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ثقافة وناس

من دورة
العام
الماضي

قضية جدل أثارته الحفالت الموسيقية التي كانت مقررة ضمن «مهرجانات ُمالعب لموسيقى الحجرة والفنون الجميلة» .أمسيات كان يفترض أن تشارك فيها
مؤلفين كبار أمثال بيتهوفن ،بارتوك وشوستاكوفتش في كل من «الجامعة االميركية
مجموعة موسيقيين كالسيكيين من فيينا ،وباريس ،وزيورخ ،ولبنان ،ألداء أعمال ّ
في بيروت» ،و«مركز سامي مكارم الثقافي» ،و«متحف جميل مالعب ـ بيصور» .إال أن دعوات واحتجاجات تصاعدت على خلفية لبس حاصل بسبب اسم أحد العازفين
النمساويين ،مما أدى إلى إلغاء األمسيات .هنا ،بيان من القائمين على المهرجان يوضح االلتباسات الحاصلة ،مع تحفظ «األخبار» على ذكر ديانات الناس ،أيًا كانت

ُ
مهرجانات م َّالعب لموسيقى الحجرة:

ال تزاودن علينا في مناهضة التطبيع!
ّ
عطفًا على البيان السابق الذي أعلنا
ف ـيــه ع ــن إل ـغ ــاء ال ـح ـفــات املــوسـيـقـيــة
الثالث التي كانت مقررة في «الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت» ،وفــي «مركز
سامي مكارم الثقافي» ،وفي «متحف
جـمـيــل م ــاع ــب  -ب ـي ـص ــور» ،نـ ــود أن
نوضح ما يلي:
قـ ــام عـ ــدد م ــن اه ــال ــي ب ـل ــدة بـيـصــور
بـ ــزيـ ــارة ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى امل ـه ــرج ــان
ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ــار ع ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة أحـ ـ ــد

املوسيقيني املشاركني في الحفالت
ال ـث ــاث بـنـيــامــن ه ــرت ــزل لــاشـتـبــاه
ب ـص ــات ــه م ــع ال ـك ـي ــان االس ــرائ ـي ـل ــي.
وبـعــد الـتــواصــل مــع مــديــر املهرجان
ّ
ري ـبــال مــاعــب ،تــم الـتــأكـيــد عـلــى أن
امل ــوس ـي ـق ــي املـ ــذكـ ــور ه ــو «مـسـيـحــي
النشأة» ،علماني التوجه ،ال يتعاطى
السياسة ،وله من العمر عشرون عامًا
لــم يـخــرج خــالـهــا مــن ق ــارة أوروب ــا.
وقد دخل األراضي اللبنانية بطريقة

شرعية أي عبر مطار رفيق الحريري
ال ــدول ــي .إن االل ـت ـبــاس الـ ــذي حصل
ّ
بسبب االســم ال يعني أن املوسيقي
«املسيحي الخلفية» ـ ـ ونــأســف هنا
لهذا التعريف ـ ـ له صالت اسرائيلية.
رغ ــم ه ــذا ال ـتــوض ـيــح وح ــرص ــا على
مخاوف بعض اهالي بلدة بيصور،
قــرر الـقــائـمــون على املـهــرجــان الغاء
الـحـفــات الـثــاث منعًا ألي التباس
آخر.

ن ــؤك ــد كـقـيـمــن ع ـلــى امل ـه ــرج ــان أنـنــا
نرفض أي شكل من أشكال التطبيع
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي تـ ـح ــت أي
ّ
وبأي شكل من االشكال .لكننا
مسمى ّ
نــأســف أن ــه رغ ــم الـتــوضـيــح وال ـحــوار
وامل ـص ــارح ــة ال ـت ــي أب ــدي ـن ــاه ــا ،ورغ ــم
مبادرتنا اإليجابية بإلغاء املهرجان،
حرصًا على مخاوف بعض األهالي
فــي الـبـلــدة الــذيــن نـحـتــرم ون ـحــب ،أن
تقوم بعض األطــراف بتسجيل نقاط

سـيــاسـيــة وه ـمـ ّـيــة ت ــوح ــي بــأن ـهــم قد
قــامــوا بــوقــف حفل تطبيع مــع العدو
االسرائيلي.
نـ ـشـ ـك ــر كـ ـ ــل مـ ـ ــن اتـ ـ ـص ـ ــل واسـ ـتـ ـنـ ـك ــر
إل ـغــاء امل ـهــرجــان ل ـهــذا ا ّل ـع ــام ،ونــؤكــد
ل ـج ـم ـه ــورن ــا الـ ـك ــري ــم أن ـ ـنـ ــا س ـن ـعــود
ب ـح ـفــات وأعـ ـم ــال ف ـن ـيــة ج ــدي ــدة في
الـعــام املـقـبــل .مــن خــال عملنا الفني
وال ـث ـق ــاف ــي ،ن ـحــن ن ـح ــاول أن نـضــيء
شمعة وسط هذا الظالم.

َ ْ
َ َّ
َ َ
َ
بوة الجياد ،وعثر ِة األقالم
شتان بين ك ِ
أدهم ّ
الدمشقي *
إبراهيم ،إسحاق ،داوود ،موسى ،سارة ،دانيال ،راحيل ،أسماء وأسماء...
ُ
ّ
تتكرر يوميًا على ألسنتنا ،نعيش معها ،في أروقة أحيائنا ،وبني مقاعد
ّ
مــدارسـنــا ،نزاملها ،نحدثها ،نمشي معها فــي ضــواحــي بـيــروت ،وأروقــة
ًّ
َ ّ
ّ
مسيحية أو ّ
محمدية أو
مرة أنها ليست أسماء
الجبل والجنوب ،فهل فكرنا
ّ
ّ
همها بالتطبيع؟ أو نحرق ُ
اله ّ
درزية ،فلماذا ال ُنقاطعها؟ أو نت ُ
ويات ،ونجلد
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعية قديمة
وشخصيات دينية
اللبنانية اململوءة بأسماء
السجالت
وحديثة؟
َ
َّ
َ
وثمَ ...ن ُ
َ
َّ
بضائع أسماؤها ُم َبطنة ،من دون أن نسأل َمن أنتجها،
لهث لشراء
ُ
ُ
ُ
أرباحها ،ومن يبيعها إلينا ِبعلب جميلة ُمغرية ،وإعالنات
وإلى أين ترفد
ّبراقة؟
ُ
ُ
ُ
سأرفع لكما القلبَ
صديقي ريبال مالعب ،أستاذنا الكبير جميل مالعب،
والعقل سالمًا.
ّ َ
ّ
علي خبر إلغاء «مهرجانات مالعب ملوسيقى الحجرة
كالصاعقة ،نــزل
ِّ
َ
والفنون الجميلة» التي بتنا ننتظرها موعدًا دائمًا ُي َرقي َس ْمعنا ُوينسينا
ّ
أنـنــا ننتمي إلــى وطـ ٍـن َيستهلك الفن ُويـ َـبـ ْـد ِونـ ُـه ،واإللـغــاء كــان فقط ملجرد
ّ
التباس حصل حــول ُورود اســم أحــد العازفني النمساويني في البرنامج
ُ
ّ
الوطنيني ،فسارعوا إلى رجم املهرجان وأصحابه
املنتظرّ ،مما أثــار قلق

ّ ّ
ّ
ّ
َ َّ َ
قبل الــتـحــقــق مــن األم ــر .واملــؤســف أن ــه بعدما تـحــقــق املـشــكـكــون ،أوضــح
ّ
ّ
نمساوي ،مسيحي
القيمون على املهرجان أن العازف ِ«بنيامني» هو عازف
ّ ّ
ّ
ّ
النشأة ،علماني التوجه ،يبلغ من العمر عشرين سنة ،ال يتعاطى السياسة،
ّ
ّ
ولم يغادر ّ
شرعية
اللبنانية بطريقة
قارة أوروبا يومًا ،وقد دخل األراضي
ُ
ّ
ّ
َ
عبر مطار رفيق الحريري الــدولــي .ثــم أعــرب القيمون على املهرجان عن
رغبتهم فــي إلـغــائـ ِه حــرصــا على مشاعر وم ـخــاوف بعض أبـنــاء البلدة،
ّ
ّ
مــؤكــديــن موقفهم ال ـ ّـراف ــض ألي شـكــل مــن أش ـكــال الــتـطـبـيــع ،وه ــم عائلة
ََ
َ ِّ
ّ
ّ
ُ
َ
للوطن شهيدًا ،وللفن علمني ،ومتحفًا فنيًا
معروفة بوطنيتها وبأنها قدمت ّ ِ
ُ
وضع بيصور على خارطة الفن التشكيلي املعاصر.
ََ َ َ
ّ
الوهمية ،وملاذا ُر ِف َعت رماح دونكيخوت في وجه
الم تسجيل املواقف
فع
املهرجان؟ فهل كان على ريبال صاحب املهرجان أن يكتب قرب كل اسم
من أسماء العازفني انتماءه الديني:
ريبال مالعب (درزي من بيصور) (عازف فيوال)
ساري خليفة (مسيحي ،ماروني من جبيل) (عازف تشللو)
ّ
(كاثوليكية ،من سلوفينيا) (عازفة فيولون)
تانيا سونس
ّ
بنيامني هرتزل (مسيحي  -علماني من النمسا) (عازف فيولون).
أعزائيّ ،أيها املطعونون بوطنيتكم وكرامتكم ،هل تعرفون أن تسمية األبناء
بأسماء ّ
دينية واجتماعية ظاهرة مألوفة أيضًا في املجتمع الغربي؟ فهل
ً
كنتم لتوقفوا الحفل لو كان اسم العازف ابراهيم أو موسى مثال؟

ً
ّ
ّ
أتذكر َ
عظميًا لم
يوم كان ُمتحف جميل مالعب هيكال
أخي ريبال مالعب،
ستر ُه جدران ولم ُت ِّ
َت ْ
جمله لوحات ،جلسنا معًا على قرميد املتحف ،يومها
ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ُ
قلت لي إنــك تحلم بــأن يكون لهذا الزيز في ليل بيصور الصامت رفيق
جديدَّ ،ثم كان حلم موسيقى الحجرة التي ّأسستها َ
وأنت العازف الشاب
ُ
ّ
الذي انتقل منذ ثماني سنوات للدراسة في النمسا ال طعنًا بوطنه بل ألن
ّ
َ
وطن ُه الذي ُي ّ
دج ُن املواهب والنسور أضيق من أن يتسع لجناحيه ،ريبال
ّ
ُ
ُ
يسك ُن َ
حلم ُه لتأسيس مهرجان يضع
الذي دار العالم بآلت ِه ظل وطنه ُدوارًا
ّ
ّ
بيصور على خارطة املوسيقى الكالسيكية العاملية ،ألن ريبال ،لم يشأ أن
َ ُ
يكون َ
ملوهبته ،شأن
يكون وطن ُه ومحيطه نتاجًا
نتاج محيطه ووطن ِه بل أن
ِ
كل فنان حقيقي.
ثماني حفالت على مــدار سنتني ،استضافت عازفني ّ
عامليني من َ
خمس
َ
َ
ّ
أوروبية صفق لها أهالي بيصور ولبنان..
َعشرة جنسية
عزيزي ريبال ،قــال أنطون سعاده في كتابه «الـ ّـصــراع الفكري في األدب
َ
«ش َّتان َ
بني َكبوة الجيادَ ،
وع ْث َر ِة األقالم ،فاألولى ُتردي َ
ّ
فارسها،
السوري»:
ِ
ّ َّ
ُ
َ
َ
أما الثانية فتردي ثقافة مجتمع» .وكم أخجلتنا يا صاحبي تلك األقالم
ّ
ٌ
ُ
ننتظره َ
منك
موعد جديد
التي أساءت وشككت ،ولن ُينسينا هذا الخجل إال
َ
ّ
ولوطنيتنا ،فال تبقى زيزان بيصور
رفاقك ُليعيد االعتبار لنا وللفن
ومن
َت ُ
صدح في ليلها وحيدة.
* شاعر ومسرحي

