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ثقافة وناس

موسيقى

أمسية الليلة بقيادة المايسترو أندريه الحاج

نصير شمة ....صاحب األنامل النظيفة
بات ّ
غنيًا عن التعريف .هو اليوم الوريث األبرز للمدرسة العراقية في
العزف على العود ،أغنى الريبرتوار المكتوب بمؤلفات من توقيعه،
ّ
فقدم مساهمة قد تكون األبــرز عربيًا منذ مـحــاوالت القصبجي
العظيم والسنباطي
بشير صفير
مضت أقــل مــن ستة أشـهــر على آخر
زي ـ ـ ــارة ف ـن ـيــة لـ ـع ــازف الـ ـع ــود نـصـيــر
شـ ّـمــة إل ــى ل ـب ـنــان ،عـنــدمــا شـ ــارك في
أمسية «يا مال شام» (حفلة مشتركة
مــع املغنية الـســوريــة لينا شماميان
وعـ ـ ـ ـ ــازف الـ ـ ـع ـ ــود الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ش ــرب ــل
روحانا وآخرين) ضمن «مهرجانات
بيت الدين» الصيف الفائت .قبل ذلك،
أح ـي ــا املــوس ـي ـقــي ال ـع ــراق ــي أمـسـيــات
ك ـث ـي ــرة هـ ـن ــا ،ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـس ـن ــوات
أطر مختلفة ،منذ أولى
األخيرة وفي ٍ

سيقدم «العامرية» المستوحاة من
المجزرة التي ارتكبها أميركيون
بحق عراقيين عام 1991
حفالته الناجحة في «املركز الثقافي
ال ــروس ــي» فــي ب ـيــروت (ع ــزف منفرد
ق ـبــل ن ـحــو  15ع ــام ــا) .م ـس ــاء ال ـي ــوم،
يعود إلى العاصمة اللبنانية ّ
ليقدم
ً
بــرنــام ـجــا ك ــام ــا م ــن تــأل ـي ـفــه ،بــرفـقــة
«األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ال ــوط ـن ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
للموسيقى ال ـشــرق-عــرب ـيــة» بقيادة
امل ــاي ـس ـت ــرو أنـ ــدريـ ــه ال ـ ـحـ ــاج ،ع ــازف
العود في األساس.
نصير شـ ّـمــة املــولــود فــي الـعــراق عام
 1963بــات اليوم ّ
غنيًا عن التعريف.
هو الوريث األبرز للمدرسة العراقية

فــي الـعــزف على آلـتــه ،بعد عـقــود من
رفع آل بشير (جميل ومنير ثم نجل
األخـ ـي ــر ع ـم ــر) راي ـ ــة الـ ـع ــود ال ـعــراقــي
في املوسيقى العربية .إنها مدرسة
تـسـتـحــق وري ـث ــا م ــن طـ ــراز ش ـ ّـم ــة ،إن
كــان فــي الـجــانــب التقني أو الجانب
ال ـف ـنــي وال ـت ـط ــوي ــري ال ـ ــذي ي ـمــارســه
ضـيـفـنــا ب ـحــذر شــديــد يـقـيــه الــوقــوع
في االستهالك بحجة الحداثة (حيث
لعمر البشير شطحات).
نـصـيــر شـ ّـمــة صــاحــب أن ــام ــل نظيفة
ـاد أنـظــف فــي املــوقــف
فــي ال ـعــزف وأيـ ـ
ٍ َ
ً
ّالسياسي (غـيــر امل ـلــزم بــه أص ــا بما
أن ـ ــه يـمـتـهــن املــوس ـي ـقــى ال ال ـك ـل ـمــة)،
ح ـتــال األمـيــركــي لبلده
أك ــان قـبــل اال ٌ
مبني على ّ
ّ
توجهات
أو خالله .موقف
م ــن ال ـن ــوع ال ــذي ال يـمـكــن أن يخذله
تحليل ضعيف أو حسابات خاطئة،
أال وهــو الوطنية املنطقية وألــف باء
اإلنسانية :جيش أجنبي على أرض
ذات سيادة تعريفه في القاموس هو
«احـتــال» وممارسة االستبداد على
الناس األبرياء ُي ّ
سمى «ظلمًا» .بهذه
البساطة.
شمة آلته ّ
موسيقيًا ،أتقن نصير ّ
حد
البراعة الظاهرة للعيان بفعل تنفيذ
ّ
الجمل البسيطة أو املركبة بالسهولة
لكن الريبرتوار املكتوب للعود
ذاتهاً .
(مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ــآالت أخـ ـ ــرى كــال ـب ـيــانــو)
م ـحــدود نـسـبـيــا .وبـعـضــه ال يتعدى
ك ــون ــه ت ـمــري ـنــا خ ــال ـي ــا م ــن ال ـج ـم ــال،
وبعضه اآلخــر ال يمكن تقديم جديد

ّ
ّ
الضيق املتعلق
فيه إال فــي الهامش
ب ـح ـســن األداء (ك ـم ــا ف ــي املــوس ـي ـقــى
الكالسيكية الغربية).
ل ـ ــذا ،كـ ــان ال بـ ـ ّـد ل ـشـ ّـمــة م ــن تــوظـيــف
امتالكه للعود في مجال أكثر صرامة
من التقسيم واالرتجال على املقامات
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .أي ،إغ ـ ـنـ ــاء ال ــريـ ـب ــرت ــوار
املكتوب بمؤلفات مــن توقيعه .إنها
أصعب ّ
مهمة تعترض عازفي اآلالت
املعروفة بإطالالتها الفردية (بشكل
منفرد أو بــالــواجـهــة مــع آلــة أو أكثر
أو م ــع أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا) ،وع ـل ــى رأس ـه ــا،
فــي املوسيقى الـشــرقـيــة ،ال ـعــود ،قبل

ال ـك ـمــان وال ـقــانــون وال ـن ــاي وغـيــرهــا.
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن امل ــوس ـي ـق ــي
ال ـع ــراق ــي (امل ــؤل ــف ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة)
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أن ي ـ ـق ـ ـ ّـدم مـ ـس ــاهـ ـم ــة قــد
ت ـكــون األب ـ ــرز عــرب ـيــا م ـنــذ م ـحــاوالت
ال ـق ـص ـب ـج ــي ال ـع ـظ ـي ــم وال ـس ـن ـب ــاط ــي
(ونـ ـقـ ـص ــد فـ ــي ت ــألـ ـي ــف امل ـق ـط ــوع ــات
تـحــديـدًا ،ال فــي تلحني الـكـلـمــة) .أهــم
ميزة فــي التأليف املوسيقي عمومًا
ّ
هــي البنية أو الهيكلية .كلما ارتفع
ّ
الشعور بحضور ً هذه امليزة ،اشتدت
امل ـق ـطــوعــة م ـت ــان ــة ،ل ـتــأتــي فـتـ ّ
ـدعـمـهــا
بـنـسـ ٍـب مـتـفــاوتــة الـنـغـمــات الجميلة
وعفوية ارتباطها والشعور بحتمية

تـ ــوال ـ ـي ـ ـهـ ــا .بـ ـ ّـخ ـ ــاف ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـص ـبــح
ال ـتــأل ـيــف صـ ــف ن ــوت ــات ال مـعـنــى له
ّ
صحته على املستوى النظري
سوى
ً
(ربـيــع أبــو خليل م ـثــاال) .فــي الــواقــع،
ي ـم ـت ـلــك ن ـص ـيــر ش ـ ّـم ــة «ش ـي ـئ ــا» عـلــى
ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ل ـك ــن ق ـ ــوة ال ـتــأل ـيــف
عنده تتالشى نسبيًا في املقطوعات
الـ ـت ــي ت ــدخ ــل ف ــي تــرك ـي ـب ـت ـهــا ال ـف ــرق
(مجموعات صغيرة أو أوركـسـتــرا)،
مـ ـق ــارن ــة ب ـب ـعــض تـ ـج ــارب ــه امل ـم ـت ــازة
ف ــي ال ـتــأل ـيــف ل ـل ـعــود امل ـن ـف ـ ِـرد (حـتــى
ً
تلك املبنية على الـبــراعــة أوال ،كتلك
التي يعتمد فيها على العزف باليد
الـيـســرى فـقــط ،اسـتـنــادًا إلــى التقنية
الـ ـت ــي ط ـ ـ ّـوره ـ ــا مـ ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات
بـ ــدوافـ ــع إن ـس ــان ـي ــة تـ ـخ ـ ّـص م ـعـ ّـوقــي
الحرب من العازفني).
فــي أمسيته املرتقبة هــذا املـســاء في
ّ
سيقدم ِّ
مؤسس
«قصر األونيسكو»،
«بيت العود العربي» (مـصــر)1999/
م ـج ـم ــوع ــة أع ـ ـمـ ــال مـ ــن ت ــأل ـي ـف ــه مـثــل
«العامرية» الشهيرة (مستوحاة من
املجزرة التي ارتكبها أميركيون بحق
عراقيني في ملجأ العامرية العراقي
ع ــام  )1991و«مـ ــن ال ــذاك ــرة» و«عـلــى
ح ــاف ــة األلـ ـ ـ ـ ــم» ،و«تـ ـحـ ـي ــة ف ـي ـل ـم ــون»
و«طـ ـ ـ ــاب ص ـب ــاح ــك ب ـ ـغـ ــداد» (إع ـ ـ ــداد
أندريه الحاج) و«غـدًا أجمل» (إعــداد
ول ـي ــد ب ــو س ــرح ــال) وغ ـ ْي ــره ــا .يـبــدو
ّ
نصير ّ
عفويًا في وضع عناوين
شمة
أعـ ـم ــال ــه كـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ــرون ،إذ يـ ـق ــع عـلــى
نقيض أسلوب «الثالثي جبران» في
َ َ َ
نونة… تمامًا كإحساسه!
الع
* أمسية نصير ّ
شمة برفقة «األوركسترا
الــوط ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة لـلـمــوسـيـقــى ال ـش ــرق-
عــربـيــة» وق ـيــادة املــايـسـتــرو أنــدريــه الـحــاج:
 20:00مساء اليوم ـ «قصر األونيسكو»
(ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) .الـ ــدعـ ــوة عـ ــامـ ــة .ل ــاس ـت ـع ــام:
01/746939

ليالي المترو

ّ
عبد الكريم الشعار ...وحدي أنا والكاس!
نادين كنعان
«وح ـ ـ ـ ـ ــدي أنـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاس والـ ــدمـ ـعـ ــة
بـ ـعـ ـي ــون ــي ...ن ــام ــت عـ ـي ـ ّـون الـ ـن ــاس،
ْ
نامي يا عيوني»َ .مــن منا لم يسمع
بصوت جورج
ويحب هذه الكلمات ّ
التي ظنها الجميع
وسوف؟ األغنية
ّ
ـ ـ لـسـنــوات طــويـلــة ـ ـ أن ـهــا لــ«سـلـطــان
الطرب» ،ستعود إلى الواجهة اليوم،
لكن بصوت صاحبها األصلي :عبد
ّ
الشعار .في عام  ،1973أنهى
الكريم
امللحن وعازف البزق الشهير الراحل
مطر محمد عمله على أغنية «وحدي
أنا والكاس» التي كتب كلماتها إيلي
ش ــوي ــري ،وع ــرض ـه ــا ع ـلــى ال ـش ـ ّـع ــار.
على الــرغــم مــن إعجابه الشديد بها
تمريناته عليها وتسجيل جزء
وبدء
ّ
منها ،تحفظ الفنان الشاب (يومها)
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ن ـف ـس ــه فــي
برنامج «استديو الـفــن» الحقًا على
تأديتها لـ«أسباب شخصية ومراعاة
ل ـش ـع ــور ب ـع ــض املـ ـق ـ ّـرب ــن امل ـل ـتــزمــن
دينيًا وبسبب ظروف الحرب» ،وفق
مــا يـقــول فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار».
وحاملا ّ
تسرب مقطع من هذا العمل،
ّ
غناه جورج وسوف ،ليحظى بسرعة
ْ
َ
البرق بنجاح وحفاوة كبيرين ،حتى
باتت األغنية مرتبطة بـ«أبو وديع».
الـ ـي ــوم ،ب ـعــد م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن أرب ـعــة
عـ ـق ــود ،ات ـخ ــذ ع ـبــد ال ـك ــري ــم ال ـشـ ّـعــار
قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـق ــدي ــم األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـص ــوت ــه،
لـكــن بنسخة طــويـلــة طــربـيــة ،ضمن
َ
حفلتي «سـلـطـنــة» ،سيستضيفهما

«م ـتــرو املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـيــروت)
فــي  21و 28كــانــون الـثــانــي (يـنــايــر)
ال ـحــالــي .تــولـيـفــة الـنـسـخــة الـجــديــدة
ت ـح ـمــل تــوق ـيــع املــوس ـي ـقــي ال ـعــراقــي
خيام الالمي لناحية التوزيع ،وهي
بالطبع «أمينة للملحن األصلي مطر
ّ
محمد» ،وتشكل تحية لـهــذا الفنان
الـكـبـيــر الـ ــذي رح ــل بـصـمــت .الــامــي
س ـي ــراف ــق الـ ـش ـ ّـع ــار ع ـل ــى الـ ـع ــود فــي
هاتني األمسيتني ،إلى جانب عدد من
املوسيقيني ،هــم :محمد مطر محمد
(نجل مطر محمد) على البزق ،وبهاء
ضــو وإيـلـيــانــا ع ــوض عـلــى اإلي ـقــاع،

أعاد خيام الالمي
توزيع األغنية ضمن توليفة
أمينة لمطر محمد
وجهاد أسعد على القانون ،وخالد
عمران على الكونترباص.
في جلسة نهارية في مسرح املترو،
ّ
الشعار لـ«األخبار» أن الفكرة
أوضح
ُولـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـع ــد دردشـ ـ ـ ـ ـ ــات وجـ ـلـ ـس ــات
عـ ـم ــل ط ــويـ ـل ــة مـ ـ ــع امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ه ـش ــام
ج ــاب ــر .امل ـط ــرب الـلـبـنــانــي املـخـضــرم
ّ
ال ــذي يعتبر أن الـتـجــويــد واإلن ـشــاد
الصوفي هما مدرسة في الغناء ،ال
ُيـخـفــي حماسته الـكـبـيــرة ل ــ«وحــدي
أنــا وال ـكــاس» الـتــي ي ــدور لحنها في
فلك الفالمنكو .منذ عام ّ ،2013
يقدم
الـشـعــار فــي امل ـتــرو أمـسـيــات طربية

لكالسيكيات طــربـيــة ألم
مخصصة
ّ
كلثوم بغالبيتها .لكنها من دون شك
حماسة ممزوجة بـ«رهبة وارتباك»،
تمامًا كما يحدث في كل ّ
مرة يستعد
فيها صاحب أغنية «صعب املنال»
ل ـل ـق ــاء الـ ـجـ ـم ـه ــور م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .م ــزي ــج
امل ـش ــاع ــر امل ـت ـنــاق ـضــة هـ ــذا ن ــاب ــع من
«إحساسي ّباملسؤولية» الذي ال يزال
كبيرًا ،رغم أنه من أبرز األسماء التي
صنعت الحالة الغنائية الطربية في
ل ـب ـنــان ،ورف ـض ــت ال ـنــزعــة الـتـجــاريــة
واالسـتـهــاكـيــة ال ـســائــدة فــي مشهد
صناعة الفن في لبنان.
يــرى عبد الكريم الـشـ ّـعّــار فــي «مترو
املــدي ـنــة» ف ـضـ ً
ـاء ومـتـنــفـســا ضــروريــا
ّ
للفنانني الـشـبــاب ،ويشكل بالنسبة
إل ـي ــه ب ــاب ــا ل ـل ـقــاء ج ـم ـهــور ج ــدي ــد من
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وال ـع ـم ــري ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ـش ّـبــاب
الذين أدهشه ّ
«حبهم للطرب وتأثرهم
ب ــه» .وفــي هــذا امل ـكــان ،يـنــوي الكشف
خ ــال ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ع ــن امل ــزي ــد من
أغانيه غير املعروفة ،أو تلك التي لم
تحظ بشهرة واسعةَ .
ومن يدري ،قد
نكون في املستقبل أمام ألبوم كامل،
وتلفزيونية
ُناهيك عن مشاريع فنية ّ
تطبخ على نار هادئة ،ويفضل عدم
ّ
التطرق إلى تفاصيلها حاليًا.
ّ
* عبد الكريم الـشـ ّـعــار يغني «وح ــدي أنا
والكاس» 21 :و 28كانون الثاني ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
التاسعة
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

