
جودي األسمر

���ذي 
ّ
أول����ى ف��ع��ال��ي��ات "ال���ح���دث ال��ت��اري��خ��ي" ال

ت��ع��ّم��دت  دب����ي 2020"  "إك���س���ب���و  ي���ج���ّس���ده 
االده������اش، ف��أوف��ت ب��ان��ط��ب��اع أم��ي��ن نلمسه 
الح���ق���ًا. ك����ان ال��ح��ف��ل االف��ت��ت��اح��ي ق���د أط��ل��ق 
م��س��ت��وى اإلب�������داع و"أدري����ن����ال����ي����ن" ال��ت��رق��ب 
ال  ال��ذي  موح 

َّ
الط التطّور  رسائل  عبر  عاليًا، 

س��ق��ف ل���ه. ال��ل��غ��ة م��وس��ي��ق��ى خ����ارج ال��م��ج��ّرة، 
م��ن أداءأورك���س���ت���را "ف�����ردوس" ال��م��ؤل��ف��ة من 

ع���ازف���ات ن��س��اء ح���ص���رًا، وق��ائ��دت��ه��ا 
بيت  وهنا  لبنان–  من  أيضًا شاّبة 
��ه��ا ي��اس��م��ي��ن��ا ال��ص��ّب��اح 

ّ
ال��ق��ص��ي��د: إن

يات 
ّ
تجل بكامل  وقفت  س��ن��ة(،   33(

الجمال والحرفية، تغزل وتنقل بيديها 
ال���رش���ي���ق���ت���ي���ن وت���ع���اب���ي���ر وج�����ه ي��ف��ي��ض 

ن��ض��ارة، رس��ائ��ل ع��ن "وج���ه لبنان الجميل 
 م���ا ي���ش���وّه ص��ي��ت��ه ع��ال��م��ي��ًا. وه���ذا 

ّ
وس���ط ك���ل

لنا  ما تقول  الحقيقي"، على  بالفعل وجهه 
خالل حديث عن الفرقة وأمسياتها المقبلة. 
تطّورت تجربة ياسمينا من قيادة الجوقات 
بالفرادة  الى أوركسترا "ف��ردوس"،  ية 

ّ
المحل

التي تجّسدها عازفات من 23 جنسّية عربّية 
من بينهّن 7 لبنانيات، سيقّدمن 5 عروض 
أّولها  "أكسبو دبي 2021"  موسيقية خالل 
"ف���ي 23 ت��ش��ري��ن األول ال��ج��اري وم��وض��وع��ه 
"الفضاء" الذي يترجم أحد محاور المعرض".

أورك��س��ت��را ال��ف��ردوس التي أب��ص��رت النور 
ب��رع��اي��ة  إي���ه. آر. رح��م��ن ف��ي إط���ار اإلكسبو، 
"ن��س��ائ��ي��ة" ف���ي ت��ك��وي��ن��ه��ا، و"ن���س���وي���ة" في 
يشهد  ي���زال  ال  ���ذي 

ّ
ال العربي  العالم  معادلة 

ف���راغ���ًا ف���ي م��ض��م��ار ال��م��وس��ي��ق��ي��ات ال��ن��س��اء 
األورك��س��ت��را خصوصًا، "ال  عمومًا، وق��ائ��دات 

االستثنائي  المستوى  عند  الوقوف  من  ب��ّد 
المطلوب مّنا أداؤه. نخضع لبرنامج تدريب 
 ما يدور يثير 

ّ
مكثف على مدار الساعة. كل

لدّي الحماسة واالنتظارات العالية".
كيف بدأ المشوار؟ بريق الموهبة صّدقته 
��ل��ت ال��ص��دف��ة لتنحرف نحو 

ّ
األي����ام، ث���ّم ت��دخ

الحلم األول "من رغبة في  ى 
ّ
خيار آخر تخط

التخّصص  إل��ى  الكالسيكي  الغناء  امتهان 
 ..."Conducting األورك���س���ت���را  ب��ق��ي��ادة 
تحمل ياسمينا شهادة ماجستير في قيادة 
الجوقات واألوركسترا من جامعة كامبريدج 
  Conducting������غ��ف��ت ب�����ال��

ُ
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة: "ش

خالل دراستي الجامعية حين طلَبت مّني 
قيادة جوقة في إحدى مدارس 
بيروت. اليوم، أدير 

ج������������وق������������ة 
القّديس  جامعة 

يوسف".
ت 

ّ
خ��الل ال��ع��ام ال��م��اض��ي، تلق

ال��م��ع��رض،  إدارة  م���ن  ����ص����ااًل 
ّ
ات ي��اس��م��ي��ن��ا 

بسبب  "األونالين"  عبر  االختبارات  "أجريت 
الموسيقيات  اختيار  فكان  كورونا،  ي 

ّ
تفش

ال يطرح تحّديات كبيرة أمام اختيار قائدة 
ال���ف���رق���ة؛ ك���ي���ف س���أس���ت���ع���رض أدائ�������ي ع��ب��ر 
"األون�����الي�����ن"؟ خ��ض��ع��ت ل��س��ل��س��ل��ة م��ق��اب��الت 
ع��ل��ى تسجيالت  ال��م��ع��رض  ����الع إدارة 

ّ
اط ب��ع��د 

الخيار  أخ��ي��رًا  ليقع  أدرت��ه��ا سابقًا  ألمسيات 
المكتبة  فارقة في  "ف��ردوس" عالمة  علّي". 
جدًا  تفتقر  فاألخيرة  العربّية،  الموسيقية 
"إكسبو  ويأتي  األوركسترالّية  التجارب  إلى 

دب�����ي" ف���ي ش��ك��ل وم��ض��م��ون ت���ج���اوزا األط���ر 
األوركسترا"  "قائد  دور  بقي  وإذ  السائدة. 
 في ثقافتنا العربية 

ّ
مبهمًا أو ملقى في الظل

العازف  ل��دور  أهمّية حقيقية  تعِط  لم  التي 
المسرح،  األك��ث��ر ظ��ه��ورًا على  ��ه 

ّ
أن  

ّ
إال الخفّي 

س��ب��ق��ت��ن��ا ال��ت��ج��رب��ة األوروب����ي����ة ب���أش���واط منذ 
ظهرت الحاجة في القرن الخامس عشر في 

إط�����ار ال���غ���ن���اء ال��ك��ن��س��ي 
م 

ّ
إل���ى ش��خ��ص ينظ
الغناء  مجموعات 
ال����������ح����������ّر ض����م����ن 
إي�����ق�����اع ث����اب����ت، 
إغفال  دون  م��ن 
ح����ال����ة ال���س���ب���ات 
ال���ت���ي أص��ي��ب��ت 
ب��������ه��������ا ف����ي����م����ا 
لتنهض  ب��ع��د 

مجّددًا في القرن التاسع عشر.
ال��م��وس��ي��ق��ى العربية  ل��م ت��ت��ع��ّرف  ت���وازي���ًا، 
 بحلول منتصف القرن 

ّ
إلى هذا المفهوم إال

العشرين، أي بفارق نحو خمسة ق��رون، من 
خ��الل أوب��ري��ت "ال��وط��ن األك��ب��ر" ال��ت��ي قادها 
عبد الوّهاب ُمسقطًا تجربة مصر السياسية 
على أدائه. ولم يشهد العالم العربي تكريسًا 
حقيقيًا ل���دور ق��ائ��د األورك��س��ت��را ح��ت��ى ع��ام 
عبد  المصري  الموسيقى  خ��الل  من   ،1968
ال��ح��ل��ي��م ن���وي���رة ال�����ذي أّس�����س "ال��م��وس��ي��ق��ى 
العربية إلحياء التراث"، حّتى أّن مصر التي 
ك��ان��ت ال��س��ّب��اق��ة ف���ي إن���ش���اء أول أورك��س��ت��را 
القرن  سمفونية في بداية الخمسينات من 
ال��م��اض��ي، اس��ت��ق��ت م���واّده���ا م��ن الموسيقى 
الفرقة  ق��ائ��د  وك���ان  ال��غ��رب��ي��ة،  الكالسيكية 
يتظّهر تجديد  السياق  وفي هذا  نمساويًا. 
"ف��������ردوس" ال��م��وس��ي��ق��ي ب��ب��ص��م��ة إب��داع��ي��ة 
يصعب على المستمع الفكاك من تأثيراتها 
الموسيقى  م���ن  "م��زي��ج��ًا  ت���ق���ّدم  إذ  س��ري��ع��ًا، 
الكالسيكي"،  النمط  مع  والعربية  الشرقية 
"موسيقى  م��ن  مستوحاة  نصوصًا  وتعتمد 
 م����ا ن���ق���ّدم���ه م���ع���ّد خ��ّص��ي��ص��ًا 

ّ
األف�������الم وك������ل

للمعرض"، تذكيرًا بأّن العرض األول تضّمن 
ب��وت��ش��ي��ل��ي،  أن����دري����ا  ال��ع��ال��م��ي  ال���ف���ن���ان  أداء 
وميسا  الجسمي،  حسين  العرب  والفّنانين 
لون 

ّ
قرعة، وألماس، وأحالم"، احتشد له ممث

عن 190 دولة في "التجّمع األكبر حول العالم. 
ها 

ّ
قيادتي األوركسترا ليست مجّرد تجربة. إن

منعطف في حياة"، وفق ياسمينا.
نضع م��ا ت��ق��ّدم ف��ي م��ح��اول��ة إلج���الء القيم 
ال���م���ض���اف���ة ف����ي ت���ج���رب���ة ي��اس��م��ي��ن��ا ال���ص���ّب���اح 
وأورك�����س�����ت�����را "ف������������ردوس"، وق�����د ي��ص��ّح 
تأطيرها في منحى تاريخي، إذ قطعت 
الشاّبة اللبنانية أشواطًا زمنية وثقافية 
الموسيقية  القطعة  إنضاج  مهّمة في 

اذ. 
ّ
من خالل تأويل أوركسترالّي أخ

ب����داي����ة واع��������دة ه���ّي���أه���ا "إك���س���ب���و 
العربية  األورك��س��ت��را  لترتقي  دب��ي" 
بأيادي وإيماءات سّيداتها نحو 

مستوى فّني عالمي.

 

 

اللبنانية ياسمينا الصباح يف "أكسبو دبي"
"السيدة األولى ألوركسترا الـ"فردوس"
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