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طرب

«ما زالت المرأة تغ ّني» ولكن إلى متى؟
الجمهور السوري ينادم أطياف األوبرا
ّ
أصوات نسائية تنفض
الغبار عن أسطوانات
الغراموفون ،وتستعيد
روائع الزمن السعيد .غدًا
وعد البحري ،تتبعها مي
فاروق وكريمة الصقلي
وفريدة محمد علي
دمشق ــ خليل صويلح

ُّ
من كليب أغنية «تخبط» لتامر أبو غزالة
ّ
(إخراج غسان حلواني)

ّ
وتضم
أول � ��ى ف � � َ�رق ال � � ��روك ال� �ع ��رب ��ي،
محمود رداي��دة ،ورامي دلشاد ،وليث
ن�م��ريّ .أم��ا «آه ي��ا ح�ل��وة» (م��ن إخراج
سالم يسري) ،فتعتمد على التطعيم
ألوان
ب��ال��درج��ة األول� � ��ى ،وامل � ��زج ّب�ي�ن ينّ
ال � ��روك امل �خ �ت �ل �ف��ة .ك��ذل��ك ف��إن �ه��ا تب
إم �ك ��ان � ّ�ي ��ات امل �ل� ّ�ح��ن األردن � � ��ي الشاب
عزيز مرقة الذي ابتدع مصطلح «راز»
والجاز).
ُ
(خليط بني الروك والعربي َ
ولبس
�ر
�
�غ
ب� �م� �ع ��زل ع � ��ن ب� � ّع ��ض ال � �ث �
ّ
املصطلحات الفنية املتداولة ،ف��إن ما
أن �ج��زت��ه «إي �ق ��اع» خ �ط��وة م�ه� ّ�م��ة على

أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،إذ م �ن��ح املشروع
م �ن �ب �رًا ل �ف �ن��ان�ين واع� ��دي� ��ن ف ��ي لبنان
ومصر واألردن« ً .األنشطة املوسيقية
ف��ي ل �ب �ن��ان م �ث�ل�ا ،ال ت �ت �غ� ّ�ي��ر .الوجوه
ه��ي ذات �ه��ا ت�ق��ري�ب��ًا ،وأم ��اك ��ن العرض
م� �ح ��دودة» ،ت�ل�ف��ت ك �ن��ده ح �س��ن .لذلك
ت �س �ع��ى «إي� � �ق � ��اع» إل � ��ى خ �ل ��ق فسحة
ّ
املهمشة،
ص � �غ � �ي � ��رة «ل� � �ل� � �م � ��واه � ��ب
وخ �ص��وص��ًا أن ث� ّ�م��ة أرض � ّ�ي ��ة عميقة
تجمعها» .اللغة مشتركة رغم اختالف
األدوات ،وك��ذ ّل��ك األم ��ر بالنسبة إلى
الهموم والتطلعات.

ف��رص��ة استثنائية تتيحها ّ«دار
األوب � � � � � ��را» ف � ��ي دم � �ش� ��ق لعشاق
الغناء العربي األصيل من خالل
مهرجان «م��ا زال��ت امل� ً�رأة تغني».
تأتي املبادرة استكماال ملا بدأته
الدار ،قبل عامني ،خالل احتفالية
«دمشق عاصمة الثقافة العربية».
سبعة أصوات نسائية ستتناوب
ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة إلح� �ي ��اء موروث
األمس ،من خالل استعادة أغاني
أم ك� �ل� �ث ��وم ،وأس � �م � �ه� ��ان ،وليلى
م � ��راد ،وس �ي��د دروي� � ��ش ،ومحمد
ع �ب��د الً� ��وه� ��اب ،وس� �ع ��اد محمد،
إض ��اف ��ة إل� ��ى األدوار واملقامات
ّ
ال �ق��دي �م��ة امل �ج �ه��ول��ة .ت� �ق ��دم هذه
األصوات قراءة مختلفة للخريطة
املوسيقية امل�م��زق��ة ت�ح��ت سطوة
أغ��ان��ي ال�ف�ي��دي��و ك�ل�ي��ب واأللحان
املسروقة أو املقتبسة.
ل �ي��ال��ي ال� �ط ��رب ه � ��ذه افتتحتها
ُ
درص��اف الحمداني ،مساء األحد
املاضي برفقة «أوركسترا طرب».
اس� �ت� �ع ��ادت امل� �ط ��رب ��ة التونسية
بحنجرة قوية وأداء عذب ألحان
عبد الوهاب وزكريا أحمد وبليغ
حمدي ومحمد املوجي في قالب
موسيقي خاص.
في حفلتها مساء أمس ،اختارت
ل� �ب ��ان ��ة ال� �ق� �ن� �ط ��ار م �ج �م ��وع ��ة من

أغاني أسمهان وأم كلثوم وسعاد
م �ح �م��د ف ��ي إط�ل�ال ��ة زاوج� � ��ت بني
الغناء األوبرالي والغناء الشرقي.
ّ
املغنية األوب��رال�ي��ة السورية
ه��ذه
س � �ب � ��ق أن ح � � �ص � ��دت الجائزة
ال�خ��ام�س��ة ف��ي ال �غ �ن��اء األوبرالي
ف��ي مسابقة امل�ل�ك��ة إل�ي��زاب�ي� ً�ت في
ب��روك �س��ل ( ،)2000إض ��اف ��ة إلى
قيادتها فرقة الغناء الكالسيكي
ف��ي دم�ش��ق .أمسية وع��د البحري
(مساء غد) ستضعنا أمام نسخة
أخرى من أسمهان لجهة الصوت
وال � � �ح � � �ض� � ��ور .ل � �ط� ��امل� ��ا أدهشت
ّ
املغنية الشابة الجمهور العربي
بنقاوة صوتها ،وخصوصًا حني
أدت أغ��ان��ي امل�ط��رب��ة ال��راح �ل��ة في
مسلسل «أسمهان» ( ،)2008هي
ال�ت��ي درس ��ت امل��وس�ي�ق��ى ف��ي بيت

ختام التظاهرة
مع فريدة محمد
علي «سيدة
المقام العراقي»
العود في القاهرة بإشراف نصير
شمة.
وم ��ن وق ��ع آخ ��ر ي�ط��ال�ع�ن��ا صوت
ّ
مي فاروق ( )٩ /٢٨التي ستؤدي
أغنيتي «أم ��ل ح�ي��ات��ي» ،و«دارت
األي� ��ام» .امل�ط��رب��ة امل�ص��ري��ة تتمتع
ب� �م� �س ��اح ��ة ص ��وت� �ي ��ة ت� �ت �ي ��ح لها
التقاط حساسية أغاني أم كلثوم،
�اوز ال�ت�ق�ل�ي��د إلى
ب��أس �ل��وب ي �ت �ج� ً
التطريب .وإضافة إلى األغنيتني
بصحبة
امل��ذك��ورت�ين ،ستستعيد
ً
«ف ��رق ��ة رت �ي �ب��ة ال �ح �ف �ن��ي» إضافة

ل �ح �ن�ين ل ��ري ��اض ال �س �ن �ب��اط��ي في
«هجرتك» ،و«شمس األصيل».
أم��ا كريمة الصقلي ،فتتوغل في
مساحات أوسع تمزج براعة األداء
ب��رخ��ام��ة ال�ص��وت ( .)٩ /٣٠فهذه
املطربة املغربية تتجاوز األغاني
ال ّ �ط ��رب �ي ��ة إل � ��ى م �ن �ط �ق��ة صوفية
أخاذة ،في ارتجاالت مدروسة .لن
نستغرب إذًا ،تجوالها بني «القلب
وال ال�ع�ين» لسعاد محمد ،و«أنا
ه��وي��ت» لسيد دروي ��ش ،إل��ى «أنا
وال�ع��ذاب وه��واك» لعبد الوهاب،
و«رق الحبيب» ملحمد القصبجي
وأم كلثوم...
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �س �ت �ع �ي��د املطربة
ال�س� ّ
�وري��ة نعمى ع�م��ران (،)١٠ /٣
أدوارًا وموشحات وقدودًا ملؤلفني
م�ج�ه��ول�ين ت �ح��ت ع �ن��وان «الحب
وال � �ط� ��رب ع �ل ��ى م� �ق ��ام ��ات حلب»
برفقة فرقة «أورنينا» للموسيقى
العربية بقيادة محمد قدري دالل.
ت �ع �ت �م��د ع � �م ��ران ع �ل��ى االرتجال
ف ��ي اخ �ت �ب��ار ق��درات �ه��ا الصوتية
االستثنائية .وكانت قد أسهمت
ف��ي إح �ي��اء ن�ص��وص ن� ��ادرة ،مثل
«جلجامش» مع «مسرح الشمس»
ال � � ��ذي ت� �ش ��رف ع �ل �ي��ه ً الفرنسية
أريان منوشكني ،إضافة إلى غناء
الرقيم األوغاريتي السوري الذي
ّ
ُي� �ع ��د أق � ��دم ن��وت��ة م��وس �ي �ق �ي��ة في
التاريخ.
م � �س� ��ك خ� � �ت � ��ام ه � � ��ذه األمسيات
ال �خ��ري �ف �ي��ة س �ي �ك ��ون م� ��ع فريدة
املطربة
محمد علي ( .)10/5هذه ّ
امل �ق �ي �م ��ة ف� ��ي ه� ��ول � �ن� ��دا ،تمكنت
خ�لال رب��ع ق��رن من تأصيل املقام
العراقي ،وخاضت تجارب الفتة
ف ��ي غ� �ن ��اء ق �ص��ائ��د ّللجواهري،
ومحمود دروي��ش .توثق «سيدة
املقام العراقي» املقامات واملواويل
العراقية بخامة صوتية مختلفة،
هي التي درست املوسيقى على يد
منير بشير ،وفن املقام مع حسني
األع�ظ�م��ي وروح ��ي ال�خ�م��اش .في
ح �ف �ل �ت �ه��ا ال��دم �ش �ق �ي��ة ،تستعيد
ت ��راث أب ��رز امل �ط��رب��ات العراقيات
خ� �ل ��ال ح� �ق� �ب� �ت ��ي األربعينيات
وال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،م �ث��ل صديقة
امل�ل�اي ��ة وس �ل �ي �م��ة م � � ��راد ،ومليعة
ت��وف�ي��ق ،وذل ��ك ب��إع��داد موسيقي
ج��دي��د ب�م�ص��اح�ب��ة رف �ي��ق دربها
محمد حسني ك�م��ر ،كما تتوقف
م � ��ع ت� � � ��راث ن� ��اظ� ��م ال � �غ� ��زال� ��ي في
برنامج متكامل.
ّ
ح���ت���ى  5ت��ش��ري��ن األول (أك���ت���وب���ر) ـ ـ ـ
«دار األوب��������را» ،دم���ش���ق ـ���ـ لالستعالم:
00963112456144

كريمة الصقلي

فارس باسمادجي
الطريق إلى شوبان
بشير صفير
تستعد ن�خ�ب��ة م��ن ع��ازف��ي ال�ب�ي��ان��و الكالسيكي
الشباب في العالم للتنافس على اللقب األهم في
هذا املجال ،وذلك ضمن «مسابقة فريدريك شوبان
ّ
العاملية للبيانو» .بعد امتحانات ّ
وسيمر بها
مر
ُ
املتبارون أم��ام اللجنة الفاحصة ،ستمنح الجائزة األولى
إل��ى األف�ض��ل م��ن بينهم ،وذل��ك ف��ي تشرين األول (أكتوبر)
تجري كل خمس
املقبل .الدورة الـ 16من هذه املسابقة التي
ّ
سنوات ،ال تختلف عن الدورات السابقة ،غير أنها هذه املرة
ً
ّ
يخصنا نحن العرب ،إذ يشارك في املسابقة
استثناء
تحمل

املرموقة فارس مارك باسمادجي العازف السوري (مولود
في حلب عام  )1986املقيم في
بولونيا منذ عام .2000
ّ
تخطى العازف الشاب املرحلة
األول��ى م��ن التصفيات (جرت
ف��ي ن�س�ي��ان /أب��ري��ل املاضي)،
ودخل املنافسة مع ثمانني من
زمالئه من جنسيات مختلفة
ّ
حول العالم .ويعد هذا إنجازًا
ّ
في حد ذاته ،سيجعل متابعة
ن�ش��اط��ه ال�ف�ن��ي ف��ي املستقبل
أم� �رًا ض ��روري ��ًا ،ب�غ��ض النظر
عن النتيجة النهائية التي قد
يحققها.
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ب � �ل� ��وغ� ��ه هذه
املرحلة ،وتحسبًا لالعتبارات
غ� �ي ��ر امل ��وض ��وع� �ي ��ة ال � �ت ��ي قد
ت� ��ؤث� ��ر ف � ��ي ت� �ق ��وي ��م مستوى
ب � ��اس� � �م � ��ادج � ��ي ف � � ��ي األداء،
ي �س �ت �ح��ق ع ��ازف � �ن ��ا التقدير
امل � ��وض � ��وع � ��ي .التسجيالت
القليلة التي يوفرها اإلنترنت
العازف العربي
الخاص وموقع
(موقع العازف نِّ
الوحيد في
للعارفني
�ِّي�
«ي��وت �ي��وب») ،ت�ب
ُّ
ن
تمك
الكالسيكي،
ف��ي األداء
«مسابقة
ال� �ع ��ازف ال� �س ��وري م��ن أسرار
ٌ
فريدريك شوبان
هذه اللعبة .وهذا رأي ال يؤثر
العالمية
ف �ي��ه ال �ت �ح� ّ�ي��ز ال �ق��وم��ي تجاه
ّ
عربي.
فنان
للبيانو» التي
ٍ
ف��ي ش��وب��ان (ال �ص��ورة) ،يقدم
تمنح جائزتها
ف� � � ��ارس م� � � ��ارك باسمادجي
الشهر المقبل
ن �ت �ي �ج��ة ج �ي ��دة ّج � �دًا (تمرين
رق ��م  8م��ن م�ص��ن��ف رق ��م ،)10
ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة ت� �ض ��اه ��ي أبرز
ال �ت �س �ج �ي�ل�ات .ف� ��ي م� � � ��وزار ال
ي �م �ك �ن �ن��ا ق� � ��ول ال � �ك�ل��ام ذاته.
ب ��اس� �م ��ادج ��ي ي� � ��ؤدي واجبه
(سوناتة
ً
هنا على أكمل وجه ّ
ّ
البيانو  ،)576 .kغير أنه ال يقدم جديدًا يذكر نسبة إلى أداء
السوناتة ذاتها من قبل كثيرين ،أمثال ميتسوكو أوشيدا
ّ
ّ
(ملحبي املزاجية) ،وغيرهما.
(ملحبي األمانة) وغالن غولد
لكن ه��ذه النقطة ل��ن تؤثر ف��ي مسار مشاركة باسمادجي
ف��ي املسابقة ،إذ ل��ن ُيطلب منه إال مقطوعات م��ن شوبان
وهذه نقطة قوة
(بعضها مفروض وبعضها من اختياره)ِّ .
أساسية ،إذ يبدو أن ال�ع��ازف ال�س��وري متمكن م��ن املؤلف
البولوني .يبقى أن نتمنى الفوز لباسمادجي في املسابقة
ال�ت��ي تحمل دورت �ه��ا الحالية أهمية إض��اف�ي��ة ف��ي الذكرى
املئوية الثانية لوالدة شوبان.

فالش
«ه �ي �ن��رش ب� ��ل» و«ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة لعلم
االجتماع».

■ دع���وة إل��ى ن��ظ��رة ف��ي ال��ع��م��ق ،توجهها دي�ن��ا هالل
ومحمدّ سيف الدين في كتابهما «سكينة» .في
ه��ذا املجلد ال��ض��خ��م ،يتناوب امل��ص ّ��وران على التقاط
صفاء السماء ،وبيوت البحارة والفالحني ...العمل الذي
ّ
يوقعه الثنائي عند الرابعة مساء الجمعة  24الحالي في
«ديلو غاردن» (أنطلياس ـ ـ شمال بيروت) ،صرخة
للحفاظ على التراث اللبناني البيئي واملعماري اللبناني.
لالستعالم04/411375 :

■ يقيم اإلعالمي والكاتب اللبناني أحمد علي الزين
حفلة توقيع لروايتيه «حافة النسيان» و«صحبة
ال �ط �ي��ر» ال���ص���ادرت�ي�ن ع���ن «دار ال���س���اق���ي» ب�����دءًا من
ال��س��ادس��ة م��ن م��س��اء ال��غ��د ف��ي «م�ح�ت��رف ال��زاوي��ة»
(شارع عبد العزيز ـ ـ الحمرا).

■ ب����رز م���ش���روع «ب���ن���اء ال����دول����ة» ب��و ّص��ف��ه أح����د أبرز
التحديات التي تواجهها الدولة املستقلة حديثًا ،أو تلك
التي تعاني انقسامات داخلية ح��ادة« .بناء الدولة
ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ن�ق�س�م��ة ف��ي م��رح�ل��ة م��ا بعد
اإلم�ب��راط��وري��ة العثمانية» ه��و ع��ن��وان ال��ن��دوة التي
يحتضنها «معهد العلوم السياسية» يومي 24
و 25الحالي في الجامعة اليسوعية (األشرفية ـ ـ شارع
هوفلني) ب��دع��وة م��ن مكتب ال��ش��رق األوس���ط ملؤسسة

■ ب��������دأ م ��رس � �ي ��ل خ �ل �ي �ف��ة
(ال���ص���ورة) ج��ول��ة موسيقية
ج��دي��دة م��ع ف��رق��ة «امليادين»
ف������������ي ع���������������دد م������������ن الدول
االس���ك���ن���دن���اف���ي���ة .م�����ع رامي
خ��ل��ي��ف��ة (ال���ب���ي���ان���و)؛ وبشار
خليفة (إي��ق��اع)؛ وأليكسندر
بيتروف (إيقاع)؛ وإسماعيل

رج����ب (ك�ل�اري���ن���ي���ت)؛ وأن���ط���ون���ي م��ي��ل��ي��ه (أكورديون)؛
وبيتر هربرت (كونترباص) وميليسا (تشيلو)؛ ّقدم
امل��وس��ي��ق��ي اللبناني أمسيتني األول����ى ف��ي «كونسرت
هاوس» في استوكهولم السويدية ،والثانية في مدينة
هلسنكي في فنلندا .وفي  14تشرين األول (أكتوبر)،
يضرب موعدًا مع جمهوره في «كونسرت هاوس» في
فيينا في النمساُ .يذكر أن الكونشرتو العربي الذي
كتبه خليفة ل�لآالت املوسيقية العربية سيصدر قبل
نهاية السنة على «دي في دي» وأسطوانة مدمجة.
■ ع��ن امل��ش��ه��د ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ،وال���روائ���ي وال��ش��ع��ري في
اململكة العربية السعودية ،ستتمحور ندوة «عناوين
املشهد الثقافي السعودي» التي تقيمها «الحركة
الثقافية في لبنان» و«ملتقى اإلب��داع الثقافي»
(ال��س��ع��ودي��ة) .ال��ن��دوة ال��ت��ي يحتضنها م��رك��ز الحركة
ال��ث��ق��اف��ي��ة (أوت���وس���ت���راد س��ل��ي��م س��ل�ام ـ��ـ��ـ��ـ ب���ي���روت) في
ال��س��ادس��ة والنصف م��ن م��س��اء  24أي��ل��ول (سبتمبر)

ّ
يشارك فيها باحثون وكتاب وأكاديميون أمثال فوزية
املبارك ،وعبد العظيم الضامن ،وعلي الدرورة ،وعباس
الشبركة .لالستعالم01/301134 :
الحفظ والصون» (الدار العربية
■ «تراث بيروت في
ّ
للعلوم ـ ـ ناشرون) كتاب يوثق تاريخ العاصمة اللبنانية.
برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ،يقيم «مرصد
بيروت الحضري» حفلة توقيع الكتاب في الخامسة
وال��ن��ص��ف م���ن م���س���اء  28أي���ل���ول ف���ي ّ ح��دي��ق��ة الساعة
الحميدية (تلة السراي ـ ـ بيروت) .تتخلل االفتتاح كلمة
ملؤلف الكتاب نادر سراج .لالستعالم70/621959 :
■ تقيم الشاعرة والصحافية اللبنانية رل��ى الحلو
ح��ف��ل��ة ت��وق��ي��ع ب���اك���ورت���ه���ا ال��ش��ع��ري��ة «اش �ت �ق��ت إلى
الخطيئة» (دار الفارابي) في السادسة والنصف من
مساء األول من تشرين األول (أكتوبر) في قاعة قصر
األونيسكو (بيروت) .لالستعالم03/670205 :

