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 ...وسقطت شاكيرا في امتحان فلسطين

«امرأة» بيكاسو في رام اهلل

عكّا ــ رشا حلوة
ّ
«ال ت �ت �ن ��ك ��ري ل � �ج � ��ذورك...وق � �ف � ��ي م��ع
ش�ع�ب��ك» ،ن ��داء ّ
وج�ه�ت��ه م�ج�م��وع��ة من
النشطاء على الفايسبوك ،لم يجد آذانًا
ص��اغ�ي��ة ع�ن��د ش��اك �ي��را ،ال �ت��ي وص�ل��ت
أم��س إل��ى تل أبيب تزامنًا مع صدور
ّ
«الحرية لفلسطني» ،املناهضة
أغنية
لالحتالل واألب��ارت�ه��اي��د اإلسرائيلي،
عملت عليها مجموعة م��ن الفنانني
األج��ان��ب ،ال��ذي��ن ان �ض��ووا ت�ح��ت اس��م
مجموعة  ،One Worldإذ ّ
تقدم النجمة
الكولومبية اللبنانية األصل عددًا من
الحفالت هناك ،بعدما شاركت أمس
ف��ي اف�ت�ت��اح م��ؤت�م��ر «ال��رئ �ي��س »2011
برعاية شمعون بيريس ،حيث ألقت
كلمة تناولت فيها أهمية التعليم في
تنمية الشعوب واألطفال ،باعتبارها
سفيرة اليونيسف للنوايا ّالحسنة.
ال �ص �ح��ف اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت �ل��ق �ف��ت خبر
زي � ��ارة ش��اك �ي��را ب��اح �ت �ف��اء واض � ��ح ،إذ
رأت صحيفة «ي��دي �ع��وت أح��رون��وت»
أن «امل�غ�ن�ي��ة ال �ت��ي ارت �ب��ط اس�م�ه��ا في
امل��اض��ي ب �م �ق��والت وم ��واق ��ف م�ع��ادي��ة
إلسرائيل ،وضعت حدًا لكل الشائعات
عن عالقتها بالدولة اليهودية».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أص� � ��درت م �ج �م��وع��ة م��ن
الناشطني رسالة مفتوحة إلى شاكيرا
وح�ب�ي�ب�ه��ا الع ��ب ك ��رة ال �ق��دم ج �ي��رارد
ب�ي�ك�ي��ه ،ال ��ذي س�ي�ن�ض��م إل�ي�ه��ا الح�ق��ًا.
وق ��د اح �ت��وت ال��رس��ال��ة ت �ق��ري �رًا ف� ّ�ص��ل
االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ي �م��ارس �ه��ا ال�ك�ي��ان
ال �ع �ب��ري ب �ح��ق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين أي�ن�م��ا
ك ��ان ��وا .وج� ��اء ف�ي�ه��ا «ي �ج��ب أن ُي�ف�ه��م

رام اهلل ــ فادي أبو سعدى

في إحدى املدارس اإلسرائيلية أمس

ّ
أن إس��رائ�ي��ل تستغل ه��ذه األم�س�ي��ات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة م ��ن أج� ��ل إض �ف��اء
ص��ورة «ح�ي��اة طبيعية» على ال��واق��ع
الذي يعيش فيه  1.6مليون فلسطيني
تحت الحصار ف��ي غ��زة ،و 2.5مليون
فلسطيني تحت االحتالل في الضفة
الغربية من دون حقوق مدنية ،وأكثر
من مليون فلسطيني عرضة للتمييز
ول �ل �ق��وان�ي�ن ال �ع �ن �ص��ري��ة داخ � ��ل دول ��ة
إسرائيل».
ً
إضافة إلى الرسالة املفتوحة ،انطلقت
ص �ف �ح��ة ع� �ل ��ى ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك ت �ط��ال��ب
شاكيرا باملقاطعة الثقافية إلسرائيل،
وح �م �ل��ت ع� �ن ��وان «ش ��اك� �ي ��را ،ق��ول��ي ال
ّ
لحرية فلسطني».
لألبارتهايد ونعم
وق��د ض� ّ�م��ت رس��ائ��ل قصيرة ومقاطع
فيديو ونماذج من ممارسات إسرائيل
ض��د ًالفلسطينيني على م� ّ�ر التاريخ،
إضافة إلى الرسائل القصيرة ،ضمت

ال �ص �ف �ح��ة رس ��ال ��ة ط��وي �ل��ة ّ
وج �ه �ت �ه��ا
ف� �ت ��اة ك��ول��وم �ب �ي��ة إل � ��ى ش ��اك �ي ��را ج��اء
ف�ي�ه��ا« :ل�ك��ون�ن��ا ك��ول��وم�ب� ّ�ي�ت�ين ،ال أرى
حاجة إل��ى تفصيل تجربة املواطنني
ُ
ف ��ي ال � �ص� ��راع امل �س �ل ��ح ك �م��ا ش �ه��دن��اه
�ت عشنا ه��ذه
ف��ي ك��ول��وم�ب�ي��ا .أن��ا وأن � ِ
ال�ت�ج��رب��ة م��ن وج �ه��ات ن�ظ��ر مختلفة،
منك أن تتخيلي
لكني أردت أن أطلب ِ
وض �ع��ًا ه��و ل �ي��س ح��ال��ة ص� ��راع ف�ق��ط،
ب� ��ل اح � �ت �ل�ال ع � �س � �ك� ��ري ...أح � ��د أط� ��ول
االحتالالت في التاريخ».
ّ
إال أن إدارة صفحة نجمة شاكيرا على
ال�ف��اي�س�ب��وك ،ال�ت��ي ت�ض��م أك�ث��ر م��ن 30
مليون معجب ومعجبة ،راحت تحذف
كل تعليق مناهض لزيارة الفنانة إلى
ت��ل أب �ي��ب .وح �ت��ى اآلن ،ل��م ي �ص��در ّ
أي
رد فعل م��ن ش��اك�ي��را ،التي يبدو أنها
ل�ي�س��ت مهتمة ك�ث�ي�رًا ب�ح�ق��وق أط�ف��ال
فلسطني!

«ب �ي �ك ��اس ��و ف� ��ي ف �ل �س �ط�ي�ن» ه� ��و االس� ��م
ال� ��ذي اخ �ت �ي��ر ع �ن��وان��ًا مل �ش��روع ي�ت�ن��اول
رائ��د التكعيبية ويتضمن عرض لوحة
خاصة استعارتها األكاديمية الدولية
ل�ل�ف�ن��ون ف��ي رام ال �ل��ه م��ن م�ت�ح��ف «ف��ان
آب��ه» في أيندهوفن في هولندا .اللوحة
ليست سوى «بورتريه امرأة» ،أحد أبرز
أع �م ��ال ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي اإلس �ب��ان��ي ال�ش�ه�ي��ر
( 1881ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  ،)1973وق ��د ج��اب��ت أك �ث��ر من
م �ك��ان ف��ي ال �ع��ال��م ع �ل��ى م� ��دار ال �س �ن��وات
الخمسني امل��اض�ي��ة .وه��ا ه��ي ت�ق� َّ�دم يوم
ال �ج �م �ع��ة ض �م��ن م� �ع ��رض ف �ن��ي ت�ن�ظ�م��ه
األكاديمية في سياق فاعليات مشروع
«ب�ي�ك��اس��و ف��ي ف�ل�س�ط�ين» ال ��ذي يستمر
ثالثة أسابيع.
األكاديمية أعلنت أن الفنان الفلسطيني
خالد حوراني طلب استعارة اللوحة من
املتحف الهولندي ف��ي منتصف ،2009
ومنذ ذل��ك الحني ب��دأ البحث في كيفية
نقلها إلى فلسطني .وقد أنشئ لها مكان
داخ��ل مبنى األكاديمية يراعي املعايير
العاملية الضرورية الستقبال اللوحة.
وت�س�ت�ض�ي��ف األك��ادي �م �ي��ة ع �ل��ى ه��ام��ش
املعرض مجموعة من املتحدثني ضمن
ب ��رن ��ام ��ج «أح � ��ادي � ��ث ب �ي �ك ��اس ��و» ب�غ�ي��ة
فتح ال�ن�ق��اش ف��ي امل �ش��روع ب��رم�ت��ه ،فنيًا
ُ َّ
سيوثق
وسياسيًا واجتماعيًا ،وكذلك
امل �ش��روع ض�م��ن ف�ي�ل��م س�ي�ن�م��ائ��ي تحت
إش � � ��راف امل � �خ� ��رج ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي رش �ي��د
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ّ
وسيقدم السبت املقبل في
مشهراوي.
َّ
«مؤسسة املعمل» في القدس.
ّ
وب �ح �س��ب األك��ادي �م �ي��ة ،إن ع ��رض ه��ذه
ال �ل��وح��ة ف��ي ف�ل�س�ط�ين ي�ض��ع أم� ��ام ال�ف��ن
ال �ع ��امل ��ي أس �ئ �ل��ة أك ��ادي �م �ي ��ة ع ��ن ع�لاق��ة
ال�ف��ن بالسياسة وال�ج�غ��راف�ي��ا والتنقل،
وبهذا «ستكون أول رحلة لبيكاسو إلى
فلسطني رحلة بحث ف��ي األنظمة التي
ت�ح�ك��م ح�ي��ات�ن��ا وم �س��ارات �ن��ا ف��ي التنقل
والعلم ،ودور املتاحف ومقتنياتها في
العالم».
من جهته ،قال حوراني إن املشروع أكثر
من «مجرد استعارة لوحة لعرضها في
فلسطني ،ب��ل اس�ت�ع��ارة للتاريخ أيضًا،
يمنح حياتنا امل�ع��اص��رة زخمًا جديدًا،
واستعارة لألمكنة».
ُ
وي �س �ت �م��ر ع � ��رض ال� �ل ��وح ��ة ال� �ت ��ي ت � َ�ع � ّ�د
أيقونة الفن الحديث ثالثة أسابيع في
مبنى األك��ادي�م�ي��ة ف��ي غ��رف��ة ع��رض هي
أول متحف للفن الحديث ف��ي فلسطني
من حيث احترامها للمعايير الضرورية
الستقبال األعمال الفنية.
«ي�ج�ع�ل�ن��ا ب�ي�ك��اس��و ن ��رى ف ��ي فلسطني
طرقًا مختلفة لعرض الفن ،ودورًا جديدًا
ل �ل �م �ت��اح��ف ،وم �ع �ن��ى ج ��دي� �دًا ل �ل �ف��ن ف��ي
ّ
سياقات مختلفة .هكذا ،نرى أن العرض
ممكن ف��ي أع�ق��د ال �ظ��روف ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ّ
فلسطني» ،هكذا تعلق املديرة التنفيذية
ملؤسسة «م��ون��دري��ان��ا» الهولندية نينا
ت �ي �ل��وغ��ن ع �ل��ى م� �ش ��روع «ب �ي �ك��اس��و في
فلسطني».

