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ثقافة وناس

موسيقى العيد
ّ
«بيروت ترنم» للطفل في المغارة

ُ
ّ
العربية الفصحى المعاصرة
موعد غدًا في كنيسة مار الياس القنطاري مع مجموعة «أصيل» للموسيقى

إنها الدورة التاسعة
من المهرجان السنوي
الذي يزداد ّ
مهنية وأناقة
عامًا تلو آخر .األمسيات التي
تنطلق اليوم ،من شأنها
إحراج المهرجانات الصيفية
العريقة في الجانب
ّ
المتعلق بالموسيقى
الكالسيكية .على رأس
إنجازات هذه السنة ،النجاح
في دعوة الكوري
الجنوبي سيونغ -جين شو
الفائز بالمرتبة األولى في
«مسابقة شوبان الدولية
 »2015في العزف
على البيانو

بشير صفير
إنه األول من الشهر األخير في السنة.
إن ــه ي ــوم حـلــم الـيـقـظــة ،بــل كــابــوسـهــا،
ّ
لـ ــدى مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل م ــن مــوظ ـفــي
ّ
الطبقة الفقيرة .في ّ هذا اليوم ،يتخيل
الفقراء كيف ستتبخر معاشاتهم التي
قبضوها لـلـتـ ّـو ،لتأمني الـحــد األدنــى
من الفرح ألوالدهم في العيد .واألوالد
ٌ
ب ـ ــراءة ظ ــامل ــة .ال ي ـعــرفــون أن األل ـعــاب
لها ثمن .يعتقدون أنها معروضة في
املحال ّ
مجانًا ،وال يفهمون ملاذا يمتنع
أهلهم عن جلبها لهم… فيكرهونهم.
م ـشــاعــرهــم ال ـ ّس ـل ـب ـيــة هـ ــذه م ـشــروعــة
ت ـمــامــا ،إن َرك ــن ــا إل ــى مـنـطـقـهــم .فهم
وأنقى
يطوفون فطريًا في أوهام آخر
ٌ
مراحل الشيوعية ،بينما الواقع غارق
في أوسخ مراحل الرأسمالية .كل هذا
قبل إدراكهم معنى املـ ّ
ـادةّ .أمــا بعدها
ّ
فـتـتـعــقــد امل ـســألــة أك ـث ــر ،وق ــد عالجها
زيــاد الرحباني فــي «بالنسبة لبكرا،
ش ــو؟» مــن خ ــال ثــاثـيــة زكــريــا/ثـ ّ
ـريــا
َ
وولد ْيهما والقائمقام.
ف ــي الـ ـي ــوم األول م ــن ال ـش ـهــر األخ ـيــر
ف ــي ال ـس ـن ــة ّ،يـنـطـلــق أي ـض ــا م ـهــرجــان
«بيروت ترنم» .إنه الهدية املوسيقية
الجميلة واملجانية .يمكن للفقراء أن
فتأثيرها
يهدوا أوالدهم بعضًا منها،
ّ
اإليـجــابــي الـبــاطـنــي عليهم لــن يتأثر
إط ــاق ــا بـتـحــالــف ال ــدي ــن ورأس امل ــال

ال ــذي يـقــوم عليه هــذا املـهــرجــان (رغــم
ّ
نـ ــوايـ ــا امل ـن ــظ ـم ــن الـ ـط ـ ّـيـ ـب ــة) .مـ ــع أن ــه
أس ـ ــوأ ت ـحــالــف ض ــد ال ـف ـق ــراء بحسب
ك ــارل مــاركــس ،إذ يجمع بــن :املـخـ ّ ْـدر
وال ـنـ ّـصــاب .األول يـضـ ّـمــد جــرح الفقر
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـج ـن ــة ،وال ـث ــان ــي يمعن
فـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ْـرز خـ ـنـ ـج ــر االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال فــي
ً
َّ
املخدر .إنه فعال (أي التحالف
الجرح
الـتــاريـخــي) اخ ـتــراع بـشــري غــايــة في
ّ
الشريرة .لكن املستوى
العبقرية ،تلك
الـ ـع ــال ــي وامل ـ ـم ـ ـتـ ــاز لـ ـه ــذا املـ ـه ــرج ــان،
يجبرنا على وضــع املاركسيةّ جانبًا
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـجــانــب ال ـفــنــي منه
ودعـ ــوة ال ـنــاس جميعًا ل ــإف ــادة منه.
ف ــالـ ـث ــورة الـ ـت ــي س ـت ـج ـعــل ال ــدي ــن لـلــه
ً
واألرض لـلـجـمـيــع ،ت ـح ـتــاج أوال إلــى
وعــي وحـ ّـس مرهف وأخ ــاق ،وتأمني
هذه العناصر يبدأ بحضور أمسيات
ّ
ّ
التطور الذي ّ
سجله
النوع .إن
من هذا
ّ
«ب ـيــروت تــرنــم» ه ــذه الـسـنــة ،يجعلك
تتجاهل مشهدًا تجهل متى ستنساه.
م ـش ـه ـ ٌـد ب ـط ـل ــه ذاك امل ـس ـت ـث ـم ــر الـ ــذي
حضر املؤتمر الصحافي للمهرجان،
ً
داع ـمــا وم ـم ـ ّـوال املــوسـيـقــى فــي ذكــرى
ّ
والدة َمن ّ
خص التجار فقط بالعنف
ّ
الـجـســدي .أسـمــاء الفنانني املــدعــويــن
إلى إحياء األمسيات املرتقبة ،تجبرك
َّ
ُ
تجاوز حادثة ّ
حبة توت العل ْيق
على
ال ـبـ ّ
سقطت مــن يــد «الـبـطــل»
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ي
ـر
َ َ
األنيق الــذي منعه كبرياؤه حتى من

نادل ينتظر أوامره في هكذا
استدعاء
ٍ
م ــوا ّق ــف ،ف ـمــأت بـقــايــا ال ـتــوت امل ـكــان.
تتمنى في لحظة كهذه أن يكون هناك
جنة… ونار طبعًا.
إن ـهــا ال ـ ــدورة الـتــاسـعــة مــن املـهــرجــان
ّ
مهنية
البيروتي السنوي الذي يزداد
وأن ـ ــاق ـ ــة سـ ـن ــة عـ ــن سـ ـن ـ ّـة .ال ـب ــرن ــام ــج
ع ـ ّظ ـي ــم ،واآلتـ ـ ـ ــي ،ك ـم ــا ب ــش ــرن ــا امل ــدي ــر
الفني للمهرجان األب توفيق معتوق،
دورة
أع ـظــم .وع ــد األخ ـيــر ب ــأن ت ـكــون
ً
اليوبيل العاشر استثنائية ،مقارنة

مشاركة عازف الكمان نداء أبر مراد،
والقائد التونسي فيصل القروي،
ْ
والمرنمتين غادة شبير وعبير نعمة
ً
بــالــدورة الحالية االستثنائية أصــا.
األمسيات التي بانتظارنا من شأنها،
ب ـ ــدون م ـبــال ـغــة ،إحـ ـ ــراج امل ـهــرجــانــات
ّ
العريقة الصيفية في الجانب املتعلق
بــاملــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة .عـلــى رأس
إنجازات املهرجان هذه السنة ،النجاح
فــي دع ــوة الـفــائــز باملرتبة األول ــى في
الــدورة األخيرة من «مسابقة شوبان
ال ــدول ـي ــة —  »2015ف ــي ال ـع ــزف على
ال ـب ـي ــان ــو (ت ـح ـص ــل كـ ــل  5س ـ ـنـ ــوات)،
ـن شو
ال ـكــوري ا ّلـجـنــوبــي سـيــونــغ-جـ ّ
( .)1994إن ـه ــا م ـف ــاج ــأة ال نـتــوقـعـهــا

ً ّ
ع ـ ـ ــادة إال م ــن «مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـس ـتــان»
الــذي يبقى املـثــال األعـلــى لـهــذا النوع
م ــن امل ـهــرجــانــات ف ــي ل ـب ـنــان وال ـشــرق
األوسط.
ال ـس ـ ّـي ــد س ـي ــون ــغ س ـي ـع ــزف م ـق ـ ّـدم ــات
شوبان الـ 24التي صدرت في تسجيل
حــي عند الناشر األملــانــي «دويتشيه
غ ــرام ــوف ــون» م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ،وتـلـتـهــا
منذ أسـبــوع فقط أسطوانته الثانية
الـتــي حــوت كــونـشــرتــو الـبـيــانــو ّ األول
وال ـ ـبـ ــاالدات األربـ ـع ــة (ك ــم نـتـمــنــى لو
يـ ـع ــزف إحـ ــداهـ ــا م ــن خـ ـ ــارج بــرنــامــج
أمـسـيـتــه الـبـيــروتـيــة) لـشــوبــان أيـضــا.
باإلضافة إلى شوبان ،على البرنامج
س ـ ــون ـ ــات ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــوب ـ ــرت وال ـ ـسـ ــونـ ــاتـ ــة
الــوحـيــدة ألحــد أعـمــدة مــدرســة فيينا
ٌ
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،آل ـ ــن بـ ـي ــرغ (ع ـ ـمـ ًــل يـكـشــف
مهارات من نوع آخر ،مقارنة بالجانب
الرومنطيقي من البرنامج).
ُ
ال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،اف ــتـ ـت ــح امل ـه ــرج ــان
ب ـ ـ «ق ـ ـ ـ ّـداس امل ـج ــد» لـبــوتـشـيـنــي ،آخــر
كـبــار رج ــال األوب ــرا فــي إيـطــالـيــا .هذا
ٌ
تكرار لتجربة السنة املاضية
املساء،
م ــع قـ ـ ـ ّـداس م ـج ــد «إيـ ـط ــال ــي» أي ـض ــا،
لـ ـك ــن لـ ــرائـ ــد األوبـ ـ ـ ـ ــرا اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فــي
ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،املــؤلــف الشهير
ّ
روسـيـنــي .يـتـعــاون فــي هــذه األمسية
إيطاليون (الغناء املنفرد) ولبنانيون
(الغناء املنفرد ،الجوقات وقيادتها،
األورك ـس ـتــرا وقـيــادتـهــا) بـقـيــادة األب
توفيق معتوق .تستمر املواعيد حتى
 23الجاري ،وفيها الكالسيكي اآلالتي
الـغــربــي وال ـشــرقــي ،الـغـنــاء األوبــرالــي
واإلن ـش ــاد الــديـنــي الـشــرقــي والـغــربــي
(ترانيم ميالدية بمعظمها) .وتشارك
في إحياء األمسيات مجموعة كبيرة
م ــن ال ـف ـنــانــن األج ــان ــب والـلـبـنــانـيــن
والعرب ،أبرزهم «رباعي موديلياني»
(ض ـي ــف «ب ـع ـل ـبــك» ال ـس ـنــة امل ــاض ـي ــة)،
و«رب ــاع ــي ك ــودال ــي» ،وعـ ــازف الـكـمــان
نـ ـ ــداء أبـ ــر م ـ ـ ــراد ،والـ ـق ــا ْئ ــد ال ـتــون ـســي
ف ـي ـصــل الـ ـ ـق ـ ــروي ،وامل ــرنـ ـمـ ـت ــان غ ــادة
شبير وعبير نعمة ،والثنائي الروسي
— ال ـ ــذي ي ـع ــود إلـ ــى امل ـه ــرج ــان هــذه
السنة أيـضــا — بــوريــس أنــدريــانــوف
ّ
(تـ ـشـ ـي ــل ــو /ض ـي ــف «الـ ـبـ ـسـ ـت ــان» ع ــام
 )2013وألـكـسـنــدر غـيـنــديــن (بـيــانــو/
أيـضــا ضيف «الـبـسـتــان» عــام ،)2012
وث ــاث ــي «أف ــانـ ـسـ ـي ــان» (الـ ـ ـ ــذي يـضــم
ع ـ ــازف ب ـيــانــو م ــرم ــوق ــا ه ــو جــول ـيــان
ليبير) ،وجــوقــات عــدة تابعة ملعاهد
وجامعات محلية.
ّ
* «بيروت ترنم» بدءًا من الثامنة من مساء
ال ـيــوم حـتــى  23كــانــون األول (ديـسـمـبــر)
ـ ـ ـ ك ـن ــائ ــس وك ــات ــدرائـ ـي ــات وس ـ ــط ب ـي ــروت
ومحيطه ـ ـ الدعوة ّ
عامة

من البرنامج

«قداس» ّ
روسيني
 12/1ـ س20:00 :
(كاتدرائية مار جرجس للموارنة /وسط بيروت)

سيونغ -جين شو
 12/6ـ س20:00 :
(كنيسة القديس يوسف /مونو)

«ق ـ ّـداس املـجــد» هــو مــن أول األعـمــال
الدينية القليلة ّ
لروسيني (— 1792
 .)1868وضـعــه عــام  1820ليصبح
أح ــد أشـهــر مــؤلـفــاتــه فــي ه ــذه الفئة.
تركيبة العمل التقليدية تتألف من
مطلع ّ
القداس في الطقس الكاثوليكي
(الـ «كيريي» والـ «غلوريا» أي املجد).
ن ـس ـخ ــة روسـ ـيـ ـن ــي م ــدت ـه ــا ح ــوال ــى
الـســاعــة ،ويتخللها مقاطع غاية في
الجمال.

ّ
األمـسـيــة األب ــرز فــي «ب ـيــروت تــرنــم»
يـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا عـ ـ ـ ــازف الـ ـبـ ـي ــان ــو الـ ـش ــاب
سيونغ-جني شــو ،الــذي يــزور لبنان
بعد سنة تمامًا من نيله املرتبة األولى
في «مسابقة شــوبــان» .إنها سابقة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وأق ـ ــرب ح ــدث إل ـي ـهــا في
هــذا الـسـيــاق كــان أمسية يــونــدي لي
( )1982في «مهرجان البستان —
 ،»2010بعد عشر سنوات من فوزه
باملسابقة املذكورة.

«رباعي كودالي»
 12/10ـ س20:00 :
(كنيسة مار مارون /الجميزة)

غادة شبير /عبير نعمة
 18و 12/19ـ ـ س20:00 :
(كنيسة مار الياس /القنطاري)

رامي خليفة
 12/22ـ ـ س( 20:00 :كنيسة مــار لويس
لآلباء الكبوشيين /وسط بيروت)

الختام مع األوبرا
 12/23ـ س20:00 :
(كنيسة مار مارون /الجميزة)

إذا ك ــان س ـيــونــغ-جــن ش ــو ،ع ــازف
البيانو الشاب ،من أبــرز نجوم جيل
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ال ـجــديــد فـ
«رب ــاع ــي ك ــودال ــي» ه ــو م ــن أعــرقـهــا
ّ
في فئتها .فـ «بيروت ترنم» يستمد
ق ـ ّـوت ــه ،ه ــذه ال ـس ـنــة ،م ــن وجـ ــود هــذه
امل ـج ـمــوعــة ف ــي دورتـ ـ ــه .إنـ ــه ربــاعــي
غـ ـ ـن ـ ـ ّـي عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف وسـ ـ ـي ـ ــؤدي
ً
أع ـم ــاال لــرخـمــانـيـنــوف (!) ،كــودالــي
(املؤلف الــذي يحمل الرباعي اسمه)
ودفورجاك.

ملـحـ ّـبــي ال ـتــران ـيــم امل ـيــاديــة الـشــرقـيــة
ّ
أمـ ـسـ ـيـ ـت ــان ت ـح ـي ـي ـه ـم ــا امل ــرنـ ـمـ ـت ــان
املحترمتان غادة شبير وعبير نعمة.
ّ
للفنانتني قواسم مشتركة في مجال
الغناء واملوسيقى عمومًا ،باإلضافة
إلى الترنيم الديني طبعًا ،أي لناحية
الغناء التقليدي والطربي كما البحث
في التراث املوسيقي والغنائي.

يـ ـش ــارك هـ ــذه ال ـس ـنــة ف ــي م ـهــرجــان
ّ
«ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت تـ ـ ــرنـ ـ ــم» عـ ـ ـ ــازف ال ـب ـي ــان ــو
الـلـبـنــانــي رام ًــي خليفة ( ،)1981إذ
Jazzy
يحيي أمـسـيــة تحمل عـنــوان
ً
 ،Concertأو أمسية جــازيــة (نسبة
إلى الجاز) .خليفة ّ
املتعدد االتجاهات
مقابلة قديمة إنه
في عزفه ،قــال في ّ
م ـ ّـر عـلــى ال ـجــاز وت ـخــطــاه إل ــى عــوالــم
موسيقية حــديـثــة .فلنكتشف مــاذا
ّ
سيقدم في أمسيته املرتقبة.

قبل أن يـســدل الـسـتــار على دورتــه
ّ
ال ـتــاس ـعــة ،يـخـتـتــم «بـ ـي ــروت ت ــرن ــم»
فـ ـع ــال ـ ّـي ــات ــه امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ب ــأم ـس ـي ــة
مـخـ ّـصـصــة للمقتطفات األوبــرال ـيــة
ت ـح ـي ـي ـه ــا ال ـ ـسـ ــوبـ ــرانـ ــو اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
املـ ــرمـ ــوقـ ــة ك ـ ــارم ـ ــن جـ ـي ــان ــات ــازي ــو
(شــاركــت فــي «مـهــرجــان البستان»
الـسـنــة امل ــاض ـي ــة) .بــالـتــأكـيــد حـ ّـصــة
األس ــد ستكون لــأعـمــال اإليطالية،
أما املرافقة فلن تكون لألوركسترا،
بل للبيانو فقط.

