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موسيقى
في أحد المسارح األيقونية في مونبارناس ،تقف المطربة اللبنانية في ّمواجهة أسطورة األغنية الفرنسية.
تستدعي صاحبة «بادام» ّ
لتوجه لها تحية في مئوية والدتها .تجربة مثيرة ومليئة بالرهبة ،لكن وهبه حضرت جيدًا لهذا المشروع .شعراء
لبنانيون وعرب شاركوا في نقل األغنيات ،وتولى الموسيقيون إضافة النفس الشرقي إلى األعمال

جاهدة وهبه على موعد مع إديت بياف في باريس
ساندي الراسي
فــي الــذكــرى املئوية على والدة إديــت
بـيــاف ( 1915ـ ـ  ،)1963ت ـقـ ّـدم جــاهــدة
وه ـبــه تـحـيــة ش ــرق أوس ـط ـيــة لـسـ ّـيــدة
الغناء الفرنسية مساء األحــد املقبل
ف ــي «بــوب ـي ـنــو» ،أح ــد أعـ ــرق امل ـس ــارح
ال ـب ــاري ـس ـي ــة .ال ـع ـم ــل س ـي ـق ــدم الح ـقــا
ف ــي ل ـب ـنــان وب ـعــدهــا ف ــي دول عــربـيــة
وفرنكوفونية عدة.
تـعـ ّـد الفنانة هــذا امل ـشــروع منذ نحو
عــام مــع شركة «كــومـنـبــرود» العاملية
فـ ــي بـ ــاريـ ــس الـ ـت ــي ت ـت ــرأس ـه ــا نــاي ـلــة
عبد الـخــالــق .هــي الـتــي أتــت بالفكرة
وعرضتها على وهبه ،نظرًا الى كون
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـش ـخ ــص املـ ـن ــاس ــب ل ـهــذه
املـهـمــة الـصـعـبــة مــن نــاحـيــة قــدراتـهــا
ّ
ال ـصــوت ـيــة ،وألن ال ـف ـكــرة قــامــت على
أن تكون التحية باللغة العربية .في
األصل ،كان العمل مدرجًا على الئحة
املهرجانات اللبنانية الصيفية،
أحد ُ
اال أنــه أرجــئ ألسباب تحفظت وهبه
عن ذكرها.
استغرق نقل النصوص الى العربية
نحو عام ،علمًا أنها باللهجة اللبنانية
امل ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــة .امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت ل ـت ـح ــوي ـل ـه ــا
نـصــوصــا عــربـيــة بالفصحى لــم تكن
ناجحة ألن النتيجة جاءت بعيدة عن
روح أغنيات بياف القريبة من الناس.
أسماء الفتة في مجال الكتابة العربية
اخ ـت ـيــرت لـتـعـمــل م ـعــا ع ـلــى اقـتـبــاس
النصوص الى العربية من مي منسى
الى جرمانوس جرمانوس ،وماجدة
داغ ـ ـ ــر ،وواسـ ـيـ ـن ــي األعـ ـ ـ ــرج ،ون ــادي ــن
عبد الـنــور ،وان ـطــوان طــوق ،وعيسى
م ـخ ـلــوف ،ومـ ــاري الـقـصـيـفــي إضــافــة
إلى ملسات وهبه األخيرة في صياغة
ال ـك ـل ـمــات ك ــي ت ـت ـطــابــق م ــع م ـس ــارات
ً
االلـحــان األصـلـيــة .فــي األحـيــان مثال،
كــانــت وهـبــه كـمــا شــرحــت فــي حديث
م ــع «االخ ـ ـبـ ــار» ب ـحــاجــة الـ ــى مـ ـ ّـد في
آخ ـ ــر ال ـج ـم ـل ــة ،وأحـ ـي ــان ــا أخـ ـ ــرى ال ــى
حـ ــرف س ــاك ــن .لـ ــذا كـ ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
تشارك هي أيضًا في عملية الترجمة.
ت ـق ــول« :عـمـلـنــا كـثـيـرًا عـلــى شــاعــريــة
ً
النصوص .واألمر لم يكن سهال نظرًا
الى اختالف اللغتني من حيث تركيب
املضمون واالمكانيات والحروفيات.
ّ
رك ـ ــزن ـ ــا عـ ـل ــى املـ ـع ــان ــي الـ ـك ــامـ ـن ــة فــي
الـنـصــوص .ول ــم تـكــن تــرجـمــة حرفية
ً
ألنـ ـه ــا لـ ــم تـ ـك ــن ل ـت ـن ـج ــح أص ـ ـ ـ ــا .أن ــا
راض ـي ــة ت ـمــامــا ع ــن ّال ـع ـمــل وسـعـيــدة
جدًا به ،ومعروف عني أنني ال أرضى

ً
بسهولة عادة».
عندما يتعلق األمــر بمشروع مماثل
م ــع ف ـنــانــة م ــن ط ـ ــراز وهـ ـب ــه ،يـتــرقــب
امل ــرء مــا قــد تضفيه عـلــى م ــادة ّ
قيمة
م ــوج ــودة ف ــي األص ـ ــل .فـهـنــا األمـ ــر ال
يتعلق بالتقليد بــل بــاالسـتـنــاد الــى
أغنيات بياف وروحها لتقديم ما هو
جــديــد وفــريــد .فــي ه ــذا اإلط ــار ،تقول
ّ
وهـبــه« :أنــا ال أقــلــد بـيــاف .بــل أغنيها
ع ـلــى طــريـقـتــي ال ـخــاصــة م ــع اح ـتــرام
مناخها ،بكل أمانة وبكل ما ّ
لدي من
مـشــاعــر .أغـنـيــاتـهــا محملة بالشجن
وبــالـقـضــايــا االن ـســان ـيــة .ســأكــون أنــا
ع ـنــدم ــا أؤدي األغـ ـنـ ـي ــات ،وس ـت ـكــون
ه ـنــاك شـ ــذرات ش ــرق عــرب ـيــة .ســأقــدم

ّ
ب ـي ــاف ب ـحــلــة ج ــدي ــدة .ن ـحــن ن ـحــاول
تقديم أسطورة في الغناء وتقريبها
من الناس».

منظمة «اإلسكوا» ّ
تكرمها
كواحدة من أهم مطربات الشرق
الساعيات إلى نشر الثقافة واألصالة
االغـنـيــات املـخـتــارة بعضها معروف
ج ـ ـدًا وب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ق ــد ال يـعــرفــه
ً
ال ـج ـم ـيــع .ل ـنــأخــذ م ـث ــا أغ ـن ـيــة Mon
 Manège à Moiاملعروفة ،إليكم مقطع
من األغنية ّ
املعربة الذي يعطي فكرة

ع ــن كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـصــوص
األصـلـيــة ،مــع ال ـحــرص عـلــى الحفاظ
على روحها االصلية وعدم تعقيدها
فــي الـعــربـيــة« :إن ــت الـلــي بتدوخني/
م ـ ـتـ ــل دوالب امل ـ ـ ــاه ـ ـ ــي /ب ـ ـع ـ ـيـ ـ ّـد ملــا
بـتـغـمــرنــي /يــا سـكــرة عـمــري وآه ــي/
ب ـب ــرم ال ـع ــال ــم طـ ــول وعـ ـ ــرض /أوس ــع
ك ــون ح ــدودو زن ــدك /كــل شــي بـتــدور
هاألرض /ما بتدوخني قدك».
ي ـ ـصـ ــادف ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـك ــري ــم وه ـبــه
مــن قـبــل منظمة «اإلس ـك ــوا» العاملية
كـ ــواحـ ــدة م ــن اه ـ ــم م ـط ــرب ــات ال ـش ــرق
الساعيات إلى نشر الثقافة واألصالة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــن .إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
مسيرتها العريقة في الطرب الشرقي،

درس ـ ـ ـ ــت وه ـ ـبـ ــه ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء األوبـ ـ ــرالـ ـ ــي
ّ
العربي أيـضــا .ولـكــن ذلــك لــم يمنعها
مـ ــن الـ ـشـ ـع ــور ب ـب ـع ــض ال ـق ـل ــق ب ــداي ــة
إزاء الـ ـغ ــوص ف ــي مـ ـش ــروع م ـمــاثــل:
«س ــأس ـت ـج ـم ــع كـ ــل ق ـ ـ ــواي ال ـغ ـنــائ ـيــة
وخبراتي املوسيقية ألقدم بياف .هي
ساكنة فــي وج ــدان الـنــاس وقلوبهم.
ً
ولـيــس األم ــر سـهــا .شـعــرت بالرهبة
ً
أوال من هذا املشروع لكني انغمست
فيه تدريجًا الحقًا».
ّ
من الناحية املوسيقية ،تولى ميشال
فاضل توزيع األغنيات ،وسيدير هو
االوركسترا املؤلفة من نحو  15عازفًا،
اختيروا بحسب وهبه «عالطبلية»،
من أكثر العازفني مهارة في أوروبــا.
تركيبة االوركسترا كالسيكية عمومًا
تـتـمــاهــى مــع مــوسـيـقــى ب ـيــاف ،اال أن
بعض اآلالت الشرقية ستكون أيضًا
م ــوج ــودة ،وس ـت ـكــون ل ـهــا م ــداخ ــات.
ت ــول ــى ف ــاض ــل ت ــوزي ــع  15اغ ـن ـيــة من
أه ــم اع ـمــال بـيــاف مضيفًا إل ــى مناخ
األغ ــان ــي شـ ـ ــذرات شـ ــرق عــرب ـيــة كما
تسميها وه ـبــه ،تــاء مــت مــع أدائ ـهــا
الـخــاص .من تلك األغنيات  Padamو
 La Fouleو Mon DieuوLa Vie en
 Roseو .Jene regrette rienاألخـيــرة
ّ
تحولت كلماتها في العربية كما يلي:
«ال وال شـ ــي ...ال ...مــا ب ـنــدم ع ش ــي...
قهر االي ــام ...زهــر االح ــام ...وكــل شي
صار ...وال كأنو صار.»...
تـعـتـبــر وه ـبــه الـتـجــربــة مـنـعـطـفــا في
م ـس ـي ــرت ـه ــا الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة« :س ـت ـض ـيــف
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر إل ـ ـ ــى خ ـ ـبـ ــرتـ ــي .وت ـح ـم ـل ـنــي
ّ
مسؤولية وتعطيني أبـعــادًا .تعلمت
م ـن ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر .إن كـ ـ ــان مـ ــن نــاح ـيــة
اقتباس النصوص أو األداء ،وأرغــب
ف ــي أن أقـ ـ ّـدم ب ـيــاف بــأبـهــى ح ـلــة .هي
تــركــت إرث ــا جماليًا وانـســانـيــا كبيرًا
فــي ظــرف عـمــري قصير .هــي مدرسة
ألي ف ـن ــان .كــانــت غـنـيــة ذات حـضــور
ط ـ ـ ــاغ .وكـ ـ ــل ذلـ ـ ــك ي ـح ـف ــزن ــي ل ـت ـقــديــم
شيء جميل يبقى في وجدان الناس.
أغنياتها وضعتني فــي مــزاج ّ
معي،
وصــار معي بالـ»بياف» .هي ّأغنيات
نــاقــدة وســاخــرة اجتماعية .غنت كل
املــواض ـيــع ،الــوطــن واألرض وال ــزواج
وال ـي ـت ــم .وك ــان ــت ف ــي ح ـ ــاالت نفسية
عدة .ال ّ
شك في أن هذه التجربة تشكل
منعطفًا في حياتي املهنية».
ج ــاه ــدة وه ـبــه تـغـنــي اديـ ــت ب ـي ــاف20:30 :
م ـس ــاء  27أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ـ ـ ـ ـ م ـســرح
«بوبينو» (باريس) ـ bobino.fr

مؤتمر

مهرجان بيروت :عدسة على أزمات العالم
بانة بيضون
في السابع من تشرين األول (أكتوبر) املقبل،
تنطلق ال ـ ــدورة  ١٥م ــن «م ـهــرجــان بـيــروت
الدولي للسينما» .خالل املؤتمر الصحافي
الذي أقيم أمس في أحد فنادق بيروت ،قالت
ّ
مــديــرة امل ـهــرجــان كــولـيــت نــوفــل إن تيمته
ه ــذا ال ـع ــام تـعـ ّـبــر ع ــن ك ــل ال ـعــواصــف الـتــي
تجتاح عاملنا ،من تلك البيئية إلى النزاعات
السياسية والـحــروب واألزم ــات اإلنسانية
وخـصــوصــا مـســألــة الــاجـئــن .وسيشاهد
الجمهور اللبناني  80فيلمًا ملخرجني من
 28جنسية ،تتوزع على مسابقتي األفــام
الشرق أوسطية القصيرة ،واألفــام الشرق
أوسطية الوثائقية ،وفئتني خارج املسابقة
ه ـم ــا «الـ ـب ــان ــورام ــا ال ــدولـ ـي ــة» و»ال ـس ــاح ــة
العامة» ،فيما تغيب مجددًا مسابقة األفالم
الشرق أوسطية الروائية.
ول ــافـ ـتـ ـت ــاح ،اخ ـت ـي ــر «األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـص ـغ ـيــر»

ل ــأم ـي ــرك ــي مـ ـ ــارك أوس ـ ـب ـ ــورن .ف ــي الـفـيـلــم
املشغول بأسلوب التحريك ،يدمج املخرج
بني رواية «األمير الصغير» الشهيرة للكاتب
الفرنسي أنطوان دو سان أكزوبيري ،وقصة
فتاة صغيرة وعالقتها بأمها .وهذه السنة،
تشمل فئة «البانوراما الدولية» عددًا كبيرًا
مــن األف ــام الـتــي عــرضــت ضمن «مهرجان
كــان» هــذه السنة ،أبــرزهــا «ديـبــان» الحائز
جائزة السعفة الذهبية في «ك ــان» .شريط
الـفــرنـســي ج ــاك أوديـ ــار املـسـتــوحــى جزئيًا
م ــن «رس ــائ ــل فــارس ـيــة» للمفكر الفرنسي
مونتسكيو ،يــروي قصة جندي سابق في
صفوف املتمردين في سيرلنكا ،يلجأ إلى
فــرنـســا متقمصًا هــويــة رج ــل مـيــت برفقة
عــائ ـلــة وه ـم ـيــة ب ـح ـثــا ع ــن ب ــداي ــة ج ــدي ــدة.
أيضًا من السينما الفرنسية ،يعرض فيلم
التشويق «التحقيق» لفنسان غارنك الذي
ي ـت ـن ــاول ق ـض ـيــة ك ـل ـيــرس ـتــريــم .ولـلـسـيـنـمــا
الهندية حـضــور ملفت مــن خــال التجربة

اإلخراجية األولى لنيراج غايوان «ماسان»
أو «تـحـلـيــق م ـن ـفــرد» الـ ــذي ح ــاز جــائــزتــن
ض ـم ــن ف ـئ ــة «نـ ـظ ــرة م ـ ــا» ف ــي «ك ـ ـ ـ ــان» .كـمــا
تتوغل أفــام أخــرى في صــراع اإلنـســان مع
الطبيعة كما «تاكلوب» للبريانتي مندوزا
أو في طبيعة اإلنـســان األكثر وحشية كما
فــي وثائقي «سـبــاق اإلن ـقــراض» لألميركي
لوي بسيهويوس الذي يشرح دور اإلنسان
في اندثار بقية األجناس الحية في العالم،
باإلضافة إلــى وثائقي «آيـمــي» عن املغنية
الــراحـلــة آيمي وايـنـهــاوس للمخرج آسيف
كاباديا .من األفالم امللفتة نذكر «أنطونيا»
لاليطالي فرديناندو تشيتو فيلومارينو
ع ــن سـ ـي ــرة الـ ـش ــاع ــرة أن ـط ــون ـي ــا بــوت ـســي،
والدراما الكوميدية «جراد البحر» لليوناني
ي ــورغ ــوس الن ـت ـي ـمــوس الـ ــذي ف ــاز بـجــائــزة
لجنة التحكيم في «مهرجان كان» ،و»رحلة
إلى الشاطىء» للياباني كيوشي كوروساوا
الــذي حــاز عنه جائزة أفضل مخرج ضمن

فـئــة ن ـظــرة م ــا ف ــي «م ـهــرجــان ك ـ ــان» .أضــف
إل ــى ذل ــك فـيـلــم «واس ـ ــب» لـلـســويـســري من
أص ــل لبناني فيليب ع ــودة دور .وف ــي ظل
غ ـيــاب مـســابـقــة األفـ ــام ال ـش ــرق األوسـطـيــة
ال ــروائ ـي ــة ،تحضر السينما اللبنانية في
مسابقة األفالم الوثائقية من خالل “عجالت
الحرب“ لرامي قديح الذي يتبارى مع أفالم
أخرى كـ «حضور أسمهان الذي ال يحتمل»
لألردنية عزة الحسن و»السباقات» للكندية
مــن أص ــل فلسطيني آمـبــر ف ــارس ،والفيلم
التركي الناطق بالكردية “كــان يا ما كان“
ل ـكــاظــم أوز ،و»ال ـ ـجـ ــريـ ــدي» مل ـح ـمــد أحـمــد
السيد علي من مصر .لكن الحضور األكبر
لـلـسـيـنـمــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو ض ـمــن مـســابـقــة
األفالم القصيرة .إذ يعرض «سايبة» لباسم
بريش ،و»هيدا أنا» إليلي سمعان ،و»لبني
ما يجوا» لكارمن بصيبص ،و»سمير شيخ
الشباب» لكريستيل يونس ،باإلضافة إلى
العديد من األفــام األخــرى أبرزها «الطفل»

ل ــإي ــران ــي ع ـل ــي أص ـ ـغـ ــري ال ـ ــذي س ـب ــق أن
فـ ــاز ف ـي ـلـمــه ال ـق ـص ـيــر اإلس ـت ـث ـنــائــي «أك ـثــر
مــن ســاع ـتــن» بـجــائــزة أف ـضــل فيلم شــرق
أوسطي قصير في املهرجان العام املاضي،
و»الطفل والخبز» للمغربي محمد غومان.
وم ــن ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ،ن ـشــاهــد «ص ـيــاد
سـ ـ ــيء» ل ـس ـه ـيــم ع ـم ــر ال ـخ ـل ـي ـفــة .ويـخـتـتــم
امل ـه ــرج ــان ب ـ ـ «س ـمــانــي م ـ ــاالال» لــأمـيــركــي
دي ـف ـيــس غــاغــان ـهــايــم ع ــن ح ـي ــاة الـنــاشـطــة
فائزة
الباكستانية ماالال يوسفزاي أصغر ّ
بجائزة نوبل للسالم .وأشارت نوفل إلى أنه
«يفترض أن تكون لجنة التحكيم برئاسة
ال ـك ــات ــب وامل ـ ـخـ ــرج ال ـف ــرن ـس ــي ســانـت ـيــاغــو
أمـيـغــوريـنــا ،وامل ـخــرج االمـيــركــي جــونــاثــان
ن ــوسـ ـيـ ـت ــر ،وال ـ ـكـ ــاتـ ــب االم ـ ـيـ ــركـ ــي مــاي ـكــل
غرينبرغ ،والـنــاقــدة النمساوية الكسندرا
زاويــا ،واملخرجة واملمثلة التونسية دوريا
ّ
سفيتالنا عاشور ،لكن حضور هؤالء بات
رهن التطورات الحاصلة في لبنان».

