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 حفل حمود اخلضر..
  فيضٌ من فن روى األوبرا إيجابيةً وتفاؤالً 

 كتب محمد بسام الحسيني
  

  ليــس مبالغــة بــل مــن 
اإلنصاف أن نطلق على الفنان 
الكويتي الشاب حمود اخلضر 
صفة «العاملي» فنًا، شهرًة.. 

وبالتأكيد أداًء.
  أشبه بعبور نسيم لطيف 
مــّر حفلــه فــي دار األوبــرا 
الكويتية مبركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافــي أمس األول، 
مكتسبا رونقا خاصا أتاحته 
هيبــة املــكان وكالســيكيته 
التي وفــرت نوعا من «احلل 
الوسط» بني التواقني لإلنصات 
وجموع املتحمسني للمشاركة 

في الغناء.
  شدا حمود بـ «ريپيرتوار» 
غالبيته من ألبوميه «فكرة» 
و«أصير أحسن» يرتكز على 
انتقاء عصري بغاية العناية 
للمفردات والصور الشاعرية 
واجلمل اللحنية، فانســابت 
أغنياته الواحدة تلو األخرى 
رشــيقة نضــرة كصوتــه، 
وعفوية سهلة كاللغة احملكية 

املستوحاة منها.
  بسهولة وتلقائية، المَس 
على مدى نحو ساعتني أوتار 
املشــاعر في قلوب اجلمهور 
املتفاعــل حد النشــوة، وبدا 
لألمســية بشــكل  مســتعداً 
جلي ينــم عن درجة متقدمة 
من النضوح واالحتراف، فالَق 
به وقوفــه األنيق واحليوي 

على خشبة األوبرا.
اللحظــات األولــى،    مــن 
العجيبة»  أحدثت «الكيمياء 
بني جنــم احلفــل وجمهوره 
فعلها، فلم تعد الكلمات مجرد 
كلمات، بل رموز للغة إيجابية 
فريــدة تتغنــى بــكل جميل 
مــن القيم.. العــزم والصدق 
واحلكمة واملثابرة والطموح 
وحــب الوالدين والتســامح 

والتطوع واإلنسانية.
  ال يوجد في العالم العربي 
ورمبــا العالــم اليــوم مغنٍ 
يحتفي بهذا القدر من اإليجابية 
والتفاؤل املتدفقني مع فيض 
من املوسيقى املوازية املفعمة 
بالتجديد واملــزج بني أنغام 
كل من الشرق والغرب، على 
إيقاعات فرقة كان لها بدورها 
من جنوميــة األمس نصيب 
وافــر. وزاد املشــهد جمــاًال 
الكالرينيت  مشــاركة عازف 

و«أحلــى شــعور» و«مــد» 
اجلديدة و«كل لغات العالم» 
فــي ظــل تصفيــق ومتايل 
اجلمهور املندمج وهو يصغي 
لكل احلروف تتراقص وليس 
«امليــم» وحدها كمــا تقول 

األغنية.
  لم يخُل احلفل من رسائل 
سياسية، حيث أعرب حمود 
عن اعتزازه بــدور الكويت 
بقيـــــــادة قائد اإلنســانية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، وموقفها 
احملايد في األزمة اخلليجية 
للمصاحلــة،  وســعيها 
آمــًال عــودة العالقــات بني 

دول مجلــس التعــاون 
فــي  لطبيعتهــا 
أقــرب وقت مغنيًا 
«خليجنــا واحد.. 

واحــد..  مصيرنــا 
وشعبنا واحد».

الســهرة،    وطــوال 
حرص عند كل فاصل بني 

أغنيتني على احلديث مع 
احلضور بعفوية ممزوجة 

باملزاح، خالية من التكلف، 
وقريبة من القلب: «لن أقول 

الكويتــي عبداللطيف غازي 
وعــازف الغيتــار البحريني 

محمد جباري.
  بدأ احلفل مبطلع حلن سيد 
الشــهير «زوروني  درويش 
كل ســنة مرة» ليطل حمود 
علــى املســرح مغنيــًا «عني 
ما صلــت علــى النبــي» ثم 
«فكــرة» و«اضحك»، قبل ان 
«يغيــر اجلــو» بـــ «عزابي» 
التي تقتبس حلن رائعة كارم 
محمود «عنابي» وتســتبدل 
كالم الغزل فيها بآخر يجّسد 
حيرة ووحدة الشاب العازب، 
وكذلك انشغال املتزوج «قبل 
املدام واجليزة كان بينا صحبة 
لذيذة دي الوقــت عايز ڤيزا 

علشان أشوفك!».
أعــاد حمــود    ومــن ثــم 
اجلمهور الى أجوائه املألوفة 
مع «هأنذا» ليليها فاصل طربي 
رفيع املستوى بأداء «الليل يا 
ليلى» للراحل الكبير الصافي، 
أداها بكل ما أُوتي من رهافة 

إحساس ومقدرة صوتية.
  وتواصل احلفل مع «خله» 
و«لعلــه خير» و«ال نحتاج 
املال» 

لكم إن صوتي متعب فعادة 
ما يبدي الفنانون ذلك ليكون 
عندهم عــذر إن لــم يؤدوا 
بشــكل جيــد أو ليحصدوا 
اإلعجاب الشديد إن أجادوا 
حيث ســيقول الناس انهم 

تألقوا رغم التعب».
  كمــا حتدث عــن أخطاء 
عــن  الناجتــة  الترجمــة 
استخدام البرامج اآللية بينه 
وبني محبيه متعددي اللغات، 
وعن معاتبــة والده الودية 
ألن األم حتصــل دائما على 

قدر أكبر من االهتمام 
في األغاني 

بينمــا كانــت أول أغنية له 
عن األب «أنا لست ممن قالوا 

كان أبي!».
  املالحظــة الوحيــدة على 
احلفل تنظيمية وليست فنية، 
وتتمثل بإقامته في منتصف 
األسبوع وبالتزامن مع انطالق 
املوسم الدراسي وموسم العمل 

بعد اإلجازات.
  الفنــان احلقيقي «منِتٌج» 

للفــن  بأدواتــه مجــدد 

الذاتيــة، يحمــل  وموهبتــه 
الــى املســرح حالــة  معــه 
خاصة واســتثنائية وليس 
«منَتجًا» جامدا، وباختصار 
أكد حمــود اخلضــر مكانته 
الفنية احلقيقية التي شــهد 
عليهــا جمهوره فــي األوبرا، 
متاما كما تلك القاعة 

األيقونيــة واألنيقة 
التي بدت بكل أرجائها 
سعيدة وزاهية ألن من 
وقف على خشــبتها 
أبناء  وأجاد هو أحــد 
الفــن  بلــد  الكويــت.. 

ماضيــا  واإلنســانية 
وحاضرا. 


