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ثقافة وناس

على الغالف

ّ
«القديس العبقري» نجم اليوبيل الفضي

أوركسترات وجوقات ومغنون وعازفون أعجوبة جمالية ال تتكرر!
بشير صفير
رح ــل يــوهــان سيباستيان ب ــاخ عــام
ّ
 .1750هـ ـك ــذا ،ش ــك ــل م ـط ـلــع األل ـف ـيــة
الثالثة محطة استثنائية في تاريخ
امل ــوس ـي ـق ــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة،
إذ تــزامــن مــع الــذكــرى الـ ــ 250لرحيل
املـ ــؤلـ ــف األملـ ــانـ ــي ال ـ ــذي ج ٌـ َّـم ــل وج ــه
كوكبنا ،كما لم يفعل مؤلف آخــر أو
نح ٌ
ام أو ّ
رس ٌ
ّ
ات أو ٌ
ٌّ
مسرحي أو
أديب أو
َّ
ٌ
مهندس .تحضر ناشرو األسطوانات
واملـهــرجــانــات واملــوسـيـقـيــون وحتى
ّ
الكتاب ،فوضعوا الخطط لالحتفاء
ّ
باملناسبة ،كل على طريقته وبحسب
موقعه .بعبارة أخرى ،الــ 2000كانت
ـاخ ب ــام ـت ـي ــاز .ف ــي ل ـب ـن ــان لــم
س ـن ــة ب ـ ـ ّ
يـكــن مـتــوقـعــا مــن أح ـ ٍـد إن ـجــاز تحية
محترمة إلــى ب ــاخ ،ســوى «مهرجان
ّ
البستان» ،لكنه لم يفعل إل جزئيًا.
ّ
ّ
ع ـ ــام ـ ــذاك ،غ ــل ــب م ـن ــظ ـم ــو امل ـه ــرج ــان
ال ـش ـت ــوي — الـ ـ ــذي ك ـ ــان ق ــد انـطـلــق
ق ـبــل س ــت سـ ـن ــوات — حـ ــدث حـلــول
أل ـف ـي ــة جـ ــديـ ــدة ث ــالـ ـث ــة ،ع ـل ــى ذكـ ــرى
بــاخ .تماهى إذًا العنوان العريض لـ
«الـبـسـتــان» مــع هــذا املفصل الرقمي
ف ــي ال ــروزن ــام ــة الــزم ـن ـيــة ،لـكــن كــانــت
ثمة التفاتة إلى ذكرى غياب مهندس
املــوسـيـقــى األك ـبــر فــي ال ـبــرنــامــج ،إذ
َ
ُح ـج ــزت حـصــة األس ــد فـيــه ألعـمــالــه.
بعض أمسيات تلك الدورة ّ
خصصت
بــالـكــامــل ل ـبــاخ ،وف ــي بعضها اآلخــر
ُ
ط ـ ِّـع ــم ال ـبــرنــامــج ب ـع ـمـ ٍـل أو أك ـثــر من
ريبرتواره إلى جانب أعمال مؤلفني
آخرين .نذكر من هذه األعمال أبرزها:
الـ ـ ـ «مــاغ ـن ـي ـف ـي ـكــات» ،ال ـبــرنــدن ـبــورغ
كــون ـشــرتــو رق ــم  ،3كــون ـشــرتــو آلـتــي
كمان ،أعمال للكمان املنفرد« ،كانتاتا
القهوة» (وهو عمل غنائي غير ديني
مــن فـئــة ال ـ ـ «كــان ـتــاتــا» ،ذو مــوضــوع
خفيف وشعبي يتناول انتشار «آفة»
ش ــرب الـقـهــوة الـتــركـيــة فــي املجتمع
األمل ـ ــان ـ ــي فـ ــي ذاك الـ ـ ــزمـ ـ ــن) ،أعـ ـم ــال
لألرغن ،املتتالية األوركسترالية رقم
 2وغير ذلك.
من شهدوا إطــاق الــدورة عــام 2000
ف ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ال ـس ـن ــوي،
ت ـ ـفـ ــاجـ ــأوا بـ ـع ــدم ت ـخ ـص ـيــص كــامــل
األمـسـيــات لـبــاخ ،وأدركـ ــوا أن مــا ِمن

مؤلف سيحظى إذًا بهكذا شرف في
ٍ
املستقبل ،طاملا أن شيخ املؤلفني لم
يفعل .أتى الجواب عام  ،2006حيث
ق ـف ــز اس ـ ــم م ـ ـ ــوزار ل ـي ـح ـتــل ال ـع ـن ــوان
في الذكرى الـ250
األساسي للدورةّ ،
لـ ــوالدتـ ــه .ب ـع ــض ع ــش ــاق «ال ـق ـ ّـدي ــس
ال ـع ـب ـق ــري» أح ـ ّـس ــوا بــال ـغــن ورب ـمــا
اإلهانة .أما أتباع «العبقري األزعر»
ف ـسـ ّـج ـلــوا ان ـت ـصــارهــم ون ــام ــوا على
ح ـ ــري ـ ــر… فـ ــال ـ ـحـ ــدث ال ـ ـتـ ــالـ ــي ال ـت ــي
ّ
سيشهده العالم في ما يتعلق بباخ
لن يأتي قبل سنة  ،2035أي الذكرى
الـ 350على والدته!
ف ــرض حـجــم امل ـفــاجــأة ف ــي أن يـكــون
«بــاخ» عنوان دورة «البستان» التي
تنطلق الليلةّ ،
املقدمة اآلنفة .فالـ2018
هي ،باملناسبة ،سنة الفرنسي كلود
دوبــوســي فــي الــروزنــامــة املوسيقية
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة (مـ ـئ ــوي ــة رحـ ـي ــل أح ــد
مــؤس ـســي ال ـت ـيــار االن ـط ـب ــاع ــي) .أمــا
امل ــؤل ــف األمل ــان ــي ،ف ــا ش ــيء الف ــت له
عالقة به هذا العام… ال ذكرى والدة
وال غـيــاب .ال طلب (بـعــد) مــن األمــم،
مـتـحــدة ،لتقديسه ل ــدى كــل األدي ــان
ـوحــدة وغير املـ ِّ
املـ ِّ
ـوحــدة والسماوية
ّ
وغير السماوية! لم يشع (بعد) النور
من قبره وسط كنيسة سان توماس
فــي مــديـنــة اليبتسيش األملــان ـيــة! لم
ُي َ
فرض (بعد) ،تحت مراقبة عسكرية
ّ
للقبعات الزرق ،بث أعماله ليل نهار
يكتشف
في شــوارع األرض كلها! لم
ِ
ال ـ ِـع ـل ــم (بـ ـع ــد) أن بـ ــاخ اك ـت ـشــف سـ ّـر
الكون وترجمه إلــى أصــوات بديعة،
نـسـمـيـهــا ،ن ـحــن ال ـب ـش ــر ،مــوسـيـقــى!
ف ـل ـ ّم ــاذا ب ـ ــاخ؟ االح ـت ـف ــال بــالـيــوبـيــل
الفضي النطالق املهرجان الشتوي
ً
دورة ّ
مميزة،
يستحق ويفرض ربما
ّ
وال ـ ـحـ ــال هـ ـ ــذه ،ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـب ــرر
ّ
كليًا احـتــال جيش بــاخ «البستان»
ألكثر من شهر ولـ 23أمسية يحييها
ع ـشــرات املــوسـيـقـيــن (أورك ـس ـت ــرات،
جــوقــات ،مغنون منفردون ،عازفون
مـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــردون ،قـ ـ ـ ــادة أورك ـ ـس ـ ـت ـ ــرا)…،
الــذيــن يـتــوافــدون تباعًا ،مــن أوروب ــا
بشكل أســاســي .كــل هــذه التساؤالت
ه ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـ ـجـ ـ ــواب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا :ع ـن ــدم ــا
نكون بصدد رجــل بعظمة وموهبة
وصـ ــدق وت ـفــانــي وإخ ـ ــاص يــوهــان

أسعار تشجيعية للشباب
يمكن كتابة أطروحة عن عالقة الثراء
باملوسيقى الكالسيكية الغربية .عن
هذه اإلشكالية في األزمنة القديمة وفي
ُ
العصر الحديث .عن شبهة أنها لألغنياء
فقط ،ليس لناحية املاديات فحسب ،بل
على مستوى الذائقة! لكن ،يمكن الجزم
اختصارًا ّ
بأن كل هذه األفكار املسبقة هي
ّ
عبارة عن مغالطات يتحمل مسؤوليتها
طرفا الطبقية :األغنياء (احتكار الفهم
والتذوق) والفقراء (النعي والكسل).
بالتأكيد ،أسعار بطاقات «البستان»
مرتفعة ،لكن منذ بضع سنوات ابتكر
َ
ّ
منظموه عرضني لبطاقات أرخص :األول
عبارة عن بطاقة بـ $ 25ملن هم دون الـ25
سنة ( ،)Youth Cardتتيح لحاملها شراء
بطاقة بـ $ 10عن كل حفلة يود حضورها،
شرط أن يطلبها قبل ساعة من بدء
األمسية .الثاني ّ
موجه للجميع ،وهو
عبارة عن بطاقة بـ $ 150تتيح لحاملها
حضور خمس أمسيات من اختياره،
شرط أن يحجز مقعده قبل أسبوع من
املوعد .ثمة  DJمقيت ،أتى إلى بيروت منذ
فترة ليبث ضجيجه مقابل  500دوالر
للبطاقة الواحدة .مهزلة القدر أن نشازه
تزامن تمامًا مع تقديم السمفونية التاسعة
لبيتهوفن دون مقابل! من يود االعتراض
ً
على تسعيرة «البستان» ،عليه أوال أن
ً
يقدم دليال على عدم تواجده في حفلة الـ
 …DJأي .DJ
باخ ،ال ضرورة ملناسبة
سيباستيان ّ
وال ل ـتــاريــخ جـ ــذاب (يــوب ـيــل ذهـبــي،
ّ
ّ
مئويتان)…،
مئوية،
يوبيل ماسي،
وال لـحــدث كبير لتبرير تخصيص
مهرجان كــامــل باسمه فــي أي بقعة
من األرض .بــاخ أكبر من املناسبات
وال ـتــواريــخ والـجـغــرافـيــا .مــن يعرفه
ْ
ي ـع ـلــم ج ـي ـدًا أن ال م ـبــال ـغــة ف ــي هــذا
التوصيف ومــن ال يعرفه لــم يسمع
صوت الخالق بعدّ .
َ
إذًا ،فـ ــي ي ــوب ـي ـل ــه ال ـ ـفـ ــضـ ــيَ ،ع ـ ـنـ ـ َـون

«مهرجان البستان» دورت ــه ب ـ «بــاخ»
مـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى إرفـ ـ ـ ــاق ه ــذه
األحرف بصفةٍ قبلها أو بعدها لدعم
أه ـ ّـم ـي ـت ـه ــا .ل ـك ــن أه ـم ـي ــة تـخـصـيــص
مـ ـه ــرج ــان ك ــام ــل ل ـل ـم ــؤل ــف األملـ ــانـ ــي،
ع ـل ــى كـ ـب ــره ــا ،ال ت ـك ـف ــي ل ـت ـج ـعــل مــن
الــدورة حدثًا موسيقيًا ذا قيمة فنية
عــالـيــة .فــالـ ُـبـعــد امل ـح ــوري هـنــا قــوامــه
املــوسـيـقـيــون الــذيــن س ـيــؤدون أعـمــال
بـ ــاخ ال ـ ــذي ك ـتــب ألشـ ـك ــال مــوسـيـقـيــة
كـثـيــرة (بــاسـتـثـنــاء األوبـ ـ ــرا) ،تحتاج

إلــى عازفي هاربسيكورد (أو بيانو،
ك ـب ــدي ــل «ع ـ ـصـ ــري» ل ــآل ــة ال ـع ـت ـي ـقــة)
وأوركـ ـسـ ـت ــرات م ــن ال ـح ـجــم املـتــوســط
وجــوقــات كبيرة ومنشدين منفردين
ّ
وعازفي كمان وتشيلو وأرغن وفلوت،
ّ
إلــخ… وهنا نقطة القوة التي تتمتع
ّ
بها «دورة بــاخ» املرتقبة ،إذ تخطى
املـسـ ّتــوى الـعــام لـ ًـأسـمــاء املــدعــوة كل
الـتــوقـعــات ،نـسـبــة إلــى حــدث يحصل
صغير (حجمًا وتأثيرًا عامليًا)
بلد
في ٍ
وم ـج ـهــول (ا ٍس ـمــا وم ـص ـي ـرًا) ،يـتـ ّ
ـريــث

«مهرجان البستان» :أبرز المحطات

Swingle Singers

الـ «ماغنيفيكات»

اآلالم بحسب القديس يوحنا

القداس الكبير

تنويعات غولدبرغ

الرقص على أنغام باخ

ستيفن إيسرليس وعائلة باخ

الليلة ـ 20:30
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ّ
ْ
ســألـنــا املـنــظـمــن خ ــال املــؤتـمــر
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
االفـتـتــاحـيــة والـسـبــب وراء عــدم
تكريسها لعمل كبير و«أصلي»
ً
ل ـب ــاخ ،بـ ــدال م ــن بــرنــامـ ٍـج يـحــوي
تــولـيـفــا ملـقـتـطـفــات ،أت ــى ال ـجــواب
واض ـ ـ ـحـ ـ ــا :االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ي ـح ـضــره
مـ ـس ــؤول ــون رس ـم ـي ــون وأردنـ ـ ــا
ً
حـفـلــة «خ ـف ـي ـفــة» مـ ــراعـ ــاة لـعــدم
ان ـ ـ ـخـ ـ ــراط م ـع ـظ ـم ـه ــم ب ــال ـس ـم ــع
الـ ـج ـ ّـدي .غ ـيــر أن مــاحـظـتـنــا ال
ت ـطــال مـسـتــوى األم ـس ـيــة الفني
ً
التي سنسمع فيها ً
أداء مذهال
لهذه الفرقة (سبعة مغنني) التي
ً
تنقل أعماال من شكلها األصلي
إل ــى تــركـيـبــة ( A capellaأداء
صوتي بدون مرافقة آالتية).

ب ـ ـعـ ــد االفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ،نـ ـنـ ـتـ ـق ــل ف ــي
ال ـل ـي ـلــة ال ـتــال ـيــة إلـ ــى ال ـج ــدي ــة في
الـ ـتـ ـع ــاط ــي م ـ ــع مـ ــؤلـ ــف ب ـح ـجــم
بـ ــاخ .لــأخـيــر ع ـش ــرات األع ـمــال
اإلنـ ـش ــادي ــة الــدي ـن ـيــة وسـتـشـهــد
األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة أداء أب ــرزه ــا.
الـبــدايــة مــع الـ ـ ـ ــ Magnificatالــذي
ي ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي تـ ـق ــديـ ـم ــه أربـ ـع ــة
م ـغ ـن ــن مـ ـنـ ـف ــردي ــن ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــوقـ ــة واألورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا
بـ ـقـ ـي ــادة اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ج ـيــان ـلــوقــا
مرتشيانو .على البرنامج أيضًا
مـ ـتـ ـف ــرق ــات وعـ ـ ـم ـ ــان ك ــام ــان
ه ـمــا كــان ـتــاتــا ش ـه ـيــرة (BWV
 )147والـ ـك ــونـ ـش ــرو ال ـخ ــام ــس
للهاربسيكورد واألوركسترا.

ي ـف ـت ـت ــح األسـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن
الـ ـ ــدورة بــأمـسـيــة ل ـعــزف مـنـفــرد
على األرغــن الكنسي للفرنسي
 )2/19( Thomas Ospitalلكن
يـلـيــه بـعــد يــومــن ال ـق ـ ّـداس األهــم
ال ــذي تــركــه بــاخ (مـعــروف باسم
نـغـمـتــه،)Missa in b minor :
ورب ـ ـمـ ــا يـ ـك ــون أه ـ ــم قـ ـ ـ ـ ّـداس فــي
ت ــاري ــخ املــوس ـي ـقــى ال ـغــرب ـيــة إلــى
ج ــان ــب قـ ـ ــداس م ـ ـ ــوزار (Great
 )Massوقـ ـ ـ ـ ـ ــداس ب ـي ـت ـه ــوف ــن
ٌ
( .)Missa Solemnisإنــه عمل
ضـخــم وشــديــد الــره ـبــة ،واألداء
أي ـض ــا ل ـج ـيــان ـلــوقــا مــرتـشـيــانــو
وزمالئه.

نصل إلى محطة للعزف املنفرد،
ً
ّ
تضم عمال فائق الجمال بعنوان
«ت ـ ـنـ ــوي ـ ـعـ ــات غ ـ ــول ـ ــدب ـ ــرغ» وه ــو
فـ ــي األص ـ ـ ــل ل ـل ـه ــارب ـس ـي ـك ــورد،
لـكــن نسمعه هـنــا (ك ـمــا درجــت
الـ ـع ــادة م ـنــذ ال ـن ـصــف األول من
ال ـق ــرن امل ــاض ــي) ع ـلــى ال ـب ـيــانــو.
ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ،اخـ ـت ــرن ــا اإلضـ ـ ـ ــاءة
عـلــى ه ــذا امل ــوع ــد كــرمــى لعيون
ال ـع ـمــل ول ـي ــس مـ ـ ّ
ـؤديـ ــه ،األمل ــان ــي
مــارتــن شتادتفلد .الـشــاب لديه
تسجيالت كثيرة لباخ ،بعضها
ج ـيــد وب ـع ـض ـهــا ال« .ت ـنــوي ـعــات
غ ــول ــدب ــرغ» م ـعــه ف ـي ـهــا لـحـظــات
عـظـيـمــة وأخ ـ ــرى ضـعـيـفــة ،لكن
مــن ي ــدري ،ربما يحقق مفاجأة
ّ
سارة في األمسية.

يحرص منظمو «البستان» على
تطعيم ال ـ ــدورات بـفـنــون أخ ــرى،
ك ــاملـ ـس ــرح والـ ــرقـ ــص وال ـش ـع ــر،
بــاإلضــافــة إلــى محاولتهم تلبية
رغـبــات الجيل ال ـشــاب ،كما هي
ح ـ ــال ه ـ ــذه األمـ ـسـ ـي ــة ال ــراق ـص ــة
ال ـتــي تـجـمــع ب ــن مــوسـيـقــى بــاخ
(ال ـ ـج ـ ـيـ ــد ف ـي ـه ــا أن ـ ـهـ ــا س ـت ـك ــون
حـ ـي ــة ،ف ــي ع ـ ــزف ع ـل ــى ال ـب ـيــانــو
والـ ـه ــاربـ ـسـ ـيـ ـك ــورد ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى األصـ ــوات اإللـكـتــرونـيــة) وال ـ
 ،breakdanceوال ـعــرض يحمل
ت ــوق ـي ــع ف ــرق ــة Flying Steps
األملانية.

يعود تاريخ عائلة باخ املوسيقية
إلـ ــى ج ــد ج ــد بـ ــاخ ال ـ ــذي نـعــرفــه
(يـ ــوهـ ــان س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان) .غـيــر
أن األملـ ـ ـ ـ ــع مـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــا ،بـ ـع ــده
َ
طبعًا ،هما نـجــاه ك ــارل فيليب
إم ــان ــوي ــل وف ـي ـل ـه ـل ــم ف ــري ــدم ــان
ّ
اللذان يجمعهما عازف التشيلو
(وقــائــد األوركـسـتــرا) املخضرم
سـتـيـفــن إي ـســرل ـيــس م ــع أبـيـهــم
واملــؤلــف النمساوي هــايــدن ،في
أم ـس ـي ــة أورك ـس ـت ــرال ـي ــة (مـ ــع أو
ّ
ب ـ ــدون ت ـش ـي ــل ــو) ،تـلـيـهــا أمـسـيــة
ث ــانـ ـي ــة ( )2/27ل ـ ـبـ ــاخ ح ـص ـرًا
تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــاغـ ـ ــي كـ ــول
(هاربسيكورد).

ً
تـ ــرك بـ ــاخ أعـ ـم ــاال عـ ــدة م ــن فئة
األوراتـ ـ ــوريـ ـ ــو ال ــدي ـن ــي ،أب ــرزه ــا:
اآلالم ب ـح ـس ــب الـ ـق ــدي ــس مـتــى
(وهــو األضخم) واآلالم بحسب
الـقــديــس يــوحـنــا .ك ــان ال ب ـ ّـد من
إدراج ًأحدهما في الدورة الحالية،
خ ــاص ــة أن امل ـهــرجــان ي ـقــام في
فـتــرة قريبة ليتورجيًا مــن هذه
األج ــواء .وقــع الخيار على اآلالم
ب ـح ـســب ال ـق ــدي ــس (أو إن ـج ـيــل)
ي ــوحـ ـن ــا .إنـ ـه ــا ق ـم ــة مــوسـيـقـيــة
فــي تــاريــخ الـبـشــريــة ،ستؤديها
امل ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا املـ ــذكـ ــورة في
املوعد السابق.

