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النبطية تعانق «صوت» أميمة الخليل

يوميات ناقصة

َّ ُ
ضيعت بالدًا

آمال خليل
في محطتها الثانية بعد بيروت ،حلت أسطوانة «صــوت» ألميمة
الخليل وموسيقى مرسيل خليفة بمرافقة «كورال الفيحاء» على
النبطية أول من أمس .إطاللة إليصال الـ «صوت» إلى الذواقة في
املــدن أو األريــاف ،ضمن جولة ستحمله إلى بعقلني ثم صيدا ثم
صــور ثــم البقاع ثــم طرابلس كــان حضور أميمة الخليل األخير
في النبطية ،منسجمًا مع آذار .حاضرة جبل عامل تفقه جيدًا
صوت من غنت «أرض الجنوب» ،في هذا الوقت من العام تحديدًا.
فصوتها كــان حــاضـرًا فــي مواجهة االجتياح اإلسرائيلي األول
للجنوب في  14آذار (مــارس)  1978وإحياء ليوم التضامن مع
الجنوب والبقاع الغربي طوال  22عامًا حتى التحرير ،مثلما كان
حاضرًا للبكاء على مجزرة أطفال الباص املدرسي في يوم عيد
األم ولالحتفال بعمليات املـقــاومــة فــي ســاحــة الحسينية وضـ ّـد
مواقع العدو في الدبشة وعلي الطاهر وسهل امليذنة .مساء السبت
الفائت ،عادت أميمة إلى النبطية بصوت مختلف .طفلة «عصفور
طل من الشباك» ،عــادت بعد أربعني عامًا «واعـيــة وراش ــدة» كما
كتبت عـلــى غ ــاف أسـطــوانــة «ص ــوت» الـتــي عـ ّـبــأت فــي أغنياتها
مخزونًا غنائيًا وموسيقيًا وشعريًا بدأ في عمر  13عامًا مع فرقة
«امليادين» ملرسيل خليفة عام .1979
قدمت الخليل عينة من «صــوت» بمرافقة فرقة «كــورال الفيحاء»
بقيادة مؤسسها املايسترو باركيف تسالكيان .على مسرح
«ثانوية حسن كامل الصباح» في النبطية ،اعتلت الخليل لتنشد
مختارات من «صوت» .لم تسبقها أوركسترا ،بل  38شابًا وفتاة
تـقـمـصــوا أصـ ــوات اآلالت املــوسـيـقـيــة ،لـيـبـثــوا أن ـغــام خليفة التي
تنقلت بــن الهارمونية الكالسيكية واملـقــامــات العربية .أعضاء
«كورال الفيحاء» تحلقوا حول أميمة وعزفوا وأنشدوا السوبرانو
وامليدزو سوبرانو واآللتو والكونترآلتو والكونتر تينور والتينور
والباريتون والـبــاص .ليس مستغربًا أن تبرع الخليل في تحدي
«أكابيال» املعتمد في أغنيات األسطوانة الـ  .11فالفن اإليطالي الذي
يستغني عن مصاحبة اآلالت املوسيقية ويعتمد على السوبرانو
البشري ،أسلوب غناء ينسب لها .ويستحضر «صوت» ()2019
ص ــوت أمـيـمــة فــي غـنــائـيــة «أح ـمــد ال ـعــربــي» ال ـتــي أن ـشــدت بعض
مقاطعها من دون مصاحبة موسيقية ،عندما كانت في الثامنة
عشرة .مؤسس الفرقة وقائدها املايسترو باركيف تسالكيان
كـشــف بـعــض أسـ ــرار «األل ـب ــوم الـتــاريـخــي األول مــن نــوعــه الــذي
يستخدم التوزيعات البوليفونية في املقامات العربية وعلى طريقة
األكابيال بالتسجيل الطبيعي واملـبــاشــر» .فاألسطوانة التي بدأ
التحضير لها منذ عام  ،2010كانت نتاج عامني متواصلني من
تــدريــب «ك ــورال الفيحاء» بفروعها الـثــاثــة :طــرابـلــس (تأسست
فــي  )2003وبـيــروت (تأسست فــي  )2016والـقــاهــرة (تأسست
في  .)2017نتاجها كان أداء حيًا لألغنيات ألميمة والكورال في

نزيه أبو عفش

خالل الحفلة (علي عميص)

إحــدى القاعات فــي طرابلس .تغلغلت موسيقى خليفة وتوزيع
إدوار طويركيان في 11قصيدة بالفصحى واللهجة العامية لكل
من محمود درويــش ومنصور الرحباني وزاهــي وهبي ومــروان
مخول وتاال حيدر وعبيدو باشا وجوزيف حرب والياس لحود
ولويس خليفة ويوحنا قمير .جميع املقاطع الشعرية اختارها
خليفة ،باستثناء قصيدة «أن تحب» للشاعر الفلسطيني مروان
مـخــول الـتــي اختارتها الخليل .وهـبــي كــان حــاضـرًا لالحتفاء بـ
«صوت» الذي ساهم فيه بقصيدته «تتبرج ألجلي» التي وضعها
قبل عشرين عامًا.
ً
ليس «صوت» عمال نخبويًا ،ال يخرج من عتبات املسارح الكبرى.
أمـيـمــة النخبوية لــم تغير عــادتـهــا الـتــي صبغت معظم حياتها.
«بدأت مسيرتي بالتنقل مع فرقة «امليادين» بني األرياف وأقاصي
املناطق ،ليس في لبنان فقط ،بل في العالم العربي حيث كان من
يستضيفنا ،يستغرب العناء الذي بذلناه لنأتي إليهم» .أسطوانتها
تكريم لذواقة املوسيقى التي ارتبطت عنوة بنمط طبقي محدد.
«ك ـ ــورال الـفـيـحــاء تـثـبــت قـ ــدرة املــوسـيـقــى عـلــى تـخـطــي املـنــاطــق
والطبقات .أفرادها من الفقراء والالجئني الفلسطينيني والعراقيني
والنازحني السوريني الذين لم يكن بمقدور عائالتهم أن توجههم
نحو الفنون» .بتتويج مسيرة األربعني عامًا ،نجحت الخليل في
برهنة ّأن «األصوات البشرية هي األوركسترا».
مرت أميمة في «ثانوية الصباح» في النبطية بدعوة من املجلس
و«جمعية التنمية لإلنسان والبيئة» و«جمعية تـقــدم امل ــرأة» في
النبطية وجمعية «بيت املصور» في لبنان .في السابق ،اعتادت
أن تشدو في حديقة مقر «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي» في
النبطية القديمة .لكن مالك البيت التراثي القرميدي في حي امليدان
ّ
استعاده .وضب املجلس أغراضه وانتقل إلى أماكن كثيرة ،يوزع
عليها أنشطته واحتفاالته.
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بيبلوس ...سحر األلوان في موسم الورود

صباح فخري:
سيرة وتراث

الموسيقى الصوفية
تصدح في «أونوماتوبيا»

تدعو دار «هاشيت أنطوان»
والكاتبة شذا ّ
نصار لحضور ندوة
وتوقيع كتاب «صباح فخري
(الصورة) ـ سيرة وتراث» في
 28آذار (مارس) الحالي في «دار
ّ
يتحدث في
النمر للفن والثقافة».
الندوة الكاتب والناقد املوسيقي
الياس سحاب ،واإلعالمي رفيق
نصرالله ،والفنان غدي الرحباني،
وصاحبة اإلصدار ،واملغني أنس
صباح فخري .على الرغم من
تخصصها في مجال الكيمياء
الحيويةّ ،
تشربت ابنة حلب
حب املوسيقى والفن التشكيلي
واألدب ،إذ شاركت عام  1967في
تأسيس أول فرقة عزف للفتيات
بقيادة سهيل الرفاعي في حلب،
ودرست العزف على الكمان،
وشاركت في املسرحية الشعرية
«أخت الشهيد» من شعر محمود
درويش ويوسف الخطيب

غدًا الثالثاء ،يستضيف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشرفية) أمسية
موسيقية صوفية تتألف
من قوالب عثمانية قديمة
(البشرف ،السماعي) ،فيما
ّ
تتخللها بعض اإلضافات
واالرتجاالت .يحيي السهرة
املوسيقيون :تمام سعيد
(عود) ،وإبراهيم كدر (ناي)،
ورامي الجندي (إيقاع ـ
الصورة) .تأتي الحفلة في
سياق املواعيد الفنية ّ
املنوعة
التي ينظمها هذا الفضاء
البيروتي ،وكما جرت العادة
يعود ريعها لدعم برنامج
«أونوماتوبيا» لتطوير
املهارات املوسيقية.

الخميس  28آذار ـ  17:30ـ «دار النمر
(كليمنصو ـ بيروت) .لالستعالم:
01/367013

أمسية موسيقية صوفية :غدًا
الثالثاء ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (السيوفي ـ األشرفية/
بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/398986

كما جرت العادة في السنوات األخيرة،
تتشارك «مهرجانات جبيل الدولية»
و«مجموعة العمل املحلي ـ الطريق
الروماني جبيل» (بالتعاون مع بلدية
جبيل) األسبوع الحالي تنظيم سوق
األزهار واملنتجات املحلية في املدينة
اللبنانية الساحلية الساحرة ،بني
الساعة العاشرة صباحًا والعاشرة
ً
مساء .في الفترة املمتدة بني 22
و 24آذار (مارس) الحالي ،سيكون
البرنامج مكتظًا طبعًا ،بدءًا من دورات
الرسم والزيارات اليومية املنظمة،
مرورًا بمعرض حرفي (فخار وشمع
وصابون وتطريز…) وآخر للرسم
(اندريه كلفايان ورانيا نمر وباسكال

أسود» وثالت للنحت (جورج
ً
ّ
املر) ،وصوال إلى معرض املنتجات
التقليدية املحلية (مونة بلدية،
ودبس ،وعسل ،ومرصبان ،وكركة
ً
للعرق ،وصناعة الصابون) ،فضال
عن ّ
حصة وافرة للحفالت املوسيقية
ّ
املنوعة .يشهد الحدث مشاركة واسعة
من ِقبل أصحاب املشاتل والحرفيني
والرسامني والفنانني واملغنني.
«سوق األزهار واملنتجات املحلية» :بني
الجمعة  22واألحد  24آذار ـ من الساعة
ً
مساء ـ
العاشرة صباحًا حتى العاشرة
حدائق السوق القديم (مدينة جبيل ـ شمال
بيروت) .لالستعالم03/257450 :

من الحمرا....
«هنا القدس»!
«هنا القدس» هو عرض
موسيقي ـ غنائي مستوحى
من أجواء إذاعة «هنا القدس»
التي تأسست في عام ،1936
يحتضنه «مترو املدينة» في
 ّ 2و 30نيسان (أبريل) املقبل.
إنها ثاني إذاعة عربية بعد
«هنا القاهرة» ،وكانت آنذاك
منبرًا ألهم الفنانني العرب،
أمثال أم كلثوم وأسمهان وعبد
الوهاب وثريا قدورة وماري
عكاوي ويحيى السعودي… في
الحفلتني املرتقبتني موشحات
وأدوار وطقاطيق وأغنيات دينية
وتراثية ومونولوجات ،باإلضافة
إلى موسيقى آلية (سماعي،
لونغا) ،مع :سلوى جرادات (غناء
ـ الصورة) ،وسام ّ
دبول (قانون)،
وفراس عنداري (عود)ّ ،خضر
رجب (كمنجة) ،وراغد نفاع
(تشيللو) ،وملى قاسم (إيقاع).
الثالثاء  2و 30نيسان ـ  21:30ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753021

