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بيانو

لينا شماميان

األميركية
ليلة االستقالل يعزف في الجامعة
ّ

تحية إلى باخ أو أبعد
وليد حورانيّ :

العازف العاملي
يعود إلى «أسمبلي هول»
ألمسية وحيدة في
بيروت .برنامج الفت،
بعد غد األحد ،يبدأ من
الحقبة الكالسيكية
ُمع جوزيف هايدن،
ويختتم بـ & To Bach
Beyond

ع �ل��ى ال� �ع ��ود ي �س �ت �ق �ط��ب جمهورين:
ّ
األول أك� ��ادي � �م� ��ي ي �ب �ح ��ث ع � ��ن ذوق
ب�ع�ي��د ،وال �ث��ان��ي غ��رب��ي ومستشرق»،
ي �ق ��ول س �م �ي��ر .ل ��ذل ��ك ي �س �ع��ى اإلخوة
ج�ب��ران إل��ى تقديم ال�ع��ود العربي في
أوروب��ا والعالم كما ه��و ،ال كما يريد
األوروب�ي��ون .بعد «رندنة» و«مجاز»،
ّ
كأنهم يعودون اليوم إلى البدايات .لم
شاعر رافقوه في أكثر
يشفوا من ظالل
ّ
ون عن محاولة
يكف
وال
من  30أمسية،
ّ
األساليب.
ى
بشت
صوته
القبض على
ّ
درو ّي� ��ش ي�ص�ب��ح أك �ث��ر ح �ض��ورًا كلما
أمعنا الوقوف «في حضرة الغياب».
ّأما اإلخوة جبران ،الذين رافقوه على

لسوء الحظ ،لم يحتضن لبنان أيًا
من عازفيه الكبار في مجال العزف
الكالسيكي على البيانو .لكن ،في
امل�ق��اب��ل ،ولحسن ال�ح��ظ ،معظمهم
ل ��م ي �غ��ب ن �ه��ائ �ي��ًا ع ��ن وط �ن ��ه .هذه
ه��ي ح ��ال ول �ي��د ح ��وران ��ي ()1948
ال � ��ذي ي �ع��ود إل� ��ى ب� �ي ��روت بدعوة
م��ن «جمعية ال�ك�ش��اف اللبناني»،
ّ
ليقدم أمسية وحيدة االثنني املقبل
ف ��ي «أس �م �ب �ل��ي ه � ��ول» (الجامعة
ّ
األميركية في بيروت).
س �ب��ق أن ت �ن��اول �ن��ا ال �س �م��ات التي
ت �م� ّ�ي��ز ول �ي��د ح ��وران ��ي ع��ن زمالئه
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي �ي�ن :امل � �ن � �ه � �ج � ّ�ي ��ة التي
ي�ع�ت�م��ده��ا ف��ي ال �ع �م��ل ،ومروحته
�اول كل
األك � �ث� ��ر ات � �س� ��اع� ��ًا ،إذ ت � �ط� � ً
الحقب منذ ال �ب��اروك ،إض��اف��ة إلى
إملامه بالتأليف إل��ى جانب األداء.
بمعنى آخر ،ال يخرج حوراني ،في
الحفالت والتسجيالت ،عن قاعدة
ت �ق��دي��م ب ��اق ��ة م� �ن � ّ�وع ��ة م ��ن أعمال
ال�ب�ي��ان��و .ه��و ال ي �ك� ّ�رس أم�س�ي��ة أو
أس �ينّط��وان��ة مل��ؤل��ف واح ��د ،أو لتيار
مع  .وهذا خيار من اثنني ،يأخذه
بعض املوسيقيني في هذا املجال،
فيما ي��أخ��ذ ّ بعضهم اآلخ ��ر خيار
ال �ع �م��ل امل ��رك ��ز إذا ص� � ّ�ح التعبير
(م �ث��ل ع�ب��د ال��رح�م��ن ال �ب��اش��ا) .إلى
هذه الصفات ،تضاف االستقاللية
التامة ال�ت��ي يتمتع بها حوراني.

ه � ��و ي� �ت ��ول ��ى إن � �ت � ��اج تسجيالته
وتوزيعها (عددها أربعة ،ونجدها
على موقعه اإللكتروني الخاص)،
م� �ب� �ت� �ع� �دًا ق � �ص � �دًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ أو َّ
مهمشًا
ق�س�رًا ـــــ ع��ن ش��رك��ات ال�ن�ش��ر ،حتى
املتواضعة منها.
ف � ��ي أم� �س� �ي� �ت ��ه امل� ��رت � �ق � �ب� ��ة ،يؤدي
ح ��وران ��ي م�ج�م��وع��ة م � ً�ن األعمال،
ت �ك� ّ�ون ب��رن��ام�ج��ًا ج�م�ي�لا ،ي�ب��دأ من
الحقبة الكالسيكية ،م��ع جوزيف
ه ��اي ��دن ،وي�خ�ت�ت��م ب�ع�م��ل بعنوان
 ،To Bach & Beyondه��و عبارة
عن موضوعة موسيقية أساسية
بعنوان  To Bachلزياد الرحباني،
ع� �م ��ل ح � ��وران � ��ي ع� �ل ��ى تطويرها
وال �ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا وف �ق��ًا مِل ��ا يبقيها
تحية إلى باخ ...أو أبعد.
إذًا ،من عند هايدن ،اختار العازف

تحية غير معلنة
ّ
إلى زميله
ومواطنه الراحل
وليد عقل
امل �خ �ض��رم واح � ��دة م ��ن سوناتات
ال �ب �ي��ان��و (رق � � ّ�م  .)46وه �ن ��ا يجب
اإلش��ارة إلى أن الراحل وليد عقل،
ه��و م��ن ال �ق �ل��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة ف��ي العالم
ال�ت��ي أول��ت أع�م��ال ه��اي��دن الكاملة
ل �ل �ب �ي��ان��و اه �ت �م ��ام ��ًا استثنائيًا.
األخير سجلها كاملة (سوناتات
وأع� �م ��ال م �ت �ف��رق��ة) ،وأوص� � ��ى بأن
ي �ش� َّ�ي��ع إل � ��ى م � �ث ��واه األخ � �ي ��ر على
وقعها ...وقد يكون اختيار حوراني
لهذه السوناتة الجميلة ّ
تحية غير
معلنة إلى زميله ومواطنه.
م��ن ه��اي��دن ،ننتقل إل��ى بيتهوفن،

�وره ،ف �ل��م ي �ع��د لهم
امل �س ��رح ف ��ي ح� �ض � ّ
�ام» .بعد
ل
�
ك
�
ل
ا
�ل
س��وى اإلق��ام��ة «ف��ي ظ�
ّ
جولة في أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة،
ّ
وبعض امل��دن العربية ،ي�ق��د ّم الثالثي
ّ
ليردد
هذه األمسية في بيروت ،كأنما ْ َ
عبارة دروي��ش الشهيرة« :هزمتك يا
موت الفنون جميعها»!

عابرين ف��وق م��وزار (نطرح عالمة
ّ
تعجب على ع��دم اه�ت�م��ام الثالثي
عقل /الباشا /حوراني بأعمال هذا
الرجل) .في األمسية املاضية ،أدى
حوراني واحدة من أشهر سوناتات
هذه
املؤلف األملاني (رقم  ،)8ليتابع ً
املرة مع السوناتة التالية مباشرة،
أي رقم  ،9وهي بعكس ً جارتها ،من
السوناتات األقل شهرة في ترسانة
الـ 32رائعة التي تركها بيتهوفن في
هذه الفئة.
ث��م ي�خ�ت�ت��م ول �ي��د ح ��وران ��ي الجزء
األول من البرنامج مع االنطباعية
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة ،م � ��ؤدي � ��ًا sonatine
م� ��وري� ��س راف � �ي � ��ل .ط �ب �ع ��ًا ،عندما
ن� �ق ��ول راف � �ي� ��ل ن� �ق ��ول «بوليرو».
ل� � � �ك � � ��ن ،ل� �ل ��أس � � ��ف ت � �ح � �ج � ��ب هذه
املقطوعة األوركسترالية (املزعجة
لبعضهم) ،من دون ّ
مبرر ،عشرات
ال � � ��روائ � � ��ع ال � �ت� ��ي ت ��رك � �ه ��ا املؤلف
الفرنسي (للبيانو وغ �ي��ره) ،ومن
بينها السوناتة الصغيرة هذه.
أم ��ا ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي م ��ن األمسية،
ُ َ
فيستهل ب�ث�لاث��ة أع �م��ال م��ن ثالث
ف� �ئ ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ل� �ش ��وب ��ان .هكذا
ي ��ؤدي ح��وران��ي ال � � �ـ3 .Ballade No
(ن �ع��رف م�ن��ه ال � � �ـ 1 .Ballade Noفي
أس �ط��وان �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة) ،وب � ّع��ده��ا ال�ـ
 Nocturneرق��م  2م��ن امل�ص��ن��ف ،27
ث ��م ال ّ�ت �م��ري��ن ( )Etudeرق� ��م  4من
امل�ص��ن��ف  .10ب�ع��د ش��وب��ان ،يؤدي
حوراني  Cordobaملوزار اإلسباني،
أو إسحق ألبنيز.
الختام ،فمع & To Bach
أما مسك َ
( Beyondت�ع��زف للمرة األول��ى في
ل�ب�ن��ان) ال �ت��ي ت�ح�م��ل ت��وق�ي��ع وليد
ح � ��وران � ��ي ،وك �ت �ب �ه��ا ان� �ط�ل�اق ��ًا من
نغمة أساسية ،هي تحية إلى باخ
وض�ع�ه��ا زي ��اد ال��رح�ب��ان��ي أواسط
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات وأع �ط ��اه ��ا لزميله
ليعمل على تطويرها .هكذا وصل
ح��وران��ي إل��ى خالصة ،تنطلق من
ن ��وت ��ات ال��رح �ب��ان��ي ،وت �ت �ط��ور في
االتجاه نفسه استنادًا إلى قواعد
ب��اخ� ّ�ي��ة (،)Choral & Invention
(Boogie
وفي اتجاه ج��ذور الجاز
ً
 .)- Woogieليس ف��ي األم��ر غرابة
ع �ن��دم��ا ت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة من
ع ��ازف ي�ت�ق��ن ال�ل�ع�ب��ة الكالسيكية
ّ
وملم بالجاز ويعشق ،Art Tatum
م��وس�ي�ق��ي ال �ج��از األم �ي��رك��ي الذي
يمثل الجذور.
بشير...
 8:00م � ��ن م � �س� ��اء االث� � �ن �ي��ن  22ت2
(نوفمبر) ـــــ «أسمبلي ه��ول» ،الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب� �ي ��روت .لالستعالم:
01/740928

يمكن االستماع على موقع «األخ�ب��ار» ،إلى
ن�م��اذج م��ن األع�م��ال التي نتناولها ف��ي هذه
الصفحة

«شآم» في بيروت
ّ
للمرة األولى تقف لينا شماميان (الصورة) على
الخشبة ف��ي ل�ب�ن��ان ،وال �ح��دث بحد ذات��ه يستحق
ّ
األرمنية األصل ،تنتمي
الحفاوة .املغنية السورية،
ّ
إل��ى ج�ي��ل ج��دي��د ف��ي األغ�ن�ي��ة ال�ع��رب��ي��ة يجمع بني
أص��ال��ة ال �ط��رب وم ��زاج ال�ع�ص��ر .ص��اح�ب��ة الصوت
الرقيق ،عرفت التكريس بسرعة ،أقله في األوساط
املتابعة للتجارب الجديدة غير التجارية .جمهورها واسع
في سوريا ،وهي محبوبة لفنها طبعًا ،لكن أيضًا لخفة ظلها
ّ
حفالتها هناك تجمع الكبار والصغار
ّ
ومحياها الطفوليّ .
ب� ��اآلالف .وب�ع��دم��ا غ��ن��ت ال�ف��ن��ان��ة ال�ش��اب��ة ف��ي ع��دد م��ن املدن
ّ
�روت ،في قصر
العربية ،يحني موعدها غ�دًا مع جمهور ب�ي� ّ
«األونيسكو» ،بمبادرة من شركة إنتاج مستقلة هي Simple
( Lهيفا الفقيه).
َ نْ
أص��درت لينا أس�ط��وان��ت�ْي� في
«( 2006ه� ��األس � �م� ��ر اللون»)
و«( 2007ش � ��ام � ��ات») ،حققتا
ن� �ج ��اح ��ًا ك� �ب� �ًي� �رًا ف � ��ي سوريا
ول� �ب� �ن ��ان أوال ،وف � ��ي البلدان
العربية أيضًا (مصر واألردن
خصوصًا) .هذا النجاح ،اآلتي
والعمل
من املوهبة وال��دراس��ة
ّ
ال� � �ج � ��اد إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب املوزع
امل��وس �ي �ق��ي ال � �س� ��وري الشاب
باسل رجوب ،حقق لشماميان
ً
واحتضانًا.
شهرة
ّ
في عملها ّ
األول ،غنت شماميان
م ��ن ال� �ت ��راث ال �ش��ام��ي حصرًا،
عددًا من األعمال املعروفة ،غير
أن �ه��ا أض �ف��ت أداء ه � ��ا الخاص
على خلفية جديدة في إعادة
ّ
ال� �ت ��وزي ��ع امل��وس �ي �ق��ي املطعم
ف��ي ال�ج��زء األك�ب��ر منه بالجاز
وامل��وس �ي �ق��ى ال�لات �ي �ن �ي��ة نغمًا
طعمت
ّ
وإيقاعًا .في «شامات» ،تابعت
ل �ي �ن��ا م� ��ع ب ��اس ��ل رج � � ��وب في
التراث
االتجاه ذاته لناحية استعادة
الشامي بالجاز
ال� � � َك �ل��اس� � �ي� � �ك� � �ي � ��ات وطريقة
ّ
ْ
والموسيقى
قول ًبتها ،ليقدم الثنائي الشاب
ّ
الالتينية نغمًا
ع� �م�ل�ا أك� �ث ��ر ن �ض �ج��ًا وجدية،
بعض
أضيفت إليه ه��ذه امل� ّ�رة
وإيقاعًا
األعمال الخاصة .إذًا ،في حفلة
م �س��اء غ � ٍ�د األح� ��د ،سيتمحور
ّ
البرنامج ال��ذي ستقدمه لينا
شماميان مع فرقتها حول هذا
الرصيد من األعمال ،باإلضافة
إلى ثالث أغنيات انتقتها من
ّ
األلبوم الجديد (يحمل عنوان «رسائل») الذي تعد إلطالقه
مطلع السنة املقبلة .يبقى أن نعرف مدى اهتمام الجمهور
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��ال�ف�ن��ان��ة ال �س��وري��ة .ف �ج� ٌ
�زء م �ن��ه رب �م��ا ل��م يسمع
باسمها من قبل بسبب إهمال اإلعالم للتجارب املماثلة .لكن،
لتوضيح الصورة أكثر أمام القارئ ،يمكننا اعتماد أسلوب
م��وق��ع  Amazonف��ي ال �ب��اب امل �خ� َّ�ص��ص ل�ب�ي��ع األسطوانات:
من تهمه ريما خشيش ،فقد تهمه لينا شماميان ...الطرب
الشعبي شعار األول��ى ،والتراث /الفولكلور الشعبي شعار
ّ
الثانية ،لكن خندق الفن الجاد واحد.
ب .ص.
 8:00مساء غد األح��د ــــ «قصر األونيسكو» (ب�ي��روت) ،لالستعالم:
03/492100
www.lenachamamyan.net

فالش
ّ
األردنية عمان ِّ
املؤرخ واملفكر
■ رحل أمس في العاصمة
العراقي عبد العزيز الدوري ( 1919ــ  .)2010أسهم
ال � ��دوري ف��ي ت�ق�ّ�دي��م رؤي ��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�ع��وام��ل اإليمانية
ّ
والعصبية املشكلة للتاريخ اإلس�لام��ي .خ�لال حياته
ّ
ّ
البحثية واألكاديمية الغنية ،اشتغل على دم��ج املنحى
اإلقتصادي في ّ
ّ
عملية فهم التاريخ والحراك املجتمعي.
وسيشيع صاحب «مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم»،
ظهر اليوم ،إلى مقبرة سحاب ،شرقي العاصمة عمان،
ف�ي�م��ا ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي جمعية خ�ل�ي��ل ال��رح �م��ن في
ّ
األردنية.
ضاحية الصويفية غربي العاصمة
■ م��اي�ك��ل ه��ان�ي�ك��ي ،ك�ين ل��وت��ش وف��رن�س��وا أوزون في
ّ
األوروبية»،
ب�ي��روت .برنامج «م�ه��رج��ان السينما
سيتيح لعشاق السينما في لبنان مشاهدة فيلم هانيكي
«الشريطة البيضاء» (السعفة الذهبية  ،)2009وشريط
لوتش الجديد «الطريق اإليرلندي» ،وأحدث أفالم أوزون
 Poticheم��ع ك��ات��ري��ن دون ��وف .تنطلق ال ��دورة  17من

املهرجان في  25تشرين الثاني (نوفمبر) ّ الجاري في
ّ
وتستمر حتى  5كانون
«متروبوليس أمبير صوفيل»،
األول (ديسمبر) املقبل .وأم��س ،أعلنت «بعثة االتحاد
األوروب ��ي» خ�لال مؤتمر عقدته في مقرها (الصيفي
ـــــ بيروت) مشاركة  32فيلمًا في ال��دورة الحالية التي
تفتتح بالفيلم البلجيكي «لوفت» إليريك فان لوي .كما
تنظم جمعية «م�ت��روب��ول�ي��س» ورش��ة عمل ع��ن الفيلم
القصير بعنوان .Beyrouth tout court
■ بعد عروض في املغرب واألردن ،تنطلق املمثلة املغربية
لطيفة أحرار في جولة أوروبية لعرضها «كفرناعوم
أوتو ـــــ ص��راط» .العمل املقتبس عن دي��وان «رصيف
القيامة» للزميل ياسني عدنان ،سيعرض مساء غد في
ب��ول��ون�ي��ا ،ضمن م�ه��رج��ان «ف��روس�ت�ج��ا ال��دول��ي ملسرح
املمثل ال��واح��د» ،على أن ينتقل إل��ى بلجيكا للمشاركة
ف��ي ال ��دورة ال�ع��اش��رة ملهرجان «م��وس��م» ف��ي بروكسل
مساء األربعاء  24الجاري.

■ ف ��ي خ��ري��ف  ،2008ج �م �ع��ت نضال
األش �ق ��ر (ال � �ص� ��ورة) م �ج �م��وع��ة ممثلني
شباب لتحكي بصوتهم ،وبلغة ساخرة
أزم� � ��ة ال� �ه� �ج ��رة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ف ��ي خريف
 ،2010تحمل امل�م�ث�ل��ة وامل �خ��رج��ة عرض
ّ
«ق� � � � ��دام ب � ��اب ال � �س � �ف ��ارة ال� �ل� �ي ��ل كان
ط��وي��ل» إل��ى «دار األوب ��را» ف��ي دمشق
ح�ي��ث س�ي�ع��رض ب�ي�ن  23و 26الجاري.
لالستعالم00963112256165 :
■ ان �ط�لاق��ًا م��ن ق��راءت �ه��ا ل��دف �ت��ر ج �ي��ب أن �ج��زه وليد
ص ��ادق ب �ع �ن��وان «ف ��ي أن �ن��ي أك �ب��ر م��ن ب�ي�ك��اس��و»
عام  ،1999تلقي سونيا مايشر أتاسي محاضرة
«العمل وال�ص��ورة في كتب الفن املعاصر في لبنان».
أس �ت ��اذة األدب امل �ق ��ارن ف��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة في
ّ
لتشرح طموحات
ب�ي��روت تستند على عمل ص��ادق،
جيل كامل من فناني ما بعد الحرب في لبنان ،وأثر

سنوات النار في تكوين مرجعياتهم الفنية والتاريخية
ّ
ّ
الشرقية
والسياسية .بدعوة من «معهد الدراسات
ف��ي ب �ي��روت» (زق ��اق ال �ب�لاط) ،وع�ن��د السابعة مساء
الثالثاء  23الجاري ،ستخبرنا مايشر ـــــ أتاسي كيف
ت�ح� ّ�ول كتاب ع��ن بيكاسو ،إل��ى ق��راءة عميقة للتاريخ
اللبناني املعاصر.
■ انطلقت أخيرًا في لندن ال��دورة األول��ى من مهرجان
«مزاج» .التظاهرة التي تنظمها مؤسسة  ،Zenithلقاء
ّ
ّ
العربية .في «جامعة مدينة
التجريبية
فريد للموسيقى
لندن» ،يلتقي موسيقيون من لبنان ومصر والواليات
ّ
يستمر حتى مساء غ��د .على
املتحدة ،ضمن برنامج
ّ
موسيقية يحييها م��ازن كرباج،
البرنامج أمسيات
وش��ري��ف ص �ح �ن��اوي م��ن ل �ب �ن��ان ،وح �س��ن خ ��انً ،و
 Mutamassikومحمود رف�ع��ت م��ن م�ص��ر ،إضافة
إلى محاضرات وجلسات يشارك فيها املنتج والناقد
املوسيقي اللبناني زياد نوفل وآخرين.

