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ثقافة وناس
األولي لعمله
أوبرا في حزيران (يونيو) الماضيّ ،
قدم عازف البيانو والمؤلف اللبناني وسيم سوبرا العرض ّ
تنظمها «لجنة مهرجانات
األوبرالي الجديد الذي سيكتشفه الجمهور اللبناني اليوم في إطار حفلة ّ
بعلبك» في «كنيسة سيّدة الجمهور»

«مهرجانات بعلبك» تنبعث في «حدائق أدونيس»
ساندي الراسي
منذ الطفولة ،يعيش عــازف البيانو
واملـ ــؤلـ ــف ال ـل ـب ـنــانــي وسـ ـي ــم س ــوب ــرا
(الصورة) في جو موسيقي .اكتشف
آلـ ـ ــة الـ ـبـ ـي ــان ــو فـ ــي عـ ـم ــر الـ ـس ــادس ــة،
وأك ـمــل بـعــدهــا دراس ــات ــه فــي العلوم
املــوس ـي ـق ـيــة .ب ـعــد دراسـ ـت ــه الـبـيــانــو
في «املعهد املوسيقي» في بوسطن
ث ــم ف ــي ب ــاري ــس ،ان ـت ـقــل س ــوب ــرا إلــى
ّ
مه في
التأليف املوسيقي ال ــذي تعل ّ
ال ــ«س ـك ــوال ك ــانـ ـت ــوروم» .رغ ــم أنـ ــه ال
ي ـ ــزال ي ـع ــزف دائـ ـم ــا م ـق ـط ــوع ــات مــن
الريبرتوار الكالسيكيّ للحفاظ على
التقنية والليونة ،إال أنه منذ زمن لم
يـعــد ي ـقـ ّـدم حـفــات موسيقية يــؤدي
فيها تلك املقطوعات.
ســرعــان مــا تـحـ ّـول اهتمامه مــن أداء
أعمال مؤلفني كالسيكيني إلى تأليف
م ـق ـط ــوع ــات ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .فـ ــي ،2010
بعنوان «صوناتات
أصدر أسطوانة
ّ
شـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،اعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـ ـ ــه يـ ـج ـ ّـس ــد مــن
خ ــالـ ـه ــا خـ ــاصـ ــة ب ـ ــن أس ــاسـ ـي ــات
التأليف املوسيقي الغربي وتأثيراته
الشرقية .تبعه ألبوم منفرد آخر هو
«دون».
ّ
تأثر سوبرا بامليثولوجيا يعود إلى
سنوات ّ
عدة .تحت اسم «ريا» (اإللهة
اإلغريقية) ،أســس إلــى جانب عازف
اإلي ـق ــاع ــات وال ـح ـك ــوات ــي الـسـنـغــالــي
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان مـ ـ ـ ـ ــودج ،وعـ ـ ـ ـ ــازف الـ ـس ــاز
األرمـنــي فاسكني ســوالكـيــان ،ثالثيًا
أص ــدر سـنــة  2006أل ـبــوم ج ــاز حمل
عنوان .Bach to Beirut
بطلب من «األونيسكو» ،وبمساندة
«مركز الـتــراث املوسيقي اللبناني»،
بـ ــدأ امل ــؤل ــف ال ـل ـب ـنــانــي ال ـع ـم ــل عـلــى
م ـ ـشـ ــروع «حـ ــدائـ ــق أدونـ ـ ـي ـ ــس» قـبــل
سـنــوات .بــدايــة ،كانت الفكرة إنجاز
عـمــل مــوسـيـقــي يــرتـكــز عـلــى ال ـتــراث
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .ع ـن ــدم ــا اق ـت ــرح
حصل
س ــوب ــرا أسـ ـط ــورة أدون ـ ـيـ ــسّ ،
عـلــى املــواف ـقــة ف ــورًا ،خـصــوصــا أنـهــا
تــرمــز إل ــى ال ـح ـيــاة ال ـتــي تنبعث من
جديد .أسباب ّ
عدة دعت سوبرا إلى
اعتماد هــذه األسـطــورة تحديدًا .في
ّ ً
«أوال،
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ي ـقــول:
أدونيس أسطورة لبنانية ال يعرفها
ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد .ال ـ ـت ــراث الـلـبـنــانــي
ج ـم ـيــل ج ـ ـدًا وي ـح ـمــل ت ـعــال ـيــم وقـيــم
بديعة أحببت أن أترجمها موسيقيًا.
أما السبب اآلخر فهي الرسالة التي

ّ
تحملها االسـطــورة حــول أن الحياة
َ
أقوى من الدمار» .ويضيف« :ع ِشقت
ّ
أدونـ ـي ــس كـ ــل م ــن ع ـش ـت ــروت وإل ـهــة
ال ـص ـيــد ،وكــان ـتــا تـ ـغ ــاران ع ـل ـيــه .هو
ضحية الحب والغيرة .لكن من دمه،
ستنبت هــذه الزهرة التي نراها في
كل ربيع .هذه هي دورة الحياة».
لـ ـيـ ــس الـ ـع ـ ـمـ ــل ّ أوبـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا ب ــامل ـع ـن ــى
التقليدي ،أي إننا لن نرى مالبس أو
ّ
تطوراتها.
مشاهد ،أو قـ ّـصــة نتابع
ي ـشــرح س ــوب ــرا« :ح ــاول ــت أن أنطلق
م ــن املـ ـس ــرح ال ـي ــون ــان ــي ال ـق ــري ــب من
الـ ـحـ ـك ــوات ــي ال ـ ـشـ ــرقـ ــي .ف ــاألخـ ـي ــر ال
ي ـع ـت ـمــد ف ــي أدائ ـ ـ ــه إال ع ـل ــى الـ ـك ــام.
يـكـفــي أن يـتـكـلــم لـيـنـقـلـنــا إل ــى عــالــم
الـ ـخـ ـي ــال بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع الـ ــذي
البساطة والسذاجة في
نعيشه .هذه
ّ
ّ
املخيلة .دمجت
العمل نفسه تحثان
مفهوم الحكواتي مع مفهوم املسرح
ّ
ال ـيــونــانــي :شـخــص يـتـكــلــم ،وع ــازف
ي ــؤدي وآخ ــر يغني .ليس مــن حركة
ســرحـيــة .ال أري ــد أن أك ــون مـ ّـدعـيــا،
مـ ّ
لـكــنـنــي ح ــاول ــت أن أب ـت ـكــر نـمــوذجــا
جديدًا ،لذا ّ
سميته أوبــرا من الشرق.
بالنسبة إل ـ ّـي ،البساطة هنا مهمة.
ف ـب ـف ـض ـل ـهــا ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
القصة والعواطف».
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،يـصـعــب

ّ
عمله ،خشية
على املؤلف أن ّيصنف
ّ
االنـتـقــادات .يفضل الـقــول إنــه يعمل
ع ـل ــى امل ــوس ـي ـق ــى الـ ـت ــي ت ـع ـي ــده إل ــى
طـفــولـتــه ف ــي ل ـب ـنــان .تـلــك املــوسـيـقــى
التي سمعها في مختلف املناسبات،
م ـثــل مــوسـيـقــى ع ـيــد الـ ــرب والــدب ـكــة
واألفـ ـ ــراح« .تــرعــرعــت عـلــى أع ـمــال أم
والرحابنة وفيروز .هذا املزيج
ّكلثوم
ّ
ّ
أثر ّ
مهتم باملوسيقى
في .وبما أنني
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى،
ِّ
ّ
طبقت قوانني الطباق ()Contrepoint
وع ـلــم ال ـتــآلــف ال ـغــربــي ()Harmonie
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــور الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي» ،يـ ـق ــول.
م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـج ـم ــع بـ ــن س ــوب ــرا
وب ـ ــرتـ ـ ــران ل ــوك ـل ـي ــر ع ــاق ــة ص ــداق ــة.
فــاألخ ـيــر حــائــز ج ــوائ ــز أدب ـي ــة ع ـ ّـدة،
ويـ ـح ـ ّـب ل ـب ـن ــان ك ـم ــا ي ــؤك ــد س ــوب ــرا،

العمل مزيج
بين نصوص فرنسية
وعربية

ّ
ول ـط ــامل ــا س ـمــع أن ـ ــه مـعـبــر لـلـثـقــافـيــة
األوروب ـي ــة ومـنـبــع لـهــا .ه ـكــذا ،جــرى
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى تـ ـح ــوي ــل أس ـ ـطـ ــورة
أدونـ ـي ــس إل ــى ح ـكــايــة تـنـطـبــق على
واقـ ـعـ ـن ــا الـ ـح ــال ــي ،وب ــالـ ـت ــال ــي عـلــى
إع ـطــائ ـهــا طــاب ـعــا م ـع ــاص ـرًا :الـعـنــف
ال ـيــومــي الـ ــذي يـشـهــده ال ـعــالــم ،ال ــدم
واملــوت واالنبعاث من جديد .العمل
مزيج بني نصوص فرنسية وعربية.
إلى جانب ما كتبه لوكلير ،استوحت
أيـضــا ديـمــا الــرفــاعــي مــن األسـطــورة
لتأليف عدد من النصوص.
وأحـ ـ ـ ـ ّـب سـ ــوبـ ــرا ت ـق ــدي ــم ت ـح ـي ــة إل ــى
نـ ـ ــاديـ ـ ــا تـ ــوي ـ ـنـ ــي« :هـ ـ ـ ــي ت ـ ــرم ـ ــز إلـ ــى
اإلنـ ـس ــان الـلـبـنــانــي الـ ــذي ت ـك ـ ّـون من
الـ ـحـ ـض ــارات وال ــدي ــان ــات امل ـتــراك ـمــة.
على املـسـتــوى اإلنـســانــي والثقافي،
ّ
تتطرق إلــى هــذه التركيبة بشعرها.
ّ
وكونها امــرأة حــرة ،أثبتت وجودها
ك ــأدي ـب ــة وإنـ ـس ــان ــة م ــره ـف ــة .ال ـه ــدف
من هــذا العمل هو االنـســان .وعلينا
أن ن ـت ـخ ـطــى الـ ـلـ ـغ ــات وال ـ ـفـ ــروقـ ــات.
فجميعنا نعيش الـتـجــارب نفسها،
ن ـح ــزن ون ـتــأمــل ون ـب ـكــي ون ـعـ ّـبــر عن
ذلـ ــك ب ــامل ــوس ـي ـق ــى .ال ـف ـك ــرة تــدعــونــا
إلــى التشارك في اللعب على طريقة
األوالد».
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى ك ــون ــه املـ ــؤلـ ــف ،ي ـشــارك
سوبرا على املسرح في العمل عزفًا
على البيانو .أما امليتزو ـ سوبرانو
بالندين ستاتكييفيتش ،فاختارها
ّ
ألن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ــامل ــوسـ ـيـ ـق ــى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاروك الـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن امل ــوس ـي ـق ــى
الشرقية بلجوئها إلــى الزخرفة في
أما باتريسيا عطالله ،فيقول
الغناءّ .
ســوبــرا إنـهــا تتمتع بصوت «حنون
وبرخامة أصيلة .آلــة الساكسوفون
ه ـ ـنـ ــا بـ ـمـ ـث ــاب ــة عـ ـنـ ـص ــر م ـ ـعـ ــاصـ ــر».
ّ
ويوضح أن على العود هناك العازف
السوري األصل خالد الجرماني الذي
ّ ً
ّ
محوال صوت اآللة إلى
بحنية
يؤدي
صوت بشري .أما بيار روغوبولوس
(إي ـق ــاع ــات) ف ــ«أع ــرف ــه مـنــذ أك ـثــر من
 10سنوات وهناك نــوع من التناغم
بـيـنـنــا .هـنــاك أيـضــا املـمـثـلــة آن جــاك
التي ستتلو القصائد ،وإيما ميتون،
عازفة التشيلو ،وهي آلة أساسية في
الهارموني».
«حــدائــق أدون ـيــس» 20:00 :مـســاء الـيــوم ـ
كنيسة مدرسة ّ
«سيدة الجمهور» (بعبدا).
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رامي ينتهي
من «غدًا نلتقي»
أنهى الممثل والمخرج
السوري رامي حنا بشراكة الممثل
إياد أبو الشامات كتابة مسلسل
اسمه «غدًا نلتقي» ،وهو قصة
يتصدى
سورية معاصرة سوف
ّ
حنا إلخراجها ،على أن تنتجها
شركة «كالكيت» (إياد نجار)
لمصلحة قناة .mbc

سيرين تغرق
في «سوء تفاهم»

تستكمل الممثلة سيرين عبد
النور (الصورة) الشهر المقبل
(تشرين الثاني) تصوير مشاهدها
في الفيلم السينمائي «سوء
تفاهم» (تأليف محمد ناير
وإخراج أحمد سمير فرج) ،الذي
تؤدي بطولته الى جانب أحمد
السعدني.

االعتداء على
هادي األمين!
ذكرت قناة «الجديد» أن هادي
األمين مراسلها في مدينة
النبطية (الجنوب) تعرض
العتداء .ولفتت المحطة إلى
يصور ريبورتاجًا
أن األمين كان ّ
في المدينة حول مراسم إحياء
عاشوراء ،فاعتدى عليه عناصر
من شعبة االستقصاء في قوى
االمن الداخلي بحسب ما ذكرته
«الجديد».

أحداث طرابلس

«الجديد» حاسمة و lbciباردة ...و mtvهاوية «مكيجة»!
زينب حاوي
فيما صوت «أمير جبهة النصرة في
ّ
القلمون» أبو مالك التلي يصدح عبر
تسجيل صــوتــي يــدعــو فيه أنـصــاره
ال ــى «ن ـصــرة اإلخـ ــوة» فــي طــرابـلــس،
ويهدد «بإشعال لبنان وتحويل ليله
الــى نـهــار» فــي جــزم واضــح الرتباط
«ال ـن ـص ــرة» بــاملـسـلـحــن اإلرهــاب ـيــن
ال ـ ــذي ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــدوا عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش فــي
ال ـش ـم ــال ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال تـ ـ ــزال بـعــض
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ت ـت ـع ــام ــل بـصـيـغــة
املجهول مع هــؤالء ،عازلة إياهم عن
التنظيم اإلرهابي .وال يــزال البعض
اآلخر يمرر رسائله السياسية تحت
ّ
عباءة الخروج بحل للمعارك الدامية
الحاصلة اليوم.
تـ ـف ــاوت واضـ ـ ــح تـ ـب ـ ّـدى ف ــي تـغـطـيــة

امل ـ ـح ـ ـطـ ــات امل ـح ـل ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــارك فــي
م ـن ــاط ــق ط ــراب ـل ــس وعـ ـك ــار وامل ـن ـيــة
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع ع ــاصـ ـم ــة
ال ـش ـم ــال .ت ـظـ ّـهــر هـ ــذا ال ـت ـف ــاوت في
م ـق ــدم ــات ن ـش ــرات األخـ ـب ــار أول من
أم ـ ـ ــس ،مـ ــع رف ـ ــع ال ـس ـق ــف وت ـس ـم ـيــة
األم ـ ـ ــور ب ـم ـس ـم ـيــات ـهــا ل ـك ــل م ــن otv
و«الجديد» و«املنار» ،مع «مكيجة»
الـحــدث كما فعلت  mtvأو التعامل
معه بـبــرودة كـ ــ .lbciاملـعــارك الــدائــرة
اليوم ليست بجديدة ،وهذا اإلرهاب
ال ـ ــذي ي ـض ــرب ق ـلــب ط ــراب ـل ــس ليس
ول ـيــد «الـ ـع ــدم» ،كـمــا أك ــدت «امل ـنــار»
ف ــي م ـقــدمــة نـشــرتـهــا اإلخـ ـب ــاري ــة ،و
«لـ ــم ي ـعــد ي ـج ــدي إط ـ ــاق ال ـت ـهــم وال
نسب اإلره ــاب الــى ال ـعــدم» .املحطة
ت ـ ـفـ ـ ّـردت ب ـف ـض ــح ه ـ ـ ــؤالء امل ـس ـل ـحــن
عـبــر نـشــر الــرســائــل الـصــوتـيــة التي

أرسلوها الــى أحــد املشايخ يعبرون
مـ ــن خ ــال ـه ــا عـ ــن «ال ـ ـ ـخـ ـ ــذالن» الـ ــذي
تـ ـع ــرض ــوا لـ ــه مـ ــن ب ـع ــض الـ ـقـ ـي ــادات
الشمالية وتركهم يلقون مصيرهم
في املعارك ،كما تضمنت لومًا شديد
اللهجة للشيخ خالد حبلص ،الــذي
ل ــم ي ــف ب ــوع ــده ف ــي «ث ــورت ــه السنية
«وتبشيره «بانشقاقات» في صفوف
الـجـيــش« .الـجــديــد» أيـضــا ربــط هذه
املـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة بــال ـط ـب ـقــة
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ّأم ـن ــت لـهــا «ش ــرف
ال ـه ــروب» .وف ــي خـضــم وض ــوح هــذه
القنوات ،برزت  otvعلى الساحة في
ه ـجــوم ـهــا ع ـلــى ال ـحــاض ـنــن ل ـهــؤالء
اإلرهابيني ،بــدءًا من «الــوزيــر أشرف
ري ـف ــي ،الـ ــذي انـتـقــل م ــن ال ـح ــارة الــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة» ،فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى تـ ــورط
األخ ـي ــر م ــع امل ـط ـلــوبــن وحـمــايـتـهــم.

ع ـلــى ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة ،ك ــان ــت هـنــاك
«مكيجة» للحدث والتسلل من خالله
لتمرير رسائل سياسية .أتقنت mtv
ذلــك عبر الـقــول فــي مقدمة نشرتها
أول من أمس إن «املطلوب اال تذهب
تضحيات الـجـيــش الــدمــويــة هـبــاء»
عبر «مـبــادرة سياسية» تقضي إما
«بــال ـنــأي بــالـنـفــس» أو «االن ـغ ـمــاس
في األزمــة السورية» .واختيار الحل
ّ
ـال
الثاني يترتب عليه دفــع «ثمن غـ ٍ
على جميع اللبنانيني» وفق القناة.
ب ـ ــرودة عــال ـيــة ات ـس ـمــت ب ـهــا تغطية
 .lbciظ ـل ــت ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـي ــاد وت ـج ـلــى
ذل ــك فــي مـقــدمــة نـشــرة أخ ـبــارهــا ،إذ
اكـتـفــت بـتـحــويــل ك ــل م ــا ي ـجــري الــى
م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـلــة ع ــن أفـ ــق امل ـعــركــة
ً
ال ــدائ ــرة واح ـت ـمــال ت ـمـ ّـددهــا ش ـمــاال.
وجاء تقريرها أول من أمس ،ليؤكد

ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ،ب ــل ل ـي ـض ـفــي ع ـل ــى ه ــذه
ال ـج ـم ــاع ــات الـ ـط ــاب ــع «املـ ـحـ ـل ــي» مــن
دون ربطها باملجموعات اإلرهابية
املـعــروفــة .تقرير فتون رعــد لفت الى
أن امل ـعــركــة ال ـحــاص ـلــة ف ــي طــرابـلــس
ه ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن «م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن مـ ـن ــاص ــري ــن
ميقاتي والجيش» .واملعلوم
ألحمد
ُ
أن مـيـقــاتــي ق ـبــض عـلـيــه ف ــي عملية
أمنية يوم الجمعة املاضي كمطلوب
لـلـعــدالــة .وع ـلــى خـلـفـيــة ه ــذا الـحــدث
جرى االعتداء على الجيش في «خان
ال ـع ـس ـكــر» ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .رع ــد ب ــررت
بـطــريـقــة غ ـيــر م ـبــاشــرة لــارهــابـبــن
عبر الـقــول إن تأجيج املعركة اليوم
سببه «شــائـعــة مقتل ميقاتي جــراء
التعذيب الــذي تـلـقــاه» .ولــم تنس أن
«تطمئن» الجميع إلى أن ميقاتي ما
زال على قيد الحياة!

