الخميس  17أيلول  2015العدد 2694

صورة
وخبر

جهاد عقل:

الكمان الفلسطيني «يغني»
مع األوركسترا
الرا مالعب

بعد أكثر من  20عامًا أمضاها محاربًا السرطان الذي فتك بجسمه مرتني ،انطفأ املؤلف املوسيقي ّ والكاتب
واملنتج الفرنسي غي بيار عن عمر ناهز  85عامًا ( .)2015-1930بيار الذي ولد في القاهرة ،وتنقل كثيرًا
بني دول الساحل املتوسطي ،وأقام فترة في ًلبنان ،انسحب أمس في منزله الباريسي في مقاطعة غارش
(غربي العاصمة الفرنسية) ،منهيًا بذلك حياة حافلة بالنجاحات في كالسيكيات األغنية الفرنسية ،التي
يصل عددها الى  .300كان طموحه الدائم أن تبقى هذه األعمال لجيل املستقبل ،وتحفر في القرن العشرين.
بــدأ مـشــواره عــام  1954ليحوز بعد  4سنوات «الجائزة الكبرى ألسطوانة شــارل ك ــروس» ،وتكر سبحة
الجوائز العاملية .والد املمثلة الشهيرة إيمانويل بيار ،انتقل الى التلفزيون في الستينيات وحجز له برنامجًا
استقبل فيه عشرات الفنانني املعروفني ،وكانت آخر حفالته في «أوملبيا» (إيرلندا) في كانون الثاني (يناير)
املاضي( .إيريك فيفيربيرغ ــ أ ف ب)

تميم البرغوثي
في ضيافة «لبنان الجنوبي»
ضمن اللقاءات األدبية والفكرية
والثقافية التي يقيمها
ّ
باستمرار ،ينظم «املجلس
الثقافي للبنان الجنوبي» اليوم
ً
لقاء مع الشاعر الفلسطيني تميم
البرغوثي ( 1977ـ الصورة).
اللقاء عبارة عن أمسية شعرية
سيحييها صاحب قصيدة «في
القدس» ،وستتولى تقديمها
الشاعرة واإلعالمية اللبنانية
لوركا سبيتي .تجري األمسية
في قاعة املجلس في بيروت عند
ً
مساء .يذكر
الساعة السادسة
ّ
أن البرغوثي أحيا في  12أيلول
(سبتمبر) الحالي أمسية شعرية
في الدوحة.
أمسية تميم البرغوثي :اليوم ـ
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
بيروت
في
الجنوبي»
للبنان
الثقافي
ّ
(نزلة برج أبي حيدر ـ خلف محطة
«توتال») .لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

بعد انقضاء عطلتها الصيفية تحيي «األوركسترا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية» بقيادة
أنــدريــه الـحــاج الليلة أمسيتها األول ــى لهذا املوسم
الليلة فــي «قـصــر األونـيـسـكــو» .أمـسـيــة تستضيف
الفلسطيني جهاد عقل (1968
فيها عــازف الكمان
ّ
ـ الـصــورة) .يشير الحاج إلــى أنــه منذ تسلمه إدارة
وقـ ـي ــادة األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ،يـ ـح ــاول ج ــاهـ ـدًا تـبـسـيـطـهــا
للناس ،األمــر الــذي دفعه إلــى تخصيص كل سهرة
ملطرب أو كورال ُيلبس املوسيقى بالكلمة ليوصلها
إلى الجمهور ،في حني ّ
يمرر قطعًا موسيقية «خام»
ّ
ً
لعل األنـغــام تشق طريقًا مستقال إلــى أذن املستمع
الشرقي.
ّ
تميز الحاج بانفتاحه على كل املبدعني العرب ،عبر
اسـتـضــافــة وتـكــريــم الـعــديــد مـنـهــم .ال يخيفه إب ــداع
أع ـضــاء فــرقـتــه ،ف ـنــراه متحمسًا لتبيان واستثمار
طاقاتهم من خالل تحفيز االرتجال وإفساح املجال
أمام التقاسيم العزفية .أما في هذه األمسية ،فيعتبر
ّ
القائد الشاب الــذي اشتهر بعزف العود بــأن جهاد
عقل هو بمثابة املغني ،واعـدًا إيانا بأمسية فريدة
ُ
سيضفي عليها الكمان جـوًا لطيفًاُ ،يغني أرشيف
الفرقة املوسيقي.
مـنــذ طـفــولـتــه ،ي ـعــزف عـقــل عـلــى ال ـك ـمــان ،إذ حــرص
وال ــده على استثمار طاقته املوسيقية فــي دراســة
«ج ــدي ــة» .ت ـشـ ّـبــع ب ــال ــدراس ــات املــوسـيـقـيــة الـغــربـيــة
م ـت ـ ّ
ـزودًا ب ـقــدرات تقنية عــالـيــة ،ليفيض الحـقــا بما
حـفـظـتــه أذنـ ــاه مـنــذ الـصـغــر م ــن مــوسـيـقــى مقامية
يترجمها على الكمان .هذه اآللة الغربية التي دخلت
التخت الـشــرقــي عبر حلب مــع األتـ ــراك ،فانسجمت
معه ومع طبيعة موسيقاه املقامية.
عــزف مــع كـبــار الـفـنــانــن اللبنانيني ،قـبــل أن يتخذ
لنفسه دورًا بطوليًا مكان املغني ،في مجتمع ِّ
يقوم
ٍ
الكلمة على اللحن.
تـ ّ
ـوجــه عـقــل إل ــى االس ـت ـعــراض الـعــزفــي ول ــم يتجنب
اسـتـعـمــال ال ـك ـمــان الـكـهــربــائــي ،ف ـحــذا ح ــذو أسـمــاء
عــاملـيــة مـثــل فانيسا م ــاي ،وداي ـفــد غــاريــت ،وبــونــد،
ـان عربية
وتـيـتــانـيــوم ،أم ــادي ــوس .أع ــاد ت ــوزي ــع أغـ ـ ٍ

وعــامل ـيــة ،م ــن دون أن يـتـجـنــب األس ـل ــوب الـتــأويـلــي
ّ
االرتـ ـج ــال ــي ف ــي أدائ ـ ـهـ ــا .ولـ ـع ــل م ــا م ـ ّـي ــز مــوسـيـقــاه
املعادلة التي حققها بممارسة االستعراض التقني
ُ
جمل لحنية تداعب
الباهر (تقليد غربي) على تكرار
ٍ
ً
أذن املستمع طربًا ونشوة (تقليد مشرقي) .بيد أن
جمالية هذا الخليط قد تكون موضعًا للجدل.
ّ
يعدد أندريه الحاج لـ«األخبار» األعمال املوسيقية
ّ
املـنــوعــة لبرنامج األمسية التي تعود إلــى شريحة
ك ـب ـيــرة م ــن امل ــؤل ـف ــن ال ـع ــرب ك ـع ـ ّـم ــار ال ـشــري ـعــي في
موسيقى مسلسل رأفت الهجان ،وأحمد فؤاد حسن،
ً
وفــريــد األطـ ــرش ،وص ــوال إل ــى جـهــاد عـقــل وأنــدريــه
ّ
الحاج في دورهما كمؤلفني .سنسمع «زركفند» ذات
اإليـقــاع املكسور للحاج ،و Stay Hereلعقل ،إضافة
إلى تحية عمالقة كفيروز ووديع الصافي وصباح.
ّ
يتطرق الـحــاج إلــى تجربة األوركـسـتــرا مــع صاحب
ّ
«ش ـ ـيـ ــراز» ،إذ ي ـشــارك ـهــا ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى ف ــي لـبـنــان
ّويضيف معيارًا عاليًا لعازفيها .ومما ال شك فيه
ّ
جو
أنه يعرض نفسه في الوقت نفسه للتحدي في ٍ
بعيد عن املوسيقى اإللكترونية واإليقاعات املركبة
ٍ
ً
اصطناعيًا ،فيسمعنا سماعي ولونغا تارة ،ويضع
حضن يقترح ويستعد لتجاوز
تقنياته العزفية في
ٍ
ً
املألوف تارة أخرى.
الليلة ـ  20:00ـ في «قصر األونيسكو» (بيروت) .لالستعالم:
01/824040

