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ثقافة وناس

موسيقى

قليل من الكالسيك ينعش قلب الجزائر
ّ
منذ ست سنوات،
انطلق «المهرجان
الثقافي العالمي
للموسيقى السمفونية»
في «المسرح الوطني»
في العاصمة .الليلة،
يجدد موعده على
ليحتضن
مدى عشرة أيام
ً
أمسيات تستعيد أعماال
من كل األشكال والحقبات
والمصادر
بشير صفير
ول ـ ـ ـ ـ َـد فـ ــي ال ـج ــزائ ــر
فـ ــي عـ ـ ــام ِ ،2009
مهرجان موسيقي يستحق املتابعة
والـ ــدعـ ــم ب ـع ــدم ــا ّأم ـ ـ ــن اس ـت ـم ــراري ـت ــه
ل ـي ـصــل إل ـ ــى دورتـ ـ ـ ــه ا ّل ـس ــاب ـع ــة ال ـتــي
تنطلق مساء اليوم .إنها ّ
املرة األولى
ال ـت ــي ن ـت ـنــاول فـيـهــا ه ــذه ال ـت ـظــاهــرة
الفنية ذات املــروحــة العاملية لناحية
ال ـف ــرق املـ ــدعـ ـ ّـوة ،لـ ــذا م ــن امل ـف ـيــد قــول
مـ ــا لـ ـ ـ «امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـث ـق ــاف ــي ال ـعــاملــي
للموسيقى السمفونية» وم ــا عليه.
ّ
صحيح أن بـلـدًا غــارقــا فــي النفايات
يجوز له ـ مبدئيًا ـ ـ تسجيل مالحظات
بلد آخر ،لكن الشعور باالنتماء
على ٍ
إلــى الــوطــن الـعــربــي يـفــرض ممارسة
ح ــرص دائ ـ ٍـم عـلــى ه ــذا الـبـلــد أو ذاك،
ٌ
كل من موقعه .هذا الحرص ال يجوز
إطالقًا أن يجنح صوب املديح املبالغ
فيه ،وال يفيد بشيء إن اقتصر على
ســرد نـقــاط ال ـقـ ّـوة ،بــل عليه أن يضع
فــي امل ـي ــزان جـمـيــع الـع ّـنــاصــر ،بهدف
الـتـعـجـيــلّ فــي إفـ ــراغ دف ــة الـسـلـبـيــات،
ً
لصالح دفة اإليجابيات مستقبال.
إذًا ،عشية انطالق «املهرجان الثقافي
ال ـع ــامل ــي ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ال ـس ـم ـفــون ـيــة»
فــي الـجــزائــر الـعــاصـمــة ،نـتـنــاول هنا
بــاخـتـصــار فـعــالـيــات دورت ــه الحالية
التي تمتد على ثمانية أيام .قبل ذلك،
ن ـعــرض ب ـعــض ال ـن ـقــاط ال ـتــي تخص

امل ـه ــرج ــان ب ـش ـكــل ع ـ ــام .ف ــي ال ـب ــداي ــة،
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـســاب ـقــة،
ً
نالحظ اآلتي :أوال ،جميعها متقاربة
من حيث البلدان املستهدفة (أوروبا،
ب ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ـب ـل ــدان
اآلسـيــويــة األســاسـيــة وأحـيــانــا بلدان
أفــريـقـيــة وأمـيــركـيــة التـيـنـيــة) .ثــانـيــا،
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة م ــن األم ـس ـي ــات
ت ـ ـ ـطـ ـ ــال امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـك ــل أش ـك ــال ـه ــا ،وبـعـضـهــا
ي ـق ـ ّـدم املــوس ـي ـقــى ال ـتــراث ـيــة ف ــي إط ــار
تـقـلـيــدي أو كــاسـيـكــي .ثــال ـثــا ،يــدعــو
املـنـظـمــون األس ـم ــاء امل ـغ ـمــورة (جـ ـدًا)
عامليًا ،وتكاد تغيب األسماء ّ
املكرسة،
أكانت نجومًا صاعدة أم شخصيات
مـخـضــرمــة أم فــرقــا م ـع ــروف ــة .راب ـعــا،
إلى برامج أمسيات الدورة
باالستناد ّ
املرتقبة (لتعذر الرجوع إلى أمسيات
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة) ،ي ـ َ
ـاح ــظ أن ـهــا
ً
تـلـعــب دورًا تثقيفيًا شــامــا (أع ـمــال
من كل األشكال املوسيقية والحقبات
واملـصــادر) تجاه الجمهور غير ّ
امللم
بــالـكــاسـيــك ،لكنها تـسـتـهــدف أيضًا
«السميعة» ّ
ّ
الجديني بجزء منها .هذه
الفئة التي تعرف الربرتوار جيدًا لن
ّ
يهمها كـثـيـرًا أداء عـمـ ٍـل م ـعــروف من
ِق ـ َـب ــل أس ـم ــاء م ـغ ـمــورة ،إذ ق ــد تكتفي
باالستماع إلــى تسجيالت تاريخية
أن ـجــزت ـهــا أس ــاط ـي ــر .ل ـكــن ق ــد يـهـ ّـمـهــا
ال ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى أع ـم ــال نـ ـ ــادرة بـصــرف
الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى األداء ،رغ ــم
احـتـمــال أن يـكــون مـتــواضـعــا .أخـيـرًا،
بـعــد ال ـجــزائــر ،ال ــدول الـعــربـيــة األكـثــر
حضورًا هي سوريا وبعدها تونس
وم ـصــر ،فيما يغيب لـبـنــان كليًا عن
املهرجان منذ انطالقه.
االستنتاج الــذي نخرج فيه بعد هذه
ّ
اللمحة العامة أن «املهرجان الثقافي
ال ـعــاملــي لـلـمــوسـيـقــى الـسـمـفــونـيــة» ال
يـشـبــه أم ـث ــال ــه ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة،
إذ تـخ ـت ـلــف ع ـنــه ف ــي تــرك ـيــزهــا عـلــى
أس ـم ــاء ال ـص ــف األول (م ـه ــرج ــان أبــو
ظبي للفنون) أو في ّ
تنوعها لناحية
األنماط املوسيقية بما فيها الكالسيك
(بعض املهرجانات اللبنانية).
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،يـتـمـحــور املـهــرجــان
الـجــزائــري حــول «أورك ـس ـتــرا الجزائر
السمفونية الــوطـنـيــة» ،مــا مــن شأنه
تطويرها وإكسابها خبرات إضافية.

تشارك  Orchestre Lamoureuxالفرنسية المرموقة هذه السنة

وهذا ال يمنع دعوة فرق أوركسترالية
عــربـيــة وأوروبـ ـي ــة وغ ـيــرهــا .لـكــن هل
ّ
مسمى
يـجــوز حصر املـهــرجــان تحت
«املــوس ـي ـقــى ال ـس ـم ـفــون ـيــة»؟ قـطـعــا ال.
املوسيقى السمفونية ال تشكل ـ منذ
الدورة األولى ـ ـ إال جزءًا من البرنامج
(إلى جانب موسيقى الحجرة واألوبرا
وال ـغ ـنــاء وغـيــر ذل ــك) .ل ــذا ،فالتسمية

سوريا أول المشاركين وبعدها
تونس ومصر ،فيما يغيب لبنان
ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـت ــي ال م ـبــال ـغــة ف ـي ـهــا وال
غموض هي :مهرجان الجزائر العاملي
ّ
لـلـمــوسـيـقــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة .هـ ــذا ي ــدل
على البلد املضيف (الجزائر — وهذا
ال ي ـل ـح ـظــه االسـ ـ ــم الـ ـح ــال ــي) وتـ ـن ـ ّـوع
ال ـب ـلــدان امل ـشــاركــة (ال ـص ـفــة الـعــاملـيــة)

ّ
والـفــن املستهدف (املوسيقى) والفئة
ّ
امل ـ ـحـ ــددة (الـ ـك ــاسـ ـي ــك) .أيـ ـض ــا ،وف ــي
س ـ ـيـ ــاق الـ ـنـ ـص ــائ ــح ال ـ ـتـ ــي يـ ـمـ ـك ــن أن
ّ
بمحبة إلى
نسديها للمنظمني ،نشير
أن تطوير موقع املهرجان اإللكتروني
ضرورة قصوى ،ملا له من أهمية (في
هذا الزمن) في إظهار مهنية التنظيم.
كـمــا نـقـتــرح تطعيم الـبــرنــامــج باسم
أو اثنني مــن الشخصيات املوسيقية
ّ
املـكـ ّـرســة ،مــا يشكل رافـعــة للمهرجان
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــامل ــي وم ـ ــا يــدفــع
ال ـج ـم ـه ــور الـ ـب ــاح ــث فـ ــي املــوس ـي ـقــى
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة (وك ـ ــذل ـ ــك ال ـص ـح ــاف ــة
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـع ــاملـ ـي ــة) إل ـ ــى االل ـت ـف ــات
إل ــى امل ـهــرجــان بـمـجـمـلــه .عـلــى سبيل
امل ـثــال ،دع ــوة Orchestre Lamoureux
الفرنسية املرموقة هذه السنة خطوة
جيدة في هذا االتجاه ،يجب تثبيتها
والبناء عليها .وباملناسبة ،هذا ممكن
ماديًا ،إذ تضم ليالي املهرجان ثالث

أمسيات متتالية غالبًا ،بالتالي يمكن
توفير أجر ثالث فرق لدفع أجر مرتفع
قد يطلبه عازف بيانو واحد كبير.
إذًا ،لن نستطيع الدخول في تفاصيل
هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـت ــي ت ـن ـط ـل ــق ال ـل ـي ـلــة
وتختتم ( 19الجاري) مع «أوركسترا
الجزائر السمفونية الوطنية» بقيادة
املــايـسـتــرو أم ــن ق ــوي ــدر ،مــع اإلش ــارة
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ـ ـ ّـم ت ــدع ـي ـم ـه ــا ل ـل ـم ـنــاس ـبــة
بموسيقيني مــن جنسيات مختلفة،
أبرزهم من تونس وسوريا وبريطانيا
وإسبانيا .هكذا ،يمكن مراجعة موقع
امل ـه ــرج ــان ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت لتفاصيل
ال ـب ــرن ــام ــج واألسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ـش ــارك ــة فــي
األمـسـيــات الـتــي يستضيف جميعها
”امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري“،
باإلضافة إلــى األنشطة األخــرى التي
تقام على هامش املهرجان.
festivalsymphoniquealger.com

يحدث في القاهرة اآلن

أول نقابة للشعراء المصريين هل تستوعب قصيدة النثر؟
القاهرة ــ أحمد مجدي ّ
همام
ُ
«ع ـنــدمــا ي ـمــوت ال ـشــاعــر ،رب ـمــا تلقى
جثته على جانب الطريق ،وسيعاني
أط ـف ــال ــه م ــن الـ ـج ــوع وال ـف ـق ــر ،ألنـ ــه لم
ي ـتــرك لـهــم أي ش ــيء يـعـتــاشــون مـنــه،
ال ت ــأم ـي ـن ــات اج ـت ـمــاع ـيــة وال م ـعــاش
شـهــريــا .رب ـمــا حـتــى لــن يـتــوفــر ذووه
على ثمن دفنه وتكفينه ،وسيضطر
الشعراء إلــى االكتتاب لتجميع مبلغ
يغطي تكاليف الدفن» .بهذه العبارات،
فـ ّـســر الشاعر الغنائي واملــؤلــف أيمن
بهجت قمر ،سعيه الــدؤوب لتأسيس
«نقابة الشعراء املصريني» .قبل أيام،
تــم تدشني االجـتـمــاع التأسيسي لها
عندما اجتمعت مجموعة من الشعراء
في مقر نقابة املهن التمثيلية برئاسة
نقيبها الفنان أشرف زكي.
االجتماع الــذي حضره ما يزيد على
خمسني شــاع ـرًا ،ك ــان بـمـثــابــة خطوة
أولى على طريق تدشني تلك النقابة،
ال ـت ــي س ـت ـغ ـنــي الـ ـشـ ـع ــراء ع ــن ج ـهــات
أخـ ـ ــرى ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض ب ـه ــا أن ت ـكــون
ظ ـه ـي ــره ــم ال ـن ـق ــاب ــي م ـن ــذ م ـ ــدة ،عـلــى
رأسها «جمعية امللحنني واملؤلفني»،
و«اتحاد كتاب مصر» الذي فقد بريقه

وأصبح بمرور السنوات أشبه بشبح
يحاول أن يستعيد دوره.
وح ـض ــر االج ـت ـم ــاع ال ـش ـع ــراء :عــوض
ب ـ ـ ــدوي ،بـ ـه ــاء ال ــدي ــن م ـح ـم ــد ،ه ـشــام
ال ـجــخ ،عـمــاد حـســن ،هــانــي الصغير،
مالك عادل ،هاني فؤاد ،صابر رياض،
عـمــرو قـطــامــش ،عــزت الـجـنــدي ،سيد
ش ـ ــوق ـ ــي ،حـ ـس ــن م ـص ـط ـف ــى مـ ـح ــرم،
مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــدالـ ـل ــه ،ع ـ ـمـ ــرو ي ـح ـي ــى،
أســامــة مصطفى ،محمد فــايــز ،هاني
صــارو ،محمد غنيمي ،أحمد املالكي،
عـمــرو ت ـيــام ،ربـيــع الـصـيــوفــي ،جمال
األقصري ،عبير الــرزاز ،ناصر الجيل،
ت ــام ــر ح ـس ــن ،رف ـي ــق ال ـ ـشـ ــورى ،رضــا
زايد ،طارق فيصل وغيرهم...
كــان بهجت قمر ،وغـيــره مــن الشعراء
الغنائيني في مصر قد اشتكوا خالل
الـفـتــرة املــاضـيــة مــن ض ـيــاع حقوقهم
املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـل ــى ت ـل ـح ــن ق ـص ــائ ــده ــم
وتحويلها إلــى أغـنـيــات .وعـلـيــه ،فقد
بـ ــادر قـمــر ف ــي نـهــايــة آب (أغـسـطــس)
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ت ــوجـ ـي ــه دعـ ـ ـ ــوة ع ـبــر
حسابه الشخصي على فايسبوك إلى
الشعراء املصريني ،بضرورة االجتماع
في اتحاد النقابات الفنيةّ .
وشدد قمر
على ضرورة أن يتجاوز عدد الشعراء

ّ
ليتمكنوا ً
بناء
الحاضرين ،الخمسني،
عـلــى ذل ــك مــن تــوقـيــع الـحـضــور وبــدء
خطوات اعتماد النقابة.
هكذا ،انعقد االجتماع األول قبل أيام،
ب ـح ـضــور أك ـث ــر م ــن خـمـســن ش ــاع ـرًا،
وبـ ـ ـ ــدأ هـ ـ ـ ــؤالء م ـس ــاع ـي ـه ــم ال ــرس ـم ـي ــة
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى إشـ ـه ــار ل ـن ـقــاب ـت ـهــم،
وت ــم االت ـف ــاق مـبــدئـيــا عـلــى أن يتولى
«مـ ـجـ ـل ــس ت ـس ـي ـي ــر م ـ ــؤق ـ ــت» ش ـ ــؤون
النقابة ،ويتولى الشاعر عوض بدوي
م ـن ـصــب ال ـن ـق ـيــب ،ب ـع ـضــويــة ك ــل مــن:
بهاء الدين محمد ،أيمن بهجت قمر،

تولى عوض بدوي
منصب النقيب
هشام الجخ ،حسن عطية ،هاني عبد
ال ـكــريــم وول ـي ــد عـبــد امل ـن ـعــم ،عـلــى أنــه
ّ
يحق لكتاب الشعر بالعامية املصرية
والعربية الفصحى ،على حــد ســواء،
أن يتقدموا لنيل العضوية أو الترشح
ً
في االنتخابات مستقبال.
وبالقدر الذي يحمل فيه مشروع إنشاء
ً
لـنـقــابــة ال ـش ـعــراء آم ــاال بـتــوفـيــر حياة
اجـتـمــاعـيــة كــري ـمــة ألول ـئ ــك ال ـش ـعــراء،

وتشكيل غطاء قانوني ونقابي يدعم
ه ــؤالء ،إال أنــه حمل باملثل تـســاؤالت
ع ـ ــدة ك ـغ ـي ــاب شـ ـع ــراء ال ـف ـص ـحــى عــن
مجلس اإلدارة املؤقت ،وكذلك املعايير
ال ـت ــي وف ـق ـهــا ي ـحــق ل ـل ـش ـعــراء الـتـقــدم
لاللتحاق بالنقابة .وعــن ذل ــك ،يقول
الشاعر السيد العديسي ،الذي يكتب
قصيدة النثر« :إذا كنت تتحدث عن
ه ــذا ال ـك ـيــان الـ ــذي أسـسـتــه مجموعة
من الشعراء الغنائيني ،فاألمر يتعلق
بتحصيل األم ــوال عــن حـقــوق امللكية
الـ ـفـ ـك ــري ــة ،ألنـ ـه ــم ي ــرفـ ـض ــون طــري ـقــة
امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ـه ــذا الـ ـ ــدور
عنهم (جمعية املــؤلـفــن واملـلـحـنــن)،
وأعتقد هــذا حقهم ،لكن أن يتم الــزج
بشعراء ال يكتبون األغنية ،فهذا ليس
ل ــه غ ـيــر مـعـنــى واحـ ــد أن ـهــم يبحثون
عــن مـجـمــوعــة تــدعـمـهــم فــي موقفهم،
والـبـحــث عــن الـظـهــور مــن خ ــال كتلة
عددية تمنحهم شرعية أكبر للحديث
وخ ــوض امل ـع ــارك م ــن أج ــل الـحـصــول
على إشهار».
وفي ما يتعلق بشروط الحصول على
عضوية النقابة ،قــال الشاعر عوض
ب ــدوي ال ــذي اخـتـيــر نـقـيـبــا لـلـشـعــراء:
«نـعـمــل حــالـيــا عـلــى م ـســودة مبدئية

ل ـقــانــون ال ـن ـقــابــة .ه ـنــاك خ ــاف حــول
امل ــؤه ــل ال ــذى يـحـصــل عـلـيــه الـشــاعــر،
ف ـه ـن ــاك مـ ــن ي ـ ــرى أن يـ ـك ــون صــاحــب
مؤهل دراسي وأنا أنتمي لهذا الفريق،
وهناك من يرى أن تكون لديه املوهبة
فقط .لكن خــال األي ــام املقبلة ،سوف
ن ـت ــوص ــل إلـ ــى ش ـك ــل ن ـه ــائ ــي ل ـقــانــون
النقابة وشروط قبول األعضاء».
ّ
وب ـش ـكــل إج ـم ــال ــي ،ف ـ ــإن ال ــرؤي ــة غـيــر
واضـحــة حتى اللحظة فــي مــا يتعلق
ب ــال ـن ـق ــاب ــة ،الـ ـت ــي تـ ـب ــدو ه ــي نـفـسـهــا
كفكرة أكثر من كونها كيانًا موجودًا
على األرض ،هذا بخالف أنها ّ
مفصلة
ع ـلــى ق ـيــاس ال ـش ـع ــراء ال ـغ ـنــائ ـيــن .لم
ً
نــر إش ــارة مـثــا إل ــى ش ـعــراء الـنـثــر أو
التفعيلة أو األنــواع التي تندر فرص
تحويلها إلى أغنيات .وبالتالي ،فإن
امل ـعــركــة الـحـقـيـقـيــة املــرت ـقـبــة للنقابة
لن تكون إليجاد موطئ قــدم لنفسها
فــي ساحة النقابات املهنية املصرية
( 25ن ـقــابــة ح ـتــى اآلن) ،ب ــل سـتـكــون
على سـيــادة نــوع شعري دون اآلخــر،
وب ـخــاصــة تـلــك األن ـ ــواع ال ـتــي تحظى
ب ـ ــال ـ ــرواج .واأليـ ـ ـ ــام الـ ـق ــادم ــة وح ــده ــا
كفيلة بتوضيح الرؤية حول مستقبل
أول نقابة للشعراء املصريني.

