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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
إضافية
حياة

«إلى فاديا الذقاني»...
أرجوكم ،أنتم الذين َح َّـي َـركم حيائي
وصمتي،
أرجوكم:

ٌ
ّ
إضافية.
محتاج لحيا ٍة
أنا
َ
ٌ
ابة الجحيم بهنيهات،
قبل
،
محتاج
بلوغ ّبو ِ
ِ
ً
ْ
ألن أعيش طويال (مثلي مثل البطاركة،

«بيغ باند» :جاز في «قصر الصنوبر»
بشير صفير
ّ
تطل ال ـ  Big Bandالتابعة للكونسرفتوار الوطني ،اليوم اإلثنني ،من
«قصر الصنوبر» (املتحف ـ بيروت) إلحياء أمسية جاز ببرنامج ّ
غني،
عليه أكثر من عشرين مقطوعة من كالسيكيات الريبرتوار العاملي.
تأسست هذه الفرقة في عام  ،2009وتتألف من  22عازفًا (آالت نفخ،
وبيانو ،وإيقاعات) .الفرقة ليست من طراز بعض الفرق األميركية أو
األوروب ـيــة (كــال ــ WDRاألملانية الرهيبة) ،لكن وجــودهــا ض ــروري في
منطقة عربية تفتقر لهذا النوع من املجموعات املوسيقية ،مع املالحظة
ّ
أنها ليست الوحيدة في الشرق األوسط كما ّيدعي التعريف بها على
ً
موقع «املعهد العالي للموسيقى» .ففي سوريا مثال نجد «بيغ باند»،
وهي أقدم من شقيقتها اللبنانية.
لغاية اآلن ،ال شــيء الفتًا فــي الخبر .الفرقة الوطنية تـقـ ّـدم حفالت
دوريــة ،شأنها شأن «األوركسترا الوطنية» و«أوركسترا املوسيقى
الشرق ـ عربية» ،إذ يندرج ذلك ضمن «واجبها» املهني ،تمامًا كأي
موظف رسمي في الدولة اللبنانية .غير أن حضور أمسيتها املرتقبة
مواعيدها االعتيادية ،ليس مجانيًا .فاملوعد من تنظيم
اليوم ،بخالف
«املركز اللبناني ّللعناية التلطيفية» َ
(بلسم) بهدف جمع ّ
التبرعات
من خــال ريــع البطاقات .ما لفت انتباهنا هو هــذه النقطة تحديدًا.
تغطية نشاطات «بلسم» واإلضــاءة على دورها ّ
الطبي واالجتماعي
واإلنساني ليسا من اختصاصنا ،وأمسيات الـ «بيغ باند» الوطنية
ليست من النوع الذي يجب التوقف عنده بشكل منهجي .لكن اجتماع
َ
الجهتني هو بيت القصيد الذي نبني عليه الفكرة التي ّ
نود تعميمها.

ً
فنادرًا جدًا ما نسمع بهذا النوع من األنشطة في ّلبنان .عادة ،تدعو
هذه الفئة من الجمعيات (وغيرها) إلى عشاء تتخلله كلمات فارغة،
ّ
املتبرعون للقائمني على الجمعية ،ربما
وقد ينتهي بشتائم يكيلها
بسبب ســوء الخدمة التي ّ
يقدمها املطعم! والعشاء يبقى بالتأكيد
أفضل من الدعوة إلى حفلة تحييها نجمة من نجمات الزمن الرديء.
ّ
تصدق نيات ناشطني في العمل اإلنساني عندما
إذ ،كيف يمكن أن
ترى أنهم ّ
يسوقون لألغنية التجارية السطحية ويمتطون جوادها
ّ
ّ
في سباق تمويل جمعيتهم؟ أكثر من ذلــك ،أال تعتقدون أن فقدان
طبيب ما ،مرتبط عضويًا بذائقته
الثقة بمهنية وضمير وإنسانية
ٍ
املــوسـيـقـيــة؟ كــذلــك األم ــر بالنسبة إل ــى الـنـجــار وامل ـحــامــي ومـصـ ِّـن
الغساالت ورجل الدين والوزير والنائب وسائق التاكسي واملوسيقي
ّ
سيشيد منزلك تعتبره موثوقًا أكثر إن ملحت في
أيضًا .مهندس
سيارته ألبومًا لتشارلي باركر أو تداعت منها على مسمعك أنغام
أغنية «وطى الـ ّ
َّ
يترجل .هذه حقيقة،
ـدوار» وهو ينتظر نهايتها لكي
ومــن ّيدعي العكس عليه أن يشرح ملــاذا استشرى الفساد في كل
القطاعات ،وملاذا انحدر الضمير املهني في كل املهن ،وملاذا انهارت
األخــاق على كل املستويات ،بالتزامن مع الصعود السريع ملوجة
املنحدر صوب قعر العهر؟
الفن
ِ
باختصار ،هذه ليست تغطية حدث موسيقي ذي هدف ريعي إنساني.
نموذج يجب تعميمه… لضرورات وجودية.
هذه فقط إضاءة على
ٍ

والثعابني ،والسحالي ،وجنراالت الحروب
واملآتم).
َْ
ً
ً
َ
محتاج ْ
ٌ
وأطول
ألن أعيش طويال وطويال...
ُ
ال ِلكي ...وال لكي ...وال ّ
أسباب أخرى
ألي ِة
ٍ
ْ ْ
لكن فقط
َ
َ ّ
(قبل ْأن ُي ْطـب َق ُ
ظالم
كي َيـتسنى لي
ِ
املاخور /الكوكب)
الكراهية على هذا
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
است ُ
حيت ْأن أقول لهم «أ ِح ُّبكم»:
ْأن أقول ملن
َ
«آه ،يا إخوة قلبي،
ُ
لو تعرفون كم أ ِح ّـبكم!».

* أمسية جــاز لـ «بيغ باند» الكونسرفتوار الوطني :اليوم ـ
ً
مساء ـ «قصر الصنوبر» (املتحف ـ بيروت).
الساعة الثامنة
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مهرجان «س»
بحثًا عن المواهب
انطلق أمس مهرجان «س» للثقافة
والفنون من ّ
مخيم «شاتيال» ،على
ّ
أن تستمر الفعاليات الفنية املنوعة
في مناطق بيروتية ّ
عدة ،قبل ختام
رحلة اكتشاف املواهب بيوم احتفالي
مفتوح على الكورنيش البحري في
ّ 21أيار (مايو) الحالي ،يمزج بني
املسرح واملوسيقى .برنامج الحدث
الذي تنظمه جمعية «بسمة وزيتونة»،
غني باملحطات ،منها عرض الحكواتي
«السوبر هيرو /الزير سالم» ،ومسرحية
«جوكينغ» لحنان الحاج (الصورة).
ويضم أيضًا مسابقة لألفالم القصيرة،
ستحتضنها «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت) في ّ 20أيار.
مهرجان «س» للثقافة والفنون :حتى 21
أيار ـ فضاءات بيروتية عدة .الدخول مجاني.
لالستعالم76/939238 :
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