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صباح ابنة الـ 30تقود األوركسترا بحزم وثقة...
ياسمينا ّ
هنادي الديري

صغيرة ،عشقت الغناء ّالكالسيكي بسياجه
ُ
الرقيق .وكان من ُ
المتوقع أن تصبح ُمغنية
ً
وصوال إلى رواق
وأن تجرف األنغام قدميها
ُ
األح�ل�ام .ولكن القدر ش��اء أن يطلب منها،
ُ
ّ
الجامعية ،أن تقود
وه��ي تكمل دراس�ت�ه��ا
ّ
البيروتية ،و"انغرمت
جوقة إحدى المدارس
بالـ ،"Conductingو"خلص لقيت حالي".
ه��ي ال�ي��وم ح��ائ��زة على ش�ه��ادة الماجستير
في قيادة الجوقات واألوركسترا من جامعة
كايمبريدج في المملكة المتحدة.
فهمت ب��اك �رًا أن ي��وم� ّ�ي��ات�ه��ا ل��ن تنحصر
الصغيرة غير المحترفة
في قيادة الجوقات
ّ
وأن مصير ال�ظ�لال أال تتألق م��ا دام ال��دور
ال �م �ح��وري ي�ب�ق��ى ل�م��ن ي�ق��ف وس ��ط خشبة
الحياةُ .مستقبلها ّ
بزيه ال�ب� ّ�راق ال ب� ّ�د ،إذًا،
من أن يكون في قيادة الجوقات ُ
المحترفة.
ّ
مكثفًا "مكلال"ً
عامًا
في كايمبريدج عاشت ّ
ب��ال�ح�ف�لات ال� ُ�م�ب��اش��رة وت�ع��ل�م��ت أن تعيش
ُ
ُ
وت �ب��دع وس��ط أج ��واء الضغط المسيطرة.
ّ
مفر منها إذا كانت ُم ّ
ال ّ
التمسك
صر ّة على
ّ
ب��وم �ي��ض ال �ت��أل��ق .ك �م��ا ت�ع��ل�م��ت أن تقبل

النقد ال�ب� ّ�ن��اء وال�ل�اذع أح�ي��ان��ًا أم��ام عشرات
الموسيقيين وال�م�غ�ن�ي��نّ .
"درب ��ت نفسها
على التعامل م��ع ال�م�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ّ
توجه
ل �ه��ا أم � ��ام اآلخ� ��ري� ��ن ،ب �ب �س��اط��ة وواق� �ع � ّ�ي ��ة.
ّ
تنحت حضورها ليتوافق مع
تمكنت من أن ّ
ّ
يومياتها "مثل القفازات".
ُ
هي اليوم في الـ 30وتدير جوقة جامعة
ال �ق��دي��س ي��وس��ف وم ��ا م��ن داع للتذكير
ال� ُ�م�س�ت�م��ر ب�ث��وب ص�ب��اه��ا .وب�م��ا أن�ه��ا سيرة
وان �ف �ت �ح��ت ،ف ��إن ي��اس�م�ي�ن��ا ص� ّ�ب��اح ت��رت��دي
أج �م��ل األزي � � ��اء ع �ن��دم��ا ت �ق��ود ّال �ج��وق��ة في
الحفالت .وال تجد ضرورة للتخلي عن ثوب
صباها أو عن أناقتها "النضرة" وحضورها
ال�س��اح��ر .ل��م تكن مسألة سهلة أن تؤخذ
على محمل الجد ،بداية ،لكونها في الدرجة
األول��ى أنثى وفي الدرجة الثانية ألنها في
ّ
ع� ّ�ز شبابها .ولكنها تمكنت م��ن أن تفوز
باحترام الموسيقي والمغني على حد سواء
لقدرتها على ضبط األجواء والقيادة بحزم
وصالبة.
في  ،30 ،29و 31من الجاري نحن على
م��وع��د معها وم��ع ج��وق��ة ال�ق��دي��س يوسف
واألورك� �س� �ت ��را ال �ف �ي �ل �ه��ارم��ون� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة

ف��ي ص �ي��دا وب�ي�ب�ل��وس وب �ي��روت لنستمتع
ب��ال �م��وس �ي �ق��ى االن �ت �ق��ائ� ّ�ي��ة ال �ت��ي ت�ن��اس��ب
الصيف الحار.
ب ��رن ��ام ��ج ف� �ص ��ل ال� �ش� �ت ��اء ي � �ك ��ون أك �ث��ر
ك�لاس�ي�ك� ّ�ي��ة ول�ك��ن للصيف أص��ول��ه .وف��ي
البرنامج المقرر مقطوعات زاهية بأناقتها
م� ّ�أخ��وذة م��ن ال �ت��اري��خ ال�م��وس�ي�ق��ي وأخ ��رى
الموسيقي خليل شاهين.
وقعها المؤلف ّ
ه��ي ف��رص��ة ل�ل�ت��وغ��ل ف��ي ع��ال��م الموسيقى
ال� ��ذي ُي �ع �ي��د ص ��وغ م��ا ت��رم��ز إل �ي��ه ل�ح�ظ��ات
االف �ت �ت��ان ال �ع ��اب ��رة ،ول �ك �ن �ه��ا أي �ض��ًا ف��رص��ة
لتساهم في تعزيز دور الجوقة في حفالتها
ّ
المستقبلية المصحوبة بأوركسترا كاملة.
وحضورنا للحفالت المرتقبة ُيساهم أيضًا
ّ
في تقديم ال��دروس الموسيقية للمغنين
في الجوقة.
موسيقى جوقة جامعة القديس يوسف
ّ
اللبنانية
تخرج من بيروت إل��ى كل المدن
قريبًا ،وسيكون لنا معها أكثر من لقاء.
إلى رواق األنغام المزخرف بالـGlamour
وثوب الصبا.
hanadi.dairi@annahar.com.lb

