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الرئيس التونسي يتكلم وحده... والصحافيون يسمعون

صفحات عراقية تفتح بابًا جديدًا للنقد الفني

تونس ـ العربي الجديد

ــّر األســـبـــوع األّول عــلــى قــــــرارات الــرئــيــس  مــ
التونسي قيس سعّيد التي صنفها كثيرون 
»االنــقــابــيــة« وقــــام عــلــى أثـــرهـــا بتجميد  بـــ
عــمــل الــبــرملــان واإلطـــاحـــة بــرئــيــس الحكومة 
والقضائية،  التنفيذية  السلطات  واحتكار 
ومـــا زالــــت املـــخـــاوف عــلــى حــريــة الــصــحــافــة 
تــتــرّســخ، مــع إعــطــاء الــرئــاســة إشــــارات عــدة 
ــات مــتــجــه نحو  ــريـ  وضــــع الـــحـ

ّ
تـــوحـــي بـــــأن

تغيير. وما زاد من هذه املخاوف ما أعلنت 
عــنــه مــراســلــة صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
 
ّ
ــد، أن ــ ــ ــــي، مـــســـاء األحـ األمـــيـــركـــيـــة فــيــفــيــان يـ

ألقى عليها  التونسي قيس سعّيد  الرئيس 
وزميلني لها من الصحيفة نفسها محاضرة 
عـــن الـــدســـتـــور األمـــيـــركـــي، وتــعــهــد بحماية 
ــه لــــم يــســمــح  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
الـــحـــريـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، إال

السلطات  أّي ســـؤال. ولــم تعقب  بــطــرح  لهم 
التونسية على ما ذكرته املراسلة الصحافية. 
القاهرة،  في  تقيم  التي  يي،  فيفيان  وكتبت 
ــى تـــونـــس بــهــدف  ــر«: »جـــئـــت إلــ ــتـ عــبــر »تـــويـ
تغطية األحداث وكشف النقاب عن االنهيار 
املــحــتــمــل لــلــديــمــقــراطــيــة فــي الـــبـــاد، لــكــن تم 
احتجازي لفترة وجيزة«. وقبل أسبوع، قرر 
سعّيد إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو 
يعني  حكومة  بمعاونة  التنفيذية  السلطة 
رئــيــســهــا، وتــجــمــيــد اخــتــصــاصــات الــبــرملــان 
ملــدة 30 يــومــا، ورفـــع الحصانة عــن الــنــواب، 

وترؤسه النيابة العامة.
أضــافــت بــي: »تلقيت محاضرة عــن دستور 
الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن قــبــل رئــيــس تــونــس، 
الذي تعهد بالحفاظ على حرية الصحافة، 
ـــه لــم يسمح لــي بــطــرح ســـؤال واحـــد«. 

ّ
 أن

ّ
إال

وحـــول تــفــاصــيــل لــقــائــهــم مــع ســعــيــد، قــالــت: 
»تم استقبالنا في غرفة استقبال رسمية في 
العاصمة، حوالي  الرئاسي بتونس  القصر 
مــنــتــصــف نـــهـــار الــجــمــعــة املــــاضــــي، وكــانــت 
الكريستالية  بالشمعدانات  ممتلئة  الغرفة 
والــكــراســي ذات الــحــواف املــذهــبــة«، بحسب 
ــقــــاء.  ــلــ ــفـــة حـــــــول الــ ــيـ ــــال نــــشــــرتــــه الـــصـــحـ ــقـ ــ مـ
 سعيد قــال خــال الــلــقــاء: »لقد 

ّ
وأضــافــت أن

درســـت ودّرســــت الــدســتــور األمــيــركــي ألكثر 
ني أحترمه، لقد كان دستورًا 

ّ
من 3 عقود، إن

وأردف  املراسلة.  نقلت  ما  عظيما«، بحسب 
ــادة  ــقـ ــان يــتــعــني عـــلـــى الـ ــ ــّيـــد: »مــثــلــمــا كـ ســـعـ
)الرئيس  أبراهام لينكولن  األميركيني، مثل 

منوعات
أنتوني 
باراخاس

ــد مــشــاهــيــر »تــيــك  تــوفــي أنــتــونــي بــــاراخــــاس، أحـ
توك«، متأثرا بجروحه، إثر إطالق نار في إحدى 
ــف ضحية 

ّ
الــســيــنــمــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا، خــل دور 

أخرى، بحسب الشرطة املحلية.
وكـــان أنــتــونــي بـــاراخـــاس )19 عــامــا( مــع رايــلــي 
غودريتش، وهي صديقة له، يحضران األسبوع 
املــاضــي عـــرض فــيــلــم »ذي فــوريــفــر بــــورج« في 
تبعد حوالى  التي  كــورونــا،  بمدينة  قاعة سينما 

75 كيلومترًا عن لوس أنجليس، عندما فتح رجل 
الفيلم فــي مستقبل أشبه  أحـــداث  الــنــار. وتـــدور 
 الجرائم بما 

ّ
بقصص الديستوبيا، تكون فيه كل

وقد  السنة.  في  واحــدًا  يوما  مباحة  القتل،  فيها 
عثر عاملون في صالة السينما عند نهاية العرض 
على الصديقني، وهما من املتفرجني القالئل الذين 
كانوا يحضرون العرض السينمائي في تلك الليلة. 
قل 

ُ
ن الفور، فيما  وتوفيت رايلي غودريتش على 

أنتوني باراخاس إلى املستشفى بسبب تعّرضه 
ه توفي متأثرًا 

ّ
إلصابة خطرة. وقالت الشرطة، إن

باراخاس،  أنتوني  لــدى  وكــان  السبت.  بجروحه، 
املـــعـــروف عــلــى اإلنـــتـــرنـــت بــاســم »إتــــس أنــتــونــي 
»تيك  مــن مليون متابع على  يــقــرب  مــا  مــايــكــل« 
توك«، إذ كان ينشر مقاطع فيديو قصيرة توثق 
املشتبه  على  الشرطة  وقبضت  اليومية.  حياته 
ها رجحت 

ّ
به جوزيف خيمينيز )20 عاما(، لكن

فرضية »الهجوم غير املبرر«. وقالت قوات األمن 
ه »تم العثور على سالح ناري وأدلة أخرى تربطه 

ّ
إن

بمسرح الجريمة« في منزل املشتبه به. وُسرقت 
أغراض أثناء الهجوم، من دون أن يكون ذلك الدافع 
األساس للجريمة، بحسب الشرطة، التي أشارت 
أّن جــوزيــف خيمينيز تــصــّرف بمفرده ولم  إلــى 

تكن له أّي صلة بضحيتيه سابقا.
)فرانس برس(  

إجــــراءات  اتــخــاذ   ،)1865  -  1861 األمــيــركــي 
علّي  يجب   ، الــنــظــام  على  للحفاظ  متطرفة 
بــدأت هي  لكن، عندما  أيــضــا«.  بذلك  القيام 
 
ّ
إن لهم سعّيد  قــال  أسئلة،  وزمياها بطرح 

ــذه لــيــســت مــقــابــلــة صــحــافــيــة«، بحسب  ــ »هـ
التونسية  السلطات   

ّ
أن يــي  أضــافــت  املــقــال. 

أثناء فحص  املــاضــي،  األربــعــاء  احتجزتهم، 

ــوازات ســفــرهــم، وتـــم اســتــجــواب أحــدهــم،  ــ جـ
وبـــعـــد ســاعــتــني ُســـِمـــح لــهــم بـــالـــذهـــاب، مع 
ــمــــا جـــــــرى لـــهـــم.  ــــدم اإلبــــــــــاغ عــ ــعـ ــ تــــحــــذيــــر بـ
ــه فــي مساء  ــ

ّ
واخــتــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول إن

الــجــمــعــة املـــاضـــي، ظــهــر فــيــديــو الــلــقــاء على 
صــفــحــة قــيــس ســعــّيــد عــلــى فــيــســبــوك، ولــم 
يتطرق إلى اعتقالهم، ولم ُيظهر محاولتهم 

طرح األسئلة، قائلة: »كنا مجرد دعائم«.
ــيـــره االســتــثــنــائــيــة   تـــدابـ

ّ
ويـــقـــول ســعــّيــد إن

ــور،  ــتــ ــن الــــدســ ــ تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــفـــصـــل 80 مـ
ــة الــتــونــســيــة«،  ــاذ الــــدولــ ــقــ وتـــهـــدف إلــــى »إنــ
ــات   احــتــجــاجــات شــعــبــيــة عــلــى أزمــ

ّ
ــل فـــي ظــ

ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة )جــائــحــة 
 غالبية األحــزاب رفضت هذه 

ّ
كــورونــا(. لكن

على  »انــقــابــا  البعض  واعتبرها  الــتــدابــيــر، 
أيدتها أخــرى، ورأت فيها  الدستور« بينما 
»تصحيحا للمسار«. وبني الرفض والقبول، 
تحاول النقابات واملنظمات املعنية بشؤون 
الــحــريــات اإلعــامــيــة والــعــامــة الــحــفــاظ على 
متطلبات مع بعد ثــورة 2010 - 2011، التي 
أدت إلـــى اإلطـــاحـــة بــنــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
ــر األول 

ّ
املــؤش  

ّ
العابدين بن علي. ولعل زيــن 

التجاه النظام الجديد تجاه الصحافة كان 
مداهمة مكتب قناة »الجزيرة« وإغاقه، إلى 
جانب تخويف بعض املؤسسات اإلعامية 
األخرى إما من خال نشر الشرطة والجيش 
الضغط عليها  مــن خــال  أو  مقراتها  حــول 

للتخفيف من نقدها لخطوات سعّيد.
وقد رأت النقابات املحلية، خصوصا نقابة 
ــــذه الـــخـــطـــوات »خـــرقـــا  الـــصـــحـــافـــيـــني، فــــي هـ
واضحا للقوانني الوطنية والدولية«. ودعت 
رئيس الجمهورية سعّيد إلى التدخل العاجل 
والـــفـــوري لــضــمــان حــريــة الــعــمــل الصحافي 
القانونية،  ــراءات غير  ــ اإلجـ  

ّ
لــكــل والــتــصــدي 

ــتــــور. وعـــّبـــرت  ــا يـــنـــص عــلــيــه الــــدســ وفـــقـــا ملــ
النقابة عن خشيتها من أعمال انتقامية في 
حــق املــؤســســات اإلعــامــيــة مــن قــبــل أنــصــار 
األطراف املؤيدة واملعارضة للقرارات األخيرة 
ــد، عــلــى  ــّيـ ــعـ  لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس سـ
خلفية خط املؤسسات اإلعامية التحريري. 
ودعت النقابة األطراف كافة إلى احترام طبيعة 
العمل الصحافي، ودعوة أنصارها إلى ضبط 
النفس في تعاملهم مع الصحافيني امليدانيني 
ــات الـــتـــونـــســـيـــة واألجـــنـــبـــيـــة  ــع املــــؤســــســ ــ ومــ
العاملة في تونس. وسريعا، انضّمت إليها 
السمعي  لاتصال  املستقلة  العليا  الهيئة 
والبصري )الهايكا(، التي دعت إلى ضرورة 
 التشبث بالحق في حرية التعبير واإلعام، 
وعدم التفريط في هذا املكسب تحت أّي ظرف 
كــان، ودعــت رئيس الجمهورية إلــى ضمان 
هـــذه املـــبـــادئ الــدســتــوريــة وتــكــريــســهــا على 

أرض الواقع.
)األناضول(

قال سعيّد للمراسلة 
إّن هذا اللقاء ليس 

مقابلة صحافيّة

شهدت الساحة الفنية 
تراجعًا كبيرًا بعد االجتياح 

األميركي

بغداد ـ زيد سالم

حــقــقــت صــفــحــات مـــتـــعـــددة عــبــر منصتي 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، تقاوم ما تصفه 
»الفن الهابط« من أغاٍن وقصائد وأعمال  بـ
انتشارًا  واملــســلــســات،  كاملسرحيات  فنية 
واســعــا فــي الــعــراق خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، 
ــك بــطــريــقــة ســـاخـــرة أحــيــانــا  عــبــر تـــنـــاول ذلـ

وجدية أحيانا أخرى.
القائمون على تلك الصفحات إنها  ويقول 
وســيــلــة تــوعــيــة ومــقــاومــة لــلــمــحــتــوى غير 
الــهــادف واملــعــلــومــات املــغــلــوطــة الــتــي تقدم 
وأغــان  أعمال مسرحية ومسلسات  ضمن 

وقصائد ورسوم فنية.
أكـــــثـــــر مــــــن 10 صــــفــــحــــات عــلــى  وتــــــوجــــــد 
»فـــيـــســـبـــوك« ونــــســــخ مـــمـــاثـــلـــة مـــنـــهـــا عــلــى 
»إنـــســـتـــغـــرام«، وأبــــرزهــــا »الـــحـــلـــزونـــة يمه 
الــحــلــزونــة، و»تـــــوب تـــن تــــرنــــدغ«، و»تــحــت 
الحاق«، و»يوميات واحــد عراقي«،  موس 
و»تــفــصــيــخ«، إضــافــة إلـــى بــرنــامــج »أحــمــد 
هــيــثــم« الــــذي عــــادة مــا يــتــخــذ شــكــل بــرامــج 
»التوك شو«، ويسلط الضوء على األعمال 

الفنية املخلتفة.
وتـــــقـــــدم بــــعــــض تــــلــــك الــــصــــفــــحــــات مـــلـــفـــات 
أشكال  »تــحــارب  بأنها  تفيد  بها  تعريفية 
انتباه  و»تلفت  والــفــنــي«،  الثقافي  الــتــردي 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى بـــعـــض الـــــحـــــاالت الــفــنــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ال تــتــنــاســب مـــع املـــــوروث 
والثقافية  الفنية  باألعمال  الغزير  العراقي 
 
ّ
واألدبية املهمة«، فيما ُيشير فنانون إلى أن
هذه الصفحات مفيدة للفنانني الجدد ملنع 
وقوعهم في ما يرون أنه فخاخ النصوص 

واألعمال الرديئة.
وقــال محمد حميد، أحد مسؤولي صفحة 
 »الــعــراق كــان من 

ّ
عراقية فنية ســاخــرة، إن

أهم دول املنطقة العربية من ناحية صناعة 
األعـــمـــال الــفــنــيــة الـــراقـــيـــة واملـــهـــمـــة، وكــانــت 
األغاني العراقية تنتشر في سورية ومصر 
والخليج العربي أسرع حتى من انتشارها 

داخل العراق«.
ه 

ّ
»العربي الجديد«، أن وأضاف، في حديث لـ

»عــلــى مــســتــوى املــســرحــيــات واملــســلــســات، 
فقد اتصفت باألهمية من ناحية النصوص 
والــتــمــثــيــل، وخـــــال الـــعـــقـــود الـــتـــي سبقت 

االحـــتـــال األمـــيـــركـــي، كـــان الـــعـــراق مـــن أهــم 
الــدول إلــى جانب مصر من ناحية اإلنتاج 
تــعــانــي  ــيـــة  الـــعـــراقـ ــنـــون  ــفـ الـ أن  إال  ــنـــي،  ــفـ الـ
حاليا من التشوه بسبب التفكير التجاري 

والطارئني على الفنون«.
 »الصفحات الفنية الساخرة 

ّ
وبنّي حميد أن

التي أنشئت خال األعوام القليلة املاضية 
تمثل رد فعل على الهبوط الفني والتراجع 
الــثــقــافــي لــــدى جــيــل جـــديـــد مـــن الــفــنــانــني، 

الذين بلغوا املسرح والواجهة عبر مقاطع 
فــيــديــويــة غــريــبــة األطــــوار فــي وقـــت ســابــق، 
الــبــحــث فــي تــاريــخ الفنون  ــة أو  دون دراســ

وأصوله«.
 
ّ
أن إلــى  أشــار  أسعد مشاي  العراقي  املمثل 
الحديثة  الساخرة  الفنية  الصفحات  »هذه 
أنها تندرج ضمن  تمثل حالة صحية بما 
املختلفة، لكن  الفنية  البناء للحاالت  النقد 
بــعــض املــنــشــورات واملــقــاطــع كــانــت قاسية 
على بعض الفنانني الجدد الذين تنقصهم 
الخبرة، لذلك ال بد من االلتزام بسلوكيات 
الذي  الفني  املسار  لتحقيق  الــهــادف  النقد 
يــعــانــي مـــن بــعــض املــشــاكــل عــلــى مستوى 

الكتابة والنصوص واإلخراج والتمثيل«.
وأوضح، في اتصاٍل مع »العربي الجديد«، 
ــفــــنــــون فــي  ــة لـــتـــطـــويـــر الــ ــاجــ أن »هــــنــــاك حــ
الـــعـــراق، واالعــتــمــاد عــلــى الــخــبــرات وليس 
على املشاهير الذين اقتحموا عالم التمثيل 
إلى  وتعرضوا  وأخفقوا  الــبــرامــج،  وتقديم 

السخرية والتنمر فيما بعد«.
بدورها، قالت فوزية جميل، وهي أستاذة 
 
ّ
فـــي مــعــهــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــبـــغـــداد، إن
»أشكال النقد الفني تبدلت، وأسفر التطور 
النقدي  الـــحـــراك  تغيير  إلـــى  الــتــكــنــولــوجــي 
ــي الــســابــق  لـــأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة، فـــقـــد كـــــان فــ
وشبه  رسمية  قــنــوات  عبر  يــكــون  التعامل 
رســـمـــيـــة مــــن خـــــال الـــنـــقـــاد املـــنـــســـبـــني مــن 
حاليا  لكن  املــســرح،  ودوائـــر  الثقافة  وزارة 
ــار الــنــقــد مــتــاحــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل  صــ

االجتماعي«.
»السعي  أن  الجديد«  »العربي  لـ وأوضحت 
لــتــحــقــيــق املـــشـــاهـــدات مـــن بــعــض كــلــيــبــات 
الفنية هو  األغــانــي واملسلسات واألعــمــال 
السبب فــي تــراجــع املــضــمــون الــفــنــي، األمــر 

الذي يؤدي إلى زيادة في االنتقاد«.

منعت فيفيان يي من طرح أي سؤال على سعيّد )فيسبوك(

)Getty( أكثر من 10 صفحات على »فيسبوك« لرصد األعمال الفنية

الرئيس قيس سعيّد،  أّي سؤال على  األميركية فيفيان يي، حول منعها من طرح  تايمز«  جّددت تغريدة مراسلة صحيفة »نيويورك 
المخاوف من حملة على الحريات الصحافية
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فاته 
ّ
النظري التأصيلي. ومن خال عزفه ومؤل

وألحانه، كانت املواجهة العملية، التي تثبت 
 الريادة املصرية في هذا الجانب أرسخ من 

ّ
أن

أن تهتز لعزف هو أقرب إلى الغيتار منه إلى 
العود.

املوسيقي  التعليم  أن  الجبالي،  ممدوح  يــرى 
يعيش أزمة حقيقية، بعدما غلب عليه تقديم 
م، ال تستبني 

ّ
املقامات املوسيقية في صورة سل

إلى  املــقــام وال فلسفته وال روحـــه،  بــه حقيقة 
الــعــزف على  ــدارس تعليم   بــعــض مــ

ّ
درجـــة أن

الــــعــــود قــــد خــــّرجــــت عــــازفــــني ال يـــمـــيـــزون بــني 
التكنيكية.  املقامات األساسية، رغم مهارتهم 
وهو ما استلزم السؤال عن التراكمات الفنية 
التي أوصلت إلى تلك األزمــة، يقول الجبالي، 
 »قـــوة 

ّ
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إن

املوسيقيني واملطربني القدماء، جاءت بسبب 
واستفادتهم  واملــنــشــديــن،  الــقــراء  مــن  تعلمهم 
مـــن الــطــريــقــة املــشــيــخــيــة فـــي إنـــتـــاج الــصــوت، 
والُعَرب، والقفات، وسامة األلفاظ ومخارج 
الفن، وعلى   عمالقة 

ّ
أن إلــى  الــحــروف« مشيرًا 

هيثم أبوزيد

يمثل عازف العود املصري، ممدوح 
الجبالي، بقية صالحة من املدرسة 
التعامل  في  الكاسيكية،  املصرية 
مع أهم آالت العزف العربي، قبل سيادة أنماط 
العريق  املــصــري  بــاملــوروث  استخفت  دخيلة، 
من  بدائيا، خاليا  لونا  واعتبرته  الــعــزف،  في 
»الـــخـــيـــال« أو الـــقـــدرة عــلــى »الــتــعــبــيــر«. حــاز 
أصحاب هذه األنماط الدخيلة وجودًا ونفوذًا 
ــقـــاهـــرة، امــتــلــكــوا مـــن خــالــه  فــنــيــا فـــي قــلــب الـ
الجرأة على تنقيص املدراس املصرية الكبرى 
 محمد 

ّ
ــعـــود، واعــتــبــار أن فـــي الـــعـــزف عــلــى الـ

القصبجي، ورياض السنباطي، ومحمد عبد 
الــوهــاب، وفــريــد األطــــرش، مــلــّحــنــون، ال يمثل 
اللحن   وسيلة إلظــهــار 

ّ
الــعــود فــي حياتهم إال

وتحفيظه للمطرب وفرقته.
ــرز مـــن تــصــدى  ــان مـــمـــدوح الــجــبــالــي، مـــن أبــ كـ
لهذا التصور الــذي اقتنع به قطاع واســع من 
الــشــبــاب. ومن  الــجــدد واملوسيقيني  الــعــازفــني 
ــتــــوراه،  خــــال رســالــتــيــه لــلــمــاجــســتــيــر والــــدكــ
واجه الجبالي هذا التفكير الدخيل في جانبه 

شاركت في أعمال 
نقدية ذات طابع سياسي 

تطرقت إلى الفساد

يرى الجبالي أّن التعليم 
الموسيقي يعيش أزمة 

حقيقية

ُتعرف فنون أحواش في 
كونها أقدم الفنون الشعبية 

في الجنوب

2223
منوعات

ــاب، وريــــاض  رأســـهـــم أم كــلــثــوم، وعـــبـــد الــــوهــ
السنباطي، ومحمد القصبجي، تربوا جميعا 
اإلنـــشـــاد  ــراء ورواد  ــ ــقـ ــ ــيـــوخ والـ الـــشـ ــد  يــ عـــلـــى 
 أجيااًل جديدة من 

ّ
الديني. ويــرى الجبالي أن

املوسيقيني واملغنني والعازفني، افتقدت لهذه 
ذلك على  القوية، وانعكس  املشيخية  التربية 

إنتاجها فقرًا وضعفا ومحدودية.
ويــصــور الــجــبــالــي الــتــراجــع املــوســيــقــي الــذي 
املقامي  الفقر  العقود األخيرة، بحالة  شهدته 
 قــرابــة 90 

ّ
الشديد فــي التلحني، إلــى درجــة أن

الغنائية يهيمن عليها  األعمال  املائة من  في 
مقام موسيقي واحد هو الكرد، ويكاد يهيمن 
الــنــهــاونــد عــلــى بــقــيــتــهــا، فــســيــطــرت األلــحــان 
أو أي شكل  الشرقية،  الجماليات  الخالية من 

من أشكال التعقيد املوسيقي.
 
ّ
بــــدأ اهـــتـــمـــام الــجــبــالــي بــاملــوســيــقــى فـــي ســن

مبكرة، وشكلت اآلالت املدرسية بداية رحلته 
مع املعرفة املوسيقية. تعلق باألكورديون في 
املرحلة اإلعدادية، وأتقن العزف على الغيتار 
واملــنــدولــني واإلكسليفون. وربــمــا كــان إدراكــه 
وتميزها  الشرقية،  املوسيقى  لطبيعة  املبكر 
بـــأربـــاع الــنــغــمــات، ســبــبــا رئــيــســا فـــي تغيير 
اخــتــيــاره اآللــــي. فــفــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، ومــن 
خـــال فــرقــة مــركــز شــبــاب مــديــنــة بــورســعــيــد، 
تعرف على آلة العود، وتعلق بها تعلقا كبيرًا، 
فلم يتركها من يومها. ألقى بنفسه إلى امليدان 
الــعــمــلــي، يــعــزف فــي التجمعات واألفـــــراح، ثم 
كانت الخطوة املهمة باالنتقال من بورسعيد 
املوسيقى  بمعهد  وااللــتــحــاق  الــقــاهــرة،  إلـــى 

العربية.
ه انضم على الفور إلى فرقة 

ّ
يتذكر الجبالي أن

أم كلثوم للموسيقى العربية، برئاسة حسني 
 الفرقة 

ّ
جنيد... وكان هذا إرهاصا بالتميز، ألن

لــم تــكــن تقبل الــعــازفــني بــســهــولــة. ومـــن خــال 
املــوســيــقــيــني، أدرك الجبالي  كــبــار  الــعــمــل مــع 
أهمية التعلم من املشايخ والقراء واملنشدين. 
 أعــــام الــفــن الــكــبــار من 

ّ
يــقــول الــجــبــالــي: »كــــل

ــيـــوخ، أو  مــلــحــنــني ومـــطـــربـــني كـــانـــوا مـــن الـــشـ
 هــــذه البيئة 

ّ
الـــواضـــح أن أبــنــائــهــم، ومــــن  مـــن 

التفكير  طريقة  فــي  كبير  أثــر  لها  املشيخية، 
إنتاج  وطريقة  للملحن،  بالنسبة  املوسيقي 
 
ّ
الصوت بالنسبة للمطرب«. ويرى الجبالي أن

التراجع الذي شهدته املوسيقى العربية، كان 
املشيخية،  املــدرســة  عــن  التخلي  مــع  متزامنا 
التي تكسب املوسيقى املصرية لونها األصيل 
املتميز. وبعد عقود من هذا االبتعاد، آل حال 
املوسيقى والغناء إلى هذا الضعف والتردي.

بــالــتــوازي مــع املــســيــرة الــفــنــيــة الــعــمــلــيــة، كــان 
لــلــجــبــالــي رحــلــة طــويــلــة مــع الــجــانــب العلمي 
الـــنـــظـــري لــلــمــوســيــقــى، وبـــعـــدمـــا حــصــل على 
ــالــــوريــــوس املـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى  ــكــ بــ
باملعهد،  معيدًا  ُعـــنّي  ممتاز  بتقدير  العربية 
وأســـتـــاذًا آللـــة الـــعـــود.. ثــم حــصــل عــلــى دبــلــوم 
تــوجــت  ــام 1995... وقــــد  عــ الــعــلــيــا  الــــدراســــات 
ــه لـــلـــمـــاجـــســـتـــيـــر ثــم  ــيـ ــتـ ــالـ رحـــلـــتـــه هــــــذه بـــرسـ
ــار الــجــبــالــي  ــتـ ــى، اخـ ــ ــ ــي األولـ الــــدكــــتــــوراه... وفــ
ــال« فـــي عــــزف الــقــصــبــجــي  ــ ــجـ ــ مـــوضـــوع »االرتـ
من  عينات  على  الــضــوء  وألــقــى  والسنباطي. 
والتفكير.  والــريــشــة  التكنيك  الــرجــلــني:  عــزف 
ــتــــوراه تـــنـــاول الــجــبــالــي  ــة الــــدكــ ــروحــ وفــــي أطــ
»الــــصــــعــــوبــــات فــــي مـــوســـيـــقـــى الـــســـنـــبـــاطـــي«، 
التعقيد  األلــحــان، وإبـــراز  بتحليل عينات من 
الــلــحــنــي والــصــعــوبــات الــتــكــنــيــكــيــة فـــي عــزف 
 
ّ
 »السنباطي أدرك أن

ّ
اللحن. يقول الجبالي إن

ها 
ّ
العود آلة تخاطب الوجدان ال األبصار، وإن

آلة سلطنة... فالسنباطي أعظم من أمسك بآلة 
الـــعـــود، ومـــا تــركــه مـــن تــقــاســيــم يــعــتــبــر ثـــروة 
فنية، مــا زالـــت بحاجة إلــى مــزيــد مــن البحث 

والدرس«.
ــام 1991 مــفــصــلــيــا فـــي حـــيـــاة مــمــدوح  ــان عــ كــ
الــجــبــالــي، فــقــد تــعــرف خــالــه عــلــى املوسيقي 
وامللحن املصري بليغ حمدي، فور عودته من 
باريس إلى القاهرة، بعدما أعجب بليغ ببراعة 
الجبالي في العزف، ليبدأ التعاون بينهما، ال 
سيما في موسيقى األعمال الدرامية وشارات 
املسلسات، وما زال الجمهور املصري يتذكر 
ــــود الـــجـــبـــالـــي فــــي مــســلــســل »بـــوابـــة  ــــوت عـ صـ
مع  العاقة   

ّ
أن الجبالي  ويعتبر  الــحــلــوانــي«. 

كان  الرحيل،  قبل  لسنتني  امتدت  التي  بليغ، 
 أكــبــر 

ّ
لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي نــفــســه، كــمــا يــــرى أن

دروس بليغ حمدي هو أن يعيش الفنان لفنه، 
 شيء.

ّ
وأن يجعل هذا الفن مقدما على كل

إبراهيم علي

قبل عشر سنوات، عَبر املمثل السوري مكسيم 
خـــلـــيـــل، حـــاجـــز الـــــدرامـــــا الـــعـــربـــيـــة املــشــتــركــة 
بنجاح، بعدما شارك املمثلة اللبنانية سيرين 
عبد الــنــور، وزمــيــلــه املــصــري أمــيــر كــــرارة، في 
بطولة مسلسل »روبي«، من إخراج رامي حنا، 

ونّص كلوديا مرشليان.
 خليل فتح الباب من خال منتج 

ّ
والواضح أن

الـــراحـــل أديــــب خــيــر، نحو  ــي«،  ــ مسلسل »روبــ
أعمال درامية جديدة، تعتمد على ممثلني من 

مختلف الجنسيات، في مسلسل واحد.
وما  املشتركة،  العربية  األعــمــال  ُسبحة  كــرت 
زالت حتى اليوم األكثر طلبا في الفضائيات، 
خصوصا فــي مــوســم شهر رمــضــان، كما من 
التي  املستحدثة،  اإللكترونية  املنّصات  خال 
أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا املــشــاركــة فـــي إنــتــاجــات 
درامــــيــــة، ال يـــتـــجـــاوز عــــدد حــلــقــات املــســلــســل 
الــيــوم، ومـــع انتشار  الــواحــد منها 12 حــلــقــة. 
هـــذه الــظــاهــرة، بـــدأت مــجــمــوعــة مــن املمثات 
للمشاركة في  مــن دمــشــق  العبور  الــســوريــات 

مسلسات كثيرة تصور من بيروت.

كبيرة النتصار الشراح في مسيرتها الفنية؛ 
ــــى في  إذ أصــبــحــت الــفــنــانــة الــكــومــيــديــة األولـ
الــخــلــيــج، مــتــفــوقــة عــلــى حــيــاة الــفــهــد وســعــاد 
عبد الله. شاركت الشراح في مسلسل »قاصد 
الــفــنــان عــبــد الحسني  خــيــر« عـــام 1993 أمــــام 
ــــي دور »مــــــرزوقــــــة ســيــســم«  فـ الـــــرضـــــا،  عـــبـــد 
الـــذي أصــبــح فــي مــا بــعــد أيــقــونــة شعبية في 
الكويت. ثم شاركت في مسلسات »لن أمشي 
طريق األمــس«، و»الــدعــوة عامة«، و»يوميات 
ــلـــى صـــعـــيـــد املـــــســـــرح، فــقــد  مـــتـــقـــاعـــد«. أمــــــا عـ
السياسية  املسرحية  في  البطولة  دور  لعبت 
»انــتــخــبــوا أم عــلــي« والــتــي تحكي عــن ترشح 
أثناء  الــبــرملــان، وذلــك  امـــرأة كويتية لعضوية 
الصراع السياسي العنيف آنذاك حول السماح 
للمرأة باالقتراع والترشح للبرملان من عدمه 
في  شــاركــت  كما  التسعينيات.  منتصف  فــي 
املدير«،  »بشت  األخــرى  السياسية  املسرحية 
في  والبيروقراطية  الفساد  إلــى  تطرقت  التي 
وزارات الــدولــة فــي الــكــويــت فــي فــتــرة مــا بعد 

الغزو العراقي للباد.
الفنان  مــع  كوميديا  ثنائيا  الــشــراح  وشكلت 
الكوميدي داود حسني، إذ لعبا دور البطولة 
ومسلسلي  عــلــي«  أم  »انتخبوا  مسرحية  فــي 
ــوق الـــجـــمـــر«. بــعــد  ــ ــــص فـ ــرقـ ــ »بـــوقـــلـــبـــني« و»الـ

الكويت ـ خالد الخالدي

منذ بداية مسيرتها الفنية، التي انطلقت قبل 
ــلــت املــمــثــلــة الكويتية 

ّ
قــرابــة أربــعــة عــقــود، مــث

ــام، أحد  انــتــصــار الــشــراح، الــتــي رحــلــت قبل أيـ
أبرز الوجوه الكويتية والخليجية، خصوصا 
ــاركــــت فــــي عــــشــــرات مــــن املــســلــســات  ــا شــ ــهــ ــ

ّ
أن

واملــــســــرحــــيــــات والـــــســـــهـــــرات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
وشــاركــت مــع أســمــاء أخـــرى بــــارزة، مــثــل عبد 
الــفــهــد، وسعاد  الــرضــا، وحــيــاة  الحسني عبد 

عبد الله، ومريم الغضبان.
عـــــام 1980، حــيــنــمــا  الــــشــــراح  مـــســـيـــرة  بــــــدأت 
شــاركــت فــي مسرحية »بــاي بــاي لــنــدن« التي 
التي  الخليجية  املسرحيات  أهــم  إحـــدى  ــعــد 

ُ
ت

صـــورت واقـــع الطبقة الــوســطــى والــغــنــيــة في 
الشراح  لعبت  النفطية.  الطفرة  بعد  الخليج، 
مراهقة  كفتاة  الفــتــا  دورًا  املسرحية  هــذه  فــي 
إلى  والدتها  مع  تذهب  الوسطى،  الطبقة  من 
بوالدها  للحاق  لــنــدن  البريطانية  العاصمة 
)عبد الحسني عبد الــرضــا( الــذي ذهــب إليها 

بغرض الراحة واالستجمام.
ــذا الـــــــدور الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة، آنــــــذاك،  ــ ــع هـ ــ وضـ
عــلــى خــريــطــة الــفــن الــكــويــتــي والــخــلــيــجــي، إذ 
قــــامــــت بــالــتــمــثــيــل فــــي مـــســـلـــســـات مــتــنــوعــة 
ــم يــعــد«  ــ ــرج ولـ ــ فــــي الــثــمــانــيــنــيــات، مــنــهــا »خــ
و»األســــــــــــوار« و»عــــــــاد ولــــكــــن« و»املــــغــــامــــرون 
 نــجــومــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة فــي 

ّ
الــــثــــاثــــة«. لــــكــــن

ــرح؛ إذ قــامــت  ــســ الــثــمــانــيــنــيــات كـــانـــت فــــي املــ
بــاملــشــاركــة فـــي مــســرحــيــات كــومــيــديــة مهمة، 
و»الدكتور صنهات«  وقــرض«  »أرض  أبرزها 

و»الكرة مدورة« و»لوالكي«.
الكويت، وهي  التسعينيات في  مثلت مرحلة 
املرحلة التي تلت الغزو العراقي للباد، نقلة 

تــشــارك الــفــنــانــة الــســوريــة ســافــة مــعــمــار، في 
مــســلــســل »عـــالـــحـــد« )12 حـــلـــقـــة( يـــصـــور فــي 
لــبــنــان، ومــن إنــتــاج شــركــة »صـــادق الصباح« 
وقــصــة النـــا الــجــنــدي ولــبــنــى حــــداد، وإخــــراج 
ليال راجحة. العمل من بطولة الفنانة صباح 
الجزائري، ومشاركة رودريــغ سليمان، وعلي 

منيمنة.
ــهــا املــــرة األولــــى الــتــي تــقــبــل فيها 

ّ
املـــعـــروف أن

معمار، املشاركة في عمل عربي مشترك، بعد 
سلسلة من العروض التي كانت ترفضها من 
ها هذه 

ّ
قبل، ألسباب تتعلق بالنصوص، لكن

املرة وافقت على بطولة »عالحد« ملا يتضمن 
من قصة جديدة، كما وصفتها.

مــــن جــهــتــهــا، شــــاركــــت، قـــبـــل عــــامــــني، املــمــثــلــة 
كـــاريـــس بـــشـــار فـــي مــســلــســل »الـــعـــمـــيـــد«، من 
تأليف وإخــراج باسم السلكا. قصة بوليسية 
مشوقة في عشر حلقات، لعب فيها تيم حسن 
دور املساعد القضائي األمني في الكشف عن 

جريمة وعصابة تجارة أعضاء.
واليوم، يحكى عن مشاركة أو بطولة جديدة 
لــكــاريــس بــشــار، فــي مسلسل تــوعــوي خــاص 
باملرأة، من إنتاج شركة عاملية، يبدأ تصويره 
قــريــبــا فـــي لـــبـــنـــان، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من 

املمثلني اللبنانيني والعرب.
كــــذلــــك، شــــاركــــت املــمــثــلــة نــــاديــــن تــحــســني بــك 
الـــــــدم« )2019(،  ــد  ــهـ بـــطـــولـــة مــســلــســل »عـ فــــي 
ــاد أبـــو الــشــامــات وإخــــراج كريم  مــن تــألــيــف أيـ
ــقــــق نـــســـبـــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة  الــــشــــنــــاوي، وحــ
على منصة شــاهــد، فــي وقــت تـــدرس تحسني 
بـــك احــتــمــالــيــة مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل يــبــدأ 
للفنانة  بيروت. ويحسب  في  قريبا  تصويره 
في  مــواســم  لخمسة  مشاركتها  واصـــف  منى 
مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة« مــــن بــــيــــروت أيــــضــــا، إلـــى 

جــانــب مــجــمــوعــة مـــن زمــيــاتــهــا مـــن ســوريــة. 
املـــوســـم املـــاضـــي، شـــاركـــت ديــمــة قــنــدلــفــت في 
ــة« بـــجـــزئـــه الـــــرابـــــع، وتــلــعــب  ــبـ ــيـ ــهـ بـــطـــولـــة »الـ
روزليتا الدقاني دورًا محوريا في الهيبة من 
الجزء األول، ورفضت مجموعة من العروض 

الخاصة للمشاركة في أعمال درامية أخرى.

الـــدرامـــا العربية  الــتــركــي، فتحت  الــخــط  عــلــى 
املشتركة مزيدًا من الوجوه السورية ملمثات 
ــربـــي، مــــن خـــــال أعـــمـــال  ــعـ اقــتــحــمــن الـــعـــالـــم الـ
مشتركة بني لبنانيني وسوريني. كان مسلسل 
»عروس بيروت« )2018( أول من عّرف املشاهد 
بــاملــمــثــلــة الــســوريــة مــــرام عــلــي. وفـــي فــبــرايــر/

شــبــاط املــاضــي، بـــدأ تــصــويــر مسلسل عربي 
ــرة«  ــ مــشــتــرك طـــويـــل بـــعـــنـــوان »عــالــحــلــوة واملـ
تمثل فيه السورية دانــا مارديني، إلى جانب 
باميا  ومواطنته  مــعــوض،  نيكوال  اللبناني 
الـــكـــيـــك، ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــوجــــوه الــلــبــنــانــيــة 

والسورية، يبدأ عرضه في الخريف املقبل.

ارتدائها الحجاب في عام 2002، بدأ املنتجون 
ها 

ّ
بــاالبــتــعــاد عــن الـــجـــراح شــيــئــا فــشــيــئــا. لكن

عادت بقوة إلى التمثيل بعد ثاث سنوات من 
بوابة املنتج والفنان عبد العزيز املسلم، الذي 
منحها أدوارًا كبيرة في مسرحه ومسلساته؛ 
فــمــثــلــت فــــي مـــســـرحـــيـــة الــــرعــــب الـــكـــومـــيـــديـــة 
ــــي املــســلــســل الـــتـــراثـــي  ــكـــون« وفـ ــسـ »الـــبـــيـــت املـ
عبر  الكوميديا  إلــى  لتعود  صويلح«،  »فريج 
ــا »الــعــقــيــد شــمــة«  مــســلــســات أخــــــرى، أبــــرزهــ
والــــذي يــتــحــدث عــن دخــــول املــــرأة إلـــى السلك 
العسكري في الكويت. ولعبت الشراح بعد عام 
2010 عددًا من األدوار في املسلسات الدرامية، 
أبرزها املسلسل الجماهيري »بنات الثانوية« 
و»شر النفوس« و»ال موسيقى في األحمدي« 
كما لعبت أدوارًا كوميدية في »مسرح البام« 

مع الفنان حسن البام.
الــشــراح  الــتــي لعبتها  الــشــخــصــيــات  تــحــولــت 
طوال سنوات في املسرح والفن الكويتي، مثل 
»سميرة بنت شارد بن جمعة« في »باي باي 
لــنــدن« و»مــرزوقــة سيسم« فــي »قــاصــد خير« 
و»أم علي« في »انتخبوا أم علي« إلى أيقونات 
ثــقــافــيــة ال يمكن مــحــوهــا في  فنية وعـــامـــات 
العربي.  وللخليج  للكويت  الشعبي  التاريخ 
في  كبير  بشكل  الراحلة  املمثلة  كما ساهمت 
دخول املرأة إلى مجاالت محظورة سابقا، وهي 
الكوميديا النسائية، إذ غالبا ما كانت تمثيل 
األدوار الكوميدية محصورًا على الرجال فقط. 
اقتحمت الشراح املسرح السياسي، الذي مّيز 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فــي  الــكــويــت، 
املــاضــي، بقوة، وكانت أدوارهـــا أحــد العوامل 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي الــــوعــــي الــشــعــبــي  املـــهـــمـــة الـ
إلدخــال املــرأة إلــى املجال السياسي الــذي ظل 

محظورًا عليها حتى عام 2005.

ممثالت سوريات بعدسة لبنانيةانتصار الشراح... رصيد أربعة عقود
تبارت مجموعة من 

الممثلين السوريين على 
الدراما المشتركة في 

السنوات األخيرة من 
بيروت. اآلن، يحين دور 

ممثالت سوريات

أشرف الحساني

الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة في  قـــــّررت وزارة 
من  الرقمية  أنشطتها  ُمواصلة  أيــام  قبل  املــغــرب 
خــــال تــنــظــيــم الـــــــدورة الــتــاســعــة مـــن »املـــهـــرجـــان 
الــوطــنــي لــفــنــون أحــــواش« الـــذي أقــيــم بــني 9 و12 
من الشهر الحالي في مدينة ورزازات )هوليوود 
ــــد حــمــلــت الــــــــدورة عــــنــــوان »الـــكـــنـــوز  ــــرب(. وقـ ــغـ ــ املـ
الــبــشــريــة الــحــّيــة فـــي خــدمــة الـــتـــراث والــتــنــمــيــة«. 
وكـــان الفــتــا اخــتــيــار اإلنــســان لــيــكــون مــحــور هــذه 
ملحوظا  تــطــّورًا  ُيــبــرز  وهــو  الغنائية،  التظاهرة 
ــل أجـــنـــدات املــهــرجــانــات الــرســمــيــة. ال سيما  داخــ
 الـــتـــراث الـــامـــادي فـــي جــنــوب املـــغـــرب، غني 

ّ
وأن

باألشخاص الذين راكموا تجارب غنائية، تمّيزت 
بتحّوالت هاّمة وإبداالت ُمتفّردة تجاوزت نصف 
قرن. وبالتالي يشّكل هؤالء وثيقة مادية شفهية 
 أحــــــــواش، وتــــاريــــخــــه، ومــعــانــيــه، 

ّ
ــن ــ عــــن أطـــــــوار فـ

ــل  ودالالتـــــــــه الــــرمــــزيــــة واألنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة، داخــ
ه داخل مدينة ُعرفت عبر 

ّ
املجتمع املغربي. هذا كل

تاريخها الحديث في كونها مدينة فنون شعبية 
بامتياز.

ــيـــة مــن  ــمـ ــذه الـــــــــدورة الـــرقـ ــ ــاء تــنــظــيــم هــ ــ ــكــــذا جــ هــ
املهرجان في وقت ازداد فيه تفاعل قطاع الثقافة 
ــع مــخــتــلــف الـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة  داخــــــل الــــــــــوزارة مــ
املغربّية، كنوع من السياحة الثقافية القائمة على 
تقديم التراث املغربي إلى األجنبي والتعريف به 

فنون  فــرق  القطاع وتكاثر   هشاشة 
ّ
أن إال  عامليا. 

شاركة في 
ُ
أحــواش جعل تقنينها وتنظيمها وامل

، في 
ً
ه ليس ُمستحيا

ّ
برمجتها أمرًا صعبا، مع أن

ر عليها 
ّ
ظل إمكانات مادية ولوجيستيكية يتوف

القطاع في املغرب.
ــدم الــفــنــون  ــ ــــواش فـــي كــونــهــا أقـ ـــعـــرف فـــنـــون أحــ

ُ
ت

املــغــرب، وقــد جعلت الجسد  الشعبية فــي جنوب 
األســاس  فــي  تــقــوم  لكونها  الــفــنــّي،  للتعبير   

ً
أداة

ذلك  ــصــّور 
ُ
ت اجتماعية محضة. فهي  أبــعــاد  على 

الجنون العارم الذي يجتاح الجسد في لحظة من 
اللحظات، فيتم تطويعه حركيا.

تــتــجــاوز فــنــون أحـــواش كــل أشــكــال الترفيه التي 
ــرقـــــص املــــعــــاصــــريــــن، فــهــي  ــ تـــرتـــبـــط بـــالـــغـــنـــاء والـ
تعبير فنّي تقليدي قوّي ُيعّبر عن روح الجماعة 
ومشاعر الفرد داخل القبيلة، بطريقة تغدو فيها 
ـــد صــداقــة الــنــاس 

ّ
الــرقــصــة تــعــبــيــرًا عــن فـــرح ُيـــوط

فيما بينهم. ومقابل الُبعد التركيبي الذي ُيلحم 
أفـــق مــنــاطــق الــجــنــوب عــلــى مــســتــوى تشّكاتها 

 
ّ
الــقــبــلــيــة وفــســيــفــســائــهــا الــعــائــلــيــة الــعــريــقــة، فـــإن

فنون أحواش تجمع في فضاءاتها رجااًل ونساء 
التي  والــعــوملــة،  التجديد  وأطــفــاال. ورغـــم مظاهر 
خّيمت على الفنون الشعبية في اآلونــة األخيرة، 
 أحــــــواش بــقــيــت عــلــى حـــالـــهـــا. فــطــقــوســهــا 

ّ
إال أن

املـــرء على  كــثــيــرًا، بحيث يعثر  لــم تتغّير  الــفــنــّيــة 
تداولة بني الفرق الغنائية وعلى 

ُ
نفس العادات امل

نفس األدوات املوسيقّية التقليدية ذات االرتباط 
بفضائها وناسها.

 هذه الفرق ال تضّم دائما فنانني محترفني، 
ّ
كما أن

بل فقط أبناء وبنات من القبيلة رفقة عائاتهم، 
يــصــدحــون بـــأغـــان أمــازيــغــيــة ويــرقــصــون بشكل 
جـــمـــاعـــي مــنــشــديــن لـــلـــحـــيـــاة. لـــكـــن هـــــذا األمــــــر ال 
 رغـــم مـــا تــبــدو 

ْ
 أحـــــواش عــشــوائــيــا. إذ

ّ
يــجــعــل فـــن

ـــه أكــثــر تنظيما 
ّ
عــلــيــه صـــورتـــه مـــن الــــخــــارج، فـــإن

ـــــه ُيــضــمــر فـــي بــاطــنــه 
ّ
ــن الــــداخــــل، ألن وتــنــاســقــا مـ

نظاما قبليا ورمزيا يستند على األصول، بحيث 
شهد بمّوال غنائّي 

َ
يتقدم رجل كبير في السن امل

على  بالغناء  االحتفال  يبدأ  ثم  الجماعة،  فه 
ّ
تتلق

حاكي اجتماعيا موسم الحصاد 
ُ
شكل رقصات ت

واألعراس والختان واألعياد. 
 اختيار الرأسمال البشري 

ّ
على هذا األساس، فإن

ما 
ّ
عنوانا للدورة الجديدة لم يأِت اعتباطيا، وإن

بسبب مكانة يحظى بها رؤساء فنون أحواش في 
املخيلة الجماعية. من ثّم، ُيعيد املهرجان االعتبار 

انة. 
ّ
ان/فن

ّ
لحوالي 22 فرقة تضم حوالي 600 فن

رؤية موسيقية على األوتار

شاركت نادين تحسين بك بطولة »عهد الدم« المصور في بيروت )فيسبوك(

من دورة سابقة 
لـ»المهرجان 
الوطني لفنون 
أحواش« 
)فيسبوك(

من أبرز وجوه الكوميديا النسائية )فيسبوك(

له رحلة طويلة مع الجانب العلمي النظري للموسيقى )العربي الجديد(

التراث  في  الخاصة  نظره  وجهة  الجبالي،  ممدوح  المصري،  العود  وعازف  للموسيقي 
الموسيقي، التي تحمله على إعادة النظر فيه ودراسته من جديد. هنا، حديث معه

ممدوح الجبالي

فنون أحواش

فنون وكوكتيل
تجربة

تراث

رصدمسار

كان ممدوح الجبالي 
من أبرز الذين أخذوا 

مباشرًة عن الموسيقي 
وعازف الكمان عبده داغر 

)الصورة(. وكان السؤال 
مشروعًا: كيف لمن قطع 

هذا الشوط المهم في 
التعليم األكاديمي، ونال 
الماجستير والدكتوراه، 

أن يتتلمذ أو يستفيد 
من رجل لم ينل طوال 

حياته أّي شهادة؟ يجيب 
الجبالي: »أهم ما تعلمناه 

من عبده داغر بعد 
االستفادة من تراث الشيوخ، 

هو رفض االستنساخ... 
كان داغر يرفض أن يكون 

تلميذه نسخة مكررة منه«.

عن عبده داغر
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