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أبواب األردن ستبقى مغلقة بوجهها
«مشروع ليلى» :قرار مخجل!

صورة
وخبر

ينطلـق فـي مدينـة بـازل السويسـرية اليـوم معـرض «آرت بـازل» الرائـد
فـي مجـال الفـن المعاصـر والحديـث .الحـدث الفريـد مـن نوعه يسـتمر
حتـى  18حزيـران (يونيـو) الحالـي ،ويضم عـددًا كبيرًا مـن األعمال ألكثر
مـن  4آالف فنـان مـن  291صالـة مـن  34دولـة .ومـن بيـن األسـماء
المشـاركة ،فنـان البـوب السويسـري بيتـر سـتامبفلي الـذي ّ
يقـدم
ّ
(القيمـة جيانـي جيتزيـر) عملـه الـذي
ضمـن معـرض Unlimited
يحمـل عنـوان ( .1971 ,Royalفابريـس كوفرينـي ـــ أ ف ب)

وليد صادق
حربنا الممتدة
ّ
في «غاليري أجيال» ،يوقع الفنان
والباحث اللبناني وليد صادق
( /1966الصورة) اليوم كتابه
الجديد «الطلل اآلتي ـ ـ نصوص
من حرب ممتدة»The Ruin to
Come - Essays from a protracted
 .warيعتبر صادق من الفنانني
املعاصرين النادرين الذين بحثوا
بجدية عن لغات فنية ما بعد
الحرب األهلية في معارضه
ّ
يضم كتابه
ومشاريعه املختلفة.
الجديد نصوصًا كتبها في بيروت
على مدى عشر سنوات (بني 2006
ً
و )2016متأمال فيها ظروف العيش
في ما سماه حربًا أهلية ممتدة
نظرًا إلى عدم تسوية الحسابات
مع ذلك املاضي الثقيل.
*إطالق كتاب :The Ruin to Come
ً
مساء ـ غاليري
اليوم ـ الساعة السادسة
«أجيال» (شارع عبد العزيز ـ الحمرا/
بيروت) .لالستعالم01/345213 :

للسنة الثانية على الـتــوالــيُ ،منعت «م ـشــروع ليلى»
(الـصــورة) من الغناء في األردن .فرقة الــروك البديل
اللبنانية الشابة ،أعلنت النبأ رسميًا عبر صفحتها
الرسمية على فايسبوك ،مؤكدة ّأن الحفلة التي كانت
م ـقـ ّـررة فــي عـ ّـمــان فــي  27حــزيــران (يــونـيــو) الحالي
«أل ـغ ـيــت ب ـمــوجــب قـ ــرار صـ ــادر ع ــن وزارة الــداخـلـيــة
األردنية» .وقبل ّأيام ،كانت قد ّ
ترددت أنباء عن مطالبة
ن ـ ّـواب أردنـيــن وزيــر الداخلية غالب الزعبي بإصدار
قرار عاجل بإلغاء الحفلة التي ستحييها فرقة ّ
«تروج
للمثلية الجنسية» ،في ظل استنكارات ملنح موافقة
إلقامة الحفلة ،وخصوصًا ّأن املوعد الفني يحمل في
ّ
طياته «دعوة لالنحالل األخالقي في املجتمع األردني،
واستهدافها لفئة الشباب».
وف ــي بـيــانـهــا األخ ـيــر ،لفتت «م ـشــروع لـيـلــى» إل ــى ّأن
ّ
«متناقضة سابقة
مــا يـحــدث حاليًا يــذكــر ب ـقــرارات
ُ
اتخذتها السلطات األردنـيــة في  2016حني أصــدرت
الـتـصــاريــح الــازمــة لعرضنا ،ثــم ّحظرتها ،ثــم ألغت
الحظر» .وتابعت صاحبة ألبوم «رقـصــوك» ()2013
ّ
شارحة أنه «رغم ما جرى سابقًاُ ،دعينا هذه السنة
إلحياء حفلة في العاصمة األردنية بعد استحصال
ُ
ّ
منظميها على الـتــراخـيــص الــازمــة ،لنفاجأ مجددًا
بسحبها» ،مضيفة ّأنــه كــان لــدى الفرقة انطباع بأنّ
َ
األردن يتخذ موقفًا واض ـحــا فــي مــا يتعلق بحرية
التعبير وبحقوق اإلنسان املعترف بها دوليًا واملتعلقة
بـمجتمعات املـيــم ( ،)LGBTIQوالـتــي كــان ّ
مفوض
األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان ،املمثل السابق الدائم
لألردن لدى األمم املتحدة األمير زيد بن رعد الحسني
من أشد املؤيدين لها.
وفـيـمــا أعــربــت عــن خـيـبــة أمـلـهــا وأس ـف ـهــا الكبيرين
بسبب تكرار هذا املوقف ،وال ّ
سيما في ظل حماستها
للقاء الجمهور األردنـ ــي ،استعانت «م ـشــروع ليلى»
بمقتطفات من البيان الذي أصدرته في نيسان (أبريل)
ّ 2016
ألن الوقائع متشابهة إلــى حد التطابق .وجاء
ّ
في النص أنه ال بد من «معالجة الصراع في املجتمع،
والتساؤل عن طبيعة الحرية ،ومعالجة آفات ال يمكن
ن ـكــران وجــودهــا كالقمع والـظـلــم والــرقــابــة وانـتـشــار
السالح وكبت الحريات الجنسية وغيرها ،أو صعوبة
ال ـت ـعــايــش ف ــي مـجـتـمــع مـحـبــط آلمــال ـنــا وط ـمــوح ـنــا».
ّ
وتطرقت الفرقة إلــى موقف السلطات األردنـيــة حول
ضرورة منعها من الغناء في هذا البلد بسبب تناول
أغانينا ملواضيع الجنس ،واملثلية الجنسية أو مساندة
ً
التظاهرات ضد حكومات أو مجتمعات ،مشددة على
ّ
ّأن هذا الكالم «ليس إال تكريسًا لفكرة أنه يجب منع

أي فنان يعالج حقوق إنسانية أساسية .وهذا الفكر
يعادي حقوق اإلنسان وأساليب الديموقراطية».
أما بشأن االدعاء ّ
بأن هذه القرارات ضرورية بذريعة
حماية العادات والتقاليد األردنية ،فهو برأي «مشروع
ل ـي ـلــى» «ل ـيــس إال حـ ّـجــة واه ـي ــة ت ـش ـ ّـوه ت ـلــك الـتـقــالـيــد
ّ
إلظهارها على أنها رجعية .هذه الصورة ال تتطابق
مع ما نعرفه عن الشعب األردن ــي الــذي هو من أشدّ
امل ـنــاصــريــن وامل ــداف ـع ــن ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان كــونــه
يحترم التعددية الفكرية والثقافية» .واعتبرت أن رد
فعل فئة كبيرة من األردنيني الغاضب تجاه املنع دليل
على عدم موافقته على ما يجري ،الفتة إلى استمرار
حـمـلــة الـتـشــويــه «الـخـبـيـثــة والــوحـشـيــة ال ـتــي تـقــودهــا
وسائل اإلعالم األردنية والتي يدعمها بعض أعضاء
الـحـكــومــة األردنـ ـي ــة ،وكـ ـ ّ
ـأن نـشــر شــائ ـعــات م ــن أجــل
تحقيق انتصار على ّ
حرية التعبير ال يتعارض مع
العادات والتقاليد األردنية من منظار الجهات املعنية».
على الصعيد الشخصي ،قالت الفرقة التي انطلقت
عام  2008من حرم «الجامعة األميركية في بيروت»
ّ
إنه «على مدى السنوات الثالث املاضية ،استغللنا في
عروضنا في أوروبــا وأميركا الشمالية مكانتنا لدى
ال ــرأي الـعــام لـلــدفــاع عــن املجتمع الـعــربــي واإلســامــي
ومحاربة التعميمات السلبية عنه في مواجهة العدوان
الثقافي األجنبي .ومن ّ
ً
أعضاء
املخيب لآلمال أن نرى
في هذا املجتمع يحاولون دفع املجتمع نفسه ضدنا».
وفــي خـتــام بيانها ،ش ــددت «مـشــروع ليلى» على ّأن
دفاعها عن املجتمع اإلســامــي ومجتمعات امليم لن
ّ
يتوقف بسبب حادثة كهذه ،ال ّ
شك ّأنها لن ّ
تغير في
«كيفية تقديمنا ألداء موسيقانا وعرضها للجمهور.
وال تخيفنا مختلف التهديدات بالقتل التي تلقيناها
أخ ـي ـرًا .نـحــن ال نـخـجــل بـتــاتــا بــزمــائـنــا فــي الـفــرقــة،
وفخورون بعملنا وبجمهورنا ...الخجل الوحيد الذي
نشعر به هو من قرارات السلطات األردنية».

