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ثقافة وناس
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يا عشاق باخ ...هلموا إلى «البستان»
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ٌ
ّ
ٌ
نجوم لبوا الدعوة ...وكبار غابوا
م ـع ـظ ــم امل ــوس ـي ـق ـي ــن ال ـغ ــرب ـي ــن قـبــل
زي ــارت ــه ،فـيـعـتــذرون حـيـنــا أو يلغون
ال ــزي ــارة ب ـعــد امل ــواف ـق ــة امل ـبــدئ ـيــة ،كما
حـصــل م ــع ع ــازف الـبـيــانــو األمـيــركــي
كـ ـي ــت أرم ـ ـس ـ ـتـ ــرونـ ــغ (وه ـ ـ ـ ــو ظ ــاه ــرة
مــوسـيـقـيــة ونــابـغــة عـلـمـيــةّ ،عـلـمــا أنــه
عمره  25سنة فقط) الــذي فضل عدم
املشاركة بعدما خافت ّأمه عليهّ ،
ربما
نتيجة تحذير الـخــارجـيــة األميركية
رعــايــاهــا مــن زي ــارة لبنان (قـبــل فترة
وج ـي ــزة) .أرم ـس ـتــرونــغ ك ــان سيحيي
أم ـس ـيــة مـخـ ّـصـصــة ل ـبــاقــة م ــن أع ـمــال
باخ في  3آذار (مارس) املقبل ،ويعتبر
ً
اع ـت ــذاره خ ـســارة كـبـيــرة ُ(دع ـ َـي ــت بــدال
منه الروسية ناتاليا موروزوفا ،وهي
عــازفــة بـيــانــو مـتــواضـعــة ج ـ ـدًا!) ،لكن
وفــرة األسـمــاء الكبيرة (بــن ّ
مكرسني
وم ـ ـخ ـ ـضـ ــرمـ ــن ونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم صـ ـ ــاعـ ـ ــدة)
َ
حفظت للدورة استثنائيتها .بمعنى
أوضح ،أرمسترونغ كان بمثابة حبة
ك ــرز عـلــى قــالــب ال ـح ـلــوى… والـقــالــب
ّ
تزينه أكثر من حبة .من جهة ثانية،
يمكن تقسيم األمـسـيــات ،انطالقًا من
ٍّ
ً
برنامج كل منها ،إلى :أوال ،األمسيات
ّ
املخصصة ألعمال «صاحب الــدورة»
دون ســواه ،وهي تشكل القسم األكبر
مــن االحـتـفــالـيــة ( 13مــن  ،)23وتكمن
ّ
أهميتها ،لناحية ريـبــرتــوار بــاخ ،في
أنها تطال كل الفئات املوسيقية التي
تركها الرجل ،من أعمال آلالت منفردة
ُ
(أعمال للهاربسيكورد ستعزف عليه
أو عـلــى الـبـيــانــو ،وأخـ ــرى لـلـكـمــان أو
ّ
ال ـش ـيــلــو أو األورغـ ـ ـ ــن ال ـك ـن ـســي) إلــى
األع ـم ــال األورك ـس ـتــرال ـيــة ومــوسـيـقــى
الـ ـحـ ـج ــرة (افـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــات ،م ـت ـتــال ـيــات
أورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــة ،كـ ــون ـ ـشـ ــرتـ ــوهـ ــات
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف األشـ ـ ـك ـ ــال وس ــون ــات ــات
آللـتــن) واألع ـمــال اإلنـشــاديــة (ق ــداس،
أوراتـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــو وك ـ ــانـ ـ ـت ـ ــات ـ ــات) .ث ــان ـي ــا،
َّ
املطعمة (بنسب مختلفة)
األمسيات
بأعمال لغير باخ (منها ما هو مكتوب
كتحية له من مؤلفني أتوا بعده) إلى
جانب أعمال له ،وهي قليلة ( 4من .)23
ثــال ـثــا ،األم ـس ـيــات غ ـيــر الـكــاسـيـكـيــة،
ل ـكــن املــرت ـب ـطــة ب ـب ــاخ ب ـش ـكــل مـبــاشــر
(إعــداد خاص لبعض أعماله) أو غير
مباشر (موسيقى معاصرة تستوحي
م ــن أسـ ـل ــوب ــه ف ــي الـ ـت ــألـ ـي ــف) .رابـ ـع ــا،

األمسيات الهجينة أو غير املوسيقية،
املــرتـبـطــة ،أو ال ،ب ـبــاخ ،مـثــل األمسية
َ
الشعرية التي يحييها املمثلن رفعت
طربيه وميراي معلوف بمرافقة عزف
حـ ــي مل ـق ـت ـط ـفــات مـ ــن ري ـ ـبـ ــرتـ ــوار ب ــاخ
ّ
على التشيلو (األول من آذار/مــارس)
وأمسية الـ ــ Breakdanceالراقصة على
أنغام عــزف حي على الهاربسيكورد
وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو ( 25ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري) وك ــذل ــك
األم ـس ـيــة «ال ـغــري ـبــة» (م ـش ــروع يدمج
موسيقى عصر ال ـبــاروك باملوسيقى
ال ـش ــرق ـي ــة ،اإلي ــرانـ ـي ــة ت ـح ــدي ـدًا) الـتــي
تـجـمــع ال ـفــرن ـسـ َّـيــن ،االس ـ ــم الـصــاعــد
جان روندو (هاربسيكورد) وتوماس
دان ـ ـ ـفـ ـ ــورد (لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت )luth/واإلي ـ ــران ـ ــي
كيفان شيميراني (سنطور وإيـقــاع).
ْ
امللفت فــي هــذه األمسية هــو أن ليس
ع ـلــى بــرنــامـجـهــا أي ع ـمــل ذي عــاقــة
ّ
بموضوع ال ــدورة ،على الــرغــم مــن أن
لـ ــرونـ ــدو ث ــاث ــة إصـ ـ ـ ـ ــدارات ،خـ ّـصــص
اثنان منها لباخ حصرًا!

أمسية شعرية
يحييها رفعت طربيه
وميراي معلوف
بمرافقة عزف حي
ّ
ضحى بــاخ بالكثير من راحته .سهر
ال ـل ـيــالــي .ب ــذل ج ـه ــودًا ج ـب ــارة لـيـتــرك
كــل ه ــذا الـجـمــال ال ــذي أثـبــت الـتــاريــخ
والـ ِـعـلــم منافعه عـلــى الـنـفــس والعقل
(أســس ّ
واألخــاق ُ
تطور املجتمعات).
فليس كثيرًا عليه ،لصالحنا جميعًا،
أن تبذلوا بعض الجهد ملالقاته ،ليس
في «البستان» بالضرورة.
* مهرجان البستان الــدولــي ـ  :25بــدءًا من
الـلـيـلــة حـتــى  21آذار (م ـ ــارس) ـ ـ ـ للحجز:
 04/972980ـ ـ  03/752000ـ ـ
albustanfestival.com

ٌ
واضح اهتمامنا الالفت بدورة «مهرجان
البستان» الحالية .قد يتساءل القراء عن
السبب ،وهــذا مــن حقهم .نـ ّ
ـود التوضيح،
وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا ل ـس ـنــا ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـش ــرك ــاء
اإلعالميني للمهرجان ،وال تربطنا به أي
منفعة مــاديــة أو مـعـنــويــة ،أن حـجــم هــذا
ً
االهتمام أتــى كبيرًا ألربـعــة أسـبــاب :أوال،
الــواجــب املـهـنــي فــي تغطية أي ح ــدث من
ه ــذا ال ـن ــوع .ثــانـيــا ،تـمـحـ ُـور ال ـ ــدورة حــول
امل ــؤل ــف األمل ــان ــي بـ ــاخ دفـ ــع ب ـنــا إلـ ــى عــدم
تفويت فــرصــة االحـتـفــاء بــه ،وه ــذا واجــب
إنساني وأخــاقــي وجمالي تجاه الناس
وال عالقة له ال بـ «البستان» وال بجمهور
ه ــذه املــوس ـي ـقــى ف ــي ل ـب ـنــان (نـخـتـلــف في
أغ ـل ــب الـ ـح ــاالت م ــع ن ـظــرتــه لـلـمــوسـيـقــى،
وم ــن خلفها املـجـتـمــع واإلنـ ـس ــان) .ثــالـثــا،
وج ـ ـ ــود أس ـ ـمـ ــاء المـ ـع ــة فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـ ــدورة
يفرض تقديرًا لتعبهم وتفانيهم وتسخير
والجمال ،وكذلك ال
موهبتهم لخدمة باخ
ّ
عالقة لذلك للمهرجان وال ملصفقي الصف
األول ف ــي األم ـس ـي ــات .راب ـع ــا ،مل ـج ـ ّـرد أنـنــا
(ماذا يعني ذلك؟ يحتاج
نؤمن باملوسيقى ً
ذل ــك وقـتــا ومـســاحــة لـشــرحــه) وبالحاجة
إلـيـهــا وب ــاألخ ــص ف ــي مـجـتـمـعـنــا ،ال ـيــوم،
وب ـض ــرورة الـتــرويــج لـهــا والـتـبـشـيــر بها،
اخترنا من دون ّ
تردد سهر الليالي إلعداد
ّ
هذا امللف ،كي ال نفوت فرصة تغيير حياة
ولو إنسان واحد.
ل ـك ــن ف ــي الـ ــواقـ ــع ،أب ـ ــرز ن ـق ـطــة م ــن املـفـيــد
الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ب ـه ــا هـ ــي م ـس ــأل ــة املــوس ـي ـق ـيــن
ُ
الذين دعـيــوا إلــى «البستان» هــذه السنة.
فـمــوسـيـقــى ب ــاخ م ــوج ــودة عـلــى يــوتـيــوب
وي ـم ـكــن ش ــراؤه ــا ب ـت ـس ـج ـيــات مــرجـعـيــة
وبــأشـكــال مختلفة ( CDأو عــن االنترنت
ّ
وغير ذلــك) .لكن االستماع الحي (خطان
ت ـحــت هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة) وب ـ ـ ــأداء مــوسـيـقـيــن
المعني هما مسألة غاية في األهمية ،وهذا
َ
تحديدًا ما ُيشكر منظمو «البستان» عليه.
ٌ
ٌ
اختبار عظيم ليتنا نملك اإلمكانات
إنــه
التي تتيح لنا إهــداءه لكل الناس مجانًا.
إن ـ ـهـ ــا أع ـ ـجـ ــوبـ ــة جـ ـم ــالـ ـي ــة ،تـ ـحـ ـص ــل فــي
ّ
لحظتها ،وال تتكرر إل على شكل صدى
ف ــي الـ ــذاكـ ــرة .هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن م ــا حققه
املهرجان في هذا السياق بلغ أعلى مرتبة
ممكنة… فـ «الوحوش» غائبون تمامًا.
فـ ــي مـ ــا يـ ـل ــي ،ج ــول ــة س ــري ـع ــة ع ـل ــى أبـ ــرز
املــدعــويــن وعـلــى أب ــرز الـغــائـبــن .نـبــدأ من
ال ـكــون ـتــر ت ـي ـنــور (ص ـ ــوت ال ــرج ــال األك ـثــر

جون إليوت غاردينر

ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي الـ ـغـ ـن ــاء) األملـ ــانـ ــي الـشـهـيــر
أن ــدري ــاس شـ ــول .ف ــي ف ـئ ـتــه ،يـعـتـبــر شــول
مــن أب ــرز الـنـجــوم فــي الـسـنــوات العشرين
األخ ـي ــرة وه ــو مـتـخـ ّـصــص ف ــي موسيقى
العصور القديمة ،أي حقبة الـبــاروك وما
قبلها .يـقـ ّـدم شــول أمسية بمرافقة أيضًا
ّ
مميزة ،لــواحــدة مــن أوركـسـتــرات الـبــاروك
املرموقة في العالم ()Accademia Bizantina
وبقيادة مايسترو محترم لكن أقل شهرة
أوتــاف ـيــو دانـتــونــي،
مــن زمـيـ ّلــه ،اإلي ـطــالــي ً
يقدم أيضًا أمسية ثانية على رأس
الــذي
مجموعته وعازفًا على الهاربسيكورد.
ّ
التشيلو التي ّ
خصها
كذلك ،وفي فئة آلة
بـ ــاخ ب ـس ــت م ـت ـتــال ـيــات م ـن ـف ــردة وأع ـم ــال
أخـ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر مـ ــن اس ـ ــم ك ـب ـي ــر فــي
«البستان» هــذه السنة .االســم األعتق هو
اإلنكليزي ستيفن إيسرليس الــذي ّ
يقدم
أمـسـيـتــن ب ـبــرنــام ـجــن مـخـتـلـفــن ،ومـعــه
أي ـض ــا أورك ـس ـت ــرا م ــن ال ـف ـئــة ال ـج ـيــدة هي
«لــوس ـيــرن سـيـمـفــونــي أورك ـس ـت ــرا» .يليه
النجم الفرنسي ّ
املكرس عامليًا ،الذي يعود
إلى املهرجان ،غوتييه كابوسون ،وكذلك
زم ـي ـلــه ف ـي ـك ـتــور ج ــول ـي ــان-الف ــري ـي ــر ال ــذي
ح ــاز جــائــزة مــرمــوقــة عــن آخ ــر إص ــدارات ــه
(أفضل ألبوم موسيقى حجرة لعام 2017
مــن مـجـلــة «ديـ ــابـ ــازون») .فــي فـئــة عــازفــي

الهاربسيكورد ،استطاع املهرجان دعوة
اســم حقق شـهــرة عاملية سريعًا ،وبعزف
بــاخ تحديدًا ،اإليــرانــي مــاهــان أصفهاني،
وكذلك الفرنسي جان رونــدو .لكن األخير
سـيـقــدم م ـشــروعــا هـجـيـنــا ال عــاقــة لـبــاخ
فـيــه .فــي املـقــابــل ،وبـعــد اع ـتــذار األمـيــركــي
امل ــذه ــل كـيــت أرم ـس ـتــرونــغ ع ــن الـحـضــور،
ثـمــة ثـغــرة كـبـيــرة فــي مــا خــص ع ــزف بــاخ
على البيانو .فاألملاني مارتني شتادتفلد
لـيــس أف ـضــل َم ــن يـمـكــن دعــوت ـهــم فــي هــذا
السياق ,وال زميلته الروسية التي نابت
عن أرمسترونغ.
ل ـكــن ت ـخـ ّـي ـلــوا ل ــو َح ـ ـ َـوت الـ ـ ــدورة األس ـمــاء
التالية املعروفة بإنجازاتها في ريبرتوار
باخ ،ومن فئات مختلفة :رافال بليخاتش
(بيانو) البولوني الـشــاب وحــائــز املرتبة
األولـ ــى ف ــي «مـســابـقــة ش ــوب ــان — »2005
ومـ ـ ـب ـ ــدع واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن أج ـ ـمـ ــل ال ــديـ ـسـ ـك ــات
املخصصة لباخ في العقد األخير (صدر
مـنــذ س ـنــة) ،األن ـي ـقــة ال ـتــي سـ ّـجـلــت معظم
ري ـب ــرت ــوار ب ــاخ ال ـخ ــاص بــآلـتـهــا الـكـنــديــة
أنجيال هيويت (بيانو) ،أكبر رموز املدرسة
الروسية غريغوري سوكولوف (بيانو)،
امل ـخ ـض ــرم الـ ـ ــذي «ال» ي ـخ ـطــئ وص ــاح ــب
تحف فــي أداء بــاخ م ــوراي بيرايا (بيانو
— لـكــن املـشـكـلــة مـعــه أن ــه كـثـيــر ال ــزي ــارات
إلــى ال ـجــارة العنصرية املـجــرمــة) ،وكذلك
زمـيـلــه ف ــي خــدمــة بـ ــاخ ،األمل ــان ــي أنـ ــدراس
شـ ـي ــف ،الـ ــروسـ ــي الـ ـش ــاب إيـ ـغ ــور لـيـفـيــت
(بيانو) ،الفرنسي ألكسندر تارو (بيانو)
وم ــواطـ ـنـ ـت ــاه س ـي ـل ــن ف ــري ــش وب ــان ــدي ــن
رانــو (هاربسيكورد) ،األملاني كريستيان
تيتسالف (كمان) الذي ذهل النقاد أخيرًا
بـتـسـجـيـلــه أع ـم ــال ال ـك ـمــان امل ـن ـفــرد ل ـبــاخ،
وغ ـيــرهــم ال ـك ـث ـيــر .أم ــا ال ـع ـمــاقــان ال ـل ــذان
حلمنا للحظة أن أحدهما قد ّ
يزين هكذا
َ
حدث وهما َبدون شك صاحبا اإلنجازين
الديسكوغرافني األهــم (كـ ّـمــا ونــوعــا) منذ
ع ـق ــدي ــن ف ــي ريـ ـب ــرت ــوار بـ ـ ــاخ :املــاي ـس ـتــرو
اإلنكليزي ،عاشق صوت فيروزتنا ،جون
إلـيــوت غــارديـنــر ،والياباني الــذي انحنى
أمــام املعلم األملــانــي وخــدمــه كما لــم يفعل
أهله الجرمانيون :ماساكي سوزوكي.
كل هؤالء لن يأتوا .ال يلغي ذلك حقيقة أن
الــدورة  25لـ «مهرجان البستان» هي أهم
حدث في فئة املوسيقى الكالسيكية ،هنا
وفي والعالم العربي ،منذ عقود.
بشير...

غوتييه وجيروم

ّ
متتاليات التشيلو

ماهان أصفهاني

أندرياس وأوتافيو

سيرغي كريلوف
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ب ــن آل ك ــاب ــوس ــون و«ال ـب ـس ـتــان»
عالقة خاصة… نقصد َ
األخوين
كابوسون ،رونو (كمان) وغوتييه
ّ
(ت ـش ـي ــل ــو) .شـ ــارك األول الـسـنــة
امل ــاض ـي ــة وق ـب ـل ـهــا ف ــي امل ـهــرجــان
فــي حــن يـعــود إلـيــه الثاني للمرة
الثالثة إلحياء أمسية وحيدة مع
شريكه ومواطنه جيروم دوكــرو
(بـيــانــو) ال ــذي أص ــدر إل ــى جانبه
أخـ ـيـ ـرًا دي ـس ـكــا حـ ــوى مـجـمــوعــة
من األعمال من حقبات تاريخية
مختلفة .حصة بــاخ فــي برنامج
الـثـنــائــي الـفــرنـســي تقتصر على
عمل واحد .أما الباقي فيتقاسمه
املؤلفون فوريه ،تشايكوفسكي،
دف ـ ـ ـ ــورج ـ ـ ـ ــاك ،غـ ـ ــريـ ـ ــغ… وحـ ـت ــى
بياتزوال.

رح ـ ــل ب ـ ــاخ ع ـ ــام  1750ف ـغــابــت
أعـمــالــه لنحو ق ــرن قـبــل أن تعود
إلى الحياة تدريجًا منذ اكتشاف
املــؤلــف األملــانــي مندلسون «اآلالم
بحسب القديس متى» وتقديمها
للجمهور عام  .1848وصل الدور
ّ
إل ــى متتاليات التشيلو (عــددهــا
 )6عـنــدمــا اكتشفها الكاتالوني
ب ــاب ـل ــو كـ ــازالـ ــس وس ـ ّـج ـل ـه ــا ع ــام
 ،1936ليشكل ذلــك حــدثــا كبيرًا
في
فــي تــاريــخ الــديـسـكــوغــرافـيــاً .
«ال ـب ـس ـتــان» سـنـسـمـعـهــا كــام ـلــة،
حـيــث ي ـ ّ
ـؤدي الـبــرازيـلــي أنطونيو
مينيسس األرقام  4 ،2و)3/8( 6
ِ
ويكمل املهمة مع األرقام  3 ،1و5
زميله الفرنسي فيكتور جوليان-
الفريير (.)3/10

املوسيقيون اإليرانيون يعشقون
بـ ـ ـ ـ ــاخ .أملـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ــي م ـج ــال
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة هـمــا
املخضرم رامني بهرامي (بيانو)
ال ـ ــذي ال ن ـج ــد ،ب ـ ــدون اس ـت ـث ـنــاء،
غ ـيــر أع ـم ــال امل ــؤل ــف األمل ــان ــي في
الــدي ـس ـكــوغــراف ـيــا ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
ّ
(سجل تقريبًا
أنجزها لغاية اآلن
ك ــل األعـ ـم ــال ال ـك ـب ـي ــرة) ،والـنـجــم
ال ـ ـصـ ــاعـ ــد مـ ـ ــاهـ ـ ــان أص ـف ـه ــان ــي
(هاربسيكورد) الذي أصدر منذ
أشهر «تنويعات غولدبرغ» ويحل
ضيفًا على املهرجان ألداء أربعة
أع ـم ــال كــامـلــة ل ـبــاخ عـلــى رأسـهــا
َ
َ
املـتـتــالـيــتــان اإلنـكـلـيــزيــتــان رق ــم 3
ورقم .4

إحــدى أبــرز املفاجآت هــذه السنة
هو حضور الكونتر تينور العاملي
أندرياس شول وقائد األوركسترا
(وعــازف الهابسيكورد) أوتافيو
دان ـت ــون ــي ع ـلــى رأس مـجـمــوعـتــه
ّ .Accademia Bizantina
يقدم
ه ــؤالء أمـسـيــة غــايــة فــي األهـمـيــة
ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـب ــرن ــام ــج ( )3/13إذ
َ
َ
ي ـض ــم ع ـم ــل ــن ك ــام ــل ــن م ــن فـئــة
َ
َ
الـكــانـتــاتــا وافـتـتــاحـيــتــن لعملني
آخرين من ذات الفئة .بعد يومني
( ،)3/15يـعــود دانـتــونــي وفرقته
ببرنامج عظيم نسمع فيه ثالثة
كــونـشــرتــوهــات للهاربسيكورد
لـبــاخ (األرقـ ــام  2 ،1و )4وعملني
لفيفالدي ،رمز حقبة الباروك في
إيطاليا.

ّ
ّ
وملا كان من املستغرب أل نسمع
كونشرتوهات الكمان التي تركها
باخ (عددها اثنان باإلضافة إلى
ثــالــث آللـتــي كـمــان وأورك ـس ـتــرا)،
أدرج امل ـن ـظ ـمــون أم ـس ـيــة خــاصــة
نـ ـجـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي
ك ــريـ ـل ــوف عـ ــازفـ ــا ع ـل ــى ال ـك ـم ــان
وق ـ ــائـ ـ ـدًا «أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ل ـي ـتــوان ـيــا
ملوسيقى ُ
الحجرة» .وتنضم إليه
لينا تروتوفشك فــي العمل الــذي
َ
يـضــم آلــتــي ك ـمــان .كــذلــك ،نسمع
ال ـك ــون ـش ــرت ــو «الـ ـث ــال ــث» لـلـكـمــان
ّ
وهو ليس إل أحد كونشرتوهات
الهاربسيكورد (رق ــم  )5بــإعــداد
ً
مختلف قليال وعلى نغمة تناسب
ً
الكمان (صول مينور بدال من فا
مينور).

ب ـص ــراح ــة ،ال ن ـع ــرف شـيـئــا عن
ه ــذه ال ـفــرقــة وال ع ــن مـشــروعـهــا
القائم على مقاربة معاصرة لباخ
واملوسيقى الفولكلورية والجاز،
ضـ ـم ــن ريـ ـ ـب ـ ــرت ـ ــوار خ ـ ــاص ب ـهــا
عمومًا .إنها األمسية التي تخرج
عن إطــار املوسيقى الكالسيكية
ال ـصــارمــة ع ـمــومــا ،وسنكتشف
ّ
معًا تجربتها التي ينفذها ثالثي
مألوف في موسيقى الكالسيكية
ّ
(ب ـي ــان ــو ،ك ـمــان وت ـش ـيــلــو) ولـكــن
أسـ ـل ــوبـ ـه ــا مـ ــائـ ــل إل ـ ـ ــى ال ـن ـب ــض
امل ـعــاصــر ،م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أنـهــا
تـ ـض ــم ثـ ــاثـ ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــن مــن
جنسيات أوروبية مختلفة.

بــاخ مــولــود فــي  31آذار (مــارس)
ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــوي ــم ال ـ ـ ــذي ن ـعــرفــه
ال ـي ــوم .ووف ــق الـتـقــويــم ال ــذي كــان
معتمدًا أيــامــه ،هــو مــولــود فــي 21
ّ
من الشهر ذاته .حل هذه املعضلة
الخبير الفرنسي باملؤلف األملاني،
ج ـيــل كــان ـتــاغــريــل ،إذ ي ـق ــول في
كـتــابــه «الـطــاحــونــة والـســاقـيــة» إن
ب ــاخ ك ــان يعتقد بــأنــه مــولــود في
 ،21وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـج ــب احـ ـت ــرام ــه.
ه ـكــذا يـخـتـتــم «ال ـب ـس ـتــان» دورت ــه
بـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاي ـ ــدة صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ــري ـ ـشـ ــة
امل ــوس ـي ـق ـي ــة اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة .األم ـس ـي ــة
ب ـق ـي ــادة ج ــاي ـن ـل ــوق ــا مــرت ـش ـيــانــو
(واألوركـسـتــرا الليتوانية) وفيها
الكونشرتو بــرانــدبــورجــوا رقــم 5
و 6والكونشرتو الثالثي واملتتالية
األوركسترالية رقم .2

