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تعا ّ
تفرج تعا شوف «الراحل الكبير» قنبلة الموسم
محمد همدر
بعد طول انتظار وتحضير ،تطرح «الراحل الكبير» ألبومها ّ
األول اليوم
وغـدًا على خشبة «مترو املدينة» .الفضاء البيروتي الــذي انطلقت منه
الفرقة الشابة واملـشــارك في إنتاج العمل املرتقب ،يستضيف احتفال
َ
إط ــاق «الب ــوم ــب» عـلــى م ــدى يــومــن ضـمــن أمـسـيــتـ ْـن بـعـنــوان «شــوف
ّ
واتفرج».
سنة ّ
مرت على نيل الفرقة منحة «آفاق» لتتويج النجاح الذي القته أعمالها
ّ
بتسجيل يتيح للجمهور الذي أحبها وتابعها ،االستماع إليها متى شاء.
املجموعة التي انطلقت عبر جلسات موسيقية في منزل خالد صبيح،
سرعان ما دخلت إلى قلب مستمعيها ،مؤدية نوعًا جديدًا من الطرب
ّ
الثقيل ،الشعبي والساخر في آن معًا ،بعيدًا عن ّ
وجدية األغاني
تزمت
ّ
الثورية ،مع الحفاظ على البساطة في اللحن التي تقرب النغم من األذن
والقلب .هذا ّ
الجو موجود أيضًا في تسجيل «ال بومب» .فتوزيع األغاني
وهندسة الصوت حافظا على الكوميديا السوداء املوجودة في كلمات
ّ
شخصيات أعضائها
األغاني ،وفي أداء الفرقة على املسرح من خالل
ّ
«الطاقني» ،كما يصفهم صبيح في مقابلة أجرتها «األخبار» معه ومع
املغنية ساندي شمعون.
مع مهندس الصوت جواد شعبان الذي رافق «الراحل الكبير» في جميع
حفالتها منذ البداية ،حــاول أعضاء الفرقة الحفاظ في التسجيل على
الحميمية نفسها املوجودة في لقاءاتهم املباشرة مع الجمهور .ساندي
وخالد يؤكدان وجود قواسم مشتركة بني األعضاء ،على صعيد األفكار
والشعور باالختناق من الحالة العامة والحاجة للتعبير .كل هذه العوامل
وغيرها ،ساهمت في هــذا الغنى في الطاقة واألداء .فمن يتابع الفرقة
ّ
يعرف أنها تتناول على طريقتها الخاصة كل ما يجري من حولها ،بدءًا
ً
من أزمة النفايات مرورًا بالحراك املدني والتفجيرات وصوال إلى «داعش»
وغيرها من « ِن َعم» ّأيامنا هذه.
ّ
يرى خالد أنه أتى من مرحلة موسيقية رومانسية وسياسية حاملة بعد
عام  2005في لبنان ،ثم «وصلت األوضــاع إلى ما هي عليه اليوم» .من
ّ
جهتها ،تلفت ساندي شمعون إلى أنها خالل السنوات املاضية لم يكن
يشغلها إال «الثورات» في العالم العربي واملنطقة« :الثورات التي يفترض
بها أن تنقلنا إلى حال أفضل» ،فوجدت كالمًا مشتركًا تريد أن تقوله
مع شباب «الراحل الكبير»« .كلنا مهتمون بأمور سياسية جمعتنا ،لكن
هناك أيضًا الرغبة بالتعبير عنها موسيقيًا» ،تقول ساندي .ويضيف
خالد« :هذا الجو الذي انطلقنا منه في ّأول لقاءاتنا ،كنا نسخر من كل
شيء ،حتى من خالل ارتجالنا ولعبنا في املقامات».
ُ
املختلف فــي هــذه التجربة الجديدة هــي األفـكــار والهموم التي ترجمت
بسخرية من الواقع ومن األحــداث ،بأسلوب غير مبتذل وغير سطحي،
إضافة إلى ّأن الخبرات والتجارب املوسيقية لألعضاء بدت واضحة في
الخلطة الجديدة :غناء جماعي وخلفية متمكنة من التقاسيم واالرتجال
في بحر املوسيقى الشرقية.

مصر « 2016تسجن»
العم نجيب؟
القاهرة ــ محمد الخولي

غالف األلبوم

يتضمن األلبوم  13عنوانًا ،غالبيتها خاصة بـ «الراحل الكبير» من كلمات
وألـحــان وتــوزيــع خالد صبيح ،وهــي« :م ــدد» ،و«انـشـقــاق» ،و«ال بومب»،
ّ
و«وتفجرت»،
و«دونـ ِـت مكس» ،و«يوم األربعاء» ،و«نحاس عتيق للبيع»،
و«قـمــت طلعت مــع ال ـنــاس»ُ ،
و«ج ـ ّـن الـشـعــب» إضــافــة إلــى «أيـقــظ الحب»
ّ
وموشح «ملا بدى يتثنى» و«لحاليح» ألحمد عدوية بتوزيع جديد.
يأتي إطالق «ال بومب» الليلة بعد تأخير بسبب الحرص على االعتناء
بتفاصيل دقيقة فــي التسجيل ،وعلى خلفية انشغال جميع أعضاء
الفرقة بمشاريع والتزامات أخرى .لكن األكيد ّأن العمل املنتظر يستحق
أن يكون املحطة املوسيقية الجديدة التي تأخذ حقها لجهة االستماع
وإيالء األهمية للجديد الذي تحمله.
«الراحل الكبير» مؤلفة من عماد حشيشو (عود) وعبد قبيسي (بزق)
وعلي الحوت (إيقاع) وخالد صبيح (كيبوردز) ونعيم أسمر وساندي
ّ
شمعون (غناء) ،غير أنها الليلة لن تكون وحيدة ،إذ يشاركها روي ديب
بأغنيتني؛ األول ــى تحية للممثل املـصــري الــراحــل محمود عبد العزيز،
والثانية ّ
لسيد درويش .كما تشارك ياسمينا فايد بأغنية وحيدة جديدة
تسخر مــن الحب مــن ّأول نـظــرة .أمــا سماح أبــي املنى الــذي شــارك في
التسجيل ،فسيكون حاضرًا على األكورديون.
ً
مساء ـ «مترو
«شــوف واتـفـ ّـرج» :اليوم وغـدًا ـ الساعة التاسعة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

ّ
إنـهــا املــرة األول ــى التي يحمد فيها
مثقفو مصر الله على رحيل عميد
الـ ــروايـ ــة ال ـعــرب ـيــة ن ـج ـيــب مـحـفــوظ
( 1911ـ  .)2006فلو كان بينهم اآلن،
لكان مصيره السجن يزامل الكاتب
وال ــروائ ــي أحـمــد نــاجــي فــي زنــزانــة
«خــدش الحياء» الـعــام .ليست هذه
فــان ـتــازيــا ،ب ــل ه ــو تـصــريــح واض ــح
ومباشر لبرملاني مصري ُيدعى أبو
امل ـعــاطــي مـصـطـفــى ،عـضــو اللجنة
الدستورية والتشريعية في مجلس
ال ـنــواب امل ـصــري ال ــذي ق ــال ّأول من
أمس« :لو كان نجيب محفوظ بيننا
اآلن ،لوجبت محاكمته على احتواء
روايــاتــه خدشًا للحياء ال ـعــام» .أما
مـنــاسـبــة ه ــذا ال ـحــديــث ،فـهــي أثـنــاء
م ـنــاق ـشــة ال ـل ـج ـنــة ال ـبــرملــان ـيــة طلبًا
ت ـق ـ ّـدم ب ــه ع ــدد م ــن ال ـن ــواب لتعديل
مواد قانون العقوبات ،وإلغاء املواد
الـ ـت ــي ت ـج ـي ــز ال ـح ـب ــس فـ ــي ق ـضــايــا
«ال ـن ـش ــر ال ـخ ــاص ــة ب ـخ ــدش الـحـيــاء
العام».
الـ ـن ــائ ــب كـ ـ ــان راف ـ ـضـ ــا إلل ـ ـغـ ــاء تـلــك
ّ
امل ـ ــواد ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا «ح ـصــن أم ــان
للمجتمع»ّ ،
فرد عليه النائب أحمد
سعيد ال ـنــواب بـســؤال حــول إذا ما
ّ
يعتبر أن روايـ ــات «قـصــر الـشــوق»
و«الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة» ل ـن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ
ّ
تتضمن خــدش حـيــاء عــام؟ فأجاب
أبـ ـ ــو املـ ـع ــاط ــي بـ ـك ــل حـ ـس ــم« :أيـ ـ ــوه
فيهم خدش حياء ونجيب محفوط
ّ
يستحق العقاب بس ّ
محدش وقتها
ح ـ ّـرك الــدعــوى الـجـنــائـيــة» .الغريب
ّ
أن مـعـظــم الـ ـن ــواب ال ــذي ــن ح ـضــروا
االجـ ـتـ ـم ــاع ل ــم ي ـع ـت ــرض ــوا ع ـل ــى مــا
قاله النائب ،باستثناء ثالثة فقط،
ّ
تصوت اللجنة في النهاية
قبل أن
على رفض التعديالت واإلبقاء على
ُ
املواد التي تجيز الحبس في قضايا
خدش الحياء العام.
مبررات النواب ّ
ّ
حولتهم من ممثلني
للشعب إلــى أعضاء في هيئة األمر
بــاملـعــروف والـنـهــي عــن املـنـكــر .فقد
ثــار جــدل فــي اللجنة حــول تعريف

ّ
مـصـطـلــح «خ ـ ــدش الـ ـحـ ـي ــاء» ،وأكـ ــد
ّ
عدد من األعضاء أنــه فضفاض وال
يــوجــد تـعــريــف ُمـحـكــم ل ــه ،وه ــو ما
ح ـ ّـول ــه إل ــى ن ـ ّـص يـسـمــح بمحاكمة
املـ ـب ــدع ــن ع ـل ــى مـ ــا ي ـك ـت ـب ــون ــه .فــي
غضون ذلك ،اعترض ّ
نواب آخرون،
مــن بينهم النائب مصطفى بكري،
عـلــى امل ـطــال ـبــات ب ـعــدم الـحـبــس في
ق ـض ــاي ــا ال ـن ـش ــر الـ ـخ ــاص ــة ب ـخــدش
ّ
الـ ـحـ ـي ــاء ،إذ ق ـ ــال بـ ـك ــري إن ه ـنــاك
ف ــرق ــا ك ـب ـي ـرًا ب ــن ال ـع ـم ــل اإلب ــداع ــي
و«الـكـتــابــة كفعل فــاضــح» ،مضيفًا:
«ن ـح ــن ن ـع ــرف مـجـتـمـعــاتـنــا ج ـ ّـي ـدًا
ون ـعــرف تـقــالـيــدهــا .إم ــا أن نحافظ
على املجتمع وقيمه وإمــا أن ّ
نفرط
ف ــي ثــوابـتـنــا ونـسـمــح ب ـهــذا العبث
ّ
املسمى إبــداعــا» .نــائــب آخــر قــال إن
ّ
ُ
الـتـعــديــات ستعطي ال ـحــق للمرأة
فـ ــي «أن ت ـن ـشــر صـ ــورهـ ــا عـ ــاريـ ــة»،
ّ
ّ
«ضد
وأكد أن التعديالت املطروحة
األخـ ــاق واآلداب ال ـعــامــة» .الـنــائــب
أبـ ـ ــو املـ ـع ــاط ــي م ـص ـط ـف ــى كـ ـ ــان مــن
الفريق األخير.
ه ــذا ال ـ ــرأي الـ ــذي ق ـيــل ف ــي ال ـبــرملــان
ال ي ـم ـكــن ف ـص ـلــه ع ــن ال ــواق ــع ال ـعــام
الــذي تعيشه مصر حاليًا كامتداد
ل ـع ـص ــر الـ ـصـ ـع ــود اإلسـ ــامـ ــي بـعــد
ثــورة  25يناير  .2011هذا الخطاب
الذي ُيهاجم األدب ،هو نفسه الذي
تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة حـ ـك ــم اإلخـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن ،وقـ ـي ــل ع ـل ــى ال ـش ــاش ــات
ّ
وق ـت ـهــا إن رواي ـ ـ ــات م ـح ـفــوظ فيها
إبــاحـيــة وك ـفــر ،وث ــارت الــدنـيــا على
ّ
تـلــك الـتـصــريـحــات وق ـت ـهــا .غـيــر أن
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة يـ ـب ــدو أن األمـ ـ ــر سـيـمـ ّـر
م ــرور ال ـكــرام .إذ بــات مــن الطبيعي
أن ّ
تقيد حرية ال ــرأي والتعبير ،بل
واق ـعــة حـبــس الـكــاتــب أحـمــد ناجي
ّ
تحول القضاء
ال تــزال شاهدة على
ّ
املصري إلى مطاوعة .كما أن معظم
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك دفــاعــا
عن ناجي ،بل استضافت من يرون
ّ
أنــه بالفعل كتب ما يخدش الحياء
ال ـع ــام ووج ـب ــت مـعــاقـبـتــه وحـبـســه
ً
لنشره فصال من روايته «استخدام
الحياة».

ثالثي النهضة المسرحية :شكسبير البيروتي

األفالم اللبنانية القصيرة
ً
شماال وجنوبًا

ُ
هينريش بل
عميد «الثورة» السورية

بني  3و 7كانون ّ
األول (ديسمبر)
املقبل ،تجرى فعاليات
«مهرجان لبنان السينمائي
الدولي لألفالم القصيرة» في
صور (ثانوية صور الرسمية
املختلطة) والنبطية (سينما
ستارز) وطرابلس (بيت الفن).
يشارك في الحدث  61فيلمًا من
 25دولة عربية وأجنبية ،من
بينها لبنان وإيطاليا ومصر
وسويسرا والعراق وإيران
والسعودية وسوريا والواليات
املتحدة وإسبانيا وبريطانيا...
ُ
وسيخصص املهرجان يومًا
ً
كامال في صور لعرض أفالم
قصيرة ّ
أعدها طالب في
الجامعة اللبنانية ومخرجون
لبنانيون.

تحت عنوان «حساء الشعب
ويومياته ـ تالوين الحصار»،
تعرض جمعية «هاينريش ُبل»
اليوم في سينما «متروبوليس
أمبير صوفيل» مجموعة أفالم
قصيرة .البداية مع فيلم «أنا
أزرق» ألبو غابي ،ثم «حب
في الحصار» ملطر إسماعيل،
فـ«بعدنا طيبني» لعروة املقداد.
تلي ذلك حلقة نقاش تديرها
الروائية السورية ديما ونوس
مع املدونة السورية مارسيل
شحوارو ،والصحافي نديم
جرجورة (الصورة) ،وعروة
املقداد ،بمشاركة مصممة
الغرافيكس سنا يازجي ،على أن
يتبعها عرض لوثائقي «وطني»
لألملاني ميتلزيفن مارسيل.

«مهرجان لبنان السينمائي الدولي
لألفالم القصيرة» :من  3حتى 7
كانون ّ
األول ـ  16:30ـ صور والنبطية
وطرابلس .لالستعالم70/903846 :

«حساء الشعب ويومياته ـ
تالوين الحصار» :اليوم ـ 19:00
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) .لالستعالم01/216037 :

بعد مرور أربعة عقود على والدة
شكسبير ،أبصرت مسرحية «شكسبير
إن حكى» النور كتحية للكاتب املسرحي
ً
البريطاني ،وشاهدها الجمهور ّأوال
ضمن فعاليات «مهرجان البستان» في
شباط (فبراير)  .2016نجوم العرض
ثالثة من كبار املسرح اللبناني:
املمثالن رفعت طربيه وميراي معلوف،
إلى جانب املخرج جالل خوري .من
«البستان» ،انطلق العرض في جوالت
على دول عربية مختلفة وعدد من
املناطق اللبنانية ،وهو يستعد اليوم
ملوعده البيروتي ّ
األول الذي تحتضنه
«الجامعة اللبنانية األميركية».
في «شكسبير إن حكى» ،يؤدي
معلوف وطربيه سلسلة مشاهد

ّ
تتضمن مقتطفات من مونولوجات
وحوارات من أبرز أعمال شكسبير،
مثل «روميو وجولييت» ،و«هاملت»،
و«كوميديا األغالط» ،و«امللك لير»،
و«ريتشارد الثالث» ،و«حلم ليلة
صيف» ،و«العاصفة» ،فيما يربط بينها
شكسبير شخصيًا الذي يؤديه جالل
خوري .انتقاء النصوص وتعريبها
بالفصحى والعامية كانت ّ
مهمة
معلوف وطربيه اللذين حرصا على
إبعادها عن الثقل اللغوي الذي يرتبط
ً
عادة بهذا النوع من الترجمات.
«شكسبير إن حكى» :اليوم ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح غلبنكيان» (مقر الـ
والنصف
 LAUـ قريطم) .لالستعالم01/786456 :

ّ
متوسطًا ميراي معلوف ورفعت طربيه في مشهد من العمل
جالل خوري

رباعي Béla
كالسيك في كليمنصو
يستضيف «املعهد العالي
لألعمال» اليوم أمسية
كالسيكية يحييها رباعي ،Béla
من تنظيم «املعهد الفرنسي في
لبنان» .يؤدي ( Bélaالصورة)
ّ
الوتريات الوحيد الذي
رباعي
ّ
ألفه رمز االنطباعية الفرنسي
كلود دوبوسي ،وAinsi la
 nuitللمؤلف الفرنسي الشهير
ّ
دوتييو ( 1916ـ .)2013
هنري
َ
ُيضاف إلى هذين االسمني
املعروفني ،آخر مغمور ،هو
الفرنسي فريديريك باتار
( ،)1969إذ تؤدي املجموعة من
ّ
الوتريات
ريبرتواره رباعي
رقم  .2بذلك ،حتى الجمهور
الضليع بالكالسيك سيكون
لديه ما يكتشفه في هذه
األمسية (غير) الكالسيكية!
رباعي  :Bélaاليوم ـ  20:30ـ «املعهد
العالي لألعمال» (كليمنصو ـ
بيروت) .الدعوة عامة.

