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املوسيقار  القطري عبد العزيز ناصر 
يتسلم جائزة "األوبرا الذهبية" تقديرا لدوره 

في إثراء مكتبة املوسيقى القطرية 

د. السليطي: الحدث العاملي يشكل جسرا 
من جسور التواصل الثقافي والحضاري 

فرانشيسكو ميلي يحصل على جائزة 
لفئة "التينور"  و  "اإلخراج" لـ"داميانو 

ميتشيليتو" و"السوبرانو" لـ"ماريا أغريستا"

جائزة املسيرة املهنية لريناتو بروسون 
والجيل الجديد لكل من سامنثا سابينزا  

وفينتشينزوكو ستانزو

فقرات وفواصل فنية من روائع 
املوسيقى الكالسيكية أحياها نخبة 

من الفنانني العامليني 

في احتفالية عاملية رائعة ضمت كبار نجوم هذا الفن الرفيع 

«كتارا» تحتضن حفل جوائز األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي 
ألول مرة في املنطقة 

• يحيى عسكر
  

ــن املــــســــرح املـــكـــشـــوف  ــتـــضـ   احـ

ــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــحـــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــاملـ ــ بـ

الثقافي (كــتــارا) ليلة الجمعة 

املــاضــيــة الــنــســخــة الــرابــعــة من 

حفل تــوزيــع جــوائــز األوســكــار 

لـــألوبـــرا والــغــنــاء الكالسيكي، 

وذلــك بحضور سعادة الشيخ 

سعود بن عبد الرحمن آل ثاني 

األمــــني الـــعـــام لــلــجــنــة األوملــبــيــة 

الـــقـــطـــريـــة، وســــعــــادة الـــدكـــتـــور 

ــن إبـــراهـــيـــم الــســلــيــطــي  خـــالـــد بـ

املدير العام للمؤسسة العامة 

ــلــــحــــي الــــثــــقــــافــــي (كــــــــتــــــــارا) ،  لــ

والـــســـيـــد هـــوراســـيـــو مـــوراتـــور 

رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

ــا بـــحـــرمـــه إلـــى  الـــســـلـــة مــــرفــــوقــ

جانب سفراء ورؤساء البعثات 

ــة فـــــي الـــــدولـــــة،  ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ

ــارك فــي الــحــفــل البهيج  كــمــا شـ

فـــي  مـــــــــرة  ــدم ألول  ــ ــقــ ــ يــ الـــــــــــذي 

قــطــر والـــشـــرق األوســـــط نخبة 

ــانـــني  ــنـ ــفـ مــــمــــيــــزة مــــــن كـــــبـــــار الـ

الــعــاملــيــني، ونـــجـــوم املــوســيــقــى 

واألوبــرا والغناء األكثر شهرة 

ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــم، بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ

ــور  ــهـ ــمـ حــــشــــد غـــفـــيـــر مــــــن الـــجـ

واملــهــتــمــني بــالــفــن واملــوســيــقــى، 

ومــــمــــثــــلــــي وســـــــائـــــــل اإلعـــــــــالم 

املــحــلــيــة والــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 

ــذهــــب ريــــــع هــــــذا الــحــفــل  ــيــ وســ

إلــى جمعيات (االتحاد  الكبير 

الـــــــدولـــــــي لـــلـــصـــلـــيـــب األحــــمــــر 

ــر)  ــمــ ــات الــــهــــالل األحــ ــيـ ــعـ ــمـ وجـ

حــيــث ســتــكــون عـــائـــداتـــه لــدعــم 

املشاريع اإلغاثية واإلنسانية 

في دول شمال إفريقيا املسلمة. 

◄ حدث عاملي 

وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية 

ــد بــن  ــ ــالـ ــ ألــــقــــاهــــا الـــــدكـــــتـــــور خـ

إبـــــراهـــــيـــــم الـــســـلـــيـــطـــي املــــديــــر 

العام للمؤسسة العامة للحي 

الـــثـــقـــافـــي (كـــــتـــــارا) مـــعـــربـــا عــن 

ــذا الــحــدث  ســعــادتــه بــإقــامــة هــ

ــــرم أفـــضـــل  ــكـ ــ الــــعــــاملــــي الـــــــــذي يـ

الــــفــــنــــانــــني وصــــــنــــــاع األوبــــــــــرا 

واملـــوســـيـــقـــى الــكــالســيــكــيــة من 

مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، حيث 

إنــهــا املـــرة األولــــى الــتــي تخرج 

ــة مــن  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ فـــيـــهـــا هـــــــذه االحــ

إيـــطـــالـــيـــا، كــمــا  مـــوطـــنـــهـــا األم 

أعـــــــرب عــــن ســــعــــادتــــه بــتــكــريــم 

املــبــدع عبد العزيز  املــوســيــقــار 

ــد أبــــرز  ــ ــر الـــــــذي يـــعـــد أحــ نــــاصــ

قامات املوسيقى في دولة قطر. 

ــــور خـــــالـــــد بــن  وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـ

إبــــراهــــيــــم الـــســـلـــيـــطـــي إلــــــى أن 

ــد مــلــتــقــى  ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ (كـــــــتـــــــارا) الـ

ــافـــات والــــشــــعــــوب، وعــبــر  ــقـ ــثـ الـ

ــل تــــوزيــــع  ــفــ ــا لــــحــ ــهــ ــانــ ــتــــضــ احــ

جــــــوائــــــز األوســــــــكــــــــار لـــــألوبـــــرا 

ــكــــي، تــمــد  ــيــ ــكــــالســ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والـ

جـــســـرا مــــن جـــســـور الـــتـــواصـــل 

الـــفـــنـــي واملــــعــــرفــــي، كـــمـــا تــعــمــل 

الــثــقــافــة املوسيقية  عــلــى نــشــر 

ــا،  ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ ــا وألـ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ ــة أنـ ــافــ ــكــ بــ

انـــــطـــــالقـــــًا مــــــن إيــــمــــانــــهــــا بــــأن 

املوسيقى لغة عاملية ال حدود 

لـــــهـــــا، وأن اخــــتــــالفــــاتــــنــــا فــي 

ــا يــمــثــل  ــيـ ــرافـ ــغـ ــاريــــخ والـــجـ ــتــ الــ

دافــعــا إلـــى الــتــعــايــش فــي عالم 

أكثر سالمًا وإشراقًا. 

ــ تكريم املوسيقار العبيدان

مــن جهة أخـــرى، تسلم املؤلف 

املوسيقي القطري عبدالعزيز 

ناصر العبيدان ملحن النشيد 

الـــوطـــنـــي لــــدولــــة قـــطـــر جـــائـــزة 

”األوبرا الذهبية” الخاصة في 

حفل تــوزيــع جــوائــز األوســكــار 

لـــألوبـــرا والــغــنــاء الكالسيكي، 

وذلــك تقديرًا لـــدوره ومــشــواره 

ــبـــة  ــتـ ــكـ ــي فــــــــي إثــــــــــــــــراء مـ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

املوسيقى القطرية بعدد وفير 

مــن أعــمــالــه الــفــنــيــة، حــيــث كــان 

ــه الـــفـــضـــل فــــي بــــــروز الــعــديــد  لــ

مــن املــواهــب فــي مــجــال الغناء 

الفنية  الــســاحــة  واملــســرح على 

القطرية، إضافة لتناوله لعدد 

من القضايا القومية والعربية 

مــن خـــالل مــؤلــفــاتــه املوسيقية 

والــــــتــــــي حــــــــــازت الـــــعـــــديـــــد مــن 

ــنـــي الـــعـــاملـــي  ــفـ ــفـــل الـ وبـــــــدأ الـــحـ

ــيـــز املـــمـــتـــع بــافــتــتــاحــيــة  ــمـ ــتـ املـ

جــــمــــيــــلــــة مــــمــــتــــعــــة تـــضـــمـــنـــت 

عـــــــــــرضـــــــــــا بـــــــــصـــــــــريـــــــــا قـــــــدمـــــــه 

احون الثالثة: بافاروتي، 
ّ

الصد

ــــو، وكــــــــــاريــــــــــراس مـــع  ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ دمـ

عرضهم  املميز من توراندوت 

لــلــمــؤلــف األوبــــرالــــي جــاكــومــو 

(نـــيـــســـان دورمـــــــا) بــوتــشــيــنــي، 

ثــم قـــدم عــريــف الــحــفــل أنــريــكــو 

ستينتشيلي مقدمة تعريفية 

عــــن حـــفـــل األوســـــكـــــار لـــألوبـــرا 

ــكــــي، كــمــا  ــيــ ــكــــالســ والـــــغـــــنـــــاء الــ

اســـتـــمـــتـــع الــــحــــضــــور بــــــــاألداء 

ــالــــي ملـــوســـيـــقـــى االفـــتـــتـــاح  ــعــ الــ

فــــــــيــــــــغــــــــارو)  (لـــــــــــــونـــــــــــــوز دي 

مــــــــــــــن(الغــــــــــــــازاالدرا) ملــــــــــوزارت 

ــقــــى جـــيـــروســـيـــنـــيـــو  ــيــ ــمــــوســ بــ

بــقــيــادة املــايــســتــرو إلــيــزابــيــتــا 

ــة  ــ ــرقـ ــ ــــيــــــو وأحــــــيــــــتــــــهــــــا فـ مــــــاشــ

(أوركسترا قطر الفلهارمونية).

◄ توزيع الجوائز 

ثـــم بــــدأت فــقــرة تـــوزيـــع جــوائــز 

ــاء  ــنـ ــغـ األوســــــكــــــار لـــــألوبـــــرا والـ

الكالسيكي بمختلف فئاتها، 

تخللها مــعــزوفــات موسيقية 

رائــعــة مــثــل  ”اللــوســاالنــغ” من 

لــلــمــؤلــف جيفيردي  ”مــاكــبــث” 

قــدمــتــهــا مـــطـــربـــة الـــســـوبـــرانـــو 

الشهيرة ديميتراثيو دوسيو، 

باإلضافة إلى فاصل موسيقي 

أحياه املبدع العاملي أنطونيو 

فورشن حيث أدى (تاتشوود) 

ألفـــورســـيـــون، ومــنــحــت جــائــزة 

ــا لــفــئــة  ــكـ ــيـــريـ ــار ديــــــال لـ ــ ــكــ ــ أوســ

(التينور) لفرانشيسكو ميلي 

فــــي رائـــعـــتـــه ”أهــســيــبــيــنــمــيــو” 

من ”التروفاتور” للمؤلف جي 

فــيــرديــو يــؤديــهــا فرانشيسكو 

مـــيـــلـــي، كـــمـــا مــنــحــت الـــجـــائـــزة 

الــــثــــانــــيــــة لـــــجـــــوائـــــز أوســـــكـــــار 

ــراج)  ــ ــ ــال لــيــريــكــا لــفــئــة (اإلخـ ديــ

لــــــدامــــــيــــــانــــــو مـــيـــتـــشـــيـــلـــيـــتـــو، 

ــة لــفــئــة  ــثــ ــالــ ــثــ ــــزة الــ ــائـ ــ ــــجـ أمـــــــا الـ

السوبرانو فكانت مــن نصيب 

ماريا أغريستا، وقدمت جائزة 

لــذكــرى التينور   
ً
خاصة إحــيــاء

العاملي كارلو بيرغونزي. 

بــعــد ذلـــك قـــدم املــطــرب الــعــاملــي 

غـــــريـــــغـــــوري كــــــونــــــده الـــحـــائـــز 

جائزة أوسكار األوبرا والغناء 

لــــعــــام 2013 عــن  الـــكـــالســـيـــكـــي 

ــلـــي  ــيـ ــيـــغـ ــــور (تـــشـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ فـ

دامـــانـــيـــنـــا) مــــن (البـــوهـــيـــمـــي) 

ــا  ــمــ (جـــــــيـــــــبـــــــوشـــــــيـــــــنـــــــي)، كــ لــــــــ

قــــدمــــت إلـــيـــزابـــيـــنـــا فــيــوريــلــلــو 

الـــــحـــــائـــــزة الـــــجـــــائـــــزة نــفــســهــا 

ــو  ــ ــرانـ ــ ــوبـ ــ ــزو سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة املـ ــ ــئـ ــ ــن فـ ــ ــ عـ

مــقــطــوعــة (أونــافــوســبــوكــوفــا) 

من(الباربيردي سيفيليا).

ــة  ــاصــ ثـــــــم قــــــدمــــــت جـــــــائـــــــزة خــ

ــرة املــــهــــنــــيــــة ملــــطــــرب  ــيــ ــســ ــمــ ــلــ لــ

الــبــاريــتــون ريــنــاتــو بــروســون، 

وجـــــــــائـــــــــزة الـــــجـــــيـــــل الــــجــــديــــد 

الجوائز واألوسمة في مختلف 

املهرجانات املوسيقية. 

ــانــــت االحـــتـــفـــالـــيـــة الــعــاملــيــة  وكــ

الفنية الكبرى لتوزيع جوائز 

ــاء  ــنـ ــغـ األوســــــكــــــار لـــــألوبـــــرا والـ

ــكـــي (أوســــــكــــــار ديـــال  ــيـ ــكـــالسـ الـ

لــيــريــكــا) الــتــي أدارهـــــا أنــريــكــو 

ستينتشيلي قد استمرت  أكثر  

ــن ســـاعـــة ونـــصـــف وتــمــيــزت  مــ

بـــــــأجـــــــواء عــــاملــــيــــة أوبـــــرالـــــيـــــة، 

ــدة تــمــزج  ــديـ ــاءت بــحــلــة جـ ــ وجــ

ــهـــذه  الــــصــــفــــة الـــكـــالســـيـــكـــيـــة لـ

ــتـــراثـــي  ــبـــة بـــالـــطـــابـــع الـ املـــنـــاسـ

القطري األصيل، حيث أضفت 

الديكورات الشرقية واستخدام 

تــقــنــيــة األضــــــواء املــلــونــة الــتــي 

ســلــطــت عـــلـــى الـــفـــنـــانـــني خـــالل 

مشيهم عــلــى الــســجــاد األحــمــر 

ــــرونـــــق  ــهــــاء والـ ــبــ ــــن الــ ــــد مـ ــــزيـ املـ

ــا تـــخـــلـــل الـــحـــفـــل  ــمــ واأللــــــــــــق، كــ

مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة لــروائــع 

ــيـــة  ــاملـ الــــغــــنــــاء واأللـــــــحـــــــان الـــعـ

الكالسيكية، غناها مجموعة 

مـــن أملــــع نـــجـــوم الـــفـــن والــغــنــاء 

ــاملــــي والـــتـــي  الـــكـــالســـيـــكـــي الــــعــ

ــمــــاس  ــاب وحــ ــ ــجـ ــ ــإعـ ــ ــلــــت بـ ــوبــ قــ

شديد وتصفيق متواصل من 

قبل الجمهور. 

ــل مـــــــن مـــطـــربـــة  ــ ــكـ ــ الـــــخـــــاصـــــة لـ

الــســوبــرانــو سامنثا سابينزا 

ــنــــزو  ــيــ ــتــــشــ ــنــ ــيــ والـــــــتـــــــيـــــــنـــــــور فــ

تــــبــــعــــهــــا أداء  كــــــوســــــتــــــانــــــزو، 

موسيقي حي لكل من سامنثا 

الـــ (دولــس  سابينزا التي غنت 

غــــويــــدامــــي) مــــن ”آنـــابـــولـــيـــنـــا” 

لــجــيــبــونــيــزيــتــي، بينما صــدح 

املـــغـــنـــي الـــعـــاملـــي فــيــنــتــشــيــنــزو 

كــــــوســــــتــــــانــــــزو”بــــــمــــــقــــــطــــــوعــــــة 

ــدولـــو ســيــرالــبــالســيــدو) ــوانـ (كـ

من(لويساميللر) لجيفيردي.

ــة  ــعــ ــرابــ ــنــــحــــت الـــــجـــــائـــــزة الــ ومــ

مـــــــن جـــــــوائـــــــز أوســــــــكــــــــار ديـــــال 

ليريكا لفئة (امليزو سوبرانو) 

إلــــــــى مــــــاريــــــانــــــا بــــيــــتــــزوالتــــو، 

أمــــــــا الـــــجـــــائـــــزتـــــان الـــخـــامـــســـة 

والــســادســة عــن فــئــة (الــبــاص) 

و(قــيــادة األوركــســتــرا) فمنحتا 

ــتــــو)  ــيــ (لـــفـــيـــريـــتـــشـــو فــــورالنــ لــــ

و(غــوســتــافــو دودامــــيــــل) على 

ــابــــع، ســـبـــقـــه مـــقـــطـــوعـــات  ــتــ ــتــ الــ

(أودونـــفـــاتـــال) مــن(دونــكــارلــو) 

(جيفيردي) قدمتها إليزابيت  لـ

أفــيــوريــلــل والـــحـــائـــزة أوســكــار 

ــعــــام 2013  لــ الـــعـــاملـــي  األوبـــــــــرا 

ــا عــن  ــكــ ــريــ ــيــ أوســـــــكـــــــار ديــــــــال لــ

ــيـــزو ســـوبـــرانـــو،  فـــئـــة أفـــضـــل مـ

بــــــــــاإلضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــــى فــــــاصــــــل 

موسيقي من(مانونليسكوت) 

ــي) بــــقــــيــــادة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوشـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ (جـ ـــ ــ لـ

املايسترو إليزابيت أماسكيو 

وقـــــدمـــــتـــــه (أوركـــــــســـــــتـــــــرا قــطــر 

الفلهارمونية) 

ــة مــن  ــعــ ــابــ ــائـــــزة الــــســ أمـــــــا الـــــجـــ

جــــــوائــــــز األوســــــــكــــــــار لـــــألوبـــــرا 

والــغــنــاء الكالسيكي (أوســكــار 

ديال ليريكا) عن فئة (تصميم 

(لورينزو  لـ الــديــكــور) فمنحت 

كـــــــــــاتـــــــــــوالي)، أمــــــــــا الـــــجـــــائـــــزة 

(بــاريــتــون)  الــثــامــنــة عــن فــئــة الـــ

(ألـــبـــيـــرتـــو غــــزالــــة)،  ـــ فــمــنــحــت لـ

(دويــتــو  لـــ سبقها لــحــن ثــنــائــي 

(غــــريــــغــــوريــــكــــونــــده)  حــــــــي) لـــــ

و(ديــــــمــــــيــــــتــــــراثــــــيــــــو دوســـــــــــي) 

و(إنــمــيــامــان ألفينتوسي) من 

(فيبيليني)، وتــاله  لـ (نــورمــا) 

ــعـــة ”داغـــلـــيـــمـــورت  ــرائـ ــــرض لـ عـ

ــتـــاتـــو  ــيـ الــــيــــفــــيــــرتــــيــــســــي.آي غـ

المـــــيـــــاســـــورت” مـــــن ”أتـــيـــلـــال” 

لـــجـــيـــفـــيـــردي قـــدمـــهـــا ألــبــيــرتــو 

غزالة. 

◄ ختام باهر 

ثم اختتم الحفل بــأداء حي من 

”لــيــبــيــامــونــيــلــي تــيــكــالــيــســي” 

الـــفـــصـــل األول ملــســرحــيــة  ــــن  مـ

”التــرافــيــتــا” لغوسيب فــيــردي 

يــقــدمــهــا الــفــنــانــون املــتــوجــون 

في هذا العام، وتال ذلك عرض 

لأللعاب النارية زادت املسرح 

ــرا وجــــمــــاال مــا  املـــكـــشـــوف ســـحـ

ــوا أســـطـــوريـــا  ــ ــفـــى عــلــيــه جـ أضـ

باهرا تناسب مع أهمية الحفل 

وقيمته الفنية.

ــة  ــافــ ــتــــضــ إلــــــــــى أن اســ يــــــشــــــار 

املؤسسة العامة للحي الثقافي 

(كـــتـــارا) لــحــفــل ”أوســـكـــار ديــال 

لــيــريــكــا” عــلــى خــشــبــة املــســرح 

املــــــكــــــشــــــوف يـــــعـــــد جـــــــــــــزءًا مـــن 

إستراتيجية املؤسسة لالرتقاء 

بـــاملـــعـــايـــيـــر الـــفـــنـــيـــة فـــــي قــطــر 

ومساهمتها في الفنون، حيث 

تــعــد هــــذه الـــجـــوائـــز اســتــثــمــارًا 

ثقافيًا يفتح اآلفـــاق لتأسيس 

شــراكــات محلية وعــاملــيــة. كما 

ســتــتــمــكــن (كـــــتـــــارا) مــــن خـــالل 

استضافة هــذه الفعاليات من 

جــذب عــدد أكبر من الجماهير 

ــاح عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــهــــم فـــــي االنـ وتــــســ

الثقافات األخرى عبر اإلسهام 

في الحركة الثقافية.

ــرا  ــ ــد تــأســســت جـــوائـــز األوبـ وقــ

العاملية (أوسكار ديال ليريكا) 

مــن قبل مؤسسة مسرح أرينا 

فـــي مــديــنــة فــيــرونــا اإليــطــالــيــة 

واالتــحــاد اإليطالي لجمعيات 

ومؤسسات األوبرا واملوسيقى 

والعديد من املؤسسات األخرى 

بهدف تكريم ونشر وإحياء فن 

الغناء األوبرالي.

ــر أن حـــفـــل  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ ــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

النسخة الرابعة لحفل توزيع 

جــــــوائــــــز األوســــــــكــــــــار لـــــألوبـــــرا 

ــاء الـــكـــالســـيـــكـــي الـــــذي  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والـ

ــكـــشـــوف  ــســـــرح املـ أقــــيــــم فـــــي املـــ

ليلة أمـــس ســيــذهــب ريــعــه إلــى 

ــاد الــــدولــــي  ــ ــــحــ جـــمـــعـــيـــات (االتــ

ــر وجــمــعــيــات  ــمـ لــلــصــلــيــب األحـ

الهالل األحمر) ولتستفيد منه 

دول شــمــال إفــريــقــيــا املــســلــمــة، 

وذلــــك وفــقــًا لــالتــفــاقــيــة املــبــرمــة 

والـــتـــي تــنــص عــلــى أن يــذهــب 

ريــــع الــفــعــالــيــات املـــقـــامـــة على 

املسرح املكشوف لفائدة العمل 

اإلنساني واإلغاثي. 


