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سرد
ّ
كل ما أذكره عن سجن
تدمر العسكري هو اللون
األصفر .كل شيء كان
أصفر :الكثبان الرملية
الممتدة على طول
ّ
النظر في البادية السورية،
آثار تدمر ،أسنان الحرس،
الحساء ،جدران السجن،
صور الرئيس
إطارات
َ
المعلّقة في كل مكان،
الهواء األصفر ،الشمس
والرائحة النتنة
الفوز طنجور

ً
ك ــان ــت ج ـ ّـدت ــي مـنـهـمـكــة بتجهيز
الكرتونة التي أحضرها ّ
جدي من
ّ
ّ
بقالة ّأبو علي جوهر .جلس جدي
عـلــى كــرســي ّال ـقــش الصغير فــي بــاحــة ال ــدار
ي ــراق ــب ،وي ـلــف سـيـجــارتــه ويـغـمـغــم .وحــدي
كنت أعرف ما يقوله؛ كان يشتم!
وضـعــت جـ ّـدتــي كــل مــا ي ـلــزم :عـلــب الـســرديــن
ّ
الصفراء ،أقــراص الجبنة البيضاء ُاململحة،
َ
ّ
ُعــلــب املــتــة ،وكـيـ َـس نايلون فيه أوقـيــة قهوة،
ّ ْ
خ ــب ــأت ــه م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن خ ـم ـس ــة أشـ ـه ــر فــي
خزانة مالبسها ،بسبب ثمنها املرتفعّ ،أيام
الثمانينيات الكئيبةّ .
ثمة وشـ ٌـم أزرق باهت
كان يلوح على يدها ،وهي تضع في الزاوية
علبتي دخ ــان حـمــراويــن قـصـيــرتــن ،وت ـ ّ
ـدس
ً
منديال قماشيًا أخرجته من صدرها.
ّ
ّ
«روح يا ستي قلها ألمك إذا بدها تبعت شي،
لـ ّـســه فــي م ـحــل» ،قــالــت جـ ّـدتــي ذل ــك مــن دون
أن تنظر ن ـحــوي .وقـبــل أن أسـمــع آخ ــر كلمة
ّ
ُ
ُ
قطعت شارعًا وتلة رمل،
ركضت مثل سهم.
ُ
وشجرتني ،وبركة ماء ،ووصلت إلى بيتنا.
ّ
ّ
ّ
ستي ّ
لسه الكرتونة فاضية»،
«أمــي ،بتقلك
ُ
ّ
ق ـلـ ُـت لـهــا وأن ــا أل ـت ـقــط أن ـفــاســي .مــالــت أم ــي
بــرأسـهــا مــن املطبخ كـقــرص عـ ّـبــاد الشمس،

بطاقة

تكلّمنا وتكلّم ثم صمتنا جميعًا

ازدواج العيد واألضحية

 14شباط اللبناني

ْ
ُ
أخذت
وأومــأت لي أن تعال« .خــود هــدول!».
َ
مـ ــن ي ــده ــا ال ـك ـي ــس ال ـ ــورق ـ ـ ّـي ك ــم ــن يـخـطــف
ُ
وركضت إلى بيت ّ
جدي.
برتقالة من َع َربة،
ّ
فت للحظة ،شممتُ
توق ُ
في الطريق القصيرة
ال ــرائ ـح ــة« ،ي ــا ل ـلــه ،كــاتــو اس ـف ـن ـجــي!» .هــذه
ّ
الرائحة كانت أقوى من كل عطور «شانيل»،
ُ
و«أرم ــان ــي» ،و«هــوغــو ب ــوس» الـتــي نثرتها
على بدني في السنوات الالحقة .كيف لي أن
أقاوم؟ أصمد أمام كيلو لحمة مشوية ،أمام
جمال ابنة الجيران التي تنظر إلـ ّـي ِب َحيرة
فــي كــل م ـ ّـرة أم ـ ُّـر أم ــام بـيـتـهــا ،وأن ــا أدح ــرج
ُ
سددت أنفي بيدي اليمنى،
برجلي كرة قدم.
وحـمـلـ ُـت باليسرى قــالــب الـحـلــوى وأكملتُ

الطريق.
ّ
وضـ ـ َـعـ ــت جـ ـ ّـدتـ ــي ق ــال ــب الـ ـحـ ـل ــوى ف ـ ــوق ك ــل
األشـ ـ ـي ـ ــاء ،وأغـ ـلـ ـق ــت الـ ـك ــرت ــون ــة ،بـ ــل بــال ـغــت
بحزمها وشـ ّـدهــا بما أوتـ َـيـ ْـت مــن ق ـ ّـوة ،وهي
تـنـظــر إلـ ـ ّـي ت ـلــك ال ـن ـظــرة ال ـتــي تــوحــي بـعــدم
ّ
ال ـث ـقــة« .ي ــا س ــت ــي ،هـ ــدول ح ــرامـ ـي ــة!» .نــامــت
ٌ
ش ـم ـ ٌـس ،وتـبـعـثــر ل ـي ــل ص ـي ـفـ ّـي ع ـلــى عـ َتـبــات
ب ـيــوت ال ـب ـلــدة ،ورأى قـمــر آب ه ـشــاشــة حلم
األط ـف ــال ،ثــم ه ــرب مـســرعــا ،بـعــد أن تشاجر
عاشقان وبلغ صوتاهما آخــر سماء .وصل
يقوده
الـبــاص
الصغير فــي الخامسة فـجـرًاّ ،
ّ
أربعيني ِبلحيةٍ سوداء وشاربني كثني
رجل
وحاجبني عريضني ّملتصقني .كان ال ينقطع
ع ــن ال ـتــدخــن والـ ـت ــأف ــف .ص ـع ـ ُ
ـدت أن ــا وأم ــي
وأختي إلــى الباصّ ،
ولوحنا كثيرًا من وراء
ّ
الكالح ألبي ،الذي ظل واقفًا أمام باب
الزجاج ّ
يدخن ويراقبنا نغادر الحارةّ .لو ُ
حت
البيت
ّ
بيدي ألبي كثيرًا ،إلى أن أصبح صغيرًا جدًا.
ّ
ّ
َ
توقف الباص بعد دقيقتني وصعدت جدتي،
ّ
وجـ ـ ــدي ،وخ ــال ــي األصـ ـغ ــر ،ث ــم زوجـ ـ ٌـة ُخــالــي
ْ
ركبت عائلة أخرى
األكبر وابنها الرضيع ،ثم
ال ّأعرفها ،من حارة مجاورة ،وامتأل الباص
ّ
الوطنية ،وأغاني
بالناس ودخــان السجائر
ف ـي ــروز ،وال ـش ـتــائــم ،وال ـص ـل ــوات ،واألدع ـي ــة،
ّ ّ
ُ
ُ
ّ
قاومت
احمرتا.
عيني حتى
فركت
والنذور.

نسبة العيد إلى يوم
القديس تتطلّب
إعدام
ّ
أضحية ،وزمن كورونا
عامر باألضحيات ،لذا
يبدو التعييد به اآلن
ً
عودة إلى المعنى
األصلي للعيد

عباس بيضون

طريق تدمر)Getty( 1989 ،

ّ
النوم .لم أتكلم مع أحد .كان وجهي ملتصقًا
بزجاج نافذة الباص ،أراقب الطريق ،التالل،
ّ
أعـ ّـد عواميد الكهرباء ،وأتأكد من أن األرض
كــرويــة ،ألنـهــا تــدور ورأس ــي ي ــدور .يغالبني
ال ـن ـعــاس ،ي ـهــوي رأس ــي ويــرت ـطــم بــالــزجــاج،
فأصحو وأتابع لعبة املراقبة :غيمة ،شجرة،
ّ ٌ
حفارة تحفر بئرًا في األرض ،حقول واسعة،
تـ ــال ص ـ ـفـ ــراء ،ع ــرب ــات ع ـس ـك ــري ــة ،س ـ ّـي ــارات
شحن ،باصات هوب هوب تنقل بشرًا آخرين
بــن مــدن وق ــرى ال أع ــرف أسـمــاء هــا ،ولكنها
م ـغ ـبـ ّـرة وم ـص ـف ـ ّـرة وك ــال ـح ــة .خ ــال ال ـطــريـ َـق،
َ
أكـ ّـل ــت س ـن ــدوي ـش ــت ـ ْـي زيـ ــت وزع ـ ـتـ ــر ،ون ـص ــف
ت ــف ــاح ــة م ـت ـب ـقـ ّـيــة م ــن أحـ ــدهـ ــم ،ث ــم غـمــزتـنــي
ّ
ج ـ ّـدت ــي« :امـ ـس ــوك ي ــا س ــت ــي» ،ق ــال ــت هـمـســا،
وأع ـط ـت ـن ــي ع ـن ـق ــود ع ـن ــب أص ــاب ــع الـ ـع ــروس
مـقـطــوفــا مــن ش ـجــرة بـيــت جـ ـ ّـدي ،ال ـتــي كانت
ّ
ّ
تسميها بالحنونة ،حتى ّأمي كانت قد أخذت
ُ
غصنًا منها وزرعـتــه ُفي حديقة بيتنا وكبر
ّ
وتفرعت منه أغصان أخــرى صغيرة ،ثم بعد
سنوات أصبح لدينا شجرة عنب اسمها ابنة
الحنونة.
«وصلنا عالشام؟» ،قلت بنفاد صبر.

لمحناه من خلف
القضبان؛ إنّه خالي،
ح خالي
بل ش َب ُ
حلمت بسوق الحميدية
الذي سمعت أنّه
أطول من نهر بردى

«ال».
«مطولني؟»
«شوي»
«أربع ساعات ونصف ولم نصل».
«وين الشام؟»
ّ
«مرينا من جنبها».
ّ
ُ
قلت وظل فمي مفتوحًا.

«يعني ما رح نشوفها؟»
«ال».
لــم َأنـ ـ ْ
ـال وأن ــا أح ـلــم بــالـشــام؛
ـ
ي
ـ
ل
ـاث
ـ
ث
ـذ
ـ
ن
ـ
م
ـم
ٍ
واألبنية الشاهقة َ
وبنات
الشوارع واملقاهي
ْ
ّ
الشامي ،وغزل
املدينة ،وأكشاك عصير التوت
الـبـنــاتّ ،والـ ـب ــرازق ،وس ــوق الـحـمـيــديــة الــذي
سمعت أنه أطول من نهر بردى .أكمل الباص
طريقه ،وداخت الناس من الحرارة والرائحة.
ٌ
ْ
وطفل آخر وداخــت ّ
جدتي،
استفرغت أختي
ّ
ورشوا عليها املاء.
ُ
ّ
وصلنا إلـ ّـى أعـلــى الهضبة الـصـفــراء البنية
ّ
عسكري.
املقفرة .توقف الباص أمــام حاجز
ِ
ّ
أخـ ـ ــذوا ُهـ ـ ّ
ـويـ ــات ال ـج ـم ـيــع ،ف ــت ـش ــوا ال ـب ــاص،
ّ
فتشوا كراتني األكــل ،املالبسَ ،
عمامة جـ ّـدي،
َّ
شـ ــال ج ـ ّـدت ــي ،ك ــل ـن ــا ،كـ ـب ــارًا وص ـ ـغـ ــارًا ،وأك ــل
َ
جندي ،يلبس ّ
ٌّ
عنقود
قبعته الحمراء املائلة،
ّ
ّ
العنب الذي كان مرميًا على كرسي بجانبي.
«الـبــاص بيضل هــون وأنـتــوا كملوا الطريق
ّ
العسكري املــربــوع .كــان يلبس
لألعلى» ،قــال
ُ
ّ
ّ
ّ
مغبرًا ،بذلته العسكرية مغبرة،
بوطًا أسود
حـتــى وج ـهــه املـّتـجـ ّـهــم مـغ ـبـ ّـر .نــزلـنــا جميعًا
من الباص نترنح من تعب الطريق الطويل.

التصقت مالبسنا بأجسادنا بسبب العرق.
ّ
الشمس فوقنا ،العسكر وراء ن ــا وتلك التلة
تقف أمامنا مثل كرش .مشينا في مجموعات
ّ
صغيرة أكثر من كيلومترين إلى أعلى التلة
ّ
في عز الظهر.
«عرقنا وطلعت ريحتنا» ،قالت ّأمي.
«بيفرجها الله »،قالت ّ
جدتي.
ـوي» ،قـ ــال خ ــال ــي وهـ ــو يـحـمــل
«ب ـس ــرع ــة ش ـ ـ ـ ُ ّ
ُ
البن ّية التي كتب عليها «أصيل،
كرتونة األكل
سمن نباتي».
«يـلـعــن أب ــو هــالـجـ ّـيــة ع ــرص ــة» ،غـمـغــم جــدي
ّ
متمهلة.
وهو يمشي بجانبي بخطى
وصلنا إلى ّ
ّ
حديدية كبيرة لبناء ضخم
بوابة
يشبه القلعة ،وبجانبها غرفة صغيرة ،فيها
جنديان ّ
ّ
مدججان باألسلحة ،ذوا
حارسان،
ّ
وجهني صحراويني.
«ال ـه ـ ّ
ـوي ــات ي ــا ش ـب ــاب» ،ق ــال أحــد َه ـمــا ،وهــو
ّ
طويل ونحيف ،وله شاربان كالزغب.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مهرجان الموسيقى الروحية معركة إلثبات نسب

صراع في فاس
ٌ

على بُعد قرابة أربعة
أشهر ِمن الموعد
المفت َرض لدورته
الجديدة ،نشبت خالفات
تدعي ٌّ
كل
بين جمعي ّ َتين ّ
منهما أحقيّتها بتنظيم
المهرجان
الرباط ـ لبيبة شكري

انطالقه فــي مدينة فــاس باملغرب عام
منذ ّ َ
 ،1994اتخذ «مهرجان املوسيقى الروحية»
ُ
التسامح وجمع ثقافات الشعوب
ِمن فكرة
ّ ُ
ع ـنــوانــا عــريـضــا ل ــدورات ــه ال ـتــي ظــلــت تـقــام
بانتظام طيلة خمسة وعشرين ُعــامــا ،قبل
ُ ٍ
أن ت ـل ـغــى دورة  2020ض ـمــن م ــا أل ـغ ــي من
ّ
املستجد.
مهرجانات بسبب وباء كورونا
َّ ٍ َ
ـرت ــي «الـ ـتـ ـس ـ ُ
ـام ــح» و«ال ـج ـم ــع»
غ ـي ــر أن ف ـك ـ
َ
غائبتني عــن دورة  ،2021الـتــي قد
ت ـبــدوان

من «القصر الملكي» في فاس ()Getty

إطاللة

تلك الرحلة إلى تدمر

خرج سينمائي سوري من مواليد  .1975درس اإلخراج السينمائي في
ُم
ٌ
مولدوفا ،وأخرج العديد من األشرطة الروائية القصيرة؛ من بينها:
«شمس صغيرة» ،الذي نال «جائزة
التانيت البرونزي» في «مهرجان
قرطاج السينمائي» بتونس عام
 ،2008و«نــهــايــة بــالــون أحــمــر».
وفي سجلّه العديد من األفالم
التسجيلية؛ مــن بينها« :ذاكــرة
بــالــلــون الــخــاكــي» ،و«دمــشــق:
سيمفونية مــديــنــة» ،و«خـــارج
أســوار المدينة» ،و«حجر أسود»
و«بارودة خشب».
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تنعقد فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــل إذا ما
َّ
انـحـســر ال ــوب ــاء؛ ذل ـ َـك أن املـهــرجــان املغربي
األب ــرز فــي مـجــال املوسيقى الــروحـيــة يجدُ
ن ـف ـســه ،وهـ ــو ع ـلــى ُب ـع ــد أربـ ـع ــة أش ـه ــر ِمــن
ِّ
َ
خضم
املفترض لدورته الجديدة ،في
املوعد
ٌّ
ّ َ
ّ
ـات نـشـبــت بــن جـمـعــيــتــن تــدعــي كـ ُـل
خ ــاف ـ ٍ
ّ
أحقيتها بتنظيمه .ب ــدأت الحكاية
منهما

ّ
ع ـي ــد الـ ـع ــش ــاق 14 ،شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر لــم
يختلف عن غيره من املناسبات املماثلة
في زمن كورونا .مثلها كان عيدًا بإصرار
الناس على الحياة ،ولم يكن عيدًا بسبب
الـخــوف على الـحـيــاة .كــان االع ـتــراف به،
لفرط ما هو إرادي ومصنوع ،أقرب إلى
اإلنـكــار .كــان أشبه بحفل وداع أو سكرة
وداع .مثل ّ
بقية األعياد في زمن كورونا،
ب ــدا جـنــونــا وصــراعــا مــع ال ـقــدر .مــع ذلــك
ل ــم ي ـكــن ال ـع ـيــد ف ــي مـنـشـئــه شـيـئــا آخ ــر،
فهوّ ،أول مـ ّـرة ،لم يكن سوى ذكــرى قطع
رأس ّ
القديس فالنتاين عام  237م ،التي
صــادفــت يــوم مـهــرجــان لوبركاليا الــذي
يحتفل ال ــروم ــان فـيــه بالخصب َ
ومـقــدم
الربيع.
في القرن الخامس ّ
حول البابا هذا اليوم
إلــى عيد الـقـ ّـديــس فالنتاين ،ال ــذي ُيقال
ّ
إن اإلمـبــراطــور كـلــوديــوس أعــدمــه عقابًا
ـرار اإلمـبــراطــور بمنع
على
معارضته لـقـ ّ
ّ
الشبان ليتسنى لهم الــوقــت ألداء
زواج
الخدمة العسكرية .في املسألة إذن ،كما
مما ّ
تناهت إلينا ،شبهة زواجّ ،
يمت ملا
ّ
يعنيه العيد مــن الحب واإلخـصــاب .أمــا
ّ
بالقديس نفسه فهي غامضة ،ولو
صلته
ّ
تـ ّ
ـرددت حكاية عــن حــب الـقــديــس لطفلة
ّ
ه ــي اب ـنــة ســجــانــه ،وال ـت ــي كــانــت ت ــزوره
فتنسب
في سجنه ،وتستطرد الحكاية
ِ
ّ
للقديس أنه ترك رسالة لها قبل إعدامه
ّ
وقعها «فالنتاينيك».
ُ
ّأيــا كــان األمــر فــإن العيد ،كما روي عنه،
يـنـطـلــق م ــن م ــأس ــاة ح ــب ،أو م ــن مــأســاة
بــامل ـط ـلــق .يـمـكـنـنــا أن نـفـهــم م ــن ذل ـ ّـك أن
ازدواج الـحــب وامل ــوت فــي عـيــد الـعــشــاق
ال يبعد كثيرًاّ ،
عما هي الـحــال ،في زمن
كورونا .األرجح أنه يمر بهذا الوقت بكل
ثقل املأساة التي أطلقته .األمر بالنسبة
لـلـبـنــانـ ّـيــن ال ي ـقــل ف ــداح ــة ،ف ـقــد ص ــادف
َّ
أن ن ـهــار ال ـع ـيــد ه ــو ال ـي ــوم الـ ــذي اغـتـيــل
فيه رئـيــس ال ــوزراء رفـيــق الـحــريــري ،في
دوي ــه يـتـ ّ
انفجار ال يــزال ّ
ـردد فــي الــذاكــرة
وفي التاريخ الراهن للبنان .نسبة العيد
ّ
إلــى يــوم إع ــدام الـقـ ّـديــس تتطلب قربانًا
وأض ـح ـيــة ،كــانـهــا ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم رفـيــق
ال ـح ــري ــري ،وزمـ ــن ك ــورون ــا ،بـ ــدون شــك،
عــامــر بــاألض ـح ـيــات ،ل ــذا ي ـبــدو التعييد
ً
ب ـيــوم فــالـنـتــايــن اآلن ع ـ ــودة إل ــى املـنـبــت
واملعنى األصلي للعيد.
ّ
ي ــوم  14ش ـبــاط فــي تــاريـخـنــا ال يـتــوقــف

ع ـنــد اغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري .ل ــه ســاب ـقــة في
مآسينا ،وربما مالهينا ،التاريخية .هذا
ال ـيــوم تــواتــرت املـكــاســب والـخـســائــر في
تاريخه منذ القرن الخامس ،فهو اليوم
ُ
اختراع الهاتف الذي طبع
الذي أعلن فيه ُ
ّ
عصرًا بكامله ،وأنجزت فيه أول غواصة
تـعـمــل ب ــال ــدي ــزل .ل ـك ـنــه ،ف ــي امل ـقــابــل يــوم
زل ــزال أالسـكــا الكبيرّ .أم ــا بالنسبة لنا،
ّ
يتميز حتى اآلن في
فثمة تواريخ َ له ،لم
ُ
أي خانة توضع ،في املالهي أو املآسي،
في التاريخ أو في الهامش.
ُ
فــي ه ــذا ال ـيــوم عـلــى سبيل امل ـثــال ،أعـلــن
االتـحــاد الهاشمي بــن الـعــراق واألردن،
لم يترك االتحاد في التاريخ سوى هذا
الخبر ،فهو لم يكن سوى ّ
رد إعالمي على
وحدة مصر وسورية بقيادة جمال عبد
الناصر ،لكنه أيضًا يوم فتوى الخميني
 1986بإعدام سلمان رشدي جزاء روايته
«آي ـ ــات شـيـطــانـيــة» ،ه ــذه ّ ال ـف ـتــوى ال ــذي
ألـجــأت رشــدي إلــى التخفي ،وقفت عند

ه ــذا ال ـح ــد .ه ـنــاك أي ـضــا ف ــي ه ــذا الـيــوم
إعـ ــدام ك ــان فــي حـيـنــه ذا أث ــر ،هــو إع ــدام
سلمان يــوســف «فـهــد» مـ ّ
ـؤســس الحزب
الشيوعي العراقي عام  ،1946ولن يكون
اغتيال الحريري  2005سوى إعدام آخر.
يتردد إعدام ّ
هكذا ّ
القديس فالنتاين في
تــواريـخـنــا .مـنــذ اغـتـيــال ال ـحــريــري ،غــدا
ال ـع ـيــد مـنــاسـبــة ُم ـلـ ِـب ـســة ف ــي ل ـب ـنــان إلــى
أب ـعــد ح ــد .واجـ ــه الـلـبـنــانـيــون ع ـنــد ذلــك
ال ـحــن حــرجــا تــاري ـخ ـيــا ،ب ــل ه ــم ،اب ـت ـ ً
ـداء
من هــذا اليوم ،شاهدوا تاريخهم يعمل

كان عيدًا بإصرار
الناس على الحياة،
ولم يكن كذلك بسبب
الخوف عليها

ّ
ويتحول إلى دمار
ويتصارع في داخله ّ
تدريجي وانهيار لم يتوقف عن التفاقم،
اآلن من
إلى أن وصل األمر إلى ما هو فيه َ
أزمــات متالحقة .يمكننا لذلك أن نعتبر
أن  14ش ـبــاط ب ــداي ــة ت ــاري ــخ كــامــل لبلد
كـلـ ّبـنــان .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن والـلـبـنــانـيــون
يتلقون إرث ذلــك اليوم .استتبع اغتيال
الحريري إعــدامــات ال يبدو أنها انتهت،
ّ
ّ
تتجدد،
وال يزال يتملكنا الخوف من أن
فهناك دومًا نذير بذلك .ليس الخطر هو
فـحـســب مــوجــة إع ــدام ــات ثــانـيــة وثــالـثــة
كــان آخــرهــا اغتيال لقمان سليم .ليست
األضـحـيــة هــي الـحــريــري وح ــده ،ثـ ّـمــة ما
ّ
ُينذر بــأن تكون هــذه املـ ّـرة لبنان كله .إذ
ّ
يبدو أن ال ّ
التصدع واالنقسام،
مفر من
ٌ
ول ــم يـ ُـعــد هـنــاك م ـجــال بـعــد للتصحيح.
م ــا ه ــو ف ــي الـ ـش ــارع ،مـهـمــا كــانــت قـ ّـوتــه
وح ـج ـمــه ،ل ــن يـسـتـطـيــع أن ي ــواج ــه ق ــدرًا
ً
كامال ال ّ
مرد له ،وال قدرة على ردعه.
(شاعر وروائي من لبنان)

تمثال لرفيق الحريري في بيروت)Getty( 2008 ،

فعاليات

فــي آخ ــر أي ــام الـسـنــة املــاض ـيــة؛ حــن أعلنت
«جمعية فــاس ســايــس» عــن تنظيم ال ــدورة
السادسة والعشرين من املهرجان بني الرابع
املقبل
والـثــانــي عـشــر ِم ــن ح ــزي ــران /يــونـيــو
ِ ً
تـحــت ش ـعــار «أنــدل ـس ـيــات ج ــدي ــدة» ،واع ــدة
ّ
ً
ويتميز
ـال،
ـج بـمـسـتــوى ع ـ ٍ
بـتـقــديــم «بــرنــامـ ٍ
بــالـتـجــديــد» .وقـ ّـدمــت الجمعية ،فــي مؤتمر
َ
ص ـح ــاف ــي ،ت ـفــاص ـيــل ع ــن ب ــرن ــام ــج الـ ـ ــدورة؛
ـرق صوفية
ِم ــن بــن مــا ورد ّ فـيــه ح ـضــور ف ـ ٍ
ِمــن الــواليــات املــتـحــدة وســرايـيـفــو ،وتنظيم
ُم ـن ـت ـ ً
ـدى ح ــول م ــوض ــوع «م ـي ـثــاق إبــراه ـيــم:
ٌ
بـ ـي ــان م ــن أجـ ــل إن ـس ــان ـي ــة روح ـ ـيـ ــة» (ل ـيــس
واضحا محتوى الندوة ،وال سيما أن اإلرث
اإلبراهيمي أصبح ذريعة وسـتــارة لتمرير
التطبيع مع الكيان الصهيوني).
َّ
ّ
صحافي
خبر
مجرد
بدا األمـ ُـر ،في ّالبداية،
ٍ
ّ
ع ــادي ل ــم ت ـتــأخــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام املـحــلـيــة،
بما فيها ً ُوكالة األنباء الرسمية ،عن نشره،
َّ
لـكــن جـهــة أخ ــرى هــي «جمعية روح فــاس»
ُ
وقت وجيز شيئًا من اإلثارة
ستضيف بعد
ٍ

سبق للقضاء أن
ّ
منظمي
تابع عددًا من
التظاهرة بتهمة
اختالس أموال
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إلى الخبر؛ إذ أصدرت بيانًا ّ
عبرت فيه ّ
عما
ـرف ثالث»
أسمته اندهاشها ِمــن إعــان «ط ـ ٍ
املقبلة ِمن املهرجان.
عن تنظيم الدورة
ّ
واعتبرت «روح فاس» أنها الجهة الوحيدة
ّ
امل ـن ــظ ـم ـ ًـة ل ـل ـم ـهــرجــان م ـن ــذ ع ـش ــري ــن ع ــام ــا،
واصـ ـ ـف ـ ــة إع ـ ـ ــان «ف ـ ـ ــاس سـ ــايـ ــس» بـ ـ ـ ً«غ ّـيــر
الـشــرعــي» و«غـيــر امل ـس ــؤول»ُ ،مضيفة أنها
ل ــن ُت ـع ـل ــن ع ــن ّ
أي م ــوع ـ ٍـد لـتـنـظـيــم ال ـ ــدورة
ُ
ال ـجــديــدة قـبــل أن ت ـص ــادق عـلـيــه السلطات
ً
ّ
املختصة «امتثاال للقواعد الصحية» .كما
ّ
ّلوحت الجمعية باتخاذ «جميع الخطوات
الـقــانــونـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذا ال ـت ــراث غير
املـ ـ ـ ـ ــادي ...ول ـح ـم ــاي ــة املـ ـه ــرج ــان ِمـ ــن جـمـيــع
املناورات».
ـرب ال ـب ـي ــان ــات» ب ـب ـي ــان ّ
ت ــواص ـل ــت «حـ ـ ـ ُ
ردت
ٍ
ف ـ ـيـ ــه «فـ ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ــايـ ـ ــس» ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا أس ـم ـت ــه
ّ
تضمنها بيان غريمها
بـ«املغالطات» التي
«روح فاس» .إحدى تلك املغالطات ،بحسب
ُ
ّ
شرف
البيان الجديد ،هــو «االدع ــاء بأنها ت ِ
على تنظيم التظاهرة منذ عشرين سنة ،في
ّ
َّ
ّ
املؤسسة ذاتها لم تـ َـر النور إل في
حني أن
َّ
َ
واعتبر البيان أن «جمعية فاس
سنة .»2006
ّ
ِّ
املؤسسة للمهرجان ،والسباقة
سايس هي
لتنظيمه من  1994إلى  ،2005وهي الوحيدة
الحاصلة على شهادة تسجيل امللكية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

في  20شباط /فبراير الجاري ،يُقام عرضان موسيقيان ضمن تظاهرة «كالسيكيات
النجمة الزهراء» في سيدي بوسعيد بالقرب من تونس العاصمة؛ األول بعنوان
يقدمه الثنائي :يسرى عبيد (غناء) و مهدي طرابلسي (بيانو) ،يليه عرض
بالكنتو
ّ
سحر األوبرا ألميرة الوبيري ،وتعود فيه إلى موسيقى عصر الباروك.
ّ
ضمن برنامج استكشاف المجموعات واألعمال الفنّيّة عن ُ
ينظمه
قرب الذي
يتحدث يوم
منصات التواصل االجتماعي،
«المتحف الفلسطيني» (بير زيت) عبر
ّ
ّ
األربعاء المقبل المقتني جورج األعمى عن أعمال الفنانة التشكيلية الفلسطينية
ب ( /2006 - 1927العمل) التي تميّزت تجربتها بحضور المشاهد
فاطمة
المح ّ
ِ
الطبيعية القريبة من القدس ،كذلك حضرت رسوماتها في الكتب المدرسية.
ّ
تنظم «أرشيفات هنري بوانكاريه» (فرنسا) ،يوم األربعاء المقبل محاضرة عبر الوسائط
االفتراضية بعنوان الداخلية البراغماتية ،يلقيها الباحث البلجيكي غريغوري
بوشنر الذي يعرض أهم أفكار التيار اإلبستمولوجي الذي تحمل المحاضرة اسمه،
تطور العلوم يستند إلى عنصر التراكم الداخلي لكل مجال
ويدافع عن كون
ّ
معرفي.
حتى نهاية الشهر الجاري ،يتواصل في متحف فريدير بوردا في بادن ــ بادن
األلمانية معرض ألعمال الفنان الفرنسي بيير سوالج ( ،1919الصورة) .المعرض
موسعة لمشوار الفنان الفرنسي؛ حيث تمسح اللوحات المعروضة
أشبه باستعادة
ّ
تحوالت خياراته اإلبداعية
مدة زمنية طويلة ،من  1946إلى  ،2019وتظهر فيها
ّ
عبر العقود.

