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صالح عبد الحي واآلخرون على «راديو بيروت»

نزيه أبو عفش

محمد همدر

يوميات ناقصة

م��ع اق�ت��راب��ه م��ن ع��ام��ه ّ
األول ،أط�ل��ق «رادي ��و ب �ي��روت» (م��ار
مخايل) برنامجًا موسيقيًا على صفحته على اإلنترنت،
أراد م��ن خ�لال��ه ال �ع��ودة باملستمعني ف��ي مختلف أن�ح��اء
العالم إلى التراث املوسيقي العربي ،وتعريفهم في الوقت
نفسه باملوسيقى العربية املعاصرة الهادفة أو البديلة،
املستقلة ،والبعيدة عن االبتذال والتقليد والتجارة.
أصبح للصباح في حانة «رادي��و بيروت» ،أو على موقع
اإلذاع � ��ة ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة ،ط�ع��م ج��دي��د ط��رب��ي.
م��ا إن ت�ق�ت��رب م��ن ال �ب��اب أو ت�ن�ق��ر ع�ل��ى خ��ان��ة االس�ت�م��اع
املباشر على موقعه ،حتى تخرج أصوات أم كلثوم ،وعبد
ال��وه��اب ،وليلى م��راد ،وس� ّ�ي��د م�ك��اوي ،تتخللها تقاسيم
على العود ملحمد القصبجي ،وفريد األطرش ،أو طقطوقة
ّ
لسيد دروي��ش أو دور لزكريا أح�م��د .لكن ه��ذا األس�ب��وع،
ي�ض��اف إل��ى ال�ب��اق��ة ال�ت��ي تتجدد ك��ل أس�ب��وع�ين ،محطات
من األرشيف النادر ألسماء كبيرة مثل صالح عبد الحي،
وع �ب��د ال �ح��ي ح�ل�م��ي ،وأب ��و ال �ع�لا م�ح�م��د ،وغ �ي��ره��م ممن
سيطربون الجمهور ب ��أداء أدوار وق�ص��ائ��د وم��وش� ّ�ح��ات
ّ
وغنية ،رغم رداءة تسجيلها.
نادرة
ّ
يستمر بث التراث املوسيقي العربي من السابعة صباحًا
حتى الواحدة ظهرًا بهدف تكريم موسيقى الزمن الجميل
ً
وعمالقتها ،فضال عن ترسيخ (ق��در املستطاع) املخزون
امل��وس�ي�ق��ي ال �ع��رب��ي ال ��ذي ل��ن ي�ت�ك��رر ف��ي أذه� ��ان األج �ي��ال
الجديدة .عبر هذه الخطوة ،يحاول القائمون على موقع
«راديو بيروت» أيضًا إتاحة جو من الهدوء والصفاء في
فترة ذروة النشاط والضجيج في العاصمة اللبنانية.
ّ
ّ
فيخصص البث
أما طيلة فترة بعد الظهر وحتى املساء،
للموسيقيني املعاصرين املستقلني أك��ان عبر مؤلفاتهم
ّ
الخاصة أم عبر فنانني أعادوا توزيع هذه األعمال وأدوها
باللغة ال�ع��رب�ي��ة أو غ�ي��ره��ا .ال�ل�غ��ة ه�ن��ا ليست أول��وي��ة ما
دام��ت املوسيقى ه��ادف��ة ،وصاحبها ينتمي ال��ى خريطة
ال�ب�لاد العربية .املقصود م��ن ذل��ك ه��و تسويق األص��وات
وامل��ؤل �ف��ات واإلن �ت��اج��ات امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�ت��ي ال تملك مكانًا
اليوم في اإلعالم املرئي واملسموع ولدى شركات اإلنتاج

الشاهد
انتهت الحرب.
ُ
القاتل َ
غفرَ للقتيل
ُ
والقتيل َّقبل القاتل..
ُ
وبقيت أنا.
ّ
أبص ْر ُت َ
وألنني َ
وأبصرت
ّ َ
اتفق كالهما على قتلي.

التجارية املسيطرة على السوق ،إضافة إلى موقع جديد
ّ
جامع لهذه اإلص ��دارات لبثها في كل أنحاء العالم .وفي
ّ
إطار الهدف نفسه ،يستمر بث جميع العروض املوسيقية
ّ
الحية التي تستقبلها خشبة الحانة الصغيرة.
تتنوع فترة بعض الظهر بني املوسيقى العربية املعاصرة،
وال ��روك ،وال�ـ«ه�ي��ب ه��وب» ،وال�ـ«إل�ك�ت��رو ب��وب» ،م��ن خالل
فنانني وف��رق لبنانية وعربية معروفة مثل «سكرامبلد
إغز» ،وخيام الالمي ،وتامر أبو غزالة (الصورة) ،و«كتيبة
ّ
 ،»5م ��ع إم �ك��ان �ي��ة اك �ت �ش��اف أس �م ��اء ج ��دي ��دة .ص�ح�ي��ح أن
ّ
ال�ب��رن��ام��ج ي�ب�ق��ى ن��اق �ص��ًا ،ل �ك��ن م �ح��اوالت اك �م��ال��ه ال ت��زال
مستمرة م��ع مواصلة إرس��ال ال��دع��وات وفتح ال�ب��اب أم��ام
املنتجني واملوسيقيني العرب إلرسال أعمالهم إلى «راديو
ً
بيروت» ،فضال عن الجهد الذي يبذله العاملون فيه لجهة
الحصول على أعمال موسيقية جديدة أو قديمة ،معروفة
ّ
أو مجهولة ،لبثها ضمن ال�ب��رام��ج وي�ح�ت��اج أغلبها الى
موافقة صاحب الحقوق( .رابط البث الحي على موقعنا).
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عيب
القابلة للشفاء:
غير
من
ِ
ِ
جملة عيوبي ِ
كراهيتي للمنتصرين.
يومًا ما
ُ
إذا ق ّد َر ألمي
تستولي على عرش ٍّ
َ
عدو لي
أن
ِ
ُ
سأتحالف مع الشيطان
إسقاطها.
ألجل
ِ
ِ
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حوار
مسدسك على الطاولة َ ،
ضع ّ
ْ
ود ْعني أراه!
ّ ْ
ثم  :قل ما شئت!
ُ
تتكلم إلى من ال ُينصت
أنت
ََ
ُ
وأنا أتن ّصت إلى ما أراه
وال أعرف ما يقول.
َ
َ
بإمكانك أن تقول ماشئت
اآلن ،
َ
بإمكانك
اآلن ،
أنْ
ُ َ
أ َص ّدق ْك.
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 ...وأيضًا أبكي
ّ
كلما ُ
قلت له:
«يا أخي! يا ّ
عدوي!
َ
ال َت ْق ُس كثيرًا ع ّ
لي!»..
ُّ
ُ
عصاه في وجهي
يهز
ويتركني أبكي.
design by maajoun

بمناس���بة الي���وم الع�الم��ي للج����از

َ ُ
َ
هز ْ ُمته،
اآلن ،وقد
هو َمن ّ
يتوسل:
أخي! يا صديقي!
«يا َ ْ
ُ
ّ
ال تق ُس كثيرًا علي!».
هو ّ
يتوسل
وأنا أبكي.
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نجوم من مختلف أرك�ان الس����احة املوس���يقية اللبنانية س�تتش�ارك املس����رح للمرة األولى لتحتفي بالج�از

BEIRUT SPEAKS JAZZ

on the international jazz day
An all-star lineup from different corners of the Lebanese music scene will share the stage to pay tribute to Jazz

ً
مس���اء 30.04.2013 @ 9.00 pm
الدخ���ول مجان���ي  ) | free entranceالحم���را  30 | drm (hamraنيس���ان 9 ،2013

Hosted by Tarek Yamani performances & guest appearances by Avo Tutunjian,
chady nashef, elie afif, ghazi abdelbaki, hamed sinno, hani siblini,
jean madani, Nidal Abou Samra, raed khazen, sima itayim, zeid hamdan.

«إصح يا مرسي» على يوتيوب
َ
ف��ي م�ص��ر ،ي�ح��ار ال�ف�ن��ان��ون ال�ش�ب��اب في
وصف معاناتهم اليومية ،في ظل وجود
محمد مرسي في س��دة الرئاسة وحكم
«اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن» .ب �ع��د م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ك�ل�ي�ب��ات ال �س��اخ��رة ال�ت��ي أطلقتها
س �م��ا امل �ص ��ري وأغ �ن �ي��ة «ه ��وب ��ا ال�ح�ظ��ر
س �ت��اي��ل» ل �ي��اس��ر م�ص�ط�ف��ى وغ�ي��ره�م��ا،
ان �ت �ش��رت أخ �ي �رًا ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل

االجتماعي أغنية جديدة بعنوان « 300
يوم من عهد مرسي» ملجموعة شبابية
ال تزال مجهولة الهوية .ترصد األغنية
التي ج��اءت على شكل «كشف حساب»
ال� �ه� �م ��وم امل �ع �ي �ش �ي��ة ووع� � � ��ود ال��رئ �ي��س
ً
اإلخ ��وان ��ي ال �ك��اذب��ة ،ف �ض�لا ع��ن س�ق��وط
ال �ش �ه��داء واالع � �ت ��داء ع �ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن
وحبسهم.

