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لحن علي بدر مكتشف األصوات الشجية:  ا

عرض الثقافية “في دورته الثامنة عشرة والتي تنطلق نهاية عرض عمان الدولي للكتـاب الروائية األردنية سميحة خريس ”شخصية ا اختارت اللجنة الثقافـية 
قبل. ولدت خريس في عمان عام  1956وحصلت على بكالوريوس علم االجتماع من جامعة القاهرة عام  .1978اشتغلت بالصحافة حيث عملت شهر أيلول ا

) لألطفال. في صحف (االحتاد) باإلمارات و(الدستور) ثم (الرأي) باألردن كما تولت رئاسة حترير مجلة (حا
وحصلت عـلى العـديد من اجلوائـز منـها جائـزة الدولة الـتشـجيعـية عام  1997وجائزة أبـو القـاسم الشـابي من تونس عام  2004وجائزة اإلبداع األدبـي من مؤسسة

الفكر العربي عام  2008وجائزة الدولة التقديرية في اآلداب عام .2014
د) و(نحن) و(شجرة الـفهود) و(يحـيى) و(الصحن) و(دفاتر الـطوفان) كمـا فازت روايتها (فـستق العبـيد) بجائزة من أبرز أعمالـها الروائية (الـرقص مع الشيطـان) و(ا
كتارا للـرواية العربـية من قطـر في دورتها الثـالثة عام  .2017وتقام الدورة الـثامنـة عشرة من معـرض عمان الدولـي للكتـاب في الفترة من  26أيلول إلى السادس من

عرض الذي ينظمه احتاد الناشرين األردني بالتعاون مع وزارة الثقافة. أكتوبر تشرين األول. وحتل مصر ”ضيف شرف “على ا
ـا يليق وقال احتاد النـاشرين األردني ”يتطـلع االحتاد إلى مشـاركة جمـهورية مـصر العـربية كـضيف شرف هـذه الدورة للمـزيد من التـفاعل والغـنى الثقـافي واحلضاري 

ؤسسات في األردن بأفضل خدمة وببرنامج ثقافي متميز.“ صر والعالقات الثقافية التاريخية ب بلدينا ووعدنا للمشارك وجمهور القراء وا

رسالة عمّان
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جـمــيــلـة وبــعــد فـتــرة ال يــعــجـبك
سـمــاعـهــا وإذا أعـجــبــتك فـهــنـاك
ـرحـلة ذكـرى تـرتـبط بك في هـذه ا

جعلتك تود السماع لها.
{ القيصر كاظم الـساهر أخذ العديد
من األحلان من فنان متى يكون علي

بدر منهم?
- بــالـتــأكــيــد شــرف لي كــبــيـر أن
أحلن لقـيصر الغـناء العربي كاظم
الـسـاهـر إذ يـشـكل أضـافـة كـبـيـرة
ـسـيـرتي وهـذهِ أمـنـيـة كل مـلـحن

عندما يغني لي القيصر.
ـاذا أكثر الـفنانـ ينجرون {  برأيك 
ــــوجــــة احلــــالــــيــــة من األغــــاني وراء ا
ا الـهـابطـة? بِـحجـة مـواكبـة الـتطـور? ر
عــلي بــدر كــان جــزء من هــذهِ األحلــان
واألغـاني? وهل رفض عـلي بـدر أعـمال
ـتـلـكـون اخلـامـة الـصـوتـية لـفـنـان ال 

التي تؤهلهم?
- نـحن نــعـيش في زمـن غـيـر زمن
ـــرحــــوم(طـــالب الــــقـــرة غـــولي) ا
(وكــــــوكب حـــــــمــــــزة) كل هــــــؤالء

العمالقة
ـال كــانـوا يــبـدعــون لــيس ألجل ا
ألنــهم كــانــوا مــوظــفــ واحلــيـاة
كـانت بـسـيـطــة ونـحن نـعـيش في
زمن صـــعب ونـــعـــيش فـي غـــربــة
قـــاســيــة لــو رفـــضــنــا هــذا وذاك
أعـطني راتـبـاً شـهـريـاً  وانا أحلن
كـل ســـنــة حلـــنـــ فـــقـط ويـــكــون

تكامل فنياً? للصوت ا
ـوسـيــقى عَـبق احلـيــاة وتـأثـيـرهـا { ا
كبـيـر في الـنـفس الـبشـريـة? لم نـشـاهد
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علي بـدر حـمـزة الربـيـعي مـلحن
عـــــراقـي بــــــدأ مـــــســــــريـــــتـه في
الـتسعـينات من مـواليد 19 /7 
حـاصل على شـهادة دبلـوم فنون
جـمـيـلـة في بـغـداد حلنَ الـعـديد
من األحلــان لـفـنــانـ كـبــار مُـنـذ
بـدايـته منـهم(يـاس خـضر سـعد
احلـــلي مــحــمـــد عــبــد اجلــبــار
حسـام الـرسـام...) عربـيـاً( ديـانا
كرزون محـمد القاق ملحم زين
نـور عرقـسوسي...)كـان مكـتشـفاً
لـــلــــعـــديـــد مـن األصـــوات الـــتي
أصــــبـــحت أســــمـــاء المــــعـــة في
الــطــرب الـعــراقي كــان لــصـوته
شــجن خــاص وإحــســاس عــالي
يـــــأخـــــذك إلى أبـــــعـــــد احلــــدود
وللتعرف عليهِ أكثر قمنا بإجراء

حوار صحفي معه.
{ عـلي بدر مـسيـرة حـافلـة باألعـمال
الـفــنـيـة? من األقـرب لك من األعـمـال?

سواء كلحن أو غناء?
- كل عــمل من أعــمـالي تــرك أثـر
طـيب عنـد النـاس وأضاف لـعلي
بــدر وجـعـله يــتـقــدم خـطـوة إلى

األمام هو قريب مني .
{ مـــتى بـــدأت مـــســـيـــرتك الـــفـــنـــيــة

كملحن? ومتى بدأت كمطرب?
- كــمـلــحن كــانت الـبــدايـة ســنـة
1995 عــنــدمــا كــنت طــالــبــاً في
مــعــهـد الــفــنـون اجلــمــيـلــة أمـا
كــمــطــرب بـدأت كــانـت في ســنـة

.2006

{ لم نشـاهـد لـعـلي بـدر أعـمـال فـنـية
عـربـيــة كـثـيـرة وكـبــيـرة? سـوى بـعض

األعمال القليلة?
- األعمال الـفنيـة ليست بـالشرط
أن يــغـنــيـهــا مـطــرب عــربي لـكي
تــكــون عــربــيــة  فــهــنــاك أعــمـال
عراقـيـة لي انتـشـرت عربـيـاً لكن
لـو قــلــنـا أنــا مــقل نــوعــاً مـا في
التعـامل مع الفـنان الـعرب هذا
صـحـيح والسـبب شـرحه يـطول

لو تكلمت بتفاصيلة .
{ هــنـــاك من يــوجـه الــنـــقــد لـــبــعض
سـيئـة للـفن العـراقي كلحن األعمـال ا
لـــعــلي بــدر? وقــد يـــقــول قــائل مــاهي
الــصــفــات الـتي تــتــوفــر لـفــنــان حـتى

يلحن لهُ علي بدر?
- أنـا أكـثـر مـلـحن أحـتـرم تـاريخ
األغنـيـة العـراقيـة وأحـترم ذائـقة
ـــتــلـــقي ولـم أقــدم فـي يــوم من ا
األيـــام عـــمل سيء ألنـي أحـــتــرم
أســـمي وأحــتـــرم من ســبـــقــوني
بـــالـــتـــجــــربـــة أمـــا صـــفـــات أو
مـواصفـات الفـنـان الذي أحلن لهُ
تـلك صفات جيدة الفـنان الذي 
باألداء واإلحساس وفنان يحترم
اجلـمـهـور والـفن ومـا يـقـدمة ألن

الفن رسالة .
{ مــا ســبب قــلـة األعــمــال الـطــربــيـة
اذا لـم نشـاهـد لـعـلي بدر الـكـبـيـرة? و
ــحــتــواه الــفــني حلـن طــربي كــبــيــر 
? لفنان كبار سواء عرب أو عراقي
- أســتــاذ الـــتــوقف في الــزمن ال
كـنني أن أقـدم عمل يصـلح وال 

يـــحــتـــوي عـــلى طـــرب وتــألـــيف
موسـيـقي كبـير والـزمن قـد تغـير
ثال تـلقي تغير عـلى سبيل ا وا
عـنـدما قـدمت عـمل(تـمـنـيت أعود
الــبـيــتـنــا) لـلــفـنــان مـحــمـد عــبـد
اجلبـار نهـاية الـتـسعـينـات حقق
جنـاحـاً كبـيـراً ومع نـفس الـفـنان
عـمـلت له عـمل(كـون دمـوع عـيني
تـــرجع الـــراح) بـــعـــد (2003) لم
تلقي احلديث فهذاك يستوعـبه ا

زمن وهذا زمن .
{ نـشـاهـد في اآلونـة األخـيـرة تـشابه
ــا طــال األحلـــان بــشــكل كـــبــيــر? ور

احلانك أيضاً مالسبب? 
- تشـابه األحلـان مـوجود في كل
زمــــــان وإذا أردنــــــا اخلـــــوض و
الـبــحث أسـاعــدك وسـتــجـد مــنـذ
زمن بـــعــيـــد الــتـــشــابـه مــوجــود
والـــســبـب أن األغــنـــيـــة تـــتـــأثــر

بالطابع البيئي.
{ في الــــوقت احلــــالي الــــقـــلــــيل من
األغـــاني تـــبـــقى راســـخـــة في الـــذهن
لـفتـرات طـويـلة? هل يـرجع ذلك لـسبب
غــيـاب الـقـيــمـة الـلــحـنـيـة الــكـبـيـرة في
ــؤثــرة ــفــردة ا األغــاني? مـع غــيــاب ا

واجلميلة?
- أنا أسـألك? عـندمـا تسـتمع إلى
أغـنــيــة(غــريــبــة من بــعــد عـيــنج
ه) وبـنـفـس الـفـتـرة تـسـتـمع يـا
إلـى أغنـية(خـدري اجلاي خدري)
أيـهـمـا لــهـا قـيـمـة فـفي كل زمـان
سـوف جتــد أغـنـيـة حتــمل قـيـمـة
كـــبــيـــرة وأخــرى في حلـــظــتـــهــا

مـقـطـوعات مـوسـيـقـيـة كـبـيـرة أو الـبوم
ـوسيـقار مـوسيـقي كـبيـر? علـى غِرار ا

العراقي الكبير نصير شمة?
- أنـت تسـألـني وكـأنك لـم تعـيش
وسـيقي في العراق في الـعراق ا
كــيف تــعــيش فـي ظل حــكــومـة ال
ـوســيـقى بل تــدعم الـقـتل تـدعم ا
والــنــهب والــســلب أمــا (نــصــيــر
شــمـــة) فــقـــد بــنى أســـمــاً خــارج
الـعراق وأيـضـاً مـوسيـقى نـصـير
شــمه لم تـــســمع فـي الــعــراق ألن
الـدولـة لم تـدعمـه لكـي يسـوق بل

جهود شخصي فعل كذا هذا.
ـاذا نُشـاهـد تكـرار لـلمـواضيع في  }
األغــــــانـي خـــــصــــــوصـــــاً فـي اآلوانـــــة
األخـيـرة? هل يـرجع هذا بـسـبب غـياب
ي أم هــنـاك الــوعي الــثــقــافي األكــاد
أسـباب أخـرى? في ح كـانت األغنـية

تشكل رسالة مهمة?
- أنـــا قــلتُ لـك األغــنـــيــة تـــتــأثــر
بـالــطــابع الـبــيــئي لــهـذا عــنــدمـا
ـواضيع تـنـتشـر أغـنـية غـزلـية فـا
ــتـلــقي اكــأحب هـذا تـتــكـرر ألن ا
الـلـون في الـكـتابـة ونـزوالً لـرغـبة

تلقي الشاعر يكرر .  ا
{ كلـمة أخيـرة توجـهها إلى جـمهورك

في العراق والوطن العربي?
ن عـــلى - أتـــمـــنى مـن الـــله أن 
بـلـدي اخلــيـر واإلمــان وأن يـعـود
كل مــغــتــرب إلـى بــلــده الــعــراق
وكـذلك كل الشـكر لك أستـاذ أحمد
عــــلـى هــــذا احلــــوار أتــــمــــنى لكَ

وفقية والنجاح في مشوارك. علي بدر ا
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اجلمعية التركية تختتم مهرجانها الدولي للرسم 

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

من اجلــمـــيل ان تـــكــون هـــنــالك
مـشـاركة عـراقيـة في مـهرجـانات
ية وأألجمل ان تكون دولية وعا
ـشاركة متـميزة وان يشار هذه ا
بالـبنـان الى الفـنان الـعراقي من
ــشــاركــ ألن بـــ الــفــنــانـــ ا
الـفنـان الـتشـكـيلي الـعـراقي وما
يــحــمــله من أرث حــضــاري ومـا
يـــكــتــنــزه مـن جــمــالـــيــات الــفن
الـسـومـري والـبـابـلي واألشوري
ــــقـــومـــات كـل هـــذه ا واألكـــدى 
اجلــمـالـيــة البـد ان تـنــصـهـر في
بـودقــة اخلـيــال الـفــني لــلـفــنـان
الــتــشــكـــيــلي الــعــراقي لــتــنــتج
ولـتـفرز آيـات من بـدائع األعـمال
الـفنيـة التشـكيـلية جلـميع فروع
الفن الـتشـكيـلي من رسم ونحت
وغـيرها. وحتت شـعار  الفن في
كل مـــكـــان  اخــتـــتـــمت مـــؤخــرا
ـــهــرجـــان الــدولي فـــعــالـــيــات ا
الــتــاسـع لــلــرسم الـــتي اقــيــمت
لـلـفـترة من  20ولـغـاية  27تـموز
نصـرم من قبل اجلمعية  2018ا
الــتــركــيــة  فـيــمن أرت لــلــفــنـون

التشكيلية    في مدينة طرابزون
الـسـاحـلـيـة علـى الـبـحـر أألسود
ــــشــــاركــــة  دولــــيــــة واســــعــــة
تضمنت مشاركة   52فنانا من26
ـشـاركـة  العـربـيـة فـيـها دولة وا
كــانت من دول الــعــراق وتـونس
وسـوريـا والبـحـرين والسـعـودية
ـــغــرب واألردن وفـــلــســـطـــ وا
ـــشــاركــة الــعـــراقــيــة في هــذا وا
ــهــرجـــان الــدولي تــمـــثــلت في ا
الـفنـانـ الـتـشـكـيـلـي  فـاطـمـة

العبيدي  وسعد الربيعي. 
هرجان وكانت فعالـيات افتتاح ا
يوم قد شهدت إقامة معرض فني
ــشـاركــ في قــاعـة لـلــفــنـانــ ا
الـعرض الـفـني لـلـمـركـز الـثـقافي
ـديـنـة طـرابـزون  مـركـز أحـسـان
بي حـمـام زادة الـثـقـافي   والـتي
افـتـتـحهـا والي مـديـنـة طـرابزون
ـــركــــز الـــثــــقـــافي  مـع مـــديــــر ا
وبـحـضــور كـثـيف مـن اجلـمـهـور
الــتــركي ومن الــســواح أألجــانب
الـذين تكتـظ بهم مديـنة طرابزون
الــسـيــاحــيــة الــتي تــعــد عـروس
الـــبـــحـــر أألســود مـع تـــغـــطـــيــة
اعالميـة كثـيفـة من قبل الـصحف

التـركية  وقنـوات التلفزة
التركية.

تــخــلــلت فــعــالــيــات ايـام
ــهـــرجــان عـــدة فــقــرات ا
تمثلت بإقامة سمبوزيوم
ـــدة ثـالثــة أيـــام حـــيث و
ـشارك سكن الـفنـان ا
في مـــنـــتـــجـع عـــلى قـــمم
اجلـمـال و بارتـفاع 2000
مـتر فـوق مـستـوى سطح
الـــبـــحـــر وفـي جـــو بــارد
يتـراوح ب 10-4درجات
مئوية حيث تبقى الغيوم
حتت الــــــقــــــمم فـي جـــــو
جــمـــيل اثــار احـــاســيس
شارك والتي الفنان ا
انــطــبـعـت بـالــتــالي عـلى
اعــمـــالــهم الـــتي اجنــزت
خالل ايام الـسـمبـوزيوم.
ـــهـــرجــان ومن فـــقــرات ا
ايـضاً كـان هنـالك زيارات
ـــتــــاحف وأألمـــاكن الى ا
الـفـلكـلـوريـة والتـاريـخـية

واألثــار الـتي تـعــود الى حـقـبـات
زمــــنــــيــــة عــــديــــدة رومــــانــــيــــة

وسلجوقية وعثمانية. 

ــهــرجـان واخــتــتـمت فــعــالــيـات ا
الـتـاسع في الـيـوم أألخـيـر بـإقـامة
ــنــجـزة خالل مــعــرض لألعــمـال ا

أيـام الــسـمــبـوزيــوم  في الـقــاعـة
الـــــكــــبـــــرى لــــعـــــرض األعــــمــــال
الـتـشـكـيـلـية في مـديـريـة الـثـقـافة

ــديــنــة والـــســيــاحـــة الــتــركــيـــة 
طـرابزون وهـذه البـنـاية تـعد من
ــعــمــاريـة احــد اهم الــبــنــايــات ا
الــعـثـمــانـيــة في مـديــة طـرابـزون
والــتـي  تــشـــيـــيـــدهــا مـن قــبل
ـعــمــاري الـعــثــمـانـي الـشــهــيـر ا
سـنـان بـاشا  قـبل مـئـات الـسـن
ومــا زالت تــسـتــخــدم كــمــديــريـة
لـلـسـيــاحـة و الـثـقـافــة لـلـمـديـنـة.
عرض التشكيلي من قبل أفتتح ا
والي مـــديــنــة طــرابــزون والــذي
الـقى كـلـمـة تـمنى فـيـهـا ان تـكون
مــديـــنــة طـــرابــزون قــد اعـــجــبت
ـا فـيـها من ـشـاركـ  الـفنـانـ ا
مناظر طبيـعية  تستلهم كثير من
الــفـنـانـ من كـل الـعـالم لإلجنـاز
اعـمالهم فـيها وتـمنى ايضاً ان ال
تـكــون هـذه الـزيـارة هي أألخـيـرة
وان تـتـكـرر زيارة الـفـنـانـ لـهذه
سـتـقـبل. بـعد كـلـمة ـديـنـة في ا ا
دينة الـقت رئيسة جمعية والي ا
 فـيـمن أرت لـلـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
كــلـمـة اســتـعــرضت فـيــهـا تـأريخ

اجلمعـية وجناحـها الكـبير في
اقـامـة مـهـرجــانـاتـهـا الـتـسـعـة
ـدارس وتــنـوعت األسـالـيب وا
نـجزة والتي الفنـية لألعـمال ا
تـعــدت عـددهــا أكـثــر تـســعـون
عـــــمـل فـــــني بــــ واقــــعــــيـــة
وكان وانـطـباعـيـة وجتريـدية  
تـرحيب والي مـديـنة طـرابزون
خــاصــاً وكــبــيــراً بــالــفــنــانــ
الــعـراقـيــ فـاطــمـة الـعــبـيـدي
وســـعــــد الــــربـــيــــعي وتــــعـــد
مـشـــــــاركـة الـعـبـيـدي في هـذا
ـشاركة الـثالثة ـهرجان هي ا ا
ـا تركته من بـصمة وأثر لها  
كبـيـرين من خالل مـشـاركتـيـها
ــا حــدا أألولى والــثـــانــيــة  
نـظمة للمهرجان الى باجلهة ا
دعـــوتــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثــة
لــلــمــشــاركــة في مــهــرجــانــهــا
الــــتـــــاسع 2018 عــــلـــــمــــاً ان
الـعـبـيـدي سـبق وان مـنـحـتـهـا
اجلـمــعــيــة تــمــثـيــلــهــا لــدولـة

العراق في عام 2015 .

فاطمة العبيدي  وسعد الربيعي


