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بعد إلغاء حفلة «مشروع ليلى» في ّ
عمان
ّ

نزيه أبو عفش

ّ
حامد سنو ورفاقه« ...عبدة» الحرية!

ّ
كارل جرجس وفراس أبو فخر وحامد سنو وهايغ بابازيان في «متروبوليس» أمس

بيار أبي صعب
ك ـ ـ ــا ،ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـش ــد م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات ،فــي
«متروبوليس أمبير صوفيل» ،لــم يكن لنقل
نبأ سعيد .كريم غطاس مدير أعمال «مشروع
ّ
ل ـي ـلــى» ق ـ ـ ّـدم ال ـفــنــانــن األربـ ـع ــة ال ــذي ــن أخـ ــذوا
ّ
مواقعهم على املنصة :الدرامز كارل جرجس،
ّ
ّ
الغيتار ف ــراس أبــو فـخــر ،حــامــد ســنــو مغني
الفرقة وكاتب كلماتها ،الكمان هايغ بابازيان.
ّ
سيتحدث حامد وحده ،ويالقيه فراس أحيانًا
ّ
باالنكليزية… أربعة من أصل خمسة أعضاء
ّ
اللبنانية الشهيرة.
يشكلون فرقة الروك البديل
جـ ــاؤوا بــاألمــس لـتـحــديــد مــوقـفـهــم مــن إلـغــاء
حفلتها التي كانت مبرمجة اليوم في ّ
عمان.
محافظ العاصمة ،خالد أبــو زيــد صـ ّـرح قبل
ّأيــام ّأن قــرار املنع اتخذ على خلفية «مخالفة
محتوى االحـتـفــال للقيم وال ـعــادات والتقاليد
في املجتمع األردنــي» .مثله فعل نائب (بسام
الـبـطــوش) وكــاهــن (األب رفعت بــدر) وبعض
ّ
ّ
الفكرية.
واالنعزالية
غالة التزمت
بعد يومني من التشويق ،حسم األمر .حسب
البيان الرسمي الـصــادر عن وزارة السياحة
األردن ـ ّـي ــة ،ألغيت حفلة «م ـشــروع ليلى» لعدم
ّ
ّ
بنوعية
تناسبها مــع «أصــالــة املــوقــع»! نفكر
الـحـفــات الـتــي أقيمت ط ــوال الـعـقــود املاضية
في املدرج الروماني الشهير ،ونسأل أنفسنا:
ترى ما معايير االنسجام مع أصالة هذا املوقع

ّ
ّ
األث ــري؟ يذكر حامد سنو أن الفرقة نفسها
احيت في السنوات املاضية ثالث حفالت في
املوقع ّإي ــاه ،وكــان كل شــيء على ما يــرام .ما
هذه «الصحوة» املفاجئة؟ كلنا يعرف الجواب:
ّ
إنها مجتمعاتنا التي تواصل رحلتها السعيدة
إلى الهاوية ،بني خطاب تكفيري ّ
وردات فكريةّ
ّ
ّ
استبدادية متخلفة
وانغالق من جهة ،وأنظمة
عــاجــزة مــن الجهة األخ ــرى .حــامــد (ورفــاقــه)
ً
ً
أكـثــر اع ـتــداال وت ـفــاؤال فــي هــذا الـسـيــاق ،فهم
ّ
ّ
ال يتهمون النظام بكليته .مغني الفرقة التي
حققت خالل  8سنوات شهرة واسعة عربيًا
ّ ّ
وعامليًا ،كنس ،بحركة من يده ،التبرير الرسمي
ّ
لقرار اإللغاء ،وراح يفند االتهامات البليدة التي
ّ
الشخصيات
حفلت بـهــا تـصــريـحــات بـعــض
في االعالم االردني… قبل أن يستخلص بثقة
خالل ّ
رده على أحد األسئلة ،أن أقلية محافظة
في دائرة القرار وراء الغاء الحفلة ،لكن أكثريةّ
السياسيني واصحاب القرار غير راضني عن
ّ
املتزمت الذي يتعارض مع موقف
هذا املوقف
ّ
لإلعالم
أبوظبي
ة
(قم
في
رانيا
للملكة
شهير
ّ
« :)2014أعــز األم ــور علينا ،حاجتنا وحقنا
في سرد روايتنا بأنفسنا (…) وانتهاك هذا
الحق يتركنا ناقمني» .حسنًا!
ّ
حــامــد ســنــو نـجــح فــي كـبــت نقمته ،هــو الــذي
اس ـت ـهــل مــداخ ـل ـتــه ب ــال ـق ــول« :ن ـحــن ف ـخــورون
أن ن ـكــون ج ــزءًا مــن ن ـقــاش ع ــام عــن الــرقــابــة
ّ
ايجابية
الفكرية والفنية» ،ستكون انعكاساته

يوميات ناقصة

في املحصلة األخيرة .لقد ّ
انكب ورفاقه على
ّ
رص ــد كــل مــا قـيــل وكـتــب ح ــول الـقـضــيــة في
ّ
عمان .في «متروبوليس» بدا هادئًا ،يدحض
ّ
االتهامات بعقالنية ،ويطرح األسئلة .بالنسبة
إل ــى «ال ـت ـعــارض مــع قـيــم املـجـتـمــع» ،س ــأل :ما
الــذي ّ
يخول فــردًا أو مجموعة أن يقرروا ماذا
َ
ي ـنــاســب مـجـتـمـعــا ب ــأس ــره؟ ورف ـ ــض ال ـق ــراءة
ّ
ّ
ّ
«الجن»
والحرفية ألغنية
التبسيطية
السطحية
(ألبوم «ابن الليل»  )2015التي باتت دليل ادانة
الـفــرقــة! لقد أخ ــرج املـحـ ّـرضــون كلمات قليلة
«مــن اطــارهــا الـبـنـيــوي» ،ق ــال ،ليبنوا قراءتهم
الـهــاذيــة ،املسيئة إلــى سمعة الـفــرقــة ،فرموها
بالتهمة ّ
الغبية الرائجة هذه ّ
األيام ،أي االنتماء
ّ
إلــى «عـبــدة الشيطان»! ذكــر بــأن الفن يعتمد
لـغــة امل ـج ــاز ،وان تسطيح االبـ ــداع هــو اع ـتــداء
ع ـلــى ال ـخ ـيــال والـ ـح ـ ّ
ـري ــة« .ردود ال ـف ـعــل على
ّ
مواقع التواصل ،تشير إلى أنه ليس هناك رأي
واحــد» قــال ،من حق كل فــرد أو مجموعة أن
يطلع ويـقــرر… وأعـلــن :نحن مع أن ّ
يعبر كل
طرف عن رأيه ورؤيته ،وتلك هي الديمقراطية
ّ
«عنصرية» ،وأيــة وصاية
(…) بعيدًا من أي
سياسية تلغي اآلخ ــر .وأوض ــح أن ــه ورفــاقــه،
ّ
كــأي فــنــان ،منحازون إلــى الـفــرد فــي صراعه
ّ
ضد آليات السيطرة والقمع والظلم ،ويؤمنون
باملساواة والتعددية والحرية.
ّ
ّ
أك ــد ســنــو أخ ـي ـرًا أن إل ـغــاء حفلة لـ ـ «مـشــروع
ّ
ليلى» في عمان ،لن يثني الفرقة عن فعل كل
ما بوسعها للعودة والغناء هناك ،خصوصًا
الوحيدة للقاء جمهورها اآلتي
أنها الفرصة
ّ
في فلسطني املحتلة عام  .١٩٤٨وفي انتظار
أن ت ـتــراجــع الـسـلـطــة األردنـ ـ ّـيـ ــة ع ــن خـطـئـهــا،
ً
ّ
ّ
فتسهل عبور الفنانني بدال من التكفيريني…
سيلتقي حــامــد ورفــاقــه جمهور املحبني في
أح ــد مـهــرجــانــات الـصـيــف الـكـبــرى فــي لبنان
رب ـمــا؟) ،ومــن املـ ّ
(«بيبلوس» ّ
ـرجــح أن ترتمي
ّ
«ليلى» في أحضان عشاقها التوانسة ـ ـ باإلذن
م ــن مـحــافــظ ع ـ ّـمــان ـ ـ ـ ألمـسـيـتــن متتاليتني،
فــي «ال ـح ـمــامــات» .وق ــد عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
املـســرحــي م ـعـ ّـز امل ــراب ــط ،املــديــر الـجــديــد لهذا
امل ـه ــرج ــان ال ـتــون ـســي ال ـع ــري ــق ،ي ـضــع حــالـ ّـيــا
ّ
يتضمن
اللمسات األخيرة على برنامج غني
ّ
تحية خاصة إلى لبنان.

هكذا أنجو
ّ
ما أتكئ عليه.
دائمًا ،أنا في
ٍ
حاجة َإلى ّ
حاجة إلى من أتكئ عليه.
دائمًا ،في
ٍ
دائمًا :في َأ َم ِّ
وفي أشقى حاالت الضعف.
,
الحاجة
س
ِ
ُ
ْ
كابوس يقظة،
يستيقظ من
ْلكن،
ُ ِ
أحيانًاّ ،كمن ُ
ُّ
ضائقة املفت ِق ِر ومحنة الضعيف،
علي
تشتد
ُ
إذ ّ
أتذكر أنني ال أزال حيًا.
يكون ٌ
ُ
ُ
أحد سواي
فألتفت إلى حيث ال
ّ
وأتكئ على نفسي.
..
نعم ،هكذا أنجو.
2015/3/15

ُ
شهيد «هم»

ما َّ
أشد سذاجتك يا رجل!
أن تكون «مسيحًا» يعني أن تكون ميتًا.
َ
مواصلة الحياة ،لكي
إلى
حاجة
أتباع َك ومريديك -ففيّأما هم
ِ
ٍ
أوقات الراحة
يندبوك في
ِ
َوي َت ّ
نعموا بما َن َه ُ
متاع حياتك في ما بقي من األوقات
من
بوه
ِ
واألزمنة.
ّ ..
لك:
قالوا
هم
لعل
ً
ْ َ ً
َ
أوال .ونحن ُن َس ّم َ
ونجعلك معبودًا»!
يك بطال،
«مت أنت
ّ
ولعل َك ّ
صدقت!
َ
َ
شهيدهم؟
َأو
يكفيك حقًا أن ُ تكون ُ
َ
َأو تكفيك الشموع واألكاليل وقرابني املوتى؟
َ
َ
تكفيك الدموع؟!
أو ّ
راغبني فيه.
الكل َفازوا َ بما كانوا ُ
«أنت» كانت جائزتك ...موتك.
وحدك
َأو يرضيك!
..
ْ
َ
حقًا ،ما َّ
أشد سذاجت َك يا رجل!
ُ ُ
َ
براءتك وآالمك
ولوال أنني أشفق على
ُ
الكتفيت بقولّ :
«تبًا لك!».
َأو ُيرضيك؟!...
2015/3/15

IN COLLABORATION WITH

رغم الضجة اإلعالمية التي
سبقته ،لم يحقق مزاد «الفن
اللبناني» الذي احتضنته
دار «بونهامز» اللندنية ّأول
من أمس نتائج ّ
جيدة .يعزو
ّ
مراقبون السبب إلى تأزم
األوضاع املالية في املنطقة،
الفتني إلى غياب «املشترين
الخليجيني ،إذ كان معظمهم
من اللبنانيني» .مالحظات
بارزة يمكن تسجيلها على
الحدث ّ
األول من نوعه ،كعدم
ّ
بيع لوحة شفيق عبود cela
 ،fait quarante joursإضافة إلى
أعمال تعود إلى عمر األنسي،
ومصطفى ّ
فروخ ،وصليبا
الدويهي وآخرين« .بورتريه
ّ
للسيدة ألكسندر مورتن»
(الصورة) لجبران خليل
ّ
جبران حققت  182,500جنيهًا
استرلينيًا ،وبيعت لوحة أيمن
بعلبكي «وسط مدينة بيروت ـ
البيضة» لقاء  86,500جنيه.

في مناسبة مرور مئة يوم على
اغتيال الشيخ الشهيد نمر
باقر النمر ( 1959ـ ـ الصورة)،
تدعو دار «كيتوس» للثقافة
والنشر اليوم إلى احتفالية
بعنوان «مرافعة الكرامة» في
فندق «النكاسر» (الحازمية ـ
جبل لبنان) .تحمل االحتفالية
اسم الكتاب الذي ُ
سيطلق
خاللها ،وهو صادر عن دار
«كيتوس» وموقع «مرآة
البحرين» ،ويضم نص مرافعة
النمر أمام القضاء السعودي.
خالل هذا املوعد الذي
ستشارك فيه فعاليات حقوقية
وسياسية وإعالمية دولية،
ُ
سيعرض أيضًا الفيلم القصير
«سيرة الشهيد».

حظي وثائقي «كمال جنبالط...
الشاهد والشهيد» ،للبناني
ّ
هادي زكاك (الصورة) ،أخيرًا
بتنويه خاص من لجنة تحكيم
الدورة الـ 18من «مهرجان
اإلسماعيلية الدولي لألفالم
التسجيلية والقصيرة» في
مصر ( 20ـ ـ  26نيسان /أبريل).
وعادة ما ُيمنح هذا التنويه
لخمسة أفالم فقط من أصل
سبعني مشاركًا في املهرجان
من  44دولة .يتناول هذا العمل
ّ
سيرة املعلم كمال جنبالط ،من
خالل أرشيف بصري ضخم،
ضمن لعبة إعادة ترميم
الذاكرة اللبنانية .من جهة
ثانية ،فاز فيلم األنيمايشن
اللبناني «موج ( »98إخراج
إيلي داغر) بجائزة أفضل
فيلم تحريك ،فيما حصل «بني
شقيقتني» (إيطاليا) و«قناص
من كوباني» (هولندا) على
جائزة أفضل فيلم تسجيلي.

احتفالية «مرافعة الكرامة» :الثامنة
من مساء اليوم ـ ـ فندق «النكاسر»
في الحازمية (جبل لبنان).
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TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

©Kelechi Amadi-Obi

مزاد «الفن اللبناني»
… خيبة لندنية

«مرافعة الكرامة»
احتفالية بيروتية

مهرجان ّاإلسماعيلية:
احتفاء بزكاك وداغر

