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هنا رام اهلل

تحت شعار «ثقافتنا بوصلتنا  ...نحو حرية فلسطني األرض واإلنسان»ّ ،
قدمت ثالث فرق حفلة في «قصر رام الله
الثقافي» القت نجاحًا بني الشباب الذي ضاق ذرعًا بالتمويل األجنبي

القدس المحتلة ــ حسام غوشة

عازف األكورديون محمد القططي (فرقة تراب)
ش��دي��دة م��ع أغ�ن�ي��ات�ه��ا ال �ت��ي ب ��دا أن��ه
ي�ح�ف��ظ ب�ع�ض�ه��ا ج �ي �دًا ،م �ث��ل أغ�ن�ي��ة
«بكرا إع�لان الدولة» التي منع قائد
ش��رط��ة رام ال �ل��ه ال �ف �ن��ان ب��اس��ل زي��اد
م��ن إك �م��ال غ�ن��ائ�ه��ا ف��ي ح�ف��ل س��اب��ق
ف��ي ب��داي��ة ال �ع ��ام .أم ��ا ذروة ال�ح�ف��ل،
فكانت التحية التي وجهتها الفرقة
ل��ذك��رى ال�ث��ورة ال�ج��زائ��ري��ة ،إذ ّ
قدمت
ال�ف��رق��ة ألول م��رة أغنيتها ال�ج��دي��دة
«ج��زائ��ر» (ق�ص�ي��دة ل�ل�ش��اع��ر ن�ج��وان
دروي��ش) .وقد ُسجلت األغنية خالل

ثالثي التجريب
ّ
محمد همدر

الراب يريد إسقاط أوسلو
ك� �م� �ب ��ادرة رم ��زي ��ة إلق ��ام ��ة ف �ع��ال �ي��ات
ث �ق��اف �ي��ة وف� �ن� �ي ��ة م� ��ن دون ت �م��وي��ل،
افتتح فريق «ساند» الشبابي أخيرًا
أول أن�ش�ط�ت��ه ال�ت�ط��وع�ي��ة ف��ي «قصر
رام ال �ل ��ه ال �ث �ق��اف��ي» ف ��ي م��دي �ن��ة رام
ال�ل��ه املحتلة ،تحت ش�ع��ار «ثقافتنا
ب��وص�ل�ت�ن��ا  ...ن �ح��و ح��ري��ة فلسطني
األرض واإلن � �س � ��ان» .ع �ل��ى صفحته
على فايسبوكّ ،
يعرف «ساند» نفسه
ّ
ب��أن��ه «ف��ري��ق م��ن امل�ت�ط��وع�ين يسعى
إل ��ى إض �ف��اء روح ال �ع �م��ل ال�ت�ط��وع��ي
على أي نشاط وطني يخدم املجتمع
م� ��ن خ �ل��ال ات � �خ� ��اذ م �ف �ه ��وم ال �ع��ون��ة
الفلسطينية كقيمة أساسية للعمل».
األم �س �ي��ة امل��وس �ي �ق�ي��ة ال �ت��ي ش��ارك��ت
ف �ي �ه��ا ث �ل��اث ف � ��رق راب ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
(«ت ��راب» م��ن ال�ق��دس /رام ال�ل��ه« ،دار
ق� �ن ��دي ��ل» م� ��ن ط ��ول� �ك ��رم« ،ح� � ��ق» م��ن
ً
ال� �ن ��اص ��رة) ،الق ��ت إق� �ب ��اال ج �ي �دًا بني
ال �ش �ب��اب ال�ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � ��ذي ض��اق
ذرعًا بالتمويل األجنبي ،وما يعنيه
شكوك ح��ول ف��رض أجندات
ذل��ك من
ٍ
م �ع �ي �ن��ة ع� �ل ��ى امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ث �ق��اف �ي��ة
امل �ح �ل �ي��ة ،وص �ن��ع ن ��وع م��ن الهيمنة
ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال �ث �ق��اف��ي وال �ف �ن��ي في
فلسطني املحتلة.
األم �س �ي��ة ك��ان��ت س�ي��اس�ي��ة ب��ام�ت�ي��از.
افتتحها عريف الحفل الزميل عباد
ً
ي�ح�ي��ى ق ��ائ�ل�ا« :ألن �ن��ا ع �ن��دم��ا نغني
ل � ��رواب � ��ي ال �ج �ل �ي��ل وص� �ف ��د وح �ي �ف��ا،
لسنا بحاجة إلى رواب��ي أخ��رى» في
إش��ارة واضحة إل��ى مدينة «رواب��ي»
ال� � �ت � ��ي ب � ��ات � ��ت م � �ع� ��روف� ��ة ب��وص �ف �ه��ا
«م� ��دي � �ن� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ال � �ج� ��دد»
ي �ش �ت��رك ف ��ي ب �ن��ائ �ه��ا ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
وخ �ل �ي �ج �ي��ون ب �ت �ع ��اون م �ش �ب��وه م��ع
ش ��رك ��ات إس��رائ �ي �ل �ي��ة .وك � ��ان وج ��ود
اسمها ضمن رعاة احتفالية خاصة
بمحمود دروي ��ش ق�ب��ل ف �ت��رة ،سببًا
م �ب��اش �رًا إلل �غ��ائ �ه��ا .ال �ج �م �ه��ور ال��ذي
تفاعل مع هذه الشعارات ،لم يتردد
ف ��ي ال �ه �ت��اف ب �ع��د ف �ق ��رة ف ��رق ��ة «دار
ق �ن ��دي ��ل» ب �ـ«ال �ش �ع ��ب ي ��ري ��د إس �ق��اط
أوس� � �ل � ��و» وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال �ه �ت��اف��ات
ال �ج �م��اع �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال �ف��ردي��ة
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ت �ع��ال��ى ه �ن��ا وه �ن��اك
خ �ل ��ال ال� � �ع � ��رض أو ب �ي��ن ال � �ف � �ق� ��رات،
ّ
وه��و م��ا ن��غ��ص األج ��واء على بعض
ّ
ّ
ال�ح�ض��ور ،فعلقت إح��داه��ن« :يعني
أم �س �ي ��ة م��وس �ي �ق �ي��ة ش� ��و الزم � � ��ة ك��ل
هالشعارات».
مشاركة فرقة «تراب» كانت األبرز في
األمسية .تفاعل الجمهور بحماسة

Under the carpet

تقوم تجربة فريق
«ساند» على فكرة
«العونة» الفلسطينية

ُ
الحفل لتنقل للجزائر ف��ي مناسبة
م� ��رور  60ع �ل��ى ال �ث ��ورة ب �ل��د امل�ل�ي��ون
شهيد ،كما أشار الفنان باسل زايد.
إل��ى ج��ان��ب دالل�ت�ه��ا السياسية ،فإن
األغنية ب��دت إضافة نوعية لتجربة
الفرقة ،وتميزت بمعانيها اإلنسانية
بالروح
وشعريتها العالية املمزوجة َ
سأ ُ
حتار
ال�ث��وري��ة« :ل��و ك��ان ل��ي اب�ن��ة َ
ف��ي اس�م�ه��اَ /وف��ي اآلخ� ��ر /س��أخ�ت��ار
س��أه�م��س ل� َه��ا :ي��ا جزائر
ال�ج��زاَئ��ر ُّ َ ...
�وك األك� � ��اذي� � ��ب /ال
ق �ب��ل أن ي ��ح ��ف� � َظ � ِ
تحفظي س��وى أس�م��اء ال��ذي��ن قضوا
ي� ��داف � �ع� ��ون ع � �ن� ��ك .ح �ي��ن ت �م �ش ��ي ف��ي
ال�ق��دس القديمة ستضرب خطوتها
ف��ي ال�ق�ص�ب��ة أي �ض��ًا /وح�ي�ن تتجند
ملقاومة من بقي من الغزاة سيقولون
ُ
ك��م ت�ش� ِ�ب��ه جميلة ب��و َح�ي��رد ّ ...أيتها
ال � َج��زائ��ر ي��ا اب �ن � َت��ي /أ ّي �ت �ه��ا ال� ِ�ج�ب��ال
تية التي ُّ
الف ّ
تمد أقدامها في البحر/
َ
الجزائر املحمولة ف��وق قوافل
تها
أ ّي
ُ
َ
َ
َ
ّ
َّ
َّ
�راب /أيتها
�ودج��ة ب��ال��س� َ
ال��رن�ين امل��ه� ْ
َال � َّ�س��راب ال � َ�ع ��ذب /دع�ي�ن��ي أغ� ��رق في
أحالم يقظتي /يا ابنتي دعيني».
بعد ذل��ك ،ق��دم��ت ف��رق��ة «دار قنديل»
م�ج�م��وع��ة م��ن أغ�ن�ي��ات�ه��ا ال �ت��ي الق��ت
اس�ت�ح�س��ان��ًا م��ن ال �ج �م �ه��ور ،ث��م ج��اء
الختام مع فرقة «ح��ق» التي لم تكن
م�س��ك خ �ت��ام األم�س�ي��ة ب�س�ب��ب فذلكة
غريبة من مدرب الفرقة خضر شاما،
الذي أثار حفيظة الجمهور ودهشته
حني أهدى أغنية «فلسطيني غصب
عنك» إلى جيش االحتالل واملؤسسة
اإلسرائيلية كنوع من التحدي الذي
ّ
لم يكن موفقًا ،بل جاء كجرعة زائدة
م��ن ال�ش�ع��ارات�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال�ث��وري��ة
ال � �ت ��ي زادت ع� ��ن ال � �ح ��د ف� ��ي أج � ��واء
األمسية.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ل ��م ي �ك��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
م�ث��ال�ي��ًا ،ف�ق��د ت��أخ��رت األم�س�ي��ة نحو
س��اع��ة ع ��ن امل ��وع ��د امل� �ح ��دد ،ك �م��ا أن
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص��وت�ي��ة ف��ي «ق �ص��ر رام
ال �ل ��ه ال �ث �ق��اف��ي» ل ��م ت �ك� ّ�ن ف ��ي أح �س��ن
أحوالها تلك الليلة ،ما أثر سلبًا على
نقاء املوسيقى والغناء.
تجربة ف��ري��ق «س��ان��د» القائمة على
فكرة «العونة» الفلسطينية ،ليست
األول� � � ��ى م� ��ن ن ��وع �ه ��ا ول � ��و اخ �ت �ل �ف��ت
طبيعة النشاطات املشابهة ،إال أنها
ت �ج��رب��ة ج��دي��رة ب��االه �ت �م��ام وال��دع��م
على املستويني التنظيمي والفني،
ف ��إق ��ام ��ة أم �س �ي��ة م��وس �ي �ق �ي��ة ل�ي�س��ت
بالبساطة والعفوية التي يتخيلها
منظمو الحفل ،ونجاحها ال يقتصر
على صواب الفكرة أو عدد الحضور
وحماسته للتطوع واملشاركة.

في «مترو املدينة» ،صدر أخيرًا ألبوم جديد
ناتج م��ن ت�ج��ارب ف��ي املوسيقى التجريبية
االرت�ج��ال�ي��ة ،وعبر تفاعل ثالثة موسيقيني
م��ن رواد ه��ذ ال�ن��وع (املوسيقى التجريبية)
وأن��واع أخرى كالروك والبوب والـ«فري ج��از»Under .
 The Carpetهو العنوان الذي يحتوي على  20مقطوعة
ّ
ألفها وعزفها من لبنان ف��ادي طبال (غيتار إلكتريك،
وستيفان ريفز من فرنسا (ساكسوفون والب ت��وب)،
وباييد كونكا من سويسرا (باص وكالرينيت).
ارت �ج��ال ف��ي إخ ��راج األص� ��وات أك �ث��ر م��ن االرت �ج��ال في
ال �ع��زف ع�ل��ى اآلل� ��ة .ل�لأل �ب��وم م��زاج��ه ال �خ��اص ك�م��ا هي
الحال عادة مع املوسيقى
ال � �ت � �ج� ��ري � �ب � �ي� ��ة .ال � �ث �ل�اث ��ة
يستخدمون آالتهم لخلق
جو من م��ؤث��رات صوتية
م� �ت� �ن ��اغ� �م ��ة ،ح � �ي� ��ث ي �ت��م
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى امل �ي �ل��ودي
ن �ف �س �ه ��ا ف � ��ي ب � ��داي � ��ة ك��ل
م � �ق � �ط � ��وع � ��ة ،وان � �ط �ل��اق � ��ًا
م � �ن � �ه ��ا ،ي � �ت ��م االرت � � �ج � ��ال
وت � �ك � �ث � �ي� ��ف ال� � �ض � ��رب � ��ات
ع� � �ل � ��ى اآلل� � � � � ��ة وت � �س� ��ري� ��ع
اإلي �ق��اع ،بطريقة تقترب
ك � �ث � �ي � �رًا م� � ��ن امل ��وس� �ي� �ق ��ى
التصويرية اإللكترونية
ال � �ت ��ي س � � ��ادت ف� ��ي أف�ل��ام
أواخ� � � � � ��ر ال �ت �س �ع �ي �ن �ي ��ات
 20مقطوعة
ب�ع��دم��ا دخ��ل الكمبيوتر
أ ّلفها وعزفها
ك��آل��ة م��وس�ي�ق�ي��ة .ال ي��زال
طبال
ال �ج��دل ق��ائ�م��ًا ح ��ول ه��ذه
فادي ّ
وستيفان ريفز
امل� ��وج ��ة م ��ن امل��وس �ي �ق��ى،
واالخ � �ت �ل��اف ي� �ب ��دأ ح�ت��ى
وباييد كونكا
ع � � � �ل� � � ��ى م � � � � � � ��دى إم � � � �ك� � � ��ان
تصنيفها كموسيقى أو
م �ج��رد تنسيق وت��رك�ي��ب
أص � ��وات ،ق�ب��ل م�س�ت��واه��ا
وق � �ي � �م � �ت � �ه� ��ا .ل � �ك � ��ن ه � ��ذه
امل� ��وج � ��ة ت� ��أخ� ��ذ م �ك��ان �ه��ا
وجمهورها مع الوقت ،ويستفيد عازفوها ويكتشفون
طرقًا أخرى جديدة في كل مرة الستخراج األصوات.
في  ،Under The Carpetيسهم اختيار العازفني الثالثة
ل�لآالت واألص ��وات ف��ي إض�ف��اء ج��و ه��ادئ نسبيًا على
معظم األغ��ان��ي .جو إلكتروني ناعم ،تخرقه مقطوعة
«ال أحد في قسم املحاسبة» .ثم يعود الى الهدوء.
ه��ذه التجربة ليست بعيدة ّ
عما عزفه ستيفان ريفز
س��اب �ق��ًا م ��ع ش��رب��ل ال �ه �ب��ر أو م ��ع ش��ري��ف ص �ح �ن��اوي،
ومازن كرباج في فرقة  Anarchy TVالذي يشارك فيها
أيضًا باييد كونكا .ه��ذا األخير خ��اض في املوسيقى
االرتجالية في لبنان أيضًا ،مع رائد ياسني وكريستني
صحناوي .أما العمل فهو من إنتاج زياد نوفل املنتج
املوسيقي ال��ذي أط�ل��ق  Rupturedل�لإن�ت��اج ع��ام ،2008
وي�ن�ش��ط م��ع غ �ي��ره م��ن األس �م��اء ك �غ��ازي ع�ب��د ال�ب��اق��ي،
وك�ي�ن��ده حسن (ال �ص��ورة) وت��ام��ر أب��و غ��زال��ة ،وطوني
ص �ف �ي��ر س��اب �ق��ًا ف ��ي دع � ��م امل��وس �ي �ق �ي�ي�ن وإن �ت��اج��ات �ه��م
املستقلة البديلة واملهمشة .هؤالء يستحقون التقدير
للعبهم دورًا ف��ي إق��ام��ة ه��ذه ال�ن� ّش��اط��ات واإلص ��دارات
املوسيقية الشابة الجديدة ،بغض النظر عن النقاش
في املستوى ونوع املوسيقى ومدى اقترابها من ثقافة
البلد الذي تخرج منه.

فالش
■ ع�ق��دت إدارة «م�ه��رج��ان ال�ق��اه��رة السينمائي
ال��دول��ي»ّ ،أول م��ن أم��س ،مؤتمرًا صحافيًا ف��ي دار
األوب ��را املصرية إلع�لان ال ��دورة الخامسة والثالثني
التي ستهديها إل��ى ش�ه��داء «ث��ورة ي�ن��اي��ر» ،وروح
امل�ب��دع�ين امل�ص��ري�ين ،مثل أح�م��د رم��زي وغ �ي��ره .قال
رئ �ي��س امل �ه��رج��ان ع ��زت أب ��و ع ��وف ّإن ه ��ذه ال� ��دورة
«ستكون خاصة ،ألنها األولى بعد الثورة وما تبعها
من تغيرات في الجمهورية» .املهرجان الذي يفتتح في
 27تشرين الثاني (نوفمبر) وينتهي في الخامس من
كانون األول (ديسمبر) يشهد عرض  160فيلمًا من
 46دولة عربية وغربية ،من بينها الجزائر ،والواليات
ّ
املتحدة ،ولبنان ،وكندا ،والبوسنة ،وتركيا وغيرها.
يرأس لجنة تحكيم املسابقة الدولية رئيس «مهرجان
روم��ا السينمائي» م��ارك��و م��ول��ر ،فيما ت��رأس لجنة
ُ
تحكيم مسابقة حقوق اإلنسان التي استحدثت هذه
السنة عضو مجلس إدارة «املنظمة املصرية لحقوق

اإلن �س��ان» غ ��ادة ش�ه�ب�ن��در ،ول�ج�ن��ة تحكيم مسابقة
األفالم العربية املمثل املصري محمود عبد العزيز.
وقد ذكرت نائبة رئيس املهرجان سهير عبد القادر
ّأن املهرجان هذا العام سيكون مختلفًا تمامًا عن أي
عام ،فاالفتتاح سيعتمد على مواهب شابة وجديدة
ّ
تطوعت لكي تسهم في تعزيز صورة الحدث.
www.ciff.org.eg
ّ
■ في عددها الجديد (شتاء  )2012تنشر «مجلة
اآلداب» ح � ��وارًا م ��ع ال �ق �ي��ادي ف ��ي ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
الوطني في سوريا املخطوف عبد العزيز الخير.
ّ
ّ
ّ
«جمهورية من
يضم العدد ثالثة ملفات هي
كذلك
غير جمهوريني» م��ن تقديم وإع��داد ناريمان عامر
ّ
وي ��وس ��ف ف �خ��ر ال ��دي ��ن وآخ ��ري ��ن ،وم �ل ��ف «ال�ت�م�ث�ي��ل
الوطني الفلسطيني» ال��ذي أسهم فيه خليل شاهني
وم��أم��ون الحسيني .وي �ض� ّ�م أي�ض��ًا م�ل��ف «إب��داع��ات

ّ
فلسطينية» ال ��ذي ش�م��ل ق�ص��ائ��د وق�ص�ص��ًا لكتاب
فلسطينيني ،فيما ّ
تطرق الكاتب الفلسطيني صقر
أبو فخر إلى «موضوع تشويه تاريخ لبنان على يد
األب بولس نعمان» ،إضافة إلى دراسة عن الغرافيتي
واالنتفاضات العربيةwww.adabmag.com .
■ ب �ع��دم��ا ح� �ض ��رت األس � �ط� ��ورة وال� ��دي� ��ن وال ��راه ��ن
ال�س�ي��اس��ي ف��ي معرضها «رج� ��ال» ق�ب��ل ع��ام�ين في
«غ��ال �ي��ري ج��ان�ين رب �ي��ز» ،ت �ع��ود ري ��م ال�ج�ن��دي
( 1965ـــ ال�ص��ورة) لـ«ترسم ما تخشى التعبير
ع�ن��ه» .الفنانة اللبنانية ال�ت��ي تجمع
ف ��ي أع �م��ال �ه��ا ب�ي�ن زخ ��رف ��ات ال �ب��وب
وامل� �ن� �م� �ن� �م ��ات واألي� � �ق � ��ون � ��ات ،ت� �ق � ّ�دم
معرضها الجديد «شجرة العائلة»
في «رب�ي��ز» حتى  31تشرين األول
(أكتوبر) .لالستعالم01/868290 :

■ مواضيع اقتصادية ،وثقافية واجتماعية ّ
متنو ّعة
ي�ض� ّ�م�ه��ا ال �ع��دد ّ
األول (أك �ت��وب��ر  )2012م��ن م�ج��ل��ة
«أس ��واق ال �ع��رب» ال �ص��ادرة ف��ي ل�ن��دن ع��ن «شركة
ّ
أس� ��واق ال �ع��رب للنشر امل� �ح ��دودة» .رك ��ز ال�ع��دد
على األزم��ة السورية التي تناولها كعنوان للغالف
هو «ن��ار الشام تشعل الشرق األوس��ط» ّ ،ول��و ّأن
مقال هاني مكارم ال ّ
يقدم أي جديد ،إذ يتوقع تمدد
األزم ��ة ال�س��وري��ة إل��ى ال �ش��رق األوس ��ط وال �ج��وار .أم��ا
«تحقيق الشهر» ،فقد كان من نصيب مصر من
خالل إضاءة ّ
موسعة على ندرة املاء في القاهرة ،التي
ش��رارة «25
كانت أيضًا أح��د العوامل التي أشعلت ّ
يناير» .وقد تناول الباب الثقافي من املجلة مراجعة
لكتاب «العربي الخرفي» للمحلل السياسي م��روان
بشارة ،وأزي��اء ونقدًا فنيًا لفيلم «ه�لأ ل��وي��ن؟» .وفي
الباب الفنيّ ،
تطرق سمير صفير إلى هوليوود ومدى
تأثرها باألزمة االقتصادية األميركية.

