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مقربة
لقطة ّ

التراث المصري الخام «من دون فذلكة»
دنيا مسعود «تبيع ياسمين» في المدينة
املغنية الشابة في
بيروت مجددًا ،حيث
تفتتح غدًا البرنامج
الرمضاني لـ«مسرح
املدينة» .موعد
الشعبي
نادر مع الفن ّ
املصري الذي تقدمه
املعهودة،
برهافتها ّ
وصوتها املميز...
هالة نهرا

ّ
ّ
الشابات.
ليست كسائر املغنيات
ّ
املدينة»
«مسرح
ما ستقدمه في
ٌ
ّ
غ �دًا ،يشبهها ك ّ�ث�ي�رًا .إن ��ه بسيط
وم �ك �ت �ن��ز .ت� �ش ��ف ب �س��اط �ت �ه��ا عن
ع �م ��ق دف �ي��ن ق� � ّ�د ُي � �ح� ��دث تغييرًا
ن��وع� ّ�ي��ًا إذا ت�س��ل��ل إل ��ى أغنياتها

جاهدة وهبه

ال � �ت� ��راث ال �غ �ن��ائ��ي ال� �ط ��رب ��ي ،لقدرته
العريقة،
ع�ل��ى ال�ج�م��ع ب�ين ال �خ �ي��ارات
ً
تقديمها شكال
والسلوك التجاري في ّ
و ّم�ض�م��ون��ًا .وي �ع��ود امل�غ��ن��ي السوري
بشار زرقان ( ،)9 /2بعد لقاء أول مع
ال�ج�م�ه��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�س�ن��ة املاضية
ض �م ��ن م� �ه ��رج ��ان «م ��وس �ي �ق ��ى ـ �ـ �ـ �ـ .»3
و ّت�خ�ت�ت��م ب��رن��ام��ج «م �س��رح املدينة»،
فنانة يعرفها الجمهور ال��ذي يرتاد
امل� �ك ��ان ج� �ي� �دًا ،و ّج �م �ه��ور ال� �ط ��رب في
ب�ي��روت عمومًا :إن�ه��ا املطربة جاهدة
ّ
وه� �ب ��ه ال� �ت ��ي ت � �ق� ��دم ،ب ��رف �ق ��ة فرقتها
امل��وس�ي�ق�ي��ة ،ب�ع��ض أع�م��ال�ه��ا وبعض
ّ
ّ
العربية (.)9 /4
الكالسيكية
األغنيات
امل��وس��م ال��رم�ض��ان��ي ب��دأ يحتل مكانة
ّ
ّ
الثقافية
خريطة الحياة
حقيقية على
ّ
في بيروت ...فهل تتسع رقعة انتشاره
ل�ت�ش�م��ل م �س��رح ّ
«دوار ال �ش �م��س» في
املوسم املقبل؟

للفولكلور
الخاصة ،ومقاربتها
ّ
امل� � � �ص � �ٌ ��ري .ك� �ل� �م ��ات� �ه ��ا املنغمة
ّ
مكسوة بالعفوية .وكذلك أداؤها
الغنائي /التمثيلي ،إذ «ال يمكن
الفصل بني التمثيل والغناء» كما
تقولّ .
ح�ي�ن ت �غ��ن��ي دن �ي��ا م �س �ع��ود ،تلج
ّ
وتتقمص
أم� �ك� �ن� �ت� �ه ��ا األول� � � � � ��ى،
ش �خ �ص� ّ�ي��ات أب �ط��ال �ه��ا اآلت�ي��ن من
ال�ف�ق��ر وال �ح� ّ�ب وال �ط �ي �ب��ة .ه ��ذا ما

يوصف به أهل األرياف ،وتحاول
ذاكرة
د ّن�ي��ا «ت��رج�م�ت��ه» بنبشها ّ
تغني
فنية شعبية لم تندثر بعدً .
للمدن أيضًا (بور سعيد ،مثال).
«بنت النيل» تحاول العثور على
املعادلة التي تجمع بني املعاصرة
ّ
واألصالة واالختالف ،ما يصعب
اح �ت �م��ال إت �م��ام �ه��ا ألسطوانتها
ال � �ج� ��دي� ��دة ق ��ري� �ب ��ًا .ف� ��ي املقابل،

سعيها الدائم إلى تقديم أغنيات
من هذا النوعٌ ،يسهم في نضوج
تجربتها .ب��ادرة الفتة أن تفتتح
هي بالذات أمسيات «رمضان في
ّ
املدينة» ،في مسرح لم يتردد في
احتضان تجارب الشباب ،وإحياء
التراث املوسيقي العربي.
«ف� � ��رق� � ��ة ق� ��راي � �ب � �ن� ��ا» اللبنانية
ّ
وتضم
سترافق دنيا في حفلتها،
صبحي ع�ب��دو (ع ��ود) وإبراهيم
ع �ق �ي��ل (ن � � ��اي ،وم � ��زم � ��ار) ورامي
ع �ق �ي��ل (ط� �ب� �ل � ّ�ة) ون �ب �ي ��ل األحمر
ورق ،وك��ات��م) .إضافة
(ك �ي �خ��ونِ ،
إل��ى األغ�ن�ي��ات ال�ت��راث�ي��ة املصرية
ّ
ال �ت��ي ت��ؤدي �ه��ا ل �ل �م� ّ�رة األول� ��ى في
بيروت ،ستفاجئ دنيا الجمهور
اللبناني بأغنية ج��دي��دة خاصة
ب� �ع� �ن ��وان «م � ��ش م � �ه� � ّ�م» (كلمات

أغنيات جديدة
خاصة بينها «مش
مهم» من شعر
ّ
محمد خير
ال��زم �ي��ل ال �ش��اع��ر امل �ص��ري محمد
خ �ي��ر ،وأل �ح��ان ت��ام��ر أب��و غزالة).
وت� �س� �ت� �ع ��د «ل � �ت � �ص ��وي ��ره ��ا على
شكل فيديو كليب بالتعاون مع
املخرجة اللبنانية كندا حسن»،
كما تقول لـ«األخبار».
ل��دن�ي��ا م�س�ع��ود ق� ّ�ص��ة ط��وي�ل��ة مع
هذه األغنية .بعدما «سكنها شعر
م �ح� ّ�م��د خ �ي��ر» ،ق ��ام الفلسطيني
تامر أبو غزالة بتلحينها .أغنية
«م ��ش م �ه� ّ�م» ت�ح��اك��ي الفولكلور

* «رمضان في املدينة» ـــــ «مسرح املدينة» ـــــ
لالستعالم01/753010 :
* «طرب وموسيقى رمضانية» ـــــ «مسرح
بابل» ـــــ لالستعالم01/744033 :

(بالل جاويش)

ّ
راهنيتها
ال �ش��ام��ي ،و«ت �ك �ت �س��ب
وطزاجتها من اليومي واملعيش»،
ّ
على حد تعبير دنياّ .أما األغنيات
ّ
التراثية املصرية ،فتتهيأ دنيا ـــــ
املعهودة ـــــ لتأديتها
بحماستها
ّ
ب �ل�ا ك � � ��ورس« ،ألن � �ن� ��ا ن �ف �ت �ق��ر في
العالم العربي إلى مفهوم الغناء
ّ
الحس
ال �ج �م��اع��ي ال� �ق ��ائ ��م ع �ل��ى
الدرامي والنزعة الهزلية».
األغ�ن�ي��ات امل �ق� ّ�ررة ف��ي برنامجها
البيروتي ،غ �دًا ف��ي «امل��دي�ن��ة» ،لن
ّ
ت �ك��ون ك��ل�ه��ا ق � ًص �ي��رة .فـ«السيرة
ال�ه�لال�ي��ة»ّ ،م �ث�لا ،تستغرق عشر
دق��ائ��ق .يتخلل البرنامج «شبكة
ال �غ �ش �ي ��م» (أغ� �ن� �ي ��ة م� ��ن أسوان)
و«ع� � �ل� � �ي � ��ل ي � � ��ا ت � �م� ��رج � �ي� ��ة» (من
اإلس �ك �ن��دري��ة) و«ب �ي �ب��ا» ،إضافة
َ
إل��ى «ع اللي ت�غ� ّ�رب» (م��ن صعيد
مصر) و«بابيع ياسمني».
ف ��ي ن�م�ط�ه��ا ال �غ �ن��ائ��ي املعروف،
ي �ص �ب��ح ال �ح��دي��ث ع ��ن الطابعني
العربي
األف ��ري� �ق ��ي وال � �ش� ��رق� ��ي/
ّ
أم � �رًا ب��دي �ه� ّ�ي��ًا ،وخ �ص��وص��ًا أنها
لم تقدم على مشاريع موسيقية
أخ� � � � ��رى .ح � ��اول � ��ت ذات م � � � � ّ�رة أن
ت�خ��وض م�ع�ت��رك «ال�ف�ي��وج��ن» مع
ف �ت �ح��ي س�ل�ام ��ة (م� � ّ
�ؤس� ��س فرقة
ّ
ّ
«ش� ��رق� � ّ�ي� ��ات») ،ل �ك��ن �ه��ا ل ��م تتقبل
ف �ك��رة ال �خ �ل �ي��ط امل��وس �ي �ق��ي «غير
امل � �ت � �ج� ��ان� ��س ال � � � ��ذي ي � �ض � � ّ�م آالت
كهربائية وممكننة مثل الباص
واإللكتريك بيانو ّوالكيبورد.»...
ال� � �ت � ��راث ،ك �م��ا ت� ��ؤك� ��د« ،ع �ل �ي��ه أن
َّ
ي �ق��دم ب�ص�ي�غ�ت��ه األص �ل �ي��ة الخام
ّ
م ��ن دون ف ��ذل �ك ��ة ،وأي محاولة
لإلضافة إليه أو تحديثه بصورة
ّ
ع � �ش ��وائ � �ي ��ة ق � ��د ت� � �ه � ��دد بفقدان
ال��ذاك��رة» .م��ن جهة أخ ��رى ،تبدي
رحباني
دنيا إعجابها باألخوين
ّ
وزي��اد الرحباني الذين «تمكنوا
م ��ن ع �ص��رن��ة األغ �ن �ي ��ة العربية،
وت��وزي��ع الفولكلور اللبناني من
دون امل � �س� ��اس ب � �ج� ��وه� ��ره» .لقد
ُ
«س �ئ �م��ت ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات النقدية
ّ
التي تزجني في قائمة الباحثني
املؤتمنني على ال �ت��راث املصري،
ٌ
ّ
شرف ال أدعيه» ،تقول دنيا.
هذا ٌ
ه��اوي��ة ه��ي ،وستبقى كذلك رغم
ّ
مهنيتها .ال ت��ر ّي��د ألغنياتها أن
ّ
عادة
ت�ح��ق��ق م��ا ي�ت�ط��ل�ب��ه ال �غ �ن��اء ّ
م ��ن ش � ��روط واح� �ت ��راف� �ي ��ة .تغني
ّ
ح�ي��ن ت � �ش� ��اء ،وت � �ن � ��دي أحالمها
بأغنيات في شارع الحمرا ،حيث
تستمع إلى نينا سيمون وتلهو
بالرغبات.
 10:00ل�ي��ل ال �غ��د ـ�ـ�ـ�ـ�ـ «م �س��رح املدينة»
(الحمرا /بيروت).

ميشال أسعد
النوتة الهاربة

امل��وس�ي�ق� ّ�ي��ون ي��أت��ون وي��رح�ل��ون ،وال أح��د يلتفت
إليهم .ع��ازف ال�ت��روم�ب��ون وال�ع��ود ميشال أسعد،
ا ُل� ��ذي ك� � ّ�رس ح �ي��ات��ه ل �ل �ع��زف وت�ع�ل�ي��م املوسيقى،
ش� ّ�ي��ع إل ��ى م �ث��واه األخ� �ي ��ر ،ي ��وم ال �س �ب��ت املاضي.
مرسيل خليفة وأندريه الحاج وهاني السبليني
وجميلة حسني وآخرون ...كانوا هناك .ذهبوا إلى
يأت
عيتنيت
(البقاع ّ الغربي) لحضور املشهد األخ�ي��ر .ل��م ِ
ّ
للموسيقى»
العالي
الوطني
«املعهد
عن
ل
ممث
أي
املأتم
إلى
ّ
(ال�ك��ون�س��رف��ات��وار) أو ع��ن « ًن�ق��اب��ة امل��وس�ي�ق�ي�ين»! ك��أن ُالقيام
وطن تهدر
بأدنى
ّ
الواجبات أمسى ّفعال بصيغة املاضيّ ،
في ٍ
انني .لعل ميشال أسعد كان يفضل أن تعلو
الفن
حقوق
فيه
ُ
ّ
الطوعي
أص ��وات األب ��واق وت �ق��رع ال�ط�ب��ولُ ،بعيد انسحابه
م��ن معركة عبثية م��ع املرض.
كيف ال ،وقد أفنى ّأيامه بحثًا
عن نوتة هاربة« .ميشال كان
تلميذي ف��ي الكونسرفاتوار،
ّ ُ
ع ��ل �م ��ت ��ه ال � �ع� ��زف ع �ل ��ى العود
ّ
( ،)1973ث � � ��م ال � �ت � �ح ��ق بدار
ّ
امل�ع��ل�م�ين ح�ي��ث ت�خ� ّ�ص��ص في

العزف على الترومبون» ،يقول
مرسيل خليفة .ويضيف« :لقد
ش� � � ��ارك ف � ��ي ت ��أس� �ي ��س «فرقة
امل �ي ��ادي ��ن» ،وك� ��ان س� ّ�ب��اق��ًا إلى
اس�ت�ن�ب��اط ط��ري�ق��ة الستخراج
ث �ل��اث � ��ة أرب� � � � � ��اع ال � � �ص� � ��وت من
الترومبون».
«رب ��ع ال �ص��وت» ال ��ذي اكتشفه
أسعد في آلته الغربية،
ّ
ميشال ً
عامال ّ
مهمًا بالنسبة إلى
مثل
«مشروع الجاز الشرقي» .وقد
أش ��رك ��ه زي � ��اد ال ��رح �ب ��ان ��ي في
م �ع �ظ��م ح �ف�لات��ه وتسجيالته
م ��ع ف� �ي ��روز ( 1981ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ،)2000
ومسرحية
وف��ي أعمال عزفية
ً
(«ل � ��وال ف�س�ح��ة األم � ��ل» مثال).
«ت �ح �ي��ة إل ��ى م �ي �ش��ال أسعد...
ي � �ح� ��اول ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ربع
الصوت الستباق اإلمبريالية
ّ
ف��ي تبنيها خصائص تراثنا
وتصديرها إل�ي�ن��ا» ،ق��ال زياد
ً
م � ��رة .ك �ل�ام ي �ع� ّ�ب��ر ع ��ن افتتان
ّ
ال��رح �ب��ان��ي ب� ّت�ق�ن��ي��ات ُالراحل
ال �ع��زف �ي��ة ،إذ إن� ��ه ل��م ي� ��ذب في
ت � ّ�ي ��ار امل��وس �ي �ق��ى ال �غ��رب �ي��ة أو

عزف
الموسيقي
الراحل مع
زياد الرحباني،
وأسهم
في تأسيس
«الميادين» مع
مرسيل خليفة

«االس �ت �ش ��راق �ي ��ة» ،ك �م��ا يحلو
لزياد تسميتها.
اش �ت �ه��ر م �ي �ش��ال ب �ع��زف��ه على
الترومبون أكثر من العود ،رغم براعته في تأدية أصعب ما
يمكن أن ّ
يدون للعود ً(«موسيقى على قيد الحياة من بيروت»
لزياد الرحباني ،مثال) .ك��ان أسعد عضوًا في «األوركسترا
السمفونية ال��وط�ن�ي��ة» ،وق��د ت�ع��اون م��ع منصور الرحباني
(مسرحية «صيف  ،)»840وغ��دي وم ��روان الرحباني («ألو
ب�ي��روت») ،وجوليا بطرسّ .
أس��س «ك��ورس الغناء التراثي»
ّ
ّ
ف��ي م��درس��ة «زه ��رة اإلح �س��ان» حيث ّدرس م ��ادة املوسيقى
 18ع��ام��ًا« .ك ��ان ع�ص��ام� ّ�ي��ًا ،وغ�ي��اب��ه ي��ول��د ف��راغ��ًا ل��ن يمتلىء
بسهولة» ،تقول رئيسة ّ«حلقة الحوار» جميلة حسني .عازف
ّ
الخبر.
يصدق
الباص الكهربائي واملوزع عبود السعدي ً ،لم
ُ
ّ
صديقه سائال« :لم تقل لي إنك
ّأما
مرسيل خليفة ،فخاطب ّ َ
َ
ضجرت من الوجود ( .)...هل هزك الحنني إلى البياض»؟
هالة...

من البرنامج

ّ
عبد الكريم الشعار

فؤاد زبادي

مصطفى سعيد

نسرين حميدان

بشار زرقان

ّ
سامي حواط

«برج السباع» ـــ مساء اليوم

«أسواق بيروت» ـــ غدًا

«مسرح املدينة» ـــ 8/24

«مسرح بابل» ـــ 8/28

«مسرح املدينة» ـــ 9/2

«مسرح بابل» ــ 3و9/4

قد يكون املطرب املخضرم عبد الكريم
ّ
الشعار م��ن األب��رز محليًا ف��ي تسخير
ص��وت��ه ل�لأغ�ن�ي��ات املخصصة لتمجيد
الخالق ف��ي شهر رم�ض��ان .ه��ذه السنة
ينشد من «برج السباع» (املينا طرابلس)
م �س��اء ال �ي��وم ث � ّ�م م��ن «أس � ��واق بيروت»
( )8/21ومن «خان الفرنج» ()9/4

ينس الجمهورَّ ،
لم َ
ممن حضر حفلته
ف��ي قاعة بيار أب��و خ��اط��ر ،صوته بعد.
ي�ع��ود الفنان املغربي ف��ؤاد زب��ادي إلى
ّ
ثالث أمسيات مطربه
لبنان ليحيي في ّ
ّ
املفضل محمد عبد املطلب ،أوالها مساء
غ��د ،تليها حفلتان ف��ي «خ��ان الفرنج»
( )8/20في «برج السباع» ()8/22

بفضل استقراره في لبنان ،بات عازف
العود واملنشد الشاب مصطفى سعيد
من األسماء املعروفة جدًا في األوساط
املهتمة باملوسيقى الشرقية واإلنشاد
ال�ص��وف��ي .صفاته ه��ذه تجعل دعوته
إلى املشاركة في األماسي الرمضانية
أمرًا بديهيًا.

ّ
تمثل مشاركة نسرين حميدان ميزة
فريدة في األماسي الرمضانية .الفنانة
ّ
اللبنانية ال�ت��ي س�ت��ؤدي م��ن ريبرتوار
ال� �ش� �ي ��خ إم � � � ��ام ،ن �ج �ح ��ت ف � ��ي إعطاء
املناسبة بعدًا إنسانيًا ،قد يكون أقرب
في الجوهر إلى من ال يرون في الصوم
مناسبة فقط اللتهام أشهى األطباق!

ي�ح�ي��ي ال�ف�ن��ان ال �س��وري أم�س�ي��ة تحت
ع�ن��وان «أن��ا م��ن أه��وى» وي�ق� ّ�دم خاللها
ألحانًا صوفية من تأليفه .زرقان الذي
غ�ن��ى ً ال �ع��ام ً امل��اض��ي ف��ي ب �ي��روت نسج
عالقة متينة مع التراث العربي شملت
املوروثني الغنائيني السوري واملصري،
إضافة إلى املقام العراقي.

غ��اب الفنان امللتزم سامي ح� ّ�واط عن
الجمهور ،لينشغل بهموم فنية تعنى
باألطفال وبكتابة موسيقى للمسرح.
ل�ك��ن رم �ض��ان ،ل�ل�م�ف��ارق��ة ،أع ��اد املغني
اليساري إل��ى الجمهورّ ،
ليقدم بعضًا
م��ن اب�ت�ه��االت��ه امل��وس�ي�ق�ي��ة «العلمانية»
على غرار أسطوانة ّ
«رحالة».

