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صورة
وخبر

قبـل ّ
مـع
سـنوات
دام
صـراع
بعـد
سـنة،
76
عمـر
عـن
ديترويـت
فـي
منزلهـا
فـي
فراكليـن
أريثـا
األميركيـة
السـول»
«ملكـة
انطفـأت
ـام،
أي
ّ
سـرطان البنكريـاسّ .
محبـو النجمـة التـي أغنـت المكتبـة الموسـيقية العالميـة علـى مـدى أكثـر مـن سـتة عقـود ،راحـوا يسـتذكرونها ،كل
ّ
المقـررة فـي  31آب (أغسـطس) الجـاري .على سـبيل المثالّ ،زينت رسـمة غرافيتـي لوجهها جدار
علـى طريقتـه ،اسـتعدادًا لموعـد جنازتهـا
ّ
ّ
الكنسـية التـي كان والدهـا مبشـرًا وواعظـا فيهـا فـي ديترويـت .وضمـت الجداريـة عبارة« :ارقـدي في احتـرام أيتهـا الملكة» .و«احتـرام» أو
 Respectهـي أغنيـة أوتيـس ريدينـغ التـي ّ
سـجلتها أريثـا بصوتهـا واشـتهرت بهـا( .تيموثـي آي .كالري ـــ أ ف ب)

ملهمة ّحفلة برلين تدعونا إلى «السالم»
ّ
نحن ندقق بهوية قاتلنا يا ليتي النجار
ّ
ردًا على ما نشرناه أمس تحت عنوان
«كيف نربح املعركة ضد سرطان
التطبيع؟» ،أوضحت ليتي ّ
النجار على
مواقع التواصل ،أن الحفلة التي أحيتها
 Out Of Nationsأخيرًا في برلني ،من
تنظيم  Ufafabrikوليس خليل شاهني.
واعتبرت الفنانة املصرية املكسيكية
األميركية ،أن مقالة «األخبار» عن
الجدل حول عزف زياد ّ
سحاب مع
شخص (هناك شكوك ّ
جدية في كونه)
ّ
ّ
الجنسية اإلسرائيلية« ،إهانة
يحمل
للفرقة وتشويه لسمعتها»! وأعلنت:
«نحن ال نراقب جوازات السفر في
ّ
الكواليس (…) توليت شخصيًا دعوة
ألكسي كوتشيتكوف ،ولم أسأله عن
جنسيته .فقد تأسست «آوت أوف
ّ
ّ
إنسانيتنا
نايشنز» حول فكرة أن
ّ
أهم من جوازات سفرنا» .وتستشهد
بمواقف كوتشيتكوف الذي «يحترم
ّ
ويثمن حياة الفلسطينيني ككل البشر
ّ
اآلخرين» .كتر خيركم والله! وتسأل
الحجار ببالهة« :هناك الكثير من

الفنانني الفلسطينيني املنخرطني
عميقًا في املشهد العربي في برلني،
ويحملون جوازات إسرائيلية ،فهل
نحن ممنوعون من العمل معهم؟».
وتختم بالحكمة اآلتية« :من وجهة
نظري الذين عاشوا في ّ إسرائيل ثم
منها ،إما ال يمثلون هذه
خرجوا ّ
الدولة ،أو أنهم ليسوا صهاينة .وهم
ّ
يقدمون إشارات أمل بتحقيق حل
سلمي وعادل يضع حدًا ملعاناة الشعب
الفلسطيني».
ال يخفى على القارئ (ة) أن منطق ليتي
الحجار الساذج واالختزالي ،تجسيد
نموذجي لـ «الخطاب التطبيعي» .وهو
ّ
ّ
متعمد)،
يتميز بجهل مدقع (أو تجاهل
لطبيعة الصراع مع كيان تأسس على
املذبحة .وكالمها يعزز قناعة البعض
بأن هناك من حاول توريط الفنان زياد
ّ
سحاب في الفخ ّمن دون علمه .ومن
يعرف زياد ،متيقن من أنه ال يوافق
على هذا الكالم األجوف ،عن «التآخي»
بني القتيل وقاتله! بلى ،نحن ندقق
في جوازات السفر ،ومثلنا يفعل زياد
ّ
سحاب الذي يرفض كل أشكال أنسنة
القاتل ،بذرائع واهية ومشبوهة ،عن
ّ
إنسانية الفن وتخطيه الحواجز!
االحتالل هو باني أسوار الحقد والقهر،
ولن ّ
يهد الجدار إال باملقاطعة الكاملة
لألبارتهايد ،وبعزله عن العالم الحرّ.
(األخبار)

«معهد المعارف» يناقش الفكر اإلسالمي المعاصر

صالح عبد الحي:
طقاطيق في المترو
و«حبيبي هو
«ليه يا بنفسج» ّ
اآلمر الناهي» ّو«غني يا بلبل
لحن هنايا» ،كلها طقاطيق
ُعرفت بصوت الفنان املصري
الراحل صالح عبد الحي (1896
ـ  /1962الصورة) .في  19أيلول
(سبتمبر) املقبل ،يضرب فراس
عنداري موعدًا مع جمهور
«مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) ،حيث ّ
يقدم مجموعة
من أبرز أعمال عبد الحي الذي
ّ
يعد أحد أعالم الغناء الشرقي
األصيل .يشارك فراس في
هذا املوعد املوسيقيون :بالل
بيطار (قانون) ،وخضر رجب
(كمنجة) ،وعلي الحوت (إيقاع)،
وأحمد الخطيب (إيقاع).
طقاطيق صالح عبد الحي :األربعاء
 19أيلول ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .البطاقات متوافرة في املترو
و«مكتبة أنطوان».
لالستعالم76/309363 :

بدءًا من  29آب (أغسطس) الحالي
وعلى مدى أربعة ّأيام ،يدعو
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» إلى حضور
ّ
متخصصة حول
حلقات بحثية
«مناهج البحث عند مفكري اإلسالم
ّ
املعاصر» ،في ّ
«مجمع
مقره في
اإلمام املجتبى» ،بمشاركة نخبة من
األساتذة والباحثني.
االفتتاح ( )16:00سيكون مع كلمة
للشيخ شفيق جرادي (الصورة)،
قبل أن تبدأ أعمال الندوة (بإدارة
اإلعالمي محمد علوش) التي
ّ
سيتحدث فيها أحمد ماجد عن
«منهجية الشيخ جمال الدين
األفغاني ومدرسته في قراءة
اإلسالم» ،يليه عبد الله جرادي الذي
ّ
سيتطرق إلى منهجية إسماعيل
الفاروقي ،قبل الختام مع محمد
مرتضى حول منهجية محمد إقبال.
اليوم التالي (بإدارة اإلعالمية
في
ّ
بثينة عليق) ،يتناول الشيخ سمير
خير الدين منهجية السيد محمد
حسني الطبطبائي ومدرسته،
لينتقل كمال لزيق إلى «منهجية
الشيخ جوادي آملي» ،ثم يحني
موعد منهجية مالك بن نبي مع
حسن رضا.
ينطلق اللقاء الرابع (بإدارة
اإلعالمية ليلى مزبودي) في 5
ّ
سيتحدث
أيلول (سبتمبر) املقبل ،إذ
ّ
السيد جعفر فضل الله عن منهجية

ّ
السي ّد محمد حسني فضل
والده
الله ،ثم يسلط مصطفى ملص
الضوء على منهجية سيد قطب،
وسمير زيدان على منهجية الشيخ
محمد رشيد رضا.
أما اليوم األخير ( 9/6ـ ـ بإدارة
شري)ُ ،
فسي ّ
اإلعالمي محمد ّ
خصص
ّ
السيد الشهيد محمد
ملنهجية
باقر الصدر مع علي فضل الله،
ومنهجية علي شريعتي مع حسن
بدران ،ومنهجية أبو القاسم حاج
حمد مع هادي قبيسي.
 29و 30آب 5 ،و 6أيلول ـ ـ  16:00ـ ـ ّ
مقر
ّ
«مجمع
«معهد املعارف الحكمية» في
اإلمام املجتبى» (حي األميركان ـ ـ ط .)4
لالستعالم05/642191:

