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زياد «األلماني»
في «زقاق» بيروت
بشير صفير

صورة
وخبر

علـى مـدار  20عامـا ،واظـب التركي مراد يورتسـفار على إهداء ابنته دمى اشـتراها من
البلـدان التـي زارهـا حـول العالم ،حتى وصل المجمـوع إلـى  7آالف و 500دمية .تعرض
العائلـة خمسـة آالف مـن تلـك الدمى فـي المقهى الـذي تمتلكه في أنقـرة ،وتجذب
اهتمـام الـزوار األتـراك واألجانـب بأشـكالها وألوانهـا المختلفـة ومالبسـها المتنوعـة
(مصطفـى قماسـي  -وكالـة األناضول)

قبل بضعة أسابيع ،زار الفنان زياد الرحباني السفارة األملانية في بيروت ،طالبًا
تأشيرة دخول إلى البلد الذي يعشقه .الغاية من التأشيرة دعوة تلقاها من برلني
إلقامة حفلة موسيقية في آذار (م ــارس) املقبل .نــال التأشيرة بسهولة تامة
طل َب منه من مستندات) ،والتقى السفير الجديد ،غيورغ (جورج)
(لناحية ما ِ
ً
بيرغيلني ،فنشرت السفارة على صفحتها على فايسبوك ،بعد اللقاء مباشرة،
صورة تجمع الرحباني بالسفيرّ ،ذيلها األخير بعبارات سرور وتقدير باللغة
اإلنكليزية مرفقة بترجمة عــربـيــة« :لـقــد كــان مــن دواع ــي س ــروري لـقــاء زيــاد
امللهم واأليقونة الثقافية» .عاد زياد من السفارة بتأشيرة
الرحباني اليوم ،الفنان ِ
إلــى أملانيا وبموعد لحفلة موسيقية في َبيروت ،يشارك فيها السفير عازفًا
على الغيتار .فالحديث الذي جرى بني الرجلنيّ ،
تطرق إلى املوسيقى ،واتضح أن
ّ
َ
بيرغيلني يعشق املوسيقى ويقرأ النوتة املوسيقية و«جوه» قريب من الريبرتوار
بوسا نوفا )…،الذي ّ
الغربي (جاز ،فانكّ ،
يقدمه الرحباني في األمسيات التي
يقيمها في ّالحانات البيروتية .اتفق إذًا «الزميالن» في الفن على إقامة حفلة
مشتركة ،تتولى السفارة تنظيمها.
املـكــان :مسرح «استوديو زقــاق» (كورنيش النهر) .الــزمــان :الثاني من كانون
األول (ديسمبر) .أمــا الـحـضــور ،فقد اقتصر على مجموعة دعتها السفارة
وأخرى دعاها زياد.
في الطائرة التي أقلت إلى بيروت زياد الرحباني وبعض املوسيقيني واملساعدين
الذين رافقوه إلى مصر ،بعد ظهر السبت الفائت ،يهمس أحد املوسيقيني بأن
ال مكان للراحة بعد حفلة القاهرة (نتناولها بالتفصيل قريبًا) ،فالبروفا في
االستوديو بعد قليل تحضيرًا ألمسية «زقاق» ،في اليوم التالي.
انطلقت األمسية قبل الثامنة مساء أول من أمس .السفير في الصفوف األمامية،
والفرقة تعزف الفصل األول بمشاركة الرا راين ً
غناء وآفو توتنجيان على األلتو
غيتار السفير.
ساكس ضيفًا على األمسية .في الوسط كرسي فارغ وبقربه
ُ
ً
احتفاء باملناسبة ومشروب ،ق ِّدم مجانًا
انتهى الفصل األول .استراحة :بوفيه
إلى الحضور .انطلق الفصل الثاني بـ Spiralلفرقة ،The Crusadersفدعا بعدها
زيــاد الدكتور بيرغيلني إلــى االنضمام ،شاكرًا ّ
القيمني والحضور على إقامة
الحضاري «على الرغم من األوضاع السيئة في البلد»! قبل اتخاذه
هذا النشاط
َّ
سلم السفير على زيادّ ،
فقدم إليه األخير هدية صغيرة ،عبارة
موقعه في الفرقة،
ُ
عن ّ لوحة من الصفيح ك ِتب عليها باللون األسود على خلفية صفراء.Berlin :
ّ
تسلم بيرغيلي الهدية وضعها أمامه باتجاه الجمهور ،وهم بالجلوس ،فأضاف
نصر على أن نكون ّ
زياد« :عذرًا ،نحن ّ
سيئني (في إشارة إلى «الوضع بالجبل»)،
ّ
هل يمكنكم أن تساعدوا بخصوص ما يحدث في الخارج؟» .فرد السفير بجدية
وطرافة في آن واحد« :ال ،لكن يمكنني أن أساعد بخصوص ما يحدث ،هنا ،في
الداخل»… وانطلقت املقطوعة الثانية من الفصل الثاني .هكذا ،شارك بيرغيلني
في خمس مقطوعات متتالية ،قبل أن ينسحب وتتابع الفرقة تقديم ما بقي من
البرنامج .مساهمة الضيف األملاني األنيق اقتصرت على املرافقة بــ«أكــورات»
على الغيتار ،لكنها أغنت النتيجة العامة بأمانة تنفيذها ...واألهم من كل ذلك،
دالالت هذا الحدث وتأثيره بصورة أملانيا في بيروت وصورة زياد في برلني.
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القادري:
علي ُ
َّ
هكذا تدمر المجتمعات
يقيم «مركز دراسات الوحدة
العربية» حلقة نقاشية حول
«اقتصاد اإلمبريالية والهدر  -تدمير
املجتمعات» للمفكر اللبناني علي
القادري ،أحد كبار أساتذة الجامعة
الوطنية في سنغافورة ومعهد
ّ
لندن لالقتصاد .يذكر أن مساهمات
القادري الفكرية تركزت على العالقة
بني الحرب والتراكم الرأسمالي
والهدر .وقد أصدر العديد من
األعمال ،أبرزها« :تفكيك االشتراكية
العربية» و«الحزام الواقي :قانون
واحد يحكم التنمية في شرق آسيا
والعالم العربي» و«التنمية املمنوعة»،
ُ
وسيصدر في بداية العام املقبل كتابًا
عن «التدخل اإلمبريالي في سوريا».
* «اقتصاد اإلمبريالية والهدر  -تدمير
املجتمعات» للباحث علي القادري :اليوم ـ ـ
 15:00بعد الظهر ـ ـ مقر «مركز دراسات
الوحدة العربية» في بيروت
لالستعالم01/750084 :



)BASEL ZAYED (PL
א א

JAVIER DÍEZ
)ENA (ES

א א אא

)LEKHFA (EG/PL
אא

FOLLOW #BBIMF2018
beirutandbeyond.net

Beirut.and.Beyond
@bbimf

ZOUKAK STUDIO

אוו א

TWO OR THE
)DRAGON (LB

اﻟﺘﻨﻴﻦ

SIG & ERIK
)TRUFFAZ (FR

 ו א וא

BASKOT LEL
)BALTAGEYYA (EG

 ו

 

BALLROOM BLITZ
או 

)GURLS (NO


)KINEMATIK (LB


)LILIANE CHLELA (LB
א ש

venue partners

אא ש

media partners
שא א

support


