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ثقافة وفنون

عريجي يطلق المتحف اللبناني االفترا�ضي ّ
للفن الحديث
استضاف «متحف سرسق» قبل
ظهر أم��س ،مؤتمرا ً صحافيا ً عقده
وزير الثقافة ريمون عريجي ،لمناسبة
إطالق المتحف اللبناني االفتراضي
للفنّ الحديث ،بشكل متزامن في ك ّل من
بيروت وبيونس آيرس ولندن وروما
وباريس ومدن أخرى حول العالم،
وذل��ك بحضور سفيرة إسبانيا في
لبنان ميالغروس هرناندو ،المديرة
العامة باإلنابة للشؤون الثقافية
في وزارة الثقافة إفراز الحاج ،مدير
ع��ام اآلث���ار سركيس خ���وري ،مدير
مركز اإلنسانيات الرقمية في جامعة
البلمند إيلي ضناوي ،وعدد من أهل
الفنّ والثقافة.
وأدلى عريجي بتصريح جاء فيه:
«م��ن أس��س العمل التي نؤمن بها،
المشاركة بين القطاع العام والقطاع
الخاص بجميع أطيافه :جامعات
وجمعيات وشركات وأفراد ،خصوصا ً
في ميدان الثقافة التي هي بالفعل
الميدان األول لتفاعل تعاون كهذا،
باعتبار أن وزارة الثقافة ال تصنع
الثقافة بل تواكبها وتشجعها وتجد
لها اإلطار األنسب لنم ّوها .فالثقافة
هي فعل المثقفين والمبدعين.
من أول تولي مهامي اكتشفت ثروة
تمتلكها ال��وزارة من مجموعة قيّمة
من اللوحات والمنحوتات ،ولكنها
ل�لأس��ف ك��ان��ت مهملة ومحفوظة
بطريقة غير سليمة ،فباشرنا العمل
على أكثر من صعيد:
ـ وض��ع ج���ردة علمية وشفافة،
ليس فقط للتعداد إنما لوصف الحال
أيضاً.

ـ إعادة تأهيل المستودع المركزي
وفقا ً ألعلى المعايير في هذا المضمار،
وهذا ما بدأ فعالً من مجلس اإلنماء
واإلعمار.
ـ مشروع ترميم اللوحات بالتعاون
مع جمعية  .Appealفي الموازاة،
أردنا في الوزارة ـ من ضمن مهامنا في
نشر الثقافة والفن اللبنانيين ـ عرض
هذه المجموعة القيّمة ووضعها في
متناول الجمهور في لبنان واالغتراب،
عبر استعمال التقنيات الحديثة،
فأنشأنا بالتعاون مع جامعة البلمند
ـ كلّية ألبا ،المتحف االفتراضي الذي
أطلقناه في السنة المنصرمة».

وأض����اف :إلب��ق��اء ه���ذا المتحف
بتفاعل دائم ،نعلن اليوم أ ّنه أصبح
م��ن الممكن ال��دخ��ول إل��ى المتحف
ع��ب��ر « »IPADو«»Iphone
و« »Androidإل�����خ ...وه��ن��اك
تطبيق « »Applicationخاص
بهذا الموضوع .كما أصبحت اللغة
اإلسبانية متو ّفرة ،وه��ذه المسألة
مه ّمة لنا ن��ظ��را ً إل��ى وج���ود جالية
لبنانية مهمة تتكلم اللغة اإلسبانية
ولعالقتنا الوثيقة مع إسبانيا .أما
ال��ح��دث الثالث واأله���م فهو إط�لاق
موسم المعارض االفتراضية ،بمعنى
سنخصص ـ كما تفعل المتاحف
أننا
ّ

التقليدية ـ غرفة افتراضية الستضافة
مجموعات خاصة وفنانين شباب،
بحسب الوتيرة التالية :ثالثة أشهر
لعرض مجموعة خاصة معيّنة ،ومن
بعدها ثالثة أشهر لعرض مجموعة
لفنان أو فنانة من الشباب .والهدف
بالنسبة إلى المجموعات الخاصة
إلقاء الضوء على ما يختزنه لبنان
من مجموعات فنية قيمة .وبالنسبة
إلى الفنانين الشباب ،سنخلق منصة
تساعدهم في نشر ف ّنهم وإبداعهم
تماشيا ً مع أهداف وزارة الثقافة.
واليوم ،يسرنا إعالن أنّ المجموعة
الخاصة األول���ى التي يستضيفها

«داع�ش» وق�صائدنا ...فنون الظلم في «ال�سلفية ال�شعرية»
المتحف االفتراضي ،هي مجموعة
الفنان الرائد جورج قرم ،الذي تكرم
الوزير السابق جورج قرم بالسماح
لنا بعرضها ،ول��ه م� ّن��ا ك��ل الشكر
والتقدير.
ث ّم شرح ضناوي التطبيقات التي
يمكن عبرها الدخول إل��ى المتحف
االفتراضي عبر الهواتف الخلوية،
الف��ت �ا ً إل��ى أن ال��م��وق��ع اإللكتروني
للمتحف يتض ّمن شروحا ً تفصيلية
عن األعمال المعروضة وعن الفنانين
الذين قاموا بها ،باللغات العربية
واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
م��ش��ي��را ً إل���ى تخصيص ك��� ّل فنان
بمساحة خاصة به تناسب أسلوبه.
وإل���ى أن المتحف يتض ّمن 400
لوحة.
وتحدّث أيضا ً الوزير السابق قرم
عن جدّه جورج ووالده داود ـ الفنانان
التشكيليان ـ وعن مسيرتهما الفنية،
�وج��ه ج��دّه إل��ى روم��ا ووال��ده
وق��د ت� ّ
إلى باريس لدرس فنّ الرسم .الفتا ً
إلى تأثر ك ّل منهما بنمط فنّ الرسم
في المدينة التي تتلمذ فيها .وأشاد
بافتتاح المتحف االفتراضي للرسم
ألنه يضع لبنان على الخريطة الفنية
العالمية.
ثم تحدث عميد كلّية «ألبا» أندريه
بخعازي ع��ن مساهمة الكلّية في
إنشاء المتحف الذي يساهم في إنماء
الفن والثقافة في لبنان.
للمزيد م��ن المعلومات ،يرجى
ّ
االط��ل�اع على ال��م��وق��ع اإللكتروني
للمتحف االفتراضي:
www.artmodernemv.gov.lb

ّ
تذكاري لريمون جبارة في «�سيدة اللويزة»
�صب
ُن ٌ
رفعت جامعة سيدة اللويزة الستارة عن نصب تذكاري للفنان
المبدع ريمون جبارة في الذكرى السنوية األولى لغيابه ،وذلك
خالل لقاء أقيم للمناسبة في «قاعة عصام فارس» ،حضره إلى
جانب عائلة الراحل ،رئيس الجامعة األب وليد موسى وحشد
كبير من الفنانين والمثقفين ور ّواد المسرح في لبنان.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب ألقتها مديرة العالقات
العامة والشؤون الثقافية في الجامعة الدكتورة ندى سعد
صابر ،تحدّث نائب رئيس الجامعة لشؤون الثقافة والعالقات
العامة سهيل مطر ،فاعتبر أنّ ريمون جبارة لم يكن غريبا ً على
هذه الجامعة وليس ضيفاً ،كان أستاذا ً لمادة المسرح .مزعج
هو أحياناً ،وقح ،حاد؟ صحيح ،إ ّنما ألنه هكذا ،هو مبدع ك ّل يوم
كان يولد جديدا ً ويبدع جميالً ويه ّز الضمير والبدن معاً .ما مشى
تدجن في غابة الرعب واإلرهاب .كان
ريمون في الصف يوما ً وال ّ
رجل التحدّي والتصدّي ،وأكثر تحدّياته هي لنفسه ،ولبقايا هذا
الجسد الملعون.
قصار كلمة المسرح اللبناني ،لفتت فيها
وألقت الممثلة جوليا ّ
إلى أنّ ريمون جبارة كان ممثالً المعا ً ومخرجا ً ومف ّكرا ً وناقدا ً
وأستاذاً ،ربط اسمه بألقاب كثيرة :الساخر ،الالذع ،الفوضوي
يميني ،صانع أحالم المسرح ،سيد الكوميديا السوداء،
بمزاج
ّ
العبثي .فكان دائما ً فنانا ً خارج السرب غير قابل للتصنيف ،يغ ّني
وجعه مثل البدو في الصحراء ،واالبداع عنده وجع ،لهذا هو سوء
تفاهم مع الله والوجود واالنسان .مشيرة إلى أنّ مسرحيات
ريمون جبارة كانت تتكلّم عنه بصدق المؤمن ،لذا ارتفع فوق
الهزائم مح ّوال ً معاناته إلى إبداعات حقيقية.
واستشهدت قصار بالممثلة الراحلة رضا خوري التي وصفت
ريمون جبارة بأنه يتواقح ببراعة على يوميات اإلنسان ،فيعبث
بالمألوف ليخترق جدار الصمت إلى سهول خضراء هي مملكة
اإلنسان األصيلة.
أما غابي جبارة شقيق الراحل ،اآلتي من الغربة ،فشكر الجامعة
ورئيسها األب وليد موسى ونائب الرئيس سهيل مطر وكل الذين
ساهموا في تأمين معطيات هذا اللقاء ونجاحه .كما شكر للنحات

المبدع رودي رحمة دقة إزميله في رسم الراحل برونزياً ،ليكون
نصبا ً في باحة العظماء والمبدعين من رجاالت لبنان الكبار،
وشكر نصري براكس الذي شارك في الوثائقي المص ّور عن ريمون
جبارة.
وجه الممثل
وقبل أن ترفع الستارة عن النصب التذكاريّ ،

رفعت طربيه رسالة إلى الراحل الكبير ريمون جبارة ،واصفا ً
ما يجري في بالدنا حاليا ً من اهتراءات وانقسامات ،ال سيما في
مرحلة االنتخابات البلدية واالختيارية التي ستبدأ مسيرتها
األح��د المقبل .مستذكرا ً معه بعض المحطات من المسيرة
المسرحية والوطنية والصداقة اإلنسانية.

«خاتون»� ...صراعات نجوم �سورية ولبنان في الحارات الدم�شقية
أمين حمادة
أطلقت شركة «غولدن الين لإلنتاج الفني» اإلعالن الترويجي «البرومو»
الخاص ،غير النهائي ،بمسلسل «خاتون» الشامي ،من تأليف طالل مارديني،
ومعالجة درامية لسيف حامد ،وإخراج تامر إسحق.
تدور أحداث «خاتون» عبر مشهدية «فانتازيا شامية» بعيدة من النمطية
حب ملحمية بين ثنايا الثأر وصراعات
التي سادت صورة «الحارة» ،حول قصة ّ
السلطة والقيم والحرب ،والعادات والثورة ضدّها عبر تجارب ونماذج إنسانية
واقعية ،على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى  60حلقة.
وظهرت في «البرومو» مشاهد خارجية كثيرة ،األمر الذي لم تألفه كثيرا ً
أعمال «البيئة الشامية».
وإلى جانب الكثير من المواقف المؤثرة ،تميّز «البرومو» بالكثير من مشاهد
الحركة والمعارك باألسلحة البيضاء والحربية والتفجيرات وإضرام نيران
ضخمة تؤدّي إلى احتراق الحارة ،إضافة إلى استخدام المؤ ّثرات الخاصة.
يض ّم «خاتون» ترسانة من النجوم السوريين والعرب من أبرزهم :باسم
ياخور ،سالفة معمار ،كاريس ّ
بشار ،سلّوم حداد ،كندة حنا ،ميالد يوسف ،أيمن
رضا ،زهير رمضان ،جيني إسبر ،شكران مرتجى ،نادين تحسين بك ،معتصم
النهار ،وائل أبو غزالة ،طالل مارديني ،يزن السيد ،فادي صبيح ،علي س ّكر،
صطوف ،يزن خليل ،أريج ّ
أمانة والي ،فادي زغيب ،غادة بشور ،علي ّ
خضور،
براء الزعيم ،فادي الشامي ،رشا بالل ،وسيزار القاضي وغيرهم من سورية.
ومن لبنان :يوسف وورد الخال ،طوني عيسى ،بيار داغر ،وغنوة محمود.

�سوق للكتب القديمة
في �شارع مونو
دعت «جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب» ،إلى
المشاركة في «سوق الكتب القديمة» (بازار).
وذلك يوم السبت المقبل  7أيار الحالي ،حيث
سيعرض أدباء وك ّتاب مجموعاتهم الخاصة للبيع
بأسعار مخ ّفضة جداً.
س��س السوق منذ سنتين تقريبا ً بدعوة من
أُ ّ
مكتبة «ريكتو فرسو» للفنون الجميلة ،ومتحف
أسسهما الناقد الفني سيزار
«مقامات» ،اللذين ّ
ن ّمور.
ويُقام السوق ي��وم السبت األول من ك� ّل شهر
في شارع مونو ـ األشرفية ،من العاشرة صباحا ً
وحتى السادسة م��س��اءً ،مقابل مكتبة «ريكتو
فرسو» ،إلى جانب الموقف ،في نهاية شارع مونو
قرب كاتدرائية القديس يوسف لآلباء اليسوعيين،
وذلك تشجيعا ً للمطالعة ودعما ً لألدباء والك ّتاب.
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من مأثورات الفيلسوف اإلغريقي سقراط قوله:
صحة
«تبدأ الحكمة حين يبدأ اإلنسان بالسؤال عن
ّ
موروثه وعن الحقائق المق ّررة» .وحين كان الفيلسوف
الصيني منشيوس يُسأل عن مراجعة أفكاره وتعديلها
ّ
كان يقول« :كان ذلك م � ّرة ...واآلن م ّرة أخ��رى» .أما
الصيني اآلخر الفيلسوف كونفوشيوس فكان يردّد:
ّ
«ال يمكن أن يتبع الناس إلى األبد نجما ً واحدا ً أشار
إليه رجل آخر».
بهذا المعنى ،أدرك فالسفة اليونان والصين
خطورة البقاء على التقليد ،فما كان باألمس هو ابن
األم��س .وهو ما يناقض العقل العربي الذي يش ّكل
الشعر مك ّونه األس��اس ،وهذا ما يراه أدونيس حين
يقول إن الشعر هو التراث األعظم واألكثر تعبيرا ً عن
الشخصية العربية .وبهذا المنحى يذهب إبن خلدون
(  1332ـ  1406م) في «المقدمة» قائالً« :إن فنّ
الشعر كان شريفا ً عند العرب ،ولذلك جعلوه ديوان
علومهم وأخبارهم» .ويشرح ابن صاعد األندلسي في
كتابه «طبقات األمم» عالقة العرب بالفلسفة فيقول:
«أما علم الفلسفة ،فلم يمنحهم الله منه شيئاً ،وال هيّأ
طباعهم للعناية به».
في كتابه «الثابت والمتح ّول» ،يتحدّث أدونيس
عن اتباعية العقل العربي في الخالفة والسياسة،
والس ّنة والفقه ،والشعر والنقد .أما الشاعر التونسي
أب��و القاسم الشابي فيقول« :ك��ل ما أنتجه العقل
العربي كان مطبوعا ً على غ��رار واح��د ،ومصطبغا ً
بصبغة واحدة» .وال يبتعد أمين الريحاني ع ّما سبق
ذكره ،إذ يرى أنّ «الشعر العربي لم يعد في مجمله
غير أص���داء ألص���وات الشعراء الماضية وأشباح
أللوانه وأشكاله».
ضمن ه��ذا ال��س��ي��اق ،يمكن االستعانة بإحدى
القواعد الفقهية القائلة «إن ما أقفله السلف ال يفتحه
الخلف» ،وإسقاطه على م��دارات القصيدة السلفية
العربية ،حيث يتموضع الظلم كمفهوم راس��خ في
قصائد «السلف الصالح» ،بحيث يتبدّى الظلم عقيدة
متوارثة في العقل العربي .وفي ذلك قال الشاعر
الجاهلي عمرو بن كلثوم :
لنا الدنيا وما أمسى عليها
ونبطش حين نبطش قادرينا
بغاة ظالمين وما ُظلمنا
لك ّنا سنبدأ ظالمينا
وعلى خطى عمرو بن كلثوم يقول زهير بن أبي
سلمى:
ومن ال يذد عن حوضه بسالحه
الناس يُظلَم
يُهدم ومن ال يَظلم
َ
تلك الدعوات الصريحة التي تربط أسباب العيش
بممارسة الظلم ،ال تتيح لشريعة التسامح منفذا ً أو
سبيالً ،ولذلك ينشد عنترة العبسي:
فإذا ظلمتُ فإن ظلمي باسل
م ّر مذاقته كطعم العلقم
وبما أن الظلم مفتوح على المطلق ،فإنه ال يستثني
حي وحيد ومتف ّرد
األقربين .فالظلم في هذه الحال ّ
ومنفرد .ولعل لوعة الشاعر طرفة بن العبد المتمثلة
في شكواه من سلطة الظلم القرابية ،توجز ذلك في
واح��د من أشهر أبيات الشعر العربية الممتدة من
العصر الجاهلي إلى اليوم ،بقوله:
وظلم ذوي القربى أش ّد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المه ّند
وبحسب جرجي زي��دان في كتابه «تاريخ آداب
اللغة العربية» ،فقد حافظ األمويون على مقتضيات
ال��ب��دواة .وه��و أم��ر ي��راه أيضا ً عمر ف��روخ في كتابه
«تاريخ األدب العربي» إذ يقول«:إن البداوة ظلت
غالبة على الشعر األم��وي» .وال يخرج أبو القاسم
الشابي عن المقولة ذاتها فيؤكد أنّ «آداب العصر
الجاهلي».
األموي ظلّت شبيهة بآداب العصر
ّ
يقول أب��و ال��ه�لال العسكري ف��ي كتاب «دي��وان
المعاني» إن أجود ما قيل في الرجل الحازم (الظالم)
ما قالته زينب بنت الطثرية :
إذا ج ّد عند الج ّد أرضاك جدّه
وذو باطل إذ شئت ألهاك باطله
يس ّرك مظلوما ً ويرضيك ظالما ً
وك ّل الذي حملته فهو حامله
إال أنّ األخطل ،أحد أضالع مثلث الشعر األموي،
تصل به عقيدة الظلم إلى ذروة السخرية في ذ ّم قبيلة
«زيد الالت» ،لكونها من ذوات الشوكة الضعيفة واليد
المغلولة .فيذ ّمها باطنا ً ويمدحها ً ظاهرا ً فيقول :
قبيلة ما يغدرون بذ ّمة
وال يظلمون الناس مثقال درهم
ومن مشهورات األخطل مدحه استبداد يزيد بن
معاوية في قصيدة مطلعها :
صحا القلب إال من ظعائن فاتني

بهن أمير مستب ّد فأصعدا
وقريب من قول األخطل ،يمدح الفرزدق ،الحجاج بن
يوسف ،مفاخرا ً بأن الحوامل يجهضن ما في بطونهن،
لو أزبد الحجاج وأوعد وهدّد .يقول الفرزدق :
إذ وعد الحجاج ،أو ،ه ّم ،أسقطت
مخافته ما في بطون الحوامل
وفي قصيدة أخرى يقول :تعلم إنما الحجاج سيف
تجذ به الجماجم والرقابا
في «السلفية الشعرية» يمتد مديح الظلم العالي
الحب والغزل .وفي ذلك ينقل أبو الفرج األصفهاني
إلى
ّ
في كتابه «األغاني» عن الخليفة العباسي هارون
الرشيد ،سؤاله عن أحسن بيت شعر لعاشق ظالم
متع ّتب على حبيبه المظلوم .فيقال له قصيدة لجميل
بثينة ،وفيها:
ومن ل ّذة الدنيا وإن كنت ظالما ً
عناقك مظلوما ً وأنت تعاتبه
وعلى ما يروي األصفهاني ،أنّ هارون الرشيد طلب
من الراوي إعادة القصيدة حتى حفظها .
وحين انتهى هارون الرشيد من االستماع لقصيدة
مغ ّناة لعمر بن أبي ربيعة يقول فيها:
ليت هندا ً أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا مما نجد
واستبدّت م ّرة واحدة
إنما العاجز من ال يستب ّد
ق��ال ه���ارون ال��رش��ي��د :ف��ع�لاً ،إنما العاجز م��ن ال
يستبدّ.
في العصر العباسي ،استقرت عقيدة الظلم في
السلفية الشعرية ،كما في سلفيه األموي والجاهلي،
وفي ذاك يقول ابن ميادة :
لو أنّ جميع الناس كانوا بتلعة
وجئت بجدّي ظالم وابن ظالم
لظلّت رقاب الناس خاضعة لنا
سجودا ً على أقدامنا بالجماجم
ولئن كانت عقيدة الظلم تعني في أحد وجوهها
إسقاط الفعل من األق��وى على األض��ع��ف ،فهي في
وجهها اآلخر تعني قابلية الضعيف لتلقي الفعل من
األقوى ،وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني:
وبعض الظالمين وإن تناهى
شهي الظلم مغتفر الذنوب
ّ
وفي إحدى رسائله لسيف الدولة يقول:
وعاملني بإنصاف وظلم
تحب
تجدني في الجميع كما
ّ
ربما لم يبلغ تأصيل «السلفية الشعرية» لعقيدة
الظلم ،مبلغ ما قاله «عظيم الشعراء العرب» ،أبا
الطيب المتنبي ،حين يقول:
والظلم من شيم النفوس وإن
تجد ذا ع ّفة فلعلّة ال يظلم
ويعلّق على ذلك بطرس البستاني في كتابه «أدباء
العرب في األعصر العباسية» قائالً« :وهذا قول من
يرى أن الش ّر كامن في النفس البشرية» .ويختصر
ابن الرومي ذلك بقوله:
والشر بين الناس مشترك
والخير فيهم غير مشترك
يكمل الشاعر العراقي الحديث كاظم الدجيلي ما
كان سبقه إليه ابن الرومي قبل ألف سنة ،فيقول:
تج ّنب الش ّر ال خوفا ً وال طمعا ً
والشر في النفس قبل الخير قد طبعا
فيما أحمد شوقي يزيّن ظلم الفراعنة حين ينظم
شعرا ً للهرم فيقول:
هو من بناء الظلم إال أنه
يبيّض وجه الظلم منه ويشرق
في كتابه «اتجاهات الشعر العربي المعاصر»
يقول الناقد إحسان عباس إن كثيرين من الشعراء
العرب المعاصرين أصابتهم الحيرة حيال الموقف
من التراث .ومنهم سميح القاسم حين يقول:
دم أسالفي القدامى لم يزل يقطر م ّني
وصهيل الخيل ما زال وتقريع السيوف
فيما توفيق زياد يقول:
إن كسر الردى ظهري
وضعت له صوانة من صخر حطين
أما عبد الوهاب البياتي فال يرى في المدينة التي
تعج
هي نقيض ال��ب��داوة س��وى ما يقوله :ملعونة
ّ
بالذباب واألصغار والحريم
تفتح للغزاة ساقيها وللطغاة
إذاً ،هو الماضي المقيم في الحاضر ،حيث ال تغيّر
وال تبديل إال بما ق ّل وانحصر ،وفي ذلك يقول الشاعر
المصري حافظ إبراهيم:
ونحن كما غ ّنى األوائل لم نزل
نغ ّني بأرماح وبيض وأدر.
ومع ذلك يسألونك عن «داعش»!
 كاتب لبناني

«ميول» جاك مينا�س في �أغنية �شعبية
جهاد أيوب
ن ّفذ المغ ّني ج��اك ميناس منذ أي��ام ،أغنية لبنانية
شعبية بعنوان «شو بدّك بميولي» ،من كلمات الدكتور
إيلي م .بيطار وألحانه .وقد أحدث عنوان األغنية جدلية
فنية ح��ادّة بين بعض الفنانين واإلعالميين ،منهم من
رفض الفكرة وتحديدا ً العنوان ،وآخرون تقبّلوها لجديدها
مضمونا ً ولحنا ً و«جرأ ًة».
«شو بدّك بميولي» ،أغنية اعتمدت اللون اللبناني من
موسيقي ج��اذب ينسجم مع طبيعة الكالم
خالل سكب
ّ
الملحن أن يقدّمها
الشعبي المن ّمق والجميل ،وقد تع ّمد
ّ
بـ«كوبليه» رشيق والف��ت يش ّد المستمع ،ويعيده إلى
الغناء الجميل بعيدا ً عن ضجيج موسيقى اليوم .حاول
الملحن أن يقدّم جملة لحنية رشيقة ذات نغمة غنية
ّ
تبقى في السمع وتردّد عبر اللسان كأنها ن ّفذت كي تبقى.
والغاية أال يحدث انفصاما ً بين الجملة اللحنية وكالم
الشعر ،كما يحدث في غناء هذه المرحلة حيث الكالم في
واد وتركيبة ضجيج اللحن في وديان ،ال انسجام بينها
وعلى المتلقي أن يصمد ،ويرتكب إثم السمع إلى حين
ّ
والنط والجنون
تصويرها مع مجموعة تتعمد الرقص
يضاف إليها نساء عاريات ...وهات يا صراخ.
ال تعتمد األغنية على فرض العضالت الموسيقية ،وال
تتعمد استخدام العُ َرب المزعجة في أداء المطرب ،بل ر ّكزت
على إيصال اللحن الشعبي بهدوء ،وأن يتقن المطرب
عُ َربه ومفرداته لوضوح الصور الشعرية ،وهذا ساعد في
يحب
غني وجاذب .ومن ال
تقديم العمل على طبق
ّ
شعبي ّ
ّ
هذه النوعية من فنّ الغناء ال يصاب باالنزعاج ،وسيعيد
االستماع إليها من دون تع ّمد بل بإرادته ،وذلك لفقداننا
هذه النوعية من الغناء الشعبي القريب من الناس منذ
سنوات خلت.
كما ال ب ّد من اإلش��ارة إلى أن عنوان االغنية «شو بدك
بميولي» سبق األغنية لجرأته ،وك��أن االعتراف بشيء
أصبح جريمة ،وت��ن��اول بعض ال��زم�لاء بالهجوم على
األغنية قبل أن تطرح في األس��واق العربية واللبنانية،
وقبل االستماع إليها فقط لمجرد االسم متجاهلين أن لعبة
الميديا مهمة في مثل هذه الظروف الصعبة اعالميا ً وفنيا ً
وتجارياً ،وهذا الجدال والنقد السلبي وااليجابي خدم

االغنية ،ولم يض ّرها.
على الصعيد الفني األغنية تعيد المستمع إلى مرحلة
السبعينات من نجاحات الغناء اللبناني والعربي،
وبشكل خاص إلى أجواء الملحن فيلمون وهبي وكيفية
استطاعته مخاطبة الجميع م��ن دون تكلف وتص ّنع
وفبركات أللحانه .أغنية اعتمدت الحالة الشعبية بامتياز
وبعفوية لذلك سهلة المنال ،وصعبة األداء أي غناء
السهل الممتنع .إضافة إلى غناء جاك وهو الذي يعتمد
على الغناء واالج��واء الغربية ،وشهرته هناك واسعة
وباالخص في ألمانيا وبريطانيا وأستراليا ،ورغم تمرسه
الغناء مع التقنيات العالمية في موسيقى الغرب ،أص ّر أن
يرافق «شو بدك بميولي» ببساطة االداء والتوزيع ،وهدوء
انفعاالته وفرح انسجامه مع أداء الكالم الشعبي النظيف.
أداء غير متكلّف ،وانسجام ناعم مع طبيعة اللحن واالجواء
الشعبية .ورغم أنّ االغنية ن ّفذت ،وتم طبخها في ألمانيا،
احتفظ فريق العمل على الروح الشرقية فيها بامتياز ،وهذا
ساعد في إيصالها بسهولة إلى اآلذان.

