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ثقافة وناس

موسيقى

سيمون شاهين
في المدينة
«مقامات» الغجر
بعد زيارته األخيرة إلى بيروت عام ،2010
يعود العازف والمؤلف الفلسطيني في
أمسية «زفير» الليلة على خشبة «مسرح
المدينة» .حفلة «زفير» ستأخذنا إلى هذا التراث
الممتد من الشرق العربي حتى األندلس وشمال
أفريقيا
الرا مالعب
عندما نتحدث عــن سيمون شاهني
( ،)1955نستكشف تجربة موسيقية
تربو على ثالثني عامًا ،التزم خاللها
ال ـف ـن ــان الـفـلـسـطـيـنــي دوره ك ـعــازف
ومــؤلــف موسيقي .منذ صـغــره ،كان
ع ـل ــى ي ـق ــن ب ـ ــأن غ ــاي ــة وجـ ـ ـ ــوده هــي
اإلبــداع .هذا ما أراده وهذا ما حصل
عليه .يعتبر شاهني مرجعًا موثوقًا
لـلـمــوسـيـقــى ال ـعـ ُـرب ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ح ـيــث ق ــل ــد ج ــائ ــزة ال ـتــراث
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ع ــام
ُ ،1994
وعـ ـ ّـن ف ــي الـلـجـنــة الــرئــاسـيــة
االستشارية للفنون في «مركز جون
فيتزجيرالد كينيدي».
ّ
ُيـ ـ ـق ـ ــال إن االج ـ ـت ـ ـهـ ــاد يـ ـتـ ـف ــوق عـلــى
املوهبة حــن تقصر األخـيــرة ،فكيف
عندما يلتقي االثنان في فنان عزف
على آلة العود أمام ألفي مشاهد حني

كان في ربيعه الثالث ،وتابع دراسته
في العزف على الكمان الغربي على
يد البروفيسور رفاييل برونستني،
بعدما بلغ الثامنة عشرة في «جامعة
مــانـهــاتــن» ،مــا خـ ّـولــه تعليم الـعــزف
ع ـل ــى ه ـ ــذه اآلل ـ ـ ــة ب ـش ـق ـي ـهــا ال ـغ ــرب ــي
والعربي في أهم جامعات الواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،1996أس ــس
فــرقــة “قـنـطــرة” الـتــي تعنى بالتراث
ال ـع ــرب ــي ،مـتـقــاسـمــا خ ـصــائ ـصــه مع
ت ـق ــال ـي ــد ع ــامل ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ذات طــابــع
ي ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ال ـش ـف ـه ـي ــة واالرت ـ ـ ـجـ ـ ــال.
ي ـشــدد شــاهــن عـلــى أهـمـيــة الـعــاقــة
“الـ ـعـ ـض ــوي ــة” بـ ــن الـ ـفـ ـن ــان وأن ـ ـ ــواع
املــوس ـي ـقــى املـخـتـلـفــة ال ـت ــي يـتـعــامــل
معها ،وعلى أهمية أن يكون متعمقًا
ب ــإرث ــه ال ـخ ــاص للتمكن م ــن مـقــاربــة
الفنون املوسيقية املختلفة ودمجها.
كـ ــذلـ ــك ،أس ـ ــس “مـ ـنـ ـت ــدى املــوس ـي ـقــى
العربية” فــي الــواليــات املتحدة عام

 ،1997حيث يلتقي كــل عــام أســاتــذة
وموسيقيون وتــامــذة وأكاديميون
وهـ ــواة ،يـبـحـثــون وي ـج ــرون تـجــارب
في املوسيقى العربية.
تفوق ابن ترشيحا (الجليل املحتل)
عـلــى نفسه حــن ب ــات ُيـ ـ ّ
ـدرس ويقيم
ت ـ ـج ـ ــارب م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة م ـ ــع ت ــامـ ـي ــذه
ف ــي «ج ــام ـع ــة ب ـيــرك ـلــي» ،مـسـتـخــدمــا
آالت التشيلو وامل ـنــدولــن والـكـمــان،

يحوي البرنامج كثافة في
الموسيقى اآللية
مستعرضًا كـمــا يـشـيــر لـ ـ «األخ ـب ــار»
وجهي هــذه اآلالت :األداء الطونالي
(ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـكـ ــي ال ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي) واألداء
امل ـي ـك ــروط ــون ــال ــي الـ ـ ــذي تـسـتـخــدمــه
شـ ـ ـع ـ ــوب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي م ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــا
كــاملــوسـيـقــى ال ـيــابــان ـيــة ،والـصـيـنـيــة
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واإلي ــرلـ ـن ــديـ ـي ــة واالس ـك ـن ــدي ـن ــاف ـي ــة،
واألف ــري ـق ـي ــة ،إل ــى جــانــب املــوسـيـقــى
الـ ـ ـش ـ ــرق اوسـ ـطـ ـي ــة (ح ـ ـيـ ــث ال ـج ـنــس
الزلزلي) ،فتراوح األبعاد املوسيقية
بني ما هو أصغر من الطنني ،وأكبر
مــن نصف الطنني (ه ــذا مــا ال يملكه
البيانو حيث يقسم الديوان إلى اثني
عشر نصف -طنني متساويًا).
أصـ ـ ـ ــدر شـ ـي ــخ امل ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ــي ب ــاد
الـعــم ســام أرب ــع أسـطــوانــات مــن الفن
االرتـ ـ ـج ـ ــال ـ ــي ،ت ـخ ـل ـل ـت ـهــا «س ـل ـط ـن ــة»
( )1996التي قدمها مع عازف السيتار
الهندي فيشوا مــوهــان بـهــات ،حيث
املزيج بني الستار والـعــود والكمان.
هذا العمل من التجارب التي احترمت
تقاليد الفن الشفهي ،ملــا فــي طبيعة
هــذيــن ال ـتــراثــن (ال ـه ـنــدي والـعــربــي)
مــن مــواء مــة تجيز االنـصـهــار .خاض
ش ـ ــاه ـ ــن أي ـ ـض ـ ــا تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ن ــاجـ ـح ــة
فـ ـ ــي املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــريـ ــة مــع
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«مــالـكــوم أك ــس» ( 1992ـ سبايك لي)
و«السماء الواقية» ( 1990ـ برناردو
ب ـيــرتــولــوت ـشــي) .ع ـنــدمــا يـفـتــش عن
ّمفهوم الجمال في اللحن ،يشير إلى
ـوت وآخ ــر،
أن ــه حــالــة غــرامـيــة بــن ص ـ ٍ
“وال يـ ـج ــب ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر،
فــال ـتــراث م ـت ـحــرك ،وع ـنــدمــا يـتــوقــف،
يـمــوت كـلـيــا” .إل ــى جــانــب ارتـبــاطــاتــه
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ي ــدي ــر ش ــاه ــن فــرق ـتــي
“ق ـ ـن ـ ـطـ ــرة” و«مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــوس ـي ـقــى
الشرق األدنى».
أم ـس ـي ـتــه ال ـل ـي ـلــة وغ ـ ـدًا ف ــي «م ـس ــرح
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ت ـح ـم ــل ع ـ ـن ـ ــوان “زفـ ـ ـي ـ ــر”.
لـهــذا الـعـنــوان معنيان كما يحدثنا
شـ ـ ــاهـ ـ ــن :مـ ـعـ ـن ــى عـ ـ ــربـ ـ ــي ،واآلخـ ـ ـ ــر
إغريقي يعني الريح التي “تتأرجح
بــن الـشــرق وال ـغــرب” .نـشــأت الفكرة
من مشروع “املوسيقى العربية من
بغداد إلى األندلس ـ تراث” .هنا ،راح
شاهني يفتش عن القواسم املشتركة
للتقاليد املوسيقية في هــذه الرقعة
الجغرافية ،فالتقى بخوان الغجري
قلبًا وقالبًا وفنًا .ينتمي خــوان إلى
عــائـلــة ت ـمــارس املــوسـيـقــى الغجرية
ّ
بــوفــاء وب ــراع ــة .وج ــد شــاهــن أن ما
يجمع هــذا الـتــراث املمتد من الشرق
ال ـ ـعـ ــربـ ــي حـ ـت ــى األنـ ـ ــدلـ ـ ــس وشـ ـم ــال
أفريقيا ،هــو السلم امليكروطونالي
ال ــذي يـمــارســه الـعــرب فــي مقاماتهم
الـشــرقـيــة عــزفــا وغ ـن ـ ً
ـاء ،والـغـجــر في
غ ـن ــائ ـه ــم (قـ ـب ــل أن ي ــدخ ــل ال ـغ ـي ـتــار
ليعجز عــن أدائ ــه بسبب مـحــدوديــة
أب ـع ــاده) .قــالــب “امل ــأل ــوف” أو”اآللـ ــة”
ـ ـ كما يشدد شاهني ـ ـ هــو أكبر دليل
حي في املغرب العربي ،يشير إلى ما
كــان ُيمارس في األنــدلــس .لن نسمع
فـ ــي أم ـس ـي ــة “زفـ ـ ـي ـ ــر” املـ ـمـ ـت ــدة عـلــى
م ــدى س ــاع ــة ون ـص ــف ال ـســاعــة غ ـنـ ً
ـاء
ّ
ع ــرب ـ َّـي الـ ـك ــام .ب ــل إن خـ ــوان بـيــريــز
رودريغيز سيطربنا بمقامات تشبه
بعض املقامات العربية كالـ “هــزام”
ي ـمــارس ـهــا غ ـجــر اس ـبــان ـيــا م ــن دون
تسميتها أو تــوثـيـقـهــا .وسـيـحــوي
البرنامج كثافة في املوسيقى اآللية.
وإلـ ــى ج ــان ــب س ـي ـمــون ش ــاه ــن على
ال ـعــود وال ـك ـمــان ،ي ـشــارك فــي الـعــزف
ال ـل ـب ـنــانــي ب ـس ــام س ــاب ــا ع ـلــى ال ـنــاي
وال ـف ـلــوت ،وآنـجـيــا هــونــانـيــان على
ال ـت ـش ـي ـلــو ،وجـيـلـبـيــر م ـن ـصــور على
اإلي ـقــاع ،ترافقهم راقـصــة الفالمنكو
اوسـ ـ ــي فـ ـي ــرن ــان ــدز ،وسـ ـن ــرى خ ــوان
أيضًا كعازف غيتار وبيانو.
«زف ـيــر» لسيمون شــاهــن 20:30 :مساء
ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/753010 :

