بين أب َوين مسرحيَين رائ َدين في مجال
ّ
ميهما وحياتهما،
المسرح الذي
شكل الزمة الس َ
أنطوان ولطيفة ملتقى ،نشأ الشاب زاد الذي
فشب عليها
عشق الموسيقى منذ صغره،
ّ
ودرسها وكرّس حياته لها .يق ّدم أعماله
خاصة به،
الموسيقيّة بفلسفة ومفهوم ورؤية
ّ
يبحث من خاللها في أعماق االنسان ومراحل
تط ّوره عن طاقة تجمع البشر على اختالف
انتماءاتهم وأعراقهم وبلدانهم.
الموسيقي والمؤلّف العالمي زاد ملتقى
زار «المغترب» وفتح معها كتاب سيرته
الموسيقيّة والفنيّة وقلّب صفحاتها في
حديث شيّق ،إليكم تفاصيله:
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بين لبنان وباريس ..محطات موسيقية أساسية

الموسيقي زاد ملتقى :األرض ،الوطن والجذور...
عوامل ساهمت في نتاجي الموسيقي
�إعداد:ن�سرين جابر
nisrine.almoughtareb@hotmail.com

«المو�سيقى رافقتني م��ذ كنت ط��ف ً
�لا ،ف��وال��دت��ي ك��ان��ت ت��ع��زف على
البيانو منذ �صغرها وقبل خو�ضها في مجال الم�سرح .المو�سيقى �أي�ضاً
رفيقة وال��دي ال ّدائمة ،فقد ك��ان ي�ستمع �إل��ى مقطوعات مو�سيق ّية وال
�س ّيما لـ «موزار» و«باخ» وغيرهما� ،أثناء تح�ضيره لأعماله الم�سرح ّية»..
بهذه الكلمات بد�أ زاد ملتقى حديثه لـ «المغترب» و�أ�ضاف« :كان والداي
ي�صطحبانني معهما ،مذ كنت في الخام�سة من عمري� ،إل��ى الم�سرح
االختباري الكائن في منطقة «زقاق البالط» ،والذي �ش ّكل بداية انطالقتي

در�ست المو�سيقى في عمر مب ّكر على يد نينا �س ّكر زوجة
الفن ّية حيث
ُ
الم�ؤلّف توفيق �س ّكر ،وال �س ّيما العزف على البيانو .وبالرغم من اندالع
الحرب في العام  ،1975وكان عمري حينذاك �سبع �سنوات ،ف� ّإن ذلك لم
يمنعني من متابعة م�سيرة العزف على البيانو حتّى عمر الـ  11عام ًا حين
دخلت �إلى المعهد المو�سيقي في بيروت «الكون�سرفتوار» ،وعملت �سنوات
ُ
�شجعتني وه ّي�أتني للدخول �إل��ى المعهد العالي
التي
ر
و
��د
م
مادلين
مع
ّ
ّ
�سافرت �إلى باري�س في عمر الـ  16عاماً
للمو�سيقى في باري�س ،وبالفعل
ُ
عامين بد�أت بدرا�سة المو�سيقى في المعهد حتّى عمر الـ  21عام ًا».
وبعد َ

كان والداي يصطحبانني معهما إلى
ّ
شكل بداية
المسرح االختباري ،الذي
النطالقتي الفنيّة الموسيقيّة

فرادة وتميّز وإبداع
المو�سيقى عند زاد ملتقى لي�ست مج ّردة ،بل مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا
بعنا�صر متع ّددة ومتن ّوعة ،يبحث من خاللها في الفل�سفة والتاريخ
واالن�سان الأ ّول ..وعنها يقول« :المو�سيقى بالن�سبة لي يمكنها تج�سيد
�أمور كثيرة ،ويمكن للمرء من خاللها �أن يطرح موا�ضيع وجدان ّية متن ّوعة،
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الطابع التجاري بدأ يطغى في
الموسيقى ،ولألسف ال يوجد دعم
للطاقات اللبنانيّة وهي مهملة!!

و�أي�ض ًا البحث والعودة �إل��ى المفاهيم والجذور الباطن ّية والغو�ص في
�أعماقها«.
للمكان ت�أثير كبير في نتاج المو�سيقيين ،يقول ملتقى ،ويعطي مثا ًال على
ذلك �شارح ًا�« :أنا مث ًالُ ،ولدت ون�ش�أت في هذه المنطقة الجغراف ّية من
العالم الم�س ّماة لبنان ،لذا �أكتب المو�سيقى مت�أ ّثر ًا بالعوامل المحيطة بي،
ولو �أنّني ُولدت في بلد �أوروبي �أو �أميركي لكنت أ�لّفت مقطوعات مو�سيق ّية
مختلفة عن مقطوعاتي الحال ّية .وبالتالي ف��� ّإن الموروث الثقافي الذي
اكت�سبته من وطني و�أر�ضي وجذوري �أ ّثر في كتاباتي و�أعمالي المو�سيق ّية،
�إ�ضافة �إلى ك ّل ما ع�شته و�سمعته وخبرته ،وال �س ّيما الأغاني والتراتيل
الدين ّية التي كنت �أ�سمعها داخل الكني�سة� ،إ�ضافة �إلى �أ�صوات القر�آن
المنبعثة من الم�آذن والعديد من العوامل الأخ��رى التي كان لها ت�أثير
كبير في انتاجي وتوجهي الفنّي المو�سيقي» .يتابع ملتقى« :الغو�ص في
�أعماق الأمور ي�ؤ ّدي باالن�سان للو�صول �إلى مكان �أبعد من عالقته بالأر�ض
وغيرها ،هناك طاقة �أول ّية م�شتركة عميقة ج ّد ًا تجمع الب�شر على اختالف
انتماءاتهم و�أعراقهم وبلدانهم ،و�أنا �أبحث عنها من خالل المو�سيقى،
و�أبحث عن االن�سان الأ ّول ومراحل تط ّوره وكيف ّية تعاطيه مع الأمور من
حوله«.
كالسيكيّة الموسيقى
عن المو�سيقى الكال�سيك ّية وغير الكال�سيك ّية وما الذي يم ّيز بينهما،
قال ملتقىُ « :يطلق على المو�سيقى الكال�سيك ّية باللغة الفرن�س ّية م�صطلح
� Musique Savanteأي المو�سيقى العقالن ّية ،بينما المو�سيقى غير
الكال�سيك ّية هي مو�سيقى الوجدان والقلب �إ�ضافة �إلى العقل» .و�أ�ضاف:
«العقل في المو�سيقى الكال�سيك ّية يتم ّثل بالتقن ّية المعتمدة فيها غير
الموجودة في المو�سيقى ب�شكل ع��ام ،بينما هذا الأم��ر غير موجود في
المو�سيقى التراث ّية الفولكلور ّية التي تتم ّيز بعفو ّيتها».
وتط ّرق ملتقى �إلى «الذاكرة الجماع ّية» التي اعتبرها م�ساحة الوقت
فيها لم يعد مه ّم ًا ،و�أكبر دليل على ذلك هو بع�ض المو�شّ حات التي ير ّددها
الجميع ويعتقدون �أنّها من القرن الع�شرين ،بينما هي في الحقيقة تعود
�إلى القرن الثالث �أو الرابع ع�شر ،والعك�س �صحيح.

أبحث من خالل الموسيقى عن طاقة
أوليّة مشتركة عميقة ج ّد ًا تجمع البشر
على اختالف انتماءاتهم وأعراقهم

أعمال متن ّوعة ومشاركات
�أطلق ملتقى مجموعة من الألبومات حملت عناوين «ر�ؤى» (،)2007
«زارني» (�« ،)2003أنا�شيد» (« ،)2000زجل» وغيرها ...وقد �شاركت في
ت�أدية �ألبوم «ر�ؤى« جوقة  Les élementsالفرن�س ّية التي تت�ألّف من 16
مغن ّي ًا والتي يعمل معها ملتقى منذ حوالى � 8سنوات ،ويت�ض ّمن �ألبوم «ر�ؤى»
مقطوعات مو�سيق ّية عديدة بتواريخ مختلفة ،منها مقطوعتان ّتم ت�أليفهما
عام  2007ومقطوعة �أخرى مع فاديا طنب الحاج و Les élements
المو�شحات ،مع الإ�شارة
عام � .2003أ ّما �ألبوم «زارني» فيت�ض ّمن عدد ًا من
ّ
�إلى � ّأن �أعماله المو�سيق ّية يق ّدمها بلغات عديدة منها العرب ّية والالتين ّية
والفرن�س ّية.
و أ�كّ��د ملتقى � ّأن مقطوعة «من �أن��ت« هي ا ألق��رب والأح��ب �إليه ،أ� ّداه��ا
خ�صي�ص ًا من �أجل �أدائها.
خم�سة فنّانين فرن�سيين تع ّلموا اللغة العرب ّية ّ
و أ�كّ��د ملتقى �أ ّن��ه �شارك في العديد من المهرجانات في لبنان ،منها
مهرجان «الب�ستان« حيث كانت له م�شاركتان ،الأولى ب�صفته عازف بيانو،
والثانية هذا العام ب�صفة ( Experimentalخبير مو�سيقي) ،ف�ض ًال
عن م�شاركته في مهرجانات بعلبك لثالث م ّرات ومهرجانات بيت الدين
لم ّرة واحدة.

ملتقى والفنانة فاديا الحاج

ملتقى ثقافته فرنكوفون ّية ،لكنّه يتقن التح ّدث بالعرب ّية ،وهو زار العديد
من البلدان ك�ألمانيا ،كندا� ،إيطاليا ،وكانت بمعظمها زيارات عمل.
 ..بين الشرق والغرب!!
عن المو�سيقى الغرب ّية وال�شرق ّية ،يقول ملتقى�« :إنّهما كانتا متقاربتَين
في القرن الثاني ع�شر ،وكما بات معروف ًا ف� ّإن المو�سيقى ال�شرق ّية �أخذت
تتط ّور ب�شكل �أفقي في حين � ّأن المو�سيقى الغرب ّية تط ّورت ب�شكل عمودي..
لدي «نو�ستالجيا« في �أعمالي المو�سيق ّية �أ�سعى من خاللها �إلى
و�أ�ؤكّد � ّأن ّ
نوعي المو�سيقى ال�شرق ّية
العودة �إلى هذه ال�صلة و�إلى هذا التقارب بين َ
والغرب ّية».
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لبنان قطعة من جسدي ،وانتمائي
إليه كبير تمام ًا كانتمائي إلى فرنسا
يجب أن نبقى كفنانين اليوم في
موقع صمود ،وإال فسنختفي!!
موقع �صمود ،و�إال ف�سنختفي!! (مازح ًا) ..بتنا جميعنا �أرقام ًا ت�شبه بع�ضها
منحى تجار ّي ًا �أكثر ،م�ؤكّد ًا �أنّه
بع�ض ًا ،وللأ�سف ف� ّإن المو�سيقى باتت ت�أخذ ً
تحب المو�سيقى
بالرغم من ذلك ال يزال هناك �شريحة وا�سعة من النا�س ّ
وتهتم بها.
ّ
يرافق ملتقى في �أعماله الفن ّية فاديا الحاج التي هي على توا�صل دائم
ما بين ال�شرق والغرب ،على ح ّد قوله ،فقد عا�شت فترة طويلة من عمرها
في بيروت وعملت مع الرحابنةّ ،ثم �سافرت �إلى �ألمانيا ،وبالتالي لديها
التوجه المو�سيقي نف�سه ،ف�ض ًال عن �إمكاناتها الكبيرة في �أداء �أغنيات
ّ
�صعبة كتابي ًا وتقني ًا.

�س�ألناه« :هل العزف على البيانو هو مم ّر �إجباري للدخول �إلى عالم
الت�أليف المو�سيقي«؟ �أجاب« :من غير ال�ضروري �أن يجيد المرء العزف
على البيانو حتّى يتقن الت�أليف ،فالبيانو يتح ّكم بالـ  Harmoniالتناغم،
لكنّه لي�س �ضروري ًا بل يح ّد في كثير من الأحيان من قدرة المرء على
الت�ص ّور والخيال واالب��داعّ ،ثم � ّإن المو�سيقى التي ن�سمعها في داخلنا
و�أعماقنا هي �أبعد من البيانو ك�آلة ،وفي حال مداومة المرء على العزف
يوجهه ولي�س العك�س»!
ف� ّإن خياله �سي�ضمحل و�سي�صبح البيانو هو الذي ّ
وفي معر�ض ر ّده عن �س�ؤال «ك ّل �شيء تح ّول �إلى �صناعة ..النجوم..
الفن� ...إنّنا نعي�ش عالم الـ  Mediaالتي �سرقت ك ّل �شيء ..ماذا بقي
من المو�سيقى؟ وه��ل ما زال��ت �صامدة في وج��ه ه��ذا االع�صار»؟ قال
ملتقى« :ال�صمود عبارة مه ّمة ج�� ّد ًا ،ويجب �أن نبقى كفنانين اليوم في

تكريم ملتقى..
يتم تكريم ملتقى في لبنان� ،إال � ّأن المنتدى الثقافي اللبناني في
لم ّ
باري�س منحه جائزته للإبداع اللبناني عام  ،2011وفي هذا ال�سياق قال
ملتقى مازح ًا« :يمكن بعد ب ّكير للجوائز ،و�أرى � ّأن الطريق �أمامي ال تزال
طويلة».
ملتقى الحائز على الجن�س ّية الفرن�س ّية ،يعتبر � ّأن الوطن بالن�سبة �إليه
كالج�سد ،ويعتبر لبنان قطعة من ج�سده م�ؤكّد ًا � ّأن انتماءه �إليه كبير بحجم
انتمائه �إلى فرن�سا لكن بطريقة مختلفة ،وفي هذا الإطار يقول�« :أعطتني
فرن�سا ما لم ي�ستطع لبنان تقديمه لي ،كالعمل وتح�صيل الدرا�سة وتطوير
موهبتي لأ�صل �إلى ما و�صلت �إليه اليوم»� .إال � ّأن ملتقى دائم التنقّل بين
لبنان وفرن�سا ،وزياراته كثيرة �إلى وطنه الأ ّول حيث تقيم عائلته المك ّونة
من ابنتَين ،داليا (� 9سنوات) و�ألما (� 15سنة) وزوجته وهي مهند�سة
لبنان ّية.
الموسيقيّون اللبنانيّون
وعن ر�أيه بالمو�سيقيين الكبار �أمثال عبد الرحمن با�شا ومار�سيل خليفة
وغيرهما ،وما �إذا كان يعتبر � ّأن م�ستوى المو�سيقى في لبنان ج ّيد ،قال
ملتقى�« :أعتقد �أ ّن��ه يوجد في لبنان طاقات مو�سيق ّية مه ّمة �أمثال زياد
الرحباني ومار�سيل خليفة ،فقد ق ّدموا الكثير في وقت �سابق ،لكنّني �أ�شعر
توجه ًا ومي ًال �أكثر نحو الربح التجاري ،وللأ�سف ال يوجد
اليوم � ّأن هناك ّ
دعم ودافع للطاقات الموجودة والمهملة!!
خ�ص �أخبار لبنان ال�سيا�س ّية ،فقد �أكّد ملتقى �أنّه يتابعها لكن
وفي ما ّ
ب�شكل ّ
متقطع ،و�أنّه ال ينتمي لأي طرف من الأطراف ال�سيا�س ّية ،طارح ًا
مجموعة من الأ�سئلة و�ضعها بر�سم ك�� ّل َم��ن ت�س ّول له نف�سه �أن ي�شعل
نيران الفتنة واالختالف بين �أبناء وطنه بالقول« :ه���ؤالء الأ�شخا�ص ما
الذي يجنونه من �أفعالهم؟! �ألي�س لديهم عالقة مع الموت؟! �أال يفكرون
يح�ضر لأعمال م�ستقبل ّية كثيرة
بالموت»؟!! وختم حديثه م�شير ًا �إلى �أنّه ّ
في كندا و�ألمانيا وفرن�سا و�إيطاليا...
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