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 احيت فرقة من جامعة شانغ يان الصينية امسيتين موسيقيتين 

راقصتين من التراث الصيني نظمهما ”معهد كونفوشيوس في 

الجامعة اليسوعية بالتعاون مع السفارة الصينية في لبنان بعنوان 

”روائع األلحان واللوحات الراقصة“ في ذلك في كل من طرابلس وصيدا 

لمناسبة رأس السنة الصينية ٢٠١٢ والتي يطلق عليها الصينيون هذا 

العام ”سنة التنين“. 

نخبة المجتمع الشمالي كانت 
االولـــى على مــوعــد مع  وللمرة 
احتفاالت رأس السنة الصينية ، 
مع ثقافة الصين في الموسيقى 
والغناء والرقص، التي قدمتها 

روائع األلحان الصينية في المدن اللبنانية

ء  ت خصيصا الحيا فــرقــة جـــاء
العيد وبداية (عام التنين ) التي 
دعا اليها معهد كونفوشيوس 
وذلك  . ليسوعية  ا لجامعة  ا في 
ــي مركز  ــي قــاعــة الــشــمــال ف ف

الصفدي الثقافي، تحت عنوان ” 
روائع االلحان والوحات الراقصة 

. ”

موسيقى وايماء
ت الفرقة من مدينة شان  جاء
لصين  ا نغ في شمال شرقي  يا
ومكونة من واحد وعشرين فردا 
،قدمت لوحات راقصة من مختلف 
مــنــاطــق الــصــيــن ومــقــطــوعــات 
ت  كا حر حبتها  صا سيقية  مو
لــى عزف  ا فة  باالضا  ، ئية  يما ا
آلالت  ا بين  من  ومتفرد  منفرد 
 . لقانون  ا لــة  آ و الصيني  للبوق 
وزاوجت االلحان والعروض ما بين 
الكالسيكي والحديث في ثقافات 

شعوب الصين .

فمن مقطوعة سباق الخيل من 
منغوليا التي تتحدث عن سباق 
امجاد سباقات الخيل الى فتاة 
ما  لحب  ا تجسد  لتي  ا ر  كاشغا
بين شاب وفتاة من اليوغور الى 
االغاني الشعبية المستوحاة من 

التراث.
لفرقة موسيقى  ا  كما قدمت 
لبنان من  (راجع يتعمر  لبنانية 
لتي  ا  ( صيف  نا ــي  ك ز تلحين 
لــة االرهــو ،ولوحة  آ عزفت على 
بالية راقصة تحت عنوان ”اخوات 

المرج ” .
ـــذي غــصــت به   الــجــمــهــور ال
ــم نقص  الــقــاعــة لــم يــغــادر رغ
المقاعد بل تابع جزء منه الحفل 
”على الواقف ” ولم يتعب من 

لمقطوعات  ا لكل من  لتصفيق  ا
لتي قدمت على  ا ــع عشرة  ب الر ا
ــدى ســاعــة ونــيــف ، ادهشت  م
سق  تنا و غمها  بتنا ين  ضر لحا ا
ــام  ــغ ــن وان ــراقــصــي حــركــات ال
العازفين ، والتي واكبتها ازياء 
تقليدية جميلة وبسيطة في آن .

صيدا 
وفـــي صــيــدا كــانــت للفرقة 
 لعبت فيها األزياء 

ً
امسية ايضا

واأللــوان واألضــواء دورا اساسيا 
في ابهار الجمهور وأسر حواسه 
وأخــذه في رحلة اسطورية عبر 
على  قبت  تعا لتي  ا ت  ا ر لحضا ا
التاريخ، وعلى  الصين منذ فجر 
ــم ومــقــاطــعــات  ــال ــع مــواقــع وم

ت  ا ر لحضا ا ه  لهذ ا  مهد نت  كا
ئها  بأسما و  ا يتها  مز بر تمثلت 
أو بتقاليدها الى جانب حركات 
وقــع  عــلــى  ئــيــة تعبيرية  يــمــا ا
معزوفات موسيقية، وقدم بعض 
 منفردا على 

ً
افــراد الفرقة عزفا

بعض اآلالت الموسقية الصينية، 
تنوعت بين التقليدي والجديد، 
ثين  ا لتر ا بين  بعضها  ج  ا و ز و
الصيني واللبناني في مشهد عبر 

عن تفاعل الثقافتين . 
واستطاعت الفرقة الصينية أن 
تنتزع اصغاء وتركيز جمهورها 
في صيدا حتى لحظات العرض 
األخيرة ، وتحصد معهما اعجابه 
وتصفيقه الحار بعد كل فقرة من 

فقرات األمسية.

عبد السالم تركماني  | محمد دهشة

2792العدد    2012-01-30األثنين  




