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ساند,* *لخو,+, *لجمعة 17 $ون"و 2016 04:00

34بع

"ب"ر67 5ند ب"وند"... غل"ا/ ثقافي في )لساحة )لموس"ق"ة

قد ال $عني *سم مCرجا= "ب"رIJ <ند ب"وند" *لكث"ر بالنسبة *لى *لجمCو, *لعر$ض@ *ال <= *لمطلع"ن على مجا7 *لموس"قى
*لمستقلة في لبنا= $مكلو= فكر] J*ضحة حوS 7ذ* *لمCرجا= 4JمكاناتS>J Uم"تU في Sذ* *لبقعة من *لعالم. باالمس@ نظّم *لق"مو=
7Jفي "ستا$شن" (جسر *لو*3ي) للتحد^ عن *لنسخة *لقا[مة *لتي ستجر+ في كانو= *ال ً على *لمCرجا= مؤتمر*ً صحاف"ا
*لمقبل. Jلكن قبل Sذ* *لموعد@ $عّد *لمCرجا= لسلسلة من *لنشا3اI كا= <JلCا باالمس@ مع حفل للموس"قي *لمصر+ مو,$س

لوقا في "ستا$شن"@ Jلقاء للمحترف"ن في *لقطاf *لموس"قي في لبنا=.

*نطلقت *لنسخة *الJلى من *لمCرجا= *لعاi 2012@ بالشر*كة مع مCرجا= <Jسلو لموس"قى *لعالم. فكانت مساحة جد$د] في
مجا7 *لموس"قى *لمستقلة في لبنا=@ تستض"ف مجموعة من *لموس"ق""ن *لمحل""ن J*لعالم""ن بCدj *لتبا[J 7تقد$م *لجد$د@ ضمن
<مس"اI تُقاi في <ماكن عد] في ب"رIJ. لسوء *لحظ@ <ُلغ"ت نسخة *لعاi *لماضي من *لمCرجا=@ نظر*ً *لى عدi قد,] *لمCرجا=
على *لتعامل مع *لمخا3ر *لتي قد $و*جCCا *لض"وJ jشركاء *لمCرجا= كما <ُف"د في ب"ا=. Jقد $كو= Sذ* *إللغاء حافز*ً قو$اً
[فع بالق"م"ن على *لمCرجا= *لى بذ7 جCو[ 4ضاف"ة J*لبحث عن <مناء Jعن شركاء جد[ من شأنCم [عم Sذ* *لمCرجا= *لذ+
$نمو من عاi *لى wخر. في Sذ* *لصد[@ جمع *لمؤتمر *لصحافي *لذ+ جرu باالمس <مناء *لمCرجا= من ,$ما فرنج"ة
J<لكسند,* <,كتي ستولن (مد$ر] مCرجا= <Jسلو) J*بر*S"م *لمزند (مؤسس ملتقى "موس"قى بدJ= تأش"ر]) 4ضافة *لى *لض"ف
*لفني للمCرجا= Sذ{ *لسنة J*ئل قد$ح *لمعرjJ بـ",$ّس ب"ك"@ J<ماني سمعا=@ مد$ر] *لمCرجا=@ Jكل من *لموس"قي J*لمنتج

غا~+ عبد *لباقي J*لمستشا,] *لموس"ق"ة سو[*ب"U ك"ا.
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في حد$ث سابق *لى مد$ر] *لمCرجا= <ماني سمعا=@ شرحت <= *لمCرجا= Jلد من حاجة *لى ساحة موس"ق"ة تسمح بالتبا[7
J*لتالقي@ Ç4 4= *لمCرجاناI *للبنان"ة ال تدعم ما $عرj بالفرÅ *لـ"<ند,غرJ*ند" عا[]ً@ بل تنتظر منCا <= تثبت نفسCا كما <=
*السعا, في تلك *لحفالI تكو= مرتفعة. من Sنا@ JلدI فكر] 4نشاء Sذ* *لمCرجا= *لذ+ $عّرj *لموس"ق""ن على بعضCم
بعضاً@ Jفي *لوقت نفسU@ $سمح باالنفتاÑ على مCرجاناJ] Iل"ة <خرJJ uضع بنى تحت"ة لCذ* *لنوf *لموس"قي في لبنا=.
J<ضافت خال7 *لمؤتمر *لصحافي باالمس: "*لقطاf *لموس"قي في لبنا= J*لعالم *لعربي غني@ SJناÜ موس"ق"و= شباÖ كثر
لد$Cم مشا,$ع جد$د] J$عملو= على <نما3 موس"ق"ة. لكن $و*جCو= تحد$اI كب"ر] ل"صلو* *لى *لعالم"ة <J,J> Jبا *J حتى *لى
عالم *لعربي... *لمCرجا= $عمل على خط"ن. من ناح"ة@ $عّرj *لجمCو, *للبناني على فرÅ عالم"ة تأتي للمر] *الJلى *لى
Iرجا= شر*كاCذ{ *لسنة@ بنى *لمS ."موس"ق"ة جد$د] من *لعالم *لعربي Åفر Öو *ستقطاS @uم من ناح"ة <خرSال*J .=لبنا
عالم"ة مع معCد *لعالم *لعربي في با,$س Jملتقى ف"ز* للموس"قى في *لرباJ 3من خال7 مجلس *المناء *لذ+ تأسس <خ"ر*ً

J$ضّم 6 *شخاá محل""ن 4Jقل"م""ن Jعالم""ن $دعمو= *لثقافة J*لموس"قى.
بدS,Jا@ ,<I ,$ما فرنج"ة <= "لبنا= J*لمنطقة $مر*= بمرحلة *ستثنائ"ة قد تكو= مرحلة تغ""ر. Jلكن SناÜ 4حساًسا جد$ًد* في
*لجو. *لشباÖ *لعربي ثائر Jغاضب"@ مض"فة <نU من *لمCم 4عطاء Sؤالء *لشبا= مساحة لعرà <عمالCم@ لمنحCم *المل.

Jكشفت كذلك عن مبا[,] جد$د] س"قوi بCا مCرجا= "*Sدن"اI"@ بتخص"صU ل"لة في 34ا, *لمCرجا= للموس"قى *لبد$لة.
<ما <لكسند,* <,كتي ستولِن@ مد$ر] مCرجا= <Jسلو@ شر$ك مCرجا= "ب"رIJ <ند ب"وند"@ فاعتبرI <= "مCرجا= <Jسلو $رغب
في بناء نوf من *لشبكة خا,å *لنرåJ... قر,نا Jضع جCو[نا لدعم <ماني Jفر$قنا في ب"رIJ... نر$د <= نكتشف مو*Sب شابة
Jموس"ق""ن ال $ملكو= *لقد,] <J *ال[*,] ل"ذSبو* خا,å *لبال[... من *لمCم جد*ً [عم Sذ* *لمCرجا= JمحاJلة مد جسو, ب"ن
*لساحة *لموس"ق"ة *لمعرJفة في لبنا= J*لموس"قى *لمستقلة... <نا متفائلة من ناح"ة ما. عندما نقر< عن *لشرÅ *الJسط في
*لصحف@ ال نسمع *ال عن *لحرJ Öل"س عن *لموس"قى. Sذ{ *لمبا[,] قد تسلط *لضوء بطر$قة مغا$ر] على *لمنطقة@ Jقد تجعل

*لساحة <كثر *تحا[*ً".
*بر*S"م *لمزند@ *لمد$ر *لفني لمCرجا= ت"م"تا, Jمؤسس ملتقى "موس"قى بدJ= تأش"ر]" *قّر <نU *كتشف *لمCرجا= قبل سنت"ن
Jلمس <مو,*ً مشتركة عد]: "في *لمغرÖ@ نعرj *لفنان"ن *لمعرJف"ن في مجا7 *لـ"بوJ @"Öلكن *الستثناء *لذ+ نقوi بU في
.iل"و* ً مCرجاننا Sو 4عطاء فرصة للموس"قى *لبد$لة *لتي Sي مرw] لCذ{ *لمنطقة. حضو, *لموس"قى *لبد$لة مCم جد*ً خصوصا
"ب"رIJ *ند ب"وند" من *لقالئل *لتي تستدعي فنان"ن من *لمغرÖ *لعربي@ SJذ* $شكل *ستثناء في ب"رS .IJي *لعاصمة *لثقاف"ة
بالنسبة 4لي في *لشرÅ *الJسط@ Jمن *لمCم 4جر*ء حو*, ب"ن *لمشرJ Å*لمغرÖ عبر *لفاعل"ن *لثقاف""ن J*لفنان"ن *لذ$ن $شكلو=

*لمرw] *لحق"ق"ة لما تعرفU منطقتنا".
Jسط Sذ{ *لحماسة *ال$جاب"ة@ <تت مد*خلة J*ئل قد$ح قاس"ة Jفظة@ لم $خف ف"Cا لومU للصحافة *لتي ال تلقي *لضوء على
ً J<= *لق"م"ن *لموس"قى *لبد$لة. قد $كو= قد$ح على حق من ناح"ة ما@ Jلكن *المو, بد<I تتغ"ر في *لسنو*I *لماض"ة@ خصوصا
على *الحد*^ *لموس"ق"ة *لثقاف"ة باتو* <كثر تو*صالً مع Jسائل *العالJ iبالتالي لم $عد *لموس"ق"و= *لبع"دJ= عن *لمنحى
ً في *لمشCد *لموس"قي *لعاi. <عطى قد$ح لمحة سر$عة عن ض"وj *لمCرجا=: "SناÜ موس"ق"و= *لتجا,+ للمCنة منعزل"ن تماما
$عملو= Jلكن عندما $صلو= *لى مكا= ما@ $ذSبو= *لى <J,Jبا. Sذ{ Sي *لمشكلة. نصّد, *البد*f ألننا لسنا قا[,$ن على فعل
شيء بU. <حببنا Sذ* *لعاi <= ندعو فرقة للعمل في ب"رJ IJل"س للعرà فقط... Sو مشرfJ صغ"ر Jلكن بد*$ة لشيء جد$د في
ً للمر] *الJلى في تونس في ع"د *لموس"قى لبنا=. سندعو فرقة "غولة" *لتونس"ة@ مجموعة موس"ق""ن محترف"ن س"ؤ[J= معا
Jفي لبنا= للمر] *لثان"ة. س"أتو= لعشر] <$اi *لى لبنا= للتأل"ف J*لتد,J Ö*ال[*ء في *لمCرجا=. <,[I تشج"ع فرÅ ل"ست جد$د]
åنة جد$ة@ تحتاCي مS .Ñمن $تسلى ال $مكن <= $صعد *لى *لمسرJ @لموس"قى ل"ست تسل"ة* .j*لكن ال تملك *لفرصة لالحترJ
"J, +با"J .سو,$ة ÖوS ب"S لتلة"@ فرقة" ً *لى 8 ساعاI عمل في *لنCا,@ Jف"Cا *لكث"ر من *لعو*3ف S .[,*]4JناÜ <$ضا
فنا= <,مني $ع"ش في <م"ركا@ $عمل على *لموس"قى *ال,من"ة *لتي $جد[Sا@ *ضافة *لى $منى سابا@ فتا] لبنان"ة صاحبة موس"قى

حساسة جد*ً@ تكتب Jتؤلف".


