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تصميم الغالف واجلرافيك

إيهاب عبدالعزيـــز
مصطفى عبداملنعم

مراجعة لغوية

طاهر إدريس

مدير املهرجان

جـيـهـان مـــرســى

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس املهرجان

رئيس التحريرد. إينــاس عبدالدايــم

محمـد منير املعداوى

أهل المغنى

جمال بخيت

يا غنوة باقية ف كل عصر
دخلت حياتنا مع أغلى نصر
ماتقوش إمتى تدينا مصر
وقول ح ندى لعيون بهية

سمعنا صوتك أجمل هدية
وشوفنا تونس حلوة وعفية

قالت المطربة الشابة مروة حمدى فى حوارها مع الزميلة دينا دياب إنها 
ضحت بحراسة مرمى المنتخب من أجل الغناء.
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أبناء األوبــرا نجوم  أن  العندليب، وأكد  أن يخرج من جلباب  محمد حسن قرر 
من العيار الثقيل، التفاصيل فى حوار الزميلة بوسى عبدالجواد.
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االتجاه  إن  قالت  طــارق  حمدى  الزميل  مع  حوارها  فى  أمنية  المغربية  المطربة 
األجيال  وموسيقار  الشرق  كوكب  أن  مؤكدة  الموسيقية،  ثقافتنا  على  أثــر  للغرب 

مرجع للمطربين العرب.
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الــفــنــان الــكــبــيــر لــطــفــى بــوشــنــاق قـــال فــى حــــواره لــنــشــرة الــمــهــرجــان إن مــصــر أم 
الحضارات وإنه  تتلمذ على يد طربها األصيل.
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فى  مشاركته  عن  ديــاب  دينا  الزميلة  مع  تحدث  بخيت  جمال  الكبير  الشاعر 
المهرجان بديوانه »أهل المغنى«، وعمله فى اللجنة التحضيرية .

8

الــوفــا، فكشف عن  أبــو  أوتـــار عــود الفنان مدثر  الزميلة دينا ديــاب دقــت على 
الفارق بين الجمهور العربى واألوروبى.

10

أكد مطرب الموسيقى العربية سعيد عثمان أن تأثير النغمة الموسيقى 
أقوى من رصاص اإلرهاب فى حواره مع الزميل صفوت الدسوقى.
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الزميل  عدسة  ترصدها  المهرجان  كواليس  من  حصرية  لقطات   
صالح سعيد.
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ألنها البيت الذي عشنا فيه ولكن الجميل أن 
نرفع رأس األوبرا عاليا بأن نخرج للناس فى 
الى  األوبـــرا  وتربية  جمال  ينقل  بفن   2017
تلك  تذيع  التى  القنوات  طريق  عن  الــخــارج 
الحفالت من دار األوبرا على الفضائيات لتلقى 
األوبرا  دار  رئيس  وأشكر  المطلوب،  النجاح 
جيهان  والفنانة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 
الفرصة  العطائهم  المهرجان  مدير  مرسى 
أطــالــب  لكنى  فــرصــتــهــم،  لــيــجــدوا  للشباب 
بالتعاون  األوبـــرا  لشباب  رسميه  قناة  بعمل 
مع الحكومة لتسمح بنقل تلك الحفالت عبر 
من  أخــرج  لن  اال  الجميع،و  ليراها  الشاشة 

بوتقة جمهور اسكندرية.
ــذا الــعــام يــشــارك عـــدد كبير مــن الـــدول  ■ هـ

العربية.. كيف ترين هذه المشاركات؟
المشاركين  كبيرمن  جمع  هناك  العام  هذا 
ويشهد المشاركة األولى للفنان القدير عبدالله 
الرويشد وهو من دولة الكويت التى احتضنتنى 
فيها حفالت  مــشــوارى،وقــدمــت  بــدايــة  فــى 
ذلك  كل  بها،  مهرجانات  فى  وشاركت  كثيرة 
العام  كان بسبب نجاحي فى األوبــرا وأتمنى 
الماضي لو يتم استضافة الفنانة نوال الكويتية 

فهى أيضا عاشقة لمسرح األوبرا.

 10 منذ  للغناء  النسائى،وتفرغت  المنتخب 
المباريات  مواعيد  تضارب  بسبب  سنوات 
التى تم حصرها فى يوم الجمعة، مع مواعيد 
الحفالت فى يوم الجمعة ايضا، فاضطررت 
وقت  فــى  وأنــا  اعتزلت  وبالفعل  اخــتــار،  ان 
للحظة  أنــدم  ولم  للغناء،  واتجهت  نجوميتى، 
ألننى أعشق الغناء وأعتبره أهم مافى حياتى.

■ لماذا لم تقدمى أغنيات حتى األن؟
بسبب األوبرا تمكنت أن أوجد لنفسي مجاال 
فى  حقيقية  أزمة  هناك  لألسف  ولكن  فنياً، 
و جيلى ضحية ضياع  انا  فى مصر،  اإلنتاج 
يغامر  األن  منتج  اليوجد  الموسيقى،  اإلنتاج 
االنتاج  فى  الدولة  تتدخل  لم  واذا  بأمواله، 

للشباب فسنظل هكذا,
 ألن اإلنتاج األن يتكلف أمواالً كثيرة، وهناك 
انا  مميزة  وأصواتها  نجاحها  تثبت  مواهب 
قدمت أغنيتين وطرحتهما عبر اليوتيوب لكنى 
يتطلب  ذلك  ألن  لقناة  بيعهما  من  أتمكن  لم 

أمواالً ضخمة.
■ وهل تكتفى بحفالتك على مسرح األوبرا؟

األوبــرا بالنسبة لجيلى من الفنانين ليست 
مجرد مكان نغنى فيه،لكنه منبر للثقافة والفن 
المحترم، ومن المستحيل ان نبعد عن األوبرا، 

■ ماذا تمثل لكى مشاركتك بالمهرجان بعد 
كل هذه السنوات؟

 المهرجان هو عرس فني نشعر بأنه تكريم 
لمجهودنا طوال العام، وبصفة خاصة ننتظره 
والعربي  الــمــصــري  للجمهور  مهم  كــحــدث 
ثقال  يعطى  الهواء،وهو  على  حفالته  ــذاع  وت
أن  الــى  باإلضافة  فيه،  للمشاركين  إعالميا 
إدارة المهرجان فى كل عام تضيف تطورات 
الدايم،  عبد  ايناس  دكتورة  برئاسة  جديدة 
يشترك  أن  فنان  كبير ألي  فهو شرف  لذلك 
فيه، فهو عالمة في تاريخ الفنان، ويضعها في 
السيرة الذاتية الخاصة به، وهو وسيلة لقبول 
الجمهور لى،وتفاعلهم معى يعطينى الفرصة 

فى أن يتعرفوا على صوتي.
■ كيف ترين دور األوبــرا فى صناعة النجوم 

واكتشاف المواهب؟
المهرجان بشكل خاص هو فرصة لشباب 
األوبرا ألنه يتيح الفرصة في الظهور لإلعالم 
ماتعرف  لــواله  نعترف  ان  والبــد  والصحافة، 
علينا احد حتى لو كانت أصواتنا مميزة, فكم 

من نجوم ومواهب مدفونة فى مصر 
انعدام  مع  خاصة  للشهرة،  فرصة  والتجد 
في  للفن  األن  الــعــام  والــجــو  اإلنــتــاج  فرصة 
ولذلك  بالمرة  مرضية  غير  حالة  مصرفى 
أكثر عمل  المهرجان هو  الفنان فى  مشاركة 
محترم يمكن ان يشترك فيه،أنا كفنان تربيت 
في األوبــرا أعلم تماما معنى أن الفن صعب 
الحالية،لذا  الفنية  الساحة  ظل  فى  خاصة 
فالمهرجان يظهر شخصية الفنان وامكانيات 
أنا  واليوم  الجميع  من  اهتماما  ويلقى  صوته 
تمر   “ أغنيات  أقف فى عرس جديد ألقــدم 
حنة “ و” لعبة األيام “ وأتمنى ان تنال إعجاب 

الجمهور.
■ من مثلك األعلى فى الغناء؟

مثلى األعلى هو الفن المحترم الذى أحترم 
أكون  أن  أستطيع  ــذي  وال خالله،  من  نفسي 
فنانة في نظر نفسي قبل أن أكون فنانة فى 
نظر الناس، كل نجم تربيت على صوته سواء 
قديما أوحديثا تعلمت منه الكثير لكنى أريد 
حافظ  الحليم  عبد  النجوم  نفسي  أكــون  ان 
وأم كلثوم كان يميزهم حسن االختيار والقدرة 
على التميز عن غيرهم وهذا مهم أكثر من قوة 
الصوت، وهذا ما أتمنى أن أكون عليه أن أكون 

حسنة االخيتار.
ــارس مرمى  ■ كــيــف تــحــول مـــشـــوارك مــن حــ

بمنتخب كرة القدم النسائى لمطربة؟
فى  مصر  لمنتخب  األول  ــحــارس  ال كنت 

مروة حمدى فنانة سكندرية،واحد أصوات األوبرا المتميزين، في كل عام تشارك في مهرجان الموسيقى العربية وتأتى 
وكانت  األول  بيتها  هو  األوبــرا  تعتبر  بوشناق،مروة  لطفى  القدير  الفنان  مع  الكبير  المسرح  على  العام  هــذا  مشاركتها 
صاحبة الفضل عليها لتكون من األصوات المميزة فى االسكندرية.. حاورناها عن مشاركاتها في المهرجان اليوم فقالت. 
حوار - دينا دياب

مروة حمدى: اعتزلت كرة القدم من أجل الغناء
أكدت أن الفن المحترم هو مثلها األعلى
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عقل  إلى  العبور  من  مكنته  الذهبية،  وحنجرته  الرصين  صوته 
خشبة  اعتالله  لحظة  منذ  وذلك  بكل سالسة،  الجماهير  ووجدان 
برنامج  في  اشتراكه  بعد  شعبيته  وزادت  المصرية،  األوبرا  مسرح 
أنه  إال  باللقب،  فوزه  عدم  رغم  أيــدول«،  »أراب  الغنائية  المواهب 

استطاع أن يحفر اسمه في وجدان المستمعين.
أعرب الفنان الشاب نجم« أراب أيدول« محمد حسن عن سعادته 
الموسيقى  مهرجان  من  والعشرين  السادسة  الدورة  في  بمشاركته 
سيد  مسرح  على  وأخــرى  الكبير،  المسرح  على  واحــدة  العربية، 

درويش بأوبرا اإلسكندرية.
عليه،  كبير  فضل  صاحبة  فهي  األول،  بيته  األوبرا  حسن،  يعتبر 
قلوب  إلى  األولــى  العبور  بوابة  أياها  معتبرا  بالكثير،  لها  ويدين 
لياقة  ومنحه  الغنائية،  موهبته  ثقل  في  دورها  بجانب  الجماهير، 

فنية.
مشاركته  عن  العربية،  الموسيقى  مهرجان  لنشرة  حسن  وتحدث 
أشارك  التي  الثالثة  المرة  هي  قال:هذه  العام  هذا  المهرجان  في 
فيها في مهرجان الموسيقى العربية، وسعيد بثقة إدارة المهرجان 
التي تقوم بترشيحه على مدار ثالث سنوات متتالية، أعتبر نفسي 
الذين  والجمهور  المهرجان  إدارة  أخذل  ال  حتى  قويا  تحدى  أمام 

وضعوا ثقتهم بي«.
الجدير بالذكر أن حسن قرر أن يخرج من قالب »العندليب« الذي 
جلده  ليغير  المهرجان،  من  السابقة  الدورات  في  فيه  نفسه  وضع 
في  يشارك  حيُث  الحديثة،  األغنيات  من  عددا  ويقدم  العام،  هذا 
منير،  محمد  للكينج  »علي صوتك«  بعنوان  األولى  بأغنيتين  الحفل 
وأخرى بعنوان »عبد الودود« للشيخ أمام، كلمات أحمد فؤاد نجم، 

وهي مهداه إلى أرواح شهداء الجيش والشرطة.
وعن أهميه المهرجان قال:« إن األوبر تشهد إقباال متزايدا عليها 

 15 إلى  مده  المهرجان  إدارة  قــررت  لهذا  الحالية،  الفترة  خالل 
تقام  التي  الغنائية  المهرجانات  أهم  من  يعتبر  فالمهرجان  يوما، 
العربي، حيُث يقدم الفن بشكل الئق ومحترم،  على مستوى الوطن 
والفضائيات، كما  الغنائية  الساحة  المتواجد حاليا على  بعيدا عن 

أنه يحيي التراث الشرقي القديم الذي تربينا وترعرعنا عليه«.
وأكد حسن، أنه ال يمانع في التنوع بين األلوان الغنائية المختلفة 
بشرط أن تكون على أساس صحيح، وأنه يسعى خالل تلك الفترة 
ألنها  أساسي،  بشكل  المصرية  األوبرا  دار  في  باستمرار  التواجد 

هي األصل.
وعن االختالف الذي يقدمه المهرجان هذا العام مقارنة بالدورات 
أفكار مبتكرة  تقديم  المهرجان كل عام  إدارة  قال:تحرص  السابقة 
المطربين  أو  الغناء،  أو  الموسيقى،  العام، سواء في  الذوق  ترضى 

العرب الذين يحظون بشعبية كبيرة في الوطن العربي.
التجربة  أن  الشك  قال:  أيــدول«  »أراب  برنامج  مع  تجربته  وعن 
فزادتني  والشخصي،  الفني  المستوى  على  كثيرا  منها  استفدت 
شهرة كون البرنامج يشاهده عدد كبير من المشاهدين من مختلف 
أنحاء العالم، ولكن كان هناك ظلم كبير في النتائج، لذا أشعر بندم 

وذنب شديد لمشاركتي في هذه النوعية من البرامج«.
وبسؤاله عن سبب معاناة مطربين األوبرا من الظهور واالنتشار، 
تعقد  أن  أتمني  الثقيل،  العيار  من  فنانين  األوبــرا  أبناء  أجــاب: 
التعرف  للجمهور  يتسنى  حتى  وحــدهــم،  بهم  خاصة  مهرجانات 
إلى  االلتفاف  اإلنــتــاج  شــركــات  مــن  وأطــالــب  أكــبــر،  بشكل  عليهم 

موهبتهم ألنهم زهرة شباب مصر.
له،  المقدمة  الغنائية  والمشاريع  العروض  من  عدد  عن  وأعلن 

والذي يضعها حالياً في إطار الدراسة للموافقة عليها من عدمه.
حوار - بوسي عبد الجواد

محمد حسن: أبناء األوبرا
نجوم من العيار الثقيل



مهرجان وموؤمتر املو�سيقى العربية الـ 426

ــة حــدثــيــنــا عـــن قـــــرار الـــمـــشـــاركـــة فـــي مــهــرجــان  ــدايـ ــبـ ■ فـــي الـ
العربية؟ الموسيقي 

في  للغاية  عريقة  مكانة  له  العربية  الموسيقي  مهرجان   
قلبي وفي قلوب كل عشاق ومحبي الطرب االصيل، فهو حدث 
العربي  الطرب  لزمن  جميعا  بنا  يعود  و  ــداع  اإلب شعار  يرفع 
و  يسعدني  شئ  باستمرار  فيه  مشاركتي  ان  األصيل،والشك 
في  المهرجان  يستمر  ان  وأتمني  دائــمــا،  به  أفتخر  يجعلني 
نجاحه و تطوره و يصدر لألجيال الجديدة ثقافة فنية حقيقية، 
هو  كبير،وهذا  بشغف  ينتظره  الجمهور  عام ألخران  من  فأري 

الحقيقي.  النجاح 
ــدورة الــحــالــيــة لــلــمــهــرجــان مـــن وجــهــة  ــ ■ ومـــا الــجــديــد فـــي الــ

نظرك؟ 
المهرجان من دورة ألخري يؤكد نجاحه وعراقته،و الدليل هو 
ايام لتصبح خمسة عشر  الفاعليات بدال من عشرة  ايام  زيادة 
يوما،فهذا يؤكد اقبال الجمهور بل ورغبتهم ان يظل المهرجان 
ــذا يحسب  ــام فــقــط كــمــا ذكـــرت،وهـ ــعــام و لــيــس أليـ ــوال ال طـ
األمن  اهمها  كثيرة  عوامل  علي  الضوء  ويلقي  لمصر  بالطبع 
هذه  اهدائها  علي  المصرية  األوبــرا  دار  واشكر  واالستقرار، 
فاروق،فهو  محسن  الراحل  الفنان  لروح  المهرجان  من  الدورة 
احد أعمدة مهرجان الموسيقي العربية،و حقيقة نفتقده كثيرا 

هذا العام. 
■ وماذا عن عالقتك بأغاني التراث الموسيقي المصري؟ 

الــتــراث  أغــانــي  ينسي  أن  اليمكن  بأكمله  الــعــربــي  الــعــالــم 
و  كلثوم  أم  بحجم  كبار  لعمالقة  المصري،ألنها  الموسيقي 
يقدم  ان  يريد  لكل من  كبير  الوهاب،فهذه األغاني مرجع  عبد 
الموسيقي  التراث  لكل  الحال  هو  وجادا،مثلما  اصيال  طربا 
بمواهب  يتمتعون  عمالقة  لنا  صــدر  الزمن  هــذا  العربي،الن 
حقيقية و كبيرة من الصعب للغاية تكرارها، ولذلك بيني و بين 
التراث عالقة كبيرة حتي انمي دائما من موهبتي واحافظ علي 

طريقي مع الغناء الجاد والهادف.
■ هل توجد عالقة بين الثقافة الغنائية المصرية والمغربية؟
تعكس  الموسيقي  تراثه  في  مختلفة  حضارة  عربي  بلد  لكل 
متطورين  و  متنوعين  كعرب  يجعلنا  ما  مجتمعه،وهذا  هوية 
البعض،والشك  لبعضها  مكملة  حضارتنا  و  ثقافتنا  دائما،ألن 
العربية  الغنائية  الثقافات  بين  التواصل  عنوان  هو  اإلبداع  ان 

تشارك النجمة المغربية امنية هذا العام في الدورة السادسة و العشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، وأعربت 
أمنية عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان وأكــدت انه يحمل مكانة كبيرة في قلب كل عاشق للطرب و التراث العربي 
األصيل سواء من المطربين أو الجمهور. امنية تري أن دار األوبــرا المصرية هي عنوان للتداخل الثقافي بين الشعوب 

العربية، ليس من خالل مهرجان الموسيقي العربية فقط ولكن من خالل برنامج عملها وحفالتها طوال العام.
وأضــافــت أن الموسيقي الــعــربــيــة تــحــتــاج الـــي مــســانــدة مــن األجــيــال الــجــديــدة الــتــي وجــهــت كــل طاقتها لــالقــتــبــاس من 
الغرب،وتركت الموسيقي العربية بدون تطور وسط ثقافات الغرب التي تتطور باستمرار،وأكدت أنها اليمكنها أن تسير علي 
هذا النهج،ألن مايهمها في المقام األول هواإلبداع وليس األنتاج. وعلي صعيد أخر تستعد امنية لتصوير أغنية جديدة 
باللهجة المصرية بعنوان »الخاين« كلمات أحمد شعتوت والحان محمد محيي. نشرة مهرجان الموسيقي العربية التقت 

النجمة المغربية أمنية و كان لنا معها هذا الحوار عن مشاركتها هذا العام في المهرجان .
حوار - حمدي طارق

أمنية: أتذوق الطرب األصيل
فى مهرجان الموسيقي العربية

االتجاه للغرب طغي علي ثقافتنا الموسيقية وجعلها تقف عند زمن العمالقة 
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الغرب  مــازال  كعرب  فنحن  وانتمائتها،  مجتماعتها  بمختلف 
حضارة  الموسيقية،ونمتلك  وحضارتنا  تراثنا  من  يتعلم 

كبيرة. غنائية 
■ من وجهة نظرك، لماذا اختفت معالم الموسيقي 

الشرقية بشكل عام من معظم األغاني الجديدة؟
كـــل مــطــرب يــقــدم مـــا يــنــاســبــه،ومــواكــبــة 

التطورات الجديدة أمر ضروري للغاية لكي 
يعيش الفنان و يستمر في نجاحه، و لكن 
الشئ الخطأ هو ان تختفي معالم هويتنا 
و  الغرب  ثقافة  نقتبس  و  الموسيقية 
الغرب  لنا،ألن  بالنسبة  اساسا  نجعلها 
ثقافاتهم  يستدون  كــانــوا  ــرت  ذك كما 
األن  تــراثــنــا،وحــتــي  مــن  الموسيقية 
من  ينموا  لكي  العربي  بتراثنا  يهتمون 
يكون  ان  باستمرار،فالبد  ثقافاتهم 
هناك وعي أكثر من أجيالنا الجديدة 

حتي نستطيع الحفاظ علي تراثنا.
■ هل تعتقدين ان التغيرات الطارئة 

علي الصناعة سبب في ذلك؟
الوطن  في  الغناء  منارة  هي  مصر 
الموسيقي  صناعة  العربي،وتراجع 
للغاية  سيئ  تأثير  لــه  ان  الشــك  بها 
في  عــام  بشكل  الغنائي  االنتاج  علي 
ايضا  هــذا  باكمله،و  العربي  الــوطــن 

من  لكثير  عــرضــة  الــســاحــة  مــاجــعــل 
أنصاف المواهب،فبالطبع هذه التغيرات 

و  للغناء  حاليا  يحدث  فيما  أساسي  عنصر 
هويتنا  تستمر  حتي  األزمـــة  نجد  أن  أتمني 
كبريائها،ولكني  و  بقوتها  العربية  الموسيقية 
سعيدة ان هناك فئة كبيرة من الجيل الجديد 

الهبوط  مواجهة  يحاولون  و  الجاد  الفن  يساندون  أيضا 
واالبتزال.

■ وكيف ترين مستوي األغنية العربية في المنافسة مع 
الغرب؟

كل شئ مثلما له عيوب له امتيازات أيضا،وألن الموسيقي 
الغربية طفت علي موسيقانا العربية،أصبح هناك بعض 

من األعمال الجديدة تذهب الي جمهور الغرب،ولكن 
هذا اثر وبشكل كبير علي تطور الموسيقي العربية 

األعمال  يذكر،ولذلك  جديد  اي  بــدون  وجعلها 
ثقافاتهم  من  المقتبسة  هي  للغرب  تصل  التي 
عن  تماما  بعيدة  اصبحت  العربية  ثقافتنا  لكن  و 

هو  السبب  و  تطور  اي  تشهد  لم  النها  المنافسة 
اتجاه المعظم للثقافة الغربية من الموسيقي.

■ هل هذا يمنعك من خوض تجربة االحتراف؟
اقدم اغاني خاصة بي »سينجل« ولكن بالشكل الذي 

بيني  االختالف  ان هذا هو  اإلبداع،واعتقد  يحافظ علي 
لتقليد  ابناء جيلي، فالمعظم جيلي يحاول االتجاه  و بين 

ليس  و  الــربــح  و  اإلنــتــاج  هــو  فقط،ومايهمهم  الــغــرب 
اإلبداع،وال أعتقد اني أستطيع السير علي هذا النهج 

مطلقا.
■ و ماذا عن أعمالك الجديدة؟ 

ــدة  ــديـ ــة جـ ــيـ ــنـ انـــتـــهـــيـــت مــــن تــســجــيــل أغـ
قريبا  بتصويرها  وسأقوم  بعنوان:الخاين« 

من  األغنية  كليب،و  الفيدو  طريقة  علي 
كــلــمــات أحــمــد شــعــتــوت والــحــان أحمد 
محيي،وأتمني أن تنال اعجاب الجمهور 

و أكون دائما عند حسن ظنهم. 

أم كلثوم 
وعبدالوهاب 
مرجع للمطربين 
العرب
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ــفـــالت فــــي مــخــتــلــف بـــلـــدان  ــمـــت حـ ■ أقـ
العالم.. فما الخصوصية التي تشعر بها 

داخل مصر؟
حتي أكون صادقا معك، المسرح بالنسبة 
العالم،  في  قدسية  األكثر  المكان  هو  لي 
وأًيا كان المسرح المقام عليه الحفل فالبد 
أن أعطيه حقه بالكامل وأكون صادقا مع 
الجمهور الذي حرص على حضور حفلي.

فتشعر  لــمــصــر،  بالنسبة  أمـــا 
على أرضها أنك تملك العالم 
بأسرها  العربية  والمنطقة 
وحضارة  تاريخ  من  لها  لما 
ــة، ضـــاربـــة فـــي عمق  ــل طــوي
جميع  أن  خــاصــة  ــخ،  ــاري ــت ال
ــربــى على  ــعــربــي ت الــوطــن ال

الجمهور  خالله  مــن  يعبر  جسرا  بمثابة 
باهتمام  ايضا  سيما  مختلف,ال  عالم  إلي 
الــذي  الــشــبــاب،  بالمطربين  الــمــهــرجــان 
يمنحهم المهرجان فرصة العبور للجمهور 
العربية  باألغنية  يهتم  رحــب  فضاء  وإلــي 
المهرجان  فيعودهم  وعراقتها،  وأصالتها 
على غناء الطرب األصيل والنمط الغنائي 

الذي يكاد أن يكون مفقوداً حالًيا.
■ خالل الفترة الماضية تضاءلت نسبة 

حفالتك في مصر.. فما السبب؟
أنا متواجد على الساحة بشكل مستمر، 
ولكن في النهاية هناك عبارة شهيرة تعبر 
في  الضيف  أن  وهــي  الموقف،  هــذا  عن 
علي  يعرض  عندما  لذلك  المضيف،  يد 
أي  أو  مصر  في  وأمسيات  حفالت  إقامة 
بلد أقبلها بسعة صدر، إال أنه في الفترة 
الغربية  الدول  في  حفالتي  نسبة  األخيرة 

أضعاف العربية.
■ ما السبب؟

ذائقة  يملك  الجمهورالغربي  ألن 
غنائية  وثقافة  عالية  موسيقية 
ــــي ســمــاع  ــون إل ــســع واســـعـــة، وي
األغنية األصيلة والعريقة أًيا كان 
مصدرها، لذلك يعرض علي بشكل 
مستمر إقامة حفالت في عدد من 

البالد الغربية.
ــدثـــون بــلــغــات  ــتـــحـ ــكــــن هــــم يـ ■ ولــ
مختلفة وبعيدة عن العربية، فلماذا 
يــســعــون إلـــي ســمــاع األغــنــيــة العربية 

بهذا الشكل؟
هم يملكون شغف التعرف على الثقافات 
المختلفة، فالموسيقى الكالسيكية الغربية 
والجاز والبوب هي أنواع موسيقى متداولة 
في بالدهم وتعرفوا على أنماطها بما فيه 
الكفاية، لذلك يطلبون الموسيقى واألغنية 
واللغة  مالمحها،  على  للتعرف  العربية 
والجمهور،  المطرب  بين  حائال  تقف  ال 
العربية  غير  بلغة  أغنية  سماع  فيمكنك 

يد  على  وتتلمذ  المصري  الطرب  سماع 
أساتذة الفن فيها.

يمتلكها  الـــتـــي  الــمــمــيــزة  األمــــــور  ■ مـــا 
مهرجان الموسيقى العربية عن غيره من 

سائر المهرجانات العربية؟
أنه يضم مطربين وموسيقيين من مختلف 
دوراته  مدار  على  فيصنع  العربية،  الدول 
والموسيقية  الغنائية  الثقافات  من  مزيجا 
وهو  الــعــربــي،  وطننا  بــلــدان  مختلف  مــن 
مايمكن الجمهور من التعرف على تلك 
الثقافات، إضافة إلي انه يمنح الجمهور 
جرعة موسيقية وغنائية مركزة، تؤهله 
نسمعه  عما  بعيًدا  بــأذنــه  لــإلرتــقــاء 
على  يعمل  أنــه  خاصة  يومي،  بشكل 
إحياء التراثيات الموسيقية، فيكون 

لطفى بوشناق: مصر أم الحضارات 
وتتلمذنا على يد طربها األصيل

المسرح »المكان األكثر قدسية« في العالم

الموسيقى التخضع للتفتيش، فالحواجز تتساقط واحدة تلو األخرى متى المست أنامل العازف آللته الموسيقية، فهي 
اللغة األسرع تأثيًرا مهما كانت الثقافة النابعة منها، والفنان هو برقية السالم المرسلة من شعب وأمة لألخرى.. ويمثل 
المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق، رسالة سالم ومحبة وأصالة عريقة، يطوف بها بين الشعوب ليصدح بكلمات تلك 
الرسالة وفحواها لقلوب العالمين. طوال مسيرته الفنية رسم بوشناق لنفسه مالمح ومبادئ فنية بعينها، ال يحيد عنها 
وال يحاول تغيير مساره، حيث يؤمن بقدرة الفنان على أن يكون مرآة الشعب والوطن والمعبر عن همومه فاإلنسانيات 
عنده تحتل المقام األول، يليها جميع المبادئ.. وفي لقاء جمعنا ببوشناق على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقى 

العربية بدورته السادسة والعشرين، دار الحوار على النحو التالي..
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بموسيقاها،  وتشعر  فيها  تتفاعل  ولكنك 
على  تقف  أن  من  أكبر  الموسيقى  لذلك 

حاجز اللغة.
بالنسبة  المسرح  قدسية  عن  ■ تحدثت 
إليك.. فهل يمكن أن يختلف مسرح عن 

آخر أو جمهور عن آخر؟
الطبيب  يشبه  الحقيقي  فالمطرب  ال.. 
يهتم  فــال  جــراحــيــة،  عملية  يجري  الــذي 
للعملية،  الــخــاضــع  الــمــريــض  بشخصية 
كانت  ان  ســواء  إتمامها  بمكان  يهتم  وال 
مستشفى خاصة أو درجة ثالثة، وإنما كل 

مايهمه هو نجاح العملية نفسها.
■ مــع تــدهــور حــال األغــنــيــة كيف يمكن 
للفنان المزج بين األصالة ومواكبة العصر 

في الوقت ذاته؟
ألنني  معكم  اليوم  هنا  وأنــا  بالصدق.. 
صادق، أقدم ما أحترمه من فن يخرج من 
صميم قلبي ويعبر عن مبادئي، واألهم هو 
مستمر  بشكل  الظهور  وراء  ألهث  ال  أني 
عليها،  أسير  التي  المبادئ  حساب  على 
أرســم  ــا  وأن الفنية  مسيرتي  بــدايــة  فمنذ 
وال  الــمــالمــح  ــح  واضـ لنفسي   Çمخطط
أتخطاه وال أكذب على نفسي فيه، وبذلك 
حتى  المعادلة  تلك  صنع  الفنان  يستطيع 
وهذه  ماضيه،  يخسر  وال  حاضره  يكسب 
هي وظيفة ومهمة الفنان الحقيقي أًيا كان 

مجال فنه الذي يقدمه. 
■ هل الصدق هو سر وصف نفسك دائًما 
أضــواء  عن  وتخليك  المجتهد،  بالتلميذ 
الــنــجــومــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا فــنــانــو الــوطــن 

العربية حالًيا؟
تلميذ  وإنما  بنجم  لست  فأنا  بالطبع... 
مجتهد وسأبقى كذلك على الدوام، فمتى 
شعرت وقلت إني نجم وال يوجد نظير لي 
أبــواب  أولــى  سأطرق  وقتها  أقدمه،  ولما 
الذي  الفنان  أو  فالمطرب  لذلك  الفشل، 
يصيبه الغرور ويسير على درب المفاخرة 
مهما  ذريع  فشل  في  حتًما  سيقع  بالنفس 

طالت أو قصرت فترة نجوميته.
ال  النجومية  أن  إلـــي  بــاإلضــافــة  ذلـــك 
بدون  له  قيمة  ال  والخلود  الخلود،  تصنع 
المطرب  تقديم  البد  لذلك  ومبادئ،  فكرة 
لفن جيد ومحترم يليق به وبالجمهور، ألن 
الله يرانا دائما وسيحاسبنا على مانقدمه 

وماسنتركه وراءنا من فن حقيقي. 
الوطنية  األغــانــي  مــن  الكثير  ■ قــدمــت 
فهل  العربي..  الوطن  هموم  عن  المعبرة 
ــالع عـــلـــى مــجــريــات  ــ ــ عـــلـــى الـــمـــطـــرب اإلطـ

السياسة في باله للتعبير عن شعبه؟
المطرب  عــلــى  الــتــي  الــســيــاســة  ليست 
االهتمام بها، ولكن عليه االهتمام بإنسانيته 
عن  الغناء  عليه  تفرض  اإلنسانية  وتلك 
هو  فالمطرب  عنه،  والتعبير  وطنه  هموم 
المرآه الصافية التي تعكس مشاعر الوطن 
ومايخالج قلوب الشعب، أما السياسة فهي 
ال  ألني  بوابته،  عبر  المرور  أحبذ  ال  أمر 
فهمها،  أفــضــل  وال  الــســيــاســة  فــي  أفــهــم 
خاصة أن شخصيتي تختلف عن شخصية 

السياسيين.
ــتــــالف بـــيـــن شــخــصــيــة  ــه االخــ ــ ■ مــــا أوجــ

الفنان وشخصية السياسي؟
يستطيع  ماهرا  العباً  تحتاج  السياسة 
فهم أبجديات اللعب والتعامالت، وأنا لست 
بهذا الالعب، إضافة إلي اختالف مبادئ 
من  كثير  في  والسياسي  الفنان  وأهــداف 
البد  السياسة  يختار  من  لذلك  المواضع، 
ومعايير  سمات  شخصيته  في  تتوافر  وأن 

محددة، وهي عادة ال تتوفر في الفنان.
ــدد عــلــى  ــحـ ــتـــي تـ ــاهـــي الــمــعــايــيــر الـ ■ مـ

أساسها األغنية الجيدة؟
رئيسية  ومــالمــح  أساسية  معايير  ثمة 
الذي  والموضوع  الكلمات  رقي  في  تتمثل 
اللحن  جــودة  ثــم  األغــنــيــة،  حوله  تتحدث 
عصرنا  وفــي  الجيد،  والــتــوزيــع  وتــمــيــزه، 
الحالي تم إضافة عنصر جديد يتمثل في 
الصورة، لألغاني التي يتم تصويرها على 

طريقة الفيديو كليب.
قطاع  فــي  أقمت  الماضية  الفترة  ■ فــي 
أيــن  فــإلــي  بوشناق«  لطفي  »مركز  غـــزة 

وصل هذا المشروع؟

مازال موجودا، ولكنه متوقف عن العمل 
حالًيا، بسبب الضعف المادي فأنا حاولت 
دعماً  وأرســلــت  لإلستمرار  المركز  دعــم 
المادي  الدعم  ولكن  متنوعا،  لوجيستيا 
يبقى الحاجز الوحيد أمام استئناف العمل 
بالمركز، فعلى الرغم من تخصيصي لريع 
عدد كبير من حفالتي لصالح المركز، إال 
أمام  أبــوابــه  فتح  الستئنافه  يكف  لم  أنــه 

الشعب الفلسطيني.
■ لـــمـــاذا لـــم تــبــحــث عـــن رؤوس أمــــوال 

وممولين لمشروعك؟
بحثت ولكن لم أجد من يهتم بشكل جدي 
لذلك  كــافــي،  بشكل  مــادًيــا  ــر  األم ليدعم 
تــوقــف الــمــشــروع لحين وجـــود حــل لتلك 

األزمة.
■ ما أحالم لطفي بوشناق حالًيا؟

وعيش  الــعــربــي،  الصف  بتوحيد  أحلم 
وســالم  ألفة  فــي  العربية  أوطاننا  جميع 
دائمين، وارتقاء األغنية وعودتها لموضعها 
أن  أشعر  ولكن  تستحقه،  الــذي  الطبيعي 
عــمــري لــن يسمح لــي بــرؤيــة هــذا الحلم 

عندما يتحقق على أرض الواقع.

أنا تلميذ مجتهد وال ألهث وراء النجومية على حساب المبادئ.. 
وأحلم بوحدة الصف العربي وعمري لن يسمح لي برؤية حلمي
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ضمن  العام  هذا  بخيت  جمال  الكبير  للشاعر  متميزة  مشاركة 
فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، فهو يقدم ديوانه أهل المغنى 
ليلة  كل  فى  شعريتين  قصيدتين  ويلقى  التوالى  على  الثانى  للعام 
فى  العربية  للموسيقى  جديدا  عمقا  لتعطى  المهرجان،  ليالى  من 
اللجنة  فى  البارزين  األعضاء  أحد  فهو  ذلك  وبجانب  حفالتها، 
هذا  المسابقات  للجنة  لعضويته  باإلضافة  للمهرجان،  التحضيرية 

العام الختيار المواهب الجديدة . 
ومحافظ  ومتألق  متوهج  العام  هذا  المهرجان  إن  قال:  بخيت 
بدليل استقطابه  السابقة،  أعوامه  بدأه فى  الذى  التألق  على هذا 
وفي  األصــوات،  وأعظم  العربي  العالم  فى  األغنية  نجوم  ألعظم 
وهذه  العربي  العالم  فى  نجوم  أكبر  من  المهرجان  اليخلو  عام  كل 

شهادة ثقة فى المهرجان ودار األوبرا ونشطاتها وتميزها .
وأضاف بخيت انه بمرو 26 دورة من عمر المهرجان اشتد عوده، 
تمثيل مصر  قادر على  انه  يليه  الذى  اليوم  يوم عن  كل  وأثبت فى 
أمام العالم موسيقياً، والدراسات التى تقام على هامش المهرجان 
جيدة،  ابحاثا  فيه  تقدم  األبحاث  لمناقشة  يقام  الذى  والمؤتمر 
القاهرة  فى  يقدم  فكان  كثيرا،  اتضح  فيه  حدث  الــذى  والتطور 
أماكن  تقدم فى عدة  اآلن أصبحت  لكن حفالته  بدايته،  فقط فى 
المهرجان سيقام  ان  القادم  العام  واتوقع  ودمنهور  اسكندرية  منها 

فى 6 محافظات وهذه مساعينا .
المهرجان  هــذا  إن  قــال  العام  هــذا  الجمهور  عــدد  ــادة  زي وعــن 
بزمن  يهتم  جمهور  هــنــاك  ــازال  مـ ــه  ان على  للتأكيد  فــرصــة  هــو 
لألغنية  االستماع  في  للناس  رغبة  هناك  ومازالت  الجميل،  الفن 
من  لكل  دائمة  رسالة  يرثى  مهرجان  انه  الى  المحترمة،باالضافة 
يهمه االمر انه غير صحيح ان الجمهور عاوز كده او يهتم باالغانى 
الوحيدة  فالعملة  الجيد  الــفــن  اليــجــد  الجمهور  لكن  الفاشلة، 
السوق  فى  الموجود  األغلب  اوعلى  السيئة  العملة  هى  الموجودة 
الغنائى سيئ، وأضاف لو توافرت عناصر االهتمام باالغنية، واذا 
المحترمة  باألغنية  المسئولة واالهتمام  الجهات  ارادة من  توافرت 
عنا  تعبر  التى  االغنية  تكون  ان  مبدعة  كأمة  حقنا  ستسود،ومن 
فى  الجدية  معنى  فليس  دم  وخفة  وحــب  فكر  فيها  و  محترمة 
االغنية أننا سننسى أغنيات مهمة مثل » ساكن فى حى السيدة » 

وغيرها من االغانى الخفيفة وفى نفس الوقت اغنيات مبدعة .
فترة  فى  جمعها  تم  مــواد  هى  قــال:  المغنى  أهــل  ديــوانــه  وعــن 
ارتبطت  التى  األصوات  أعظم  فيه  وأرصد  والسبعينات  الستينات 
بأعظم األغنيات والمعانى، و رسخت فى وجدانى، وهو باب قررت 
ينصف  من  الشعرى  تراثنا  فى  أجد  لم  ألنه  عندما  فيه  الحديث 
زمن  من  ومطربة  مطربا   30 عن  فكتبت  والمطربات  المطربين 
نجاة  الغزالى  كاظم  الحليم  عبد  فيرزو  كلثوم  ام  الجميل  الغناء 
سعاد  الفنانة  عن  كتبت  ايضا  ومصر،  العربى  الوطن  من  وصباح 
الموهبة  بين  يجمع  ان  فى  الممثل  فرصة  عن  تعبير  فهى  حسنى 
التمثيلية والصوت الجيد، و تطرقت فى الديوان، للمونولوج وأهل 
واسماعيل  حلمى  وسريا  شكوكو   « العظماء  الفنانين  من  المونولج 
يس« ولى قصيدة عنه باعتبار ان من يتصدر المونولج البد ان يكون 
صوتا سليما ومعبرا لذا فديوانى هو ديوان شامل لتجربة عظيمة 

حدثت فى هذه الفترة، وتناولت فيها كل ما اعرفه، التجرب ممتدة 
الديوان  وهذا  الكلمات،  اعظم  الحناجر  هذه  خالل  من  وسمعنا 
الشرق  اذاعــة  فى  الفخرانى  يحيي  الفنان  واداه  نشره  وتم  كتبته 
العام  للمهرجان  التحضيرية  اللجنة  واكتشف من خالل  باريس  فى 
الماضى وبدأنا في عرض قصائد شعرية فى كل ليلة، وفكرت فى 
شعرية  قصيدة  ويصاحبه  ليلة  كل  الديوان  هذا  من  قصائد  القاء 

اخرى من اشعارى .
وعن أعمال اللجنة التحضيرية هذا العام قال: المهرجان فرصة 
االوبرا ونقاد وصحفيين  ابناء  كبار  كبيرة و نجوم  باسماء  لاللتقاء 
وغيرهم، تبذل مجهودا من اجل الوصول بالمهرجان الفضل شكل، 
والحمد لله هذا ماحدث فى ليالى المهرجان االولى وحقق نجاحا 
بلجنة  عضو  وأنــا  المسابقات  لجنة  وخرجت  ومتميزا،  مختلفا 
مع  والفنية  الذهنية  المتعة  من  أقضى سويعات  التحكيم،والحقيقة 
يكلل  ان  ونتمنى  الشكل  بهذا  وضح  جهدنا  ان  لله  والحمد  هؤالء 

. بالنجاح 
حوار - دينا دياب

جمال بخيت:
»أهل المغنى« روح 
شعرية تحلق فى 
سماء المهرجان 
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سلسلة  بعد  بلدك  من  تكرم  األولــى  للمرة   ■
طويلة من التكريمات؟

بالفعل وهو تكريم اليضاهيه تكريم، عندما 
مــديــرة  مــرســى  جــيــهــان  االســـتـــاذة  هاتفتنى 
إن  لــى  قالت  مسقط،  فــى  كنت  المهرجان، 
الموسيقى  مهرجان  فى  بلدى  من  تكريما  لى 
تكريمى  فتم  بالغة،  بسعادة  شعرت  العربية، 
الدول،لكن  من  والعديد  واسبانيا  فرنسا  من 
تكريم  ألنه  واألهــم،  األغلى  مصر  أسم  يظل 

من امى.
■ وماذا ستقدم فى حفلك اليوم؟

سأقدم مجموعة من مؤلفاتى، وأغنية »شكل 
أن  األساسى  وهدفى  الصغيرة،  لنجاة  تانى« 

الجمهور. يستمتع 
■ وقفت على العديد من المسارح العالمية.. 

كيف ترى الفارق فى الجمهور؟
انا  بــالــخــارج  عملى  ففى  تــمــامــا،  مختلف 
فى  العربية  المختلفة  النظر  وجــهــات  اقــدم 
الموسيقى لجمهور اليعرف العربية ولم يسمع 
معنى  اليعرفون  يسمعونها  وعندما  موسيقانا، 
ابذل مجهودا مضاعفا  الموسيقى، وهنا  هذه 
فالثقافة  مصر  فى  اما  معى،  يتجاوبوا  حتى 
فالعمل  الــغــرب،  من  أعلى  للشعب  الشرقية 
على  متعودين  غير  ألنهم  بكثير  أصعب  هناك 
موسيقانا ومن أجل إقناعهم بها بشكل حكيم 
بالموسيقى  يستمتعوا  لكنهم  مجهودا،  يتطلب 
الوطن  عكس  على  المغنى  الكالم  من  أكثر 
الموسيقى  ــحــب  والي الــغــنــاء  يــحــب  الــعــربــى 
ألنهم  المأمورية  يسهل  وهذا  الشكل،  بنفس 
وآداب  االســتــمــاع  حــب  فلديهم  يستوعبون 

للموسيقى. االستماع 
ــات كــــثــــيــــرة.. فـــحـــدثـــنـــا عــن  ــفـ ــؤلـ ■ قـــدمـــت مـ

طريقك لتحقيق نجوميتك بالغرب؟
مباشر،  بشكل  ساعدتنى  الفنون  أكاديمية 
فأنا دكتور بأكاديمية الفنون وكنت أسافر مع 
سداسى  مع  فقرات  وقدمت  كلثوم،  أم  فرقة 
مدرسة  على  المانيا  فــى  وتــعــرفــت  شـــرارة، 
عــدة  لــهــم  ألــفــت  وبــعــدهــا  الشعبية،  للفنون 
واتصلت  العالم،  أمام  لها  استمعوا  مؤلفات، 
إنتاجية فى مدريد، وسمع  بى شركة إسبانية 
قدمتها،  التى  الحاني  الــى  مسئولوالشركة 
واستمعوا لمؤلفاتي التي لم أنشرها، وبالفعل 
وبه   »toola« البوم  فى  مؤلفاتى  نشر  قــرروا 
األغنيات  من  العديد  وفيه   « متطورة  تحويلة 
وطرحت  األعــلــى،  الموسيقية  القوالب  ذات 
»سماع  موسيقى  بينها  مــن  مختلفا  الــبــومــا 
شــعــبــى، وســـمـــاع الـــجـــاز، واوريـــنـــتـــال جـــاز: 
واختارتها   « هس  سمع   « تحميله  وموسيقى 
مؤلف  كأفضل  اخــتــاروهــا  انجليزية  مجلة 
البوم جديد  وأنا اآلن بصدد  العالم،  فنى فى 

سأطرحه قريبا.
■ هـــل شــهــرتــك فـــى مــصــر تـــســـاوى شــهــرتــك 

بالخارج؟
العربى  الــوطــن  مستوى  على  لله  الحمد 
وتعاملت  عــود،  كعازف  كبيرا  نجاحا  حققت 
مع كل مطربي الخليج من بينهم طالل مداح، 
ولكنى قريبا عرفوا مدثر كمؤلف، الن انطباع 
وعملى  عود،  كعازف  عنى  المصرى  الجمهور 
كمؤلف موسيقى، منتشر فقط بين طالبى فى 
أنشطة  أقدم  ال  ألننى  يعود  وهذا  األكاديمية 
أن  ــرا  األوب دار  من  وأتمنى  مصر،  فى  كثيرة 

تتبنى أنشطة كثيرة مثل ذلك.
بالموسيقار  يحتفى  العام  هــذا  المهرجان   ■
العظيم طالل مداح، فحدثنا عن ذكرياتك معه؟

بالنسبة  امــه  مولد  لــى  يمثل  مــداح  طــالل 
الجزيرة  فى  فنان  أهم  فهو  العربية،  للجزيرة 
أطلقه عليه محمدعبد  الذى  واللقب  العربية، 
لقب  العربية،  الجزيرة  زريــاب  بأنه  الوهاب 
يمثل أرقى مشاعر وأكبر حنكة موسيقية، كما 
أنه مؤلف وملحن عظيم، بدأت عالقتى بطالل 
الموسيقار  مــع  لــي  مقابلة  خــالل  بالصدفة 
الراحل حسن ابو السعود فى فندق الماريوت 
بعض  توزيع  على  يومها  واتفقنا  معا  وتعرفنا 
صعب   « ألحانه  أشهر  لــه  وقــدمــت  الــحــانــه، 
أصدقاء  وأصبحنا  أخرى،  وأغنيات  السؤال« 
بعد  كبير  بشكل  نجوميته  وزادت  وفاته،  حتى 
وفاته وخاصة طريقة وفاته على المسرح بعد 

تقديم لحنة فوافته المنية.
■ كيف ترى المشهد الموسيقى فى مصر؟

األن،  مصر  فــى  الموسيقى  لشكل  حــزيــن 
مليئة  ومصر  كبير  دعم  الى  يحتاج  المشهد 
ومازالت  الموسيقيين  ام  فمصر  بالمواهب، 
فهناك  أكتافها،  على  العربى  الوطن  تحمل 
ــد مـــن الــمــواهــب لــكــن نــنــظــر لشكل  ــدي ــع ال
الخمسينات والستينات نتحصر على ماوصلنا 
وارتيجا،  واوكا  المهرجانات  مغنى  ونرى  اليه 
نحن نعيش« خيبة« موسيقية فى مصر، يرثى 
لها، بسبب عدم الدعم الدولى، الفنان »قين« 
فهو الموهبة التى آتت من طبقة الشعب لكنهم 
ليسوا أغنياء، فعندما تخرج موهبة ما تلزمها 
سلطة  أمــا  تدعمه،  حتى  خلفه  تقف  سلطة 
وهى  مادية  سلطة  او  الحكومة  وهى  تنفيذية 
االنتاج، واالزمة فى مصر ازمة انتاج حقيقية 
األن،  مصر  فى  لمطرب  ينتج  منتج  اليوجد 
حتى النجوم ينتجون ألنفسهم  ألن الفن يحتاج 

إلى موارد مالية.

الموسيقيين  أهــم  احــد  الــوفــا،  أبــو  مدثر  الموسيقار 
الــذيــن رفــعــوا أســـم مــصــر عــالــيــا بــالــخــارج، عــمــل على 
نقل الموسيقى الشرقية ألوروبا، وكان وجهة مشرفة 
مثل  ومسقط،  باسبانيا  المصرية  الفنون  ألكاديمية 
العود  بآلة  العالم  مهرجانات  أغلب  فــي  مصر  مدثر 
الموسيقى  ينقل  ووقـــف  صــغــره،  منذ  يتقنيها  الــتــى 
و«سمرقند«  بفرنسا  »كومفلو«  مسارح  على  المصرية 
ــانـــت« بــفــرنــســا، وكــذلــك »مــوازيــيــن«  بــاوزبــاكــســتــان و«نـ
بــالــمــغــرب، ورغـــم كــل الــتــكــريــمــات الــتــى حــصــل عليها 
هذه المسارح، يأتى اليوم ليتسلم تكريمه على خشبة 
مسرح األوبرا ببلده مصر عن مجمل أعماله، ويعزف 
مره  ألول  المصرى  الجمهور  قلوب  أوتـــار  على  الــيــوم 

حفال موسيقيا يعزف فيه..
حوار - دينا دياب

مدثر أبو الوفا:تكريمى من الموسيقى 
العربية األفضل فى حياتى الفنية 

الجمهور العربى غنائى واألوروبى موسيقى 
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ــيــم حــافــظ،  ــد الــحــل ــاس بــخــلــيــفــة عــب ــنـ الـ
فــالــعــنــدلــيــب يــســكــن فـــى قــلــب الــجــمــهــور 
و تشبيهى  الخليج  إلى  المحيط  العربى من 
بالعندليب أمر يؤكد أننى أسير فى الطريق 

ينتظر حفالتى.  ولى جمهور  الصحيح 
■ كيف ترى المناخ الفنى اآلن؟ 

بدون شك المناخ الفنى مرتبك و يتعرض 
ــحــاوالت مـــن الــتــشــويــه  ــم ــا الــفــنــى ل ــن ــراث ت
المبدعين  كل  يتمسك  أن  وأملى  المتعمد، 
عنه  يدفعون  و  الغنائى  بتراثنا  المصريين 
الى  يدفعنا  لن  الغرب  تقليد  آلن  قوة  بكل 
و  الخلف  الــى  يدفعنا  ســوف  ولكن  األمــام 

الفنى. إنتاجنا  يؤثر على 
إلــــى أى مــــدى تــســاهــم الــمــوســيــقــى فــى   ■

اإلنسان؟  بوعى  االرتقاء 
النغمة  بـــأن  كــبــيــر  الـــى حــد  مــؤمــن  ــا  انـ
كنا  واذا  الرصاصة  مــن  أهــم  الموسيقية 
أن  يجب  ملتزما  و  متفتحا  شبابا  نــريــد 
نقربه من الموسيقى.. الفن قيمة كبيرة من 
و  التطرف  خطر  مواجهة  نستطيع  خاللها 
الدولة االهتمام  أتمنى من  االرهاب، و لذا 
باالنتاج الفنى سواء كان موسيقيا او دراما 
و  بها  يستهان  ال  قــوة  الفن  ألن  سينما  أو 
تثأيره أقوى من تأثير السياسة على الناس.
الـــذى يلعبه مــهــرجــان  الـــدور  تــرى  كــيــف   ■

العربية؟ الموسيقى 
فى  يساهم  العربية  الموسيقى  مهرجان 
العربية  ــوفــود  ال بــيــن  الــمــســافــات  تــقــريــب 
ــتــبــادل الــثــقــافــى  و يــعــد فــرصــة طــيــبــة لــل
والــمــعــرفــى،وعــلــى هــامــش الــمــهــرجــان يتم 
بالموسيقى  االرتقاء  بهدف  أبحاث  اجــراء 
بعد  عاما  ــزداد  ي المهرجان  لــذا  العربية، 
على  دليل  استمراره  و  وأهمية  توهجا  عام 

قوته و نجاحه. 
■ ما هى أحالمك فى الفترة القادمة؟ 

ترضى  غنائية  أعــمــاال  ــدم  أق أن  أتمنى 
الجمهور و النقاد، و أتمنى أيضا ان يختفى 
المواهب  تنتصر  و  االبــتــذال  و  االســفــاف 

الواقع. إحباط  الحقيقية رغم 

ــر  ــيــس دار األوبـ رئ الـــدايـــم  ايـــنـــاس عــبــد 
ــر عــام  الــمــصــريــة و جــيــهــان مــرســى مــدي
فقد  فرقتى  فى  ثقتهما  بسبب  المهرجان 
أقدم  أن  العام  المهرجان هذا  إدارة  قررت 
ــمــفــردى عــلــى مــعــهــد الــمــوســيــقــى  حــفــال ب
رائعة,  فرصة  األمــر  وأعتبرهذا  العربية 
برنامج متنوع وأغانى  حيث أستطيع تقديم 

ترضى كل االذواق. 
الحليم  عــبــد  بخليفة  يصفك  الــبــعــض   ■

حافظ.. كيف ترى هذا االمر؟ 
يصفنى  عندما  والسعاة  بالفخر  أشعر 

مهرجان  فى  المشاركات  عــدد  كم  بداية   ■
شموع؟  لفرقة  بالنسبة  العربية  الموسيقى 

العربية  الموسيقى  مهرجان  فى  أشارك 
جدا..  األمــر  بهذ  فخور  و  السابعة  للمرة 
قاعدة  لــه  و  وعــريــق  كبير  المهرجان  ألن 
إننى  قلت:  اذا  أبالغ  ال  و  كبيرة  جماهيرية 
كبير  فنى  حدث  النه  المهرجان  انتظرهذا 
ومهم،ووجودى فيه إضافة لمشوارى الفنى. 
ســـتـــقـــدمـــه  الــــــــذى  الــــجــــديــــد  هـــــو  مـــــا  و   ■

لجمهورك؟ 
الدكتورة  إلــى  بالشكر  أتــوجــه  أن  يجب 

و  الــذى يعشش  الطرب األصيل هو  بــأن  الرجل  يؤمن  الثقيل،  العيار  » سعيد عثمان موهبة من  الفنان  يمتلك 
يتمدد فى وجدان الناس مهما كانت قوة محاوالت الهدم و التشويه، يرى فيه كثير من الجمهور انه امتداد طبيعى 
للعندليب األسمر عبد الحليم حافظ، حيث يقدم أغانى » حليم » باسلوب ساحر وإحساس حقيقى يلتقى الفنان 
سعيد عثمان مع محبيه فى الــدورة رقم 26 من عمر مهرجان الموسيقى العربية على مسرح معهد الموسيقى 
و يقف بجواره فى هذه  العندليب،  أغانى  » مجموعة مختارة من أجمل  العربية.. حيث يقدم مع فرقته«شموع 

الحفلة الموسيقار الكبير مجد الحسينى و عازف األوكورديون الكبير فاروق سالمة. 
حوار - صفوت الدسوقى

سعيد عثمان: تأثير النغمة الموسيقية 
أقوى من رصاص اإلرهاب 

»شموع« تضىء المهرجان فى معهد الموسيقى
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يــوم  للمؤتمر  االفــتــتــاحــيــة  الــجــلــســة  ــدأت  ــ ب
األول:  المحور  بمناقشة  نوفمبر   2 الخميس 
العربية«..  الموسيقى  فى  المصطلح  »إشكالية 
النقد  الجلسة دكتور جابر عصفور أستاذ  أدار 
األدبي بكلية اآلداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة 
األسبق والتي بدأت بعرض البحث المقدم من 
الدكتور كفاح فاخوري أمين عام المجمع العربي 
»المجمع  بعنوان  والمقدم  )لبنان(  للموسيقى 
فى  المصطلح  وإشكالية  للموسيقى  العربي 
اهتمام  مدى  أوضــح  حيث  العربية«  الموسيقى 
العربية  الــدول  لجامعة  التابع  العربي  المجمع 
بالمصطلحات الموسيقية منذ عام 1972 والذي 
بدأ بقرار قضى بالطلب إلى ممثلي الدول العربية 
فيه بإصدار معجم شامل يشتمل على تعريبات 
موحدة وجدول مقارن بمصطلحات الموسيقى 
العربية ولكنه لم ينفذ ومن ثم عرض الباحث لعدة 
مؤتمرات تالية أوصت بتحقيق نفس المطلب ثم 
عرض عدة مقاالت تصدر عن المجمع العربي 
فى  المصطلح  بإشكالية  واهتمت  للموسيقى 
الموسيقى العربية وأوضح تفاصيل بعضها من 

خالل البحث.
طنوس  يوسف  الدكتور  الباحث  عرض  وتاله 
فى  »المصطلحات  بعنوان  جاء  والــذي  )لبنان( 
والتحديث  التوحيد  بين  العربية  الموسيقى 
فى  أوضـــح  ــذي  والـ معجم مختصر«  ــدار  وإصــ
عدم  سبب  عن  يتساءلون  الباحثين  أن  البداية 
توحيد مصطلحات الموسيقى العربية، فى وقت 
ال يزال الموسيقيون العرب يختلفون فى قياسات 
وأسمائها،  العربية  الموسيقى  مقامات  أبعاد 
وكتابة،  إيقاعاتها  وتــعــداد  نظرياتها،  وشـــرح 
تاريخها بطريقة علمية موثقة بعيد عن الروايات 
واألساطير والتمنيات ويشير أيضا عن اختالف 
البلدان  صعيد  على  فقط  ليس  المصطلحات 
العربي وغربه بل  أو بين المشرق  العربية ككل 
المصطلحات فى  بلد وتختلف  أيضا داخل كل 
نفسه،  البلد  في  للموسيقى  كلية  أو  معهد  كل 
ويطرح الباحث من خالل بحثه عدة أسئلة حول 

المصطلح وتوحيده.
ثم قدم الدكتور سورين سورنسون - أستاذ فى 
جامعة كوبنهاجن بالدانمارك - بحثه والذي جاء 
بحث  وسبل  الموسيقية  »المصطلحات  بعنوان 
تاريخها »وقد تناول فيه إمكانية إصدار معجم 
المختلفة  الــدالالت  موسيقى عربي عام يجمع 
لكل المصطلحات الخاصة بالموسيقى العربية 
وعرض أهم الجهود التي تسعى لذلك ويركز فى 
الجزء األول من البحث على وظيفة المصطلحات 
بحثها  وطرق  الموسيقي  والخطاب  الموسيقية 
تاريخيا وكيفية استخدامه مفتاحا للنظم الفكرية 
الموسيقية وتغيراتها مع مرور الوقت وأسار فى 
بدأ عام  ألماني  إلى مشروع بحثي  الشأن  هذا 
تاريخ  لبحث   2006 الــعــام  فــي  وانتهى   1972
من  والهدف  األوربية  الموسيقية  المصطلحات 
هذا القاموس أن يكون مصدر إلهام للتعامل مع 
تاريخي.  منظور  من  الموسيقية  المصطلحات 

جوانب الحياة بصورة عامة واطلع الباحث خالل 
ألفاظ  الموضوع ومن ثم دخــول  بحثه في هذا 
بتتبع هذه  العربي وقام  الغناء  غير عربية على 
الظاهرة على المقامات العراقية وتأثير الظروف 
السياسية واالجتماعية على هذا القالب من حيث 
استخدام ألفاظ غير عربية في غنائه ثم عرض 
بعض المصطلحات التي تستعمل في الموسيقى 
العربية، فارسية وتركية مع ترجمة معانيها، ثم 
أكد أنه كان هناك تأثير وتأثر بين العرب والعجم 
واالتــراك، باعتبارهم امما متجاورة وحضارات 

قديمة في شئون الحياة بكل تفاصيلها.
أما الورقة البحثية الثالثة فهى للدكتور » كمال 
يوسف » من السودان، وهى بعنوان » الموسيقى 
والغناء والتباس مصطلحات النوع – الموسيقى 
مسألة  أن  إلــى  يشير  حيث  مثاال«،  السودانية 
االلتباس فى مصطلحات تصنيف النوع فى فنون 
الغناء والموسيقى فى السودان ال تقتصر على 
الخطأ فى اطالق المصطلح الصحيح بل تمتد 
إلى المفاهيم نفسها، ويدعو الباحث إلى دراسة 
المصطلحات الموسيقية العربية فى نطاق البيئة 
التى تمارس فيها وفق رؤية نقدية، وقد اقترح 
القائمة،  المصطلحات  مقابل  جديدة  تعريفات 

وذلك بغرض سد الهوة بين النظرية والتطبيق .
الباحثة ماريا تروجولو )الواليات  ثم عرضت 
بعنوان  المقدم  ببحثها  األمريكية(  المتحدة 
األداء والتراث ويتضمن قوة خطاب الموسيقى 
العربية في عالمنا المتغير والذي اهتم بمناقشة 
مصطلحين هامين هما: األداء، والتراث الثقافي 
حيث إن هذه الورقة البحثية توجه االنتباه نحو 
بين  العربية  الموسيقى  مناقشة  أهمية خطاب 
الثقافية  المؤسسات  وبين  ناحية  من  الباحثين 
من ناحية أخرى، وقد أوضحت مصطلح األداء 
على أنه أدائية الفعل حيث يُبرز الهوية  الُمتشكلة 
أما  الثقافي،  االجتماعي  السياق  بوتقة  داخــل 
مصطلح التراث الثقافي فهو يتبلور حول الميراث 
أو اإلرث وما يتصل به من مبادئ تعطينا قائمة 
بعدة دالالت، وقد ألقت الضوء على علم موسيقى 
الشعوب في الواليات المتحدة األمريكية حيث إنه 
يضم اتجاهين: األول يهتم بدراسة الموسيقى في 
حد ذاتها، بينما يهتم الثاني بدراسة كيفية امداد 

الموسيقى لنا بطرق لتفهم الثقافة اإلنسانية.

من  البحث  من  الثاني  الجزء  في  أيضا  وتناول 
موقعه كأوروبي إلى شدة الحاجة لوسائل مساعده 
لتحسين تدريس الموسيقى العربية خاصة فى 
الجامعات والمعاهد الموسيقية. لوضع مفاهيم 

مناسبة للصفات الخاصة بالموسيقى العربية.
الدكتور  بحث  بعرض  الجلسة  اختتمت  وقد 
العربية وهو  اإلمــارات  دولــة  الديدى من  عامر 
بعنوان » اشكالية مصطلحات المقامية ودرجات 
العربية – قراءة تاريخية  السلم فى الموسيقى 
ونقدية«، حيث تعرض لمصطلح »المقام« باعتباره 
أكثر المصطلحات أهمية فى الموسيقى العربية 
المشرقية ويرادفه مصطلح »الطبع« فى المغرب 
العربى، ويتناول الباحث فى هذا السياق عددا 
وغيرها،  والراست  البياتى  مثل  المقامات  من 
كما عرض إلهمية أسماء الدرجات الموسيقية 
وارتباطها بالمقام الموسيقى لوجود ارتباط وثيق 
بينها وبين وظيفتها داخل المقام، ويشير الباحث 
إلى ضرورة قراءة المقامات انطالقا من العصر 
التى نشأت فيه، ويرى عبثية اختراع مصطلحات 

جديدة . 
أما الجلسة الثانية فقد أدارها الدكتور كفاح 
للموسيقى  العربي  المجمع  عام  أمين  فاخوري 
الورقة  وكانت  المحور  نفس  وتناقش   ) لبنان   (
األولى للباحث الجزائرى الدكتور » سليم دادة » 
وعنوانها » قراءة فى المفاهيم المعاصرة لإليقاع 
– دراسة لثالثة إيقاعات تقليدية جزائرية«، حيث 
يعرض ألهم المفاهيم الحديثة المتعلقة باإليقاع 
وما يجول حولة منذ بداية القرن الماضى من 
بحوث علمية ونظرية وميدانية تعنى بالموسيقى 
التقليدية الشفوية، وكذلك يهتم بالتعريف ببعض 
اإليقاعات التركيبية الجزائرية وتحليلها، ويقدم 
كما  جــديــدة،  اصطالحية  مقترحات  الباحث 
يعرض لمظاهر اإليقاعات التركيبية فى الجزائر 
األساليب  مــن  ومتنوع  كثير  بكم  تزخر  والــتــى 

اإليقاعية واألنواع الموسيقية .
للدكتور  الثانية  البحثية  الــورقــة  جـــاءت  ثــم 
بعنوان  ــعــراق(  )ال األعظمي  اسماعيل  حسين 
الموسيقى  في  االعجمية  المصطلحات  »اصل 
العربي، المقامات العـراقية انموذجا والذي اهتم 
بالبداية بالتتبع التاريخي لتوضيح لزعزعة النقاء 
وبقية  والموسيقى،  الغناء  في  العربي  التعبيري 

قوة خطاب الموسيقى العربية فى بحث أمريكى
وآخر دنماركى يطالب بإصدار معجم موسيقى عربى

فى ندوة علمية أدارها الدكتور جابر عصفور:

د. نجالء الجبالي
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بتشد وال بتنفخ !

غباشى: تعالى مكانى!

 »سالمات على النوتة«

اخطفوا مى فاروق قبل الحفلة

مين اللى ميحبش ثروت

فى السلفى الضحكة جنان

كواليس المـهـرجان 
بعدسة صالح سعيد

ال.. ال.. وال كلمة


