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موسيقى

عن الحياة والحب والموت فيروز والرحابنة ...الغناء الوجودي
الوجودي الحاضر ّ
بقوة في التجربة
أضفى على الغناء الذي قدمته فيروز
قـيـمــة إضــاف ـيــة ،واس ـت ـفــاد بـ ــدوره من
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات املـ ـت ــاح ــة فـ ــي صــوت ـهــا
ل ـي ـج ـ ّعــل مـ ــن ال ـص ـي ــاغ ــة الــرح ـبــان ـيــة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــذة لـ ـلـ ـفـ ـط ــرة الـ ـبـ ـش ــري ــة م ــرج ـع ــا
فعليًا للتجارب الـتــي حــاولــت تقديم
م ـقــاربــة وج ــودي ــة لـلـحـيــاة هـنــا غ ــداة
الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة .ق ـبــل هــذه
التجربة ،لم يكن ثمة استفادة عربيًا
م ــن ال ـت ـصــور االن ـطــولــوجــي لـلـحـيــاة،
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــاغـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ــت
ف ــي ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي م ـق ـت ـصــرة عـلــى
استعراض األثر الذي تتركه املعاناة
العاطفية عليها .ليس ثمة فارق هنا
ب ــن غ ـنــاء لـلــريــف أو غ ـنــاء للمدينة،
حيث الـتــراكــم ال ــذي أحــدثـتــه املــدرســة
املصرية صهرهما في بوتقة واحدة،
وال يجري غالبًا تعقب وجوه الحياة
الباقية إال بوصفها أث ـرًا -أو امـتــدادًا
وحـيـدًا -لهذه اللوعة الشديدة التي
ّ
الحب.
خلفها

تعدد المرجعيات
اسـتـمــرت ه ــذه املـقــاربــة حـتــى انفجار
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،حــن بــدأت
تـظـهــر تـيـمــات يـمـكــن عـبــرهــا مـقــاربــة
الـ ـح ــب ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .امل ـع ــان ــاة
ّ
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي خ ــلـ ـفـ ـتـ ـه ــا الـ ـح ــرب
ان ـع ـك ـســت ع ـلــى ال ـن ـت ــاج ال ـف ـنــي ال ــذي
أعـقــب انتهاءها ســواء فــي املـســرح أو
في السينما والغناء ،فظهرت تيارات
عــديــدة فــي ه ــذه الـفـنــون واآلداب ،من
ض ـم ـن ـهــا املـ ــدرسـ ــة ال ــوج ــودي ــة ال ـتــي
ً
طـبـعــت أج ـي ــاال ع ــدة مــن املـبــدعــن في
الـ ـغ ــرب .ول ـك ــن اع ـت ـمــادهــا كـمــرجـعـيــة
ه ـنــا ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا بـسـبــب اخ ـتــاف
السياق التاريخي واسـتـمــرار هيمنة
املدرسة املصرية على أنماط التعبير
الفني ،حيث لم يترافق وقــوع الحرب
وان ـت ـه ــاؤه ــا م ــع ط ـف ــرة فـنـيــة م ــوازي ــة
ت ـع ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي أش ـ ـكـ ــال ال ـت ـع ـب ـيــر
املـعـتـمــدة ،وتـقـتــرح م ـقــاربــات جــديــدة
ملواضيع مثل الـحــب ،الـعــاقــات...الــخ.
تجربة فيروز والرحابنة كانت بمثابة
ّ
املستمر ،فهي
خروج عن هذا السياق
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة طــرحــت نـفـسـهــا كـحــالــة
بديلة عن الغناء السائد ،أو عن هيمنة
املــدرســة املصرية عليه .الـخــروج كان
يـقـتـضــي اع ـت ـم ــاد مــرج ـع ـيــات أخ ــرى
ت ــوف ــر أدوات «الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة» ،وت ـت ـيــح
للتجربة أن تتطور بمعزل نسبيًا عن
السياق املهيمن عربيًا.

الــقــرب مــن الــحــداثــة الغنائية
المصرية

فيروز في العام ( 1962وكالة «ماغنوم» ـــ تلوين المصور عماد لمع)

جواد علي
م ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت واخ ـت ـب ــار ت ـجــارب
حـيــاتـيــة ج ــذري ــة ،تتغير الحساسية
الفنية لــدى املــرء .يمكن مالحظة هذا
األمر لدى معاودة االستماع ألغنيات
ف ـيــروز .غـنــاؤهــا هــو مــن ال ـنــوع الــذي
ي ـح ـت ـمــل ك ـث ـي ـرًا م ــن وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر
لجهة قيامه أساسًا على فلسفة كاملة
ً
سواء في تجربتها األولى مع
للحياة،
عــاصــي ومـنـصــور أو فــي الثانية مع
زياد.

بين عاصي وزياد
ال ـن ـت ــاج ال ـ ــذي قــدم ـتــه ف ــي املــرحـلـتــن
ي ـش ـجــع ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ويـتـيــح
لـلـمــرء إمـكــانـيــة رص ــد تـطــور غنائها
ســ ً
ـواء «س ـل ـب ــا» أو إي ـج ــاب ــا .ه ــي مــع
زيــاد لم تنتقل فقط من مناخ غنائي
إلــى آخ ــر ،بــل اخ ـتــارت بـكــامــل وعيها
وليس فقط تحت تأثير منهج ابنها
الفني أن تـحــدث قطيعة مــع املقاربة
ال ــوج ــودي ــة ل ـل ـح ـيــاة وال ـح ــب وامل ــوت
كـمــا اقـتــرحـهــا أو ّأس ــس لـهــا عــاصــي
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ّ
مــع مـنـصــور .نــقــاد التجربة بشقيها
ال يــأتــون كثيرًا على ذكــر هــذا امللمح
ويكتفون بالحديث عــن االنتقال من
الغناء الريفي إلــى الغناء املديني أو
ّ
التصور الفطري للحياة كما يقدم
من
ريـفـيــا إل ــى ال ـت ـصــور املـعـقــد ال ـخـ ّ
ـاص
بحياة املــديـنــة .تقديم التجربة بهذا
الشكل ينطوي على اخـتــزال واضــح،
لـيــس ألن مــروحــة غنائها أوس ــع من
م ـج ــرد ت ـقــديــم صـ ــورة ع ــن ال ــري ــف أو
املدينة ،بل ألن اعتبار الغناء للمدينة
كما قدمته فـيــروز مــع زيــاد أعـقــد من
الغناء الــذي قدمته للريف ،هــو ّ
بحد
ّ
ذاتـ ـ ــه اخـ ـ ـت ـ ــزال ،إن ل ــم ن ـق ــل أنـ ـ ــه فـهــم
مـقـلــوب لـلـتـجــربــة .الـغـنــى والـتـعـقـيــد
ال ـلــذان تتميز بهما حـيــاة املــديـنــة قد
ال ي ـجــدان بــال ـضــرورة امل ـعــادل الفني
ل ـه ـمــا ،وه ــو م ــا يـفـضــي أح ـي ــان ــا إلــى
ّ
تناقض كــون النتاج عــن املدينة أقــل
تعقيدًا مـنـهــا ،بينما الــريــف ال ــذي ال
ً
تخضع حياته عادة لتعقيدات كثيرة
قد يكون هو الذي وجد املعادل الفني
املناسب له .التناقض هنا ال يعني أن
صورة املدينة في الغناء لم تكن جيدة

أو أن ال ـغ ـنــاء ع ــن ال ــري ــف ك ــان أفـضــل
بقدر ما يعني أن التصور الــذي قدم
عن املدينة في تجربة فيروز مع زياد
يضاه التصور املضاد أو األصلي
لم
ِ
الذي قدم عن الريف في تجربتها مع
عاصي.

البعد الوجودي

َ
ال ـت ـصـ ُّـور هـنــا لــم ي ــن فـقــط عـلــى فهم
عميق للحياة الريفية بل أيضًا على

نجد في «طريق النحل» التي
يفضلها عاصي ،ربطًا للحب بسياق
أوسع ،وعدم االكتفاء بالتعبير عنه
من خالل العالقة بين الرجل والمرأة
إدراك لــأب ـعــاد املـيـتــافـيــزيـقـيــة الـتــي
تنطوي عليها ،وهــو مــا مـ ّـيــز تجربة
األخوين رحباني عن معظم التجارب
التي كانت مقاربتها للفطرة الريفية
مـ ـح ــدودة نــوعــا م ــا ،أو غ ـيــر مقترنة
بنزوع لتأصيلها انطولوجيًا .البعد

ح ـصــول الـتـطــور ب ـهــذا الـشـكــل فــرض
على التجربة أن تكون أقرب فنيًا إلى
املــرج ـع ـيــات ال ـغــرب ـيــة ،ولـكـنـهــا بقيت
ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع امل ــدرس ــة املـصــريــة
ألن أف ــق ه ــذه األخ ـيــرة ك ــان قــد تطور
أي ـضــا م ــع سـيــد دروي ـ ــش وم ــن بـعــده
مـ ــع م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ــوه ـ ــاب .ول ـي ـســت
م ـص ــادف ــة أب ـ ـ ـدًا أن ت ـك ــون فـ ـي ــروز قــد
غنت لالثنني أكثر أغانيها باللهجة
املـصــريــة ،اب ـتــداء بقصيدة «ي ــا جــارة
الوادي» لعبد الوهاب (وهي من شعر
أح ـم ــد ش ــوق ــي) وم ـ ـ ــرورًا «ب ــزورون ــي
كـ ــل س ـن ــة م ـ ــرة» و«طـ ـلـ ـع ــت يـ ــا مـحــا
ً
انتهاء
نورها» لسيد درويش ،وليس
باألغنيات التي لحنها عبد الوهاب
لـهــا مـثــل «اسـ ـه ــار» ،و«س ـكــن الـلـيــل».
واألرجـ ـ ـ ــح أن اخ ـت ـي ــار ع ــاص ــي ل ـهــذا
النوع من التواصل كان مقصودًا .إذ
ك ــان ال ـت ـطــور الـ ــذي قـطـعـتــه الـتـجــربــة
فنيًا يفرض عليه عــدم النكوص بها
إل ـ ــى م ــرج ـع ـي ــات س ــاب ـق ــة ،وال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى وت ـ ـيـ ــرة ت ـب ـق ـي ـهــا ض ـم ــن ال ـخــط
ذاتــه ،مع السماح ببعض التنويعات
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـم ــي ف ـن ـي ــا إلـ ـ ــى املــرج ـع ـي ــة
ن ـف ـس ـهــا ت ـقــري ـبــا ال ـت ــي ي ـص ــدر عـنـهــا
ه ــو وم ـن ـصــور .ضـبــط اإلي ـق ــاع بـهــذه
الطريقة كــان ضــروريــا للحفاظ على
ّ
بتطور
املنهجية نفسها التي سمحت
الـتـجــربــة وال ـخ ــروج بـهــا إل ــى الـعــالــم.

ال ـت ـعــامــل م ــع ع ـبــد ال ــوه ــاب ت ـحــديـدًا
ً
كـ ــان م ــدخ ــا ل ـل ـمــزيــد م ــن ال ـت ـجــديــد،
على اعتبار أنه الوحيد تقريبًا الذي
قدم مصريًا مقاربة وجودية للحياة
م ــن خـ ــال أغ ـن ـي ـتــه ال ــذائ ـع ــة الـصـيــت
«م ــن غـيــر ل ـيــه» .صحيح أن تجديده
للغناء اقتصر على الشكل فقط دون
املـضـمــون ،وصحيح أيضًا أنــه تأخر
فــي إدراك األبـعــاد الــوجــوديــة للحياة
كما ينبغي أن تقدم فــي الـفــن ،ولكنه
فـ ــي امل ـح ـص ـل ــة ان ـت ـه ــى إل ـ ــى اع ـت ـم ــاد
منهجية قريبة من تلك التي اقترحها
ع ــاص ــي وك ــان ــت س ـب ـبــا ف ــي اع ـت ـبــاره
ً
«دخ ـ ـيـ ــا» ع ـلــى املــوس ـي ـقــى وال ـغ ـنــاء
العربيني أواسط القرن املاضي.

جدل الوجودية والواقعية
ف ــي إح ـ ــدى م ـقــابــاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة،
تـ ـط ــرق زي ـ ـ ــاد ال ــرحـ ـب ــان ــي ب ـطــري ـق ـتــه
الساخرة املعتادة إلى سبب الخالف
بينه وبــن أبـيــه مــن الناحية الفنية.
بالنسبة إلـيــه ،الـحــب يجب أن يكون
واض ـح ــا وضـ ــوح ال ـش ـمــس ،وطــريـقــة
التعبير عـنــه فنيًا ال يـجــب أن تكون
مـغــرقــة فــي الــرمــزيــة ،أو مـعـ ّـبـرًا عنها
بطريقة ال يفهم منها الكثير لجهة
العالقة بني الرجل واملرأة .تعبيره عن
هذا الرأي في املقابلة أتى مترافقًا مع
إعطائه أمثلة عن هذا االختالف .هو
يرى أن أغنية مثل «علموني» تعتبر
نموذجًا للتعبير عــن الحب بطريقة
سهلة وبسيطة وواضحة .وفي املقابل
يضع في مواجهتها أغنية يعتبرها
والده عاصي متناسبة أكثر مع نمط
الغناء العاطفي الذي يفضله «طريق
ال ـن ـح ــل» .ف ــي األغ ـن ـي ـتــن ،ث ـمــة عــاقــة
تـنـمــو وتـت ـطــور ثــم تنتكس كـمــا هي
الـحــال مــع معظم التيمات العاطفية
التي اشتغل عليها الرحابنة ،ولكن
ف ـ ــي األغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـف ـض ـل ـه ــا زي ـ ــاد
(علموني) ثمة بالفعل تطرق مباشر
إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ع ـل ــى ل ـس ــان الـحـبـيـبــة.
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى هـ ــذه امل ـب ــاش ــرة في
الصياغة الشعرية ،قلما نجد أيضًا
ص ــورًا أو تــوريــات كتلك الـتــي يحفل
بها نتاج األخوين رحباني الغنائي.
األغنية هنا تتطور وفقًا لخط مرسوم
سلفًا ،وتكاد تكون تعبيرًا مباشرًا عن
رومانتيكية فجة .ولذلك فضلها زياد
ع ـلــى س ــواه ــا م ــن ن ـتــاجــات األخــويــن
كونها تتناسب مع منهجه الواقعي
فــي التعبير الفني .فــي املـقــابــل ،نجد
ف ــي «ط ــري ــق ال ـن ـحــل» ال ـت ــي يفضلها
ع ــاص ــي ،لـيــس فـقــط إحـ ــاالت ورم ــوزًا
شعرية ،بل أيضًا ربط الحب بسياق
أوســع ،وعــدم االكتفاء بالتعبير عنه
مــن خــال العالقة بــن الــرجــل وامل ــرأة.
فــي األغـنـيــة لـيــس ثـمــة طــريــق للنحل
فحسب ،بل للحياة أيضًا التي جرى
إحالتها رمزيًا للنحل نظرًا ملا ترمز
إليه هذه الكائنات من نشاط وحيوية
دافـقــة .طريق النحل فــي الغابة بهذا
املـعـنــى هــو مــدخــل إل ــى الـحـيــاة وإلــى
تـ ـج ــدي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـبــر
استعادتهما من خالل النوستالجيا
ودف ــق الــذكــريــات .وهــي تقريبًا األداة
الشعرية األساسية التي تربط عوالم
األخ ــوي ــن رحـبــانــي بعضها ببعض.
ال ـحــب كـمــا ج ــرى الـتـعـبـيــر عـنــه هنا،
هــو مـجــرد عنصر مــن جملة عناصر
ي ـ ـتـ ــألـ ــف مـ ـنـ ـه ــا الـ ـنـ ـسـ ـي ــج الـ ـشـ ـع ــري
لألغنية ،والعالقة التي تدعو األغنية
إل ــى اسـتـعــادتـهــا عـبــر النوستالجيا
هي مدخل ليس فقط إلى الحياة ،بل
أي ـضــا إل ــى فهمها بـطــريـقــة مختلفة.
األغ ـن ـي ـت ــان ج ـم ـي ـل ـتــان ،وكـ ــل مـنـهـمــا
تعبر عن الحب بطريقة معينة ،ولكن
امل ـقــارنــة بينهما فــي سـيــاق اخـتــاف
في وجهات النظر الفنية بني عاصي
وزي ـ ـ ــاد ،تـجـعـلـنــا ن ـف ـكــر فـيـهـمــا على
النحو اآلت ــي :ثمة بالفعل مــا يصنع
ً
الـفــارق بــن أغنية تعتبر مــدخــا إلى
ال ـح ـي ــاة ب ـم ـع ـنــاهــا األوس ـ ـ ــع وأخـ ــرى
تعتبر الحياة بمعناها «الضيق» أو
ً
اليومي مدخال إليها.

فاروق الفيشاوي أمثولة في المقاومة والشجاعة
زينب حاوي
َ
وس ــط تــأثــر شــديــد «خـ ــان» اإلعــامـيــة
املـصــريــة مـنــى الـشــاذلــي خ ــال تقديم
ض ـي ـف ـهــا امل ـم ـث ــل فـ ـ ـ ــاروق ال ـف ـي ـش ــاوي
( ،)1952ع ـلــى «ب ــات ــوه» بــرنــامـجـهــا
«م ـع ـك ــم م ـن ــى الـ ـش ــاذل ــي» ،ع ـل ــى ،cbc
ووس ــط تصفيق حــار وقــوفــا ،استمر
لــدقــائــق ،مــن قـبــل الـجـمـهــور الحاضر
في االستديو ،قاطع ملرات عدة سياق
هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة املـ ــؤثـ ــرة ،سـ ــار الـظـهــور
األول للفنان املـصــري .جــاءت الحلقة
بعدما كان الفيشاوي قد أعلن إصابته
بالسرطان أمــام ماليني الناس ،خالل
تكريمه من قبل «مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول البحر املتوسط» في
بداية الشهر الحالي.
اإلط ـ ــال ـ ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـل ـف ـي ـش ــاوي ،بـعــد
«الخضة» التي أحدثها في األوســاط
ال ـف ـن ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة ،والقـ ــت تـضــامـنــا
عارمًا واحتضانًا لم ُيعرف له مثيل،
كانت أيضًا مؤثرة ،تخللتها محطات
كـثـيــرة ،شكلت رســالــة قــوة وتشجيع
ل ـ ـبـ ــاقـ ــي امل ـ ـص ـ ــاب ـ ــن ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــرض.
الحلقة التي ُعرضت مساء الخميس
امل ــاض ــي ،س ــاده ــا ارت ـب ــاك واضـ ــح من
قبل الـشــاذلــي .فــي كثير مــن األحـيــان،
حــاولــت املــذي ـعــة امل ــوازن ــة بــن كونها
ص ــاح ـب ــة ب ــرن ــام ــج ت ـل ـفــزيــونــي تـضــع
ق ـف ــازات مـطـلــوبــة مـنـهــا ،وب ــن كونها
إنسانة تريد كسر حدود البروتوكول
والتعاطي مع ما فعله الفيشاوي في
املهرجان ،وقد اتسم بكثير من الجرأة
والـشـجــاعــة ،ومـنــح األم ــل للمصابني
اآلخ ــري ــن ب ــأن يـضـعــوا الـشـفــاء نصب
أعينهم.
ال ـف ـن ــان امل ـ ـصـ ــري الـ ـ ــذي ب ـ ــدا ال ـتــأثــر
ع ـل ـيــه أيـ ـض ــا ،سـ ــرد م ــراح ــل م ـقــاومــة
امل ــرض ،كاشفًا عــن لجوئه إلــى عالج
يـسـتـعـمــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي م ـصــر.
«ص ــاح ـب ــاه طـبـيـبــان فـ ــازا ه ــذا ال ـعــام
ب ـ ـ «ن ــوب ــل» (األخ ـ ـبـ ــار  2018/10/1ـ
يـقـصــد األم ـي ــرك ــي جـيـمــس أل ـي ـســون،
وال ـيــابــانــي تــاســوكــو هــون ـجــو) على
حــد تعبيره .الـعــاج «الـجــديــد» الــذي
ل ـ ــم يـ ـم ــر عـ ـل ــى وض ـ ـعـ ــه س ـ ـ ــوى س ـنــة
واح ـ ــدة ،ت ـ ّ
ـأم ــل ال ـف ـي ـشــاوي كـثـيـرًا في

مداواته ،مع تأكيده على غياب اآلثار
الجانبية (سقوط الشعر ،تغيير في
ال ـش ـكــل .)..وش ـ ّـدد عـلــى أهـمـيــة وجــود
طبيب معالج ،يتحلى بعاطفة تجاه
امل ــري ــض ،وي ـسـ ّـهــل عـلـيــه ق ـس ــاوة هــذا
املرض.
ال ـف ـي ـش ــاوي الـ ـ ــذي وق ـ ــف ع ـل ــى مـنـبــر
«اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة» ب ـك ــل رب ــاط ــة ج ــأش،
م ـت ـحــديــا املـ ـ ــرض ال ـخ ـب ـي ــث ،ومـعـلـنــا
أن ـ ــه س ـي ـت ـعــام ــل م ـع ــه ك ـم ــا لـ ــو «كـ ــان

ص ــداع ــا» ،ك ـشــف ع ــن رف ـض ــه لـعــرض
وزارة الصحة املصرية ،التي أخبرته
ب ــأن عــاجــه سـيـكــون عـلــى حـســابـهــا،
ً
مفضال أن تذهب هذه الكلفة إلى أحد
املحتاجني ،بما أنه رجل مقتدر ماديًا،
يستطيع تـحـ ّـمــل أع ـبــاء ال ـعــاج على
نـفـقـتــه ال ـخــاصــة .طـبـعــا ،ه ــذا ال ـكــام،
أشـ ـع ــل مـ ـج ــددًا االسـ ـت ــدي ــو تـصـفـيـقــا
وإعجابًا بما يقوله الفنان املصري،
ّ
حتى في عز أزمته الصحية.

الحلقة التي امتدت على مــدى ساعة
ورب ــع مــن الــزمــن ،تخللتها اتـصــاالت
تشجيع وتـضــامــن مــن الفنانة إلهام
شاهني ،والفنان كامل أبو ّ
رية .كذلك،
لــم يبخل نجله «عـمــر» فــي االنضمام
إلــى باقي املتضامنني والواقفني إلى
بالشاذلي
جانب الفيشاوي .أمر دفع
ً
إلى التوجه إلى الفيشاوي ،قائلة« :يا
بـخّـتــك» ل ـشــدة ه ــذا «ال ـح ـصــار» الــذي
يــزنــره مــن قـبــل املـحـبــن واألق ــرب ــاء ،ال

سيما مع بقائه على تواصل وعالقة
محبة مــع طليقته سمية األل ـفــي ،مع
الـحـفــاظ عـلــى ه ــذه «الـ ِـع ـشــرة» بشكل
راق .هــذا مــا أخـبــرنــا عنه فــي الحلقة
ٍ
بعدما «حركشت» اإلعالمية املصرية
بهذا الجانب الشخصي والخاص من
حياة ضيفها.

ّ
كشف أنه
يخضع لعالج
ُيستعمل
للمرة األولى
في مصر

«مـعـكــم مـنــى ال ـش ــاذل ــي» م ــن األربـ ـع ــاء إلــى
الجمعة  20:00بتوقيت بيروت على cbc

فالش

■ «واج ــه الشعب الفلسطيني فــي هــذا الـعــام أحــداثــا
جسامًا أظـهــرت ،من جهة ،أن نكبته ،التي مـ ّـر عليها
سبعون عامًا ،ال تزال مستمرة ،ومن جهة أخرى ،أن
تصميمه على املقاومة وعلى العودة إلى وطنه ما زال
قويًا .وبغية استعادة حيثيات النكبة التي أملت بشعب
امـتـلــك ت ــراث ــا تــاريـخـيــا غـنـيــا وعـ ــرف ،قـبــل وقــوعـهــا،
ح ـيــاة اجـتـمــاعـيــة مـفـعـمــة بــالـحـيــويــة ،وإل ـق ــاء الـضــوء
على نضال الشعب الفلسطيني املستمر على طريق
العودة ،تنظم «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»
طوال شهر كامل معرضًا يهدف إلى اطالع الجمهور
على مختارات من أرشيف مكتبتها ،تربط املاضي
بالحاضر وتبرز ما يحويه هذا األرشيف من صور
فــوتــوغــرافـيــة ،وأوراق خــاصــة ،وملصقات ،وخــرائــط،

وكـتــ�ب نـ ـ�ادرة ،وأف ــ�ام وثـ�ائـقــيــ�ة ،مـ�ع ع ـ�رض لـ ـ �slide
 showمستمر لصور عن نكبة  .»1948بهذا البيان،
وضعت «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» معرضها
«الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ...ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـ ـعـ ــودة» ف ــي ال ـس ـيــاق
السياسي والــزمـنــي ،ليمتد ب ــدءًا مــن الـيــوم حتى 15
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـمـبــر) ف ــي مــركــزهــا ف ــي ف ــردان
(شارع أنيس الناصولي ـ بيروت) .يتزامن املعرض مع
أنشطة عدة تبدأ يوم الجمعة املقبل بمحاضرة (5:00-
 6:00م ـس ــاء) ملــاهــر ال ـشــريــف («ال ـح ــرك ــة الــوطـنـيــة
الفلسطينية إل ــى أي ـ ــن؟») ،يليها ي ــوم 24/10/2018
ع ــرض وثــائ ـقــي ( 5:00-6:00م ـس ــاء) The Great
( Book Robberyباإلنكليزية) للمخرج بني برونر.
الـشــريــط يــرصــد اسـتـيــاء اســرائـيــل عــام  1948على
سبعني ألف كتاب تعود لفلسطينيني .ويشهد الحدث
كــذلــك مـحــاضــرة للباحث سليم تـمــاري (اتـجــاهــات
جديدة في التأريخ الفلسطيني للنكبة ـ ـ 26/10/2018
ـ  5:00-6:00مساء) ،إلى جانب محاضرة ألناهيد
الـحــردان (الفلسطينيون في سورية :ذكريات نكبة
مجتمعات ممزقة ـ الجمعة  2/11/2018ـ ـ 5:00-6:00
م ـســاء) .مــوعــد سينمائي آخ ــر سـيـكــون مــع املـخــرج
الفلسطيني امل ـعــروف ميشيل خليفي (ال ـصــورة)
وشريطه الوثائقي «معلول تحتفل بدمارها» (األربعاء
 7/11/2018ـ ـ ـ ـ ـ  4:30-6:00مـســاء) تليه مناقشة مع
الـكــاتــب وال ــروائ ــي ال ـيــاس خـ ــوري .شــريــط خليفي
( )1985يتحدث عــن أهــل قرية معلول ،التي دمرها
اإلسرائيليون بعد نكبة  ،48وما زال هؤالء محرومني
مــن زي ــارة قريتهم إال فــي يــوم «اسـتـقــال» إسرائيل
ُ
(نكبتهم) مــن كــل ع ــام! ويختتم الشهر الـطــويــل مع
ح ــوار (الخميس  5:00-6:00 15/11/2018مساء)
يقام مع الفنان الفلسطيني عبد الرحمن قطناني

( ،)1983ابن مخيم صبرا وشاتيال الــذي استوحى
م ـنــه ومـ ــن يــوم ـيــاتــه ش ـخ ـص ـيــات أع ـم ــال ــه ول ــوح ــات ــه.
لالستعالم01/868387 :
■ ش ـ ــارك ف ـي ـلــم ط ــون ــي ج ـع ـي ـتــانــي (La )1977
( Disparition de Goyaاخـتـفــاء غــويــا ـ ـ )2017
ضمن املسابقة الرسمية لـ«مهرجان مرسيليا للفيلم
الوثائقي» األخير .الشريط (أنجز بدعم من «أشكال
ألــوان») يطرح ـ ـ بطريقة جديدة ـ ـ أسئلة متعددة عن
ال ـحــرب األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة ،خـصــوصــا مــن جـيــل ولــد
بعد نهاية هــذه الـحــرب ،ويـطــرح مسألة شبح الحرب
الــذي يطارد أولئك الذين لم يعيشوها أبـدًا .بالتعاون
مع «نادي لكل الناس» ،تقيم املكتبة العامة في
ال ـبــاشــورة عــرضــا للشريط ال ـيــوم ( 7م ـســاء) يليه
حوار مع املخرج الشاب .لالستعالم01/664647 :
«صــات :روابــط من خالل الفنون»،
■ بدعم من ِ
تقدم فرقة «منوال» عرض «لنا أحالمنا الكبرى».
األخير كناية عنعرض مسرحي ّ
تقدمه مجموعة من
الشباب الفلسطينيني والسوريني املقيمني في مدينة
صـيــدا ،يتشاركون ح كاياتهم عــن اللجوء وفوضى
الشتات ،بني سراب الوجود والالوجود من فلسطني
إل ــى ســوريــا إل ــى املـخـيـمــات فــي لـبـنــان .وي ـشــارك في
أداء العرض :أنس علي ،بالل قاسم ،رشا مرعي،
رن ــا مــوســى ،ط ــال الـ ــدادو ،عـبــد الـغـنــي محمد
عبد الغني ،عدنان شينار ،مالك العلي ،محمد
عبده ،منير السيروان ،نتالي حوراني ،نيرمني
حسن ،هند حنفي .يقام العرض يــوم  18تشرين
األول (ال ـس ــاع ــة  7م ـس ــاء) ف ــي «مــؤس ـســة ع ــودة»
(مدينة صيدا) ،و 19تشرين األول (الساعة  6مساء)

في «دار النمر» (الحمرا ،بيروت) .علمًا ّأن العمل من
إخــراج فرقة «منوال» املسرحية وهو نتيجة ورشة
تدريبية في مجال الفنون املسرحية ضمن النسخة
«ص ــات :روابــط
«صـبــا» (منحة ِ
الثانية من برنامج ِ
من خالل الفنون» للمؤسسات – الــدورة السادسة).
لالستعالم76/681603 :
■ تـحــت ع ـنــوان «ال ـع ــرب وتــدمـيــر ال ـ ــذات» ،تدعو
«ن ـ ــدوة الـعـمــل الــوط ـنــي» إل ــى م ـحــاضــرة يلقيها
االقتصادي واملفكر اللبناني جورج قرم (الصورة)
غ ـدًا ال ـثــاثــاء (ال ـســاعــة  5م ـســاء) فــي«مــركــز توفيق
طـبــارة» (رم ــل الظريف ـ الطابق األول) .لالستعالم:
71/024953

