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مايا حبيقة تنثر «ورودها» في صيدا
بشير صفير
بعد م ــرور خمس سـنــوات على إصــدارهــا األول ،وتقديم
ح ـف ــات عـ ــدة س ـب ـقــت وت ـل ــت هـ ــذه امل ـح ـطــة املـفـصـلـيــة في
مسيرتها الفنية ،تلتقي املغنية اللبنانية الشابة مايا حبيقة
جمهور األغنية الـجـ ّـادة ،غير التجارية ،في أمسية وحيدة
تقام عند الثامنة من مساء اليوم في متحف الصابون في
مدينة صيدا .تقف حبيقة اليوم عند النقطة التي تقع بني
ّ
«الغني عــن التعريف» و«املـغـمــور» .إذ ّأمـنــت لها تجربتها
ّ
الخاصة انتشارًا بني جمهور املسارح ومتذوقي ّاملوسيقى،
ّ
لكنه لم ّ
يتعداه بشكل ملفت ،بسبب ّ
التمسك بخط فني عام
ٍ
ال ّ
يهم اإلع ــام التقليدي أو الحديث (الشعبوي بغالبيته
الساحقة) الـقــادر على إيصال هــذا املـشــروع إلــى شريحة
واسعة من الناس ،لبنانيًا وعربيًا .هــذا ليس تقييمًا فنيًا
ٌ
لنتاج مايا حبيقة بقدر ما هو توصيف ملالمحه .بمعنى
آخر ،التجارب االستهالكية تجمعها قواسم مشتركة ّ
عدة،
أبــرزهــا القبح والسطحية ،لكن الـتـجــارب ال ـجـ ّـادة ال يمكن
وصـفـهــا ،جميعها ،بـمــا هــو عـكــس ذل ــك ،أي عـكــس القبح
والسطحية .قد تكون غير تجارية وركيكة أو غير تجارية
وممتازة ،لكن القاسم املشترك بينها أن َجميعها ال يحظى
بفرصة تقييم ّشعبية عامة ،وهذا ظالم لط َرفي العمل الفني،
أي مبدعه ومتلقيه.
أصـ ــدرت مــايــا حـبـيـقــة ألـبــومـهــا األول «ورد» ع ــام 2013
بالتعاون مع شقيقها جاد الذي كتب ّ
ولحن جميع األغنيات
في العمل وشارك في توزيعها موسيقيًا (إلى جانب عازف
ّ
راق
البيانو ناريغ عباجيان) .إنه ألبوم مشغول بهم فني ٍ
وشغف في الشعر الشعبي واملوسيقى بمعناها األصيل،
املشوه .هذه ّ
غير ّ
النية السليمة والسكة الصحيحة واملهنية
ً
ف ــي الـعـمــل ال تـنـتــج ب ــال ـض ــرورة أع ـم ــاال ال تـحـتـمــل بعض
املالحظات السلبية (بعضها تنفيذي بسبب غياب الدعم
مــن جــانــب منتجني لــم تـعــد تعنيهم األع ـم ــال املـحـتــرمــة)،
لكنها تـ ّ
ـؤســس بالتأكيد لثقافة سمعية افتقدها الـعــرب.
لناحية الكلمة ،تميل أغنيات حبيقة إلى اللغة «الطبيعية»،
ّ
الحقيقية والعفوية ،مع قليل من الصور الشعرية ،املوفقة
غالبًا .لكن ّ
ربما يؤخذ على األلبوم تمحوره ،عمومًا حول
َّ
مــوضــوع واح ــد :الخيبة العاطفية (مـُّـن جهة امل ــرأة) املعبر
عنها بالعتب أو بانتهاء العالقة أو توقع انتهائها أو إنهائها
ّ
موسيقيًا ،تتمتع األل ـحــان بسالسة
أو رف ــض ترميمهاّ .
نضج
إلى
يفتقر
بعضها
لكن
ي،
والتلق
وسهولة في املقاربة
ّ ٍ
سيأتي في املستقبل مع املمارسة وتوسيع رقعة االطالع
على أنماط موسيقية مختلفة ومتباعدة .في السياق ذاته،

لكن لناحية التوزيع (أو اإلعــداد أو اإلنتاج بمعناه الغربي،
أي وض ــع ت ـصـ ّـور مــوسـيـقــي لــأغـنـيــات وتــأمــن تنفيذه)
فـجـمـيــع ال ـع ـنــاويــن تـنـتـمــي إل ــى مـنـظــومــة سـلـيـمــة لناحية
املقاربة الشكلية ،أي الخط الـعــام .ضمن هــذا الخط العام،
املشكلة ال تكمن بما هو «حاضر» في التوزيع ،لكن بما هو
«غــائــب» ،والسبب له عالقة بالتأكيد في نقص اإلمكانات
املــاديــة ،أي اإلنـتــاج بمعناه الـعــربــي .فاألغنيات ،تغيب عن
ُ
ّ
ص َرت املرافقة
معظمها املقدمات واللوازم املوسيقية واخت ِ
ّ
املوسيقية فيها إلى حدها األدنى (تصل إلى مرافقة بيانو
ّ
على الطريقة الرومنطيقية ،تذكر بالليدر عند شوبرت).
وهذا يصلح لتأمني بعض الحميمية التي يحتاجها املعنى،
لكن طغيان هذا الجو يضع املستمع في مزاج واحد ،وهذا
لــه حسناته وسيئاته (أبــرزهــا ُ َأن العمل يوحي كأنه غير
نهائي لوال التنفيذ املوسيقي املتقن) .كذلك ،غياب اإليقاع،
بمعناه الصوتي ،أي اآلالت القرعية (باستثناء في املحطة
الشرقية الوحيدة) له حسناته وسيئاته (في هذا الزمن!).
وهنا يمكن اللجوء إلى آالت غير مألوفة وليس بالضرورة
إلى الطبلة أو الدرامز ،لكن النبرة القرعية ضرورية أحيانًا
في تلوين األغنيات ،ولو انتمت معظم األغنيات ،جذورًا ،إلى
تجارب غنائية أوروبية وأميركية في فترة ما بني الحربني
العامليتني.
ّ
من صوتها الرقيق واملهذب وأخالقها العالية وخجلها الذي
املنقرض ،سنسمع الليلة من مايا
ينتمي إلى زمن البراءة
ِ
حبيقة أغنيات عدة من ألبومها «ورد» ،باإلضافة إلى بعض
الكالسيكيات اللبنانية والعربية وثــاث أغنيات من ألبوم
جديد.
أمسية مايا حبيقة 20:00 :مساء الـيــوم ـ ـ متحف
الصابون (صيدا ـ جنوب لبنان)

ّ
ّ
«بيروت ترنم» على أنغام التشيلو والبيانو
ّ
وص ـ ــل م ـه ــرج ــان «ب ـ ـيـ ــروت تـ ــرنـ ــم» إل ــى
أسبوعه األخير .الليلة أمسية استثنائية
مــن فئة موسيقى الحجرة ّالكالسيكية
الغربية التي تجمع آلتي التشيلو والبيانو
ُ َ
األعمال في كل
عشرات
ّ
في ثنائي ك ِتبت له ّ
لهذه
العصور (معظم املؤلفني الكبار ألفوا ّ
التركيبة ،باستثناء موزار) .على التشيلو
ال ـفــرن ـســي امل ــرم ــوق ه ـن ــري دوم ــارك ـي ــت
(الـصــورة) الــذي ُيعتبر من أبــرز الوجوه
املــدعـ ّـوة إلــى املهرجان هــذه السنة ،تمامًا
كـشــريـكــه ف ــي األم ـس ـيــة ،عـ ــازف الـبـيــانــو
الروسي ألكسي َفولودين الذي يأتي من
ّ
ال ــدرب الـتــي أوصــلــت إلــى «بـيــروت تــرنــم»
مواطنيه وزمالءه في املهنة (إذ ّ
يعد ُملفتًا
الحضور الروسي في الــدورات السابقة،
عن فئة العزف على البيانو).
ً
ال ـث ـنــائــي س ـي ــؤدي ف ــي األم ـس ـي ــة أع ـم ــاال
شهيرة من الريبرتوار ّ
الغني (كما أشرنا
أعــاه) الــذي يفتح الباب على العديد من
االحتماالت ،باإلضافة إ ّلــى األعمال التي
يـمـكــن تــولـيـفـهــا لـلـتـشـيــلــو وال ـب ـيــانــو من
أش ـكــال أخ ــرى كـمــا هــي ال ـحــال بالنسبة
َ
املقطوعتني اللتني تفتتحان َ
قسمي
إلــى
الـبــرنــامــج .ففي مستهل األمسية يـ ّ
ـؤدي
ال ـث ـن ــائ ــي ح ــرك ــة م ــن س ــون ـ ّـات ــة مـكـتــوبــة
باألصل للكمان (بدل التشيلو) والبيانو،
وه ــو ع ـمــل م ـش ـتــرك ب ــن ث ــاث ــة مــؤلـفــن
رومنطيقيني أملــان ،اختار الرجالن منها
الحركة الثالثة التي تحمل توقيع يوهانس
بـ ــرامـ ــز .م ــن ع ـن ــد ب ــرام ــز أيـ ـض ــا ي ــؤدي
دومــارّك ـيــت /فــولــوديــن الـســونــاتــة األول ــى
َ
للتشيلو والبيانو (كتب برامز سوناتتني
م ــن هـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع) ،وهـ ــي ع ـم ــل غ ــاي ــة فــي
الجمال والشهرة ،يليه ،بعد االستراحة الـ
«فوكاليز» الشهير للروسي رخمانينوف
الـ ـ ــذي ي ـل ـت ـفـ ّـت إلـ ـي ــه م ـع ـظــم املــوس ـي ـق ـيــن
ليتناسب مع التركيبة
واملغنني ،ويولفونه
ّ
املـطــروحــة ،وهنا التشيلو والبيانو .فهو

ب ــاألص ــل ع ـمــل غ ـنــائــي م ــن دون ك ــام،
ك ـمــا ي ـ ـ ّـدل ع ـن ــوان ــه ،ل ـص ــوت (س ــوب ــران ــو
عـ ـم ــوم ــا) مـ ــع م ــرافـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ــان ــو ،لـكـنـنــا
ن ـجــده بــأش ـكــال مختلفة (أعـ ـ ّـد بعضها
نفسه) مع أو ّمن دون غناء.
رخمانينوف َ َّ
أم ــا النسخة املــول ـفــة للتشيلو والـبـيــانــو،

فـتـحـ ّمــل ف ــي األسـ ـ ــاس تــوق ـيــع أس ـط ــورة
التشيلو الــروســي الــراحــل مستيسالف
روستروبوفيتش .القسم األول األملاني
ـان روس ــي.
مــن األمـسـيــة يـقــابـلــه قـسـ ٌـم ث ـ
ٍ ُ ََ
إذ بعد «فــوكــالـيــز» رخمانينوف تختتم
األمسية بالسوناتة الوحيدة التي تركها
املــؤلــف الــروســي مــن الحقبة السوفياتية
ديمتري شوستاكوفيتش ،لتكون العمل
«األحــدث» (لناحية املناخ املوسيقي) في
األمسية التي تستضيفها كنيسة «مار
مارون» في الجميزة (بيروت).
ّ
هنري دوماركيت (تشيلو) وألكسي
فــولــوديــن (ب ـيــانــو) :الـلـيـلــة  20:00ـ ـ
كنيسة «م ــار مـ ــارون» (الـجـمـيــزة /
بيروت)

هند أبي اللمع ...تحية إلى «أميرة» الشاشة الصغيرة

بيتي توتل
«عيدية» مسرحية»
في مناسبة األعيادُ ،يعاد تقديم
ثالثة عروض من «فريزر» (كتابة
وإخراج بيتي توتل /الصورة) على
خشبة «مسرح دوار الشمس» أيام
 27و 28و 29كانون األول (ديسمبر).
العرض الذي يشارك في بطولته
ّ
(إلى جانب توتل) كل من آغوب
درغوغاسيان ،وجاك مخباط وهشام
ّ
خداج (على املسرح)؛ وعبر السكايب
جوزيان بولس ،كاتي يونس ،جالل
الشعار ،سيريل جبر ،نادر موصللي،
سامر سركيس ونتالي فريحة،
يعكس واقع العائلة اللبنانية
ّ
املشتتة بني غربة واغتراب نتيجة
األوضاع املعيشية الصعبة .ورغم
ّ
تصور
جدية الطرح والتيمة التي
انعكاسات الهجرة على العائلة
ّ
الواحدة ،إال أن العمل كوميدي
مسبوك بعناية ليقدم قضية
إنسانية معقدة بطريقة مضحكة
ّ
ومسلية.
«فريزر» 27 :و 28و 29كانون األول
(ديسمبر) ـ «مسرح دوار الشمس»
(الطيونة) ـ لالستعالم01/381290 :

منذ  28عامًا ،غادرتنا «أميرة الشاشة
الفضية» هند أبي اللمع (،)1942-1990
بعد إصابتها بـمــرض ن ــادر .منذ ذلك
الـ ــوقـ ــت ،ل ــم ي ـس ـت ـعــد أح ـ ــد ب ـط ـلــة «أل ــو
حـيــاتــي» الـلـهــم بــاسـتـثـنــاء التلفزيون
الرسمي الذي كان أحيانًا يعيد عرض
ب ـع ــض أع ـم ــال ـه ــا ال ـ ـخـ ــالـ ــدة .ب ـم ـب ــادرة
خاصة وتمويل ذاتيَّ ،
أحب الصحافي
ربيع دمج توجيه تحية إلى أبي اللمع،
عبر وثائقي قصير ( 30دقيقة) ،يحاول
اإلح ــاط ــة ب ـجــوانــب غـيــر م ـعــروفــة لــدى
الجمهور ،وأخرى ّ
تخص لحظات أليمة
وف ــرح ــة عــاشـتـهــا ال ــراح ـل ــة ،م ــع إع ــادة
تمثيل لبعض املواقف التي اختبرتها.
يروي «األميرة» (إعداد وإخراج ربيع
دمج ـ ـ تصوير ومونتاج حسن مهدي)
ظــروف وفــاة هند أبــي اللمع ،إبــان ما
ّ
سمي بـ «حرب اإللغاء» ( ،)1990وكيف
طغت أص ــوات املــدافــع حتى على نبأ
رح ـي ـل ـه ــا .مـ ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض م ـقــاطــع
وص ــور ن ــادرة مــن األرش ـي ـ ّـف ،يـحــاول
دمج استرجاع مسيرة املمثلة الرقيقة،
عبر شهادات لشخصيات ّ
مقربة منها.
س ـنــرى كـيــف وق ـفــت الـفـنــانــة الكبيرة
سميرة توفيق إلى جانبها ،ورافقتها
في مرضها وسفرها إلى لندن ،مرورًا
بشهادة أخيها غير الشقيق ،طوني
ّ
أبو الروس ،الذي يتحدث عن تفاصيل
حياتها ،ومسيرتها املهنية ّ
وتدرجها،
إل ــى جــانــب حـضــور جــورجـيــت ثابت
الفنانة التي رحلت قبل أشهر قليلة.
كــانــت ثــابــت صديقة هند أبــي اللمع،
وعليمة بكل أســرارهــا ،وت ــروي كيف
أن فريد األطــرش كان له اليد الطولى
في جمعها مع هند لتضحيا بمثابة

أختني أكثر من كونهما صديقتني .في
الشريط أيضًا ،شهادة ملـ ّ
ـدبــرة منزلها
«أمل» (سورية الجنسية) ،التي عملت
لــدي ـهــا ح ـتــى وف ــات ـه ــا .سـتـتـحــدث عن
هند اإلنسانة واألم ،واملــرأة التي تكره
االخـ ـ ـت ـ ــاط االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .أمـ ـ ــا ضـيـفــة
ال ـف ـي ـلــم ،ال ـف ـنــانــة امل ـخ ـضــرمــة سـمـيــرة
ب ـ ـ ـ ـ ــارودي ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ثـ ــانـ ــي أقـ ــرب
صديقة ألبي اللمع ،من الوسط الفني،
فـسـتــروي مــواقــف مـمــزوجــة بالطرافة
والـحــزن ،وتكشف طباع بطلة «عــازف
الليل» التي تميل إلى املزاجية والطيبة
ّ
يتضمن الشريط ،لقطات
في آن .كذلك،

خاصة مــن جـنــازة «األم ـي ــرة» ،التي لم
ّ
يـتـمــكــن «تـلـفــزيــون لـبـنــان» وقـتـهــا من
تـصــويــرهــا ،ن ـظ ـرًا لـلـمـعــارك الـضــاريــة
ال ـت ــي ك ــان ــت مـحـتــدمــة آن ـ ـ ــذاك .الــرحـلــة
األخيرة من األشرفية إلى مسقط رأس
زوج ـهــا أن ـطــوان ريـمــي فــي «كفرحتا»
ُ
(زغ ــرت ــا) ،ســتـعــرض للمرة األول ــى في
الفيلم .رغم عدم تحديد ّموعد لعرض
سيشارك
الفيلم على الشاشة املحلية،
ّ
«األم ـ ـ ـيـ ـ ــرة» فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ــات مـحــلـيــة
وإقليمية عــدة مــن ضمنها «مهرجان
بعلبك السينمائي» ،و«مهرجان دمشق
لألفالم القصيرة».

الدبكة «والعة»
في «غراند فاكتوري»
ضمن مشروع «دبك» (،)Dabaka
الذي تنظمه جمعية Red Oak
(مؤسستها نادين أبو زكي) ،ويعد
منصة للتبادل الفني والثقافي
بني موسيقيني سوريني ولبنانيني
للعمل سوية على إنتاج عمل فريد
وإصدار ألبوم وتقديم حفالت
موسيقية ،تقام أمسية الليلة في
«غراند فاكتوري» بمشاركة سامر
صائم الدهر ،وخالد عمران ،وسيم
بو ملهم ووائل قديح ،باإلضافة إلى
تجربة بصرية مميزة لجوان باز.
ّ
في هذا العرض ،يوظف الفنانون
ومواهبهم إلعادة إحياء
شغفهم
ّ
«الدبكة» التي تمثل التراث املشرقي
املشترك ضمن سياق معاصر.
ويهدف مشروع «دبك» إلى تحفيز
الحوار بني الفنانني على الساحة
الثقافية وتعزيز املعرفة بشأن الدور
ّ
الفريد الذي يلعبه الفن في جمع
الناس معًا.
«دبك»  21:30 :مساء اليوم ـ «غراند
فاكتوري» (الكرنتينا ـ بيروت) ـ
لالستعالم03/703371 :

