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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ذكرى

فنون مشهدية

باسل األعرج...
الثقافة درع المجتمع الفلسطيني المقاوم

جدارية تخليدًا
للشهيد باسل
األعرج في
الناصرة

عبدالرحمن جاسم
ً
يشكل باسل األع ــرج حــالــة خاصة في
ال ـت ــاري ــخ الـفـلـسـطـيـنــي ال ـح ــدي ــث .قبل
استشهاده يوم  6آذار (مــارس) ،2017
لم يكن الشاب الذي ولد عام  1984في
قرية الولجة (جنوبي الضفة الغربية)
بالنسبة إل ــى كـثـيــريــن أكـثــر مــن حالة
«شعبية صوتية» .قد يعتقد بعضهم
ً
ّ
هنا أن في األمر تقليال من قيمة الشهيد
امل ـش ـت ـبــك ،ل ـكــن ال ـح ـق ـي ـقــة أنـ ــه ل ــم يـكــن
أوساط معينة ،مرتبطة
معروفًا خارج
ٍ
ارتباطًا جــذريــا بفكرة املقاومة  -على
أشكالها  -داخــل فلسطني وخارجها.
أذكر يوم التقينا للمرة األولى بباسل،
ب ـ ــدا ال ـ ـشـ ــاب الـ ــواثـ ــق ب ـن ـف ـس ــه ،مـثـقـفــا
عــارفــا س ــواء بــالـتــاريــخ أو الجغرافيا
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .اخ ـت ـل ـف ـن ــا عـ ـل ــى أم ـ ـ ٍـر
مرتبط بفلسطيني ٌالــداخــل والـخــارج،
ٌ
وهـ ــي ع ـ ـ ــادة ع ــربـ ـي ــة /فـلـسـطـيـنـيــة أن
ي ـخ ـت ـلــف سـ ـك ــان ال ـب ـل ــد الـ ــواحـ ــد عـلــى
ـور داخلية .لم يكسر االختالف أبدًا
أمـ ٍ
عــاقـتـنــا ،بــل بــالـعـكــس ق ـ ّـواه ــا؛ وخلق
ـات أكـثــر أفــادتـنــا مـعــا .م ــاذا قـ ّـدم
نـقــاشـ ٍ
بــاســل األعـ ــرج لـلـثـقــافــة الفلسطينية؟
لـطــاملــا اعـتـبــر الفلسطينيون املثقفني
طليعتهم املقاتلةَ .فكان جــورج حبش
ووديــع حــداد مثقفني على طريقتهما
الـخــاصــة ،كــذلــك كــان مــاجــد أبــو شــرار،
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كمال ناصر ،كمال عدوان ،وائل زعيتر،
محمود الهمشري ،وبالتأكيد الكاتب
الفلسطيني األشهر  -ضمن مجايليه
 غـســان كنفاني ورس ــام الكاريكاتورال ـ ـفـ ــريـ ــد مـ ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه ن ـ ــاج ـ ــي الـ ـعـ ـل ــي.
استشهدت معظم األسماء املذكورة هنا
بعمليات «اغتيال» قامت بها «وحــدة
كـيــدون» (أي الحربة) املتخصصة في
االغ ـت ـي ــاالت ف ــي امل ــوس ــاد اإلســرائـيـلــي
(م ـع ـظــم هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات اعـ ـت ــرف بها
امل ــوس ــاد ال بــل تـبــاهــى بـهــا فــي بعض
األحيان كما حدث بعد عملية ميونخ
التي قامت بها منظمة أيلول األســود
فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة الصيفية
في مدينة ميونخ األملانية عــام ،1972
وأعقبتها عمليات «انتقام» صهيونية
من مثقفني/قادة فلسطينيني تحت ما
سـمــي «قــائـمــة غ ــول ــدا» نسبة لرئيسة
وزراء الـ ـع ــدو آن ـ ـ ــذاك ،غ ــول ــدا مــائ ـيــر).
كــان الفلسطيني يباهي الشعوب بأن
«مثقفيه» ليسوا بمثقفني «قــاعــديــن»
إن ـم ــا ك ــان ــوا م ــا ك ــان يـسـمـيــه الـشـهـيــد
غـســان كنفاني ب ـ «املـثـقــف املوضعي»
ً
إك ـ ـمـ ــاال ل ـل ـف ـك ــرة الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا امل ـف ـكــر
اإلي ـطــالــي أنـطــونـيــو غــرامـشــي «املـفـكــر
ال ـع ـض ــوي» .ه ـنــا يـصـبــح دور املـثـقــف
طليعيًا وجــب عليه أن يـكــون متقدمًا
عـلــى شـعـبــه لـجـهــة ال ـن ـضــال ،ال خلفه.
بـ ـلـ ـغ ــةٍ م ـ ـبـ ــاشـ ــرة :ال ي ـج ـل ــس امل ـث ـق ــف

الـ ـعـ ـض ــوي /امل ــوضـ ـع ــي فـ ــي امل ـق ــاه ــي
ّ
لـيـنــظــر سـيــاسـيــا أو ثـقــافـيــا للمعركة،
بــل يـقــودهــا مــن الـخـنــادق .يكتب وهو
ّ
يـمـســك بـبـنــدقـيـتــه ال س ـي ـجــاره ،ينظر
ملــا سيحدث وهــو بــن املقاتلني ال بني
أكــواب وكــؤوس املشروب في حانةٍ ما.
هذا ما أعاده باسل إلى الواجهة.
ٌ
قبل أعــوام ،انتشرت صــورة ملواجهات
ـان ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن والـ ـ ـع ـ ــدو
بـ ـ ــن ش ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍ
الصهيوني .كانت صورة باسل األعرج
هــي أب ــرز صـ ــور ٍة فــي املــواج ـهــة :شـ ٌ
ـاب
يغطي نصف وجهه بالعلم الفلسطيني

لم تغتله إسرائيل إال لكونه
مثقفًا عضويًا قبل أي شيء،
ومشتبكًا في كل اللحظات
وتظهر نظارته فوقه وشعره الطويل
ب ـعــض الـ ـش ــيء ،م ــرت ــدي ــا حـقـيـبــة ظهر
وي ــرش ــق ال ـع ــدو بـحـجــر كـبـيــر ف ــي يــده
بكل ق ٌــوة .لم يكن أحـ ٌـد خــارج فلسطني
إال قلة قليلة يعرفون هذا الشاب الذي
ي ـع ـمــل ف ــي مـ ـج ــال «الـ ـصـ ـي ــدل ــة» .عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ب ــاس ــل كـ ــان آنـ ـ ــذاك أحــد
رموز الحراك عبر تنظيمه للعديد من
األنشطة داخل فلسطني للمقاومة على
طــريـقـتــه :تــوثـيــق أه ــم م ــراح ــل ال ـثــورة

الفلسطينية «شفويًا» (منذ ثالثينات
ً
ال ـقــرن املــاضــي وصـ ــوال إل ــى الـسـنــوات
األخيرة الستشهاده) ،زيــارات ألماكن
عـمـلـيــات ض ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي مع
ـروح وافـيــة وأدل ــة دقيقة وتفاصيل
شـ ٍ
حول العمليات وأبطالها؛ محاضرات
ت ــوع ـي ــة ح ـ ــول ال ـع ـم ــل امل ـ ـقـ ــاوم ت ـشــرح
أس ــاسـ ـيـ ـت ــه وض ـ ــروري ـ ــات ـ ــه ،دراسـ ـ ـ ــات
كـثـيــرة ح ــول م ــا يـجــب أن ت ـكــون عليه
ً
حـ ــركـ ــات املـ ـق ــاوم ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــرر ،ف ـضــا
ـاالت كثيرة ت ــؤرخ للفكرة بحد
عــن مـقـ ٍ
ذاتـ ـه ــا ال ريـ ــب أن أب ــرزه ــا كـ ــان «عــش
نيصًا وقاتل كالبرغوث» .وهنا تظهر
ع ـب ـق ــري ــة ب ــاس ــل الـ ـخ ــاص ــة وم ـعــرف ـتــه
بالبيئة الـتــي أتــى منها ويـقــاوم فيها
حني استخدم كائنني من ذات البيئة:
الـنـيــص وال ـبــرغــوث أض ــاف إل ــى لعبة
«املـ ـي ــدي ــا /اإلعـ ـ ـ ــام» م ــن خـ ــال طــرقــه
ب ــاب الـكــائـنــن بـحــد ذات ـه ـمــا (الـنـيــص
وال ـبــرغــوث) واسـتـخــدامـهـمــا للحديث
يكتف باسل بذلك
فعل مـقــاوم .لم
ِ
عن ٍ
كـلــه .بحسب مــا يــذكــر أح ـ ٌـد األصــدقــاء
ً
أنــه قــام مــرة بإنشاء حاجز احتجاجًا
عـلــى ق ـيــام الـصـهــايـنــة بـحــاجــز مماثل
قريب مــن منزله .يومها ،أوقــف باسل
وحــده العديد مــن سـيــارات الصهاينة
وط ـل ــب ب ـطــاقــات ركــاب ـهــا إل ــى أن جــاء
الـعــدو وأوق ـفــه .كــان بــاســل مبتكرًا في
خـلــق «اإلزع ـ ــاج املـمـنـهــج» لـلـعــدو بكل

ما أوتــي من قــوة .كان يعرف أن العدو
يكره «الثقافة» و«املثقفني املنخرطني»
املـ ـق ــاوم ــن ،ح ـت ــى إن ـ ــه خ ـل ــق تـعـبـيــره
الـخــاص «املـثـقــف املـشـتـبــك»؛ إذ اعتبر
أن االشتباك مع العدو يجب أن يكون
«سمة» املثقف ،خصوصًا عبر جملته
الـشـهـيــرة ال ـتــي بــاتــت بـمـثــابــة أيـقــونــة
كالمية لــه وعـنــه« :مــا بــدك مشتبك ،ال
منك وال من ثقافتك».
مــاذا بعد استشهاده؟ مــا يميز باسل
املواجهة األخيرة،
أنه حتى في لحظات ً
قــرر أن يجعلها مـقــاومــة حتى النفس
األخـيــر .تــرك رســالــة خاصة تحمل في
طـيــاتـهــا الـكـثـيــر م ــن أف ـك ــاره الـخــاصــة
واملـ ـب ــاش ــرة :تـحـيــة ال ـع ــروب ــة وال ــوط ــن
والـتـحــريــر .اعـتـبــر األع ــرج أن الـعــروبــة
جـ ٌ
ـزء ال يتجزأ مــن معركة الـصــراع مع
ال ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي ،أضـ ــاف إل ــى هــذا
البعد البعدين الرئيسيني :الوطن على
خصوصيته والتحرير على مركزيته
في أي قضية .إذًا هذه األبعاد الثالثة
تجعل املعركة مع العدو أكثر مباشرة
من دون لبس .هو كتب رسالة مباشرة
خـ ــاطـ ــب فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــدان واملـ ـخـ ـي ــال
الشعبي املـبــاشــر« :ه ــل هـنــاك أبـلــغ أو
أفصح من فعل الشهيد» ،و«نحن أهل
الـقـبــور ال نـبـحــث إال عــن رحـمــة الـلــه».
وختم بالتحفيز على عــادتــه« :فلماذا
أجيب أنــا عنكم ،فلتحثوا أنـتــم» .هنا
يدرك باسل بحنكته كمثقف وكمشتبك
آن أن فعله «االستشهادي» سيكون
في ٍ
ـال سـتــأتــي من
ـ
ي
ـ
ج
أل
ـا
ـ
ي
ـ
س
ـا
ـ
س
أ
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ز
ـ
ف
«مـحـ
ٍ
ـوك
ب ـعــده ،فـلـمــاذا ال يـ ٌقــرن الـفـعــل بـسـلـ ٍ
ثقافي مـمــاثــل :جـمــل مـبــاشــرة ،تمتلئ
ً
بــامل ـقــاومــة ب ـكــل أش ـكــال ـهــا ،ف ـض ــا عن
الـفـعــل االس ـت ـف ــزازي لـنــاحـيــة «قــومــوا»
و«افعلوا» و«اشتبكوا» .إذا ترك باسل
في رسالته القصيرة والعميقة حكمته
ال ـت ــي ت ـف ـتــرض ال ـع ـمــل ق ـبــل أي ش ــيء.
ب ــدا كـمــا لــو أن ــه يــريــد أن يـغــرس فكرة
امل ـق ــاوم املـثـقــف ال ــذي يـخـتــار لحظات
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاده ،وال ريـ ـ ــب أنـ ـ ــه كـمـثـقــف
م ـت ـع ـمــق ال ـ ـق ـ ــراءة ق ـ ـ ــارب ش ـخ ـص ـيــات
األبـ ـط ــال ف ــي امل ــاح ــم اإلغــري ـق ـيــة حني
يواجهون باألخطار املميتة :يواجهون
ب ـث ـبــات وص ــاب ــة ث ــم ي ـتــركــون خلفهم
ً
جمال يحفظها الناس إلى األبد كونها
ج ـ ــاءت ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ـ َّـات ال ـح ــرج ــة.
ه ــو ك ــان يـ ــدرك تـمــامــا بــأن ـنــا حـضــارة
تـمـجــد أبـطــالـهــا حـتــى فــي خـســاراتـهــم
ٌ
ألرواحـهــم .حـضــارة ترتكز إلــى الكلمة
زلزال هو اآلخر.
فعل
التي تزلزل بعد ٍ
ٍ
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،أدرك ب ــاس ــل ،كـمـثـقــف
مشتبك أن الثقافة هــي درع املجتمع،
ٍ
وت ـحــدي ـدًا املـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي قبل
أي ش ــيء ،فعمل عليها بـكــل مــا أوتــي
م ــن قـ ــوة؛ وك ــان ــت ه ــي مـقـتـلــه ك ـمــا كل
من حملها باشتباك /بعضوية قبله:
هكذا كانت نهاية غرامشي وكنفاني
وسـ ــواه ـ ـمـ ــا .ل ــذل ــك ك ـي ــف ك ـ ــان مـمـكـنــا
لباسل أن تكون نهايته مختلفة؟ هو
كان يدرك الطريق هذا ويعرف نهايته.
ل ــم تـغـتــل إس ــرائ ـي ــل ب ــاس ــل األع ـ ــرج إال
لـكــونــه مـثـقـفــا عـضــويــا قـبــل أي ش ــيء،
ومشتبكًا في كل اللحظات .هنا محط
الرحال ،ومربط الفرس.
ف ــي ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـثــان ـيــة السـتـشـهــاد
باسل األعرج ،تقيم «دار -املجمع اإلبداعي»
و«دار امل ــودة للتحقيق والـتــرجـمــة والنشر»
حـلـقــة نـقــاشـيــة ب ـع ـنــوان «م ـف ـهــوم «املـثـقــف
املشتبك» :بــاســل األع ــرج نـمــوذجــا» .الحلقة
التي تقام يوم الثالثاء  12آذار (الساعة 5.00
بعد الـظـهــر) فــي مـقـ ّـر «دار» (ح ــارة حريك،
شارع السيد عباس ،سنتر الضاحية ،الطابق
الخامس) يشارك فيها كل من :القائد العام
للحرس القومي العربي ذو الفقار العاملي،
والزميل بيار ابي صعب.

«المهرجان المسرحي لمونودراما المرأة» :تحية إلى سهام ناصر
روان عز الدين
ّ
النبطية ،وقبلها
«سينما ستارز» في
«م ـس ــرح ال ـح ـم ــرا» ف ــي صـ ــور ،واج ـهــا
م ـص ـيــر اإلقـ ـف ــال ن ـف ـســه .كـ ــان ي ـم ـكــن لـ
«جمعية تيرو للفنون» التي يرأسها
ّ
قاسم اسطنبولي ،أن تتخلى عن حلم
إقــامــة مـســرح فــي الـجـنــوب إل ــى األب ــد.
ل ـك ــن ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ّ
األول (أك ـت ــوب ــر)
امل ــاض ــي ،كـ ــان م ــوعـ ـدًا إلعـ ـ ــادة إح ـيــاء
م ـس ــاح ــة ث ـق ــاف ـي ــة وف ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى فــي
مــدي ـنــة صـ ــور ه ــي «املـ ـس ــرح الــوطـنــي
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ف ــي م ـحــاولــة للتعويض
عــن الـغـيــاب ال ـتــام ألي اهـتـمــام ثقافي
فــي املـنــاطــق الـبـعـيــدة عــن ب ـي ــروت .ما
ّ
يهم القائمني على املشروع ،هو عالقة
ّ
املحيط بهذا الفضاء ،وتطورها خالل
السنوات الفائتة ،رغم اإلقفال .ال تزال
ورش الـعـمــل فــي امل ـســرح والـتـصــويــر
والــرســم مـسـتـمـ ّـرة لــأطـفــال فــي صــور
والـنـبـطـ ّـيــة .مــع الــوقــت ،تـضــاعــف عــدد
الـنــاس واملـ ــدارس الــذيــن يقبلون على
امل ـســرح .ص ــار مـكــانـهــم ،خـصــوصــا أن
الـفــريــق يـحــرص على إبـقــاء الـعــروض
مـ ـج ــانـ ـي ــة .وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار املـ ـه ــرج ــان
املوسيقي الشهر املقبل ،يطلق «مسرح
ّ
و«جمعية تيرو للفنون»
اسطنبولي»،
الدورة األولى من «املهرجان املسرحي
ملــونــودرامــا امل ـ ــرأة» .اخ ـتــار املنظمون
يــوم امل ــرأة الـعــاملــي كمناسبة الفتتاح
امل ـه ــرج ــان ع ـنــد ال ـخــام ـســة م ــن مـســاء
ّ
ويستمر طوال خمسة أيام حتى
اليوم
 12آذار (مارس) الحالي .الدورة األولى
هــي تـحـ ّـيــة إل ــى األس ـت ــاذة واملسرحية
الـلـبـنــانـيــة س ـهــام نــاصــر ال ـتــي رحـلــت
ب ــداي ــة هـ ــذه ال ـس ـن ــة .هـ ـن ــاك ف ـي ـلــم عــن
ناصر التي ّ
خرجت معظم املسرحيني
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن م ـع ـه ــد ال ـف ـن ــون
ّ
املسرحية في الجامعة اللبنانية ،قبل
إطالق املهرجان بعرض دبكة لـ «أطفال
بيت الصمود» .أما افتتاح العروض،

فسيكون مــع «بــا معنى» ( 4/8ـ ـ س:
ّ
املصرية منار الزين
 )18:00للمخرجة
التي تستعيد نصًا مسرحيًا للكاتب
املـ ـص ــري الـ ــراحـ ــل م ـي ـخــائ ـيــل روم ـ ــان
بـعـنــوان «عــزيــزي رج ــب» (أداء :وســام
أســامــه) .يستمر الـعــرض لـحــوالــى 20
دقيقة ،حول العالقة بني الرجل واملرأة
ّ
وتــأثــرات املــرأة بها .في الليلة نفسها
ّ
التونسية
ستقدم
( 4/8ـ س،)19:00 :
ّ
ّ
مسرحية «كيف أنــك؟»
آمــال العويني
ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـت ـه ــا وأخ ــرجـ ـتـ ـه ــا أيـ ـض ــا.
ه ـنـ ّـا ،تـتـطـ ّـرق الـفـنــانــة الـتــونـسـيــة إلــى
ّ
تتكبدها املــرأة
املشقة املــزدوجــة التي
الفلسطينية تـحــت سـلـطــة االح ـتــال،
ولـكــونـهــا امـ ــرأة أي ـض ــا .عـلــى بــرنــا ّمــج
امل ـهــرجــان أي ـضــا ،مـســرحـ ّـيــة «ع ـلــدقــة»
( 4/9ـ س )17:00:للبنانية فاطمة ذياب
(كتابة وإخــراج وأداء) ،التي كانت قد

ّ
«جمعية
شاركت في ورشات عمل مع
تيرو للفنون» قبل التحاقها بمعهد
الفنون فــي الجامعة اللبنانية .تلجأ
ّ
لتجسد
ذيــاب إلــى الرقص والتمثيل،
ص ــراع زم ــرد بــن حقيقتها واملجتمع
الذي تعيش فيه .من إقليم الباسك في

تشارك  7عروض من لبنان
وتونس ومصر والبرتغال
وإسبانيا والمكسيك
إسبانياّ ،
تقدم مارين تيرابو كواتوزيا
(إخ ــراج وأداء) مسرحية «مانيفستو
ب ــات» ( 45د ـ ـ  4/9ـ ـ س )18:00 :التي
تصقل فيها شخصية البطلة باللجوء
إل ــى الـســوريــالـيــة واالنـتــروبــولــوجـيــا.
ال ـف ــرق وال ـف ـنــانــون األج ــان ــب وال ـعــرب

املـشــاركــون فــي املـهــرجــان ،ج ــاؤوا إلى
ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ن ـف ـق ـت ـهــم الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،مــن
بينهم املـخــرجــة الـبــرتـغــالـيــة آن ــا باملا
ال ـتــي ت ـش ــارك بـمـســرحـ ّـيـتـهــا «ال ت ــزال
ع ـلــى ال ـط ــري ــق» ( 4/10ـ ـ س.)17:00 :
ت ــؤدي ال ـعــرض ( 45د) املـمـثـلــة مــاريــا
ج ـ ــواو فـيـسـيـنـتــي ال ـت ــي ت ـت ـبــع رح ـلــة
أم راقـ ـص ــة ،ف ــي م ـحــاوالت ـهــا لتخطي
ع ـجــزهــا ع ــن ال ــرق ــص .ي ـل ـي ـهــا ،عــرض
ح ـك ــوات ــي ب ـع ـن ــوان «حـ ـك ــاي ــات» (س:
 )18:00للبناني ف ــراس حـمـ ّـيــة .هناك
أي ـض ــا مـســرحـيــة «مـ ـش ــروع الـسـمـكــة»
ال ـقــادمــة مــن املـكـسـيــك ،ال ـتــي أخــرجـهــا
ويؤديها لوسيرو هيرنانديز أريويال،
حــول بطلة السباحة السورية يسرى
مــاردي ـنــي ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي األل ـعــاب
األولومبية لعام  .2016يقوم العرض
على مقارنة جسد مارديني الهارب من

ّ
تقدم اإلسبانية مارين تيرابو كواتوزيا مسرحية «مانيفستو بات»

الـحــرب الـســوريــة مــع بعض الكائنات
املــائـيــة ال ـتــي تـهــاجــر مــن أج ــل الـبـقــاء.
أم ــا ال ـخ ـت ــام ،فـسـيـكــون م ــع مـســرحـيــة
«داندو آيل كانت» ( 4/12ـ س)17:00 :
لـلـمـخــرجــة اإلس ـبــان ـيــة إل ـي ـســا نينيو
(أداء :نيريا غوميز) التي تلجأ فيها
إلــى األغاني الهزلية لتقديم بورتريه
فـكــاهــي المـ ــرأة فــي مـنـتـصــف عـمــرهــا.
علمًا أن األعـمــال املشاركة ستتنافس
ع ـل ــى ج ــوائ ــز أفـ ـض ــل عـ ـ ــرض ،ون ــص،
وسينوغرافيا وتمثيل ،تختارها لجنة
تحكيم مؤلفة مــن املـســرحــي العراقي
عبد الكريم العامري ،واإلسبانية آنا
أل ـف ــاري ــس ،وال ـل ـب ـنــان ـيــن س ـ ــوزان أبــو
ع ـلــي وصـ ــاح ع ـط ــوي .ال ش ـ ّـك ف ــي أن
املـهــرجــان ال ي ــزال فــي مــراحـلــه األول ــى
لناحتي التنظيم والعروض املشاركة،
لكن ال يمكن أن ننسى حقيقة أنه أنجز
ّ
متطوعني،
بفريق من شابات وشبان
وبــإمـكــانـيــات م ـ ّ
ـادي ــة مـتــواضـعــة ج ـدًا،
رغ ــم أن وزارة ال ـث ـقــافــة تـظـهــر كــاســم
ف ـقــط ف ــي ن ــص اإلع ـ ــان .ع ـلــى هــامــش
ال ـحــدث ،هـنــاك ن ــدوات ول ـق ــاءات حــول
واقــع املـســرح فــي لبنان وأهمية كسر
ّ
ّ
الثقافية ( 4/10ـ س)10:00 :
املركزية
التي تعاني منها الكثير من التجارب
الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة خ ــارج ب ـيــروت ،من
بـيـنـهــا «املـ ـس ــرح الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي»
فــي صــور .دور امل ــرأة فــي املجتمع هو
مـ ــوضـ ــوع ل ـ ـنـ ــدوة ت ـف ــاع ـل ـ ّـي ــة تـقـيـمـهــا
«ج ـم ـع ـيــة ح ـق ــوق امل ـ ـ ــرأة ف ــي ل ـب ـن ــان»،
و«جـمـعـيــة لجنة األم ـهــات فــي صــور»
( 4/11ـ س ،)16:00 :كما سيكون هناك
م ـعــرض ل ـل ـحــرف واألشـ ـغ ــال ال ـيــدويــة
لجمعية «بيت املــرأة الجنوبي» طوال
أيام املهرجان.
«امل ـه ــرج ــان امل ـســرحــي مل ــون ــودرام ــا امل ـ ــرأة»:
 17:00عصر اليوم حتى  12آذار (مــارس)
ـ ـ «املسرح الوطني اللبناني» (مدينة صور ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم81/870124 :

زياد الرحباني ...جمع المتباعدات
باريس ـــ ألمى أبو سمرة
ساعة من الوقت مللء الشارع الباريسي الذي
بحاجة إلى
لم يكن األمر
ٍ
ٍ
يحتضن صالة  New Morningمساء االثنني  4آذار (مــارس) حتى
ساعة أخرى لتستوعب الصالة ذاتها هذا الجمع
نهايته ،وال إلى نصف
ٍ
ّ
ّ
ّ
ووترية
ونفخي ٍة
إيقاعية
آالت
ـام
ـ
م
أ
ًا
ر
متسم
مكانه
الغفير الــذي أخــذ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
هجني من اللهجات اجتمع
مزيج
وبيانو وكيبورد ينتظرون العازفني.
ّ
ّ
الخلفية
املسجلة في
تحت سقف واحد وإنار ٍة خافتة وموسيقى الجاز
تحاول ضبط اإليقاعات املختلفة لهذه اللهجات .بعدما عجزت هذه عن
ّ
مجانسة تمايالتهم ،إذا بأغنية «بعتلك يا حبيب الــروح» التي أخذت
ِ
مكانها بــن مقطوعات الـجــاز بكل انسيابية ،تـ ّ
ـوحــد إيـقــاع نبضهم
وذبذبات حناجرهم على ّ
السواء ،ما عجزت عن فعله كل الروابط التي
جمعتهم
عبر التاريخٌّ .
ُ
أعضاء الفرقة كل مكانه ،تاركًا لزياد مكانه الطبيعي املنسجم
أخذ
ّ
جدلية ،يسار ّ
َ
ويسار
املنصة،
مع خياراته وفكره بكل ما يحمله من
الـجـمـ ِـع الـهـجــن« .بــون ـســوار» تعقبها «مًـســا الـخـيــر» بمنتهى الـجـ ّـد ّيــة
ُ
ابتسامة مــن زي ــاد كــانــت كفيلة ِّبإشعال الـحـضــور .لــم يكن
ودونـمــا
ٍ
الحضور أو سوئه ،ال فرق،
حظ
لحسن
األمسية،
في
ممنوعًا
التصوير
ُ
ٌّ
َ
الواقفون منهم
إذ ارتفعت على الفور األيادي عاليًا كل يحمل هاتفه،
والجالسون ،وإن فاق عدد الواقفني منهم الجالسني بأشواط.
ـورات ت ـ ـ َّ
ل ــم تـكــن ه ـن ـ َ
ـاك م ـن ـش ـ ٌ
ـوزع جــريــا عـلــى ال ـع ــادة ف ــي األمـسـيــات
ُ ِّ َ
اليسار» ـ في
املوسيقية لتعرف ببرنامجها ،فاقتصرت كلمات
ِ
«نجم ِّ
القسم ّ
مقطوعة
كل
باسم
التعريف
األول من الحفل على األقل ـ على
ٍ
ِ
ِ
ـذه موسيقى مــن مسرحية
عقب االنـتـهـ ِـاء مــن عزفها مــع الـفــرقــة ،فـهـ ِ
«أمرك سيدنا» ألنطوان كرباج من عام  ،1987تالها بعض الجازّ ،ثم
« All my mindأو روح َخ ِّبر» .وكما اسم املقطوعة ،فقد ّ
ضمت مزيجًا
ّ
لجو
من الكالم بالعربية واإلنكليزية .سبق أن أسمع زياد هذه ُاملقطوعة ُ
سامبل حني التقيا في بيروت عام  ،2010فكيف ال يبدأ بها والحفل
ّ
كله ،ال بل الجولة األوروبية كلها ،تحية لروح عازف الجاز هذا الذي كان
له وملوسيقاه عميق ُ األثر في أعمال زياد؟
َ
كانت هــذه املقطوعة ً
استمرت
التي
إبراهيم
لهبة
مجرد
غناء
ٍ
ً
مقدمة ُ
ُّ
«أسعد الله مساءكم» .تقول في نهايتها «هــذا كل
مرافقة الفرقة في ّ
ّ
شيء بالنسبة لهذه الليلة ،وتصبحون على خير» ،لكن هذه الجملة لم

تكن في مكانها مطلقًا ،إذ كان هذا ٌ
غيض من فيض ،وما زال في جعبة
ألمسيات وأمسيات.
زياد الكثير الكثير
ٍ
غلب على األمسية التناوب شبه الدوري بني معزوفات من «ريبيرتوار»
ََ
س
زيــاد ،كمقدمة «لــوال فسحة األمــل»
( ّ ،)1994وأخــرى لسامبل بنف ِ
زيــاد كـ «  »The Song Lives Onوالتي َعــرفــت عنها مقدمة الحفل
أنها ليست من معزوفات سامبل املعروفة ،إال أن الفرقة ً تستطيع أن
تستمر بعزفها ساعة من الزمن ،إال أنها لن تفعل ذلك رأفة بالحضور.
بات معروفًا ّأن زياد وصل إلى مرحلة من التسليم ّ
َ
بأن السواد األعظم
ٍ
من املستمعني ينحو باتجاه املقطوعات التي يتخللها كالم ،ولم تكن
ً
استثناء في هــذا السياق ،إذ عـ ّـرف عنها
معزوفة «مــا تفل» ()1983
بالجدية ،أو ّ
ّ
جديته املشبعة بالتهكم -ال فــرق-
زيــاد بتهكمه املشبع
ً
قائال« :فيها جملة وحدة ،حطيناها فيزا ليسمعوا موسيقى ،ما كان
في شينغن وقتها ،فيزا».
بدأت أيادي الحاضرين املرتفعة تنوء بحمل كاميرات هواتفها عاليًا
فوق الرؤوس ،وأخذت تنزل تباعًا ،لكن أيادي العازفني كانت قد أنهت
اإلح ـمــاء لـلـتــو ،فـكــان أن أتـبـعــوا ب ـ ّ« » 71 Jamاملـعــروفــة أيـضــا باسم
وشنط»...
«مهووس»« ...باملوسيقى طبعًا!» عقب زياد .تلتها «أكياس
ّ
«ما لقيناال ترجمة إال  ...»Bags and Bagsبرغم الضحك الذي ولده
تعليق زياد هذا على اسم املقطوعة ،إال أنها اتسمت بطابع من الهدوء
ً
قياسًا لسابقاتها ،كيف ال وقد كانت آلة البزق حاضرة بقوة بني اآلالت

النفخية والنحاسية ،فتولت بذلك اإلمضاء باسم الشجن الذي يترافق
مــع حــزم األمتعة والــرحـيــل .ولــن يكون خــارجــا عــن السياق أن تليها
ً
مباشرة معزوفة  Middle Eastأو «الشرق األوسط» ،مع حرص زياد
على ربطها بخطوط طـيــران الـشــرق األوس ــط ،فــي دعــابـ ٍـة تحمل في
ثناياها الكثير من املعاني Middle East Airlines« :هيك منشوفها
نحنا ألنو».
أما معزوفة َ«وصلو عبيتو» ( ،)1984فقد وجدت طريقها إلى برنامج
واللي
األمسية« .هيي طويلة شــوي» قال زيــاد« :ألنــو مش ذاكــر بيتو،
ٌ
عم يوصلو مش أحسن منو ،»..وكان أن ارتسمت على وجهه ابتسامة
بسيطة لجزء من الثانية في الثواني األخيرة للمعزوفة ،لعلها أيقظت
ذكرى محببة عن أشخاص وأوقات رحلوا من دون عودة ،أو أنه الرضى
عن األداء وقد اقتربت األمسية من نهايتها .عادت ذكرى جو سامبل
 .Spiralهتف الجمهور في
لتحضر ،وإن لم تغب ،من خالل معزوفته
ٌّ
ّ
تاريخية بني باريس وبرلني،
نهايتها مطالبًا بـ «بال وال شي» ،فالن ّدية
ولن يقبلوا أن يؤثر زياد حضور برلني بغنائها حسب ما شاهدوه من
فيديوهات« .جايي الحديث» جاء ّ
رده ،فما زال على برنامجه معزوفته
كتحية منه لهذه األيقونة املوسيقية أيضًا.
To Bach
ٍ
غنى الحضور كما تمنى «بال وال شي» مع هبة إبراهيم ،التي حاولت
أن تسرق األضواء بداللها ،بينما انزوى النجم منهمكًا في عمله يسار
املـنـ ّـصــة ،وأستطيع أن أج ــزم أن البعض لــم ُيـ ِـشــح بناظري ِه عنه طيلة
األمسية رغــم املشتتات .وحــاول البعض اآلخــر بعناء التقاط صــور ٍة
املكتوبة بخط يده.
واضحة لنوتاته
ّ ٍ
ِ ّ
مصفي ،أو  Our Salmaكما ّ
أحبت مقدمة الحفل
ولعل ظهور سلمى
أن تطلق عليها ،كان مفاجئًا للبعض ومتوقعًا من قبل البعض اآلخر،
فاستعادت بذلك ،وبعد ما يقارب  20عامًا ،ثالثًا من أغنياتها في ألبوم
«مونودوز»« :مش بس تلفنلي» Un verre chez-nous ،و«دعوى ضد
األلبوم حني صــدوره ،قد تتضارب
مجهول» .وكما الجدل الذي أثــاره ً
اآلراء حول ما إذا كانت سلمى موفقة في إطاللتها أو ال ،لكن ال يهم
ٌ
ٌ
وجمع للمتباعدات.
ملاض مضى،
استرجاع
طاملا أن األمسية
ٍ
ّ
ّ
يصح اآلن ،وليس آنفًا ُّ ،تــرداد العبارة الشهيرة في نهاية أغنية
ولعله
«أسعد الله مساءكم» «:هذا كل شيء بالنسبة لهذه الليلة ،وتصبحون
على خير» ،فقد أسعد الله مساءنا بالفعل بهذا النجم الــذي ما خبا
وإن اختبا.

