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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صباح قبر

ُّ
خير في هذا الصباح؟
أي ٍ
ُّ
صباح
خير في ِّأي
أي ٍ
ٍ
ُ
َ
حالا تستيقظ فيه
ُ َّ ًّ
مرة أخرى وأخرى،
تكتشف أنك،
ُ
تزال ّ
حيًا...
ال
ّ
أحشاء قبر!
حيًا في
ِ
ّ
ّ
يتمتع النغ النغ بشعبية تحاكي تلك التي يتمتع بها نجوم البوب

2017/12/7

«األوركسترا الوطنية» تفتتح موسمها بـ ...الصين
بشير صفير
بعد العطلة الصيفية ،تعود «األوركسترا
الــوط ـن ـيــة ال ـف ـل ـهــارمــون ـيــة» إل ــى الـنـشــاط
بــدءًا مــن مساء الـيــوم الجمعة ،بأمسية
ّ
ً
إحياء لليوم الوطني
التوجه،
«صينية»
ال ـ  69فــي الـصــن ،تحتضنها «كنيسة
الـقــديــس يــوســف» (األشــرفـيــة ـ ـ مــونــو).
الثقافة في حكومة
املوعد يرعاه وزيــر
ّ
ت ـص ــري ــف األعـ ـ ـم ـ ــال ،غ ــط ـ َـاس خ ـ ــوري،
وي ــأت ــي بــال ـت ـعــاون م ــع وزارتـ ـ ــي الـثـقــافــة
والسياحية لجمهورية الصني الشعبية
والسفارة الصينية في لبنان .النشاط
امل ــوس ـي ـق ــي ال ـكــاس ـي ـكــي ال ـغ ــرب ــي فــي
الـ ـص ــن ـ ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـق ــوي ــة ل ـهــذه
الثمانينيات)
املوسيقى إلى البالد (منذ
ّ
الـ ـت ــي ت ـل ــت ال ـخ ـط ــأ ال ـ ـفـ ــادح امل ـت ـم ــث ــل ب ـ
«الثورة الثقافية» ّ
(حجمت حضور هذه
املوسيقى ورمــوزهــا من مؤلفني وآالت

ً
وموسيقيني) ـ ـ ينقسم إلى قسمني :أوال،
املــؤلـفــون الصينيون الــذيــن استطاعوا
إح ــداث خــرق فــي أوروب ــا على مستوى
برمجة أعمالهم في األمسيات ،وثانيًا،
امل ــوس ـي ـق ـي ــون ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ــازف ــو
الـبـيــانــو الــذيــن احـتـلــوا مــراتــب ّ
متقدمة
بـ ــن زم ــائـ ـه ــم ًعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــرة
األرضية ،وصــوال إلى انتزاع يوندي لي
(عــازف بيانو صيني زار لبنان ضمن
«مـهــرجــان الـبـسـتــان») الـجــائــزة األول ــى
في «مسابقة شــوبــان» املرموقة (دورة
ع ــام  ،)2000وكــذلــك زمـيـلــه الـ ـ «ســوبــر
ستار» النغ النغ (أيضًا زار لبنان ضمن
«م ـ ّهــرجــانــات بـيـبـلــوس ال ــدول ـي ــة») الـ ّـذي
يتمتع بشعبية تحاكي تلك التي يتمتع
بـهــا نـجــوم ال ـب ــوب ،وال ـ ـ «سـكـســي» جـدًا
يوجا وانــغ ( )Yuja Wangالتي تتمتع
أيضًا بشهرة واسعة.
اس ـت ـنــادًا إل ــى ذل ــك ،ف ـ ّ
ـإن تنظيم أمسية

ّ
التوجه له ما ّ
يبرره
كالسيكية صينية
ال ـ ـيـ ــوم .م ــن ه ـن ــا ،ن ــدخ ــل إلـ ــى بــرنـ ّـامــج
األم ـس ـي ــة ال ـ ــذي ي ـض ـ ّـم ثـ ــاث م ـحــطــات
صينية ،فيما ُح ِج َزت الرابعة لكونشرتو
ال ـب ـيــانــو الـشـهـيــر (ال ــرق ــم  )1لـلــروســي
تـشــايـكــوفـسـكــي .األع ـم ــال تنقسم إلــى
أوركـسـتــرالــي مــع أو بــدون بيانو ،حيث
يـقــود األورك ـس ـتــرا املــايـسـتــرو ه ــاروف
فــازلـيــان ،ويـشــارك فــي األمسية عــازف
البيانو الصيني جي يوان (،)Jie Yuan
ال ـفــائـ ّـز بـمـســابـقــات بـيــانــو عـ ـ ّـدة ،عاملية
ومحلية (فــي الـصــن) مــن بينها «فــان
كليبورن» األميركية املرموقة.
أم ـس ـي ــة «األورك ـ ـس ـ ـت ـ ــرا الــوط ـن ـيــة
ال ـف ـل ـهــارمــون ـيــة» :ال ـي ــوم ـ ـ الـســاعــة
الثامنة والنصف مـسـ ً
ـاء ـ ـ كنيسة
القديس يوسف (األشرفية ـ مونو).
الدخول مجاني.

ُ
سفراء الموت
ّ
ّ
املسد ُ
ها هم قادمون َ
سات
وليس في أيديهم إال
والخناجر.
ّ ُ
هيا! ق ْم وافتح لهم الباب!
َ َ
ً
َ َ
ُ
تخشاه
يعود ّثمة ما
وال تخش شيئًا (أصال لن
بعد اآلن)
َ ْ
صلوا بهنيهات،
فهم ،قبل أن َي ِ
كانوا قد فرغوا َلت ِّ
قبرك.
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