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موسيقى

جان ميشال جار ...في (أسواق) بيروت
الفنان الظاهرة في بالد «سوليدير» ،يحيي
السبت بالصوت والضوء استعراضًا ضخمًا
تصل بطاقاته إلى مئتي دوالر أميركي،
ً
احتفاء باملدينة التي يتعانق فيها ــ على
ما يبدو ــ «التاريخ واملستقبل» .قليل من
الـ«أوكسيجني» ينعش قلب لبنان!
هالة نهرا
امل��وس�ي�ق��ي ال�ف��رن�س��ي ال ��ذي استحال
ظ��اه��رة ك��ون� ّ�ي��ة ،ي �ع��ود إل ��ى بيروت،
ح � � �ي� � ��ث ك � � � � ��ان م � � � � �ق� � � � � ّ�ررًا أن يحيي
اس �ت �ع��راض��ه ال �س �م �ع��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ البصري
ال� �ض� �خ ��م (ك � ��ال � � �ع � ��ادة) ،خ �ل � ّ�ال شهر
ُت� ّ�م��وز (ي��ول�ي��و) امل��اض��ي .ل�ك��ن املوعد
أ ّج � ��ل ألس �ب ��اب ت�ق�ن�ي��ة ك �م��ا ق �ي��ل لنا.
وه��ا ه��و ي �ع��ود أخ �ي �رًا ب�ع��د ُ 17عامًا
ُ
واضطهدت...
إل ��ى م��دي�ن��ة «ج��رح ��ت ً
ّ
وعادت لتلبس ثوبًا جميال» على حد
قوله ...يعود في حضن «سوليدير»،
ليضع الثقافة في إطارها الترفيهي
والترويجي الذي ينطبق تمامًا على
فلسفة الجهة الداعية ونظرتها إلى
ب �ي��روت ،ب ��ؤرة االس �ت �ه�لاك والترفيه
االستثمار العقاري.
ّو...
ّ
إن� ��ه امل ��ؤل ��ف ال �ف��رن �س��ي ج ��ان ميشال
ج � ��ار ( ،)1948ج � ��اء ي � �ت � ّ�وج افتتاح

اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن� ّ�ي��ات ،كان
أوجهما.
ال� �ه ��ارد روك وال �ب��ان ّ��ك ّف��ي ً
يني م� ّ�رة رغبة
املوسيقي الست
أعلن
ّ
تجاربه،
�ض
�
ع
�
ب
�ن
�
م
�ص
�
�ل
�
م
�
ت
�
ل
ا
ف ��ي
ً
ّ
ف��اع �ت �ق� ً�دن��ا أن � ��ه س �ي �ج �ت��رح مساحة
تجريبية ذات عالقة ّعميقة مع اللغة
املوسيقية نفسها ،لكنه ّلم يفعل.
دأب على اج�ت��رار رؤي��ة فنية أحادية
ّ
ـ«تقنيات
البعد ،على رغم استعانته ب

م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة» (ل� �ي ��زر ،و ّص� ��ور ثالثية
األب� � � �ع � � ��اد)! وه� � ��و ي � ��وظ � ��ف فذلكات
اإلض� ��اءة وت�ج�ه�ي��زات ال�ف�ي��دي��و التي
ّ
العلمي
ت �ش �م��ل ال� �ق � ّ�ص ��ة وال� �خ� �ي ��ال
البصري،
مل� �م ��ارس ��ة ل �ع �ب��ة ّ اإلب � �ه� ��ار
ّ
وال �س �ح��ر! ن �ع��م إن� ��ه ال �س �ح��ر ب �ك��ل ما
ت �ح �م �ل��ه ال �ك �ل �م��ة م ��ن م �ع �ن��ى .الخدع
بالدهشة،
البصرية تشحن عروضه
ّ
ّ
وتتفوق على موسيقاه أحيانًا .ألف
م��وس �ي �ق��ى ب��ال �ي��ه «آور» ع ��ام ،1971
ُ ّ
فعد أصغر موسيقي فرنسي يعتلي
خشبة «دار األوبرا» في باريس.
املوسيقية
ّ
وح �ي��ن أط� �ل ��ق ب ��اك ��ورت ��ه ّ
«أوكسيجني» ( ،)1976قيل إنها تمثل

ّ
ثورة سمعية ،وإنه جار يصدر صوتًا
ّ
كونيًا ًم�ت�ف� ّ�ردًا« .أوكسيجني» ليست
ح �ق �ي ّ�ق��ة ،أك �ث��ر م ��ن رح �ل��ة ترويحية
ّ
موسيقية.
ت� �ت ��دث ��ر ب � �س ��ت ت� �ي� �م ��ات
ّ
معظم ألبوماته ـــــ إن ل��م نقل كل ّها ـــــ
مفهوم استهالكي ،وتتسم
تقوم على
ّ
ّ
بالبساطة والخفة .ما يقدمه صاحب
«موسيقى
«إك�ي�ن��وك��س» ي�ق�ت��رب م��ن
ّ
املصعد» ( ،)elevator musicأو لعله
عبارة عن «موسيقى سوبرماركت»،
ك�م��ا ع �ن��ون ج ��ار ّإح ��دى أسطواناته
( .)1983ال�لاف��ت أن ال �ـ«ن �ي��و ميديا»
أس �ه �م��ت ف ��ي ص �ن��ع ن ّ�ج��وم� ّ�ي��ة جار،
وكذلك فعل بعض النقاد الفرنسيني
وال �ع ��امل �ي�ي�نّ .أم � ��ا ه� ��و ،ف ��واظ ��ب على
ص �ق��ل ص ��ورت ��ه ،وخ �ص��وص��ًا بعدما
أص �ب��ح س�ف�ي�رًا ل�ل�ن� ّ�ي��ات ال�ح�س�ن��ة في
مواضيع
«األونيسكو» .ب��دأ يتناول
ً
ت��رب��وي��ة وب �ي �ئ �ي� ً�ة (ال �ت � ّص� ّ�ح��ر مثال)،
م ��ا ج �ع �ل��ه م� �ث ��اال ل �ل �ف��ن��ان الشعبي،
و«امل �ل �ت��زم» ،وال �ع �ص��ري ،باملقاييس
سطوة
السائدة .ال تخلو أعماله من
ٍ
ّ
م ��ا ،ل �ك��ن �ه��ا غ��ال �ب��ًا م ��ا ت �ك��ون عابرة.

تترك مكانها في النهاية للضخامة
ال �ص��وت �ي��ة وال �ض��وئ �ي��ة ال �ت��ي طبعت
ّ
الثمانينيات
ع ��روض ��ه ال �ح� ّ�ي��ة ف ��ي
ّ
والتسعينيات.
ص ��اح ��ب «زول � � � � ��وك» ( ،)1984دخل
م��وس��وع��ة «غ �ي �ن �ي��س» ب �ع��دم��ا وصل
ج�م�ه��ور أح ��د ع��روض��ه ف��ي تكساس
إل � ��ى م ��ا ي� �ق ��ارب م �ل �ي��ون و 300ألف
م � �ش� ��اه� ��د .إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى اإلعالنات
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ل � ّ�ح ��ن ج � ��ار أغنيات
ّ
ل �ف� َ�رق ع ��دة ،بينها «ف��رق��ة تريانغل»

الخدع البصرية تشحن
عروضه بالدهشة،
وتتفوق على
ّ
موسيقاه أحيانًا

(ب��روغ��ري�س�ي��ف روك)ّ .أم��ا موسيقاه
التصويرية ،فلم تكن ّ
مميزة .صاحب
«أغ ��ان ممغنطة» م��ا زال يطفو على
س �ط��ح امل��وس �ي �ق��ى ال �ف��رن �س �ي��ة .وقد
أع��رب أخ�ي�رًا ع��ن إعجابه بالهندسة
ا ّمل� �ع� �م ��اري ��ة ف� ��ي وس� � ��ط ب� � �ي � ��روت ،إذ
التاريخ
إن �ه��ا ت�ش��ي ب �ـ«ت� ّ�واص��ل ب�ين
ّ
وامل�س�ت�ق�ب��ل» .ل�ك��ن��ه ل��م ينتبه إل��ى أن
بيروت لاّفي حاضرها الراهن لم تعد
ّ
تتسع إ للذين يملكون ثمن بطاقة
ل�ح�ض��ور حفلته (ت��راوح��ت األسعار
بني  75ألف و 300ألف ليرة لبنانية).
ّ
فأي «تواصل حضاري» يقتصر على
ال�ح� ّج��ر ،وال�ب�ه��رج��ات التكنولوجية
ّ
ملدينة بال
والفنية؟ وأي «مستقبل»
ٍ
ذاكرة؟
 9:00مساء السبت  18أيلول (سبتمبر)
الحالي ـ ـ ـ «أس���واق ب��ي��روت» ـ ـ ـ لالستعالم:
01/873873
ل�لإس��ت��م��اع إل���ى ن���م���اذج م���ن األع���م���ال التي
ت��ن��اول��ن��اه��ا ف��ي ال��ص��ف��ح��ة ،زوروا موقعنا:
www.al-akhbar.com

«أس��واق بيروت» ليلة السبت املقبل،
ّ
موسيقيًا.
بمرافقة أكثر من سبعني
ب��رن��ام��ج ال�ح�ف�ل��ة ي�ج�م��ع ب�ي�ن قديمه
املعروف وعدد من املفاجآت .صاحب
ّ
�وج �ي��ا» يرى
« ّت � �ح ��والت» و«ك��رون��ول� َ
تتماش يومًا مع
أن مقطوعاته «ل��م ّ
امل��وض��ة» .ح�ين ب��دأ ي��ؤل��ف املوسيقى

 ٧٠مليون أسطوانة
ّ
جان ميشال جار إلى أسطورة حقيقية،
تحول ّ
بعدما حققت أسطواناته أعلى نسبة مبيعات
مع أكثر من  70مليون نسخة .كثيرًا ما يزاوج
صاحب «ثورات» ( )1988بني املشهد القصصي
ّ
والشعر الغنائي املبسط .وقد طمح منذ البداية
املوسيقى الجادة وأشكال
إلى إقامة جسور بني
ُ
الـ mainstreamالرائجة .افتنت جان ميشال
جار بالـ  ،Électro - acoustiqueالذي يرتكز
ّ
إلى أصوات مسجلة ،وينهل من عني «املوسيقى
الواقعية» واإللكترونية ،منذ أن التقى ّبيار
شيفر الذي أصبح في ما بعد أستاذه ،وأثر في
ّ
توجهاته التأليفية.

حفلة

«خمير» باسل رجوب وصل إلى «المدينة»
َ
بشير صفير
يعرف الجمهور السوري واللبناني
وال� �ع ��رَب � نْ�ي ب ��اس ��ل َر نْج � ��وب م ��ن خالل
ت�ج��رب��ت�ْي� ّ أس��اس�ي��ت�ْي� ف��ي مسيرته.
ٍّ
انطالقه
األولى تمثل إلى حد ما نواة ّ
ف ��ي ع ��ال ��م امل��وس �ي �ق��ى ،وت �ت �م��ث��ل في
ال �ج �ه��د ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي وض� �ع ��ه هذا
الفنان السوري ،للنهوض بمشروع
امل �غ �ن �ي��ة ال �س��وري��ة ل �ي �ن��ا شماميان.
م ��ن خ�ل�ال أل �ب� َ
�وم� ْ�ي امل�غ�ن�ي��ة الشابة
ِ
«ه� ��األس � �م� ��ر ال� � � ِّل � ��ون» و«شامات»،
ّ
ّ
موسيقي واعد،
تعرفنا إل��ى م ��وزع
ٍ
وعازف ساكسوفون بارع.
أما التجربة الثانية ،فأعطت رجوب
دف �ع ��ًا ش �ع �ب �ي��ًا م �ط �ل��وب��ًا ف ��ي مرحلة
ح� � ّ�س� ��اس� ��ة ،وت �ت �م �ث��ل ف� ��ي اشتراكه
ع� ��ازف� ��ًا ف� ��ي ف ��رق ��ة زي � � ��اد الرحباني

َ نْ
َ نْ
خالل السنتي األخيرتي ،وتحديدًا
ف��ي ال�ح�ف�لات واإلط �ل�االت الهامشية
(س��وري��ا ،لبنان ،اإلم ��ارات .)...تجربة
ج ��دي ��دة ت� �خ ��رج م ��ن م �خ �ت �ب��ر باسل
رج� ��وب .وه ��ذه امل� � ّ�رة امل�ه�م��ة أصعب،
ألن املسؤولية أكبر ،بخالف ما كانت
ع�ل�ي��ه م��ع ش�م��ام�ي��ان (ث��ان��وي��ة) ومع
الرحباني (هامشية).
إذًا ،ب �ع��د ح� �ف�ل�ات م �ت �ف� ّ�رق��ة أقامها
ّ
املوسيقي
إلط � � �ل� � ��اق م � � �ش� � ��روع� � ��ه
ال�خ��اص ،يحط باسل رج��وب رحاله
ف��ي «م �س��رح امل��دي �ن��ة» ل�ت�ق��دي��م حفلة
وح� �ي ��دة م �س ��اء ال �س �ب��ت امل �ق � َب��ل ،في
مناسبة إص ��دار ب��اك��ورت��ه «خمير».
نتناول اليوم هذا الحدث الفني من
دون ال��دخ��ول ف��ي ت�ف��اص�ي��ل األلبوم
بالتفصيل
الجديد ،الذي نعود إليه ّ
الحقًا ،بما أن امل��ادة التي وف َرها لنا

امل �ن �ظ �م��ون (م �ق �ط��وع �ت��ان) ال تعطي
فكرة كاملة عن مضمونه .لكن ،يمكن،
مبدئيًا ،استشراف بعض الخطوط
العريضة.
ي� � �ض � ��م أل � � � �ب� � � ��وم «خ � � �م � � �ي� � ��ر» خمس
مقطوعات موسيقية وأغنية واحدة
ت �ش��ارك ف�ي�ه��ا زم�ي�ل��ة ب��اس��ل رجوب،
ّ
ل�ي�ن��ا ش �م��ام �ي��ان .امل� � ��ادة املوسيقية
من تأليفه ،باستثناء األغنية ،وهي
م��ن ال�ف��ول�ك�ل��ور األرم �ن��ي ،ومقطوعة
م��وس�ي�ق�ي��ة م��ن ال �ف��ول �ك �ل��ور التركي.
ما سمعناه من األسطوانة ،وبعض
م ��ا ك� ِ�ت��ب ع �ن �ه��ا ،ي �ف��رض��ان اإلشارة
إل��ى األسلوب املوسيقي ال��ذي يعمل
ّ
كموج ٍه ع��ام في عملية
عليه رج��وب
التأليف والتوزيع واألداء.
إن تصنيف م��ا يعمل عليه الفنان
ال�س��وري ف��ي خانة ال�ج��از (أو الجاز

لنا عودة إلى األلبوم
يتضمن
الجديدالذي ّ
خمسمقطوعات
وأغنيةواحدة

ال �ش��رق��ي ك �م��ا ب ��ات رائ �ج ��ًا) ه��و ٌ
أمر
غير دق�ي��ق .االرت �ج��ال معطوفًا على
ال �ن �غ �م��ة ال �ش��رق �ي��ة ال ي �ك �ف��ي لفرض
ه ��ذا ال�ت�ص�ن�ي��ف .االرت �ج ��ال موجود
ف� ��ي م �ع �ظ��م األن� � �م � ��اط املوسيقية،
م ��ن ال� �ش ��رق ��ي (أي ال �ت �ق �س �ي��م) ،إلى
ال � �ف� ��ان� ��ك وال � � �ص � ��ول وح � �ت� ��ى الروك
وم��وس �ي �ق��ى ال �ش �ع��وب واملوسيقى

الكالسيكية أي�ض��ًا (ال �ـ  cadenzaفي
فئة الكونشرتو).
ّ
ما يقدمه باسل رجوب في هذا األلبوم
ه��و م��ؤل�ف��ات تستقي م�س��اره��ا لحنًا
وتوزيعًا من مصادر مختلفة ،كالجاز
وامل��وس �ي �ق��ى ال �ب �ل �ق��ان �ي��ة والشرقية
وغير ذل��ك .لكن ،بعيدًا من التنميط
والتسميات ،نحن أم��ام تجربة غير
تجارية ،تستأهل االهتمام ب��دءًا من
أمسية «املدينة» التي يشارك فيها،
إلى جانب رج��وب (ساكسوفونات)،
ط� ��ارق ي�م�ن��ي (ب �ي��ان��و) ،ج ��ان مدني
(ب��اص) ،ف��ؤاد عفرا (درام ��ز) ،وخالد
ياسني (إيقاعات).
 8:30مساء السبت  18أيلول (سبتمبر)
ـ ـ ـ «م��س��رح امل��دي��ن��ة» (ال��ح��م��را /ب���ي���روت) ـ ـ
لالستعالم01/753010 :

