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كاظم الساهر عبر الشط إلى «بيت الدين»
هالة نهرا
أغنياته اشتهرت برومنسيتها .وصوته
ّ
يحمل شيئًا من النبل حتى في األغاني
ال �ت��ي ي�م�ك��ن إدراج �ه ��ا ف��ي خ��ان��ة ال �ب��وب،
ّ
أو ال �ت��ي ت��ت �س��م ب �ط��اب��ع ش �ع �ب� ّ�ي .ك� ّ�اظ��م
ٍّ
ّ
ّ
الساهر ليس مجرد مغن ذكي وشفاف،
ب��ل ّ
ملحن ّ
مميز يعرف كيف «يصطاد»
ّ
الكلمات ويظللها باملوسيقى .تتفاوت
ألحانه وأغنياته في جودتها وتماسكها
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى إده� ��اش امل�س�ت�م��ع .وه��ذا
ّ
تشعب تجربته،
األمر طبيعي ،نظرًا إلى
وص� �ع ��وب ��ة إع� � � ��ادة اخ � �ت � ��راع امل��وس �ي �ق��ى
العربية (على مستوى الغناء تحديدًا)
في زمن العوملة.
االن�ع�ط��اف��ات ال�ت��ي أح��دث�ه��ا ف��ي األغنية

ال �ع��راق �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ،ل ��م ت �ك��ن ح � � ّ
�ادة أو
عميقة .مع ذل��ك ،يجد املستمع تأثيرها
ف ��ي األغ �ن �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ح ��دي �ث ��ة .س�ل��ك
ال � �س ��اه ��ر ط� ��رق� ��ًا م��وس �ي �ق �ي��ة م �خ �ت �ل �ف��ة،
ّ
مطب التكرار،
وانزلق أكثر من م� ّ�رة إل��ى
األخ �ي��رة ،لكن
وخ�ص��وص��ًا ّ ف��ي ال�س�ن��وات ّ
ذل ��ك ل��م ي��ؤث��ر س�ل�ب��ًا ف��ي ت�ل��ق��ي املستمع
ألغانيه .الحفلة التي ّ
يقدمها في باحة
بشير ضمن «مهرجانات بيت
قلعة املير ّ
تمثل نقطة ّ
تحول في مسيرته،
الدين» ،ال
إذ ال ت�ح�م��ل ج ��دي �دًا (ب��امل �ع �ن��ى ال��واس��ع
ل �ل �ك �ل �م��ة) .ص ��اح ��ب «ش� �ج ��رة ال ��زي �ت ��ون»
ّ
سيؤدي كعادته باقة من أغنياته القديمة
ّ
والحديثة .وقد توصل منذ بداياته إلى
ت�ل�ح�ين وت ��أدي ��ة َن �م��وذج غ �ن��ائ��ي ج��دي��د،
ي �ج �م��ع ب�ي�ن ال �ن��ف��س ال �ش �ع �ب��ي واإلت� �ق ��ان

واالختالف .أغنية «عبرت الشط» ،و«هذا
ّ
ّ
اللون» ،و«سلمتك بيد الله» ،و«كلك على
وضعته في بؤرة الضوء،
بعضك حلو»ّ ...
ُ
ف �ي �م��ا ك � ّ�رس� �ت ��ه «إن � � ��ي خ� � ّ�ي� ��رت� ّ� ِ�ك» (ش �ع��ر
ن ��زار ق� ّ�ب��ان��ي) أح ��د أب ��رز امل �غ��ن�ين ال�ع��رب

طبعت أعماله
الفنية األغنية العربية
الحديثة

ع �ل��ى امل �س �ت ��وى ال �ج �م��اه �ي��ري .ت �ع� ّ�اون��ه
م��ع ص��اح��ب «أش �ع��ار م�ج�ن��ون��ة» ،م��ث��ل له
ً
م ��دخ�ل�ا إل ��ى ط��ري��ق ال �ش َ�ه��رة وال �ت �ف� ّ�وق،
ْ
َ
وم�ن�ح��ه ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة مل��وس �ق��ة قصائد
م�ف�ع�م��ة ب��ال �غ��واي��ة وال� �ح � ّ�ب ،ق �ف��زت ف��وق
ال�ث�ق��اف��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال �ق��وال��ب الشعرية
الجاهزة .مذ اقترن اسمه بنزار قباني،
ّ
تبدت بعض مالمح مشروعه املوسيقي
ّ
الذي تطور تدريجًا ،واهتدى أخيرًا إلى
مالمحه شبه النهائية .يخرج كاظم ّعن
امل��أل��وف أحيانًا ،وخصوصًا ل��دى تنقله
بني املقامات ،ويفاجئ املستمع بأصالته
وميله إلى التجديد في آن واحد (أغنية
ً
«زي��دي�ن��ي ع�ش�ق��ًا» ،م �ث�لا) .امل �ن��اخ الفريد
ال��ذي يتفاعل فيه الجمهور مع الساهر
في معظم حفالتهّ ،
يعبر عن حاجته إلى

ماذا عن دعم الثورة
المصرية؟
أعلن كاظم الساهر أنه لن يشارك
في املهرجان الغنائي الكبير «من
أجل مصر» ال��ذي سيقام قريبًا من
أجل دعم «ث��ورة  25يناير» .وجاء
ف��ي ج��ري��دة «التحرير» أن الفنان
العراقي قال إنه شعر بأن الجهات
املنظمة للمهرجان «غير جدية».
وقد أكد نجوم عرب آخرون غناءهم
ّ
والتبرع بأجورهم
في املهرجان
لدعم الثورة ،ومن بني هؤالء وديع
الصافي ،وجورج وسوف (الصورة)،
وهشام عباس ،وهيثم نبيل ،ومحمد
فؤاد ،وإيهاب توفيق ،وشيرين عبد
الوهاب ،ونجوى كرم ،وفارس كرم،
ورويدا عطية ،وأسماء املنور ...ومن
املقرر أن يقام املهرجان في «ستاد
ً
ابتداء من الخميس
القاهرة الدولي»
ّ
ويستمر أربعة أيام.
املقبل

س �م��اع أ ّغ �ن �ي��ات «ن�ظ�ي�ف��ة» وراق� �ي ��ة ،وق��د
ّ
عرف الفنان العراقي الشهير كيف يوطد
عالقته بالجمهور ،وينقلها إلى مستوى
احترافي.
ّ
وبالعودة إلى قصائد قباني التي غناها
ّ
ك��اظ��م ،ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن نجاحها
ك��ان نتيجة حتمية ل�ت�ن��اغ��م جميل بني
ال �ش �ع��ر وامل��وس �ي �ق��ى م��ن ج �ه��ة ،وال�ش�ع��ر
واألداء وال �ص��وت م��ن جهة أخ ��رى ،وهو
ّ
�ت حبيبتي»،
ما يتبدى في َ«كل عام وأن� ِ
ّ
و«ق��ول��ي أح��ب��ك» ،و«ال �ح� ّ�ب املستحيل»،
�دك» ...ننتبه
و«ف��ي م��درس��ة ال�ح� ّ�ب» ،و«ي� � ِ
ف � ��ي ب� �ع ��ض ه � � ��ذه األغ� � ��ان� � ��ي إل � � ��ى ن��زع��ة
ت�ج��اري��ة ،ونكتشف محاولة إع��ادة بناء
األغ �ن �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وف� ��ق رؤي � ��ة م �غ��اي� ّ�رة،
ُ
ّ
موسيقية مركبة ومسننة
تزاوج بني لغة ً
تفيض دي�ن��ام�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى اإلي�ق��اع
م��ن ج�ه��ة ،وب�س��اط��ة ت��دع��و املستمع إل��ى
ّ
ليس مطربًا
التأمل من جهة
أخرى .كاظم ّ
ّ
باملعنى الخاص جدًا للكلمة ،لكنه يجود
ف ��ي ت ��أدي ��ة ال ��وص�ل�ات امل �ق��ام �ي��ة ،وي�ت�ق��ن
«لعبة» التطريب (أغنية «أكرهها»ـــــ مقام
َ
ً
ال�ب�ي��ات��ي ،م �ث�لا) .ف��ي أغ�ن�ي��ت��ي «حبيبتي
لاّ
�ت» ،ث� ّ�م��ة ج �ن��وح نحو
وامل �ط��ر» و«إ أن � � ِ
التجريب ،والدمج بني املوسيقى الشرقية
وال �غ��رب �ي��ة ذات ال �ط��اب��ع األورك �س �ت��رال��ي.
يختلط الفرح بالحزن فيّ معظم أغنياته.
ليس غريبًا على هذا الفنان ـــــ الذي ورث
جرحًا لم يلتئم بعد في الوجدان العراقي
وال �ع��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن ي �ت� ّ
�وس��ل ال �غ �ن��اء لتفريغ
ّ
ش�ح�ن��ة األل� ��م وال � ًش �ج��ن ،وي �س��رب �ه��ا إل��ى
املستمع ممزوجة باألمل حينًا وبطابع
ّ
ّ
الحياة،
بحب
أحيانًا ،ينضح
ّ
«كرنفالي» ّ
وينتصر للحق وامل ��رأة واإلن �س��ان .غنى
ال �س��اه��ر ل �ب �غ ��داد ،وب � �ي� ��روت ،وس ��وري ��ا،
وال�ج��زائ��ر ،وت��ون��س ،واألردن ...اختلطت
ب��راءة ّالطفولة ودهشتها بإيقاع الهث،
ّ
«البنية»،
ولغة فنية ناضجة ،في أغنية
َ
وفيها قلب كاظم املعادلة ،مثبتًا إمكان
ال�غ�ن��اء ل�لأط�ف��ال ب ��أدوات تعبير جديدة
ن� ��وع� ��ًا م� � ��ا .ف � ��ي رص� � �ي � ��ده أك � �ث� ��ر م � ��ن 11
أسطوانة ،و 14أغنية وطنية.
ّ
إذا ت �خ��ف��ف ص ��اح ��ب «أن � ��ا ول �ي �ل ��ى» م��ن
ّ
َ
ُ
الشعبوية ّالتجارية ،فسيعد حتمًا من
أفضل املغنني الشعبيني العرب في هذا
ّ
نتصوره منذ اآلن في بيت الدين
العصر.
ّ
متجليًا ومنتشيًا ل��دى تأديته أغنيات
ب��ال �ف �ص �ح��ى وال �ل �ه �ج��ة ال �ع ��راق �ي ��ة .ل�ي�ت��ه
ّ
ي��ذك��ر العالم م��ن ّلبنان بمعاناة الجرح
الفلسطينية ،وي�غ��ن��ي («ي ��ا ق ��دس») من
شعر نزار قباني« :يا قدس يا مدينتي/
يا قدس يا حبيبتي /غ�دًا ...غدًا سيزهر
الليمون /)...(/ويرجع األطفال يلعبون».
ال�ل�ي�ل��ة وغ � �دًا ض�م��ن «م �ه��رج��ان��ات ب�ي��ت ال��دي��ن
الدولية» ـــــ لالستعالم01/365186 :

ريموت كونترول

كوكتيل غادة ...مع كوراساو

«الجديد»

< 21:30

تستقبل غادة عيد في برنامج «الفساد»
وزي��ر االقتصاد في جزيرة كوراساو
(تابعة لهولندا) عبد الناصر الحكيم
(ال� � �ص � ��ورة) .ك��ذل��ك ت �ت��اب��ع م ��ا ي�ج��ري
ف��ي منطقة ذوق مصبح (ك �س��روان ــــ
شمالي بيروت) ،والخالفات مع بلدية
املنطقة .وتضيء على املشاكل املتعلقة
باملنطقة الصناعية في الذوق.

لبنان يحمي حدوده البحرية

«املنار»

< 21:30

ي� �ط ��رح ع� �م ��اد م ��رم ��ل ف� ��ي ب��رن��ام��ج
«ح��دي��ث ال�س��اع��ة» ه��ذا امل �س��اء ،ملف
ّ
ّ
اللبنانية
البحرية
ال�ح��دود والحقوق
وامل � �ح ��اوالت اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�لاع �ت��داء
عليها ،ويضيء على خطط الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ح �م��اي��ة ه � ��ذه ال � �ح� ��دود.
وي�س�ت�ض�ي��ف ف��ي ال�ح�ل�ق��ة م�ج�م��وع��ة
من الخبراء ،واملحللني.

ّ
«رادار» مهند في السودان

«أخبار املستقبل»

< 21:30

يتابع مهند الخطيب في «رادار »360
ال�ت�ح��رك��ات ال��دب�ل��وم��اس� ّ�ي��ة وانعكاسها
ع�ل��ى ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي م��ع الصحافيني
اللبناني وليد شقير واملصري مأمون
فندي .ثم ينتقل إلى امللف املصري مع
ح�س��ن ن��اف�ع��ة .وي��رص��د م�لام��ح ال��دول��ة
الجديدة في جنوب السودان مع خبير
الشؤون األفريقية عطية العيسوي.

ليز سركيسيان وجهًا وقفى

Otv

< 20:30

تطل ليز سركيسان (إيمان ــ الصورة)
في برنامج «فاس وبروفيل» مع روبير
ف��رن�ج�ي��ة ،لتتوقف ع�ن��د تجربتها بني
ل �ب �ن��ان وم� �ص ��ر وت �ج �ي��ب ع ��ن أس �ئ �ل��ة
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال �ض �ي��وف ،وت �ش��ارك في
تقديم النشرة الفنية .وتتضمن الحلقة
ف� �ق ��رات «ك ��وم � �ب ��ارس» ،و«ب ��ورت ��ري ��ه»،
و«ضيعانن» ،و«ويكيليكس».

 nightclubbingمع كلود

mtv

< 20:45

ت �ض��يء ك �ل��ود أب ��و ن��اض��ر ه �ن��دي في
ب��رن��ام��ج «ت �ح �ق �ي��ق» ه ��ذا امل� �س ��اء ،على
ال �ح �ي��اة ال �ل �ي �ل� ّ�ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ف ��ي حلقة
س�ي��اح� ّ�ي��ة ب��ام�ت�ي��از .وت �ج��ول م��ع فريق
البرنامج على مختلف املالهي الليلية
املنتشرة في العاصمة ب�ي��روت ،وتبينّ
ك �ي �ف� ّ�ي��ة ت ��وزي ��ع امل�ل�اه ��ي ع �ل��ى م�ن��اط��ق
ّ
لبنانية أخرى.

من ّ
يهدد «الحلم املصري»؟

«القناة املصرية األولى» < 23:00
يناقش ب��رن��ام��ج «ال�ح�ل��م امل �ص��ري» فى
حلقته الليلة ما يحدث في مصر اآلن
من اعتصام وتظاهرات ،ويلقي الضوء
على بيان رئيس الوزراء عصام شرف
األخ � �ي ��ر وب � �ي ��ان امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري
َ
وردود الفعل الشعبية على البيانني.
ويستضيف عاطف كامل محمد أبو
الغار ،وعمرو الشوبكي (الصورة) .

