22

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

ّ
ّ
عش َاق «لودفيغ»
يا
قوا
صف
الليلة
ينطلق
البستان»
«مهرجان
َّ

إعداد بشير صفير

موسيقى

لوحة تنظيمية فنية باهرة ...وتسعيرة تناسب «كل الناس»
ينطلق «مهرجان البستان» غدًا ويختتم في 22
عنوان الدورة «لودفيغ» (اسم
آذار (مارس) املقبلّ .
بيتهوفن) وهو متوقع نظرًا للمناسبة العاملية
هذا العام ،إذ يصادف مرور ربع ألفية على والدة
املــؤلــف األملــانــي الشهير .منذ انطالقه ،لــم يمنح
ّ
املهرجان الشتوي شرف عنوان دورة ّ
برمتها إل
لثالثة مؤلفني :باخ (دورة عام ّ ،2018ذكرى 333
عامًا على والدته واليوبيل الفضي للمهرجان)،
م ــوزار (دورة ع ــام  ،2006ذك ــرى رب ــع ألـفـيــة على
والدة املؤلف النمساوي) واليوم بيتهوفن .هكذا
كان ،وهكذا يجب أن يكون.
إذًا ،ع ـ ـنـ ــوان ال ـ ـ ـ ــدورة ّوت ــركـ ـي ــزه ــا امل ـط ـل ــق عـلــى
بيتهوفن هو أمر متوقع وبديهي .لكن املفاجأة
تكمن في مكان آخر .بقدر ما كان محورها الفني
متوقعًا ،كان إلغاؤها متوقعًا أيضًا .ففي الحاالت
الطبيعية ،تركيب برنامج بهذه الــدقــة واألنــاقــة
هو مسألة نظرية ،يمكن أن نتمناها أو نضعها
ً
على الورق ،لكن تنفيذها ليس مكفوال .فكيف في
ّ
ظل هذه األحوال التي أدت ،منذ ثالثة أشهر ،إلى
إلغاء أنشطة ذات إطــار تنظيمي أسهل وأصغر
ب ـمــا ال ي ـق ــاس م ــع ح ـجــم ال ـت ـح ــدي ــات والـتـعـقـيــد
ً
ف ــي بــرنــامــج «ال ـب ـس ـت ــان» .إن ــه أمـ ـ ٌـر مــذهــل ف ـعــا.
فتخصيص دورة كــامـلــة لبيتهوفن هــو عملية
دقيقة ،يصبح فيها هامش املراوغة في الخيارات
واالحتماالت ،بني األعمال واملوسيقيني ،لتركيب
األمسيات وبرامجهاّ ،
ضيق جدًا .رغم ذلك ،نحن
أم ـ ــام ل ــوح ــةٍ تـنـظـيـمـيــة فـنـيــة ب ــاه ــرة ،تـسـتــدعــي
ت ـح ـيــة م ــوض ــوع ـي ــة ل ـل ـج ـنــة امل ـن ـظ ـم ــة… وتـحـيــة

ثانية لوضع تسعيرة منخفضة واحــدة لجميع
الحفالت 30 :ألف ليرة لبنانية فقط!
ما هي مـ ّـيــزات هــذه «الـلــوحــة»؟ نبدأ من مروحة
األع ـمــال املــدرجــة فــي األمـسـيــات ،واأله ــم ،كيفية
ً
إدراج ـه ــا .أوال ،إذا استثنينا الـعـمــل األوبــرالــي
الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـتـ ـب ــه بـ ـيـ ـتـ ـه ــوف ــن (ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
«فيديليو») ،وهو عمل ذو أهمية ثانوية على أي
حال (في فئته وعند بيتهوفن أيضًا) ،ال تغيب
أي فئة أســاسـيــة مــن ريـبــرتــوار املــؤلــف األملــانــي.
واأله ــم ،أن بعض الفئات حــاضــرة بشكل كامل:
الـسـمـفــونـيــات الـتـســع وكــونـشــرتــوهــات البيانو
الـخـمـســة وكــون ـشــرتــو ال ـك ـمــان الــوح ـيــد (يـغـيــب
فـقــط الـكــونـشــرتــو الـثــاثــي فــي فـئــة الكونشرتو
ّ
عمومًا) ،وسوناتات التشيلو والبيانو الخمس
وس ــون ــات ــات ال ـك ـم ــان وال ـ ّب ـي ــان ــو ال ـع ـش ــر .الـفـئــة
ـزء صغير هي
املهمة والكبيرة ،لكن املمثلة بـجـ ٍ
فئة ربــاعــي الــوتــريــات ،إذ تــم تخصيص أمسية
واحــدة لها ( ،)3/14نسمع فيها ثالثة رباعيات
(مــن أصــل  .)16لكنها ،من جهة ثانية مطروحة
في إطار ّ
مميز ،هو الظالم (عنوانها Beethoven
ّ
سيقدم
ّ in the Darkأي بيتهوفن في الظالم) ،إذ ّ
«رباعي ساكوني» (مجموعة مغمورة ،توقعنا
اس ـمــا أب ــرز فــي ه ــذا اإلطـ ــار) بــرنــامـجــه مــن دون
أنــوار ،وهو ٌ
أمر مناسب ،ال بل مفيد للسمع ،في
هذا النوع من األعمال .من جهة ثانية ،أكبر ثغرة
ّ
ال تغتفر فــي ال ــدورة هــي التهميش شبه الكلي
ألهــم فئة فــي ريـبــرتــوار بيتهوفن ،وهــي «العهد
املنفرد
الجديد للبيانو» ،أي سوناتات البيانو
ِ

عندما ُت َّ
خصص الدورة السم كبير ،مثل باخ أو موزار
أو بيتهوفن ،يسهل خيار األسـمــاء املــرمــوقــة لدعوتها
إلــى املهرجان ،كما هي الحال السنة ،إذ تكثر األسماء
املتخصصة فــي أح ــد الـثــاثــة أو بــالـثــاثــة مـعــا أحـيــانــا.
توقعاتنا «غير الواقعية» كانت كبيرة جدًا لهذه الدورة.
ّ
ّ
ومكرسة،
متوسطة ،أو مهمة
غير أن األسماء املشاركة،
أو ن ـجــوم شــابــة ص ــاع ــدة ،ال أك ـث ــر ،نــاهـيـكــم بــالـتـكــرار
الــذي يطال أكثر من اســم .بعبارة أخــرى ،ال قنابل من
الـعـيــار املـتــوســط أو الـثـقـيــل .ه ــذا أم ــل تــاشــى تدريجًا
في السنوات األخـيــرة ،قبل أن ينعدم نهائيًا هــذا العام.
ً
ونقصد ،مثال ،األمل في أن يشارك في دورة «بيتهوفن»
اسـ ـ ٌـم ك ــري ـك ــاردو شــايــي (ق ــائ ــد أورك ـس ـت ــرا) أو زميله
اإلسـتــونــي بــافــو يــارفــي أو فــي أن يتحقق الـحـلــم الــذي
سمعنا أنه كان مطروحًا على طاولة «البستان» ،بدعوة
الــروســي /اليوناني الرهيب تيودور كورانتسيس على

الــ .32كان يجب إدراج ثالث أمسيات على األقل،
لتستوعب  10إلى  12من التحف الكبيرة في هذه
ّ
الفئة ،بالحد األدنــى .كل ما يخص هذا الجانب
ّ
ه ــو أم ـس ـيــة هـجـيـنــة ،ي ـح ــل فـيـهــا ع ـبــد الــرحـمــن
سمعناه في
الـبــاشــا (وه ــو مـمـتــاز ،لكن كــم مــرة ّ
لـبـنــان ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة؟ م ــن حــقـنــا أن ال
َ
َ
نـتـحـ ّـمــس) صــاحــب الـتـسـجـيــلــن الـكــامــلــن لهذا
العمل (األول صدر على مراحل بني  1984و1993
والثاني صدر عام  ،)2013ولكن برفقة نصوص
بعنوان «اعـتــرافــات بيتهوفن» كتبها ألكسندر
ّ
نـ ّـجــار .مقابل كــل نــص لـنـ ّـجــار ،ســونــاتــة مالئمة

ال تغيب أي فئة أساسية من ريبرتوار
المؤلف األلماني عن برنامج المهرجان
ّ
يؤديها الباشا ،كما فهمنا من تعريف األمسية.
ّ
ً
ّ
فـعــا إنـهــا خـســارة كبيرة أل يــزيــن ال ــدورة اسم
كبير (أو نجم صاعد ،وما أكثرهم) في مجال أداء
سوناتات بيتهوفن العظيمة .وإذا أردنا التدقيق
أك ـثــر ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،تـغـيــب ف ـئــة الـثــاثـيــات
ّ
(بـيــانــو/كـمــان/تـشـيــلــو وثــاث ـيــات ال ــوت ــري ــات)،
ال ـت ــي كـ ــان ب ــاإلم ـك ــان اق ـت ـص ــار ح ـض ــوره ــا َعلى
أهــم عملني فيها ،أي الـلــذان يحمالن العنوانني
التاليني« :األرش ـيــدوق» و«األرواح»ّ .أمــا املهارة
العالية فــي تركيب الـبــرنــامــج ،فتكمن فــي لعبة
األرق ـ ـ ـ ــام بـ ــن ف ـئ ـت ــن أس ــاس ـ ّـيـ ـت ــن ع ـن ــد امل ــؤل ــف

الموسيقيون بين الواقعية والحلم
رأس أوركـسـتــراه طبعًا ( .)MusicAeternaإذ يجول
ّ
الـعــالــم حــالـيــا لـتـقــديــم بيتهوفن (ويـتـحــضــر لتسجيل
سمفونياته) .يمكن إضافة عشرات األسماء إلى هؤالء،
لكن نذكرهم هنا على سبيل املثال والداللة عن فئة من
الـقــادة العامليني .فــي هــذا الـسـيــاق ،الضيف الوحيد هو
الفرنسي الشاب جيريمي رورير ،وهو خيار مقبول ال
مختلف.
معدن
شك ،لكن األسماء الثالثة اآلنفة هي من
ٍ
ّ
م ـعــدن األس ــاط ـي ــر .امل ـســألــة ق ــد ت ـكــون مـكـلـفــة ومـعــقــدة
لوجستيًا بالنسبة إلى قادة األوركسترا ،إذا ما اشترط
القائد املـشــاركــة إلــى جانب األوركـسـتــرا ًالتي يديرها.
األسـهــل لوجستيًا واألق ــل كلفة هــي عازفو
لكن الفئة ّ
البيانو ،إذ ولــى زمــن األســاطـيــر التي ال تسافر إال مع
آالتها (مثل الراحلني هوروفيتز ،غولد ،ميكلنجلي…،
أو األحياء ،مثل زيمرمان) .يكفي ،في هذا الزمن ،تأمني
«شـتــايـنــواي» محترم لكي تكتمل التحضيرات لدعوة

الحفالت األساسية

شخص واح ــد مــع حقيبته الصغيرة .فــي هــذا املـجــال،
ثـمــة وف ــرة فــي األس ـمــاء األجـنـبـيــة امل ــدع ـ ّـوة ه ــذه السنة،
بحكم تركيبة البرنامج وإدراج كونشرتوهات البيانو
وغيرها مــن األعـمــال الـتــي يشكل البيانو ج ــزءًا منها.
نجمه
نذكر اإليطالي فيليبو غوريني ( )2/21الذي سطع ّ
السنة املاضية بعد تسجيله املمتاز لـ«تنويعات ديابيلي»
(عـمــل ضـخــم للبيانو لبيتهوفن) وألـحـقــه ه ــذه السنة
َ
بديسك خصصه للسوناتتني رقم ( 29األصعب) و32
(األكـثــر رؤيــويــة ،إذ نسمع في حركتها الثانية مقطعًا
ً
كامال من الـ ــ ،Boogie-Woogieأحد جذور الجاز ،قبل
نحو نصف قــرن مــن والدت ــه فــي مـكــان بعيد ج ـدًا عن
ّ
الـنـمـســا!) .بمعنى آخ ــر ،اخـتـيــاره مــوفــق ،لكن ع ــوده ال
يزال طريًا .كذلك بالنسبة إلى ألكسندر رومانوفسكي
( )3/11وجيوزيبيه غواريرا ( )3/19وفيتالي بيسارنكو
(الحفلة الختامية) ،وإلى ّ
حد ما ،مع نتاج ديسكوغرافي

االفتتاح مع الرقم 5

َ
أمسيتا الثنائي «كيت  /رونو»

فندق البستان ـ هذا المساء

فندق البستان ـ  28و29/2

يمكن القول إن كل الحفالت مهمة وأساسية في هذه الــدورة .لكن مع
ذلــك سنختار ستة مواعيد لــإضــاءة عليها ،بــدءًا مــن االفتتاح الــذي
ّ َ
يضم عملني :األول هو السمفونية الخامسة ،التي قد تكون األشهر
في تاريخ فئتها .تؤدي العمل «األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية»
بـقـيــادة اإليـطــالــي جيانلوقا مــرتـشـيــانــو ،قـبــل أن تنضم إل ــى املـســرح
مواطنته غلوريا كامبانر (الصورة) في كونشرتو البيانو رقم .5

ّ
قبل عامني ،في الــدورة التي خصصها «البستان» ملعلم األملاني باخ،
كـنــا مــن امل ـفـتــرض أن ي ـشــارك ع ــازف الـبـيــانــو األم ـيــركــي ال ـشــاب كيت
ّ
املصور لـ«تنويعات غولدبرغ» .اعتذر
أرمسترونغ بعدما برز تسجيله
ّ
عن عدم املشاركة ،لكنه لبى الدعوة هذه املرة لتقديم سوناتات الكمان
والبيانو العشر ،مــع الفرنسي الغني عــن التعريف رونــو كابوسون
َ
َ
(الصورة) ،على مدى ليلتني متتاليتني (خمس سوناتات في كل ليلة!).

األملــانــي :السمفونيات التسع وكونشرتوهات
البيانو الخمسة .فقد تــم تأليف بــرامــج خمس
أمـسـيــات مــن الـكــونـشــرتــو والـسـمـفــونـيــة اللذين
ً
يحمالن نفس الــرقــم :مـثــا ،السمفونية األولــى
والكونشرتو رقم  ،1الثانية مع الكونشرتو رقم
َ
 ،2إلخ… فيما ُح ِجز االفتتاح للثنائي األهم في
هذه اللعبة :السمفونية الخامسة والكونشرتو
رق ــم ( 5اإلمـ ـب ــراط ــور) .اف ـت ـتــاح ق ــوي ،كالسيكي
صحيح ،لكنه ذو رمزية عالية مطلوبة في دورة
تـحـمــل اس ــم «ل ــودف ـي ــغ» .أم ــا بـعــد ال ــرق ــم خمسة
(حـيــث تـتــواصــل السمفونيات مــن دون مــرادف
رقـمــي فــي كــونـشــرتــوهــات الـبـيــانــو) ،فـتـ ّـم أيضًا
جمع السمفونيات رقم  7 ،6و 8مع أعمال مهمة
ومــائ ـمــة .إذ ،مــع ال ـســادســة نـسـمــع «إغ ـمــونــت»
ً
ك ــام ــا (أي امل ـق ـت ـط ـفــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـت ــي لحنها
بيتهوفن لهذه املسرحية ،وليس فقط ّ
مقدمتها
ال ـش ـه ـي ــرة) ومـ ــع ال ـســاب ـعــة ال ـ ـ ـ ـ ــChoral Fantasy
(عمل ذو تركيبة فــريــدة ،للبيانو واألوركـسـتــرا
وال ـ ـ ـكـ ـ ــورس) ف ــي خـ ـت ــام املـ ـه ــرج ــان ،وال ـث ــام ـن ــة،
بطبيعة الحال ،مع كونشرتو الكمان الوحيد…
وال ـت ــاس ـع ــة؟ نـسـمـعـهــا وح ــده ــا ،ال ش ــري ــك لـهــا!
وكــذلــك ال ـقـ ّـداس االحتفالي ،وهــو أضخم أعمال
بـيـتـهــوفــن ال ـكــورال ـيــة (الـفـئــة ال ـتــي لــم يـهـتــم بها
كثيرًا) وأصعبها ً
أداء وتلقيًا.
مـهــرجــان البستان الــدولــي للموسيقى :ب ــدءًا مــن اليوم
 20:30حتى  22آذار (م ــارس) ـ ـ فـنــدق البستان ،بيت
مري ـ ـ 04/972980

ّ
أكبر ،اإليطالية فانيسا بينيلي موزيل ( )2/23وزميلتها
غلوريا كامبانر (االفتتاح) ،علمًا أنهما سبق أن شاركتا
في «البستان» .هذا في حني كنا ننتظر التركي فازيل
ســاي أو األميركي جوناثن بيس أو الــروســي /األملاني
إيـغــور ليفيت ،والـثــاثــي أص ــدر فــي األســابـيــع األخـيــرة
نسخته من سوناتات بيتهوفن الكاملة (سجلوها على
مراحل ونالت ترحيب النقاد في السنوات األخيرة) ،ما
يعني أنهم جاهزون تمامًا للمشاركة في هــذه الــدورة،
واأله ــم ،ســد ثـغــرة أمـسـيــات البيانو املـنـفــرد .حتى في
فئة ربــاعــي الــوتــريــات ،ملــاذا ليس  Artemisأو Belcea
أو  The Lindsayأو Prazak؟ لكن ،نعود إلى الظروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـص ـع ـب ــة ،ف ـي ـص ـبــح ك ــل ن ـق ــص مـ ـب ـ ّـررًا،
ّ
ومرحبًا بها ،بــل مشكورة على
وكــل األسـمــاء مقبولة
ّ
متحركة ،تحكمها
مشاركتها في حدث يقام على رمال
ٌ
رسوم مثلها!

بيتهوفن ...الرجل الذي ركع القدر

هـ ــذا الـ ـع ــام تـ ـص ــادف ذك ـ ــرى ربـ ــع أل ـف ـي ــة عـلــى
والدة املؤلف األملاني بيتهوفن .العالم بأسره
ٌّ
يحتفل باملناسبة ،كل على طريقته ،وفي لبنان
ً
خصص لــه «مهرجان البستان» دورة كاملة.
بـ ـ ّ
ـف
ـأي دافـ ــع يـمـكــن ل ـل ـمــرء أن يـعـمــل ع ـلــى مـلـ ٍ
عــن هــذا الــرجــل ،الـيــوم ،وفــي يومية سياسية،
وف ــي بـ ـي ــروت؟ م ــن ي ـه ـتـ ّـم ،والـ ـج ــوع ي ـل ــوح في
يكترث ،والغالبية الساحقة
األفق القريب؟ من
ِ
جرفتها التفاهة نحو سلع فنية من نوع آخر؟
ّ
للحد من
من يقرأ ،والعالم يبحث عن عالجات

املوسيقى .ما زلنا نذكر ورود ثالثة أسماء فيه:
بــاخ ،م ــوزار وبيتهوفن .رغــم غـيــاب أي عالقة
لنا باملوسيقى الكالسيكية آنذاك ،ال من خالل
العائلة وال عبر املحيط القريب واملجتمع ،لم
نشعر أنها أسماء غريبة .مع مــرور السنوات
والغوص في هذا العالم الشاسع ،فهمنا ملاذا

ُ
ّ
ذ ِك َرت هذه األسماء دون سواها ،قبل أن نتأك ًد
ً
بأنفسنا ،أن هذا الثالثي هو فعال ،ال صدفة،
ثــالــوث مـقـ ّـدس ،يـتـ ّ
ـربــع على عــرش املوسيقى،
ال الغربية فقط وال الكالسيكية فحسب .إنهم
عالم آخــر ،رغــم وجــود سواهم من
عمالقة من
ٍ
األدم ـغ ــة املــوسـيـقـيــة فــي ال ـغــرب وال ـش ــرق ،في

برادلي تيودور ــــ «سمفونية بيتهوفن» (طباعة بالشاشة الحريرية ــــ  30 × 40سنتم ـــ )2018

تفشي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة؟
ِم ــن أي ــن نشحذ الــرغـبــة فــي الـكـتــابــة؟ يـبــدو أن
الـشـغــف فــي مـشــاركــة األش ـيــاء الجميلة ونقل
امل ـعــرفــة امل ـف ـيــدة ب ــات شـحـيـحــا ،وكــذلــك األم ــل.
يـبـقــى لـنــا امل ـج ـهــول .املـجـهــول هــو ال ــذي يدفع
إل ــى ف ـعــل األشـ ـي ــاء .طــاملــا أن الـضـمـيــر املـهـنــي
وال ـف ـن ــي ُت ـج ــاه اإلنـ ـس ــان وامل ـج ـت ـم ــع م ـت ــواف ــر،
علينا أن ننجز هذا امللف ونرميه في املجهول.
يكترث لبيتهوفن؟ ال
َمــن يـقــرأ؟ ال نـعــرفَ .مــن
ِ
نعرفَ .من يهتم للموسيقى؟ ال نعرف .صحيح
أن بيتهوفن َ
فقد السمع ،لكن الصمم أصابنا

نحن!
ّ
ب ـعــد ت ـخــطــي ه ــذه ال ـع ـق ـبــة ،ن ـص ـطــدم بــواحــدة
أخرى .إن ّ
كم املعلومات عن بيتهوفن وحياته
وأعماله وتاريخه الذي يبدأ قبله ولن ينتهي
اليوم ،يستحيل حشرها في هذه املساحة :من
عائلته إلى مدينته وأصدقائه وثورات عصره
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـف ـكــريــة والـفـنـيــة
واملوسيقية (حتى في الشق امليكانيكي ،مثل
تطوير البيانو واخ ـتــراع املـيـتــرونــوم) وعمله
وصحته ويومياته التي ترك فيها معاصروه
ً
كتابات كثيرة ،وصــوال إلى اكتئابه ومشروع
إن ـهــاء حـيــاتــه بـعــد فـقــدانــه الـسـمــع وغــرقــه في
ظلمات الـصـمــت ،وهــو ّ
رب َمــن أض ــاء الــوجــود
ب ـج ـم ــال ال ـ ـصـ ــوت .ث ــم ِمـ ــن ت ــرك ـت ــه املــوسـيـقـيــة
ً
الضخمة وانتشار مؤلفاته في العالم ،وصوال
إل ــى ب ــدء عـصــر التسجيل ووالدة لعبة األداء
ألعـمــالــه منذ مطلع الـقــرن املــاضــي ،باإلضافة
إل ــى أثـ ــره ف ــي الـسـيـنـمــا واألدب وت ــأث ـي ــره في
امل ــوس ـي ـق ــى ،وغ ـي ــر ذل ـ ــك… م ـ ــاذا ن ـه ـمــل؟ م ــاذا
ّ
نختار؟ ارتأينا أن نركز اليوم على بيتهوفن
من زاويــة «مهرجان البستان» ،على أن نعود
إليه على مراحل ،كل مرة من زاوية نعتقد أنها
ّ
مهمة ،خالل هذه السنة .سنتناول في ما يلي
بيتهوفن بـشـكــل ع ــام ،مــن دون الـتــركـيــز على
ّ
محدد .ثم نتناول «مهرجان البستان»،
جانب
ـاب ـلــة)،
ـ
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ّ
باإلضافة إلى ملحة عن أهم محطاتها ،وأخرى
املوسيقيني (من حضر ومن غاب).
عن
ّ
عـ ـن ــدم ــا ك ــن ــا فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
املدرسة ،كان هناك ٌّ
نص في كتاب القراء ة عن

ال ـكــاس ـيــك ك ـمــا ف ــي جـمـيــع األنـ ـم ــاط ،شعبية
كــانــت أم نـخـبــويــة .صحيح أن  2020هــو عــام
بيتهوفن ،لكنه ،على مــدى سـنــوات ،وبحسب
اإلح ـصــاء ات السنوية آلالف الـعــروض الحية
ع ـلــى َم ـس ـتــوى ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ،ي ـت ـقــا ُســم مــع
َّ
الجرماني ْي ،املراتب الثالث األول من
مواطنيه
حيث ورود أعماله في برامج الحفالت.
إنــه لــودفـيــغ فــان بيتهوفن املــولــود فــي مدينة
بـ ـ ــون األملـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـ ــام  1770فـ ــي كـ ـن ــف عــائ ـلــة
مـتــوسـطــة ال ـح ــال .والـ ــده ك ــان مـغـنـيــا وم ـ ّ
ـدرس
موسيقى ،وأراد أن يجعل مــن ابـنــه ،املــوهــوب
جـدًا« ،م ــوزارًا» ثانيًا .تلقى دروســه املوسيقية
مــع عــدة أســاتــذة ،لكنه لــم يكن الطفل املعجزة
ال ــذي كــانــه م ــوزار (يـكـبــره ب ــ 14سـنــة) .فــي سن
ال ــ ،17سافر إلــى فيينا ،عاصمة املوسيقى في
أوروبا آنذاك والتقى موزار وعزف أمامه للمرة
األول ــى… واألخـيــرة .فـمــوزار رحــل عن  39عامًا
بعد نحو أربــع سـنــوات على هــذه اللقاء الــذي
َ
همس خالله للحضور هذه الكلمات« :انتبهوا
ّ
لهذا الفتى ،سيتكلم عنه العالم بــأســره» .بعد
رحيل والدته ،املرأة القديرة والهادئة التي كان
يعشقها ،عــاد إلــى فيينا الـغــارقــة فــي حدادها
على مــوزار ،لكن هذه املـ ّـرة ليتتلمذ ،ملدة سنة،
على يد املؤلف العتيق هايدن.
بيتهوفن كان قد بدأ بالتأليف حتى قبل لقائه
بموزار ،لكن مسيرته لم تنطلق بشكل ّ
جدي إال
عند بلوغه الـ 25من عمره تقريبًا ،عندما نشر
أول أعماله (ثالثة أعمال من فئة التريو وثالث
سوناتات للبيانو) .وكلمة «نشر العمل» إلى
جــانــب التعليم هــي مـصــدر الـعـيــش بالنسبة
إل ــى بـيـتـهــوفــن ،الـ ــذي ك ــان أول مــؤلــف يـخــرج
ّ
عــن قــاعــدة «امل ــوظ ــف» عـنــد الـسـلـطــات الدينية
أو األرسطقراطيني .في تلك الفترة أيضًا ،بدأ
يشعر بــأن أذنـيــه ليستا على مــا ي ــرام ،ليفقد
سـمـعــه تــدري ـجــا مــع م ــرور ال ـس ـنــن ،حـتــى بلغ
ال ـص ـمــم ال ـت ــام ق ـبــل ع ـشــر س ـن ــوات تـقــريـبــا من
رحـيـلــه ع ــام  .1827رغ ــم ذل ــك ،أمـســك ال ـقــدر من
َّ
رأسه ورك َعه.
ّ
َّ
بعد التخلي عن فكرة االنتحار (املبرر في هذه
الـحــالــة!) الـتــي راودت ــه ووضـعـهــا قيد التنفيذ
قبل ذلــك بكثير (كتب وصيته املعروفة باسم
«وص ـي ــة هــايـلـيـغـنـشـتــات» ع ــام  ،)1802تــابــع
ال ـتــأل ـيــف ،ب ــل ك ـتــب أع ـظ ــم أع ـ ّم ــال ــه ،م ــن بينها
ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـت ــاس ـ ّع ــة امل ـص ــن ـف ــة أهـ ــم إن ـج ــاز
مــوسـيـقــي (ورب ـمــا فــنــي) فــي تــاريــخ الـبـشــريــة.
ال ـيــوم ،بـعــد نـحــو قــرنــن عـلــى رحـيـلــه ،ربـمــا ال
تمر ثانية على الكرة األرضية ّإل وهناك ٌ
ّ
بشر
ّ
ّ
ي ـصــف ـقــون لـبـيـتـهــوفــن ،كــأن ـهــم بــذلــك ي ـنــفــذون
بـشـكــل م ـتــواصــل وصـ ّـي ـتــه عـلــى فـ ــراش امل ــوت،
عندما تمتم قبل أن يغمض عينيه إلــى األبــد:
«صفقوا يا أصدقائي… انتهت املسرحية».

الثنائي «دوكرو /غوتييه»

«الرعوية» و«إغمونت»

«نشيد الفرح»

الختام
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يسافر رونو كابوسون بعد تقديم مساهمته ّ
القيمة إلى جانب كيت
أرمسترونغ في دورة «بيتهوفن» ،ويحط بعده بيومني شقيقه األصغر
غوتيه كابوسون (الصورة) ،عازف التشيلو املرموق الذي نسمع أداءه
لسوناتات التشيلو الخمس برفقة مواطنه جيروم دوك ــرو .علمًا أن
َ
الــرجــلــن سـبــق أن ح ـضــرا إل ــى «ال ـب ـس ـتــان» ،وه ــذه امل ـشــاركــة الــرابـعــة
لغوتييه والثالثة لجيروم.

في سمفونيته السادسة ،أراد بيتهوفن محاكاة الطبيعة .من هنا يأتي
اسمها« :الرعوية» .يتولى قيادتها الفرنسي الشاب جيريمي رورير
معروف بريبرتوار الحقبة
على رأس «كاميراتا ســالــزبــورغ» .الرجل َ
الكالسيكية (أعمال أوركسترالية وأوبرا) وبنفسه األصيل (أي يحترم
«الصوت األصلي» للعمل) ،لكن سادسة بيتهوفن ليست بعيدة كثيرًا
عن هــذه األج ــواء .في الجزء الثاني من البرنامج ،نسمع «إغمونت»،
أي االفتتاحية (فائقة الـشـهــرة) واملـقــاطــع الغنائية امللحنة (تؤديها
كريستينا غانش) التي وضعها بيتهوفن ملسرحية صديقه األديــب
األملاني غوته.

مساء الجمعة  13الشهر املقبل ،ورغم دالالته التشاؤمية في املوروث
ٌ
ال ـش ـع ـبــي ،م ـح ـج ــوز ل ـل ـف ــرح! إن ـه ــا ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـتــاس ـعــة واألخـ ـي ــرة
لبيتهوفن ،وفـيـهــا ســابـقــة فــي تــاريــخ الـكـتــابــة السمفونية تكمن في
الغناء املنفرد والكورالي الذي يتخلل حركتها الرابعة ،والنص يحمل
عنوان «نشيد الفرح» لألديب األملاني شيلر .يقود شيخة السمفونيات
جيانلوقا مارتشيانو (على رأس «الفلهارمونية اللبنانية») ويشارك
في تنفيذها مغنون/يات أجانب باإلضافة إلى جوقة إيطالية وجوقة
«جامعة القديس يوسف».

الختتام الــدورة ،اختار املنظمون «السابعة» .كثيرون يعتبرون هذه
السمفونية األهم في فئتها ،وهو أمر غير مستغرب كثيرًا! أما العمل
الـثــانــي ،فـهــو ذو تركيبة فــريــدة ،ون ــص جميل (يحتفي باملوسيقى
والـحـيــاة) ومــن يسمعه ي ــدرك أن مـشــروع السمفونية التاسعة بــدأه
بيتهوفن مع هــذه التجربة الكورالية ،التي يلعب فيها البيانو دورًا
ب ــارزًا (بــاألخــص فــي مطلعها) والـضـيــف هنا هــو األوك ــران ــي فيتالي
بيسارنكو (بيانو /الصورة) ،كما تشارك في األمسية جوقة «الجامعة
األنـطــونـيــة» (بـقـيــادة األب تــوفـيــق مـعـتــوق) و«األورك ـس ـت ــرا األرمـنـيــة
ملوسيقى ُ
الحجرة» (بقيادة مارتشيانو).

