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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
 ...وتعبت من الحرب

صورة
وخبر

ّ
شـكل فنـان الشـارع محمد دحا المعـروف بـ «فيتا بـوي» حالة فريدة في الجزائر .الفنان الشـاب
الـذي لطالمـا أمضـى أيامـه مـع غيتـاره فـي شـوارع العاصمـة ،خطـف قلـوب الجزائرييـن،
بعدمـا كانـت كانـت الشـرطة قـد اعتقلتـه قبـل أشـهر بدعـوى إسـتغالله فضـاء عامًا بشـكل
غيـر قانونـي .اعتقـال تبعتـه حملـة تضامـن غيـر مسـبوقة معـه وصلـت إلـى حـد تنظيـم
ّ
تضـم حوالي ثالثة ماليين نسـمة (فاروق باتيـش ــ أ ف ب)
حفلـة ضخمـة فـي المدينـة التي

األوركسترا الوطنية :تحية إلى أحمد قعبور
ساندي الراسي
منذ أن تسلم أندريه الحاج إدارة
«االوركسترا الوطنية اللبنانية
للموسيقى الشرق ـ عربية» عام
 ،2011أدرج في برنامجها فكرة
إلقاء التحيات لشخصيات طبعت
املوسيقى العربية .في هذا اإلطار،
ّ
تقدم االوركسترا بقيادة الحاج
ّ
أمسية الليلة تعد تحية الى أحمد
قعبور بمشاركة «كورال خالد
بن الوليد» على مسرح «قصر
االونيسكو» .برمجة التحيات تندرج
ضمن سياسة انفتاح األوركسترا
على الجميع .لذا ،انطلقت أولى
تلك األمسيات عام  2011بتحية
الى الراحل وديع الصافي ّ
ثم ّ
كرت
السبحة مع الياس الرحباني ،وإيلي
شويري ،ونصري شمس الدين،
وفريد االطرش ،وإحسان منذر،
إلى جانب أميمة خليل وسمية
بعلبكي .اعتبر الحاج أن الناس
يحبون السماع الى الكلمة أكثر من
املوسيقى اآللية .لذا ،حاول تقريب
األوركسترا إليهم ،بإدراج ريبرتوار
موسيقيني معروفني ،مستخدمًا
األغنيات الجميلة لجذب الناس
وجعلهم يصغون الى موسيقى
آلية كذلك .من هنا ،حاول أن يخرج
االوركسترا مما ّ
سماه «قوقعة»،
ليفتحها على كل االمكانات التي
تعرضها املوسيقى العربية ،محافظًا
بالطبع على املستوى املطلوب في ما

يتعلق بجودة البرامج املختارة.
قبل ستة أشهر ،جرى االتصال بني
أحمد قعبور والحاج .األخير يعتبر
املؤلف اللبناني موسيقيًا ومؤلفًا
حقيقيًا يشبه الناس و«يستاهل
تحية» .أخبره عن نيته تنظيم
حفلة تحية له وألعماله الفنية،
فبدأ التعاون على إعداد برنامج.
سرعان ما ّ
رحب قعبور بالفكرة،
ّ
وأعد البرنامج بنفسه .الحاج كان
حريصًا على تكوين الئحة تضمّ
أغنيات عن «األرض والطفل» كما
يقول .هنا أيضًاّ ،
أصر الحاج
على إعطاء االولوية للموسيقى
التي يريدها أن تكون مدرجة في
البرنامج .فاملايسترو ال تهمه
االغنيات بقدر ما يهمه أن تؤدي
االوركسترا املوسيقى .لذا نجد ضمن
االمسية عملني موسيقيني تعزفهما

االوركسترا وحدها من دون غناء
الكورال ،وسيؤدي املوسيقيون على
املسرح مقطوعتي «الليل املفتوح»
وموسيقى «تفاريح» .من جهة أخرى،
استدعى إعداد البرنامج ّ الكثير من
العمل التوزيعي ،الذي وقعه هاني
سبليني ،ومازن سبليني ،باالضافة
ّ
الى وليد بو سرحال .كما وزع الحاج
إحدى القطع .من االغنية الوطنية
امللتزمة الى محاولة إحياء التراث
الشعبي البيروتي ،مسيرة أحمد
قعبور غنية باألعمال التي ستؤدي
االوركسترا أبرزها مثل «بيروت
يا بيروت» و«أناديكم» و«صبح
الصباح» ،إضافة الى أغنية للفنان
عمر الزعني الذي ّ
قدم له قعبور
استعادات سابقًا.
من ناحية أخرى ،الجزء األكبر من
االمسية سيرتكز إلى االداء الغنائي
للكورال ،وتحديدًا جوقة خالد بن
الوليدّ .
أصر الحاج على أن تؤدي
ً
جوقة املقطوعات غناء ،ال قعبور
بنفسه أو مغنيًا منفردًا .الجوقة
التي أسسها العازف الشاب طارق
قاطرجي ،شبابية مؤلفة من مغنني
متحمسني ومفعمني بالحياة ،يبلغ
عددهم  40شخصًا ،وفق الحاج
الذي يؤكد« :نبض الجوقة جميل
والعمل الذي جرى معها أيضًا ممتع،
خصوصًا في ما يتعلق بالتوزيع».
* تحية إلى أحمد قعبور 20:00 :مساء
اليوم ـ «قصر األونيسكو» ـ 01/772882
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أشم رائحة السالم.
ُ
ُ
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الدم.
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أيها الدم الغفور!
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الدم
العاجز عن االنتقام!
أيها ُ
الدم ...الدم:
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وتعبت من الحرب.
لقد طق قلبي،
سامحني!
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