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ثقافة وناس

موسيقى على ّ
حب األميرة الراحلة يلتقي عبد الله المصري والفنانة اللبنانية الليلة على خشبة «مسرح بيار أبو خاطر» .على البرنامج،
«دخلت مرة في جنينة» ،و«إمتى حتعرف» ،و«يا طيور» واستعادات لروائع في الغناء العربي الشرقي مع توزيع أوركسترالي

سمية بعلبكي تغني أسمهان :سهرة الروائع

ساندي الراسي
يـلـتـقــي امل ــؤل ــف املــوسـيـقــي عـبــد الـلــه
امل ـ ـص ـ ــري وسـ ـمـ ـي ــة ب ـع ـل ـب ـك ــي ع ـلــى
حـ ّـبـهـمــا ألس ـم ـهــان ( 1912ـ ـ ـ .)1944
والليلة ،موعدنا مع أمسية خاصة
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ـف ـنــانــة م ــع «االورك ـس ـت ــرا
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
الشرق -عربية» بقيادة املصري ،على
خشبة «مسرح بيار أبو خاطر».
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«أسمهان في الــذاكــرة» .لطاملا أقـ ّـرت
سمية بعلبكي فــي الـســابــق تأثرها
ال ـش ــدي ــد ب ـص ــوت ال ـف ـن ــان ــة ال ــراح ـل ــة
وأغـنـيــاتـهــا مـنــذ طـفــولـتـهــا .وكــذلــك،
ّأدت مــرات عــدة خــال الحفالت التي
قـ ّـدمـتـهــا فــي املــاضــي مـقـطــوعــات من
ّ
ريبرتوار أسمهان وسجلتها كذلك
ض ـم ــن أع ـم ــال ـه ــا .إال أنـ ـه ــا سـتـكــون
ال ـت ـجــربــة االولـ ـ ــى ال ـت ــي تـ ـق ـ ّـدم فيها
برنامجًا مخصصًا لألميرة الراحلة
بالكامل تقريبًا.
املـ ـش ــروع ول ـي ــد امل ـص ــادف ــة وف ــق ما
ّ
تقول لنا بعلبكي ،بمعنى أن عبد الله

املصري يتشارك وبعلبكي املشروع
ذاتـ ـ ــه م ـن ــذ فـ ـت ــرة .ه ــو م ــن املـهـتـمــن
باإلرث املوسيقي ألسمهان ،وعرض
ع ـلــى ال ـف ـنــانــة ال ـف ـكــرة ال ـتــي ســرعــان
ما نالت موافقتها« .وهكذا التقينا
على حــب أسمهان» تشرح بعلبكي
ضاحكة.
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،اس ـتــدعــى اإلعـ ــداد
لـهــذا امل ـشــروع الـعـمــل عـلــى الـتــوزيــع
امل ــوس ـي ـق ــي ل ـل ـق ـطــع أوركـ ـسـ ـت ــرالـ ـي ــا.
وفـ ـ ــي مـ ـج ــال امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة،
ف ــأغـ ـنـ ـي ــات أس ـ ـم ـ ـهـ ــان م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
امل ــائ ـم ــة ج ـ ـدًا ل ـل ـن ـمــط ال ـ ــذي يـتـبـعــه
املصري في التوزيع .درس املصري
التأليف املوسيقي في كونسرفاتوار
«تشايكوفسكي» في موسكو حيث
حـصــل عـلــى دك ـت ــوراه .تــابــع دروس ــا
مع فنانني كبار في مدرسة التأليف
املوسيقي املعاصر في روسيا .وهو
ّ
املوسيقية.
صاحب عدد من األعمال
وعـلــى سبيل امل ـثــال ،فــي ع ــام ،2014
ق ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـع ـ ــرض االول ل ـك ــون ـش ــرت ــو
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـل ـ ـلـ ــو مـ ـ ـ ــن ت ـ ــألـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه ،وقـ ـ ـ ــاد
ّ
ّ
اللبنانية
الفلهارمونية
األوركسترا

في ذلك .وقد اعتبر هذا العمل جريئًا
ي ـح ـمــل ن ــوع ــا م ــن االس ـت ـك ـش ــاف فــي
املــوس ـي ـقــى وال ـت ـجــديــد ع ـلــى صعيد
الـبـنــاء املــوسـيـقــي ال ــذي تمتع بميل
الى الحداثة.
ّ
سيتكون
في ما يتعلق بالبرنامج،
بــأغ ـل ـبــه م ــن م ـق ـطــوعــات ألس ـم ـهــان.
لـ ـك ــن مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،سـ ـت ــؤدي
أيضًا بعلبكي بمساندة االوركسترا

ّ
ً
تحضر أعماال خاصة لها من
توقيع ّ
ملحنين مختلفين
أغ ـ ـن ـ ـي ـ ــات ل ـ ـع ـ ـبـ ــد ال ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــم ح ــاف ــظ
مـ ـث ــل «أن ـ ـ ــا كـ ــل مـ ــا أق ـ ـ ــول الـ ـت ــوب ــه»،
و»أهـ ــواك» .أمــا مــن أعـمــال أسمهان،
ف ــا بـ ـ ّـد م ــن أن ت ـق ــدم أغ ـن ـي ــات مـثــل
«دخ ـل ــت م ــرة ف ــي جـنـيـنــة» ،و»إم ـتــى
حـ ـتـ ـع ــرف» ،و»يـ ـ ــا طـ ـي ــور» وال ـك ـث ـيــر
مــن املـقـطــوعــات األخ ــرى الـتــي باتت
تـحـفــا ف ــي ال ـغ ـنــاء ال ـعــربــي الـشــرقــي.
ووف ــرت ـه ــا ت ـض ــع ال ـف ـن ــان ف ــي ح ـيــرة

أمــام األغنيات التي عليه انتقاؤها.
األعـ ـم ــال ال ـت ــي س ـت ـقـ ّـدم ـهــا بـعـلـبـكــي
واملصري ألمسيتهما غير ممزوجة
بــال ـن ـمــط ال ـغ ــرب ــي وت ــائ ــم ال ـتــوزيــع
األوركسترالي الشرقي.
لدى السؤال عن مدى صعوبة إعادة
العمل على تقديم أغنيات أسمهان،
تجيب بعلبكي« :إضافة الى كونها
تحفًا ،فهي تـطــرح صعوبة لناحية
تقنيات الصوت وكذلك العمل على
املوسيقى.
ّ
هو ّ
تحد كبير ،وأظن أن االوركسترا
اللبنانية على قــدر الحمل ،وأتمنى
أن أكون أنا أيضًا كذلك .أعمل بشكل
ّ
جدي على هذا املشروع .ليس هناك
من مزح في تلك األمور .وخصوصًا
أن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ي ـب ـ ّـن
إمكانات الصوت».
االس ـت ـع ــداد ل ـهــذه الـحـفـلــة يــأخــذ كل
وقت بعلبكي حاليًا .لكنها من ناحية
أخـ ــرى ،تستعد إلصـ ــدار تسجيالت
جــديــدة ،إذ كشفت أنـهــا تـعـ ّـد حاليًا
ملجموعة مــن األغـنـيــات ،ستستأنف
العمل عليها مباشرة بعد األمسية.

ً
س ـت ـكــون ب ــاإلج ـم ــال أعـ ـم ــاال خــاصــة
لـهــا م ّــن تــوقـيــع مـلـ ّـحـنــن مختلفني،
ً
ك ـمــا أن ـه ــا سـتـتـضـمــن أي ـضــا أع ـمــاال
أخرى ُيعاد العمل على توزيعها .أما
ّ
بالنسبة ال ــى ال ـخــط ال ــذي ستسلكه
الـفـنــانــة املـتـمـ ّـيــزة فــي ه ــذا امل ـشــروع،
ّ
أستمر في
فتقول« :من الطبيعي أن
ّ
ال ـس ـيــر ع ـلــى ال ـخ ــط ن ـف ـســه .ل ـكــن كــل
ّ
ملحن يأتي بلون مغاير كذلك .أنا ال
ّ
أحصر نفسي فــي خانة معينة ،ألن
املوسيقى العربية مجموعة ألــوان».
وبعلبكي التي ال تكثر من إطالالتها
فــي حفالت موسيقية ،حرصًا منها
على نوعية ما ّ
تقدمه وال على كميته،
يفترض أيضًا أن تقدم أمسية أخرى
فــي لبنان خــال شهر آذار (م ــارس)
ّ
ستقدم هذه املرة مزيجًا
املقبل حيث
بني أغنياتها الخاصة واالستعادات.
سـمـيــة بعلبكي و«االورك ـس ـت ــرا الوطنية
الـلـبـنــانـيــة لـلـمــوسـيـقــى الـ ـش ــرق -عــربـيــة»
بـقـيــادة عبد الـلــه امل ـصــري 20:00 :مساء
اليوم ـ ـ «مسرح بيار أبــو خاطر» (طريق
الشام ـ بيروت) ـ لالستعالم01/421000 :

فالش
¶ ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «أطـ ـ ـي ـ ــاف
الـ ــواقـ ــع» (ال ـ ـص ـ ــورة) ،افـتـتــح
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أسـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـع ـل ـب ـكــي
معرضه الجديد في «غاليري
أجـ ـي ــال» (ال ـح ـم ــرا) لـيـسـتـمـ ّـر
حـ ـت ــى  6ش ـ ـبـ ــاط (ف ـ ـبـ ــرايـ ــر).
يحاول الفنان الشاب ()1978
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـبـ ـع ــد الـ ـش ــاع ــري
للحلم عـبــر ص ــور مـسـتـقــرة فــي ذاك ــرت ــه .معرضه
ً
ّ
يضم  14عمال جديدًا ( ،2015 – 2014أكريليك على
قماش) تحتلها مشاهدات ومناظر طبيعية وبعض
ّ
البورتريهات .إنها تعكس نظرة الفنان إلى الواقعية
التي يشتغل عليها ،أي غرابة الواقع التي تتخطى كل
خيالنا .لالستعالم01/345213 :
¶ تستكشف أعـمــال مــروان رشـمــاوي التأثيرات
املختلفة بني الفضاء املديني واملشكالت االجتماعية
الثقافية .هكذا ،تصير املدينة فسحة لحوار متعدد
االخ ـت ـصــاصــات ب ــن ال ـف ــن ،وال ـه ـنــدســة ،واملــدي ـن ـيــة،
وال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا والـ ـت ــاري ــخ .وهـ ـ ــذا م ــا يـعـكـســه

معرضه الجديد في صالة «صفير زملر» حتى 7
أيار (مايو) .لالستعالم01/566550 :
¶ خــال إقامته في نيويورك للدراسة عــام ،1984
ً
ّ
نفذ جميل مالعب ( )1948حوالى ثالثني عمال من
الـغــواش ،والليتوغرافيا والحفر على الخشب .هذه
األعمال وجــدت طريقها إلى صالة «جانني ربيز»
(الروشة) التي تعرضها حتى  3شباط .لالستعالم:
01/868290
¶ تستعد أمكنة وفضاءات بيروتية عدة الستضافة
ً
ابتداء من  21كانون
الدورة الثالثة من «فوتوميد»
الـثــانــي (ي ـنــايــر) الـحــالــي لتستمر حـتــى  10شباط
(فـ ـب ــراي ــر) .ف ــي «م ــرك ــز ب ـي ــروت ل ـل ـم ـع ــارض» ،و
 ،stationو«املـعـهــد الـفــرنـســي» ،وامل ـقــر الرئيسي
ل ـ «بـنــك بـيـبـلــوس» ،وفـنــدق «لــو غ ــراي» ،يحتفي
الـحــدث هــذه السنة بالتصوير اإلسباني مــن خالل
األعـمــال الفوتوغرافية لطوني كاتاني وألـفــارو
سانشيز مونتانس ولويس فيوك ،إلــى جانب
عرض مجموعة خاصة باملمثل اإلسباني غابينو

ديـيـغــو .تحضر فــرنـســا مــع املـعــرض االسـتـعــادي
لـلـمـصــور دوار ب ــوب ــا ،وصـ ــور أن ـط ــوان داغــاتــا
إيما غروبوا وأرنو برينيون ،وإيطاليا مع أعمال
أليساندرو بوتشينللي وأنجيلو أنتولينو.
محليًا ،يـشــارك عــدد مــن املـصــوريــن اللبنانيني هم
طوني الحاج وكريم صقر ورندا ميرزا وإلسي
ح ـ ــداد وغـ ـي ــره ــم .وت ـخ ـص ــص امل ـس ــاب ـق ــة مـســاحــة
لـفــن تـصــويــر الـفـيــديــو عـبــر «ال ـف ـنــون التعبيرية
امل ـتــوس ـط ـيــة :م ــن ال ـش ـعــر إل ــى االل ـ ـتـ ــزام» ال ــذي
ي ـق ــدم أعـ ـم ــال ف ـي ــدي ــو ل ـف ـنــانــن م ــن م ـن ـط ـقــة الـبـحــر
األبيض املتوسط من مجموعة «البيت األوروبــي
للتصوير الفوتوغرافي» ،من بينهم آنج ليشيا
وبياتريس بديكوني ولويجي بلترام ودانيال
عربيد .كل ذلــك بالتزامن مع ورش مختلفة حول
«ال ـبــورتــريــه» ،و«ه ـنــدســة املــدي ـنــة» ،و«ال ــذاك ــرة
الـحـضــاريــة» وغـيــرهــا مــن األنـشـطــة الـتــي تستمر
لحوالى  15يومًا .للىستعالم01/497494 :
¶ ب ـعــدمــا اش ـت ـه ــرت ع ــام  2014م ــن خ ــال كليب
«لبالدي» الذي ّقدمها للجمهور العربي عبر مواقع

الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ســارت
ـورة)
ف ـ ــاي ـ ــا يـ ـ ــونـ ـ ــان (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ً
ف ـ ــي درب أك ـ ـثـ ــر احـ ـت ــرافـ ـي ــة،
ف ــأق ــام ــت أمـ ـسـ ـي ــات عـ ـ ــدة فــي
لبنان وال ـخــارج ،وافتتحت مع
شـقـيـقـتـهــا ريـ ـح ــان أمــاســي
«أيام قرطاج السينمائية».
ابـنــة حـلــب الـتــي حـقــق كليبها
الشهير مليوني مشاهدة على الشبكة ،تقدم مساء
السبت حفلة في «جامعة البلمند» (شمال لبنان)
حيث تستعيد كالسيكية عربية مــع الفنان ريــان
الهبر قائدًا لألوركسترا .لالستعالم06/930250 :
¶ «أرواح متالشية» هو عنوان املعرض الفردي
األول للفنانة اللبنانية باسمة عطوي .بدعوة من
«جمعية حــواس» ،يفتتح املعرض عند السادسة
مــن مـســاء ال ـغــد ،ويستمر حـتــى  21كــانــون الثاني
(يناير) في «النادي الثقافي العربي» (الحمرا ـ
بيروت).
لالستعالمwww.arabculturalclub.com :

