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"أسبوع األورغن" بين 31 الجاري و 7 شباط
لتعريف الناس إلى هذه الثقافة املوسيقية

أع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة س����ي����دة ال���ل���وي���زة 
م����ع "م����ه����رج����ان األرض  ب���ال���ت���ع���اون 
األورغ"  ل���م���وس���ي���ق���ى  ال���م���ق���دس���ة 
والمركز الثقافي اإليطالي والمركز 
الثقافي الفرنسي والمعهد الوطني 
العالي للموسيقى - الكونسرفاتوار، 
ومؤسسة مارك - هنري مانغي، في 
الثقافة  وزي��ر  رع��اه  مؤتمر صحافي 
ريمون عريجي في المركز الثقافي 
الفرنسي، عن "أسبوع األورغن في 
ل��ب��ن��ان" ال���ذي ي��ب��دأ م��ن 31 ال��ج��اري 

ويستمر إلى 7 شباط المقبل.
وقال مدير المعهد الموسيقي 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األب خ��ل��ي��ل رح��م��ة: 
آلة  أهمية جمالية  يوم  "نعي كل 
األورغ��ن التي هي من أه��م اآلالت 
الموسيقية وأكبرها. اليوم بعدما 
ع���اد األورغ�����ن إل���ى ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي 
وب������األخ������ص ك���ن���ائ���س���ن���ا ل���ت���رم���ي���م 
األورغ�������ن، وأص���ب���ح م���ن ط��ق��وس��ن��ا 
ال���دي���ن���ي���ة، وارت���أي���ن���ا وب��م��س��اع��دة 
ال��ك��ون��س��رف��ات��وار ال��ع��م��ل م��ن أج��ل 
ن��ه��ض��ة ف���ي األورك���س���ت���را وت��رم��ي��م 
الكنيسة  ف��ي  ال��م��وج��ود  األورغ����ن 
ال���ي���س���وع���ي���ة، أح������د ال��م��ق��ت��ن��ي��ات 
أورغ فرنسي ثمين  اللبنانية وهو 
المقبلة،  ال��س��ن��ة  ترميمه  ينتهي 
إض��اف��ة إل��ى األورغ���ن ال��ذي يصنع 
خ��ص��ي��ص��ًا ل��ل��ب��ن��ان ف��ي س���ان ل��وي��ز 

ف���ي ف��رن��س��ا ب��م��س��اع��دة ج���ان ل��وي 
السنة  ف��ي  وال���ذي سينجز  م��اغ��ي 
ال���م���ق���ب���ل���ة، ل���ي���ص���ب���ح ف�����ي ل���ب���ن���ان 
خ����ام����س أورغ���������ن م�����ن األه��������م ف��ي 
ال��ش��رق األوس����ط، م��ع االس��ت��ع��داد 
ل��ت��رم��ي��م األورغ��������ن ال���م���وج���ود ف��ي 
إذا  بيروت  االميركية في  الجامعة 

سمحت بذلك".
"ال�����ه�����دف ه��و  إل������ى أن  وأش��������ار 
ث���ق���اف���ة ه�����ذه اآلل������ة ال��م��وس��ي��ق��ي��ة 
الكبيرة والمهمة في العالم، والتي 
ل��ب��ن��ان"، الفتًا  ف��ي  ل��م تأخذ حقها 
األورغ����ن سيقام  أن "أس���ب���وع  إل���ى 
ل��ب��ن��ان لتعريف  ل��ل��م��رة األول����ى ف��ي 
الموسيقية  الثقافة  بهذه  الناس 

كنائسيًا". والمعتمدة 
وت����ك����ل����م ال�������ع�������ازف ال���ف���رن���س���ي 
ال���ل���ب���ن���ان���ي األص�������ل ن����اج����ي ح��ك��ي��م 

مباشرة من فرنسا.
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حفالت كاآلتي:
األحد 31 الجاري: 

ك��ن��ي��س��ة دي�����ر س���ي���دة ال���ل���وي���زة 
في  المريمية  المارونية  للرهبانية 
م��س��اء،   8 ال���س���اع���ة  م��ص��ب��ح،  ذوق 
ع���ازف األورغ���ن اإلي��ط��ال��ي سيمون 
ف��ي��ب��ي��ر، م���ع م��ف��اج��أة إط����الق أل��ب��وم 
م����ق����ط����وع����ات ج�����دي�����دة وح���دي���ث���ة 

للعزف على آلة األورغن.

الثلثاء 2 شباط: 
ك���ن���ي���س���ة دي��������ر م��������ار ال�����ي�����اس، 
م����زار ال��ط��ف��ل ي��س��وع، ب����راغ، ل��آب��اء 
ال����ك����رم����ل����ي����ي����ن م��������ار ال������ي������اس ف���ي 
ال��م��ع��ي��ص��رة ك���س���روان، ال��س��اع��ة 8
م����س����اء، ع�������ازف األورغ���������ن دان����ي����ال 

ماتروني من روما.
الخميس 4 شباط: 

ب��ازي��ل��ي��ك األي���ق���ون���ة ال��ع��ج��ائ��ب��ي��ة 
ل����آب����اء ال���ل���ع���ازري���ي���ن ف����ي ب���ي���روت، 
8 مساء، عازف  الساعة  األشرفية، 
األورغ��ن جان بول ليكو من لوندر 
ترميم  يكتمل  وال���ذي  فرنسا  ف��ي 
األورغ�����ن ال���ذي س��ي��س��ت��خ��دم��ه ه��ذا 

األسبوع في باريس.
السبت 6 شباط: 

كنيسة مدرسة القلب األقدس 
ألخ���������وة ال�������م�������دارس ال���م���س���ي���ح���ي���ة 
الجميزة بيروت،  )الالساليين( في 
ال��س��اع��ة 8 م���س���اء، ع����ازف األورغ����ن 

اللبناني الفرنسي ناجي حكيم. 
األحد 7 شباط: 

م���س���ك ال����خ����ت����ام م�����ع ال��ك��ن��ي��س��ة 
اإلن��ج��ي��ل��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ب��ي��روت، 
ري���اض ال��ص��ل��ح، ال��س��اع��ة 8 م��س��اء، 
عازف األورغن ناجي حكيم يشاركه 
أول��ي��غ  ال��ك��ون��س��رف��ات��وار  موسيقيو 
ب���الن���وت���ا، أوك���ت���اف���ي���ان غ��ي��ورغ��ي��و، 

ميهايتا رايلينو، وماريو الراعي. 


