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ثقافة وناس
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مهرجان

مازن ّ
السيد (الراس)

طنجرة ضغط

المحطة اللبنانية أساسية في «أسبوع سوريا»

«اإلبداع المشترك» ...طريقًا إلى األمل
انطلق أخيرًا المهرجان الموسيقي العالمي في
دورت ــه الثانية فــي  35مدينة حــول العالم بينها
ّ
مقدمًا مجموعة من الحفالت وورشــات
بيروت،
العمل والمؤتمرات الهادفة إلى تعزيز فكرة السالم
في وجه الحرب الدائرة منذ سنوات
نادين كنعان
لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،انطلق
ّأول من أمس مهرجان «أسبوع عاملي
لسوريا» في  35مدينة في  13دولة
من بينها لبنان .املهرجان املوسيقي
العاملي من تنظيم مؤسسة «ميوزك
آن ــد ب ـيــونــد» ومـسـتـمــر ح ــول الـعــالــم
حـتــى ّ
األول مــن ّأي ــار (مــايــو) املقبل،
ّ
ُ
علمًا بأنه يختتم في بيروت في 24
نيسان (أبريل) الحالي.
جولة ّسريعة على برنامج الحدث،
تثبت أن ــه اكتسب هــذا الـعــام أهمية
أكـ ـب ــر ل ـج ـه ــة املـ ـش ــارك ــة واالنـ ـتـ ـش ــار
ّ
والتنوع .إلى جانب العروض الفنية
امل ـب ــاش ــرة ،ي ـضــم امل ـه ــرج ــان مــروحــة
واسعة من ورشات العمل التدريبية
ً
واملؤتمرات ،فضال عن أكثر من 100
عرض ومبادرة موسيقية افتراضية
م ـسـ ّـج ـلــة ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت م ــن خ ــال
هاشتاغ .4syria#
هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،يـ ـق ـ ّـدم «أسـ ـب ــوع عــاملــي
لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــن
والباحثني والفاعلني الثقافيني من
هولندا ،وأملانيا ،والنرويج ،وفرنسا،
وسويسرا ،وإيطاليا ،وكندا ،ولبنان
وسوريا ،وغيرها ّ
يوحدون جهودهم
وم ـهــارات ـهــم لــدعــم األمـ ــل بمستقبل
مضيء لسوريا التي تلتهمها نيران
الـحــرب مــن أكثر مــن خمس سنوات.
وعلى جدول املهرجان أيضًا حفالت
م ــوس ـي ـق ـي ــة حـ ـ ّـيـ ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى خــاصــة
بجمع ّ
تبرعات لالجئني السوريني،
وم ــؤتـ ـم ــرات ف ــي ه ــول ـن ــدا ،واملـمـلـكــة
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
وفرنسا ،والنمسا ،وإسبانيا ،أملانيا،
والدنمارك ،وكندا ،ودول أخرى ّ
عدة.
وهـنــاك أيـضــا مـشــروع كبير تشارك
فيه «أوركسترا الجاز السورية» مع
«جــام ـعــة كـ ــودارتـ ــس» ف ــي روتـ ـ ــردام،
والهاي ،وأمستردام ضمن احتفالية
اليونيسكو ب ـ «ي ــوم الـجــاز العاملي»
الذي ُيصادف في  30نيسان.
ك ـم ــا ف ــي ال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،يـكـتـســب
الجزء اللبناني من املهرجان أهمية
ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،وت ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات فــي
سـبـعــة فـ ـض ــاءات لـبـنــانـيــة مختلفة
ه ــي« :ق ـصــر األون ـي ـس ـك ــو» ،و«م ـتــرو
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة» ،و«امل ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـف ــرنـ ـس ــي»،

و«رادي ــو بـيــروت» ،و«ة» ،و«مــزيــان»،
و«أونوماتوبيا  -امللتقى املوسيقي».
انطالقة الحدث كانت في  17نيسان
عـ ـب ــر ث ـ ـ ــاث ح ـ ـفـ ــات مـ ـ ـت ـ ــوازي ـ ــة فــي
ن ـي ــوي ــورك (ن ــاش ـي ــون ــال س ــوداس ــت)
وب ــرل ــن (نـ ــادي ال ـح ـم ــراء) وب ـي ــروت،
حـيــث أطـلــت فــرقــة «طـنـجــرة ضغط»
الـســوريــة على الجمهور فــي «مترو
املــديـنــة» َ(الـحـمــرا ـ ـ ب ـيــروت) ،إضافة
إلى الفنان ْي السوري هاني السواح
ّ
«السيد درويش» في الراب،
امللقب بـ
ّ
واللبناني «الراس» (مازن السيد).
ّ
أمــا االفـتـتــاح الــرسـمــي للحدث ككل،
ف ــاس ـت ـض ــاف ــه «قـ ـص ــر األون ـي ـس ـك ــو»
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــروتـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس .ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك ،ك ـ ــان
الحاضرون على موعد مع «استمعوا
ل ـ ـه ـ ــم» ،األم ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
أح ـي ــاه ــا كـ ـ ــورال «ب ـس ـمــة وزي ـت ــون ــة»
ف ــي «ق ـصــر األون ـي ـس ـكــو» م ــع ك ــورال
«الفيحاء» بقيادة املايسترو باركيف
ّ
تسالكيان ،فيما حل الفنان اللبناني
أحمد قعبور ضيف شرف.
اليوم ،ينتقل الحدث إلــى مقهى «ة»
(الحمرا) الذي يحتضن حفلة بعنوان
 Electro-Meetingلـلـســوريــن نــاريــغ
أباجيان وخالد عمران (ْ ،)21:00قبل
َ
ّ
«م ْعزف»
أن تبدأ أول أنشطة مبادرة ِ
ف ــي  22ن ـي ـس ــان ،وهـ ــي ورشـ ـ ــة عـمــل
بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ملـ ـ ّـدة يــومــن في
مكتبة «ة» مع البروفسور ريتشارد
دامـ ـب ــري ــل امل ـخ ـت ــص ف ــي ع ـل ــم اآلثـ ــار
واملوسيقى (.)Archaeomusicology
 Flux Fusion Nightهو عنوان سهرة
«راديــو بيروت» (مــار مخايل) األولى
( )4/20التي تجمع األملاني فلوريان
زنـكــر والـنــرويـجـيــة غـيــرتــرود لــونــدي
وال ـ ـ ـسـ ـ ــوري دان ـ ـ ــي شـ ـك ــري (.)21:00
ّ
امل ـســألــة ل ــن تـتــوقــف ه ـنــا ،ألن املــوعــد
سيتجدد في املكان والتوقيت نفسه
ّ
في  23نيسان ،غير أن السهرة ستحمل
اسم  Flux Electronic Nightوستضم
بريندان يان فالش (هولندا) ،وعايشة
ديفي (سويسرية ـ تيبيتية) واملنتج
امل ــوس ـي ـق ــي والـ ـ ـ ــدي ج ـ ــاي ال ـل ـب ـنــانــي
( Tadafokريبال ّ
الريس).
م ــن ج ـه ـتــه ،يـفـتــح «امل ـع ـهــد الـفــرنـســي
في لبنان» (صالة  Montaigneـ طريق
ال ـشــام) أبــوابــه أم ــام حفلة تـجــري في
 21نيسان ( )20:30تحييها فالنتني

كـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــه ،وسـ ـتـ ـيـ ـف ــن ك ــامـ ـب ــرم ــان
(هــول ـنــدا) ،وف ـلــوريــان زنـكــر (أملــانـيــا)
وغيرترود لوندي (النرويج) ،وخالد
عـ ـ ـم ـ ــران (س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا) ،ودانـ ـ ـ ـ ــي ش ـك ــري
(ســوريــا) ،وناريغ أباجيان (سوريا).
«صالون جسور» ( )21:00هي املحطة
الثانية في املكان نفسه عند الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة م ــن مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي.
س ـي ـح ـيــي ال ـح ـف ـلــة ط ــون ــي أوفـ ــرواتـ ــر
(هــول ـنــدا) ،وفـلــوريــان زنـكــر (أملــانـيــا)،
وسـ ـتـ ـيـ ـف ــن كـ ــام ـ ـبـ ــرمـ ــان (هـ ــول ـ ـنـ ــدا)،
ً
فـضــا عــن مجموعة مــن املوسيقيني

هنيبعل سعد :لسنا ّ
مجرد
الجئين ،ونريد مشاركة العالم
بأشياء جميلة عن بلدنا

الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن .ي ـخ ـت ـتــم
«امل ـع ـهــد الـفــرنـســي» الـفـعــالـيــات الـتــي
ي ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا مـ ــع ح ـف ـل ــة ( )20:30ل ـ
( Orontes Guitar Quartetس ــوري ــا)،
وأورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا ال ـ ـح ـ ـجـ ــرة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ
American Arts Festival Baroque
.Ensemble
في «مــزيــان» (الحمرا) مــوعــدانّ :
األول
ف ـ ــي  22نـ ـيـ ـس ــان عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ورش ـ ــة
عـمــل وم ـحــاضــرة ( )18:00مــع طوني
أوف ــروات ــر مــن «ص ــال ــون ج ـس ــور» .أمــا
ال ـثــان ـيــة ،ف ـس ـهــرة ارت ـجــال ـيــة ()20:00
لـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ــن امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــن امل ـح ـل ـي ــن
واألجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب مـ ـ ــع ص ـ ــوف ـ ــي لـ ــوري ـ ـتـ ــان
ويسمون جاكار (سويسرا).
ورشـ ـ ـ ــات ع ـم ــل أخ ـ ــرى سـيـحـتـضـنـهــا
«أونــومــاتــوب ـيــا  -املـلـتـقــى املــوسـيـقــي»
(األش ــرفـ ـي ــة ـ ـ ـ  19و 20و 21ن ـي ـســان ـ
مارسيل وايركس

غيرترود لوندي

 )14:00للفنان الهولندي الــذي يعمل
عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــوت وال ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ــارس ـي ــل
وايركس.
املـ ــركـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ـخـ ــاص بـجـمـعـيــة
«بسمة وزيتونة» يشهد منذ العاشر
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـح ــال ــي ورش ـ ـ ـ ــات عـمــل
مــع الـهــولـنــدي لــوكــاس دولـ ــس ،وهــي
مستمرة حتى  27نيسان.
سـ ـن ــوات مـ ـ ـ ّـرت وا ّل ـ ـجـ ــرح ال ـ ـسـ ــوري ال
يــزال مفتوحًا .وألنــه من الصعب على
ّ
ّ
األف ـ ــراد ح ــل األزم ـ ــة ال ـك ـب ــرى« ،ف ــك ــرت
بما يمكنني كفرد تقديمه لسوريا»،
يـ ـ ـق ـ ــول م ـ ــدي ـ ــر امل ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ه ـن ـي ـب ـعــل
ـوض ــح ال ـف ـن ــان ال ـ ـسـ ــوري ل ـ
سـ ـع ــد .وي ـ ّ
«األخبار» إنه «تواصلت مع أشخاص
ي ـشــاركــون ـنــي الـ ـخ ــوف ع ـلــى س ــوري ــا،
وس ـن ـح ــاول أن نـفـعــل شـيـئــا لـســوريــا
املـسـتـقـبــل .ال ـه ــدف ه ــو الـتـضــامــن مع
الـشـعــب ال ـس ــوري فــي مـحـنـتــه ،ونــأمــل
أن يـسـهــم امل ـهــرجــان ف ــي إعـ ــادة األم ــل
لــه ويبعث رســالــة واضـحــة للمجتمع
ـرب».
ال ــدول ــي ك ــي يـســاهــم بــوقــف ال ـح ـ ّ
ويـضـيــف س ـعــد« :بــالـنـسـبــة إل ـ ـ ّـي ،إن ــه
أس ـبــوع ملـشــاركــة املــوسـيـقــى واإلب ــداع
مع العالم .أسبوع من االحتفال بفكرة
ّ
السالم عبر املوسيقى ،وبما أن الحرب
ّ
فــي ســوريــا فـ ّـرقـتـنــا وقـ ّـسـمـتـنــا ،ق ــررت
العمل بشكل إيـجــابــي وفـ ّـعــال لخدمة
بأشياء
ب ـلــدي .نــريــد مـشــاركــة الـعــالــم
ّ
جميلة عن سوريا ،وإظهار فكرة أنهم
ليسوا ّ
مجرد الجئني» .يؤمن هنيبعل
ّ
س ـعــد بـ ــأن «ال ـف ــن قـ ــادر ع ـلــى تحقيق
نتائج.
يمكننا تقديم صورة حلوة عن بلدنا
ومـ ـن ــح ال ـ ـنـ ــاس ف ــرص ــة الـ ـح ــدي ــث عــن
ّ
والتنوع،
الهوية املشتركة ،والــذاكــرة،
وال ـ ـف ـ ـك ـ ــر ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـعـ ـن ــاص ــر
الجامعة».
م ــن نــاحـيـتـهــا ،ت ــؤك ــد مـمـثـلــة جمعية
«مدني» و«تحالف منظمات املجتمع
امل ــدن ــي» ف ــي س ــوري ــا (ت ـ ـمـ ــاس) ،مــاك
ّ
سويد ،أن دعم «أسبوع عاملي لسوريا»
هــو نتيجة الـتـقــاء «رؤيـتـنــا وأهــدافـنــا
م ــع أه ـ ــداف ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى امل ـهــرجــان
ً
الداعمة للسالم فــي ســوريــا» ،مشددة
ّ
املدني
على أن «عمل منظمات املجتمع ّ
ال يقتصر على اإلغاثة والتنمية ،ألنها
أيضًا تدعم الفن واملوسيقى كــأدوات
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـس ـل ــم واألمـ ـ ـ ــن ّوال ـت ـع ــاي ــش
ّ
املشترك .يهمنا أن نؤكد أنه رغم كل ما
تعيشه سوريا من بشاعة ،ال يزال هذا
البلد قــادرًا على إنتاج الفن والثقافة
ّ
واإلب ــداع ،وعلى العطاء .ال حـ ّـل إال إذا
علت أصواتنا جميعًا للقول إننا معًا
نحو السالم».
«أسـبــوع عاملي لـســوريــا» :حتى  24نيسان
(أب ــري ــل) ال ـحــالــي ـ ـ ف ــي فـ ـض ــاءات بـيــروتـيــة
مختلفة.

