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قضية
ّ

بريد دمشق

شعبية إلى مقاطعة حفلته الليلة
دعوة
ّ
دانييل بارنبويم  Non Grataفي رام اهلل
ّ
الحفلة التي من املقرر
أن تقيمها «أوركسترا
الديوان الغربي ــ
الشرقي» الليلة في رام
املوسيقي
الله ،بقيادة
ً
اإلسرائيلي ،تثير سجاال
ومؤسسات
واس ّعًا،
ّ
ثقافية فلسطينية،
بينها  ،PACBIتدعو
إلى مقاطعتها...

ه��ي ال ت��أ لاّخ��ذ م��ن بيئتنا «العاملية»
ّ
املعاصرة إ الجاد .هي من اإلنسان،
ول�لإن�س��ان امل �ج� َّ�رد .ول�ه��ذه ّ األسباب،
ن�ش�ع��ر ب ��أن زي ��اد ق��ري��ب م��ن��ا وبعيد
ف� ّ�ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه .وم��وس�ي�ق��اه كذلك،
األص ��ل ع�ن��ه (أي
ألن �ه��ا ن�س�خ��ة ط�ب��ق ّ
ص��ادق��ة) .ك�ث�ي��رون ي�ك��ن��ون أخ � ّ�وة (أو

ّ
ي �ب��دو أن امل��وس�ي�ق��ي اإلسرائيلي
ّ
دان�ي�ي��ل ب��ارن�ب��وي��م ل��م يعد مرحبًا
ب��ه ف��ي فلسطني ،وخصوصًا بعد
م ��واق� �ف ��ه امل �ل �ت ّ�ب �س��ة م ��ن العدوان
األخير على غزة .فقد أثار اإلعالن
ع ��ن ال �ح �ف �ل��ة ال� �ت ��ي م ��ن املفترض
أن ت �ح �ي �ي �ه��ا ،ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة من
مساء ال�ي��وم« ،أورك�س�ت��را الديوان
ال �غ��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ش ��رق ��ي» ف � ً�ي «قصر
رام الله الثقافي» ،سجاال واسعًا
ب�ي�ن م � ّ
�ؤي ��د إلق��ام �ت �ه��ا وداع إلى
ٍ
ّ
م �ق��اط �ع �ت �ه��ا .ت� �ض ��م األوركسترا
التي ّ
أسسها دانييل بارنبويم مع
ّ
املفكر الفلسطيني الراحل إدوارد
س �ع �ي��د ع� ��ام  1999ع ��ازف�ي�ن عربًا
وإسرائيليني ،ويقودها املوسيقي
اإلس��رائ�ي�ل� َّ�ي م��ن أص��ل أرجنتيني
بنفسه ،وتتخذ من إسبانيا ّ
مقرًا
َّ
لها .وك��ان مجلس بلدية رام الله
الثقافة
ق ��د رف� ��ض ت��أج �ي��ر ق �ص��ر
ّ
ملؤسسة «بارنبويم ـــــ سعيد» ،لكن
َّ
املجلس عاد وخضع لضغوط أدت
إلى موافقته على إقامة الحفلة ،ما
دف��ع ِّ«ب�ي��ت ال�ش�ع��ر الفلسطيني»،
و«االت�ح��اد العام للكتاب واألدباء

بدءًا من الثامنة مساء اليوم حتى  18تموز
(يوليو) الحالي ــــ قلعة دمشق ــــ لالستعالم:
00963956106106

دانييل بارنبويم

خالل حفلته األخيرة في منطقة الحدث
(هيثم املوسوي)

«رف��اق �ي��ة») ل��زي��اد ،وي�ش�ك��ون م��ع ذلك
َ
ُبعده وصعوبة مناله.
ب��ال�ع��ودة إل��ى برنامج «منيحة،»!!!...
س �ي �ق��دم زي � ��اد م ��ع ف��رق �ت��ه مجموعة
م��ن األع �م��ال ال�ق��دي�م��ة م�ث��ل «حبيتك
ت�ن�س�ي��ت ال � �ن ��وم»« ،روح خ �ب ��ر»« ،يا
بنت امل�ع��اون»« ،بصراحة»،»0007« ،
موسيقى «ال�ع�ق��ل زي �ن��ة»« ،القافلة».
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ال� �ج ��دي ��د ال� �ق ��دي ��م مثل
«معلومات أكيدة» و«معلومات مش
أك�ي��دة» .زي��اد اليوم في قلعة دمشق.
َمن سيحضر قد ال يكون اقتربَ ،
ومن
سيغيب قد ال يكون بعيدًا.

ِّ
الفلسطينيني» ،و«االت �ح��اد العام
للفنانني ال�ت�ع�ب�ي��ري�ين» ،و«جبهة
املثقفني الفلسطينيني» ،و«الحملة
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية
وال �ث �ق��اف �ي��ة إلس ��رائ � �ي ��ل» (www.
 )pacbi.orgإلى إصدار بيان يدعو
إلى مقاطعة الحفلة.
ِّ
ح��ت ال�ج�ه��ات امل��وق�ع��ة على
وأوض � َّ
البيان أن معارضتها إلقامة هذه
الحفلة غير مبنية على رفض هوية
بارنبويم الدينية ،بل هي موقف
س �ي ��اس ��ي م �ب �ن��ي «ع� �ل ��ى انطباق
ت �ع ��ري ��ف ال �ت �ط �ب �ي��ع ع �ل ��ى أهداف
املؤسسة وأنشطتها ،بما في ذلك
ّح�ف�ل��ة رام ال �ل��ه» .وأض� ��اف البيان
أن «مؤسسة بارنبويم ـــــ سعيد»
م �ش��روع فلسطيني ـــــ إسرائيلي
إلى
م �ش �ت��رك «ال ي �ه��دف ص ��راح ��ة ِّ
م �ق��اوم��ة أو ف�ض��ح االح �ت�ل�ال وكل
أش� � �ك � ��ال ال �ت �م �ي �ي ��ز واالضطهاد

مواقفه
غزة تماهت
من ّ
مع البروباغندا
اإلسرائيلية
ّ
الشعب الفلسطيني
املمارس على ّ
( )...ويدعو للتغلب على «الكراهية
وال �ع��داء ب�ين الشعبني» م��ن خالل
املوسيقى وال�ح��وار ،من دون ذكر
ح �ت�ل�ال وال�ع�ن�ص��ري��ة املمارسة
اال ّ
الشعب الفلسطيني».
بحق
ّ
وأش��ار املوقعون على البيان إلى

ّ
أن «أورك�س�ت��را ال��دي��وان الغربي ـــــ
الشرقي» تسعى للمزج بني تعليم
املوسيقى والتفاهم املتبادل بني
شعوب «متنافسة تاريخيًا» ،كما
ّ
تروج لنفسها ال كمشروع موسيقي
فقط ،بل أيضًا كـ«منتدى للحوار
والتأمل في املشكلة الفلسطينية
ـــــ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» .وك��ان بارنبويم
ّ
ق��د ص� � ّ�رح ب �ع��د ح�ف�ل��ة ق��دم �ه��ا في
ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي  25آب/
أغ� �س� �ط ��س) ً  2008ب �ن� ّ�ي �ت��ه زيارة
لاَّفلسطني قائال« :لن َّأشعر بالرضى
إ ع� �ن ��دم ��ا ت �ت �م ��ك ��ن أوركسترا
ال ��دي ��وان ال �ش��رق��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �غ��رب��ي ّمن
تقديم الحفالت في بيروت وغزة،
وح�ت��ى ف��ي ط �ه��ران ...ساعدونا!».
وكان بارنبويم قد منح الجنسية
الفلسطينية من حكومة «حماس»
في حزيران (يونيو)  ،2007بسبب
ّ
ّ
املمارسات
مواقفه املتشددة ض��د
ّ
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ة بحق
الفلسطينيني (راج� ��ع «األخبار»
ع��دد الثالثاء  ٢٥تشرين الثاني/
نوفمبر ّ.)٢٠٠٨
َّ
ّ
لكن املوقعني على البيان رأوا أن
م��واق��ف امل��وس�ي�ق��ي «ت�ت�م��اه��ى مع
الثقافة الصهيونية السائدة في
إس��رائ �ي��ل .وق ��د ح� ��اول تسويقها
منذ ق��راب��ة عقدين بغطاء السعي
السالم» ،من دون ذكر
إلى «ثقافة ِّ
شعبنا ف��ي تقرير
�ق
ال �ع��دال��ة وح �
ً
مصيره ( )...إضافة إلى دفاعه عن
قادة الحركة الصهيونية ،وعالقته
أمثال
امل� �ت� �م � ِّ�ي ��زة ب �ب �ع �ض �ه��م م� ��ن
ِّ
ب ��ن غ ��وري ��ون ،ودف ��اع ��ه ع ��ن «حق
إسرائيل البديهي ف��ي ال��دف��اع عن
ن�ف�س�ه��ا» ،وت��ردي��ده للبروباغندا
اإلسرائيلية الرسمية التي ّ
فرقت
ب �ي��ن ال� �ش� �ع ��ب وامل� � �ق � ��اوم � � َّ�ة أثناء
اإلسرائيلي على غزة».
العدوان ّ
َّ
ورأى املوقعون أن َّزيارة بارنبويم
وف ��رق� �ت ��ه ل � � ��رام ال � ��ل � ��ه ،وإقامتهم
ح�ف�ل��ة ف�ي�ه��ا «ب�ت�غ�ط�ي��ة م��ن بعض
امل ��ؤس� �س ��ات ال��رس �م �ي��ة واألهلية
فيها ،من شأنهما إضعاف جبهة
مقاومة التطبيع وجهود املقاطعة
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال � �ع � ��رب � ��ي ،وكل
ال��ذي��ن رف�ض��وا ويرفضون أشكال
التطبيع ك�ل�ه��ا ،وق��د أم�س�ك��وا عن
التعاطي مع «أوركسترا الديوان
الغربي ـــــ الشرقي» منذ تأسيسها.
لن تكون هذه الزيارة األولى التي
�زور ف�ي�ه��ا ب��ارن �ب��وي��م فلسطني،
ي� � ّ
ل �ك��ن ح�ف�ل�ت��ه ه ��ذه امل � � ّ�رة تشوبها
ال�ت�ب��اس��ات ع��دي��دة ب�ش��أن مواقفه
ّ
امل � �س � �ت � �ج � ��دة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا بعد
ال� ّع��دوان اإلسرائيلي األخير على
غزة.

جاز ...وراب سوري
خليل صويلح
صيف دمشق موسيقي بامتياز :تام تام ،ودبكة،
جاز ،وموسيقى نحاسية ،و ...راب سوري أيضًا.
ّ
الحمى مع  12فرقة سورية في
لن نستغرب هذه
مهرجان «موسيقى على الطريق» .املهرجان الذي
أطلقته جمعية «ص��دى» املوسيقية ف��ي الصيف املاضي،
ي�ت��واص��ل ب�ن�ج��اح ه��ذا ال�ص�ي��ف أي �ض��ًا .إذ يستقطب مساء
كل جمعة مئات الشباب في حدائق دمشق الكبرى ،بهدف
اكتشاف أماكن بديلة لألماكن التقليدية .وفي قلعة دمشق،
يلقى مهرجان «الجاز يحيا في سوريا» (الصورة) اهتمامًا
ك�ب�ي�رًا م��ن ال�ج�ي��ل ال �ش��اب ب�م�ش��ارك��ة ف ��رق أج�ن�ب�ي��ة تحضر
سوريا ألول ّ
مرة .كنا قبل أيام
ع �ل��ى م ��وع ��د م ��ع ف ��رق ��ة «شام
إم س �ي��ز» ف ��ي «دار الفنون»
دمشق القديمة 8 .شباب
ف��ي
ّ
وفتاة يمثلون عناصر الفرقة،
أطلقوا ألبومهم األول بعنوان
«كلمات متقاطعة» .موسيقى
ال �ه �ي��ب ه� ��وب ت� �غ ��زو سوريا
ب�ك�ث��اف��ة .ه �ن��اك راب حمصي،
وراب حلبي ،وكلمات تحاكي
م �ش �ك�ل�ات ال � �ش� ��ارع السوري
بالعربية واإلنكليزية« .عكس
امل��وج» ع�ن��وان إح��دى أغنيات
فرقة «شام إم سيز» .لعله ّ
يعبر
ع ��ن رغ� �ب ��ات ك��ان��ت إل� ��ى وقت
ق��ري��ب م�ق�م��وع��ة ومستغربة.
وف��ي م�خ�ي��م ال �ي��رم��وك جنوب
دم � �ش ��ق ،اج �ت �م��ع فلسطيني
مخيم
في
ّ
وس� � � � � � � ��وري وج � � � � ��زائ � � � � ��ري في
اليرموك
اس �ت��ودي��و م��رت�ج��ل لتسجيل
التقى
أغ � ��ان � ��ي راب خ � ��اص � ��ة بهم،
فلسطيني
واختاروا اسم «الجئو الراب»
عنوانًا لفرقتهم« .الرابجية»
وسوري
يعلنون عن أنفسهم بالقبعة
وجزائري،
املقلوبة و«البيرسينغ» غير
فكانت والدة
ع��اب�ئ�ين ب��ال�ن�ظ��رات املتشككة
لهؤالء الشباب الذين يزينون
فرقة «الجئو
آذان �ه��م وأل�س�ن�ت�ه��م باألقراط.
الراب»
هذا املشهد لم يعد مستغربًا
ك�ث�ي�رًا ،حتى ل��و ك��ان ف��ي أزقة
ح��ي ال �س �ي��دة زي �ن��ب الشعبي
ف��ي ض��واح��ي العاصمة .زياد
ي�خ�ت��ار اس��م «زي �م��و» ويكتب
أغ��ان �ي��ه ال �خ��اص��ة ،مستعيرًا
ع �ب��ارة شكسبيرية م��ن «ه��ام �ل��ت» ب�ص��رف ال�ن�ظ��ر ع� ّ�م��ا إذا
ك��ان مطلعًا على املسرحية أو ال« :أك��ون أو ال أك��ون» ربما
ّ
التمرد على القيم ًالتقليدية،
كان يقصد إضافة جرعة من
وآخر يطلق اسم «بيروكومانيا» على فرقته بديال لـ«هوس
اإليقاع».
سنعود اليوم إلى قلعة دمشق مرة أخرى .هناك ،سيلتقي
زياد الرحباني جمهوره في «منيحة» ،الستكمال ما بدأه
الصيف املاضي .البطاقات نفدت باكرًا ،والشباب السوري
املتعطش إل��ى موسيقى زي��اد ،ينتظر على أح� ّ�ر من الجمر
م��واع�ي��د ال�ح�ف�لات األرب ��ع (راج ��ع امل �ق��ال ص  ،)16بعضهم
من حفلة انتقامًا مما فاته في الصيف
حجز لحضور أكثر ّ
املاضي ،وخصوصًا أن الحفالت الجديدة تتضمن مفاجآت
جديدة .لنقل باطمئنان إذًا إن زي��اد ملهم الجيل السوري
الجديد من دون منافس.

فالش
ّ
■ ي�خ�ت�ت��م «م ��رك ��ز ب �ي ��روت للفن
املعاصر» (جسر الواطي ـــــ بيروت)
ّ
اللبناني ّة»
س�ل�س�ل��ة «ع ��ن ال� �ح ��روب
بفيلم نبيهة ّ لطفي (ال�ص��ورة) «تل
ال��زع�ت��ر :ألن ال �ج��ذور ال تموت»
(أب�ي��ض وأس ��ود؛  .)1977السلسلة
ّ
ّ
اللبنانية
التشكيلية
كانت قد أعدتها
ّ
مليا جريج واملمثلة الفلسطينية منال
خضر لتترافق مع معرض «الطريق إلى السلم :لوحات
ّ
وضمت أفالمًا ملحمد
من زمن الحرب  1975ـــــ »1990
سويد وعمر أميراالي ومحاضرات متفرقة .الشريط
الذي يعرض عند الثامنة مساء اليوم حالت التجاذبات
ّ
ّ
الفلسطينية دون عرضه في
السياسية بني األط��راف
ّ
معظم الدول العربية .لالستعالم01/397018 :
ّ
ّ
فوتوغرافية
الحب والحرب» مجموعة صور
■ «عن
ال�ت�ق�ط�ه��ا ف� ��ؤاد ال� �خ ��وري ( )1952خ�ل�ال عدوان
ّتموز  33 .2006ص��ورة التقطها امل�ص� ّ�ور اللبناني

ّ
خالل الحرب ،فلكل يوم بنيرانه وقتاله صورة .في
معرضه الذي افتتح أخيرًا في «فضاء نائلة كتانه
كونيغ» (فندق جفينور ـــــ بلوك E؛ الحمرا ــــ بيروت)
ي�خ��وض ال �خ��وري م�ح��اول�ت��ه ال �خ� ّ
�اص��ة لفهم الحرب
والفقدان على تخوم الوجداني والسياسي .يستمرّ
ّ
املعرض حتى  14آب (أغسطس) املقبل .لالستعالم:
01/738706
ّ
علوية
■ «اسمه الغرام» رواية
ص��درت أخيرًا
صبح (ال�ص��ورة) ّ
عن «درا اآلداب» ،وتوقعها الكاتبة
عند السادسة مساء الخميس 23
ّتموز (يوليو) الحالي ،في مقهى
( City caféال�ح�م��را ـــــ بيروت).
لالستعالم01/802286 :
■ مجموعة منتقاة من أبرز أعمال بيكاسو وبوتيرو
وسيسلي وشاغال ودوبوفي تستضيفها «غاليري

«( »Pièce uniqueص�ي�ف��ي ف �ي�لادج» ـــــ ب �ي��روت) في
م�ع��رض Opéra Gallery opens your emotions
 .in beyrouthامل �ع��رض ّ ال ��ذي يفتتح ع�ن��د السابعة
ّ
يستمر ح��ت��ى  31ال�ح��ال��ي .لالستعالم:
م�س��اء ال �ي��وم
01/975655
■ ت�ن�ف�ي�ذًا الت �ف��اق� ّ�ي��ة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن «م��رك��ز الصفدي
العالم العربي» في ب��اري��س ،أحيت
الثقافي» و«معهد
ً
جوقة «الفيحاء» حفلة في عاصمة األن��وار ،بقيادة
باركيف تسالكيان .الجوقة التي انطلقت من طرابلس
ّ
اح�ت��ل��ت امل��رت�ب��ة األول ��ى ع��امل�ي��ًا ف��ي «م�ه��رج��ان وارسو
الدولي» عام .2007
■ «م� �ش ��روع ال ��دول ��ة ف ��ي ف �ك��ر ال ��وزي ��ر الراحل
فيليب تقال» محاضرة يلقيها مكاريوس جبور
في «نادي السينما» في القصر البلدي لزوق مكايل
(ج�ب��ل ل�ب�ن��ان) ،عند السابعة وال�ن�ص��ف م�س��اء اليوم.
لالستعالم09/213217 :

ّ
ّ
■ مسألة تهميش املثقف الجزائري مثلت محور العدد
ال �خ��اص م� ّ�ن مجلة «ع ��ود ال �ن��د» ال�ث�ق��اف�ي��ة الصادرة
أخيرًا .املجلة التي ي��رأس تحريرها عدلي الهواري
(ال� �ص ��ورة) ،ض� ّ�م��ت م�ل�ف��ًا أع��دت��ه ال��روائ �ي��ة الجزائرية
ياسمينة ص��ال��ح ب�م�ش��ارك��ة  15مثقفًا وم�ث�ق�ف��ة من
الجزائر هم الروائي إبراهيم قرقاص واإلعالمية آمال
باجي والناقد باديس فوغالي والقاص بشير مفتي
وال �ق��اص ب��وف��ات��ح س�ب�ق��اق وال �ن��اق��دة أم ال�خ�ي��ر جبور
وال � �ن� ��اق� ��د ح � ��دب � ��اوي العلمي
والكاتب شكري ش��رف الدين
والروائية عائشة بنت املعمورة
وال� �ك ��ات ��ب ع� �م ��ار ب� ��ن طوبال
والسيناريست عيسى شريط
وال ��روائ� �ي ��ة ف�ض�ي�ل��ة الفاروق
وال � �ن ��اق ��د ق� �ل ��ول ��ي ب� ��ن ساعد
وال �ص �ح��اف��ي م �ح �م��د دلومي
واإلع �ل��ام � � �ي � ��ة ن � � ��دى مهري.
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