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تراجع عن األلبوم العربي في «تل أبيب»

هكذا َ
يحبط التطبيع مع العدو!
زينب حاوي

صورة
وخبر

أعلنـت وزارة اآلثـار المصريـة أخيـرًا عـن اكتشـاف مدافن قديمـة تعود إلـى القرن ّالـ
 25قبـل الميلاد فـي قرية سـقارة (محافظة الجيزة ــــ جنوبـي القاهرة) التي تضم
أيضـا أهرامـات ومعالـم أثريـة ثمينـة؛ مـن بينهـا هرما منقـرع وأوسـركاف .ويعود
المدفـن المكتشـف إلـى رجـل نبيـل يدعـى «خوي» أحـد أبناء األسـرة الخامسـة التي
حكمـت مصـر فـي القـرن الــ  25قبـل الميلاد .وهـو مصنـوع مـن الحجـرّ الجيـري
األبيـض ،ويأخـذ شـكل  ،Lفيمـا تمتلئ جدرانـه بالرسـومات والزخرفـات الملونة التي
واألعشـاب .وقبـل أيام،
اسـتطاعت أن تحافـظ علـى نضارتهـا بفضـل بعـض الزيـوت
ّ
زار الصحافيـون المدفـن برفقـة فريـق مـن األركيولوجييـن الذيـن تولـوا عمليـات
التنقيـب( .أ ف ب ـــ محمد الشـاهد)

ذكرى الحرب:
كلنا خاسرون

«نادي لكل الناس»:
بازوليني في فلسطين

موسى العلي:
دمشق الزمن الصعب

تحت عنوان «الحرب األهلية
اللبنانية :الجميع خاسر!» ،تقيم
«مكتبة الحلبي» بالتعاون مع
«جمعية محاربون من أجل السالم»
نقاشًا يتمحور حول السلم األهلي
وضرورة الوعي إزاء عدم تكرار
أخطاء املاضي .انطالقًا من ذلك،
ّ
سيحل محاربون ومحاربات
سابقون على اللقاء الذي يقام
غدًا األربعاء وسيتحدثون عن
تجربتهم املريرة مع الحرب األهلية
اللبنانية ،هم اآلتون من خلفيات
سياسية ودينية واجتماعية
متنوعة .سيحكون عن سبب
حملهم السالح ،وقتال شريكهم
في الوطن ،ثم ابتعادهم عن العنف
في حرب عبثية ّ
مرت عليها 44
سنة ،وما زال عشرات اآلالف من
املفقودين مجهولي املصير.

من بني تحفه السينمائية ،اختار
«نادي لكل الناس» وثائقيًا نادرًا
لبيار باولو بازوليني ( 1922ـ
 .)1975عند السابعة من مساء
 23نيسان ،سيعرض فيلم «زيارة
ملواقع تصوير في فلسطني» ( 55د ـ
 /1965الصورة) في «املنشن» .أنجز
املخرج اإليطالي الراحل شريطه
أثناء تحضيره لفيلم «اإلنجيل
بحسب القديس متى» ( )1964بحثًا
عن مواقع للتصوير في فلسطني،
ّ
ويصوره في صقلية
قبل أن يعود
جنوب إيطاليا .في العمل ،تنقل
الكاميرا املساحات الطبيعية
الفلسطينية مثل التالل والبحيرات
والوديان .يظهر الفلسطينيون
الريفيون ،ومستوطنون إيطاليون،
لكن بعيدًا عن الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي.

رواية «رؤى الطاهر ،مجذوب الشام»
ملوسى العلي (الصورة) ،هي محور
ندوة يقيمها «املركز الثقافي العربي»
عند السادسة من مساء الغد في قاعة
النادي (الحمرا ـ بيروت) .في روايته
الخامسة (بعد «أرض السهل»،
و«عشق الشرق» ،و«االنتزاع»،
و«حي الشير») التي صدرت عن دار
ّ
«الفارابي» ،يوظف الكاتب السوري
األسطورة واالنخطاف الصوفي
وروايات الخلق وعناصر ميثولوجية
ودينية أخرى ،لتناول الواقع
السوري ويوميات الحرب َوالقتل
في دمشق .ويناقش الرواية عدد
من الوجوه األكاديمية واإلعالمية
هم :األكاديميان عبد املجيد زراقط،
وناهد العلي باإلضافة إلى اإلعالمية
عبدامللك ،فيما يدير الندوة
إيمان
ّ
سامي مشاقة.

«الحرب األهلية اللبنانية :الجميع
خاسر!» :غدًا األربعاء ـ س 19:00:ـ ـ
«مكتبة الحلبي» (قصقص ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/851154 :

عرض «زيارة ملواقع تصوير في
فلسطني» 19:00 :مساء  23نيسان
(أبريل) ـ ـ «املنشن» (زقاق البالط ـ
بيروت) .لالستعالم03/888763 :

ندوة حول رواية «رؤى الطاهر ،مجذوب
الشام» 18:00 :مساء الغد ـ قاعة «النادي
الثقافي العربي» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/354330 :

ً
بخطاب إسرائيلي ّيدعي السذاجة ،محاوال تصوير نفسه الضحية ،أعلنت
شركة «فورتونا ريكوردز» اإلسرائيلية أول من أمس ،إلغاء إصدار مجموعتها
املوسيقية الـتــي تـقــوم عـلــى مـخـتــارات مــن أرش ـيــف شــركــة «ص ــوت الـشــرق»
اللبنانية من حقبتي السبعينات والثمانينات ملجموعة من الفنانني البارزين:
عمر خورشيد ،زياد الرحباني ،وإحسان املنذر .علمًا ّأن «صوت الشرق» تملك
حقوق أعمال الفنانني املذكورين أعاله ،إلى جانب أعمال فيروز.
البيان الذي نشرته «فورتونا ريكوردز» على صفحتها الفايسبوكية ،حاول
التفريق بني االحتالل الصهيوني واملوسيقى ،واعتبر األخيرة مساحة «لقاء»
بني لبنان وفلسطني املحتلة من «وراء السياج رغــم صعوبة ذلــك في منطقة
ّ
مغمورة بالدم»! وتابع بيان الشركة ،التي تتخذ من تل أبيب مركزها ،بأنها
تعاملت بمنتهى الشفافية مــع الـطــرف اللبناني ،أي «ص ــوت ال ـشــرق» .علمًا
ّ
أنــه في اتصال سابق مع «األخـبــار» ،نفى صاحب «صــوت الـشــرق» عبد الله
شاهني ،أي معرفة بالشركة اإلسرائيلية ،مضيفًا أنه تعاون مع شركة إيطالية،
«يعتقد أنها باعت الحقوق للشركة اإلسرائيلية»ّ .
لكن «فورتونا ريكوردز»
قالت فــي بيانها ّإن إصــدارهــا «هــو ثمرة تـعــاون خمسة أع ــوام» مــع الشركة
ّ
هوية
اللبنانية وأن «املــراســات اإللـكـتــرونـيــة املـتـبــادلــة كــانــت تظهر بــوضــوح ّ
الشركة (فورتونا ريكوردز) وعنوانها ،وفريق عملها» .إصدار موسيقي كلف
ـ بحسب «فــورتــونــا ري ـكــوردز» ـ ـ ثالثة آالف دوالر ثمن شــراء حقوق أعمال
الفنانني املذكورين .واعترفت الشركة اإلسرائيلية أنها تعرضت لضغط هائل
من ِقبل امليديا اللبنانية ،ومواقع التواصل االجتماعي ،واتهامات بـ «السطو
على األعمال العربية» ،ليتبني بأنها «عقود مبرمة بني الشركتني» .هكذا ،المت
الشركة اإلسرائيلية «صوت الشرق» ،من دون أن تسميها ،آخذة عليها أنها
تولت «اإلنكار وتضليل الرأي العام» .وفي إطاللة سريعة على موقع «فورتونا
ُ
ّ
ريكوردز» اإللكتروني ،يتبني أنها أصدرت أيضًا عام  ،2014أسطوانة نفذت
على طريقة  ،DJتصدرت غالفها الفنانة الراحلة صباح ،وتضمنت  23مقطوعة
موسيقية للفنانني :إحسان املنذر ،وزياد الرحباني ،ليلى نظمي وغيرهم ،مع
توزيع للدبكة اللبنانية!
إلغاء اإلصــدار املوسيقي انعكس ارتياحًا على الــرأي العام اللبناني ،وعـ ّـززه
ً
قبال املوقف املـشـ ّـرف للموسيقار إحسان املنذر خــال لقاء تلفزيوني على
«امليادين» األسبوع املاضي .إذ أعلن عن رفعه دعوى قضائية ضد الشركتني
اإلسرائيلية واللبنانية ،متهمًا عبد الله شاهني ببيع الحقوق ،وبأنه كان على
معرفة سابقة بأنها شركة إسرائيلية .وأبدى استعداده للكشف عن املراسالت
اإللكترونية التي بعثتها له «فورتونا ريـكــوردز» ،وكانت ّ
تعرف عن نفسها
بشكل علني بــأن مركزها تــل أبـيــب .موقف املـنــذر ّ
يعد ن ــادرًا فــي هــذه األيــام
التي يسهل فيها االنزالق نحو التطبيع ،وتلميع صورة العدو ،عبر املوسيقى
والثقافة ،بعدما عجز عن ذلك في الحرب ،كما لفت املوسيقار املخضرم في
حديثه التلفزيوني.

