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موعد

التركية
بيروت «تسلطن» مع الموسيقى
ّ
بشير صفير
ّ
املوسيقى
على مدى ليلتني ،تحل ً
الكالسيكية التركية ضيفة على
ل �ب �ن��ان ،إذ ت �ق� ِّ�دم ف��رق��ة nev-eda
أمسية الليلة في بيروت ،وأخرى
ّ
غ �دًا ف��ي ط��راب�ل��س .ال ش��ك ف��ي أن
ّ
املوعد مثير لالهتمام ألن نشاطًا
ً
مماثال ُي ّ
ً
استثناء في املشهد
عد
املوسيقي الحي في لبنان .ورغم
االرت�ب��اط الوثيق ب�ين املوسيقى
وشقيقتها
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ع��رب�ي��ة
ٌ
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،ق �ل �م ��ا ت � ��زورن � ��ا ف � ��رق
ّ
مماثلة ،مع العلم بأن حاجز اللغة
ال يقف عائقًا متى غابت األغنية
ع ��ن ال �ب��رن��ام��ج ،ك �م��ا ه ��ي ال �ح��ال
اليوم مع الفرقة التركية الزائرة.
وف��ي ه��ذا السياق ،نشير إل��ى أن
املوسيقى الكالسيكية التركية
أث� � ��رت ف� ��ي امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة
(امل�ص��ري��ة بشكل أس��اس��ي) ،كما
تأثرت بها وبغيرها من اإلثنيات
امل � � �ج � ��اورة ل �ت��رك �ي��ا (األرم � �ن � �ي� ��ة،
ال �ب �ل �ق��ان �ي��ة ،ال �ف��ارس �ي��ة  )...على
ن �ح��و ك �ب �ي��ر ف ��ي زم� ��ن ال�س�ل�ط�ن��ة
العثمانية .وط��ال ذل��ك املقامات
العربية من أصل تركي والعكس.
وك��ذل��ك بالنسبة إل��ى اإلي�ق��اع��ات
واألش �ك��ال وال �ق��وال��ب املوسيقية
(ال � � �س � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ات ،ال � � �ب � � �ش� � ��ارف،
ال � �ت � �ق� ��اس � �ي� ��م  ،)...ك � �م� ��ا اآلالت
األس��اس �ي��ة ف��ي ال�ت�خ��ت ال�ش��رق��ي

(العود ،القانون ،الكمنجة ،الناي
 )...وغيرها من العناصر.
ت�ق� ِّ�دم ف��رق��ة  Nev-Edaاملوسيقى
اآلالت� �ي ��ة (ع� ��زف م ��ن دون غ �ن��اء)
وت �ت��أل��ف م��ن ث�لاث��ة ع��ازف�ي�ن ه��م:
س��ام��ي إرس � � � ْ
�وي (ن � � ��اي) ،وم� ��راد
بيرر (قانون) ،وسايجني سردار
أوغلو (كمنجة) .أم��ا برنامجها

جميل بك
الطنبوري

س��ت��ق� ّ�دم ف��رق��ة nev-eda
التركية مقطوعات للعديد
ّ
من املؤلفني ،لكن معظمهم
من األسماء املغمورة ،علمًا
بأن من بني هؤالء أسماء ثابتة
ف��ي ري��ب��رت��وار ال��ف��رق العربية
(املصرية ،اللبنانية ،السورية
 )...التي تعنى بهذا النمط،
مثل املؤلف الشهير جميل بك
الطنبوري ( 1873ــــ .)1916

ف��ي الليلتني فيبدو ممتعًا ج�دًا،
إذ ي �ض��م س ��ت ع �ش ��رة م�ق�ط��وع��ة
موسيقية ،تغطي تاريخًا واسعًا
م��ن اإلرث امل��وس�ي�ق��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي
ال �ت��رك��ي ب�ي�ن ال �ق��رن ال��راب��ع عشر
وال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن .ه �ك��ذا ت��ؤدي
ع �ل ��ى م� �ق ��ام ��ات م �ع �ظ �م �ه��ا رائ� ��ج
(س�ي�ك��ا ،ح�ج��از ك��ار ،راس ��ت ،شد
ع ��رب ��ان ،ف ��رح ف ��زا  )...م�ج�م��وع��ة
م � ��ن ال� �س� �م ��اع� �ي ��ات وال � �ب � �ش� ��ارف
والتقاسيم ،باإلضافة إلى أشكال
موسيقية أخرى غير مألوفة في
القاموس املوسيقي العربي ،أقله
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ت�س�م�ي��ة باللغة
ال �ت��رك �ي��ة .ل�ل�م��وس �ي�ق��ى ال �ت��رك �ي��ة
ً
نكهة خاصة فعال .حتى عندما
ن �س �م �ع �ه ��ا ع � �ل ��ى آالت ال �ت �خ��ت
ال� �ش ��رق ��ي ال� �ت ��ي ن��أل �ف �ه��ا ،وع �ل��ى
مقامات أساسية في موسيقانا،
ي�م�ك��ن ال �ت �ع� ّ�رف إل�ي�ه��ا ب�س�ه��ول��ة.
إن� �ه ��ا ال �ن �ك �ه��ة امل �ع �ت �ق��ة ال� �ت ��ي ال
عالقة لها بموسيقى املسلسالت
َّ
ال�ت��رك�ي��ة امل �س��ط �ح��ة ،وال ب��أن�غ��ام
البوب التركي الهابط الذي غالبًا
ما تمثلنا به ّ
حد السرقة أحيانًا.
ف��رق��ة  8:00 :nev-edaم �س��اء ال�ي��وم
ـ�ـ�ـ ( AltCity Music Hallال �ح �م��را،
بيروت)
 7:00م �س��اء غ ��د ـ �ـ �ـ م��رك��ز «ج�م�ع�ي��ة
ال �ع��زم» (ط��راب �ل��س ـ �ـ ش �م��ال ل �ب �ن��ان) ــ
01/444448

كالسيك
ل �ل �ه��اش �م��ي ق � ��رواب � ��ي ،و«ت ��زع �ب �ل ��ي»
و«ت � �م � �ي � �ل� ��ي» ل �ف �ض �ي �ل��ة ال� ��دزي� ��ري� ��ة،
ش� � �م� � �ع � ��ة» ل � �ك � �م� ��ال م� �س� �ع ��ودي
و«ال� � � ّ
 ...وغ� ��ن� ��ت ف �ي ��ه إل � ��ى ج ��ان ��ب ن�ج�م��ة
السبعينيات ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة باتريسيا
كارلي.
ّ
تجربتها ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ،م�ح��ت املمثلة
ال�ك��وم�ي��دي��ة ال �ت��ي ك ��ان ال �ج��زائ��ري��ون
يجتمعون على أعمالها .ص��ورة لم
محاوالتها
تفلح ف��ي إع��ادت�ه��ا رغ��م
ّ
امل� � �ت� � �ك � � ّ�ررة .ب� ��ات� ��ت ص� � � ��ورة امل �م��ث �ل��ة
ال �ج��ري �ئ��ة ذات اإلم �ك��ان��ات ال��درام �ي��ة
امل ��ده� �ش ��ة ،وامل �غ �ن �ي��ة ذات ال �ص ��وت
تسير جنبًا إل��ى جنب
االستثنائي،
ّ
ُّ
م� ��ع ص � � ��ورة ا ُمل �م � ّ�ث �ل ��ة ال� �ت ��ي ات �ه �م��ت
ب��اإلب��اح �ي��ة وش ��ن ��ت ع�ل�ي�ه��ا ح�م�لات
إعالمية شعواء.
«ب�ي��ون��ة» :حتى  31آذار (م��ارس) املقبل ـــ
«مسرح مارينيي» (باريس).
www.theatremarigny.fr

باخ وشوبان على مائدة تاتيانا
أي� �ض ��ًا وأي � �ض� ��ًا ،أم �س �ي��ة ل �ع��ازف��ة
ال� �ب� �ي ��ان ��و ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة م � ��ن أص ��ل
أوك� � ��ران� � ��ي ت ��ات� �ي ��ان ��ا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ب��ري �م��اك
ّ
مشوق يجمع
خوري في برنامج
ب�ي�ن ب� ��اخ وش� ��وب� ��ان .ف ��ي ت�ش��ري��ن
الثاني (نوفمبر) املاضيّ ،
قدمت
ّ
تحية ن ��ادرة م��ن نوعها لخمسة
ّ
م��ن أب ��رز امل��ؤل �ف�ين ال�ك�لاس�ي�ك��ي�ين
امل�ح�ل� ّ�ي�ين .ه �ك��ذا ّأدت مقطوعات
لبشارة الخوري ( ،)1957وأنيس
فليحان ( 1900ــ  ،)1970وتوفيق
ّ
س ��ك ��ر ( ،)1922ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
أعمال لبوغوص جالليان (1927
ــ  )2011ال��ذي رح��ل بعد شهر من
األم �س �ي��ة ،وه �ت��اف خ � ��وري ،زوج
ت��ات �ي��ان��ا وأح � ��د أن� �ش ��ط امل��ؤل �ف�ين
ّ
الكالسيكيني في لبنان.
ّ
هنا ّ
نود اإلشارة إلى أن اإلضاءة

املتكررة على هذه الفنانة ّ
مردها
ّ
إل � � ��ى أن� � �ه � ��ا أه � � ��م ع � ��ازف � ��ة ب �ي��ان��و
ك�ل�اس �ي �ك��ي م� ��ن ال ��ذي ��ن ي �ع �م �ل��ون
ال�ي��وم على أرض ال��وط��ن .ونعني
ه �ن��ا أه � ��م ع ��ازف ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى
األداء وات� � � �س � � ��اع ال� ��ري � �ب� ��رت� ��وار
وض � �خ � ��ام � �ت � ��ه ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� ��ى
ال�ن�ش��اط االس�ت�ث�ن��ائ��ي ف��ي تقديم
األمسيات .من الباروك (باخ) إلى
ال �ت �ي��ار امل �ع��اص��ر ،ال ش ��يء يغيب
ع��ن اه�ت�م��ام�ه��ا ،وال ع�م��ل ال ت�ق� ّ�دم
فيه إضافة أدائية.
إذًا ،ع �ل ��ى م� ��ائ� ��دة ت ��ات �ي ��ان ��ا ه ��ذا
امل� � �س � ��اء ،ع � �م �ل�ان ل � �ب ��اخ وع� �م�ل�ان
ل�ش��وب��ان .م��ن عند املعلم األمل��ان��ي
ستؤدي رائعة مغمورة (Toccata
 )& Fugue in E minorباإلضافة
إل � ��ى «ال �ك ��ون �ش ��رت ��و اإلي� �ط ��ال ��ي»،

العمل الشهير ً واالستثنائي في
تركيبته (نسبة إل��ى عنوانه) أي
التي ال تضم أوركسترا .أما حصة
ش ��وب ��ان ،ف�ت�ت��أل��ف م��ن ال�س��ون��ات��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،وه ��ي أش �ه��ر س��ون��ات��ات
امل��ؤل��ف ال�ب��ول��ون��ي ال �ث�لاث ،وأح��د
أه��م األع�م��ال في فئتها في القرن
التاسع عشر .بعد هذه السوناتة،
ت� � � ��ؤدي ت ��ات� �ي ��ان ��ا ال � �ـ«ت � �ه� ��وي� ��دة»
( )Berceuseالوحيدة التي تركها
شوبان  ...فيما يبقى ما تضيفه
م� ��ن خ � � ��ارج ال� �ب ��رن ��ام ��ج م �ف��اج��أة
األمسية كما في كل ّ
مرة.
ب .ص.
أمسية تاتيانا ـــ بريماك خوري7:00 :
مساء اليوم ــــ «جامعة البلمند» (شمال
لبنان) ـــ لالستعالم06/930250 :

سامي حواط
نزوح «الرحالة»
�ود
ه��ذا امل �س��اء ،ن�ح��ن ع�ل��ى م��وع� ٍ�د م��ع مثلث ص�م� ٍ
ف�ن� ّ�ي يجمع ب�ين ض�ه��ور ال�ش��وي��ر (امل�ت�ن األع�ل��ى)
وأنطلياس (ساحل املنت) وزبدين (جبيل) بقيادة
ّ
الرحالة سامي ح� ّ�واط على رأس فرقة موسيقية
تتألف من أحمد الخطيب (إي�ق��اع��ات) ،رم��زي بو
كامل (كيبورد) ،رائد بو كامل (فلوت وكالرينت)،
ف ��ؤاد ب��و ك��ام��ل (ب � ��اص) ،ط��ون��ي ب��و ج��دع��ون (ك �م ��ان) ،هال
غريب وجوليا ساموتي (كورال).
ك �ي��ف اج �ت �م �ع��ت ه� ��ذه ال� �ق ��رى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� �ث�ل�اث ف ��ي ه��ذا
مكان راب��ع هو ش��ارع املكحول
امل�ش��روع؟ يبدأ ال�ج��واب من
ٍ
(الحمرا /بيروت) .منذ أكثر من سنتني ،ترك الفنان امللتزم
�وخ في
بيته ف��ي ال �ش��ارع ال�ب�ي��روت��ي ال�ج�م�ي��ل ،ع��ائ�دًا إل��ى ك� ٍ
ق��ري�ت��ه ال�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي هجرها
في الحرب األهلية .هناك ،في
زب ��دي ��ن ال �ه ��ادئ ��ة وامل��وح �ش��ة،
ب � �ن ��ى ال � �ف � �ن� ��ان ال �خ �م �س �ي �ن� ّ�ي
«م � � � �س � � � ��رح س � � ��ام � � ��ي ح � � � � � ّ�واط
ال� ��ري � �ف� ��ي» واف� �ت� �ت� �ح ��ه م �ط �ل��ع
ال � �خ� ��ري� ��ف ب ��أم� �س� �ي ��ة ش��ام �ل��ة
شارك فيها ٌ
عدد من الفنانني،
م ��ن ب�ي�ن�ه��م م �ن �ي��ر ك �س��روان��ي
ال � ��ذي ق � � ّ�دم ع ��رض ��ًا م�س��رح�ي��ًا
ومرسيل خليفة ال��ذي ش��ارك
غ � �ن� � ً
�اء ،وش ��وق ��ي ب ��زي ��ع ال ��ذي
ألقى مقتطفات من شعره.
ه � � � ��ذا امل � � � �س � � ��اء ،ب � � ��دع � � ��و ٍة م��ن
بلدية ض�ه��ور ال�ش��وي��رّ ،
يقدم
ح� � � � ّ�واط أم �س �ي ��ة وح � �ي� ��دة ف��ي
ق ��اع ��ة «األخ � ��وي � ��ن رح �ب ��ان ��ي»
ف��ي «كنيسة م��ار ال �ي��اس» في
يقدم أغنياته
ّ
أن�ط�ل�ي��اس ،ي�ع��ود ري�ع�ه��ا إل��ى
المعروفة
امل �س��رح امل ��ذك ��ور .ال�ن�ش��اط��ات
ّ
م �ع��ل �ق��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��اض��ر
مثل «ال تسألني
ف��ي زب��دي��ن ،لكن ال��دع��م امل��ادي
عن ديني»،
س �ي �ت �ي��ح ل �س ��ام ��ي اس �ت �ك �م��ال
و«الرأي العام»،
امل � �ش� ��روع واس� �ت� �ه�ل�ال ال�ع�م��ل
بعد انقضاء الشتاء.
و«أحد اإلخوان»
�ج
�
�
م
�ا
�
�
ن
�ر
�
�
ب
ال ج � � ��دي � � ��د ع� � �ل � ��ى
و«نشيد
أمسية الليلة كما علمنا من
ّ
التعب»
سيقدم أغنياته
سامي ال��ذي
امل �ع��روف��ة ال �ت��ي ت�ق�ل�ق�ن��ا دوم��ًا
ألن � �ه� ��ا ال ت� � � ��زال راه� � �ن � ��ة (م ��ع
األس � ��ف) ،رغ ��م م ��رور ك��ل ه��ذه
ال �س �ن��وات ،م �ث��ل «ال ت�س��أل�ن��ي
ع��ن دي �ن��ي» ،و«ال� ��رأي ال �ع��ام»،
و«أح � � ��د اإلخ � � � ��وان» و«ن �ش �ي��د
التعب»  ...سامي وغيره من الفنانني اليساريني امللتزمني،
قضوا سنوات يطرحون املشاكل االجتماعية واالقتصادية
وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وي�ع��ال�ج��ون�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة ج� ّ
�دي��ة أو
ّ
ّ
ً
ساخرة في أغانيهم ،عل املتلقي يدرك مثال خطر الطائفية،
أو ضرورة العدالة االجتماعية .ورغم كل ما حدث ،فسامي
ح� ّ�واط هو النفس الطويل ،وهذا ما دفعه ّ
مجددًا إلى حزم
أمتعته والتفتيش عن شقة صغيرة في بيروت في شارع
املكحول تحديدًا ،إذ ال مجال للعمل خالل فصل الشتاء في
املسرح الريفي ،والحراك في «الوقت البدل من الضائع» قد
ال يكون أقل أهمية في تحقيق الهدف.
بشير ...
سامي حواط 8:30 :مساء اليوم ـــ قاعة «األخوين رحباني»« ،كنيسة
مار الياس» (أنطلياس ،شمال بيروت) ـــ 03/870740

تحية
ّ

محمد رويشة ...انقطع الوتر الرابع
تجمع ّ
منذ أيامّ ،
محبو محمد رويشة
ف ��ي «م� �س ��رح م �ح �م��د ال� �خ ��ام ��س» ف��ي
ال��رب��اط ،ح��ام�ل�ين ال�ش�م��وع وال� ��ورود،
وم� ّ
�وج �ه�ي�ن ت�ح�ي��ة إل ��ى ال �ف �ن��ان ال��ذي
رح��ل قبل أي��ام فقط من تكريمه الذي
ّ
كان مقررًا في املسرح .لكن املوعد مع
الفنان األم��ازي�غ��ي ّال��رائ��د ل��ن ينتهي.
ه ��ا ه ��م ي �ع �ل �ن��ون أن� �ه ��م س �ي� ّ
�وج �ه��ون
ل� ��ه ت �ح �ي��ة غ� � �دًا األح � � ��د ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة
ّأربعينية رحيله.
إن��ه مكر امل�ص��ادف��ات وقسوتها ال��ذي
جعل ي��وم  17ك��ان��ون الثاني (يناير)
م��أت �م��ًا لل��أغ �ن �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة امل �ل �ت��زم��ة
وشاهدًا على رحيل جيل الرواد ممن
صنعوا مجد الفن املحلي الحقيقي.
ف��ي ال �ي��وم ال ��ذي ش�ه��د رح �ي��ل محمد
سوسديّ ،
ودع املغاربة أيضًا «فريد
األط ��رش األم��ازي �غ��ي» محمد روي�ش��ة

( )1952ال��ذي ف��ارق ال�ح�ي��اة ف��ي بيته
في خنيفرة (والية مكناس تافياللت
ب�ي�ن ج �ب ��ال األط� �ل ��س امل� �ت ��وس ��ط) إث��ر
ً
تدهور حالته الصحية فجأة.
ك�ث�ي��رون ل��م ي�ك��ون��وا ي�ف�ه�م��ون معنى
كلمات أغنياته بأمازيغية األطلس.
م��ع ذل ��ك ،ن�ج��ح م�ل��ك آل ��ة «ل ��وت ��ار» في
صنع قاعدة جماهيرية من الجنوب
إلى الشمال حتى ّ
تحول إلى أيقونة،
ّ
وب� � � ��ات ع� � ��دي� � ��دون ي� �ل ��ق� �ب ��ون ��ه ب �ب��وب
مارلي امل�غ��رب .محمد رويشة (اسمه
الحقيقي محمد الهواري) الذي كانت
وال ��دت ��ه م ��ن امل� �ن ��اض�ل�ات ف ��ي م �ع��ارك
آي��ت عطا ض��د االستعمار الفرنسي،
ورغم
بدأت موهبته املوسيقية باكرًاّ .
ت�ف��وق��ه ع�ل��ى م�ق��اع��د ال��دراس��ة ،إال أن��ه
ّ
متفرغًا للموسيقى.
غ��ادره��ا سريعًا
هكذاّ ،
سجل أغنية «بيبي ؤوسغوي»

ع��ام  1964ومل��ا ي�ت�ع� ّ�د ال��راب�ع��ة عشرة
من عمره .اشتهر بالبحث في اإليقاع
وامل �ت��ن ال �ش �ع��ري وت��وظ �ي��ف م �ع��ارف��ه
ف��ي امل ��زج ب�ين م ��دارس فنية متنوعة
واب �ت �ك��ار م��درس �ت��ه ال�ف�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة
التي ج� ّ�ددت في األغنية األمازيغية،
فاستحق لقب «روي�ش��ة» ال��ذي يعني
باألمازيغية املزج والخلط.
نبوغه جعله يضيف وت�رًا رابعًا إلى
آل ��ة ل��وت��ار ح�ت��ى أص �ب��ح م�ل��ك ال�ع��زف
على تلك اآللة .أنامله الذهبية أضافت
إلى هذه اآللة طابعًا تعبديًا وصوفيًا
ّ
خ � ��اص � ��ًا .خ� ��ل� ��ف ع � � ��ددًا م � ��ن ال � ��روائ � ��ع
ال �خ��ال��دة م �ث��ل «إن � ��اس إن � ��اس» («ق ��ل
لها» باألمازيغية) و«شحال من ليلة
وليلة» (كم من ليلة وليلة) ،و«قولوا
مليمتي» (ق��ول��وا ألم ��ي) ،و«ي��ا مجمع
امل ��ؤم� �ن�ي�ن» وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن األغ �ن �ي ��ات

املقتبسة من التراث الطرقي وتناولت
ت�ي�م��ات ع��دي��دة ،أب��رزه��ا ال��وط��ن واألم
وال�س�لام وال�ح� ّ�ب والطبيعة ومعاناة
املقهورين على أنغام أطلسية حزينة.
ح�ت��ى ف��ي ال�ت�ك��ري��م ،ك��ان زاه � �دًا .ف��ارق
ال�ح�ي��اة ق�ب��ل أي ��ام ف�ق��ط م��ن االح�ت�ف��ال
ال � � ��ذي ك � ��ان س �ي �ق ��ام ل� ��ه ف� ��ي «م �س ��رح
محمد ال�خ��ام��س» ف��ي ال��رب��اط .هكذا،
أراد ري� � �ش � ��ة امل� � � � ��وت ب �ي ��ن أح � �ض� ��ان
أط�ل�س��ه ال ��ذي ش�ك��ل ل��ه م �ص��در إل�ه��ام
ّ
ك �ب �ي��ر .ح �ت��ى س��اع��ات��ه األخ � �ي ��رة ،ظ��ل
وف�ي��ًا لخجله وان�ط��وائ�ي�ت��ه وان�ع��زال��ه.
ل � ��م ت � �ف � ��ارق ح� �ي ��ات ��ه م �س �ح ��ة ال� �ح ��زن
ّ
ال�ب��ادي��ة عليه دوم��ًا وغلفت أغنياته.
عماد ...
تحية غدًا في أربعينية الراحل في «مسرح
محمد الخامس» ،الرباط

