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كالسيك

شابة
فرقة ّ
روك و«نشاز»!

حصاد «البستان» في منتصف الطريق
الجنة
هربًا من الجحيم وتوقًا إلى ّ
بعد استراحة قصيرة،
يعود ّاملهرجان اللبناني
ص باملوسيقى
املتخص ّ
الكالسيكية ليستأنف
أمسياته .في األيام
املقبلة ،موعد مع
األوبرا ،والترومبيت على
طريقة البريطانية
أليسون بالسوم
بشير صفير

رضا عاللي عضو فرقة
«هوبا هوبا سبيريت»

كل هذا الزخم االحتجاجي في تيمات
املوسيقى ،وطابعها الـ«أندرغراوند»،
دف � ��ع إل � ��ى ان �ت �ش ��اره ��ا ب �ن �ح��و واسع
ف� ��ي أوس� � � ��اط ال � �ش � �ب ��اب ،ليضعوها
ف � ��ي ق� �ل ��ب خ� �ط ��اب� �ه ��م االحتجاجي
ال� �ح ��ال ��ي ال � � ��ذي دع � ��ت إل � �ي ��ه «حركة
 20ف � �ب� ��راي� ��ر» .م �ج �م ��وع ��ات الحركة
املختلفة ،وصفحات أعضائها على
«ف ��اي� �س� �ب ��وك» ،ت �ش �ه��د ن �ش��ر روابط
ال �ع��دي��د م ��ن ه� ��ذه األغ ��ان ��ي الثائرة.
وتؤكد عشرات التعليقات مساندتها
ّ
املتمردة ولخطابها
لهذه املوسيقى
إزاء ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا الوطنية.
ق� �ض ��اي ��ا ت ��رت� �ب ��ط ب �س �ي �ط��رة محيط
امل� �ل ��ك ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد والسياسة،
وال�ف�س��اد ف��ي امل��ؤس�س��ات ،كالبرملان،
وع� � ��دم اس� �ت� �ق�ل�ال ال� �ق� �ض ��اء ،وغياب
الشفافية في إدارة ملفات اقتصادية
واجتماعية كبرى.
ش�ب��اب ال�ح��رك��ة ـــــ وإن ت �ب��ادل أغاني
امل ��وس �ي �ق ��ى ال �ب ��دي �ل ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال يتوانى
ع ��ن ن �ش��ر رواب� � ��ط أغ �ن �ي��ات نضالية
ق��دي �م��ة ل� �ـ«ن ��اس ال �غ �ي ��وان» والشيخ
إم��ام ولفنانني غربيني أذك��وا جذوة
«الثورات» بأغانيهم.

اجتاز برنامج «مهرجان البستان»
مل��وس��م  2011نصف ال�ط��ري��ق منذ
ان �ط�لاق��ه ف��ي  22ش �ب��اط (فبراير)
امل ��اض ��ي .خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رةّ ،
أتم
ال �ب��رن��ام��ج امل �ج �م��وع��ة األول � ��ى من
م��واع �ي��ده ال �ت��ي ط��ال��ت املوسيقى
ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ف��ي م�ع�ظ��م أشكالها
(موسيقى حجرة وأوركسترالية،
أوبرالي ،إنشاد
عزف منفرد ،غناء ً
كورالي ديني )...،إضافة إلى أمسية
جاز وأخرى شرقية .بعد استراحة
ق�ص�ي��رة ،س�ي�س�ت��أن��ف «البستان»
م��واع�ي��ده ه��ذا امل�س��اء ،ويواصلها
لغاية  27آذار (مارس) الجاري .لم
ّ
تتسن لنا متابعة ك��ل األمسيات
ال � �ت ��ي اس �ت �ض ��اف �ه ��ا «البستان»
األسماء
لغاية اآلن .لكن ،إذا كانت
ّ
امل� �ك � َّ�رس ��ة (م �ث ��ل ع � ��ازف التشيلو
ال�ف��رن�س��ي غ��وت�ي�ي��ه ك��اب��وس��ون) ال
تحتاج إلى التوقف عندها ،يبقى
أن ن �ش �ي��ر إل� ��ى ب �ع��ض العالمات
الفارقة ،السلبية واإليجابية التي
نتجت م��ن أداء امل��واه��ب الواعدة
واألس �م��اء امل�غ�م��ورة .ف��ي األمسية
ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت م ��ارت �ي �ن ��ا فيلياك
ب ��األورك� �س� �ت ��را ال �س �م �ف��ون �ي��ة لدار
األوبرا في مدينة تبليسي بقيادة
ج �ي��ان �ل��وق��ا م��رت �ش �ي��ان��و ،نجحت
العازفة الكرواتية الشابة في أداء
كونشرتو البيانو األول للمجري
ف ��ران ��ز ِل �ي� ْ�س��ت .اخ� �ت ��ارت العازفة

ّ
الحسناء العمل األق ��ل أهمية في
هذه الفئة ،فيما يطال ريبورتوارها
م �ع �ظ��م ك��ون �ش��رت��وه��ات البيانو
الكبيرة من كل العصور.
ف� ��ي ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن آذار الجاري،
س� �ق ��ط دي� �ن� �ي ��س ك ��وج ��وخ �ي�ن في
ف ��خ ك��ون �ش��رت��و ال �ب �ي��ان��و الثاني
ٍّ
لبرامز ،لكنه نجح إلى حد مقبول
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة م ��واط� �ن ��ه سيرغي
ّ
ب� ��روك� ��وف � �ي � �ي� ��ف ،ال � � � ��ذي أدى من
ري� �ب ��ورت ��واره ك��ون �ش��رت��و البيانو
الثاني أي�ض��ًا .أم��ا املفاجأة األبرز
ف��أت��ت ف��ي األم �س �ي��ة ال �ت��ي جمعت
كونز
ال �ث �ن��ائ��ي ال ��روس ��ي إدوارد
ّ
وإي �ل �ي��ا رش �ك��وف �س �ك��ي .ع �ل��ى أقل
ت � �ق ��دي ��ر ،ي �م �ك ��ن ت �س �ج �ي��ل هذين
االس � � � َ�م� �ي ��ن ف� � ��ي الئ� � �ح � ��ة النجوم
امل�ح�ت�م�ل�ين ف��ي ال �س �ن��وات املقبلة.
ك�لاه �م��ا ك ��ان ج � ّ�ي� �دًا ،م ��ع مهارات
إض ��اف� �ي ��ة مل �ص �ل �ح��ة ك ��ون� ��ز الذي

«األوركسترا
الفلهارمونية
ّ
ستؤدي
اللبنانية»
ّ
ّ
«الجبار»
ة
سمفوني
ّ
ّ
لغوستاف مالر
ّ
ي�ت�م��ت��ع ب�ش�خ�ص� ّ�ي��ة م �ح� ّ�ب �ب��ة ،كما
ُ
ظهر فهمًا عميقًا ملا يعزف ،فهو
ي ّ
ّ
ْ
ال ينفذ العمل بقدر ما يؤديه.
ِّ
ه� � ��ذا امل � �س � ��اء ي � �ق � ��دم أع � �ض � ��اء من
األك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ص �ي �ف �ي��ة التابعة
ألورك �س �ت��را فيينا الفلهارمونية
ّ
أم �س �ي��ة ي � � ��ؤدون خ�ل�ال �ه��ا رباعي
ال �ب �ي��ان��و (ب� �ي ��ان ��و ،ك � �م ��ان ،فيوال
وتشيلو) لدفورجاك .ترك املؤلف
ال �ت �ش �ي �ك��ي ال �ك �ب �ي��ر رب ��اع � ّ�ي�ي�ن من
ه��ذا ال�ن��وع ،وهما ليسا أفضل ما
موسيقى ال�ح�ج��رة ،لكن
كتب ف��ي
ّ
م ��ن ب �ي �ن �ه �م��ا ،ف��ض �ل��ت املجموعة
ال � ��رب � ��اع � ��ي ال � �ث� ��ان� ��ي (...)87 .op

وحسنًا فعلت .أم��ا العمل الثاني
ف�ه��و ع�م��ل م��ن ال �ص��ف ال�ث��ان��ي في
ف�ئ��ة موسيقى ال�ح�ج��رة لبتهوفن
ّ
رباعيات الوتريات وبعض
(بعد
ث�لاث� ّ�ي��ات ال�ب�ي��ان��و) .إن��ه السباعي
( )20 .opال � ��ذي ي �ج �م��ع ب�ي�ن آالت
النفخ والوتريات.
م �س��اء غ ��د ،ي�س�ت�ق�ب��ل «البستان»
ع ��ازف ��ة ال� �ت ��روم �ب ��ت البريطانية
ال�ش�ه�ي��رة أل �ي �س��ون ب��ال �س��وم التي
تؤدي برنامجًا واسعًا (برفقة توم
ّ
ب��وس�ت��ر ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و) ،ي�م�ت��د من
حقبة الباروك إلى القرن العشرين.
دون امل �س ّ��اس ب��امل�س�ت��وى التقني
الذي تتمتع به بالسوم وبأدائها،
ال ترضي هذه األمسية إال جزءًا من
الجمهور ،بما أن البرنامج مليء
بتوليفات ومقتطفات ،األمر الذي
ال يستسيغه املستمع الكالسيكي
ّ
ال �ج��دي .أم��ا م�ح� ّ�ب��و ال � �ـBel Canto
اإلي � �ط� ��ال� ��ي وال � �غ � �ن� ��اء األوبرالي
األوروب� � � � � ��ي ع � �م ��وم ��ًا ،فموعدهم
مساء السبت في  12آذار (مارس)
ال�ج��اري م��ع السوبرانو األلبانية
إي �ن �ف��ا م� ��وال .ي�ل�ي�ه��ا م �س��اء األحد
ع��ازف الكمان فاليري سوكولوف
وع��ازف��ة ال�ب�ي��ان��و ك��ات��ري��ن ستوت
اللذان يعودان إلى املهرجان بعد
مشاركة في دورة  ،2008وسيقدمان
أم� �س� �ي ��ة ق� ��د ت � �ك ��ون األج � �م� ��ل هذا
األسبوع ،مع موزار (السوناتة .K
 )301وغ��ري��غ (ال�س��ون��ات��ة الثالثة)
وبرامز (السوناتة األولى) ورافيل
(.)Tzigane
ّأم� ��ا م �س��اء االث �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل ف��ي 14
ِّ
آذار ال �ج��اري ،ف�ت�ق��دم األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية ،بقيادة
ج�ي��ان�ل��وق��ا م��رت�ش�ي��ان��و ،أمسيتها
األول� ��ى ف��ي ه ��ذه ال � ��دورة ،ع�ل��ى أن
ّ
ّ
املسماة
ت��ؤدي السمفونية األول��ى
ّ
( Der Titanال �ج��ب��ار) لغوستاف
م��ال��ر .إ ًن�ه��ا م��ن امل�ق�ط��وع��ات األكثر
املؤلف
ن �ع ��وم ��ة ف ��ي ري � �ب� ��ورت� ��وار ّ
ال � �ن � �م � �س� ��اوي إذا م� � ��ا قارناها
بسمفونياته األخ��رى (وبالتأكيد
اختيرت دون سواها لهذا السبب).
ال خطورة كبيرة متوقعة في أداء
هذا العمل من األوركسترا الوطنية
ّ
إال ف��ي الحركة ال��راب�ع��ة التي تعد
األص� �ع ��ب ت �ق �ن �ي��ًا .ف �ب �ع��د الحركة
الثالثة التي يستخدم فيها مالر
لحن تهويدة FRERE JACQUES
ّ
امل �ع��دل ليصبح م�ظ�ل�م��ًا ،ستفجر
األورك �س �ت��را ب��ال �ص��راخ ه��رب��ًا من
الجحيم وتوقًا إلى الجنة.
«م �ه��رج��ان ال �ب �س �ت��ان»  :ح�ت��ى  27آذار
(م � � � ��ارس) ال � �ج � ��اري ـ �ـ �ـ �ـ «أوديتوريوم
إم �ي��ل ال�ب�س�ت��ان��ي» (ب �ي��ت م� ��ري /املنت).
لالستعالم 04/972980 :و03/752000

أليسون بالسوم

«ن �ش��از» ه��و اس ��م ف��رق��ة ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ش� ّ
�اب��ة ،تعتمد
ال � ��روك /ب �ل��وز وب �ع��ض األن �م ��اط ال �ق��ري �ب��ة .يمكن
ّ
معاني عدةّ ،أولها ،املعنى املباشر
تحميل اسمها ّ
ّ
للعبارة الذي يدل على عدم ادعاء الفرقة املشروع
ّ
الفني امل�ح��اط تقنيًا م��ن ك��ل جوانبه املوسيقية.
ّ
امل �ع �ن��ى ال �ث��ان��ي ،رب �م��ا امل �ق �ص��ود م �ن��ه ال � ��رد على
النشاز الذي تمارسه الدولة واملجتمع بالسالح ذاته .ثالثًا،
ّ
ّ
ّ
األكاديمية)...
السياسية،
الخروج عن القاعدة (االجتماعيةّ ،
ما دام الخضوع لها ال يناسب
التطلعاتْ .ي�نْ
ّ
ت��أس �س��ت ال �ف��رق��ة ع ��ام  ،2009وق ��دم ��ت ح�ف�ل�ت� م �ن��ذ أكثر
م ��ن س �ن��ة .ف ��ي ك ��ل م � � ّ�رة ،ك��ان��ت ت �ف��رض ال� �ظ ��روف مغادرة
موسيقيني وانضمام آخرين إلى العنصر الثابت في الفرقة
وم � ّ�ؤس � �س � �ه ��ا ،ف � � � ��راس ،الذي
ي �ت��ول��ى ك �ت��اب��ة م�ع�ظ��م أغاني
ال �ف��رق��ة وم��وس �ي �ق��اه��ا .وهذا
م��ا ي�ت�ك� ّ�رر أي�ض��ًا ف��ي حفلتها
املرتقبة مساء األحد املقبل في
نادي  Mojoالبيروتي.
ال ت� � � � �ع � � � � ِّ�ول ال� � � �ف � � ��رق � � ��ة على
ّ
الكالسيكيات،
اس � �ت � �ع� ��ادة
ب ��ل ت �ج �ه��د ل �ص �ن��ع أغنيتها،
ّ
يضم
وب� � ��ات ري � �ب ��ورت ��واره ��ا
ن �ح��و ع �ش��ري��ن أغ �ن �ي ��ة ،كلها
باللهجة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .لناحية
ال �ن��ص ،ال ت �خ��رج ع� ّ�م��ا يمكن
أن ت��وح��ي ب��ه ال �ت��راك �م��ات (أو
ّ
ّ
يصر فراس
«التكدسات» ،كما
ّ
ع�ل��ى تسميتها) السياسية،
ّ
واالجتماعية
وال �ع ��اط �ف � ّ�ي ��ة،
األكاديمية الجامعية،
وحتى
ّ
وم� � ��ا ق � ��د ت � ��ول � ��ده س� �ل� �ب ��ًا :من
أغنيات باللهجة
إح � �ب� � ّ�اط وي � � ��أس أو سخرية
وت �ه��ك��م ،وإي �ج ��اب ��ًا :م ��ن وعي
اللبنانية تعتمد
ّ
وخبرة .كذلك تعتمد الواقعية
الواقعية
ّ
وال� � �ش � ��اع � ��ري � ��ة ،والعبارات
والشاعرية،
ال� �ب� �س� �ي� �ط ��ة ال� � �ت � ��ي يشوبها
ّ
ُّ
والعبارات
التسرع.
أحيانًا بعض
«إذا
�ات
�
ي
�
ن
�
غ
األ
�دى
ت �ق��ول إح � �
البسيطة
َّ
بدك َبيت /ما عندي بيت /إذا
َّ
ّ
ب ��دك ف � ّ�ي /ت �ن��روق ش ��وي /ما
في ضمان /بس في أمان.»...
َ
وتقول أخرى «صار الزم تفهم
 /إن � ��و عّ� ��م ت �ح �ل ��مُ /وجودك
َ
مبهم /فتش باملعجم /صار
ْ
َ
الزم ت�ف��ه��م /إن��و م��ا ّف��ي وق ��ت /وال �ف��وق وت �ح��ت /بيخلص
ع��ال� ّ�س �ك��ت .»...ق��د تلخص ه��ذه امل�ع��ان��ي ج��زءًا م��ن هواجس

الفرقة ،لكنها تطال الوضع الذي يقف عنده معظم الشباب
في مرحلة االنتقال إلى بناء املستقبل.
ت�ض� ّ�م «ن �ش��از» إل��ى ف��راس (غ�ي�ت��ار كهربائي وغ �ن��اء) ،علي
(غ�ي�ت��ار) ،وميريم (غ�ن��اء ومشاركة ف��ي كتابة النصوص ــــ
ال �ص��ورة) ،ومحمود (ب��اص) ورام��ي (درام ��ز) .وحتى اآلن،
ُّ
التعرف إل��ى أعمالها إال م��ن خ�لال الحفالت .لكن
ال يمكن
 Mojoورفع مقتطفات منها إلى
حفلة
تسجيل
تعتزم
الفرقة
ْ
الشبكة العنكبوتية ،قبل أن تق ِدم الحقًا على خطوة أكثر
جدية ومهنية ،وه��ي إص��دار ألبومها األول ال��ذي يصطدم
ّ
ّ
مجرد فكرة تسجيله بالهاجس املادي.
بشير...

أمسية «نشاز» 9:30 :مساء األحد  ١٣آذار (مارس) ــــ نادي «موجو»
(الحمرا /بيروت) .لالستعالم03/443033 :

مقربة
لقطة ّ

التخت الشرقي النسائي تجربة خاصة في سوريا
دمشق ــ أنس زرزر

ّ
ت � �م� ��ث� ��ل ف � ��رق � ��ة «ال� � �ت� � �خ � ��ت الشرقي
النسائي» حالة فريدة في فسيفساء
ال�ف��رق املوسيقية ال�س��وري��ة ،لكونها
ان �ط �ل �ق��ت ف� ��ي ع � ��ام 2003
ب � �م � �ب� ��ادرة م� ��ن مجموعة
متخرجات املعهد العالي
ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ف� ��ي دمشق
وطالباته ،ثم ب��دأن العمل
على إحياء تقاليد الغناء
وال �ع��زف اآلل ��ي املوسيقي
ال �ك�لاس �ي �ك��ي ال � ��ذي يعود
تاريخه إلى عصر الخليفة
العباسي هارون الرشيد.
األم �س �ي��ة ال��دم �ش �ق �ي��ة ال �ت��ي أقامتها
ال�ف��رق��ة ف��ي دار األوب ��را أم��س ،جاءت

«تحية
وجهت ّ
ّ
من دمشق إلى
نساء فلسطين»
في يوم المرأة

ً
اح �ت �ف��اال ب �ي��وم امل � ��رأة ال �ع��امل��ي ،وقد
ّ
«تحية
اختارت لها عنوانًا عريضًا هو
من دمشق إلى نساء فلسطني» .وقد
ّ
تضمن البرنامج عددًا من األغنيات
التراثية الفلسطينية مثل «رمانك يا
حبيبي» ،وم � ّ�وال «ي�م��ا وي��ل الهوا».
إضافة إلى عدد من األغاني الوطنية
األخرى مثل «يا فلسطينية» للشيخ
إم � ��ام ،و«ب �ك��وخ �ن��ا ي �ب �ن��ي» لفيروز،
ّ
للسيد
و«األرض ب�ت�ت�ك�ل��م ع ��رب ��ي»
مكاوي...
وك� �غ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال � �ف� ��رق املوسيقية
ال� �س ��وري ��ة ،ل ��م ت � ��درك ف��رق��ة «التخت
ال � �ش� ��رق� ��ي ال � �ن � �س� ��ائ� ��ي» االستقرار
ّ
ّ
وتغيرات بالجملة،
سريعًا .تبدالت
طرأت باستمرار على عناصر الفرقة
ألس �ب��اب م�خ�ت�ل�ف��ة ،أه� ّ�م �ه��ا الظروف

وااللتزامات الحياتية التي ّتعانيها
املرأة في املجتمع الشرقي .لكن التزام
ِّ
املؤسسات
ث�ل�اث م ��ن امل��وس �ي �ق �ي��ات
خالد،
وخصاب
للتخت (وف��اء سفر،
ً
وس� �ي� �ل� �ف ��ي س� �ل� �ي� �م ��ان) ك � � ��ان كفيال
ب��إي�ص��ال ال�ف��رق��ة إل��ى ش��اط��ئ األمان،
وحفاظها على الغاية التي قامت من
أجلها.
الغالبية العظمى ّ منهن متزوجات
ولديهن أطفال ،لكن هذا لم يكن عائقًا
أم ��ام االس �ت � ّم��رار ق��دم��ًا ّف��ي املشروع،
ّ
خصوصًا أن أزواج �ه��ن «متفهمون
لطبيعة ع�م�ل�ن��ا ،وي �ت �ع��اون��ون معنا
إل��ى أب�ع��د ال �ح��دود .وه��م م��ن ّ
محبي
امل��وس �ي �ق��ى وم �ت� ّ
�ذوق �ي �ه��ا ،وه � ��ذا ما
أعطانا حافزًا على االستمرار وعدم
النظر إلى الوراء» وفق ما تتفق عليه

عضوات الفرقة.
م ��وس �ي �ق �ي ��ًا ،ل� ��م ت� �ق ��ف ال� �ف ��رق ��ة عند
ال � �ح� ��دود ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة التاريخية
ّ
ال�ت��ي ت �ح��دد ال�ت�خ��ت ال�ش��رق��ي بأربع
آالت م��وس �ي �ق �ي��ة ف� �ق ��ط (القانون،
والعود ،والناي واإليقاع) بل أضفن
إليها ما وجدنه مناسبًا ،من اآلالت
الوترية الغربية األخرى مثل الكمان
والتشيلو ،والكونترباص.

ه � ��ذه ال �ت��ول �ي �ف��ة ب �ي�ن اآلالت ليست
ّ
ث ��اب �ت ��ة دوم� � � ��ًا ،ب� ��ل ت� �ت� �ب ��دل وف � ��ق ما
يفرضه برنامج كل أمسية ،إذ تقول
ع �ض��وات ال�ف��رق��ة «ن�ع�م��ل دائ �م��ًا على
توسيع كتلة الصوت املوسيقي قدر
املستطاع ،وال مانع من إدخ��ال آالت
ج��دي��دة ف��ي املستقبل ،لكن ش��رط أن
ت �ك��ون م �ط��واع��ة ل�ط�ب�ي�ع��ة املوسيقى
ال �ش��رق �ي��ة ،وب �ن �ي��ة ال �ت �خ��ت الشرقي
خاصة».
مع حفلتها الدمشقية التي ترفع عدد
أمسياتها إلى  35في مختلف البلدان،
ت � ��واص � ��ل ف� ��رق� ��ة «ال � �ت � �خ ��ت الشرقي
ّ
يتضمن
ال�ن�س��ائ��ي» م�ش��واره��ا ال��ذي
ج��والت س�ت�ق��وم ب�ه��ا ف��ي ال�ع��دي��د من
املدن في الواليات املتحدة األميركية
وفرنسا في الصيف املقبل.

