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 عناق فني بين العربية والعبرية في مهرجان
 في مدينة الصويرة المغربية« األندلسيات األطلسية»

 الفني وتسامحه الديني ويحتفي باإلرث األندلسي في غناه.. وصل محطته العاشرة

 عبد الكبير الميناوي : الصويرة
مؤسسة »، بشراكة مع «جمعية الصويرة موغادور»، الذي تنظمه «األندلسيات األطلسية»حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أكد 

، والتي انطلقت فعالياتها الليلة قبل الماضية، وتستمر على مدى أربعة أيام، أن هذه التظاهرة الفنية والثقافية، «الثقافات الثالث للمتوسط
ها العاشرة، وتهدف إلى إبراز أصالة موسيقى تنبع نغماتها من أعماق ذاكرة المغاربة، وتوثق أواصر عالقات تاريخية التي وصلت محطت

متميزة، وتميز إرثا بغناه الفني وتسامحه الديني، ال تشكل، فقط، لحظة من األحاسيس المتقاسمة، بل فضاء متميزا وفريدا، تستطيع فيه 
 . بمختلف التعابير والمضامينالموسيقى أن تعبر عن نفسها، 

شطر أول تعانقت : خالل ليلة االفتتاح، عاش جمهور غفير، متعطش للفن الراقي، لحظات سعادة استثنائية، عبر برمجة من ثالثة أشطر
ي، وعبير العابد، بنيامين بوزاكلو، ومروان حاج)فيه اللغة العربية واللغة العبرية، من خالل تألق فنانين شباب، مسلمي ويهوديي الديانة 

، على إيقاع أوركسترا عبد الكريم الرايس، بقيادة األستاذ محمد بريول، فيما نشط الشطر الثاني كل من مغنية (وعازف الكمان إلعاد ليفي
المشتركة، قبل الفالمينغو اإلسبانية المتميزة، استريال مورينتي، والفنان المغربي جالل شقارة وفرقته، في تكريم رمزي للجذور األندلسية 

 . «حمادشة»و« غانغا»، مجموعتا «دار الصويري»أن تنشط الشطر الثالث، بـ

وتألق المشاركون في الشطر األول من حفل االفتتاح في أداء قطع من الموسيقى األندلسية، زالت خاللها الحدود بين اللغتين العربية 
وحده جمال الصوت وفتنة الكالم المطروز وروعة الموسيقى : أو تلك الشابة والعبرية، دون أن يهتم الحضور لديانة أو جنسية هذا الشاب

فيما حرك تألق استريال مورينتي، على الخشبة، في الحضور، حنينا إلى . المنسوجة كانت تغري األعناق بالتمايل وتدفع األكف للتصفيق
 . تردد صداها بين أنغام ورقصات الفالمنغوغرناطة، وكل األندلس كمجال جغرافي وتاريخ يختصر تمازجا بين الثقافات، 

إلى محطته العاشرة تركيز الحديث عن قيمة العمل المنجز واألهداف من تنظيم تظاهرة، « مهرجان األندلسيات األطلسية»وأعاد وصول 
اء جغرافي عريض يضم ببعد ثقافي وفني، تحتفي بالتعدد والتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات، سواء عبر مد الجسور بين فض

البحر األبيض المتوسط، ويمتد حتى الضفة األخرى للمحيط األطلسي، والذي يشكل اإلرث األندلسي الرابط الذي يجمع بين مكوناته، أو 
ذي التشديد على أهمية االحتفال بالذاكرة ونقل التراث ضمن ثقافة االختالف، والتعبير بصوت واحد عن غنى وعمق المغرب المتعدد، ال

 . يهتز، في انسجام، على أنغام موحدة لموسيقى بال حدود

، فإنه «توثيق أواصر العالقات التاريخية العربية اإلسالمية اليهودية»وأخذا بعين االعتبار أهداف المهرجان، والتي يبقى على رأسها 
اللقب الذي تعرف به )« مدينة الرياح»، يمنح يحسب للتظاهرة أنها استطاعت أن تبرز نموذجا فنيا، غنيا ومتفردا ومتنوعا، في ماضيه

، في الوقت الحاضر، فرصة استعادة واستحضار تالقح ثقافي أثرى لحظات مهمة من تاريخ منطقة الغرب اإلسالمي، أو، (مدينة الصويرة
إنعاش »: «موغادور جمعية الصويرة»كما يقول إندريه أزالي، مستشار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس المؤسس لـ

الذاكرة واسترجاع نفحات حضارية مشرقة من فترات التعايش والتمازج الثقافي، بدل الصور الكارثية التي أصبحت تتصدر وسائل 
 . «اإلعالم

كرامة ال كلمات الحرية والعدالة وال»: وبالنسبة ألزوالي، فإن األمور واضحة، تماما، حين يجري الحديث عن التعايش والتمازج الثقافي
في الصويرة، ال نقوم بالسياسة، لكن األمور واضحة في أذهاننا، ما نقوم به نقوم به عن وعي . ينبغي أن يتمتع بها إنسان دون آخر

في نهاية المطاف، سيكون هناك سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومهمتنا، في الصويرة، . واقتناع وثقة في اإلنسان وفي المستقبل
 . «ل ما نقوم به، أن نجعل هذا الموعد قريبا أكثرمن خال



وألن التعايش والتمازج والتعدد الثقافي والغنى الحضاري امتداد في التاريخ وفي الجغرافيا، فإن مضمون التحوالت التي يعرفها المغرب 
الدستور الجديد للمملكة، الذي أعاد »ى هذه السنة، حيث أشار أزوالي إل« أندلسيات»المعاصر، لم يكن له إال أن يجد صداه في تقديم 

المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها »، حين نص على أن «االعتبار لكل الثقافات وكل المكونات المغربية
إلسالمية، واألمازيغية، ا -الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية 

 . «والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها األفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطية

على صعيد البرمجة، اختار المنظمون احتضان المواهب الصاعدة، التي تنهل من الموسيقى العربية والعبرية، بشكل يعكس غنى وتميز 
تكشف لنا عن »ده اإلسالمي واليهودي، حيث راهنت دورة هذه السنة، حسب المنظمين، على أن وتنوع الموروث الفني المغربي، في بع

مواهب فنانين مغاربة، مقبلين من هنا أو هناك، نجحوا في الترسيخ والترجمة الفنية ألرقى صفحات الطرب والمخزون الموسيقي اليهودي 
 . «المغربي

د من الفنانين المعروفين، الذين سيحيون أمسيات هذه التظاهرة الفنية، بينهم عبد الرحيم وإلى الجيل الصاعد، يعرف البرنامج مشاركة عد
الصويري ومحمد بريول ومحمد أمين األكرمي وفرانسواز أطالن واستريال مورينتي، إضافة إلى الفنان بنيامين بوزاكلو، وعازف الكمان 

موسيقيين المغاربة والتونسيين، بطابع تقليدي عريق يدمج بين الطرب ، التي تضم مجموعة من ال«ديالنا»إيالد ليفي، صحبة فرقة 
الغرناطي والشعبي، ويمزج القديم بالحديث، مع مراعاة أصالة هذا الفن، وعازف البيانو أومري مور، والمغنية نطع القيام، سيلتقون على 

 . العابد، ونهيلة القلعي، وزينب أفاياللالخشبة إلى جانب فنانين مغاربة، من نفس الجيل، أمثال مروان حاجي، وعبير 

« دار الصويري»وعالوة على عروض ما بعد الزوال، يعيش جمهور التظاهرة، خالل فترة ما بعد منتصف الليل، لحظة فتح أبواب 
الزاوية »و« رقاويةالزاوية الد»و« حمادشة الصويرة»و« غانغا تمنار»الستقبال المدارس الموسيقية والطوائف الفنية بالمدينة، من قبيل 

: ، تقديما للمسار الفني للسينمائية المغربية إيزا جنيني، من خالل عرض ثالثة من أفالمها«صباحيات المنتدى»، فيما تتضمن «العيساوية
: ذاكرة وتاريخ»، الذي اختير له محور «منتدى األندلسيات»، فضال عن برمجة «قرع الطبول»و« تراتيل المطروز»و« مدح وثناء»
 .«إيصال -بين الذاكرة والنسيان .. همية الرابطة، أهمية المكانأ

 

 

خالل حفل افتتاح الدورة  إستريال مورينتي، مغنية الفالمينغو، والفنان المغربي جالل شقارة،
 المغربية بالصويرة« مهرجان األندلسيات األطلسية»العاشرة من 

 

 



مهرجان »الدورة العاشرة من  أوركسترا عبد الكريم الرايس، بقيادة محمد بريول، خالل حفل افتتاح
 («طاألوس الشرق»)« األندلسيات األطلسية

 

 

 بالصويرة« األندلسيات األطلسية مهرجان»بنيامين بوزاكلو خالل حفل افتتاح الدورة العاشرة من 
 المغربية
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في  أصوات نسائية مسلمة ويهودية ومسيحية تحتفي
 الصويرة باإلرث المشترك

 المغربي «األندلسيات األطلسية»نجمات أضأن سماء مهرجان 

بأداء راق وحضور قوي، كانت « األندلسيات األطلسية»بقدر ما أكدت األصوات الرجالية علو كعبها، فأمتعت جمهور مهرجان 
لم  األصوات النسائية على الموعد، لتمنح الحضور، متعدد اللغات واألعراق والديانات، لحظات من المتعة الفنية، ومن اإلبهار، الذي

أصوات نسائية : يملك معه المستمعون إال التصفيق والوقوف مطوال عند انتهاء كل وصلة موسيقية، تقديرا واعترافا بالقيمة الفنية
أو إسبانية، لفنانات مسلمات الديانة، مثل عبير المالك، وزينب أفيالل، ونهيلة القلعي، أو يهوديات ( أو من أصول مغربية)مغربية 

 . رانسواز أطالن، ونطع المقام، أو مسيحيات الديانة مثل استريلال مورينتيالديانة، مثل ف

الروح والهوى، في مدينة قال عنها الكاتب « أندلسي»لقاء نسائي مبهر وعناق فني بين العبرية والعربية واإلسبانية، في مهرجان 
، وكتب عنها الشاعر المبدع «ة هي القفل والمفتاح معامدينة الصويرة كالمرأة، والمرأ»: المغربي الراحل، محمد زفزاف، ذات شهادة

، كما يصفها الكاتب المغربي اليهودي «المدينة السعيدة»إنك تجد .. «تلوح كباقي الوشم... الصويرة»: محمد الصالحي، تحت عنوان
 . «نائمة على سرير من حنين وتاريخ»الراحل إدمون عمران المالح 

معاني الحنين إلى تاريخ مضى، انسل من بين األصابع إلى درجة النسيان، قبل أن تتعهده فعال، كل شيء في الصويرة يحمل 
إنعاش الذاكرة واسترجاع »المهرجانات الفنية واللقاءات الثقافية بالعناية، فتستعيده، مثاال ونموذجا في التعايش والحوار، ودافعا لـ

، كما يقول «، بدل الصور الكارثية التي أصبحت تتصدر وسائل اإلعالمنفحات حضارية مشرقة من فترات التعايش والتمازج الثقافي
 . «جمعية الصويرة موغادور»آندريه أزوالي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المؤسس لـ

ة نحو األضواء والتميز، ، القادمة من مدينة طنجة، حيث اكتشف فيها الحضور صوتا مبهرا، قادما بقو(سنة 94)تألقت عبير المالك 
، القادمة من تطوان، التي تألقت برفقة (سنة 94)، القادمة من فاس، وزينب أفيالل (سنة 41)تماما كما كانت الحال مع نهيلة القلعي 

فن  فرانسواز أطالن، الفنانة المتميزة والمديرة الفنية للمهرجان، التي أمتعت بعذوبة وسحر صوتها، وهي تؤدي صنائع من نوبات
 . المطروز، مزجت ببراعة بين العربية والعبرية، وأمتعت بجمالية الحضور وروعة األداء

حضور الفنانة اإلسبانية إستريال مورينتي، مكن جمهور المهرجان من االستمتاع بموهبة وقيمة األداء القوي، لمغنية الفالمينغو، عبر 
خامة الصوت، وظفت خالله إستريال جميع اإلمكانات الصوتية التي تمتلكها  أداء تميز بالشدة والرقة والصخب والهدوء والتغيير في

هي الفنانة التي تنحدر من أسرة فنية، فوالدها هو مطرب الفالمينغو الشهير إنريكي مورينتي، ووالدتها هي .. بشكل تعبيري متفرد
 . راقصة الفالمينغو، أورورا ثيربونيل

، الذي صفق بحرارة لإلبداع المتميز، عبر مقاطع المطروز، ذلك الفن القائم على براعة «األندلسيات األطلسية»جمهور مهرجان 
، «الحارق»و« الطري»الكلمات المنسوجة، في تناغم مستوحى من إرث فني أندلسي متعدد، استمتع بالحضور القوي لصوت أطالن، 

 . في اآلن نفسه، الذي يالمس القلوب، مؤكدا قيمة الصوت وتميز صاحبته

وتعد أطالن من أبرز األصوات القوية التي تميزت في أداء أغاني التراث العربي اليهودي األندلسي، وقد اعتادت استضافتها في عدد 
وبفضل ثقافتها المزدوجة وتخصصها الفني وقوة صوتها وأسلوبها المميز في األداء، . من المواعيد الموسيقية العالمية الكبرى

 . حسن توظيفها التراث الصوتي الموسيقي األندلسي، استطاعت أن تحصل على جوائز بصيت عالميواستفادتها من أصولها، و

األصل المغربي للفنانة الشابة، يهودية الديانة، نطع المقام، كان له، هو اآلخر، حضور الفت في أدائها الفني المتميز، حيث اكتشف 
، التي «الدار البيضاء»والطرب، مستعيدا جذوره، خاصة عند أدائها أغنية فيها الجمهور وجها فنيا يندمج إلى أقصى حد مع األداء 

في أغنيتها، أنشدت نطع . «قلب المغرب وكبرياؤه»أهدتها، من الصويرة، إلى جدها، الذي عشق مدينة يصفها عدد من المغاربة بـ
وحين . «بالدي ما أنساها.. بالدي ما أحالها»، أن المقام، بفرح غامر وجسد غارق في الحياة، تتالعب به اإليقاعات المغربية الجميلة

تتحول األغنية، في بعض اللحظات، إلى شريط يستعيد تاريخا مضى، بناسه وأحداثه ودفئه، نكون مع عبارة عربية اللغة بنكهة 

http://www.aawsat.com/default.asp


 . «في الدار البيضاء(... بتسكين الالم)وأيام ْسعيدة ( بتسكين الالم)عيشة ْلذيذة »: عبرية، تقول

يدخل ضمن الفلسفة »، إن ذلك «الشرق األوسط»وعن سر الحضور المتميز لألصوات النسائية المشاركة، قالت فرانسواز أطالن، لـ
، مشددة على أن «العامة للمهرجان، الذي هدف، منذ بدايته، إلى إبراز أهمية الوحدة ضمن التعدد، التي ميزت تاريخ المغرب

، الذي ال يمكن أن تجد له مثيال في أي مكان آخر من العالم، يتقاسم، خالل (ندلسيات المتوسطيةمهرجان األ)المغرب محظوظ بتنظيم »
فعالياته، فنانون مغاربة، من الديانة اليهودية ومن الديانة اإلسالمية، الخشبة نفسها والمتعة الفنية نفسها، مستعيدين تاريخا ميز 

 . «لمون في وئام وتناغم وتقاسممنطقة الغرب اإلسالمي، عاش خالله اليهود والمس

حقق حلم عدد من المغاربة، ذوي الديانة اليهودية، »، كما أن الحدث «المعجزة»ورأت أطالن أن ما يقدم في الصويرة يبقى أشبه بـ
دهم في زيارة المغرب والمشاركة في مهرجانات بلد لم يقطعوا معه الصلة، حيث يتمكنون من التشبع بثقافة المغرب وإغناء رصي

ونطع ( تارودانت)فإلعاد ليفي، مثال، ينحدر من . الفني، من خالل اللقاء برموز الموسيقى األندلسية والتعرف إلى شبابها الصاعد
، بالمغرب، ومشاركتهما في مهرجان الصويرة، مكنتهما من العودة إلى الجذور والتعرف، عند قرب، على (تنغير)المقام تنحدر من 

 . «الحضاريةمميزاتها الثقافية و

ما تأكد من خالل تعامل الفنانين فيما بينهم وطريقة تفاعل الجمهور مع »: وعن هذا العناق الفني بين اللغات والديانات، قالت أطالن
الحفالت المبرمجة أن كل واحد منا يحمل داخله شيئا من اآلخر، فداخل المغربي المسلم يوجد شيء من اليهودية ومن العبرية، وكذلك 

وقبل كل هذا وبعده هناك المغرب؛ األرض التي نتقاسمها جميعا، . غربي اليهودي، يوجد داخله شيء من اإلسالم وكثير من العربيةالم
 . «الغنية بحضارتها وتسامحها وطريقة التعايش التي ميزتها، على مدى عصور من تاريخها

، على الغناء، بل برزت، أيضا، «األندلسيات األطلسية»ن مهرجان ولم يقتصر الحضور النسائي الالفت، الذي عرفته الدورة العاشرة م
، حيث جرى تقديم المسار الفني للسينمائية المغربية، يهودية الديانة، إيزا جنيني، من خالل عرض ثالثة «صباحيات المنتدى»فقرة 
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w³�F�« s�(

 ”bI�« s� ÂœU� wMOD�K� »dD� ¡UMG�« WBM� vKŽ nI¹ Ê√
  b�Ë ¨WOG¹“U�√ WOÐdG� ‰u�√ s� W¹œuN¹ WÐdD�Ë ©W³¹œ d¼U�®
 s� 5�“UFÐ 5�u�d� ¨©dOGMð s� ÂUOJ�« U²O½® WOÐdG�« ”bI�UÐ
 vKŽ wHO� œUO�≈® ”bI�UÐ «Ëb�Ë m¹“U�√ W¹œuN¹ WOÐdG� ‰u�√
 w�eOð  s�  u½UO³�«  vKŽ  5¼u�  YO�¬  ØX½«œË—Uð  s�  ÊULJ�«
 «uMG¹Ë  ¨©W�uÐ—b�«  vKŽ  XOðd²ý  sÐ  qO½UðU½  ØXžU½“Uð  »d�
 ”bI�«ò “ËdO� WO½UM³K�« WÐdDLK� …b�U)« WOMž_« bŠ«Ë  uBÐ
 U¼bFÐË ¨åwA�√ W�UI�« VB²M�ò WHOKš qOÝ—U� WOMž√ rŁ ¨åUM�
 ô  p�c�  ¨wÞU½dG�«Ë  w��b½ú�  WOÐdG*«  w½Už_«  s�  —«uðd³¹—
 p�– d³²F¹ œœdð ÊËbÐË Æ…d¹uB�« w�Ë »dG*« w� ÈuÝ Àb×¹
 nGAÐ   «u�_«Ë  Õ«Ë—_«  tO�   œUBð  Íc�«  wzU�*«  qH(«
 …—Ëb�«  UE( l�—√ ¨WIO²F�« åÍd¹uB�« —«œò  U³Mł vKŽ lO�—
 U¹uMÝ tLEMð Íc�« åWO�KÞ_«  UO��b½_«ò ÊUłdN* …dýUF�«
 ¨ÊU�½ù« dB²½« WE×K�« pKð w� ÆÆå—ËœUžu� …d¹uB�«ò WOFLł
 vMF* `³�√ WE×K�« pKð w�Ë ¨W�œUF�« U¹UCIK� vIOÝu*« d³Ž
 W�UF�«  U�K'« v�Ë√ w� UNIKÞ√ b� ÊU� w²�« W¹uI�« WKL'«
 ¨”œU��«  bL×�  pK*«  —UA²��  ¨—«b�«   «cÐ  Õu²H*«  ‘UIMK�
 5Š ¨©w�u�« …d¹uB�« sÐ«Ë ¨tK� ¡UIK�« ”bMN�® ÍôË“√ Í—b½√
 W�Ëœ ôË t� sÞË ô wMOD�KH�« Â«œ U� w²¹œuNO� vMF� ôò ∫‰U�
 …UO×K� ¡UMÐ√ n�Ë bI� ÆÍu� d¼UÐ vMF� UN� `³�√ ¨åt� WKI²��
 W�Ëœ  w�  «Ëd³�Ë  ¨”bI�UÐ  «Ëb�Ë  ¨œuN¹  WOÐdG�  ‰u�√  s�
 UOÐdG� UO�UIŁ «bMÝ rN� Ê_Ë ¨UNÝ—«b� w� «uLKFðË ¨qOz«dÝ≈
 «uMG¹  w�  «uH�Ë  ¨tMŽ  dO³F²�«  w�  —«dŠ√  Í√—  rN�Ë  ¨öO�√
 …b�Uš WOÐdŽ  UOMž√ …—«d(« w� …uI�«  «cÐË  uB�«  «cÐ
 dÞU)« VF²¹ rK�  Æ5D�K�Ë ”bI�«  qł√ s� W¹d×K�  …b−2
 «c¼ U� Æøw�U�√ Àb×¹ Íc�« «c¼ U� ∫tð«– vKŽ ‰«R��« ÕdÞ s�
 ‰bF�«Ë o×K� dB²M*« ÕdH�« «c¼ U� ølO�d�« w½U�½ù« ‰UL'«
 …d¹uB�«  sÐ«  l�  5F�UÐ  5F�«  XI²�«  WE(  w�Ë  ÆøW¹d(«Ë
 ∫U�Ëœ …dOŁ_« t²KL−Ð w½d�c¹ t½√ u� UL�Ë ¨ÍôË“√ Í—b½√ bO��«

Æåtðu� `�ö� s� …bŠ«Ë Ác¼ ¨»dG*« u¼ «c¼ò
 U�  ÊUJ�  w�Ë  ¨…d¹uB�«  ¡ULÝ  w�  özU¼  ”—b�«  p�–  ÊU�
 ¡UMÐ√  q�  åÍd¹uB�«  —«œò   U³²Ž  bMŽ  qšœ  b�  t½√  u�  UL�
 rN�bI²¹  ¨…dÐUž  ÊËd�  cM�  ¨v�«bI�«  œuNO�«  WÐ—UG*«  WM¹b*«
 ÍœuNO�« tIH�« ”«—b� «u�ÝR�Ë s¹—uNA*« 5Þö��« —U&
 …d¹uB�«Ë  wHÝ¬  w�Ë  ©UÞUÞ  »d�®  U�¬  bÐUF�  w�  wÐdG*«
 rNðbHŠ  l�  ÊËœœd¹  «uŽdýË  ¨WK¼UðË   UM�œË  X½«œË—UðË
 w¼® …bOFÐ ÷—√ v�≈ WO*UŽ WOÝUOÝ  UÐU�Š rN²KLŠ s¹c�«
 ¨©·UD*«  W¹UN½  w�  UM�U�ðË  «b³Fð  W¹ËUL��«   U½U¹b�«  qJ�
 X�Kł 5ŠË ÆW�ËUI*«Ë W¹d(«Ë ‰bFK� …dB²M*« WOMž_«  «–
 w²�« UN×�ö0Ë UN²OG¹“U�QÐ ¨ÂUOJ�« U²O½ WÐUA�« WÐdD*« v�≈
 s� b¹b'« qO'« s� UN�U�—Ë UN½√ XLN� ¨”uÝ m¹“U�√ t³Að
 ”bI�« VK� w� rN½√Ë qOz«dÝSÐ Âö��« Íd�UM� s� —U�O�«
 rN½√Ë ¨‰öI²Ýù«Ë W¹d(« w� wMOD�KH�« VFA�« o×Ð ÊËœUM¹
 ÆWOÝbI� WOMOD�K�  UOFLł l� „d²A� qLF� Êu�ÝR¹ „UM¼
 ¡Uł b� ©…d� ‰Ë_® »dG*« v�≈ r¼—uCŠ Ê√ p�– s� d¦�√ qÐ
 rN½√Ë WOMOD�KH�« ÀU×Ð_«Ë WOLM²K� ”bI�« WOFLł b�Ë sL{
 w²�«  åvIOÝuLK�  ”bI�«  WO1œU�√ò  sL{ 2007  cM�  ÊuKLF¹
 Áu�—Uý Íc�«  ¨W³¹œ  qOKš d¼U�  wMOD�KH�«  »dD*«  UNÝ√d²¹
 WI�—  ¨åÂUOJ�«  U²O½ò  WÐdD*«  ‰Q�ð  5ŠË  Æ…d¹uB�UÐ  ¡UMG�«
  ULK� UN� V²�√ Ê√ ÕU(SÐ VKDð w¼Ë ¨å5¼u� YO�¬ò UN³ODš
 åUMŠ w�≈ò  u�≈ ÍœUN�« b³Ž Ê—«e½“≈ WŽuL−* …b�U)« WOMž_«
 ‰u�√ s� œuNO�« s� lÝ«Ë —uNL' ”bI�« w� UNOMGð v²Š
 Æøp�  W³�M�UÐ  »dG*«  u¼  U�  ∫UN�Q�ð  5Š  ¨WOG¹“U�√  WOÐdG�
 ¨œœdð  öÐ  p�  ‰uIðË  »«u'«  q³�  UNO�  l�b�UÐ  5F�«  iOHð
 ¨d¦�√ qOL'« ÆåÍœ«bł œöÐË ÍœöÐò ∫Wł—«b�« WOÐdG*« WMJK�UÐ
  u�  U�U�Ð wMGð 5Š ¨W¹œuNO�«  WOÐdG*«  WÐdD*« pKð  Ê√
 iLGð 5Š ¨lL�ð ¨Êu×KLK� WOÐdG*« WOMž_« —«uðd³¹— ¨WFO�—
 …d¼“ò ËdH� WM¹b� WMÐ« ¨WOÐdG*« WÐdD*«  u�  «– ¨pOMOŽ
 w�uHÞ  Õd�Ë  ·Ëd(«  Ã—U��  w�  W�Uš  …u�  l�  ¨åWOÝUH�«
 ·Ëd(« Ã—U�� w� rJ×²ðË  ULKJ�UÐ VFKð w¼Ë ·UH{ öÐ
 ÆWOÐdG*« Wł—«bK� WÐ—UG*« œuNO�« oD½ eO9 w²�« WG¦K�«  «cÐ
 W�ü« vIOÝu� —«uðd³¹— s� WIýUŽ WO�u� w½Už√  œ√ ULK¦�

ÆWO��b½_« WOÐdG*«
 ”—«uM�« X½U�Ë ¨…d¹uB�« w�UO� w� …œ—UÐ W¹u� `¹d�« X½U�
 U�eŽ t³A¹ U� w� UNð«u�√ oKDðË ¨¡UCH�« w� oK%  U¾*UÐ
 WM¹b*«  w�  lL�ð  ô  œUJð  YOŠ  ¨ÂuO�«  —«b�  vKŽ  d×³K�  dš¬
 ÍuI�«  ”—«uM�«   u�Ë  bOFÐ  s�  ÂœUI�«  Ãu*«   u�  dOž
  u�Ë …öBK� l�«uB�« Ê«–¬ ÈuÝ tFDI¹ ô Íc�« ¨ÍœUM*«
 q� UO�U� ‚b¹ Íc�« ¨qzUN�« W1bI�« W¹eOK$ù« WŽU��« ”dł
 X½U� ÆÊU�e�« s� 5½d� s� d¦�√ cM� l¹bÐ ÂUE²½UÐ WŽUÝ lÐ—
 UŠËd−� ÊULJ�« W�¬  u� pO�≈ qK�²¹ 5Š ¨…œ—UÐ W¹u� `¹d�«
 dI�  v�≈  n�bð  X½√Ë  …d¼UI�«  WI½“  ‰Ë√  s�  ö�«u²�  UM¹eŠ
 YOŠ „UM¼ ¨ål³��« »UÐò WIO²F�« »U³�« d³Ž åÍd¹uB�« —«œò
 `¹dB�«  T¹d'« lO�d�«  wÝUO��«Ë  ÍdJH�«  ‘UIM�«  Zý«u²¹
 ‰uIO� wM�  u� ¡«d³½« l� ¨©V{UG�« bI²M*« v²Š tO� U0®
 W×O�H�« WŽUI�« ÊuJð UNMOŠ Æ«œUA½≈ Ë√ U�eŽ Ë√ ¡UMž t²LK�
 dOš_«Ë ‰Ë_« w� …dB²M� UN½√ UN²LBÐ oK�ð ¨Íd¹uB�« —«b�
 ¨WKŁU2 ÕË— w�Ë ÆwÐU−¹ù«Ë ¡UM³�« U¼UMF� w� …UO(UÐ ÕdHK�
 »dG*UÐ q¹“«d³�« dOHÝ ¨`{«Ë ÕU(SÐ WLKJ�« VKD¹ Ê√ Àb×¹
 ¡Uł t½√  —uC(« d³�¹ w� ¨©d¹U�  «œ«d²Ý« w�Ëœ uJ¹—b¹d�®
 ·UA²�ù« ‰uC� tF�b¹ ¨WMÝ s� d¦�√ cM� «dz«“ …d¹uB�« v�≈
 q¹“«d³�UÐ Èdš√ WM¹b� 5ÐË UNMOÐ tÐUA²�« WDI½ bMŽ ·u�uK�
 w�  t²BIÐË  ÊUJ*UÐ  dNÐQ�  ¨ÊË“U�_UÐ  å…d¹uB�«ò  UNLÝ≈
 t²OK¹“«dÐ  s�  ¡eł  nA²J¹  Ê√  w�  U³³Ý  p�–  ÊU�Ë  ¨a¹—U²�«
 qBMIK� —«œ bł«uð vDF� vKŽ n�Ë 5Š ¨w�¹—U²�« vMF*UÐ
 Y×³�«  bFÐ  t½√Ë  ¨dAŽ  lÐU��«  ÊdI�«  cM�  WM¹b*UÐ  wK¹“«d³�«
 ¨WÐ—UG� r¼ q¹“«d³�« œuN¹ s� W¾*UÐ 20 s� d¦�√ Ê√ v�≈ q�uð
 vKŽ «uE�UŠ „UM¼Ë ÊË“U�_« WIDM� w� «ËdI²Ý« rN³Kž√ Ê√Ë
  «œUŽË  vIOÝu�Ë  UÝU³�Ë  ö�√®  WOÐdG*«  WO�UI¦�«  rN²¹u¼

Æ©WOM¹œ
 ÊUłdN�  s�  …dýUF�«  …—Ëb�«  w�  W¹uI�«   UE(«  w½UŁ
 WÐUý   U�UÞ  ·UA²�«  jI�  fO�  ¨åWO�KÞ_«   UO��b½_«ò
 d¹bð X½U� w²�« ¨©WMÝ 12®  wFKI�«  WKON½ WKHD�« q¦� ¨…bŽ«Ë
 U¼d¹bð®  ”U�  ¡U�½  WOFLł  W�d�  5�d²;«  —U³J�«  WJM×Ð
 ¨©ÍdLŽ vHDB� –U²Ý_«Ë wŽU³��«  w�¹—œù«  Â«d�≈  …bO��«
 ¡UL��«  t²³¼Ë  Íu�   uBÐ  Êu×K*«  »dÞ  w�  w½Už√   œ√Ë
 d¦�_  oOHB²�UÐ  UN�  nI¹  —uC(«  XKFł  ¨WKzU¼   U�Uš
 V½Uł  v�≈  qHD�«  UNK−š  w�  W�—Už  w¼Ë  ¨ozU�œ  l³Ý  s�
 vKŽ ·eF¹ u¼Ë lÞUI*«  iFÐ UNF� œœd¹  ÊU�  Íc�«  UNIOIý
 5OIOÝu*« W�d� ·UA²�« jI� fO�Ë ÆÊULJ�« W�¬ Ë√ ·b�« W�¬
 W�¬  vKŽ  ·“UF�«  W�Uš ¨”bI�«  s�  5�œUI�«  œuNO�«  WÐ—UG*«
 ’dŠ  Íc�«  u¼Ë  ¨X½«Ëœ—Uð  s�  Áb�«Ë®  åwHO�  œUO�≈ò  ÊULJ�«

وقف أبناء للحياة من أصول 
مغربية يهود، ولدوا 

بالقدس، وكبروا في دولة 
إسرائيل، وتعلموا في 

مدارسها، وألن لهم سندا 
ثقافيا مغربيا أصيال، ولهم 
رأي أحرار في التعبير عنه، 

وقفوا كي يغنوا بذات 
الصوت وبذات القوة في 

الحرارة أغنيات عربية 
خالدة ممجدة للحرية من 

أجل القدس وفلسطين

كانت أصابع فنانة مدينة 
غرناطة (من مواليد 

1980) تكاد تسبقها 
في خواء الفضاء لتستل 
القوة من السماء كي 

توصل الفنانة بجوارحها 
كلها ما توده من 

جمال في األداء وهي 
تغني األغاني الخالدة 
للفالمينغو األندلسي 
اإلسباني، وكانت بحة 
الصوت الرهيبة جماال 

تمنح لألنثى تلك 
أن تكون سيدة

 vKŽ  ÊULJ�«  W�¬  ·eF¹Ë  —«d�SÐ  ÁbKÐ  vIOÝu�  tLOKFð  vKŽ
 ¨©n²J�« vKŽ fO�Ë W³�d�« vKŽ Í√ WO��b½_« W�ü« »dÞ WI¹dÞ
 UNK� W�dH�« qFł Íc�« ¨å—u� ÍdLŽò u½UO³�« W�¬ vKŽ ·“UF�«Ë
 ¨…dJ²³�  WI¹dDÐ  sJ�  wÞU½dG�«Ë  W�ü«  »dÞ  ·eŽ  w�  `−Mð
 ‰u×¹  b�  U2  ¨WO��b½_«  WOÐdG*«  WI¹dD�«  vKŽ  “U−K�  »d�√
 t�U�√ `²H¹Ë tF−A¹Ë tOL×¹Ë tLŽb¹ s� błË «–≈ qLF�« p�–
 q� w� …bz«— WOIOÝu� WOÐdG� WÝ—b� `³B¹ Ê√ WO*UF�« ‚U�¬
 b³Ž ÃU(« «d²��—Ë_ WO�UF�« WO�«d²Šù« ¨jI� fO�Ë ÆŸUI�_«
 ¨‰u¹dÐ bL×� –U²Ý_« ÊUMH�« WÝUzdÐ …dONA�« f¹«d�« .dJ�«
 nO�Ë ¨åUM�u� ¡UL��«ò ‰uI½ UM½√ u� ULJ� XŽbÐ√ UMK� u� w²�«
 bÐUF�«  dO³Ž  WÐUA�«  WÐdD*«   «u�√  nA²J½  UM²KFł  UN½√
 Íc�«Ë  ¨f¹—UÐ  s�  ÂœUI�«®  uKž«“uÐ  ÊUL−MÐË  w−Š  Ê«Ëd�Ë
 WO��b½_«  WOÐdG*«  w½Už_«  ¡«œQÐ  t�eK¹  Áb�«Ë ÊU�  nO� vJŠ
 «u×³B¹  Ê√  q³�  ¨tM�  ÊË—bM²¹  t�U�—  qFł  U2  ¨ÁdG�  cM�
 ÊuJK²1 ô U� pK²1 t½_ U�½d� w� tÐ 5³−F*« —U³� s� ÂuO�«
 WMO�— W�Uš W�—UA� rŁ ¨©WOÐdG*« WO�UI¦�« t²O�uBš s�
 ¨Íd¹uB�« rOŠd�« b³Ž wÐdG*« »dDLK� WLOI�« WO�UŽË WFO�—Ë
 uKŽË  WO�«d²Š«Ë  W½U�—  ¨…d¹uB�«  w�  „UM¼  «dš¬  ÊU�  Íc�«
 qFł U2 W�ü« »dD� lO�d�« ¡«œ_« Vł«u� ôU¦²�«Ë wM� VF�
 ¨jI�  fO�Ë  ÆÆ‚œU�  b²2  oOHB²Ð  ö¹uÞ  t�  nIð  WŽUI�«
 WÝUzdÐ WO½«uD²�« WO��b½_« w½UL�L²�« W�dH� WšœU³�« WKOK�«
 w�UÐ sŽ nK²�� ·eF�« YOŠ ¨w�d�_« 5�_« bL×� –U²Ý_«
 w�  nK²��  ¨WOÞUÐd�«Ë  WOÝUH�«  WO��b½_«  WOÐdG*«  ”—«b*«
 WO�ULA�« ·Ëd(« Ã—U�� w�Ë wý«u²�« W�— w�Ë ÊULJ�« dŁ√
 wzUMG�« ¡«œ_« YOŠË ¨dO³F²�« w� Õu{u�«Ë ‰uÞ_« b*«  «–
 X−ý«uðË  œUBð w²�« ¨‰öO�√ VM¹“ WÐUA�« WÐdDLK� lO�d�«
 vKŽ UNz«œ√ w� W³O¼d�«® Êöð√ “«u�½«d� WOÐdG*« WÐdD*« UNF�
 WOMH�«  …d¹b*«  w¼Ë  ·Ëd(«  Ã—U��Ë   uB�«  …u�  Èu²��

ÆÆ©ÊUłdNLK�
 w²�« WE×K�« qÐ ¨tK� p�– jI� fO� ¨W¹uI�«  UE×K�« w½UŁ
 wÐdG*« ÊUMH�« Œ√ sÐ≈® WO½«uD²�« …—UIý ‰öł W�d� UN²FM�
 WO½U³Ýù«  WÐdD*«  WI�—  ¨©…—UIý  ‚œUB�«  b³Ž  qŠ«d�«  dO³J�«
  uB�«  ÊU�  ¨5²K�«u²�  5²KO�Ë  ¨UM¼  Æåw²M¹—u�  ö¹d²Ý≈ò
 ‰UL'«  W�—U)«  ¨f�b½_«  WMÐô  WOM�Ë  WŽË—Ë  ôULł  VO¼d�«
 …dO³J�«  …UDG*«   U{U¹d�«  WŽU�  ‰uŠ  b�  ¨w²M¹—u�  ¨w½UÐd�«
 w��b½_«  sH�UÐ  lO�d�«  w½U�½ù«  ÕdH�«  s�  WK�U�  WFD�  v�≈

 ¨W½UOÝ_«  t²×³Ð  ¨ uB�«   U�Uš  X½U�  ÆlO�d�«  w½U³Ýù«
 ÃU�b½UÐ  ¨5K�«Ë  W�d�«  w�  W¹UG�«  t²OÝU�×Ð  ¨W³O¼d�«  tðuIÐ
 ULK¦� ¡«œ_« w� UNO�U�²Ð ¨œUA½ù« WE( w� wŠËd�« WÐdD*«
 lOL'« qFł b� ¨‰uK(« Ã—«b� w� w�uB�« b³F²*« v�U�²¹
 ¨UIOLŽ XBM*« ¨«bł »œR*« …d¹uB�« —uNLł s�  U¾*UÐ r¼Ë®
 W�UIŁ sŽ W�UÝ— ¨dN³� ◊U³C½« w�Ë ¡U{u{ ôË ZO−{ öÐ
 s� q�U� Õ«dÐ v�≈ Êu−K¹ ¨©…d¹uB�« ¡UMÐ_ WO�uLŽ WO�uKÝ
 ¨Èdš√ …d� qO�UH²�«  «cÐ —dJ²¹ Ê√ qO×²�¹ ¨wMH�« ‰UL'«
 t�ULłË tI�√ qI½ w�  ULKJ�«Ë WGK�« `KHð Ê√ d¦�√ qO×²�¹Ë
 bO�«u� s�® WÞU½dž WM¹b� W½UM� lÐU�√ X½U� ÆlO�d�« w½UÐd�«
 ¡UL��« s� …uI�« q²�²� ¡UCH�« ¡«uš w� UNI³�ð œUJð ©1980
 ¡«œ_« w� ‰ULł s� Áœuð U� UNK� UNŠ—«u−Ð W½UMH�« q�uð w�
 ¨w½U³Ýù«  w��b½_«  uGMO�öHK�  …b�U)«  w½Už_«  wMGð  w¼Ë
 ÊuJð Ê√ pKð v¦½ú� `M9 ôULł W³O¼d�«  uB�« W×Ð X½U�Ë
 ‚ULŽ√ s� Ãd�ð Ê√Ë »U−Žù«  U�U¼ UN� wM×Mð Ê√Ë Æ…bOÝ
 W�d²A� …—U³Ž ÊuIKD¹ s¹c�« 5łdH²*«  Ušd� t�u�« ‚ULŽ√
 W³×LK� lO�— dðË vKŽ X�eŽ pKð …bO��« Ê√ vKŽ U½«uMŽ ¨åtK�«ò
 œUŠ oOHBð w� UNK�  WŽUI�«  XH�Ë 5ŠË ÆrNKš«Ëœ w� sHK�
 ö¹d²Ý≈ X½U� ¨ŸUDI½« öÐ ozU�œ 10 s� d¦�_ Zý«u²� q¹uÞ
 WO½U³Ýù« WO��b½_« WOIOÝu*« w²M¹—u� WKzUŽ WKOKÝ® w²M¹—u�
 qO½uÐ—U� «—Ë—√ w¼ …dONý uGMO�ö� WB�«— UN�Q� ¨…dONA�«
 ö−š wM×Mð ¨©w²M¹—u� wJ¹d½≈ dONA�« »dD*« u¼ U¼b�«ËË
 Èd�O�« U¼b¹ XF�— ·UD�½« WE( w�Ë ¨UNO�P� ú1 l�b�«Ë
 WK³� qÝdð UN½√ u� UL� ¨¡UL��« v�≈ UN³K� vKŽ UN²F{Ë Ê√ bFÐ
 sŽ 2010 d³Młœ 13 Âu¹ w�uð Íc�« „UM¼ U¼b�«Ë ÕËd� VK�

ÆWMÝ 58 dLŽ
 ¨5²KzU¼ ¨5²¹u� 5²E( ÂU�√ dÞU)« v�M¹ Ê√ sJ1 q¼
 åWO�KÞ_«   UO��b½_«ò  ÊUłdN*  …dýUF�«  …—ËbK�  ¨Ác¼  q¦�
 ‰u�√ s� W¹œuN¹ WÐdD�Ë wMOD�K� »dD� ¡UMž WE( Í√®
 ö¹d²Ý≈ ¡UMž WE( rŁ ÆWHOKš qOÝ—U�Ë “ËdO� w½Už_ WOÐdG�
 WKOÞ  ÊUłdNLK�  ¨WKOKł  WOÐdG�  …bOÝ  n¹dAð  ¨©w²M¹—u�
 WFO�d�« WOIzUŁu�« UN²Þdý√ ÷dŽ ‰öš s� ¨Àö¦�« tðUŠU³�
 Włd�*« w¼ ¨lO�— wM� w�ULł qLF�Ë ¨WOIOŁuð WO�¹—Uð WLOI�
 v�M¹ Ê√  dÞU�K�  sJ1 q¼ ÆøwMO½Uł «e¹≈  W¹œuNO�«  WOÐdG*«
 `¹b�®  Àö¦�«  UN²Þdý√  XKJý bI�  Æøv²Š t�  “u−¹  q¼  ¨p�–
 ¨s�e�« w� dš¬ dH�� W�—U� WE( ¨©‰u³D�« ‚œ Ø“ËdD*« ØÕËd�«

 rÝu� ‰öš s� »dG*UÐ WO³FA�« WO�uB�« a¹—Uð UMF³²ð YOŠ
 ÊdI�« s�  UMOF³��« w� Êu¼—“ WM¹b0 Êu¼—“ f¹—œ« Íôu�
 ‚œUB�« b³Ž ÃU(« 5Ð ‚öð ‰Ë√ WB� UMF³²ð ULK¦� Æw{U*«
 ¨„u� rO¹UŠ wÐdG*« ÂUšU(« l� ¨1978 WMÝ f¹—U³Ð …—UIý
 Æå“ËdD*«ò » ·ËdF*« .bI�« w��b½_« wÞU½dG�« À—ù« ¡«œ_

ÆÊUłdN*« w� Èdš√ W�—UH� WF²�  UE( pKð X½U�Ë
 w¼Ë s¹e(« ¨åw²M¹—u� ö¹d²Ý≈ò  u� ‰«e¹ ô ¨U� ÊUJ� w�
 ¨…d¹uB�«  ¡ULÝ  w�  UO�UŽ  ÈœUB²¹  ¨qŠ«d�«  U¼b�«Ë  włUMð
 5Š  ¨lO�d�«  w½U�½ù«  nGA�«   «cÐ  „UM¼  ”—«uM�«  Áœœdð

∫WKzU�  œœ—
ÆÆvK³¹ ô Íc�« Í“UJŽ U¹ò

 UI�U� TÞUý w� q�— W³Š q¦� rKFðQÝ
ÆÆÃu*« VMł wA9 XM� nO�

Æ‰U�d�« XL� w� d³�√Ë
¨UI�U� ‚«c0 p³Š√

wðUOŠ —U×³Ð U�Ëœ jO;« q�d�« X½√
„bI²�√

©™®ÆåÆÆ…UO(« WLz«b�« Ê«dO¦K� åw�Ë√ò  «¡«b½ bI²�√Ë

∫g�U¼
Í—uÞU��« e¹eŽ qO�e�« Áe$√ WOMž_« Ác¼ lDI� WLłdð ©™®

 ÊUłdN* …dýUF�« …—Ëb�«
 åWO�KÞ_«  UO��b½_«ò

ÆÆ…d¹uB�UÐ‰UL'« WŽUM� w� `KH¹ 5Š »dG*«

جوق عبد الكرمي الرايس من فاسجوق التمسماني من تطوان

إيستريال مورينتينيتا الكيام رفقة آميت كوهني ببيتهما بالقدس والعلم املغربي في غرفة اجللوسإيزا جانيني

من ندوات املهرجان التي ترأسها آندري أزوالي

ملصق املهرجان

الفنان الفلسطيني ماهر ديبة رفقة املطربة اليهودية 
من القدس نيتا الكيام يغنيان «منتصب القامة أمشي»
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