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جاهدة وهبة تنضح بـ «عبق األندلس»
تعتلي جاهدة وهبة خشبة مسرح باخوس للسنة الثانية على
التوالي مساء  2آب المقبل ،في أجواء مختلفة عن العام الماضي،
تزور فيها األندلس من الموشحات إلى الفالمنكو ،برفقة عازف العود
الموسيقية ،باالشتراك مع المغني اإلسباني
المعروف ُعمر بشير وفرقته
ّ
ملكيور كامبوس وراقصة الفالمنكو ليا لينارس
ساندرا الخوري
لن يكون اللقاء األول بني جاهدة وهبة وعمر
بشير الـلــذيــن تـعــاونــا قـبــل عـشــر س ـنــوات مع
ملكيور كامبوس في أمسية جــرت على أحد
املـســارح األملانية الـبــارزة .هي في نظر وهبة
قدمتها ،فكان ال ّ
من أجمل األمسيات التي ّ
بد
من العمل مجددًا مع عمر بشير على أمسية
مشتركة ،وبات حلمًا رافقها كل هذه السنوات.
الـعــودة الــى املـكــان نفسه ،وخصوصًا إن كان
بعراقة بعلبك ورهبتها ورمزيتها ،ال يكون
ً
س ـه ــا .ال ب ــل ق ــد ي ـك ــون أص ـع ــب ع ـلــى الـفـنــان
في بعض األحـيــان .فاملسؤولية كما اعتبرت
وهـ ـب ــة« :م ـض ــاع ـف ــة .م ـس ــؤول ـي ــة أن نـسـتـعـيــد
لحظات الـفــرح والسحر التي عشناها العام
امل ــاض ــي م ــع ال ـج ـم ـهــور الـتــي
أع ـت ـقــد أن ع ـلــى أث ــره ــا كــانــت
الـ ــدعـ ــوة م ــن املـ ـه ــرج ــان وأن ــا
ّ
أعـ ـ ـت ـ ــز وأفـ ـ ـخ ـ ــر ب ـ ـهـ ــذه ال ـث ـق ــة
وبأنني سأقف للمرة الثانية
ه ـن ــاك .ال ـج ــو ج ــدي ــد وجـمـيــل
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز ع ـ ـم ـ ــر ب ـش ـي ــر
والفرقة .لكن الفرح هو نفسه
الــذي يجمح بالقلب نحو الجمال املطلق في
هــذا املـكــان ال ــذي احتضن عمالقة الـغـنــاء من
أن ـحــاء الـعــالــم ،وف ــي امل ـكــان ال ــذي امـتــزجــت به
أن ـفــاســي ال ـخــاصــة ب ـهــواء بـعـلـبــك» .وتضيف
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرىّ :
«أديـ ـ ــت ف ــي م ـس ــارح مـهـمــة،
ول ـكــن اإلح ـس ــاس الـ ــذي يـنـتــابـنــي ف ــي بعلبك
ال ي ـش ـبــه أي إحـ ـس ــاس آخـ ـ ــر .ك ــأن ـن ــي ش ـجــرة
تـفـ ّـرعــت فــروعـهــا وأغـصــانـهــا لتصبح بحجم
وطــن وبلد .عظمة املكان تجعل هــذا الشعور
الكبير ّ
في عارمًا والفخر واإلحساس الرهيف
ّ
في يكبر ألخذ الناس معي الى منطقة الحلم
والسحر التي نحن موجودون فيها».
األمـ ـسـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ـه ــا وهـ ـب ــة فـ ــي بـعـلـبــك
مطبوعة بأجواء األندلس وبالشعر الخاص
بـهــذه ال ـح ـضــارة .فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،تعتبر أن
الشعر عند العرب في ذلك العهد عكس معاني
ســام ـي ــة ت ـش ــارك ــوه ــا م ــع الـ ـع ــال ــم .كـ ــان هـنــاك

ّ
موشح جديد ّ
يعد
تحية إلى بعلبك

تنوع في املجتمع بفضل الشعر واملوسيقى.
«األندلس هي أرض الشعر كما ّ
سماها أراغون
فــي «مجنون إلـســا» .نــذهــب الــى هــذه املنطقة
ّ
ّ
ونقدمها بطريقتنا التي
من الجمال لنغنيها
ستتضمن مآثر كبار الشعراء الــذيــن طبعوا
ه ــذا الـعـصــر ومــوسـيـقــى املــوش ـحــات الـتــي ما
زالت تسكن ذاكرتنا .نتناولها مع عمر بشير
وفرقته بتوزيع مختلف وجديد كما ّ
نقدم في
بعض األحيان الفامنكو باللغة العربية».
في البرنامج ّ
تنوع يعكس ثقافة األندلس :من
الشعراء املعروفني آنذاك والدة بنت املستكفي
وابن زيدون وابن عربي وابن زريق ،سنسمع
ق ـص ــائ ــده ــم بـ ـص ــوت وهـ ـب ــة خ ـ ــال األم ـس ـي ــة
ال ـت ــي س ـت ــؤدي خــال ـهــا م ــوش ـح ــات م ـثــل «ملــا
بــدا يتثنى» و«ي ــا ش ــادي األل ـحــان» و«زارن ــي
امل ـح ـبــوب» و«أي ـه ــا ال ـســاقــي إل ـيــك املـشـتـكــى»،
بـمـصــاحـبــة ال ـع ــازف ــني .وم ــن إس ـبــان ـيــا ،يــأتــي
م ـل ـك ـيــور ك ــام ـب ــوس ل ـت ـقــديــم ب ـع ــض أغ ـن ـيــات
الفامنكو ،ترافقه جاهدة وهبة ً
غناء في بعض
املختارات بالعربية وأحيانًا باإلسبانية مع
مقتطفات من الشاعر اإلسباني لوركا وأيضًا
أغنية لألرجنتينية مــرسـيــدس ســوســا .كما
ّ
في كل حفلة ،لارتجال مساحة كبيرة .وهنا
سيكون على الطريقة اإلسبانية.
م ــن جـهـتــه ،ي ـش ــارك كــام ـبــوس ج ــاه ــدة وهـبــة
ال ـغ ـنــاء ف ــي بـعــض املـقـتـطـفــات ال ـتــي ّ
لحنتها
ـض ال ـ ــى الـ ـغ ــاب ــة» مــن
ب ـن ـف ـس ـهــا م ـث ــل «ال تـ ـم ـ ِ
شـعــر غــونـتــر غـ ــراس وتــرج ـمــة أم ــل ج ـبــوري.
وت ـض ـفــي ل ـيــا ل ـي ـنــارس ع ـلــى ال ـس ـه ــرة أج ــواء
ح ـي ــوي ــة ب ــرق ـص ـه ــا ال ـف ــام ـن ـك ــو ع ـل ــى بـعــض
املقطوعات .كما يستحضر عمر بشير والده
«عماق العود» كما تصفه وهبة بتقديمهما
قطعة مــن ألـحــانــه هــي قصيدة ّ
َ
الصبر
«ودع
م ـح ـ ّـب ّ
ودعـ ـ ــك» الب ــن زيـ ـ ــدون ،ف ــي خـلـيــط بني
ّ
الشعر ونـمــاذج موسيقية أخــرى تفرعت من
مــوسـيـقــى الـفــامـنـكــو .وس ـت ـكــون املــوشـحــات
م ـقـ ّـدمــه ب ـتــوزيــع جــديــد م ــن عـمــر بـشـيــر ،كـمــا
ي ـ ـضـ ـ ّـم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ــوشـ ـح ــًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ت ـح ـيــة
لبعلبك.
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آلهة بعلبك تلهو مع مرسيل خليفة
يطل مرسيل خليفة في  5تموز (يوليو) المقبل على أدراج معبد باخوس
ّ
في أولى ليالي «مهرجانات بعلبك الدولية» .في األمسية التي تحمل
عنوان «تصبحون على وطن» ،يدعو الفنان اللبناني إلى اللهو والعبث
بالموسيقى وإلى الحب والكثير من األمل في هذا الزمن الصعب .جمهور
بعلبك على موعد في هذه االفتتاحية مع مجموعة من أشهر أعمال
خليفة الذي ترافقه األوركسترا اللبنانية الفيلهارمونية بقيادة لبنان
بعلبكي وجوقة «جامعة اللويزة» بإدارة األب خليل رحمة
فــي الـخــامـســة عـشــر مــن ع ـمــره ،ك ــان مرسيل
خليفة فتى يحلم باملجيء إلــى بعلبك وهو
يـسـتـمــع إل ــى الـلـيــالــي الـلـبـنــانـ ّـيــة ال ـتــي كــانــت
اإلذاعة الرسمية الوحيدة آنذاك ،تنقلها .في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ي ـت ـحـ ّـدث عــن عــودتــه
لـلـمـشــاركــة فــي املـهــرجــان وم ــا تعنيه لــه تلك
املشاركة« :كنت أعـ ّـد سنواتي على األصابع
وأرت ـ ّـبـ ـه ــا ع ـلــى هـ ــوى امل ــوس ـي ـق ــى ،أسـتـعـجــل
عامًا آخر كي أكبر وآتي إلى بعلبك .ولم تكن
الطريق واضـحــة لولد لــم يتجاوز الخامسة
عـ ـش ــر مـ ــن ع ـ ـمـ ــره .ثـ ـ ـ ّـم أتـ ـ ــت ال ـ ـحـ ــرب وأكـ ـل ــت
األخضر واليابس ،وأتت بعد حني األغنيات
الـعــاشـقــات يـنـتـحــرن عـلــى شــرفــة وت ــر تنقره
األصــابــع فــي «وع ــود مــن الـعــاصـفــة» .وطالت
ّ
ال ـح ــروب وت ـك ــاث ــرت وت ـعــط ـلــت امل ـهــرجــانــات،
ون ـحــن ن ـحــب ال ـح ـيــاة أك ـثــر ح ــني ن ــرى امل ــوت
ّ
ّ
فــي كــل م ـكــان ونـ ــوزع كـفــتــي م ـيــزان حصتنا
مــن الـبـقــاء وال ــرح ـي ــل» .ويـتــابــع مـتـحــدثــًا عن
م ـش ــارك ـت ــه األولـ ـ ـ ــى فـ ــي امل ـ ـهـ ــرجـ ــان« :دخ ـل ــت
بـعـلـبــك ب ـعــد عـ ــودة امل ـه ــرج ــان م ــع مــوسـيـقــى
«األندلس :املجد الضائع» التي كتبتها لفرقة
ّ
«ك ــرك ــا» .ث ـ ّـم فــي لـيـلــة مــع ال ـعــود والتشيلو
نـقـلــت إل ــى ب ـيــروت بـسـبــب األحـ ــداث الـطــارئــة
وم ــن ث ـ ّـم م ـشــاركــة فــي تـحـ ّـيــة إل ــى بـعـلـبــك مع
أدباء وشعراء وفنانني .وبعد غفلة طالت في
زحام اآلخرين ،أعود اليوم الفتتاح مهرجان
بعلبك في  ٥تموز بأمسية موسيقية غنائية
بـ ـعـ ـن ــوان «ت ـص ـب ـح ــون ع ـل ــى وطـ ـ ـ ــن» .مـ ــا مــن
ش ــيء غـيــر الـخـيــال ق ــادر عـلــى إع ــادة تركيب
الزمن املنكسر من خال املوسيقى واألغنية
والقصيدة التي ّ
دربتنا على الحب .سنلهو
ّ
ونعبث باملوسيقى والغناء .فتعالوا نتخيل
آلهة بعلبك حني تلهو».
عمل خليفة على هذا املشروع بتعب وضنى
ّ
وحب فائق كما يقول« .تصبحون على وطن»
ن ــص مــوس ـي ـقــي غ ـن ــائ ــي ورحـ ـل ــة م ــع ال ـع ــود
والقصيدة واملوشح والترنيمة واألهزوجة
ّ
ّ
اللبنانية بقيادة
السمفونية
واألوركـسـتــرا
ل ـب ـنــان بـعـلـبـكــي و«ج ــوق ــة ال ـل ــوي ــزة» بـ ــإدارة
ّ
خ ـل ـيــل رحـ ـم ــة .ي ـع ــل ــق« :أوركـ ـسـ ـت ــرا وج ــوق ــة

ّ
تضمان نحو  1٥0شخصًا .وسيشارك ابنه
رامــي خليفة عزفًا على البيانو كما تتخلل
العرض مقطوعة خاصة بعنوان «ريكويام
إلى بيروت» وكذلك «تشيلو» ساري خليفة
فــي تقاسيم ومـقـطــوعــات جــديــدة موسيقية
وغنائية منها «ليلة ِبليالي» .في البرنامج
أيـ ـ ـض ـ ــًا اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـيـ ــة كـ ـ ــورال ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة
م ـخ ـص ـص ــة ل ـب ـع ـل ـبــك وتـ ـحـ ـي ــة غ ـن ــائ ـي ــة إل ــى
شعراء رحلوا من محمود درويش إلى خليل
حـ ــاوي وم ـح ـمــد ال ـع ـبــدال ـلــه وأن ـس ــي ال ـحــاج
وجوزف حرب وصاح جاهني .وهناك تحية
موسيقية كــذلــك إلــى أمـيــرة مــاجــد الــراقـصــة
ُ
األول ــى فــي فــرقــة «كــركــا» الـتــي أصـيـبــت في
 13نيسان (أبريل)  197٥أي في بداية الحرب
ّ
ب ــرص ــاص ــة ق ــن ــاص أقـعــدتـهــا
م ــدى ال ـح ـيــاة .كـمــا سيصدح
الـ ـع ــود م ــع األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا فــي
متتالية موسيقية شرقية».
اخ ـت ـي ــار أغ ـن ـي ــة «ت ـص ـب ـحــون
على وطــن» عنوانًا لألمسية
ً
يـقــول الكثير ويـعـكــس قليا
ال ـ ـجـ ــو ال ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـ ّـي ــم ع ـلــى
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محمد عساف في «بعلبك»

حليم شابًا ...من فلسطين
في دورتها املاضيةّ ،
وجهت «مهرجانات بعلبك الدولية» تحية فنية راقية ألم كلثوم بتوقيع هشام جبر ()1972
ّ
يتجدد التعاون بني املايسترو املصري والقائمني على هذا
بمشاركة مروى ناجي ومي فــاروق .هذه السنة،
الحدث الثقافي العريق .في  20تموز (يوليو) املقبل ،سيقف جبر في أحضان معبد باخوس في «مدينة
الشمس» ليقود أوركسترا فلهارمونية رومانية ضخمة مؤلفة من  70عازفًا بالتعاون مع «األوركسترا الوطنية
اللبنانية للموسيقى الشرق عربية» ،ليأخذ الحاضرين في رحلة عابقة بالحنني إلى زمن عبد الحليم حافظ.
بعد حيرة ّ
مطولة وتصفيات مديدة ،وقع االختيار على مجموعة كبيرة وغنية من أعمال «العندليب األسمر»
ّ
ّ
و«حبك نــار» ،)...ليصدح بها
(«جبار»« ،لست قلبي»« ،بالش عتاب»« ،نعم يا حبيب»،
التي يعشقها املاليني
صوت النجم الفلسطيني محمد ّ
ْ
أغنيتي
عساف ( ،)1989على أن ترافقه املطربة املصرية نهى حافظ في أداء
دويتو ّقدمهما «حليم» مع شادية ،هما« :حاجة غريبة» (كلمات فتحي قــورة ،وألحان منير مــراد) من فيلم
«معبودة الجماهير» ( 1967ـ إخراج حلمي رفلة) ،و«تعالي أقلك» (كلمات حسني ّ
السيد ،ألحان منير مراد) من
فيلم «لحن الوفاء» ( 1955ـ إخراج إبراهيم عمارة) .هذا ما ّ
أكده هشام جبر في حديث سابق مع «األخبار»،
موضحًا ّأن استعادة أرشيف حافظ ستأخذ شكل حفلة سينمائية ـ موسيقية ( )ciné-concertبعنوان
«ليلة مع عبد الحليم» .إلى جانب قيادة األوركسترا و«هندسة» البرنامج ،ألقيت على عاتق جبر ّ
مهمة توزيع
األغنيات ،في الوقت الذي اهتم فيه املخرج املصري أمير رمسيس بتوليف الفيديوات املرافقة لألغنيات ّ
الحية
وإعــداد املفهوم البصري العام .مع العلم بـ ّ
ـأن ثنائية جبر ـ ـ رمسيس ثبتت نجاحها في الــدورة املاضية من
«مهرجان الجونة السينمائي» (يشغل رمسيس منصب مديره الفني) عبر  ciné-concertاستعاد املوسيقى
التصويرية ألفــالم السينمائي املصري يوسف شاهني ( 1926ـ  )2008ضمن برنامج تكريمه في الذكرى
العاشرة لغيابه.
ّ
ّ
ّ
أما محمد ّ
عساف ،فقد عبر في إطــالالت إعالمية عدة عن حماسته الكبيرة لخوض هذه التجربة ،ال سيما
أنه متأثر جدًا بتجربة عبد الحليم حافظ ،باإلضافة إلى
شوقه للقاء الجمهور اللبناني ،من دون أن يخفي شعوره
بالرهبة مــن الــوقــوف على مسرح سبقته إليه نخبة من
األسماء الكبيرة عربيًا وعامليًا ،واملسؤولية املترتبة عن أداء
أعمال قامة فنية بحجم صاحب أغنية «صافيني مـ ّـرة».
اختيار «محبوب العرب» لم يكن عبثيًا ،بل يبدو «مناسبًا»
ألسباب عـ ّـدة ،يختصرها هشام جبر بـ «صوته الجميل،
وحبه لعبد الحليم ومعرفته ّ
ّ
الجيدة بأرشيفه ،وشعبيته
الواسعة بني الشباب ،ناهيك عن الشبه بني محمد وحليم».
خالل االشتغال على املوعد املرتقب ،كان جبر مسكونًا
بهاجس أساسي هو تقديم التراث بنفس جديد وتفادي
االن ــزالق إلــى فـ ّـخ التغريب الــذي ُيفقد الـنــاس الـقــدرة على
التماهي واالرت ـب ــاط بــاملــادة الـتــي يتلقونها .املــديــر الفني
ل ـ «مــركــز التحرير الثقافي» فــي «الجامعة األميركية في
القاهرة» ،عاشق للبنان ولجمهوره الذي يجعل األنشطة
ّ
ومتميزة .لهذا ،يتطلع إلى ليلة ملؤها
الفنية «هنا» مختلفة
الطرب والنوستالجيا والحب وذكريات األســود واألبيض
يوم كان لكل شيء «طعم آخر»...
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ليالي الروك والبوب من بيبلوس إلى بعلبك :صخب و«تجارب»

فرقة Within
Temptation
الهولندية
من أشهر
فرق الـ«ميتال
السمفوني»

بشير صفير
الـ ـ ـ ـ ـ ــروك ب ـ ـكـ ــل اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالتـ ــه هـ ـ ــو مــن
اخ ـت ـصــاص «م ـه ــرج ــان ــات بـيـبـلــوس
ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة» .ع ـل ـم ــا أن رمـ ـ ـ ـ ــوزه غ ـيــر
َّ
مهمشة كليا في املهرجانات األخرى
(خـ ـص ــوص ــا «م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ب ـع ـل ـبــك
ال ــدولـ ـي ــة» ف ــي ب ـعــض الـ ـ ـ ــدورات منذ
مطلع األلفية) .لن ّ
نكرر الكالم الذي
سـ ـب ــق أن ك ـت ـب ـن ــاه فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـش ــأن
أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـ ـ ـ ّـرة .أض ـ ــف إل ـ ــى ال ـ ـ ــروك،
بعض تجارب البوب الضاربة التي

ّ
تتمتع بــالـحــد األدن ــى مــن الصناعة
املوسيقية ،وكــذلــك تلك اإللكترونية
أو التي تمزج أكثر من «صــوت» بني
هــذه الـتـيــارات الشبابية بغالبيتها
ولو حمل بعضها نفحة نوستالجيا
ّ
لجيل اختبر فــرقــا كــانــت بـعــزهــا في
مرحلة سابقة من مسيرتها وحياته،
ويـ ــود اس ـت ـع ــادة ش ــيء م ــن ذك ــري ــات
الـسـهــر وال ـص ـخــب م ــن خ ــالل أمسية
ع ــاب ــرة ،مـ ـ ّـرة ف ــي ال ـس ـنــة .ه ــذا ال ـعــام،
أضـ ــاف امل ـهــرجــان الـجـبـيـلــي الحلقة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن ه ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـل ــة ،عـبــر

انطلقت Within Temptation
من الروك الصاخب العريض الذي
يعرف بالـ«دوم ميتال»
إدراج أمسية ،هي األولــى من نوعها
فــي الئ ـحــة مــواع ـيــده مـنــذ تــأسـيـســه،
ون ـق ـص ــد ح ـف ـل ــة لـ ـ ـ ــ DJمـ ــن أص ـح ــاب
الشهرة الفائقة حاليا (راجــع املقالة
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـم ــارت ــني غ ــاريـ ـك ــس فــي
الصفحة).

في الفئة املعروفة بالعنوان الشمولي
بعض الـشــيء «روك صــاخــب»ّ ،
جس
«ب ـي ـب ـل ــوس» ال ـن ـب ــض ت ــدريـ ـج ــا عـبــر
إدراج ــه أمسية لفرقة الــروك األملانية
 Scorpionsالـ ـت ــي ت ـع ـطــي فـ ـك ــرة عــن
ح ـج ــم اإلقـ ـب ــال ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
املوسيقى في حينها ( ،)2011وتبقي
شبح الفشل بعيدًا .نجحت الحفلة،
فـتـلــى األمل ـ ــان ( Slashغـيـتــاريـســت ال ـ
 )Guns N› Rosesثــم عــاد «الـعـقــارب»
ً
مرة ثانية في الـ 2013وضمت الدورة
أمـسـيــة ثــان ـيــة ،ه ــذه املـ ــرة لـلــ«مـيـتــال

الـسـمـفــونــي» (ال ـ ــروك األورك ـس ـتــرالــي
الـ ـص ــاخ ــب) مـ ــع الـ ـف ــرق ــة ال ـف ـن ـل ـنــديــة
 Nightwishوب ـق ـيــت األم ـ ــور ف ــي هــذا
االتجاه مع ( Epicaفرقة هولندية —
دورة  )2014قبل أن يغيب هذا النمط
ف ــي ثــالثــة م ــواس ــم مـتـتــالـيــة وي ـعــود،
الـسـنــة املــاض ـيــة ،مــع تــاريــا تــورونــن،
مغنية  Nightwishالتي استقلت عن
فرقتها بتجربة الخاصة .هذا الصيف
أيضا ،كان لجمهور الروك السمفوني
الـ ـص ــاخ ــب ح ـص ــة فـ ــي «ب ـي ـب ـل ــوس».
إذ تحيي الـفــرقــة الـهــولـنــديــة Within
 Temptationأم ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي  7آب
(أغ ـس ـطــس) ،علما أن أمـسـيــة أخ ــرى،
ً
مـشــابـهــة ق ـل ـيــال ،ت ـقــام ف ــي امل ـهــرجــان
في  20تموز (يوليو) ،تتمحور حول
الروك بإعداد أوركسترالي واملشروع
ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان Queen Symphonic
(راجــع املقالة الخاصة باألمسية في
الصفحة).
الفرقة الهولندية Within Temptation
ه ـ ــي م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـف ـ ــرق م ـ ــن ال ـن ـم ــط
الـ ــذي ظ ـهــر مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات في
ب ـل ــده ــا والـ ـبـ ـل ــدان االس ـك ـنــدي ـنــاف ـيــة،
ّ
أي الــ«مـيـتــال الـسـمـفــونــي» .علما أن
انـطــالقـتـهــا (أواسـ ـ ــط الـتـسـعـيـنـيــات)
كــانــت فــي ات ـجــاه آخ ــر ،ضـمــن عـنــوان
ال ـ ــروك ال ـص ــاخ ــب الـ ـع ــري ــض ،ي ـعــرف
ب ــال ــ«دوم مـيـتــال» .فــي رصـيــد الفرقة
سـبـعــة أل ـب ــوم ــات ،آخ ــره ــا ص ــدر هــذه
السنة بعنوان  ،Resistوأحد أشهرها
س ـ ّـج ـل ـت ــه مـ ــع أب ـ ـ ــرز اسـ ـ ــم فـ ــي م ـج ــال
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة (غ ـي ــر
الـكــالسـيـكـيــة ال ـص ــرف ــة) ف ــي هــول ـنــدا،
«مـ ـيـ ـت ــروب ــول أورك ـ ـس ـ ـت ـ ــرا» ،وح ـم ــل
عـنــوانــا مـعـبـرًا عــن مـضـمــونــهBlack :
.)2008( Symphony
ب ـ ـخـ ــالف م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـظ ــن بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ،ال
يـ ــزال ه ــذا ال ـل ــون املــوس ـي ـقــي املـنـبــوذ
ف ــي املـجـتـمـعــات املـحــافـظــة (ألس ـبــاب
خ ــاط ـئ ــة واتـ ـه ــام ــات زائـ ـف ــة أح ـي ــان ــا)
يتمتع بشعبية كبيرة عامليا ،وكذلك
فــي لـبـنــان .وبــاألخــص أن ه ــذا الـفــرع
ت ـح ــدي ـدًا ل ـي ــس ق ــدي ـم ــا ،واح ـت ـم ــاالت
الـ ـتـ ـن ــوي ــع فـ ـي ــه كـ ـبـ ـي ــرة ملـ ـ ـج ـ ــرد أن ــه
ٌ
مفتوح على نمط واســع كاملوسيقى
السمفونية.
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في نبرة  Jainما تستهويه األذن!
أحـيــانــا ،وم ــن دون تفسير منطقي
أو مــرت ـبــط بــالــذائ ـقــةُ ،ي ـعـ َـجــب امل ــرء
بتجربة فنية قــد ال تـكــون ،لناحية
إط ــاره ــا الـ ـع ــام ،م ــن ض ـم ــن ق ـن ــوات
ب ـ ـح ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى جـ ـمـ ـيـ ـل ــة.
ك ـث ـيــرون مـمــن ال تـشـكــل املــوسـيـقــى
اإللكترونية ،أو اإللكترو-أكوستيك
بــوب تـحــديـدًا ،أولـيــة مطلقة لديهم
(ول ـيــس لــديـهــم كــذلــك فـيـتــو نهائي
تـجــاهـهــا) أع ـج ـبــوا بــاألل ـبــوم األول
الـ ـ ــذي ط ــرح ـت ــه امل ـغ ـن ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ً
املعروفة باسم جاين ( .)Jainفعال،
ف ـي ـهــا ش ــيء ق ــري ــب م ــن ال ـق ـلــب هــذه
الـ ـفـ ـت ــاة .عـ ـف ــوي ــة ،ص ــوت ـه ــا ع ـ ــادي،
ل ـك ــن ف ــي ن ـبــرت ـهــا م ــا ي ـل ـفــت األذن،
ت ـعـ ّـول عـلــى الـكـلـمــة الـبـسـيـطــة ،غير
التافهة وغير املعقدة ،وكذلك على
ال ـع ـن ـص ــر الـ ـ ــذي ب ـ ــات ي ـش ـك ــل أزمـ ــة
فـ ــي م ــوس ـي ـق ــى ال ـ ـبـ ــوب ع ــاملـ ـي ــا ،أي
الـلـحــن الـجـمـيــل ،أو املـقـبــول بالحد
ّ
األدن ـ ــى ،بـمـعـنــى أن فـيــه ح ـدًا أدنــى
من املالمح املميزة .أضف إلى ذلك،
استخدامها الجانب اإللكتروني ملا
لــه مــن إم ـكــانــات لـنــاحـيــة األص ــوات
ال ـج ــدي ــدة (ب ـم ـع ـنــى  ،)Soundالـتــي
إن تــوفــرت الــذائـقــة فــي توليفها قد
تنتج عنها تحفة أحيانا .أضف إلى
ذلك أيضا ،أن املغنية الشابة ،التي
ندرجها هنا ،ال تحت خانة األغنية
الفرنسية ،ألن ال شيء يربطها بها
س ــوى جـنـسـيـتـهــا ،هــي ال ـتــي تكتب
وت ــؤل ــف أغ ــان ـي ـه ــا ،وت ـس ـت ـخــدم فــي
صناعتها ـ ـ بــالـتــوازي مــع الجانب
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ آالت م ــوس ـي ـق ـي ــة
إضــافـيــة ،مثل الغيتار والـبــاص أو
ح ـتــى ال ـن ـح ــاس ـي ــات .ج ــاي ــن ضـيـفــة
«مهرجانات بعلبك الدولية» (األول
مـ ــن آب /أغـ ـسـ ـط ــس) ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة،

فــي لـفـتـ ٍـة إل ــى املــوسـيـقــى ال ـتــي ّ
تهم
ال ـش ـب ــاب ،م ــن ال ـن ــوع الـ ــذي اع ـتــدنــا
عليه في «بيبلوس».
ف ــي إح ـ ــدى أول ـ ــى وأشـ ـه ــر وأف ـض ــل
أغ ــان ـي ـه ــا( Come ،أغ ـن ـي ــة عــاطـفـيــة
تـتـحـ ّـدث عــن عــالقـتـهــا بـشــاب بعيد
ع ـن ـهــا) ،يـتـغـ ّـيــر ال ـجــو ال ـع ــام فـجــأة،
وتدخل مؤثرات مختلفة عن مسار
األغـ ـنـ ـي ــة ،ف ـت ـق ــول الـ ـفـ ـت ــاة« :روحـ ــي
م ـع ــك فـ ــي أف ــري ـقـ ـي ــا» (My soul is
 .)in Africa with you boyوف ــي
األلـبــوم ذات ــه ،أغنية ثانية بعنوان
 ،Makebaواملقصود طبعا أسطورة
الغناء والنضال ،الجنوب أفريقية
الراحلة مريم ماكيبا (استضافتها
«ب ـ ـيـ ــت ال ـ ــدي ـ ــن» عـ ـ ــام  .)2002ث ـمــة
ع ــالق ــة م ــع أفــري ـق ـيــا إذًا ،وال ـتــأث ـيــر
واض ـ ـ ــح فـ ــي ص ــوتـ ـه ــا حـ ـت ــى ،وف ــي
أسـلــوبـهــا ف ــي األداء (ول ـف ــظ بعض
الكلمات) وفي األصــوات واملؤثرات
الـصــوتـيــة واإلي ـقــاعــات املستخدمة
فــي بــاكــورتـهــا الـتــي ص ــدرت نهاية
ع ــام  2015ب ـع ـن ــوان  Zanakaال ــذي
يـ ّ
ـرد لـفـظـيــا ،تـلـقــائـيــا ،إل ــى أفــريـقـيــا،
بصرف النظر عن معناه أو داللته.
يـتـبـ ّـني مــن خ ــالل إح ــدى مقابالتها
ً
أن لديها أصوال أفريقية (مدغشقر)
من جهة ّ
جدها ألمها .لكن األهم أن
تولوز الفرنسية
جاين ،املولودة في ّ
عام  ،1992عاشت متنقلة في بلدان
ع ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـقـ ــارة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،بـفـعــل
ّ
عـمــل والــدهــا ال ــذي كــان مــوظـفــا في
شركة نفطية .وعندما نقول بترول،
نـقــول أيـضــا الخليج الـعــربــي ،الــذي
انتقلت عائلتها إليه (أبو ظبي) في
ترحالها املرتبط بمصالح رب عمل
والــدهــا .تعرفت في مراهقتها على
إثنيات موسيقية عدة وعلى آالتها،

وبدأت بصناعة ونشر أول أعمالها
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي كــانــت تـقـيــم فيها
فــي الـكــونـغــو ،مــا أت ــاح رصــدهــا من
قبل منتجني ساعدوها على إنجاز
 Zanakaوم ــن ث ــم ( Souldierجـ ْـمــع
ع ـب ــارت ــي  Soulأي روح وSoldier
أي ج ـ ـنـ ــدي) ال ـ ـ ــذي ص ـ ــدر ال ـص ـيــف
املــاضــي (وأمـسـيـتـهــا فــي «بـعـلـبــك»
تــأتــي ضـمــن الـجــولــة الـخــاصــة بــه)،
بعد رحـلــة لها إلــى كــوبــا بحثا عن
«أص ـ ـ ـ ـ ــوات» جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـج ــزي ــرة
الشيوعية.
ب ـ ـعـ ــض أغـ ــان ـ ـي ـ ـهـ ــا ُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـو َرت ع ـل ــى
طــري ـقــة ال ـف ـيــديــو ك ـل ـيــب ،فــاعـتـمــدت
أسلوبا ال يـمـ ّـت إلــى هــذا الـنــوع من

املــوس ـي ـقــى بـنـسـخـتـهــا األم ـيــرك ـيــة،
أي ت ـلــك ال ـت ــي تــرت ـكــز إلـ ــى الــرقــص
ال ـف ــاح ــش واإليـ ـ ـح ـ ــاء ات الـجـنـسـيــة.
وحتى فــي عروضها الحية ،تظهر
جاين بصورة مشغولة ومقصودة،
تربطها
عالقة
ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـبـ ـس ــاط ــة ول ـ ـيـ ــس ف ـي ـهــا
بأفريقيا
عال من الصخب البصري.
منسوب ٍ
انعكست
ـم
ـ
ظ
ـ
ع
ـ
م
ـاق،
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ـ
ـ
ه
ول ـ ـكـ ــن ف ـ ــي
بشكل واضح
إط ــالالت ـه ــا ال تـتـخـلـلـهــا م ـشــاركــات في صوتها
وأسلوبها
مل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــني سـ ـ ّـج ـ ـلـ ــوا مـ ـعـ ـه ــا فــي
في األداء
األل ـبــوم .فـهــي تعتمد عـلــى نفسها،
إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـع ــزف ع ـل ــى ال ـغ ـي ـتــار
الـكــالسـيـكــي ،فــي تشغيل األص ــوات
املـسـ ّـجـلــة مسبقا ،تـلــك اإللكترونية
أو امل ـ ـضـ ــافـ ــة م ـ ــن آالت وت ـ ــري ـ ــة أو
ـرض
نـ ـح ــا ًسـ ـي ــةً .هـ ـ ــذا ي ـض ـع ــف الـ ـع ـ ّ
قـل ـيــال ،ش ـكــال ومـضـمــونــا ،فنتمنى
أن ت ـك ــون أم ـس ـي ـت ـهــا ف ــي «ب ـع ـل ـبــك»
مشغولة بعناية إنتاجيا لتحقيق
عال للجمهور الذي
مردود جمالي ٍ
سيالقيها ،لــالسـتـمــاع… والــرقــص
أيضا.
بشير...
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جاز وبلوز وفانك ميلودي غاردو صوت مسربل بالحزن

تكتب األغاني ّ
وتلحنها وتؤديها وتشارك في تنفيذها الموسيقي

بشير صفير
م ـنــذ ن ـحــو ع ـشــر سـ ـن ــوات ،أي بعد
إط ــاق ألـبــومـهــا الـثــانــي ال ــذي القــى
ترحيبا كبيرًا من النقاد والجمهور،
تــوقـعـنــا أن ت ـكــون م ـي ـلــودي غ ــاردو
( )1985ض ـي ـفــة أح ـ ــد امل ـه ــرج ــان ــات
الصيفية السياحية .مــن ذات الفئة
والطينة (الـجــاز الغنائي النسائي
األبيض الجديد) ،زارتنا األميركية
دي ــان ــا ك ـ ــرال (ب ـي ــت ال ــدي ــن ـ ـ ـ )2010
وقبلها الكندية مادلني بيرو (بيت
ال ــدي ــن ـ ـ ـ  .)2009أم ــا غـ ـ ــاردو ،فــأتــت
«م ـت ـخ ـف ـي ــة» ض ـم ــن ح ـف ـلــة اب ــراه ـي ــم
مـعـلــوف فــي «بـعـلـبــك» قـبــل سنتني.
ق ـيــل يــوم ـهــا إن م ـع ـلــوف «أطـلـقـهــا»
ف ــي ب ــاد األرز! ن ـعــم ،لـ ــواله لبقينا

غارقني في جهلنا ،فشكرًا ملشاركته
م ــواطـ ـنـ ـي ــه ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق امل ـت ـخ ـل ــف
أبـحــاثــه فــي ال ـغــرب املـتـحـضــر .هــذه
ال ـس ـن ــة ،قـ ـ ـ ّـررت ل ـج ـنــة «م ـهــرجــانــات
بـعـلـبــك ال ــدول ـي ــة» اسـتـضــافـتـهــا في
ل ـي ـلــة خ ـ ّ
ـاص ــة ب ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا ت ــأك ــدت
أن ـه ــا ج ـي ــدة م ــن خـ ــال ح ـف ـلــة نـجــم
أرب ــاع األص ــوات (كيفما اتـفــق) على
الترومبت.
ال ـج ــاز ب ـلــغ ذروتـ ـ ــه (إذا اسـتـثـنـيـنــا
ّ
املاسية قبل الحرب) في هذا
الفترة
امل ـهــرجــان بــني عـ َ
ـامــي  2008و2010
ح ـي ــث ش ـه ــدت ك ــل دورة أمـسـيـتــني
مـهـ ّـمـتــني ،ف ــي ح ــني راوحـ ــت برمجة
ه ــذه املــوسـيـقــى واألنـ ـم ــاط الـقــريـبــة
منها (بـلــوز ،غوسبل ،فــانــك…) بني
ال ـغ ـي ــاب الـ ـت ــام وال ـح ـض ــور ال ـجـ ّـيــد.

ً
مثا ،السنة املاضية كانت شحيحة
م ــن ه ــذه ال ـنــاح ـيــة ،ف ــي ح ــني يغيب
الـ ـج ــاز ع ــن «ب ـي ـب ـل ــوس» ك ـل ـيــا ه ــذه
ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،ويـ ـكـ ـتـ ـف ــي «ب ـ ـيـ ــت الـ ــديـ ــن»
بــأم ـس ـيــة ب ـل ــوز «ص ـن ــاع ــة مـحـلـيــة»

تحيي المغنية األميركية
أمسية وحيدة في معبد
«باخوس» في  7تموز
(راج ـ ــع امل ـق ــال أدن ـ ـ ــاه) ،بـيـنـمــا دعــت
«أع ـيــاد ب ـيــروت» إل ــى أمـسـيــة لــزيــاد
الرحباني تحل فيها ليزا سيمون،
اب ـنــة نـيـنــا س ـي ـمــون ،ضـيـفــة مـمـيــزة
ألداء مجموعة من أغنيات والدتها.

إذًا ،تـ ـحـ ـي ــي املـ ـغـ ـنـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ال ـب ـي ـضــاء م ـي ـل ــودي غـ ـ ــاردو أمـسـيــة
وحـ ـ ـي ـ ــدة ( 7تـ ـ ـم ـ ــوز /يـ ــول ـ ـيـ ــو) فــي
م ـع ـبــد «بـ ــاخـ ــوس» ض ـم ــن بــرنــامــج
«مـهــرجــانــات بعلبك الــدولـيــة» لهذا
املـ ـ ــوسـ ـ ــم .غـ ـ ـ ـ ــاردو ص ــاحـ ـب ــة ص ــوت
جـمـيــل ،مـجـبــول بــال ـحــزن (األخ ـب ــار
 )2009/9/3بسبب حادثة مأساوية
تــركــت آثـ ــارًا فــي نـفـسـهــا وجـســدهــا،
ّ
لتتحول
لكنها كــانــت الــدافــع األول
مـ ــن هـ ــاويـ ــة فـ ــي مـ ـج ــال املــوس ـي ـقــى
إلى مغنية محترفة ،تكتب األغاني
وت ـلـ ّـح ـن ـهــا وت ــؤدي ـه ــا وتـ ـش ــارك في
تنفيذها املوسيقي .فــي أحــد األيــام
املـشــؤومــة ،صدمتها سـيــارة بينما
كانت تتنزه على دراجتها الهوائية،
َ
ف ـت ـ ِـرك ــت ت ـنــزف ف ــي ال ـش ــارع إل ــى أن

تـ ــرأف ب ـهــا أح ــد املـ ـ ـ ّ
ـارة وأق ـل ـه ــا إلــى
املستشفى ،حيث خــرجــت متعافية
ج ــزئ ـي ــا ب ـع ــد سـ ـن ــة ،إذ ت ـس ـبــب لـهــا
ال ـ ـحـ ــادث ف ــي م ـش ــاك ــل ف ــي ال ــذاك ــرة
وحـســاسـيــة مـفــرطــة تـجــاه األض ــواء
واألص ـ ـ ـ ــوات .ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،تــرتــدي
بـشـكــل دائـ ــم ن ـظ ــارات داك ـن ــة ال ـلــون.
أث ـ ـن ـ ــاء مـ ـك ــوثـ ـه ــا ف ـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى،
وبفضل إملامها أساسا باملوسيقى
(ت ــاب ـع ــت دروس ـ ـ ــا ف ــي الـ ـع ــزف عـلــى
البيانو فــي صـغــرهــا) ،ب ــدأت تكتب
األغـ ــانـ ــي وت ـل ـ ّـح ـن ـه ــا (كـ ـم ــا تـعـلـمــت
العزف على الغيتار بسبب فقدانها
القدرة على الجلوس لعزف البيانو)،
فخرجت وفي جعبتها مجموعة من
ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا الح ـقــا،
ّ
إض ــاف ــة إل ــى أن ـه ــا اع ـت ـب ــرت أن ذلــك
ساعدها في التماثل إلى الشفاء ،ما
دفعها الحقا إلى العمل على برامج
عاج من خال املوسيقى.
بعد التجارب األول ــى ،التي تـ ّ
ـرددت
ً
فــي نـشــرهــا أص ــا ،وق ـعــت عـقـدًا مع
 Verveلـتـصــدر بــاكــورت ـهــا بـعـنــوان
 ،)2006( Worrisome Heartتــاهــا
)2009( My One and Only Thrill
الــذي حوى أجمل أعمالها الخاصة
(ك ـت ـب ــت م ـع ـظــم أغ ــان ـي ــه ولـحـنـتـهــا،
وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي إع ـ ـ ـ ــداده مــوس ـي ـق ـيــون
مرموقون مثل الدي كاين وفينس
مندوزا) ،في حني لم يحقق ألبوماها
الاحقان  The AbsenceوCurrency
 of Manالنجاح املــرجــو .طغى على
معظم أغــانــي غ ــاردو الجو الـهــادئ،
والحزين أحياناُ ،
ووفقت في وضع
نصوص صادقة وألحان مميزة ،في
حني عانت بعض األعمال من الرتابة
أو حتى التكرار نسبة ألغنيات لها
أو ألخ ــرى م ــن الــري ـبــرتــوار الشبيه
ب ـن ـم ـط ـهــا .أمـ ــا أم ـس ـي ـت ـهــا املــرت ـق ـبــة،
ف ـس ـت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول أبـ ـ ــرز أغــان ـي ـهــا
وليس حول ألبومها األخير حصرًا،
وقـ ـ ــد ت ـ ـ ــدرج ك ــاس ـي ـك ـي ــات جـ ـ ــاز أو
غ ـي ــره… ف ــي ان ـت ـظــار زم ـيــات ـهــا في
السنوات املقبلة أمـثــال ليزا إيكدال
وجــايــن مونهايت وس ــارا ماكينزي
وستايسي كنت وغيرهن.
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« Monday Blues Bandصنع في لبنان»
ضـمــن فـئــة الـبـلــوز وال ـج ــاز ،أمسية
ب ـلــوز «ص ـنــع ف ــي ل ـب ـنــان» م ــا كــانــت
لتخطر فــي بــال أح ــد .فــي اإلجـمــال،
ق ــاع ــدة ال ـبــرم ـجــة م ــن ح ـيــث الـ ُـعــرف
أرس ــي بــاملـمــارســة مـنــذ عقود
ال ــذي ِ
ف ــي امل ـهــرجــانــات األس ــاس ـي ــة ،تـقـ ّـوم
عـلــى دع ــوة رم ــوز مــوسـيـقـيــة تمثل
األن ـم ــاط املـخـتـلـفــة وت ــرس ــم خــارطــة
شـ ـب ــه ش ــامـ ـل ــة لـ ـع ــال ــم امل ــوسـ ـيـ ـق ــى.
ّ
ً
ً
لـ ـنـ ـتـ ـك ــل ــم ن ـ ـظـ ــريـ ــا ق ـ ـل ـ ـي ـ ــا .م ـ ـثـ ــا،
امل ـ َّـوس ـي ـق ــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـغــرب ـيــة
ُ
ت َمثل بأساطير حية أو بنجوم ،من
أوروبا بشكل أساسي ،على اعتبار
أن ه ـ ــذه امل ــوس ـي ـق ــى ه ــي أوروبـ ـي ــة
األص ـ ــل وال ـص ـن ــاع ــة تــأل ـي ـفــا وعــزفــا
(إن ُد ِع ــي ع ــازف الـبـيــانــو األمـيــركــي
مــوراي بيرايا لن ُي ّ
عد ذلــك خروجا
كارثي ّ عن القاعدة طبعا! دعونا ال
نستخف باملوضوع) .الجاز يحضر
ف ــي امل ـه ــرج ــان ــات م ــن خـ ــال رجــالــه
األميركيني حكما ،الـســود إذا أمكن
(راجــع تاريخ «بعلبك» قبل الحرب
وفي بعض دورات ما بعد الحرب).
املــوسـيـقــى اللبنانية ،ف ـيــروز (على
سـبـيــل املـ ـث ــال) .املــوسـيـقــى اإلثـ ّنـيــة:
الكلتية أو السلتية ( )celticيمثلها
ف ـ ـنـ ــان م ـ ــن أق ـ ـصـ ــى غ ـ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ـ ــا،
ً
لــورّي ـنــا مـُـاكـيـنـيــت م ـثــا ،األفـغــانـيــة
يـمــثـلـهــا نـ ـص ـ َـرت ف ــات ــح ع ـلــي خ ــان،
رح ــم ال ـلــه حـنـ ّجــرتــه الـقـنـبـلــة ،ال ــراي
الجزائري يمثله الشاب كذا ،إلخ…
ل ـكــن ف ــي أي خ ــان ــة ن ـضــع م ـشــاركــة
فــرقــة  Monday Blues Bandضمن
«م ـهــرجــانــات بـيــت الــديــن الــدولـيــة»
في  8آب (أغسطس)؟
نحن أمــام واقــع أشبه بــذاك املشهد

مــن مـســرحـيــة «بـخـصــوص الـكــرامــة
والشعب العنيد» لزياد الرحباني،
عندما أراد أحد املواطنني (اليائس)
تقديم شكوى في ما ّ
خص الجريمة
ُ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــت ب ـ ـحـ ــق طـ ـم ــوح ــه
وم ـس ـت ـق ـب ـلــه ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد .ي ـحــار
ال ـضــابــط ف ــي ال ـخــانــة ال ـتــي ي ـنــدرج
تـحـتـهــا ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـ ـح ــوادث:
ت ـه ــدي ــد؟ ت ــرغ ـي ــب؟ ت ــره ـي ــب؟ ك ـســر؟
خـلــع؟ ويعطيه بعض الـنـمــاذج عن
الشكل الذي قد تأخذه هكذا شكوى:
مصرع طموح الساعة  12:30بالليل
ع ــا طــريــق ال ــدام ــور! خـلــع مستقبل
عا راس النبع! فلو كانت األوضــاع
طـبـ ّيـعـيــة ل ـكــان م ــن ال ـع ــدل تسجيل
تحفظ على هــذه األمسية واعتبار
دعوتها إلى هذا املهرجان نوعا من
األخ ـط ــاء املـهـنـيــة ال ـن ــاف ــرة .لـكــن في
ظـ ّـل الـتـمــويــل الـشـحـيــحُ ،ت ـ َ
ـدرج هــذه
مواعيد تحت خانة املخارج الائقة
التي تقي ّ
شر االستسام ولو أنها
ّ
غير َّ
مبررة كليا.
إذًا ،ت ـحــل ه ــذه ال ـس ـنــة ه ــذه الـفــرقــة
ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة مـ ـحـ ـلـ ـي ــا وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم
موسيقى البلوز دون أن تكون فرقة
ب ـل ــوز ح ـق ـي ـق ـيــة .ف ــي ل ـب ـن ــان ال ف ــرق
ب ـل ــوز .ه ـن ــاك ف ــرق تـجـيــد أداء هــذه
املوسيقى (وهي من أسهل األنماط
تـ ـقـ ـنـ ـي ــا) لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـفـ ـتـ ـق ــر ل ـع ـن ـصــر
ج ـ ــوه ـ ــري :ال ـ ـ ـ ــروح أو اإلحـ ـ ـس ـ ــاس.
ّ
ف ــالـ ـف ــرق ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ت ـ ـتـ ــألـ ــف مــن
ش ـخ ـص ـيــات أرس ـت ـق ــراط ـي ــة ،ن ـشــأت
حـكــايـتـهــا املــوس ـي ـق ـيــة ت ـحــت سقف
ّ
ّ
ف ـيــا… و«ف ـي ــا» و«ب ـل ــوز» ال يمكن
وضـ ـعـ ـهـ ـم ــا تـ ـح ــت خـ ــانـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة،
ف ـك ـيــف إذا ك ــان ــت ال ـف ـي ــا لـبـنــانـيــة!

تركيبة الفرقة
اللبنانية
تحاكي النواة
األساسية للـ
«شيكاغو بلوز»

هذا ال دخل له بالفرقة ّ وأعضائها،
وه ــم بــال ـتــأك ـيــد م ــن ع ــش ــاق الـبـلــوز
ـادر ه ــذه
ويـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــون بـ ـشـ ـغ ــف ن ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
األي ـ ــام ،وم ـس ـتــوى أدائ ـه ــم أك ـثــر من
ّ
جيد ،بمعنى أنه ال يبلغ االحتراف
ّ
ال ــذي يتطلب تـفـ ّـرغــا للمهنة ،لكنه

يـتـخـطــى ال ـه ــواي ــة ل ـنــاحـيــة اح ـت ــرام
أصول صناعة هذه املوسيقى .كمال
بـ ـ ــدارو وع ـي ـســى غ ـ ِّ
ـري ــب ورفــاق ـه ـمــا
يـفـتـقــدون روح هــذه املــوسـيـقــى .هم
أول من يعرف ذلك ،ويعلمون أيضا
ُ
ّ
أن هــذه الــروح ال تكتسب ال بإتقان

اآلل ــة وال بعشق النمط وال بتوافر
أحـ ــاس ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع الـ ـ ـص ـ ــادق
والـعـمـيــق :بكل بـســاطــة ،شــاء القدر
أن يولد أفراد الـ MBBفي أسر ثرية،
ال بني َ
ثلمي تراب في حقل قطن في
ّ
امليسيسيبي .روح البلوز هو
دلتا
عنصر مستحيل عليهم ،وهــو أهم
عناصر هذه املوسيقى.
تأسست فرقة Monday Blues Band
ّ
في التسعينيات ،حني اجتمعت شلة
من هواة املوسيقى يجمعهم ّ
حبهم
لـلـبـلــوز ورمـ ـ ــوزه .بـقـيــت إطــاالتـهــم
مـحـصــورة فــي أمـكـنــة م ـحــددة ،مثل
نـ َ
ـادي ــي ال ـ ـ «ك ــوادرنـ ـغ ــل» والـ ـ ـ «بـلــو
ن ــوت» ،بــاإلضــافــة إل ــى مشاركاتهم
الــدوريــة فــي التظاهرات املوسيقية
العامة كعيد املوسيقى .ريبرتوارهم
يتألف من كاسيكيات الكبار (بي.
ب ــي .كـيـنــغ ،إيــريــك كــابـتــون ،ألـبــرت
كــول ـنــز )…،ونـمـطـهــم ،داخ ــل الـبــوز،
أق ــرب إلــى مــا ُيـعــرف بــال ـ «شيكاغو
ب ـ ـلـ ــوز» ،وه ـ ــو الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ــذي خـلـقــه
ن ــزوح الـعـمــال األف ــارق ــة األمـيــركـيــني
نحو الواليات الصناعية الشمالية
ً
(ش ـي ـك ــاغ ــو م ـ ـثـ ــا) إب ـ ـ ــان «ال ـك ـس ــاد
الكبير» (األزمة االقتصادية الكبرى
فــي أمـيــركــا منذ أواخ ــر عشرينيات
الـقــرن املــاضــي حتى ان ــدالع الحرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة) .فتركيبة الفرقة
اللبنانية تحاكي النواة األساسية
للـ «شيكاغو بـلــوز» (غـيـتــار بــاص،
غتيار كهربائي ،بيانو أو كيبورد،
ســاك ـســوفــون ودرام ـ ـ ــز) ،وج ــزء مما
تـقـ ّـدمــه هــو اسـتـعــادة لكاسيكيات
من تلك الفترة.
بشير...
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 Yo-Yo Maنجم الكالسيك على شواطئ فينيقيا
بشير صفير
ّ
فــي األزم ـن ــة الــردي ـئــة ،تنخفض املـعــايـيــر ال ـصــارمــة ،وتـتــرفــع
ّ
الذائقة العامة وتلك الفردية عن ميولها املتطلبة .لو قورنت
البرمجة الكالسيكية الغربية فــي املهرجانات الصيفية في
األع ــوام األخ ـيــرة ،ومــن ضمنها هــذا ال ـعــام ،بالعصر الذهبي
لـ«مهرجانات بعلبك الدولية» قبل الحرب ،وحتى بمحاوالت
النهوض في التسعينياتُ ،
لع َّدت موضوعيًا متواضعة ،إذا
استثنينا املستوى النجومي الفائق الذي تطرحه «مهرجانات
وصفة سوبر ستار في الكالسيك،
بيبلوس الدولية» هذا العامِ .
الكالسيك ،الشهرة الفائقة ،لكنها ال تعني
تعني ،كما في غير ّ
ّ
بالضرورة مستوى فنيًا مرموقًا .فعازف التشيلو الصيني
األصل ،الفرنسي املولد ،األميركي الجنسية ،يو-يو ما (Yo-Yo
 )Maهو اليوم أشهر من جميع زمالئه األحياء والراحلني ،لكنه
بالتأكيد ليس أفضل منهم على مستوى األداء واإلحساس
ّ
ـازالــس جـمــع املجد
والـعـمـ َـق .وح ــده ع ــازف الـتـشـيــلــو بــابـلــو كـ ّ
مــن طــرفـيــه :الـشـهــرة العاملية واملـسـتــوى الـفــنــي غير املسبوق
ُ
وغير امللحوق .فــي هــذه الحالة ،تستبدل صفة سوبر ستار
باألسطورة.
ُ
إذًا ،النجومية عنوان الكالسيك في «بيبلوس» ،تضاف إليها
نقطة إيجابية تكمن في مستوى البرنامج ّ
وجديته .في «بيت
ّ
الــديــن» الـعـنــوان هــو املستوى العاملي املقبول بنكهة محلية
مع ثنائي البيانو عبد الرحمن الباشا وبيلي عيدي (راجــع
املقالة الخاصة بهذا املــوعــد فــي الصفحة).
فـ ــي «بـ ـعـ ـلـ ـب ــك» إصـ ـ ـ ـ ــرار ،لـلـسـنــة
الثانية على التوالي،
ع ـل ــى «امل ـ ـ ــوت»

ّ
يو-يو ما عازف تشيلو ّ كالسيكي
ّ
برع على آلته وراح يقلب مدونات
الريبرتوار الخاص بها

عـ ـن ــوان ــًا ع ــري ـض ــًا ل ـل ـب ــرن ــام ــج (ضـ ـم ــن تـ ـظ ــاه ــرة س ـيــاح ـيــة/
ترفيهية!) ،مع «ريكوييم» فيردي بقيادة األب توفيق معتوق
(راجع أيضًا مقالة خاصة بهذه األمسية ضمن امللف) .أخيرًا،
ـات األرز» الـتـيـنــور العاملي
عـلــى غـيــر ع ـ ّـادة ،تــدعــو «مـهــرجــانـ ّ
أنديا بوتشيلي والعنوان الــذي يلخص األمسية هو الغناء
ّ
األوبرالي بنكهة شعبية (أحد اهتمامات بوتشيلي إلى جانب
مساهماته األكثر ّ
جدية في مجال األوبرا).
بالتالي ،الوضع ليس مأساويًا .فالسنوات السابقة لم تكن
ّ
أفضل ،حيث غاب الكالسيكي كليًا عن بعضها.
«مهرجانات بيبلوس» تحتل الـصــدارة فــي مجال الكالسيك
هــذا املــوســم .فـقــد ك ــررت ،مــن خــالل دع ــوة يــو-يــو مــا ( 24آب/
أغ ـس ـط ــس) ،م ــا فـعـلـتــه م ــع م ــواط ـن ــه ف ــي األص ـ ــل وزم ـي ـل ــه في
الـكــالسـيــك ومـنــافـســه فــي النجومية الـفــائـقــة ،ع ــازف البيانو
النغ النغ .إنها الضربة القاضية لجميع املهرجانات ،لناحية
ّ
َ
الجدي والهاوي ،في ما خص االسم،
الجمهورين
استقطاب
ّ
كما لناحية إرضاء الجمهور األول (الجدي) وبعض الصبورين
ّ
من الثاني (الهاوي) في ما ّ
خص البرنامج الذي يتألف حصرًا
ّ
من متتاليات التشيلو الست ليوهان سيباستيان باخ.
مــن ّهــو يــو-يــو مــا؟ ومل ــاذا قـصــدنــا أن نشعر ال ـقــارئ ببعض
ّ
التحفظ عن اسمه في ما ّ
تقدم؟ إنه في األصل عازف تشيلو
كــالسـيـكــي .ول ــد ف ــي فــرنـســا ع ــام  .1955درس ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ف ـبــرع ع ـلــى آل ـتــه وراح ي ـقـ ّـلــب م ـ ّ
ـدون ــات
ّ
ّ
الــري ـبــرتــوار ال ـخــاص بــالـتـشـيــلــو (كــون ـشــرتــوهــات للتشيلو
ّ
ّ
واألوركـسـتــرا ،ســونــاتــات للتشيلو والبيانو أو أخــرى تحل
ّ
فيها آلة أخرى مكان البيانو ،ثالثيات يدخل التشيلو
فــي تركيبتها )…،ويـصــدر األسـطــوانــات التي
ّ
غطت الحقبات كافة ،من عصر الباروك حتى
القرن العشرين .لكنه ،لسبب له عالقة على
األرجح بأسلوب العمل ّ
وعدته في أميركا ،راح
يفعل ما يبدو غريبًا على مجتمع الكالسيك
ّ
ّ
والجدي .فأن تفتح مجلة متخصصة
الصارم
ّ
في املوسيقى الكالسيكية (مثل مجلة الـBBC
كمستند بني أيدينا) وترى
في التسعينيات،
ٍ
ع ـلــى ص ـف ـحــةٍ كــام ـلــة م ـن ـهــا ص ـ ــورة ل ـيــو-يــو
م ــا ،جــالـســًا عـلــى كــرســي ،فــاتـحــًا رجليه
ّ
ويــديــه (راف ـع ــًا الـتـشـيــلــو بــإحــداهــا)
وف ــي الـخـلـفـيــة ت ـبــدو مــانـهــاتــن
ُ
وب ــر ُج ــا ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة
َ
قـ ــب ـ ـيـ ــل اخ ـت ـف ــائ ـه ـم ــا
(عاد وعزف على
أنـ ـ ـق ـ ــاضـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا
فــي الــذكــرى
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ل ـ ـل ـ ــ11

سـبـتـمـبــر) ،ف ــي إعـ ــالن إلحـ ــدى م ــارك ــات ال ـس ــاع ــات ال ـفــاخــرة،
س ـت ـش ـع ــر بـ ـ ــأن كـ ــل مـ ــا فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــورة ب ـع ـي ــد كـ ــل الـ ـبـ ـع ــد عــن
املوسيقى… ولــن تستثني مــن هــذا الشعور الــرجــل املرسوم
ّ
محياه تلك االبتسامة البلهاء الخاصة بعالم املاركيتنغ!
على
ّ
تخيلوا سفياتوسالف ريختر (عازف بيانو) بهذا الكادر…
ّ
مستحيل .أو بيار فورنييه (عــازف تشيلو) ،والعياذ بالله.
هــذا ال يمنع مــن أن الــرجــل بــارع فــي مجاله ،جـ ّ
ـاد فــي العمل،
وفي مسيرته إنجازات موسيقية كثيرة .لكن تلك الصورة ال
يمكن محوها.
طـبـعــًا ،أض ــف إل ــى ه ــذا الـسـلــوك الـفــاقــع م ــادي ــًا ،مــا يتبعه من
أكسسوارات الشهرة التي قد تبدو في الظاهر أنبل من اإلعالن
التجاري ،مثل تعيينه رسول سالم من ِق َبل األمم املتحدة منذ
عام  2006وما إلى ذلك من نشاطات فارغة ،تقوم بها جهات
لغسل ضمائرها من العذابات والـحــروب التي تنشرها دول
الغرب في العالم الثالث ،آخرها البحث عن الالجئني السوريني
الكتشاف مواهبهم املوسيقية والوقوف على خاطرهم.
يقسم نشاط ضيفنا املوسيقي إلى ثالثة محاور كبيرة :باخ،
الريبرتوار الكالسيكي واملوسيقى غير الكالسيكية (موسيقى
الشعوب ،موسيقى األفالم ،البوب…) .في املحور الثالثّ ،
قدم
مشروعًا كبيرًا بعنوان «طريق الحرير» ،فأصدر أسطوانات
عــدة للموسيقى اإلثنية اآلتـيـ َـة مــن الشعوب التي مـ ّـرت فيها
طريق الحرير قبل أكثر من ألفي عامّ ،أدتها «مجموعة طريق
ّ
وضمت موسيقيني
الحرير» التي أسسها قبل عقدين تقريبًا،
مختلفني باختالف املشروع في كل مرة ،من شخصيات عظيمة
ومحترمة إلــى أخ ــرى انـتـهــازيــة .فــي هــذا الـسـيــاق أيـضــًا ،لكن
في مجال موسيقى األفــالم ،كانت للرجل مساهمة في تنفيذ
عدة أفالم هوليوودية .كذلك ّ
موسيقى ّ
قدم أمسيات تتمحور
حول هذا الريبرتوار .املحور الثاني ،أي املوسيقى الكالسيكية،
ّ
الجدي في القرون الثالثة األخيرة .في هذا
ونقصد الريبرتوار
املجال ،قـ ّـدم الرجل عشرات التسجيالت ،تفاوتت بني العادي
واملـحـتــرم (كــأي موسيقي كالسيكي يعمل فــي مجال األداء).
أما املحور األول ،فهو األبرز عمومًا ،وكذلك تكمن أهميته في
عالقته املباشرة ببرنامج األمسية املرتقبة في «بيبلوس».
ّ
كتب باخ العديد من األعمال التي يدخل التشيلو في تركيبتها
بنحو ثــانــوي أو أســاســيً .لكنه خـ ّـص هــذه اآللــة بعمل ضخم
ّ
ً
حـجـمــًا وج ـم ــاال وص ـع ــوب ــة ،ه ــو املـتـتــالـيــات ال ـســت للتشيلو
املنفرد .هذه التحفة الخالدة اكتشفها ،بالصدفة ،الكاتالوني
ّ
بــابـلــو ك ــازال ــس ( .)1973 — 1876فـقــد ك ــان تـلـمـيــذ التشيلو
املوهوب البالغ  13سنة يجول في السوق عندما وجد نسخة
عن هذه ّ
املدونات في محل لبيع األغراص املستعملة .اشتراها
ُ
ّ
ّ
وذ ِه ــل بما رأت ــه عيناه .ظــل يتمرن على أدائـهــا م ــدة  13سنة
أخ ــرى ،قبل أن يبدأ بــإدراجـهــا فــي أمسياته الـحـ ّـيــة .األهــم أنه
بقي يـتـ ّ
ّ
ويتعمق باملقطوعات ال ــ( 36تـتــألــف كــل متتالية
ـأمــل
م ــن م ـقـ ّـدمــة وخ ـمــس ح ــرك ــات أو األصـ ــح رق ـص ــات) ألك ـثــر من
ّ
ليسجل،
أربعة عقود ونصف ،قبل أن يدخل إلــى االستوديو
بني عامي  1936و ،1939أول نسخة كاملة منها في التاريخ
(وهي األولى واألخيرة في مسيرته) .ذاك التسجيل فتح باب
ّ
التشيلو في العالم ،إذ رأوا في العمل ّ
قمة
الجنة أمام عازفي
ّ
والتحدي التقني ،فطالت الالئحة لتشمل،
في التعبير الفني
لغاية اليوم ( )2019نحو  200تسجيل كامل لهذه املتتاليات
(إذا استثنينا من ّ
سجلوها على آلــة أخــرى ،كاأللتو أو حتى
ال ـف ـيــولــون ،مـثــل تـسـجـيــل اإلنـكـيـلــزيــة راي ـت ـشــل ب ــودج ــز ال ــذي
صــدر قبل أســابـيــع) ،مــن ضمنها ثــالث نسخ بتوقيع يو-يو
ما ،يبقى أفضلها األخيرة التي صدرت في  17آب (أغسطس)
 .2018يو-يو مــا ،الــذي يقسم أن الثالثة ثابتة ولــن يعود إلى
تسجيل هذا العمل ّ
مرة أخرى ،قرر أن يقوم بجولة لتقديم هذا
العمل ،الذي تبلغ مدة أدائه نحو ساعتني ،في  36موقعًا (عدد
املقطوعات الـتــي يتألف منها ُمجمل العمل) فــي ســت قــارات
(عــدد املتتاليات) ،وأمسيته ُ
الجبيلية هي محطة ضمن هذا
ّ
متتاليات بــاخ للمرة األولــى
املـشــروع .سجل الـعــازف الشهير ً
عام  .1983تسجيل متواضع مقارنة ببعض من سبقوه مثل
كازالس (بني  1936و )1939والفرنسي بيار فورنييه (— 1960
زار «بعلبك» فــي صيف ذاك الـعــام وعــاد فــي صيف  )1964أو
لحقوه مثل الهولندي آنر بيلسما ( )1992والفرنسي الشاب
جان-غيني كيراس ( )2007وغيرهم .كذلك هو حال التسجيل
ال ـثــانــي الـ ــذي أن ـج ــزه ال ــرج ــل ع ــام  1998وأرفـ ـق ــت املـتـتــالـيــات
الست بأفالم شاركت في إخراجها أسماء مهمة على رأسها
ً
آتــوم إيغويان .أمــا الثالث ،فقد القــى ترحيبًا مقبوال جـدًا من
َ
َ
النقاد والجمهور ،إذ تخطى التسختني السابقتني ،لناحية
ّ
النضج والفهم العميق للعمل .على سبيل املثال ،منحته مجلة
«ديــابــازون» الفرنسية الصارمة « 5ديــابــازون» ،وهي العالمة
ّ
املسمى الـ«ديابازون الذهبي».
األعلى قبل التقدير األسمى
أخيرًا ،الجمهور مدعو إلى عدم تفويت هذا الحدث .هذا ال شك
فيه .لكن يجب التنبيه إلى أن هذه األمسية ال مكان للتسلية
ً
والـتــرفـيــه فـيـهــا .أدن ــى ف ـقــدان للتركيز قــد ينعكس مـلــال على
املستمع .حتى «مهرجان البستان» املتخصص في الكالسيك،
أدرج ه ــذا الـعـمــل ف ــي دورتـ ــه ال ـتــي َ خـصـصـهــا بــالـكــامــل لـبــاخ
السنة املــاضـيــة ،مقسومًا بــني عــازفــني ،تناوبا على أدائ ــه في
َ
َ
ً
متتاليتني ،فيما ّ
قدمته كامال في أمسية واحــدة
ليلتني غير
ّ
السويسرية أوفيليه غــايــار فــي دورة  …2007مــع االخـتــالف
الـجــذري فــي األج ــواء ّبــني «بيبلوس» الــذي يقيم األمسية في
الهواء الطلق ،فيما فضل «البستان» أن يـ َّ
ـؤدى هذا العمل في
مكان أكثر حميمية (في املتحف الوطني وفي كنيسة أثرية).
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عيدي والباشا ثنائي البيانو اللبناني

ً
ُي َع ّد عبد الرحمن الباشا من أغزر زمالئه وأكثرهم منهجية

بيلي عيدي ّ
كرس نشاطه للمؤلفين الفرنسيين
من فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر

م ـن ــذ دورت ـ ـهـ ــا األول ـ ـ ــى عـ ــام  1995ل ـغ ــاي ــة ت ـل ــك امل ــرت ـق ـب ــة ،ش ـهــدت
«مهرجانات بيت الدين الدولية» العديد من األمسيات الكالسيكية
الغربية (من ضمنها العروض األوبرالية والغناء األوبرالي) .ولكن
ال يمكن استخالص سياسة واضحة أو معايير ثابتة رعت برمجة
هــذا النمط ،على اعتبار أن بعض ال ــدورات كانت استثنائية في
هــذا السياق ( )…،2004 ،2001 ،1999وأخ ــرى كانت أيضًا كذلك،
لكن باملعنى السلبي ،ونقصد املواسم التي غابت عنها األمسيات
الكالسيكية تمامًا ،باألخص في السنوات العشر األخيرة (السنة
املاضية 2013 ،2014 ،2016 ،و .)2009بالتالي ،إنها الجهة التي
ال ُيطلب منها الكثير لناحية الكالسيك (كــ«بـعـلـبــك») ،وال ّ
يمر
ّ
الـغـيــاب الـتــام لـهــذه املوسيقى عــن دور ٍة مــا دون تسجيل تحفظ
(كـ«بيبلوس»).
هذه السنة «بيت الدين» حاضرة في خانة املوسيقى الكالسيكية،
عن فئة ريسيتال البيانو ،وهو األول من نوعه منذ زيارة التركي
فازيل ساي في دورة  .2004هذا الريسيتال شكله استثنائي ،أي
أن األمسية املنتظرة في  30تموز (يوليو) تجمع عازفي بيانو في
َّ
َّ
العامليان عبد الرحمن الباشا
اللبنانيان/
برنامج واحــد .إنهما
( )1958وبيلي عيدي ( ،)1955اللذان يحمالن الجنسية الفرنسية.
عبد الرحمن الباشا بدأ دراسته في لبنان مع املعلمة التي تركتنا
قبل أرب ــع س ـنــوات ،زف ــارت سركسيان ،قبل أن ينتقل إلــى فرنسا
ويـنـهــي م ـش ــواره األكــادي ـمــي بـنـجــاح ت ــاله ف ــوزه بـمـســابـقــة امللكة
إليزابيت عام  ،1978اإلنجاز الذي ّأمن له انطالقة مهنية محترفة.
بعدها بخمس س ـنــوات ،أص ــدر ديسكه األول املخصص ألعمال
وكرت سبحة اإلصدارات التي ّ
بيانو للروسي بروكوفييف ّ
كرسته
واحدًا من أغزر زمالئه وأكثرهم منهجية (أقله بني عازفي البيانو
اللبنانيني وال ـع ــرب) .سـ ّـجــل كــل أع ـمــال شــوبــان للبيانو املنفرد
بالترتيب الـكــرونــولــوجــي حسب تــاريــخ الـتــألـيــف ،وسـ ّـجــل أيضًا
ّ
َ
ســونــاتــات بيتهوفن ال ــ 32م ـ ّـرت ــني(!) أمــر لــم يفعله ســوى قــلــة بني

عمالقة البيانو منذ بــدأ التسجيل (مثل فيلهلم كامبف وألفريد
برندل)ّ .
سجل أيضًا باخ وموزار (األقل حضورًا في ديسكوغرافيا
ال ـب ــاش ــا) وش ــوب ــرت ورخ ـمــان ـي ـنــوف وراف ـي ــل (األعـ ـم ــال ال ـكــام ـلــة).
وأخيرًاَ ،
جمع الباشا عددًا من مقطوعات البيانو من تأليفه وأداها
في أسطوانة صدرت تحت عنوان .Arabesques
ّ
عبد الرحمن الباشا يــزور لبنان بوتيرة عالية نسبيًا .فقد قــدم
قبل أسابيع قليلة أمسية مع «األوركسترا الوطنية» ،وقبل أشهر
اشترك مع زميله بيلي عيدي في أمسية مشابهة إلطاللتهما املقبلة
في «بيت الدين» ،حيث ّ
قدما تحية لعازفة البيانو ديانا تقي الدين
( )2018 — 1933عــزف خاللها الباشا بيتهوفن وعيدي شوبان
عيدي أيضًا يزور لبنان من
ورافيل واجتمعا في عمل لغريغ .بيلي ً
ّ
وقت إلى آخر ،ولو بوتيرة منخفضة نسبة إلى شريكه (قدم أمسية
في بيروت قبل سنتني ،باإلضافة إلى أمسيته املشتركة مع الباشا
السنة املاضية) .إنه عازف بيانو مخضرم ،بدأ دراسته في لبنان،
وأكملها في أوروبا (النمسا وإيطاليا) قبل أن يستقر في فرنسا.
ك ـ ّـرس نـشــاطــه امل ـسـ ّـجــل وب ــرام ــج أمـسـيــاتــه لـلـمــؤلـفــني الفرنسيني
م ــن ف ـتــرة ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر وم ــا بـعــدهــا
(ساتي ،دوبوسي ،رافيل ،بولنكّ ،
روسيل ،سوغيه ،ساكر ،دوالج،
شــوس ــون )…،وفــي رصـيــده عــدد مـحــدود نسبيًا مــن اإلصـ ــدارات.
بـخــالف الـبــاشــا ،ال ــذي سبق أن ش ــارك فــي املـهــرجــانــات الصيفية
ُ
َ
اللبنانية («بعلبك» في دورتي  2008و ،)2011هذه ت َعد سابقة في
َ
مسيرة عيدي .أما برنامج أمسيتهما في «بيت الدين» فلم ُيعلن إال
الجزء املشترك منه ،ذاك الذي يجمعهما في عمل للنروجي إدوارد
غريغ ،ما يبقي عنصر املفاجأة قائمًا لناحية ما اختاره كل منهما.
وهنا االحتماالت مفتوحة على ٍّ
كم هائل من األعمال التي لن تخلو
بالتأكيد مــن عـنــاويــن مـعــروفــة تــرضــي الجمهور الـعــريــض ،على
رأسها طبعًا تلك التي تحمل توقيع شوبان.
بشير...
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عمر بشير «العود الراقص»
تختتم «مهرجانات بعلبك الدولية» لهذا الصيف مع املؤلف املوسيقي وعازف العود العراقي عمر
ً
بشير ( .)1970إنه ابن العائلة التي أعطت الكثير للعود ،عزفًا وارتجاال وتأليفًا وتطويرًا ومناهج.
ً
فهو سليل عائلة موسيقية ،بدءًا من ّ
وصوال إلى والده منير ّ
وعمه جميلّ .
كرس
جده (وربما قبل)
استخدامه وتوظيفه
الرجل حياته للموسيقى ،وللتجارب التي يمكن أن تخرج العود من أطــر
ّ
التقليدية املعروفة إلى رحاب موسيقية أوسع« ،ثائرًا» بذلك على والده الذي طاملا حذر من تغريب
املوسيقى الشرقية.
لعمر بشير العديد من اإلص ــدارات املوسيقية ،آخرها يحمل عنوان «العود الــراقــص» الــذي أراد
ً
مادة ّ
من خالل تقديم ّ
جادة ،أساسها العود ،وفي الوقت عينه تصلح للرقص واالحتفال ،محاوال
حصر كل مقطوعة ّ
ّ
التقبل ،وباألخص لدى الشباب.
باملدة القصيرة التي تجعلها أسلس لناحية
قبل هــذا العمل األخـيــر ،أصــدر بشير أكثر من عشرين ألبومًا ،منذ مطلع التسعينيات ،أطــل في
ً
بعضها بعزف منفرد ،وفي بعضها اآلخــر أحــاط العود بفرق مختلفة األحجام ،محاوال الجمع
فيها بني املوسيقى الشرقية والعراقية من جهة ،وألوان موسيقية أخرى ،الالتينية بشكل خاص.
ّ
سيقدم عمر بشير مع فرقته املوسيقية
في أمسيته التي تختتم صيف «بعلبك» ( 3آب /أغسطس)،
مجموعة أعمال من ألبومات سابقة ،باإلضافة إلــى بعض ما ورد في إص ــداره األخـيــر ،والليلة
تحمل عنوان «عود حول العالم» ،إذ يتخللها تنويع تراثي كبير ،من العراق ولبنان وتركيا إلى
املوسيقى الالتينية والفالمنكو واملوسيقى الهندية .هذا في الثالث من آب (أغسطس) املقبل .أما
في الثاني منه ،فيرافق عمر بشير وفرقته املطربة اللبنانية جاهدة وهبه في أمسيتها ضمن
املهرجان نفسه ،لتقديم مشروعها الجديدّ ،
املنوع هو اآلخــر لناحية ألوانه الفنية ،بني املوشح
األندلسي والفالمنكو.
ّ
ً
إنه ابن العائلة التي أعطت الكثير للعود ،عزفًا وارتجاال وتأليفًا وتطويرًا ومناهج
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من برنامج المهرجانات
مهرجانات بيت الدين
  18تـ ـم ــوز« :لـ ـق ــاء ع ـلــى شـ ــرق جــديــد»غ ــاب ــري ــال يـ ــارد ويــاسـمـيـنــا ج ـن ـبــالط مع
األوركسترا الفلهارمونية الوطنية
  20تـمــوز :جـيــرار دو بــارديــو يستعيدباربارا ـ بيانو :جيرار داغير
ّ
غنائية
  26 ،25 ،24ت ـمــوز :مـســرحـ ّـيــة«األجـنـحــة املـتـكـ ّـســرة» ـ ـ نــديــم نعمان مع
ّ
املوسيقية دانا الفردان

يطل وائل
كفوري في
مهرجانات
«اعياد بيروت»
وصيدا
وطرابلس
والقبيات!

  30تـ ـم ــوز :أم ـس ـيــة كــالس ـي ـك ـيــة عــزفمــزدوج على البيانو لعبد الرحمن الباشا
وبيلي عيدي.
  1،2،3آب :كاظم الساهر  6آب :عمر الرحباني مع فرقة «باسبورتتشامبر»
 8آب :فرقة Monday Blues  10آب :تحية لعبد الحليم حافظ للمغنياملغربي عبدو شريف
 مــن  18تـمــوز حـتــى  10آب :معرضانفوتوغرافيان لجاك دبغيان وعـمــار عبد
ربه

إهدنيات
 27 ،26و 28تموز :كاظم الساهر
 4آب :ميشال فاضل
 10آب :جيرار لونورمان

مهرجانات األرز الدولية
 29حزيران :أندريا بوتشيلي

مهرجانات بعلبك الدولية

 13تـ ـم ــوز( Smile Lebanon :شـ ــادي
م ــارون ،عـبــاس جعفر ،فــؤاد يـمــني ،عــادل
كرم ،أبو سليم ،نمر بو نصار…)

 5 -تموز :مارسيل خليفة

مهرجانات بيبلوس الدولية

ّ
 12تموز :املغني الفرنسي مارك الفوان

 11تموز :وائل كفوري

 7 -تموز :ميلودي غاردو

 20تموزQueen Symphonic :

 14تموز :ناصيف زيتون

  20تـ ـم ــوز :أم ـس ـي ــة م ــع ع ـب ــد ال ـح ـل ـيــم:املــايـسـتــرو ه ـشــام ج ـبــر ،مـحـمــد عـســاف
ونهى حافظ

 26تموز :شربل روحانا وملحم زين
 3آب DJ :مارتن غاريكس

 9آب« :مشروع ليلى»

 10آب :ناصيف زيتون

  26تـمــوز Requiem :جوزيبه فيردي:ال ـس ــوب ــران ــو م ــاري ــا أغ ــري ـس ـت ــا ،وامل ـي ـتــزو
دانـيـيــال بــارتـشـلــونــا ،والـتـيـنــور جورجيو
بيروجي ،والباص جون ّ
ريليا
 1-آب :املغنية الفرنسية جاين ()Jain

 24آب Yo-Yo Ma :ـ ـ  Cello Suitesلباخ

 11آب :وائل كفوري

 2آب« :ع ـبــق األن ــدل ــس :م ــن املــوش ـحــاتإلى الفالمنكو» :جاهدة وهبه واإلسباني
ملكيور كامبوس وراقصة الفالمنكو ليا
لينارس برفقة عــازف الـعــود عمر بشير
وفرقته.

مهرجانات طرابلس الدولية

  3آب« :ع ــود حــول الـعــالــم» لعمر بشيروفرقته

 20ح ــزي ــران :غ ــي مــانــوك ـيــان وجــوزيــف
عطية

مهرجانات القبيات الدولية
 9آب :ملحم زين

مهرجانات البترون الدولية
 28حــزيــران Piaf! Le Spectacle :آلن
كارير

مهرجانات صيدا الدولية

 19تموز :زياد الرحباني مع ليزا سيمون
وآخرين
 23تموزYANNI :
 26تموز :إليسا
 31تموزBeirut Summer Shakedown :

مهرجانات جونية الدولية

 23تموز :ملحم زين

 1تـ ـم ــوز :امل ـغ ـن ــي اإلسـ ـب ــان ــي ال ـفــرن ـســي
كينجي جيراك
 12تموز :ماجدة الرومي
 18تموز :فرقة أدونيس

مهرجان صور
 18تموز :ملحم زين

 23آب :وائل كفوري

م ـ ــن  24آب حـ ـت ــى  5أي ـ ـ ـلـ ـ ــول :م ـع ــرض
فوتوغرافي لفارس الجمال
م ــن  5ح ـتــى  8أيـ ـل ــول :م ـهــرجــان األف ــالم
املتوسطي

 7آبWithin Temptation :

 17تموزfriends & 80 Stars :

 22حزيران :وائل كفوري

 6تموز :ناصيف زيتون
 12و 13تـمــوز :مـهــرجــان الـبـيــرة والنبيذ
وثمار البحر

مهرجان أعياد بيروت

 20تموز :رامي عياش

مهرجان «كسكادا» في زحلة
مهرجان بكاسين

 16آب :ناصيف زيتون

مهرجان جزين

 14أيلول :كارول سماحة وميشال فاضل

 17آب :وائل كفوري

 9آب« :بما إنو» لزياد الرحباني
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تقدم جاهدة أمسية
ّ
أندلسية في بعلبك

