  السمات  أبــرز  ومــا   ■

العربية؟ الموسيقية  اآلالت  سائر  عن 
هي اآللة األم لآلالت الموسيقية العربية، 
العلمية  الناحية  ومن  اآلالت،  دستور  فهي 
واسعة  صوتية  مساحات  القانون  يمتلك 
جميع  يــعــزف  أن  عــلــيــه  ــازف  ــعـ الـ تــؤهــل 
ــعــدة طــبــقــات، أمــا  الــمــقــامــات الــعــربــيــة ب
السلطنة  آلــة  فهي  الطربية  الناحية  مــن 
الموسيقية فتتميز بصوتها المميز والعذب.
■ طــفــت الــعــديــد مـــن مــــدن الــعــالــم الــتــي 
كانت  فهل  زمنية،  لفترة  معظمها  في  أقمت 
تلك اإلقامات بهدف التعرف على موسيقى 
اكتسبتها  التي  الخبرات  وما  البلدان؟  تلك 

التجوال؟ من هذا 
الغربة،  في  عاما  العشرين  قرابة  عشت 
العربي  الثقافي  المركز  في  عملت  حيث 
أقمت  ألمانيا  ثم  طويلة،  لفترة  بلجيكا  في 
لي منزل هناك، وحالًيا  لفترة ومازال  فيها 
أقيم في دولة اإلمارات حيث أقمت مدرسة 

للموسيقى. مصغرة 
أمـــا عـــن ســبــب خـــروجـــي مـــن الـــعـــراق، 
ــان بــســبــب حــصــار  فــبــصــراحــة شـــديـــدة كـ
عازفا  أكــون  بأن  أحلم  كنت  حيث  العراق، 

روح  من  مايملك  ليهبها  الحياة  مدى  بها  االرتباط  على  فوافق  إرادتها  بكل  هي  اختارته  وإنما  القانون،  آلة  يختر  لم 
وثقافة، فلو أن »القانون« ارتبط لعصور طويلة بكونها إحدى آالت التخت الشرقي فقط، فإنها مع الموسيقار العراقي 
أبعادا وأشكاال مختلفة. هي كما يصفها »اآللــة األم للسلطنة«، لذلك لم يكن منه إال أن يضيف  فــرات قــدوري تأخذ 
لعذوبتها مافاضت به روحه من ثقافات موسيقية متعددة، اكتسبها من خالل االنفتاح الموسيقى على ثقافات الشعوب 
الموسيقية، فمدها بوصال طويل مع »الجاز والجاز الالتيني«، ومن ثم أعاد عزف وصياغة المقام العراقي، ليحافظ 

على موروثه الثقافي الغنائي ويطعمها بما جادت به نفسه من ثقافات مختلفة لغايات تعبيرية وجمالية عدة. 
حوار - ميرنا أبو نادى

فرات قدوري: القانون دستور اآلالت 
الموسيقية العربية وصاحب »السلطنة«

غادرت العراق بسبب الحصار وقدمت أكثر من 300 تجربة موسيقية
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ــخــاصــة، ثـــم جــاء  ــفــردا لـــه حــفــالتــه ال مــن
فعلى  نافعة«،  »ضارة  ليكون  العراق  حصار 
وطني  على  وقــع  الــذي  الضرر  من  الرغم 
الخروج  فــي  نفعني  أنــه  إال  الحصار،  مــن 
العالم  موسيقى  على  والتعرف  العراق  من 

أجمع.
■ تــقــيــم حــالــيــا فـــي اإلمـــــــارات، فــمــا ســبــب 

فيها؟ لإلقامة  اختيارك 
في  حفل  إلقامة  مدعوا  بالصدفة  كنت 
زرتها  وعندما  سنوات،   10 منذ  اإلمــارات 
خاصة  وانفتاحها  ثقافاتها  تعدد  أعجبني 
مختلفة  جنسية   200 مــن  أكثر  هناك  أن 
فيها، وشعرت بأنها المكان األنسب إلقامة 
مــعــهــدي الــصــغــيــر لــلــمــوســيــقــى، وبــالــفــعــل 
فرات  »مركز  بـ  واسميته  المعهد  اسست 
والــدي  اســم  لتخليد  للموسيقى«  قـــدوري 
ــذي خـــرج مــن تــحــت يــديــه الــعــديــد من  الـ
شمة  نصير  مثل  والفنانين  الموسيقيين 
أنا وعائلتي  اتنقل  وكاظم الساهر.. وحالًيا 
بدون  وألمانيا  اإلمــارات  في  اإلقامة  بين 
لم أستطع  األم، ألني  اإلستقرار في وطني 
العودة إلي العراق بسبب الظروف الجارية 
في  الــعــودة  أتمنى  أنــنــي  إال  ــه،  أرضـ على 

المستقبل.
■ عــمــلــت عــلــى مـــزج الـــقـــانـــون ومــوســيــقــاه 
ــاز.. فــمــن أيــن  الــعــربــبــة مـــع مــوســيــقــى الــــجــ

الفكرة؟ تلك  ولدت 
للموسيقى  الــطــفــولــة  مــنــذ  عــشــق  لـــدي 
متفتح  فانا  والــبــوب،  الجاز  مثل  الغربية، 
ــرى، وأحــفــظ  كــثــيــًرا عــلــى الــثــقــافــات األخــ
امتلك  أني  لدرجة  الموسيقى  من  العديد 
من  موسيقية،  مــوســوعــة  عقلي  فــي  اآلن 
أخي  وفي طفولتي أسس  االستماع..  فرط 
فتأثرت  الغربية  للموسيقى  فرقة  قصي 

يعزفونه. بما  أيًضا 
الــمــوســيــقــى  ــج  ــ دمـ أن  ــرى  ــ يـ مــــن  هـــنـــاك   ■
رونق  في  نقصانا  يحدث  بالغربية،  العربية 

اإلثنين، فما رأيك أنت؟
دمـــج الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة فــي أي نــوع 
من  تــزيــد  بالعكس  منها،  الينقص  آخـــر، 
جميل  طبق  في  تقدم  أن  على  جمالياتها 

العربية..  بموسيقانا  اإلخالل  دون 
في  متخصص  كــعــراقــي  ــا  وأنـ

ــي الـــذي  ــراقـ ــعـ الـــمـــقـــام الـ
يعتبر أحد أهم المقامات 
جميع  جسدت  العربية، 
ــمــقــامــات الــعــراقــيــة  ال
الموسيقى  ــواع  أن في 

اآلخر.
مـــــــــاالـــــــــفـــــــــارق   ■

ــن اهـــتـــمـــامـــات  ــيـ بـ
الـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــوب 

الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة 
في  والغرببة 
الــمــوســيــقــى 
والــــــــــفــــــــــن.. 

ــن  فـــــهـــــنـــــاك مـ
الـــــشـــــعـــــوب  أن  يـــــــؤكـــــــد 

الــغــربــيــة ذات وعـــي وثــقــافــة أكــبــر بـــاآلالت 
الموسيقية؟

ثقافة  هي  العربية  الثقافة  لألسف 
فأنا  موسيقية،  وليست  فقط  غنائية 
ــوطــن الــعــربــي  ــي ال أجـــد صــعــوبــة ف

ــدمــه من  الســتــســاغــة مــا أٌق
مــوســيــقــى، فــعــنــدمــا 

ــة  ــيـ ــنـ تـــــصـــــدر أغـ
نسب  مــا.تــحــقــق 
مــــــشــــــاهــــــدات 
عالية،  واستماع 
المقطوعة  ــا  أم
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 
تـــحـــقـــق نــســبــا 
ــة جـــًدا  ــل ــي ضــئ
ــي بـــالدنـــا،  ــ ف
الــذائــقــة  ألن 

أمتلك موسوعة موسيقية في عقلى وأنفتح 
على ثقافات العالم.. ومزجت بين الموسيقى 

العربية والجاز ألنها حرة وارتجالية.. والثقافة 
الموسيقية في الوطن العربي 10 %

األساس  في  غنائية  هي  العربية 
الثقافة  عن  البعد  كل  وبعيدة 
الثقافة  فنسبة  الموسيقية.. 
ال  العربي  بالوطن  الموسيقية 

تتعدى الـ %10.
ــا فـــي أوروبــــــا فــثــقــافــتــهــم  ــ أم
ــر  وأذك ــًدا،  جـ عالية  الموسيقية 
ســافــرت  عــنــدمــا  طفولتي  فــي  أنـــه 
فرقة  مــع  حفل  إلحــيــاء  فرنسا  إلــي 
بعد  الــجــمــهــور  الــمــوســيــقــى، جـــاء 
»القانون«  آلتي  للمس  الحفل  انتهاء 
ــدة، في  ــديـ ــار شـ ــه ــب فـــي حــالــة ان
التي  الموسيقى  مدرسة  أن  حين 
يسمون  كانوا  طالبها  أحــد  كنت 
المتخلفة  اآلالت  »قسم  بـ  قسمنا 

الحجرية«.
إقـــامـــة  ــرة  ــكــ فــ ــب  ــاحــ كـــنـــت صــ  ■
فـــي مــديــنــة  أول مــعــهــد مــوســيــقــى 
الــشــارقــة.. فــإلــي أيــن وصــل مــشــروع 

اآلن؟ المعهد حتى 
»مركز  باسم  المركز  أقمت  بالفعل 
الــمــوســيــقــى« ويضم  ــــدوري  ق ــرات  فـ
على  تعمل  التي  األقسام  من  العديد 
والعربية،  الغربية  الموسيقى  تعليم 
التشكيلية  للفنون  قسما  يضم  كما 
فــي مدينة  إقــامــتــه  وتــمــت  والــبــالــيــة، 
في  مهمة  ثقافية  بوابة  ألنها  الشارقة 

اإلمارات.
الــعــربــبــة  الــمــوســيــقــى  أن  تــــرى  هـــل   ■
حاليا في حالة انحدار، أم أنها )موضة( 

قريبا؟ وستنتهي  موسيقية 
انـــحـــدار، ولكن  يــوجــد حــالــة  بــالــطــبــع 
جميع  فــي  مــوجــود  الموسيقى  االنــحــدار 
نسبته،  اختالف  مع  مكان  كل  وفي  األزمنة 
العراق حالًيا من  يعاني  المثال  فعلى سبيل 
األوضاع  بسبب  كبيرة  تدني موسيقي  حالة 
بشكل  الموسيقى  في  تؤثر  التي  السياسية 
يــتــلــمــس خــطــواتــه  بـــآخـــر، فــهــو وطـــن  أو 
مابعد  فــتــرات  وفــي  الــحــرب،  بعد  األولـــى 
تؤهلهم  ثقافة  الشعوب  التملك  الــحــروب 
فالمؤسسات  لذلك  راقية،  موسيقى  إلنتاج 
الموسيقية العراقية حالًيا تحارب من أجل 

البقاء.
مــا،  إلـــي حــد  مــصــر  فــي  يختلف  ــر  األمـ
موسيقى  نوعية  وجـــود  مــن  الــرغــم  فعلى 
أن  إال  ــوك«  ــ ت ــتـــوك  »الـ ــانـــي  وأغـ
تطورا في  يحمل  اآلخر  الجانب 

والهادفة. الراقية  الموسيقى 
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آالت  بمرافقة  “التشييلو”  آلــة  ارتبطت 
التخت الغربية، والفرق الموسيقية الوترية، 
من  قدوري خرجت  الفنان قصى  مع  لكنها 
أكثر  آفاق  في  لتحلق  هذا،  الضيق  سجنها 
من  أنغامها  فيها  تطرب  لم  وعوالم  رحابة 
كآلة  أخرى  أبعادا  فأخذت  نــادرا،  إال  قبل 
توفير  على  ــادرة  وق بذاتها  قائمة  منفردة 
قدرات تعبيرية خارقة، ألن مداها الصوتي 
الفنية  الــطــبــقــات  ــل  ك تغطية  عــلــى  ــادر  قـ
انفتاحه  ذلــك  فــي  ســاعــده  وقــد  تــقــريــبــا، 
سواء  الموسيقية  التجارب  من  الكثير  على 
-أو  عــدة  لسنين  ــام  أق حيث  ــا-  أوروبـ فــي 
تجربة  جــرب  حيث  الالتينية،  أمريكا  في 
موسيقية  وأنــســاق  الــقــانــون  بين  الــتــمــاذج 
والرومبا  والفالمنكو  الجاز  مثل  مختلفة 
نتاج  فكان  وغيرها  والبوالريا  والصالصا 

ذلك أعمال وألبومات متعددة.
قصى قدوري سليل عائلة فنية عريقة,كان 
بالعراق  الفني  المجال  في  بــارز  دور  لها 
الــفــنــان حسين  ــده  ــ وال كـــان  إذ  والــخــلــيــج، 
)العالم  الفني  المشروع  صاحب  قــدوري 
عازفي  مشاهير  من  فرات  وشقيقه  طفل( 
وبيتهوفن  باخ  سماع”  على  فتربى  القانون، 
العربية  الــمــوســيــقــى  وروائــــع  ومـــــوزارت” 
الشرق  خـــارج  كالطير  فــغــرد  والــعــالــمــيــة، 
الجميل لكنه عاد إليه أخيرا ليشارك ألول 

مرة فى مهرجان الموسيقى العربية .
ــحــوار ســألــنــا الــفــنــان قصى  فــي هـــذا ال
ــدوري عــن اخــتــيــاره الــمــشــاركــة فــى أول  قـ
فى  ــى  األول للمرة   : فقال  عربى  مهرجان 
بعد  عــربــي  مــهــرجــان  فــى  ــارك  أشـ حياتى 
فى  منها  عالمية  مهرجانات  فى  مشاركتى 
امريكا مثل” كرنفيهول رويال هول فى لندن 
وكانت   “ وبيرلين   ، نيويورك  كرنديهول   ،
والتجريب،  والبحث  لالستكشاف  الرحلة 
التجارب  مختلف  على  نطلع  أن  البــد  إذ 
لكن  الموسيقى،  فــي  المختلفة  العالمية 
الجديدة  العوالم  هذه  مع  الكلي  االنسجام 
العربي  العالم  في  ألننا  حقيقة،  نعيشه  ال 
الثقافي  للفعل  الكافية  المقومات  نملك 
ومن  فيه  نعمل  الــذي  الهامش  ضيق  على 

خالله.
ان  العراقى..  التشيللو  عــازف  وأضــاف 
مفاجئا  كان  المهرجان  فى  االفتتاح  حفل 
الدرامية  بالموسيقى  الهتمامه  لى  بالنسبة 
أننى  اال  عالمية  حفالت  حضورى  ورغم   ،
وأضاف   ، الشأن  بهذا  يهتم  افتتاحا  أر  لم 

قصى قدوري :سعيد بأن مسرح الموسيقى 
العربية يجمعنى بشقيقى فرات 

للمرة األولى أحضر مهرجانا عربيا بهذه القوة 
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الموسيقى فى مصربهذا  لم أتخيل مستوى 
الكبير  علمي  والمتطورمع  الرائع  الشكل 
المختلفة  الحضارات  منبر  هي  مصر  بأن 
كل  قبلة  وانــهــا  الموسيقي  الــتــطــور  منها 
الحقيقة  الوجهة  وهــي  العرب  المطربين 
بالدهم  فــى  يتألقون  وبــذلــك  جميعا  لهم 
ذلك  وبعد  مواصفاته  بكل  الفن  ويتعلمون 
الفنانين  مع  شريفة  منافسة  في  يدخلون 
المصريين ومن خالل هذه المنافسة تظهر 
وتابعت  العربي،  للمشاهد  الفنية  الجودة 
كثيرا من األنواع الجديدة التي بدأت تنتشر 
المهرجان  وهذا   ، العربي  والوطن  بمصر 
بشكل  ويعتمد  والــرقــة  بالبساطة  يتميز 
 ، المختلفة  الموسيقى  أنواع  على  أساسى 
يستخدمها  مــودرن  الة  هى  التشيللو  وآلــة 
آثار  مميز  بشكل  المصريون  الموسيقيون 

. إعجابى 
وأشار إلى أن أجمل مافى هذا المهرجان 
فــرات  بشقيقى  مـــرة  ألول  يجمعنى  أنـــه 
مسرح  ألن  وسعيد  عربى  حفل  فى  قدورى 
منه  تعلمت  فــأنــا  ــه،  ب سيجمعنى  االوبـــرا 

الكثير وكنت أعزف منذ عمرى 12 عاما.
التشيللو  آللــة  حبه  عــن  قصى  وتــحــدث   
بأن  يشعرنى  صوتها  رائعة  الــة  هى  وقــال 
لـــدى مــشــاركــة وجــدانــيــة لــكــل شـــئ، وهــى 
الة  وهى   ، الكمان  آالت  لمجموعة  تنضم 
تعيش  انك  تسمعها  وأنت  تشعر   ، عاطفية 
الدرامية  الموسيقى  فى  ونسمعها  حالة، 
فى المشاهد التى تعبر عن حالة رومانسية  
كل  تشييلو عن  كعازفين  نعبر  اننا  والجديد 

شئ.
وتطرق قصى الى أن أفضل من استخدم 
الة التشيللو كان الفنان عبد الحليم حافظ 
العربية  الموسيقى  فى  سمعه  من  أول  هو 
روحية  الــة  وهــى   ، كثيرا  إعجابه  وآثــارت 
اســتــطــاع ان يــمــزج فــيــهــا بــيــن الــحــركــات 

. العربية  والحركات  الكالسيكية 
ــه االخــتــالف  وعــن أوجـــه االلــتــقــاء وأوجـ
الموسيقي  و  الــغــرب  فــي  الموسيقي  بين 
اختالف  هناك   : قال  العربي،  عالمنا  في 
بين  ــارن  ــق ن أن  يــمــكــن  ال  إذ  جـــدا،  كــبــيــر 
هناك  الغرب  في  كليا،  مختلفين  مناخين 
في  الفني  االنــتــاج  تقبل  فــي  كبيرة  جدية 
ينظر  الغربي  فالمتلقي  المختلفة،  أشكاله 
مختلف  من  شمولية  نظرة  الموسيقى  إلى 
وتاريخها  كمفاهيمها  ونواحيها  جوانبها 
الصرفة  الموسيقى  يتقبل  وهــو  وآلياتها، 
أن  الغنائية، كما  الموسيقى  أكثر من  اآللية 
الكالسيكية  بالموسيقى  خاصا  اهتماما  له 
واآلالت الصوتية )الخشبية( أو ما يعرف بـ” 
والبيانو،  والكمنجة  العود  مثل  األوكستيك” 
عالوة على أن اآلالت اإللكترونية واألجهزة 
الصوتية ال تعني له شيئا، فالمتلقي الغربي 
وهذا  جــدا،  واسعة  موسيقية  ثقافة  لديه 
العالم  فــي  نملكه  ال  مــا  الشديد  لألسف 

العربي.
حوار - دينا دياب

بالرغم من تعاقب األجيال علي الزعيم إال أنه يظل محتفظا بعرشه بين النجوم و 
يحقق استمراية تجعل الجميع يقف له تبجيال واحتراما علي عطائه المستمر للفن و 
الجمهور، الزعيم لم يختار مطلقا الجلوس والحديث عن التاريخ والرصيد الفني ولكنه 
يؤمن أن العطاء والعمل هما من يمنحونه روح الشباب المتجددة دائما،و لذلك يظل 

عادل إمام ماركة مصرية مسجلة غير قابلة للنسخ والتقليد.
الزعيم واحد من الفنانين الذين جسدوا علي الشاشة مدي خطورة اإلرهاب و كيفية 
مواجهته من خالل العديد من األعمال منها«طيور الظالم واإلرهابي واإلرهاب والكباب  
و  التنويري  لــدوره  نظرا  اإلرهــاب  لمواجهة  أقوي سالح  الفن  بأن  يؤمن  الفنان  فهذا 
كانت  مهما  في حياته  يالزمه  الذي  المواطن  اصدقاء  أقوي  من  الفن  وكون  الثقافي 

الطبقة الذي ينتمي لها.
نشرة مهرجان الموسيقي العربية حرصت علي محادثة الزعيم هاتفيا لمعرفة ارائه 
فيما يجب ان يكون عليه الفن لمواجهة اإلرهاب وتطرق الزعيم في حديثه ايضا عن 
مهرجان الموسيقي العربية ،و الذي قال عنه:مهرجان الموسيقي العربية حدث عظيم 
النه صورة مصرنا الحبيبة أمام العالم العربي ،رافعا راية الفن الراقي األصيل،ليؤكد 
من  لكل  الطريق  الفنون،فهو  مجاالت  مختلف  في  الريادة  صاحبة  ستظل  مصر  أن 
يعشق الموسيقي والغناء في إطارهما الصحيح ليس علي مستوي مصر فقط، ولكن 
علي مستوي الوطن العربي بأكمله ،و أتوجه بالشكر إلدارة دار األوبرا المصرية علي 

استمرار هذا المهرجان وعودته بنا لزمن الفن األصيل.
و علي صعيد أخر تحدث الزعيم عادل إمام عن دور الفن في مواجهة اإلرهاب،وقال: 
الفن دائما هو القوة الناعمة التي لطالما كان لها تأثير كبيرعلي المجتمعات  فمصر 
استمدت جزءا كبيرا من ريادتها في المنطقة من خالل الفنون التي صدرت لهجتنا 
المصرية من خالل األعمال السينمائية و الغنائية ،حتي اصبحت هي عنوان النجاح 
لكل المطربين و الفنانين العرب ،وهو نفس الشئ بالنسبة لمواجهة اإلرهاب،الن الفن 
ليس للترفيه فقط ولكنه رسالة حضارية كبيرة قادرة علي تنمية الوعي والثقافة بين 
الناس،وهذا ما يجعلنا كفنانين نقدم أعماال نبرز من خاللها خطورة اإلرهاب و طريقة 
مواجهة  في  نجحت  التي  األعمال  من  الكثير  به  الفني  رصيدي  ان  أفتخر  تفكيره،و 

اإلرهاب، فنحن نمتلك فنانين كبار علي اعلي مستوي يؤدون رسالتهم بنجاح.
واضاف: دور الفن أيضا في مواجهة اإلرهاب اليقتصرعلي السينما فقط،فطالما 
كانت هناك أعمال غنائية كبيرة صدرت للمواطن و للجندي الطاقة اإليجابية و العزيمة 
التي تمكنه من مواجهة اإلرهاب و األعداء ،واري ان استمرار الحياة و استمرار العمل 
لمواجهة  أفضل شئ  بلسان مصر  تتحدث  التي  الكبيرة  الفنية  المهرجانات  اقامة  و 
اإلرهاب،فلن يستطيع أحد إرهابنا مهما كان و ستظل مصر كبيرة رغم أنف الحاقدين.
و أعرب الزعيم عادل امام عن حزنه الكبير علي ضحايا اإلرهاب الغادرفي أحداث 
الواحات، وقال: هم األبطال الذين يمنحوننا حقوقنا في الحياة،وشعرت بالفخر حينما 
رأيت زمالءهم يعودون بحقوقهم من الخونة وتجار الدماء، فمصر بالنسبة لنا جميعا 

هي األم التي نقدم لها كل شئ من أجل حمايتها.
حوار - حمدي طارق

عادل إمام: الفن 
سالح رادع لإلرهاب 

الزعيم يتحدث.. لـنشرة مهرجان الموسيقي العربية
انفــــراد
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ــان يــــــراودك حــلــم الــــوقــــوف عــلــى   ■ هـــل كــ
مسرح دار األوبرا المصرية؟

ليست  ولكنها  بــالــمــشــاركــة  جـــداً  سعيد 
على  فيها  أقــف  التي  طبعاً  األولـــى  الــمــرة 

مسرح األوبرا العريق.
فنان  كل  حلم  هو  المسرح  هذا  شك  وال 
عندما  األول  إحساسي  أنسى  وال  حقيقي 
رحمها  والدتي  بحضور  خشبته  على  وقفت 

الله.
 ■ ماهي المفاجآت التي تعدها لجمهورك 

في حفلك األول بالمهرجان؟
ستين  مــن  أكــثــر  الحفل  فــي  سيشاركني 
ــاً وســأغــنــي أعــمــالــي الــخــاصــة التي  عــازف
ــى بعض  ــ ــافـــة إل ــور، إضـ ــه ــجــم يــعــرفــهــا ال

ال  التي  السهلة  األعمال  أرفض  الفن  في 
وحتى  التوزيع  أو  اللحن  في  جديدا  تحمل 
قد  بي  الخاص  االستوديو  في  الكلمة.  في 
أن  أريــد  عندما  ولكن  يوم  كل  أغنية  أؤلــف 
ألني  جــداّ  أتأّنى  السوق  إلــى  عمال  أصــدر 

مسؤول تجاه جمهوري.
ــالــــم الـــتـــمـــثـــيـــل وتــســتــعــد  ــلــــت فــــي عــ ■ دخــ
هـــل يشغلك  الــثــانــيــة  الـــدرامـــيـــة  لــتــجــربــتــك 

الغناء؟ التمثيل عن 
يشغلني  شي  وال  وقتي،  أنظم  أن  أحــاول 

عن الغناء ألنه شغفي األول واألخير.
في  السينمائية  لتجربتك  تقييمك  ما   ■
تــفــســيــرك لضعف  ــا  ومــ  « »بـــابـــاراتـــزي  فــيــلــم 

التسويق؟
الخالفات  بعض  بسبب  التسويق  ضعف 
هذه  أعتبر  ال  ثانيا  بالفيلم.  طبعاً  أضــّر 
في  لعبت  كوني  جدية  التمثيلية  التجربة 

الفيلم دوري الحقيقي كمغن مشهور.

الموسيقية  المكتبة  مــن  القيمة  األعــمــال 
من  الكثير  سيحمل  الحفل  بالفعل  العربية. 

المفاجآت.
الجمهور  ذائــقــة  بين  اختالفا  تــرى  هــل   ■ 
الــمــصــري والــجــمــهــور الــلــبــنــانــي أو الــعــربــي 

بشكل عام؟
ــفــنــي، ولــكــن  ــه ال ــ طــبــعــاً لــكــل شــعــب ذوق
ويميز  العربي سّميع جداً  الشعب  باإلجمال 
ال  ــا  وأن والــتــجــاريــة.  الجيدة  األعــمــال  بين 
أؤمن أن الجمهور يميل إلى األعمال السهلة 
الجميلة  للكلمة  تّوافق  هو  العكس  على  بل 

السلس. واللحن 
ــوط الــــحــــمــــراء الـــتـــي  ــطــ ــخــ  ■ مـــــا هـــــي الــ
اليقربها رامي عياش على المستوى الفني؟

موهبته وذكاؤه جعاله يخصص لنفسه مكانة خاصة وسط كل النجوم في الوطن العربي، يرى أن الفن رسالة وهذا ما 
حققه على أرض الواقع، »رامي عياش« الذي لم يعش طفولته بسبب تنقله بين البلدان إلحياء الحفالت حتى أصبح 
ما هو عليه اآلن، استمثر نجاحه الفني في األعمال اإلنسانية ليؤسس جمعية »عياش للطفولة« وهي مؤسسة خيرية 
لرعاية األطفال في العديد من الدول العربية، صوته يسافر ويحملك معه إلى عالم آخر، صوته الرخيم جعله يتميز 
عن كل أبناء جيله، عياش يشارك للمرة األولى في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 26 وكان لنا معه هذا الحوار:. 
حوار - شيماء أحمد

رامي عياش: 
جمهور الموسيقى 

العربية ال يميل 
لألغاني السهلة

أكد أن العالمية كذبة يقع فيها النجوم!

الغناء عشقى األول وأحاول تنظيم عملي بالتمثيل
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ــة  ــيـ ــنـ ــفـ الـ ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ تــــعــــتــــقــــد  هــــــل   ■ 
الــحــكــومــيــة هــي الــوحــيــدة الــتــي تــقــدم الــفــن 

والجاد؟ الهادف 
من  جيد  مستوى  على  تحافظ  هي  طبعاً 
الفن الذي يعتبر استمرارية لكبار الفنانين. 
وحتى  وجهات  مؤسسات  عدة  هناك  ولكن 
فني  مستوى  على  المحافظة  يهمهم  فنانين 

راق.
يحافظ  كيف  السريعة  األغنية  زمن  في   ■

رامي عياش على ًأصالة األغنية؟
وأتبع  الخاص  الفني  عالمي  في  أعيش 
في  الــجــرأة  وأظــن  الموضوع.  في  حدسي 
بــمــا مــعــنــاه تقديم  ــدة  أخـــذ خــطــوات جــدي
ضروري  أمر  هو  مختلفة  موسيقية  أنماط 
مع  أسعى  كما  التكرار.  في  الــوقــوع  لعدم 
أرفض  إذ  بصمة  ترك  إلى  جديد  عمل  كل 
مــرور  تمر  الــتــي  السهلة  األعــمــال  تقديم 
الكرام. دون أن أنكر تكرار تعاوني مع بعض 

األسماء التي لديها نفس الرؤية.
■ هل عليك الغناء باللغات األجنبية لكي 

العالمية؟ الشهرة  تحقق 
البعض  فيها  وقـــع  كــذبــة  هــي  العالمية 
وصدقها. في حال غنى الفنان ديو مع فنان 
بلد  أي  أو  أمريكا  في  صور  إذا  أو  أجنبي 

غربي يعني أنه أصبح عالمياً.
■ عند زيارتك لمصر، ماهي األماكن التي 

زيارتها؟ تحرص على 
ــي الــــذي أحــبــه  ــان ــث ــدي ال ــل مــصــر هـــي ب
تقريباً  وأزورها  كثيراً  الطيب  وأحب شعبها 
كل  زرت  وطبعا  التسعينات.  منذ  أسبوعيا 

فيها. األماكن 
 ■ ما األحالم التي يسعى عياش لتحقيقها 

والشخصي؟ الفني  المستوى  على 
حققت الكثير من أحالمي.. حلمي األكبر 
اليوم المحافظة على نجاحي واالستمرارية.
ــروف بـــحـــبـــك لـــأعـــمـــال الــخــيــريــة  ــعــ  ■ مــ
وتــمــتــلــك مــؤســســة لــلــطــفــولــة مــاالــســر وراء 
المستقبلية  أحالمك  هي  وما  الحب؟  ذلك 

للطفولة«؟ »عياش  لمؤسسة 
عمل الخير واجب كل فنان. أؤمن أن مهمة 
الفنان ال تكتمل إن لم يستثمر نجوميته في 

أعمال خيرية وإنسانية.
اكــتــشــاف المواهب  بــرامــج  أن  تــرى    ■ هــل 
بــــراءتــــه  مـــــن  ــأخــــذ  ــتــ أم ســ مـــهـــمـــة  ــلـــطـــفـــل  لـ

وطفولته؟
بل  شيئاً  لــه  تــقــدم  لــن  النــهــا  أفضلها  ال 
وبالتالي  العكس ستشغله عن مدرسته  على 
تحقيقها.  المبكر  مــن  بــأحــالم  ستوهمه 
بحسب خبرتي أتمنى ألي موهوب أن يختار 
التسلح  بعد  الفن  لدخول  المناسب  الوقت 

بالعلم وتكوين القليل من الخبرة.
 ■ هـــل تــــرى أن الــفــن وانـــتـــشـــار الــحــفــالت 
فــي لــبــنــان ســاعــد فــي تخفيف حـــدة الــوضــع 

العربي؟ فىعالمنا  السياسي 
لشعوبنا  األوكسيجين  ويبقى  كــان  الفن 
تعاني على كل األصعدة، على  التي  العربية 

أمل تحقيق السالم الكلي قريبا.

»باباراتزي« ليست 
تجربة تمثيل 

حقيقية.. ووالدتي 
رافقتني في حفلي 

األول باألوبرا
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أحــد أسس  و أصبحت   ، العربية  الموسيقى  دوره جــديــدة لمهرجان  كــل  فــي  أجــفــان  الطربي األصــيــل  الــصــوت  تتألق   
المهرجان تشارك فى كل عام و تشدوعلى مسرح األوبــرا لتغنى بأجمل أغنيات عمالقة زمن الفن الجميل ، صوتها 

المميز جعلها ضيفا متكرراعلى خشبة األوبرا .. حاورناها عن مشاركتها وأمنياتها للمهرجان فقالت: 
حوار - دينا دياب

أجفان : مهرجان الموسيقى العربية صنع 
شهرة ونجومية العديد من المطربين

■ ماذا يمثل لك مهرجان الموسيقى العربية؟
المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية شرف 
، فهو أهم حدث فى عام األوبــرا الفني ،أو فى 
الوطن العربي ، والمشاركة فيه لها طعم مختلف 
العام ، وكــل من  يــوم في  عن المشاركة في أي 
يشارك فيه يكون قلقا, ألنه بقدر الفرحة بقدر 
المسئولية, وفى كل مرة أقف فيها على خشبة 
المسرح ،أشعربأنها المرة األولى ألننى حريصة 
على نجاحي ، و أعتبر نفسي ابنة األوبرا, لذا 
تقيمها  التى  الكبيرة  هواالحتفالية  فالمهرجان 
االوبرا احتفاال بنا , بدأت معه منذ صغرى وسنويا 

أحافظ ان أتواجد فيه.
■ وما األغنيات التى ستشاركين بها هذا العام؟

كنت أحافظ فى كل عام أن اقدم أغنيات من 
زمن الفن الجميل ، والعام الماضى بدأت تقديم 
أغنيات تعتمد على المعاصرة وقدمت” ال جانى 
بعد يومين” ، واخترت هذا العام قصيدتى “كلمات” 
و”زورونى كل سنة مرة “، وتعمدت اختيارهما ألن 
الموسيقى العربية تشمل كل أنواع الغناء ، وأى 
نغمة مميزة قدمت تتبع اللغة العربية ، وأغنية 
كلمات من القصائد المحفورة فى وجدان العرب 
الموسيقية  لألغنيات  يؤرخ  دائما  والمهرجان   ،
فى حياتنا ، واخترت أغنية “زورونى كل سنة مرة 
كتحد فهى أغنية صعبة ألن من غناها هم عباقرة 

الفن فى مصر.
لمحسن  المهرجان  دورة  اهــــداء  تــريــن  كيف   ■

فاروق؟
سعيدة جدا بهذا التكريم وهو أقل مايمكن أن 
نعطيه لهذه القيم الكبيرة فنيا، الفنان الكبيرمحسن 
فاروق أثرى الغناء بأجمل أعمال، وسلوك محترم 
من األوبرا تكريم ابنائها بهذا الشكل، وأتمنى فى 

األعوام القادمة أن يتم تكريم الموجودين على 
قيد الحياة ،الفنان يحتاج فى حياته أن يشعر 

بالدعم المعنوى واألدبى .
وأغانى  أغانيكى  ■ لماذا التمزجى بين 

التراث مثلما يفعل أغلب المشاركين؟
ال أغنى أغانيه الخاصة فى المهرجان 
ألنى ال أملك رصيدا اال قليل من التيترات، 
ومن المؤكد عندما يكون لدى رصيد كبير 
سأغني ألظهر على األوبرا، المهرجان به 

نجوم كبار وكال منهم يقدم أعماله بجانب 
أغانى التراث فقط ، ولكن حتى األن لم أقدم 
هذا  وسط  أغنيها  بأن  تليق  التى  األغانى 
الكم الهائل من أغانى التراث المطروحة فى 

مهرجان الموسيقى العربية. وتكون منافسا 
قويا لهذه األغنيات.

ــــت الــــمــــهــــرجــــان لــشــهــرتــك  ــــدمـ ■ مـــــــــاذا قـ
ونجوميتك؟

محطة  ألنــهــا  كبيرعلى,  فضل  لها  األوبــــرا 
محترمة فى حياة أى فنان موجود فيها ، مكان 
يعتمد على الصوت أكثر من اعتماده على الشكل، 
وهى ساعدتنى كثيرا ،وشرف لى أن يرتبط اسمى 
وشهرتى بالمهرجان ، أشارك مع ملتقى كبيرجدا 
من النجوم من كل دول العالم. وأعتبر المهرجان 

صنع نجوميتى وشهرتى .
■ كيف ترين تطويره بعد كل هذه السنوات ؟

نجاحا  ويحقق  يتطور  عام  كل  فى  المهرجان 
ويستصيف   ، العربى  العالم  مستوى  أكبرعلى 
فنانين كبار, ويفتح أفاقا جديدة للمطربين فى 
العالم, أيضا الفنانون يحترمون مصر, ويعرضون 
عام ضيوفه  كل  ,وفى  المهرجان  فى  المشاركة 
من فنانين مختلفين ,وهذا تطور كبير،وأنا أسعد 
عندما يكون هناك نجوم فى المهرجان من مصر 

أو الخارج ، وأحضر حفالتهم وأستفيد منها كثيرا 
ولذلك أرى أن المهرجان يتطور فى كل دوره بعد 
اآلخرى بفضل القائمين عليه فهو يحدث تجانسا، 
ونقدم كل أنواع الغناء الخليجى والعربى والشرقى 
األوبرا  ونشكر   ، والسورى  واللبنانى  والمصرى 
هذا العام بعمل مبادرة باستضافة النجم عبدالله 
الرويشد ، وبعده نبيل شعيل وحسين الجاسمى ، 
ونتمنى أن نسمع أغانينا بهذه األصوات العبقرية .

■ لماذا ابتعدتى عن الغناء بعد 2٠1٠ ؟
كثيرا  اختلف  العربى  الوطن  فى  الفن  مجال 
فى معاييره عن زمان ، المتطلبات لم تعد غناء 
ولم تعد اغــراء أيضا ، والوصول للنجاح أصبح 
المهرجانات  مثل  غريبة  أشياء  أقــدم  أن  المهم 
 ، بأى صلة  للفن  أنها تمس  أعتقد  وغيرها،وال 
وهذا الملحوظ ان المهرجانات تحقق نجاحا أكثر 
من أى أغنية بها كالم جيد، وأنــا أرى أن ذلك 
بالنسبة لى ليس نجاحا، أنا سعيدة أننى متواجدة 
فى األوبرا وأقدم عمال محترما, وأغنى ما أريد، 
والعروض التى جاءتنى بعد فيلم لحظات أنوثة لم 
تكن مناسبة لى, وتعاقدت على دويتو مع هانى 
حسين ,ومسلسلين مع قطاع االنتاج, ومسلسل 
سيت كوم, واتفقت عليهم ليلة الثورة لكن نفسى “ 
اتسدت” بعد الثورة وأشعر بأن مصر ليست التى 

أعرفها .
■ ولــكــن األغــنــيــات الــتــى تــقــدمــهــا نــجــوم مثل 
سميرة سعيد وأصالة يبحثون فيهاعن للتجديد 

ويحققون نجومية ؟
لشخصيتها  مناسبا  سعيد  سميرة  ماتقدمه 
قدمت  وهــى  متجددة,  فنانة  فهى   ، وصوتها 
لكل شخصية  لكن  لها،  عمال جديدا يضاف 
تفاصيلها, صوتى اليمكن ان ينزل لمستوى 
المهرجانات واال سأكون مثل من اتهمهم 

بتدمير الفن.
■ لماذا ابتعدتى عن تقديم أعمال 
خاصة بعد النجاح الذى حققتيه 

؟
انتاج  أزمـــة  هناك  الحقيقة 
فى مصر,وال أستطيع أن ادخل 
فى مجال اإلنتاج ، فانا تربيت 
العربي,  الموسيقى  بمعهد 
يحكمنى ذوقى فى اختياراتى 
كــلــمــات  ــار  ــ ــت اخــ ,ولذلك 
تحدثنى ,وألحان تؤثرنى,ألن 
أى  فى  يتقبلنى  الجمهورلن 
عمل أقل مما أغنيه ,والناس 
لن تصدق مى فاروق فى كلمات 
يجد  الجمهور  وخــاصــة  معينة 

صوتى فى شكل معين.
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الــفــنــان ياسر  ــرا  ــ ابـــن األوب ــرب  أعـ
العديد  في  مصر  مّثل  الذي  سليمان 
ــمــحــافــل والــمــهــرجــانــات في  مـــن ال
»دبى،  مثل  واألوروبية  العربية  الدول 
إسبانيا  تركيا،  الــمــغــرب،  الــجــزائــر، 
بالمشاركة  سعادته  عن  والمكسيك، 
في  العربية  الموسيقي  مهرجان  في 
دورتــه الـــ26 هــذا الــعــام، مــؤكــدا أنه 
شرف كبير ألي فنان عربي أن يشارك 

في مهرجان قومي كبير يمّثل مصر.
في  الشعبي«  »اللون  سليمان  اتخذ 
حنجرته  بفضل  واســتــطــاع  الــغــنــاء، 
على  واسعة  شهرة  يحقق  أن  القوية 
تبنت  التي  المصرية  األوبــرا  مسرح 
من  ــدا  واحـ وجعلته  الفنية  موهبته 
ــا، فــقــدم عــــددا مـــن أغــانــي  ــه ــائ ــن أب
الشعبيين  للمطربين  الجميل  الزمن 
العزبي  ومحمد  رشــدي،  محمد  مثل 
ــدة، عن  ــ ــدي ــقــة جــ ــا بــطــري ــرهــم وغــي
باآلالت  ومزجها  غنائها  إعادة  طريق 

الحديثة. الموسيقية 
الموسيقى  مهرجان  نشرة  تحدثت 
سليمان،  يــاســر  الــفــنــان  مــع  العربية 
 : قــال  المهرجان  في  مشاركته  وعــن 
بفخر  أشعر  :انني  قلت  إذا  أبالغ  ال 
المسرح  عــلــى  وقــوفــي  ــاء  ــن أث شــديــد 
كبير  مهرجان  في  فالمشاركة  الكبير، 
ألي  شــرف  العربية  الموسيقى  مثل 

فنان.
الغنائي  اللون  سيقدم  أنه  وأضاف، 
األوبــرا  جمهور  وأحبه  اخــتــاره  الــذي 
الموسيقى  مهرجان  في  فيه  العريق 
يقوم  حيُث  الـــ26،  دورتــه  في  العربية 
لمطربين  شعبيتين  أغنيتين  بتقديم 

الجميل. الزمن 
الذي  الكبير  بالدور  سليمان  وأشاد 
الحفاظ  في  المصرية  األوبــرا  تلعبه 
للموسيقي  الــشــرقــيــة  الــهــويــة  عــلــى 
حربا  تــخــوض  أنــهــا  معتبرا  والــغــنــاء، 
يحاولون  الــذيــن  هـــؤالء  شــرســا ضــد 
:الفن  قائال  الشرقية.  هويتنا  طمث 
بين  للتقارب  الخارج  في  مصر  سفير 
يكون  أن  يجب  لذا  األخرى،  الشعوب 
ما  وهـــو  وهــويــتــنــا  لغتنا  عــن  مــعــبــرا 

األوبرا«. تحافظ عليه 
ــادة الــتــراث  ــ وعـــن مـــحـــاوالتـــه إلعـ
الغنائي القديم قال : األغاني القديمة 
حتى  الجمهور  آذان  تطرب  مــازالــت 
الفنان  صــوت  تنمي  أنــهــا  كما  اآلن، 
تقديم  عــلــى  قـــادرا  وتجعله  وتــقــويــه 

الموسيقية. األلوان  مختلف 

ــرا  ــ ــى أن األوب إلـ ــفــت ســلــيــمــان   ول
أبنائها  تقديم  على  تحرص  المصرية 
فــي كــل مــهــرجــان بــشــكــل يــلــيــق بهم 
لهم  تترك  عام  كل  ففي  وبموهبتهم، 
يتثني  حتى  للمشاركة  واسعة  مساحة 
أكبر،  بشكل  عليهم  التعرف  للجمهور 
مشيرا إلى أنها خطوة تُحسب لألوبرا 

المصرية.
قــال  الشعبية  األغــنــيــة  حــال  وعــن 
الموسيقى  مهرجان  لنشرة  سليمان 
روح  هي  الشعبية  األغنية   : العربية 
والناس  تعبر عن فطرتنا  مصر، ألنها 
الشعراء  فــكــان  والــغــالبــة،  البسطاء 
بسيطة  بكلمات  يستعينون  قــديــمــا 
الـــســـامـــع، حتى  لـــســـان  ــن  ــة مـ ــب ــري ق
لقائمة  وتنضم  عقله،  بمعجم  تختلط 
تبدل  األمر  لكن  اليومية،  مصطلحاته 
الكلمات  على  االعتماد  فبات  كثيرا 
تنتدرج  الــتــي  ــي  األغــان فــي  المسفة 
في  حتى  الشعبي«  »الطرب  خانة  في 
تغيير  طــرأ  ذاتــهــا،  األغنية  موسيقى 
أرى أن  فــأنــا  ــاع،  ــقـ ــم واإليـ ــرت ال ــي  ف
محمد  فــي  تتمثل  الشعبية  األغــنــيــة 

العزبي، وعدوية. رشدي، ومحمد 
»الــلــون  يــقــدم  أن  سليمان  ويطمح 
حال  يحكي  الــذي  األصيل  الشعبي« 
األغنية  لــعــودة  الــشــعــبــيــة«،  »الــحــارة 
الشعبية إلى مجدها من جديد، وذلك 
محمد  الــكــبــار  مطربيها  غــيــاب  بعد 
عبد  ومحمد  فتحي،  وعمر  رشــدى، 

العزبي. ومحمد  المطلب، 
مهرجان  يقدمه  الذي  الجديد  وعن 
الـــ26  دورتــه  في  العربية  الموسيقى 
في  األوبــرا  تحرص  قــال:  العام  هــذا 
للتنوع  أفكار جديدة  تقدم  أن  كل عام 
به  يستمتع  جيد  بمهرجان  وللخروج 
العام  هذا  تقدم  حيُث  األوبرا،  ُعشاق 
في  وتأثيرها  الدرامية«  »الموسيقى 
باإلضافة   ، العربية  الموسيقى  تغير 
إلى مشاركة مطربين جدد من مختلف 
المهرجان  في  العربي  الوطن  أنحاء 
من مصر ، فلسطين ، العراق ، لبنان 
، المغرب ، تونس ، الكويت ، سوريا«.

مجال  فــي  الــقــادمــة  خطواته  وعــن 
الموسيقي  مهرجان  عن  بعيدا  الغناء 
سينجل  ألغنية  احضر   : قال  العربية 
جديدة من كلمات الشاعر محمد عبد 
الــهــادي، والــحــان عــالء الــديــن سيد، 
االنتهاء  بعد  تسجيلها  في  ابدأ  سوف 

العربية. الموسيقى  ماراثوان  من 
حوار - بوسي عبد الجواد

ياسر سليمان: األغنية الشعبية روح مصر
األوبرا المصرية تخوض حربا شرسة للحفاظ على التراث الموسيقي
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على  دأبــت  المؤلفات  بتلك  تعـّـرف  أن  يفترض  التي  اإلعــالم  وسائل 
التركيز في أحيان كثيرة على التسلية والتهريج بدالً من التركيز على 

القيمة والجوهر. 
■ كيف أثرت دراستك في الهندسة على دراستك الموسيقية؟

دراساتي  على  كبيرا  تأثيرا  والفيزياء  للرياضيات  دراساتي  أثــرت 
الموسيقية والحديث بهذا المجال ذو شجون ويحتاج إلى مساحة أكبر 
ووقت أكثر ولكن يكفي أن أشير إلى إني أمتلك ثالث براءات اختراع 

عالمية بموضوع ربط الموسيقى مع الرياضيات.
■ كيف تنظر إلى مسألة التذوق الموسيقي اآلن في عصر المعلومات و 

التطور الهائل للتقنيات االعالمية ؟ 
الموسيقي، ومن ثم تحديد دوره  بالتذوق  ينبغي تعريف مالمقصود 
وأهميته بالنسبة لرقي وتطور اإلنسان ومتى ماتم ذلك ستكون تقنيات 
العصر خادمة وداعمة لذلك ولكن لألسف بسبب عدم وضوح الرؤيا 
بالنسبة لتحقيق الشرط األول أصبح الموجود حاليا والشائع هو العكس.

 ■ أين أنت من موقع الموسيقى العربية بين الماضي و الحاضر ؟
أنا حيث أنا منسجم مع مبادئي وأهدافي وطموحاتي وماسعيت له 

وينطبق علي قول المتنبي:
حاالت الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حاِل.

■ تنوعت مؤلفاتك ومعزوفاتك فأي األعمال تعتز بها بين أعمالك 
الخاصة؟

ألن  لتحقيقها  أسعى  وخطط  وغايات  أهــداف  على  بناًء  أعمل  أنا 
مؤلفاتي وأعمالي هي وسيلة وليست غاية ولذلك فكل ماعملته وأنجزته 
يمثل لي أهمية متساوية مع بعض االستثناءات وخاصة بالنسبة ألعمالي 

األوركسترالية وذلك ألهميتها التاريخية والحضارية. 
■ هل تعتقد أن المؤسسات الفنية التى تتبع حكومات الدول العربية 

أصبحت هى المنفذ الوحيد لتقديم الفن الجاد؟
أوال برأيي الشخصي اليوجد هنالك فن جاد وفن غير جاد، هنالك 
فن فقط واألشياء األخرى تحتاج مسميات تنطبق عليها. والفن من 
وجهة نظري يرتبط بالسعي الحضاري لإلرتقاء بوجدان اإلنسان وإثراء 
أحاسيسه ومشاعره والسمو بها واإلرتقاء معها ولألسف الشديد لم 
تنتبه أغلب الحكومات والمؤسسات العربية منذ عشرات السنين إلى 

أهمية الفنون في بناء المجتمعات العربية.
تحتاج  العالقة  ذات  العريبة  والجهات  والمؤسسات  الحكومات  إن 
إلى نظارات رؤيا حضارية لكي تستطيع قراءة التاريخ قراءة صحيحة 
كي تعرف وتدرك أهمية العناية والرعاية للفنون للوصول إلى تحقيق 

خطط التنمية المستدامة للمجتمعات العربية وللبشر عموما.
■ كيف ترى عالقتك بالجمهور المصري؟ وكيف ترى الحال اآلن في 

العراق؟
عالقتي بالجمهور المصري عالقة حب واحترام وكنت قد قدمت 
أول كونسيرت لي في مصر عام 1996 على مسرح األوبرا والوضع في 

العراق اآلن يحتاج إلى مساحة ووقت آخر للحديث عنه.

سالم عبد الكريم : أمتلك ثالث براءات اختراع 
عالمية لربط الموسيقى مع الرياضيات

قال إن الفن يرتبط بالسعي الحضاري لإلرتقاء بوجدان اإلنسان

■ تكريمك من مهرجان الموسيقى العربية ماذ يمثل لك؟
يمثل لي سعادة وعرفانا بالتقديرخاصة انه يتم خارج وطني العراق 
عبد  إيناس  الدكتورة  وخاصة  بتحقيقها  من ساهم  كل  عليها  وأشكر 
الدايم رئيس األوبرا ورئيس المهرجان واألستاذة جيهان مرسي مدير 

المهرجان وكل الجنود المجهولين اآلخرين.
■ ما موقع العود بين اآلالت الموسيقية حاليًا؟

للعود عدة مواقع وليس موقع واحد ويكفي العود مكانة إنه عّبرعن 
أحاسيس ومشاعر الماليين من العرب وغيرهم منذ آالف السنين ولكن 
مكانته التربوية والثقافية لألسف قد تراجعت كثيرا ألسباب كثيرة ليس 
هنا المجال للتوسع فيها وفي رأيي الخاص لن تقوم للعرب قائمة ثقافية 
وال حضارية ما لم يتم التعاطي مع العود على وفق نظرة وممارسات 
وخطط مختلفة كثيرا عما هو موجود حاليا ويكفي أن أشير مثال إلى 

كيفية تعامل الغرب مع آالتهم الموسيقية لكي نعرف الفرق. 
■ لماذا ال توجد مؤلفات سيمفونية عربية؟

أغلب  أن  في  هي  المشكلة  ولكن  عربية  سيمفونية  مؤلفات  توجد 

ثقافية  قائمة  لهم  تقوم  لن  العرب  أن  يــرى  اإلنــســان،  يتنفسه  الــذي  الهواء  له مثل  بالنسبة  والعود  »الموسيقى«  األول  هوسه 
وحضارية دون التعامل مع العود بطريقة مختلفة، وأكد أن الحكومات العربية تحتاج إلى نظارات رؤيا حضارية لتدرك أهمية 
العناية بالفنون بهدف وضع خطط للتنمية. درس الرياضيات ويمتلك ثالث براءات اختراع عالمية في موضوع ربط الموسيقى 
بالرياضيات، ألف أكثر من 25٠ قطعة موسيقية، وعمل على التوزيع األوكسترالي ألغان معاصرة، قام بتأليف واحد من أفضل 
الكتب لتطوير القدرات التقنية لعازف العود، عمل كعميد لمعهد الدراسات النغمية العراقية، وأسس العديد من الفرق، إنه 

الموسيقار العراقي »سالم عبدالكريم« الذي تكرمه الدورة الـ26 من مهرجان الموسيقى العربية وكان لنا معه هذا الحوار:
حوار - شيماء أحمد
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بالعمل  وثيقا  ارتباطا  الموسيقى  ترتبط 
للكلمة  الــخــلــفــيــة  تــجــســد  فــهــى  الـــدرامـــى 
فالموسيقى  الــحــدث  ودرامــيــة  الملفوظة 
عنصر مكمل لنسيج العمل الدرامى ، فالبد 
أن تؤكد على مصداقية محتوى الصورة فى 
السينما والتليفزيون ، أما فى اإلذاعة فهى 
حيث  للمستمع  والــصــورة  الــصــوت  بمثابة 
تقوم بتصوير الخيال الدرامى لكل موقف ، 
وال شك أن الغرض األساسى من مصاحبة 
درامى  عمل  أى  مشاهد  لمعظم  الموسيقى 
بها  يشعر  الــتــى  لألحاسيس  ترجمة  هــو 
تعمل  فالموسيقى   ، دوره  آداء  عند  الممثل 
على تعميق الخط الدرامى الذى تدور حوله 
كونها  الموسيقى  أهمية  وتكمن   ، الرواية 
عنصرا أساسيا فى كل فيلم ، فمنذ صناعة 
سابقة  الموسيقى  كانت  واألفــالم  السينما 
فى  التصويرية  الموسيقى  وتختلف  للكالم. 
السينما والتليفزيون عنها فى اإلذاعة ففى 
تسمع  لكى  صنعت  والتليفزيون  السينما 
وتعبر عن مشاهد مرئية ، أما فى اإلذاعة 
بكثير  أصعب  الموسيقى  المؤلف  فمهمة 
الخط  عن  بقوة  تعبرالموسيقى  أن  فالبد 
لتخيل  المستمع  يــدفــع  بشكل  الـــدرامـــى 
نوعيات  وتعطى   ، والسيناريو  المشاهد 
تعبيرية لتجسيد وتأكيد ما تحويه الصورة. 
تتعدد أشكال وأساليب صياغة الموسيقى 
مؤلف  كــل  أســلــوب  بــاخــتــالف  التصويرية 

تيمة  استخدم  فمثال  المستخدمة  اآلالت 
لحنية مرتبطة بظهور » سيد » مع » فاطمة 
وعمر  للقائهما.  مصاحبة  تظهر  دائما   «
مثال  معبرة.  لحنية  جمال  استخدم  خيرت 
موقف عودة البطل من البحر حيث عبر عن 
بالموقف  مرتبطة  موسيقية  بفكرة  الموقف 
مميزيحاكى  لــحــن  بــاســتــخــدام  الـــدرامـــى 
الموقف الدرامى. وعمار الشريعى استخدم 
جمال لحنية ينتقل فيها من النوتات الطويلة 
عن  للتعبير  وذلــك  القصيرة  النوتات  إلــى 
الكمان  آالت  والتوتر مستخدما  القلق  شدة 
مشهد  لتجسيد  ــك  وذل والــبــاص  والتشيلو 
ذهاب » فاطمة » بالسالح بدال من أخيها.، 
عنصر  الدرامى  العمل  داخــل  فالموسيقى 
موسيقى  مجرد  من  شكلها  تطور  أساسي 
عامى  بين  ما  عالمية  أعمال  من  مختارة 
بعد  بـــدأ  حــيــث   ،  1960 عـــام  إلـــى   1927
لوضع  موسيقيين  بمؤلفين  االستعانة  ذلك 
الدرامى.  العمل  لتجسد  موسيقى خصيصا 
وعمار  سالمة  وجمال  حمدى  بليغ  أمثال 
الشريعى وعمر خيرت وياسر عبد الرحمن 
وغيرهم. وهكذا نجد أن الموسيقى ترتبط 
وبالحركة  المختلفة  الــدرامــيــة  بــالــفــنــون 
العمل  وأحــداث  لمشاهد  داعمة  الدرامية 

الدرامى وفقا لرؤية المؤلف الموسيقى. 

عمل  كل  ومضمون  موضوع  الختالف  وتبعا 
الموسيقى  المؤلف  يستخدم  حيث  درامى. 
صياغة  من  الموسيقية  العناصرواألدوات 
للحن  نغمى  وتكثيف  وإيقاعى  لحنى  وتناول 
على  يساعد  بشكل  أوركــســتــرالــى  وتلوين 
تجسيد الخط الدرامى.وفى أغلب األعمال 
يوجد ما يسمى باللحن الدال أو الليموتيف 
التميز  ألحان صغيرة سهلة  عبارة عن  وهو 
فكرة  أو  درامية  بشخصية  منها  كال  يرتبط 
أو موضوع أو موقف باستعادته كلما ظهرت 
 ، الموضوع  أو  الفكرة  أو  الشخصية  هــذه 
ومن  عليه.  التنويعات  بعض  إجــراء  ويمكن 
والتليفزيون  اإلذاعـــة  فــى  الرائعة  األمثلة 
والسينما العمل الدرامى » ليلة القبض على 
فاطمة » والذى تالحمت فيه الموسيقى مع 
أحداثه  عــن  بقوة  معبرة  الــدرامــى  الخط 
تحاكى  الدرامية  ومواقفه  مشاهده  كل  فى 
ــحــدث تـــارة وتــتــكــامــل مــعــه تـــارة أخــرى  ال
أكثر  من  له  التصويرية  الموسيقى  وكتبت 
المؤلفين الموسيقيين.  من مبدع من أعظم 
فى اإلذاعة صاغ لها الموسيقى التصويرية 
السينما عمر خيرت وفى  وفى  بليغ حمدى 
أبدع  منهم  وكال  الشريعى  عمار  التليفزيون 
الــدرامــى  العمل  محتوى  عــن  تعبيره  فــى 
دالة  لحنية  جمال  استخدم  حمدى  فبليغ 
بالتعبير  ســواء  ــدرامــى  ال المضمون  على 
أو  اللحنية  الزخارف  أو  اآلداء  أساليب  فى 

الموسيقى والفنون الدرامية

د. شيرين عبد اللطيف
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يعملوها الكبار ويقع فيها الصغار

أنا المواطن

يا جبالى ما يهزك ريح

كواليس المـهـرجان 
بعدسة صالح سعيد

كتبت - ميرنا أبونادى
اتخذت دار األوبرا المصرية، خطوة جريئة 
الحجز  منظومة  بتفعيل  إعالنها  من خالل 
اإللكتروني لجميع حفالت مهرجان الموسيقى 
والعشرين،  الــســادســة  ــه  دورتـ فــي  العربية 
بالتعاون مع شركة إحجزلي لخدمة الحجز 
العالمية،  اإلنترنت  شبكة  على  اإللكتروني 
وهو ما أدى إلي نفاد تذاكر معظم حفالت 
طرحها  فور  معدودة  دقائق  في  المهرجان 
على الموقع .. وفي استطالع رأي أجريناه 
مع جمهور المهرجان الذي حضر إلى أولى 
أحد  أبــدى  المدفوعة،  المهرجان  حفالت 
الحجز  منظومة  بتفعيل  سعادته  الجمهور 
من  الكثير  عليه  وفــرت  حيث  اإللكتروني، 
للوصول  يبذلهم  كان  الذي  والعناء  المشقة 
إلي شباك تذاكر األوبرا في مقرها الرئيسي، 
للحفل  دخوله  تذكرة  حجز  استطاع  حيث 

بسهولة ويسر .
شباك  عبر  الحجز  أن  آخــر  أكــد  فيما 
تذاكر األوبرا كان معاناة حقيقية استطاعت 
ــالل اتــاحــة  ــاءهــا مــن خـ ــه دار األوبـــــرا ان
أن  مؤكًدا  للمهرجان،  اإللكتروني  الحجز 
دقائق  في  المهرجان  حفالت  معظم  نفاد 

معدودة هو أمر طبيعي ويحدث على العديد 
نفس  تتبع  التي  والحفالت  المسارح  مــن 
للمواقع  الدخول  ضغط  بسبب  المنظومة 
الموفرة للحجز، مضيفا انه يسكن في حي 
السادس من أكتوبر وهو ماكان يصعب عليه 
الشباك،  من  تذاكر  على  الحصول  مهمة 
المهمة  تلك  اإللكتروني  الحجز  وفر  لذلك 
.. وأجمع معظم الجمهور الذين استطلعنا 
ــدم رغــبــتــهــم فــي عــودة  آراءهــــــم، عــلــى عـ
التذاكر،  شباك  من خالل  الحفالت  حجز 

متمنيين استمرار اتاحة الحجز االلكتروني 
حفالت  وليست  ــرا  ــ األوب حــفــالت  لجميع 
مهرجان الموسيقى العربية فقط، وطالبوا 
للتذاكر  الفوري  الدفع  باتاحة  ــرا  األوب دار 
اإلئتمان  بطاقات  الدفع عن طريق  بجانب 
)الفيزا(، ألن هناك فئة كبيرة من الشعب ال 
تمتلك تلك البطاقات .. وفى استجابة لهذا 
أنها  المصرية،  األوبــرا  دار  أعلنت  الطلب، 
للحجز  دفع  منفذ  ألف  توفير ٣60  بصدد 

اإللكتروني وتفعيلها قريًبا.

جمهور األوبرا يشيد بنظام الحجز االلكترونى 
ويطالب بزيادة منافذ الدفع


