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محاضرة

أوديب
في المقهى

الثقافة الخليجية رهينة المحبسين

الملح اآلخر ال يزال مغيّبًا
ضمن حلقة نقاشية
بعنوان «منطقة
الخليج العربي في ظل
المتغيرات اإلقليمية»،
تناول األكاديمي باقر
سليمان واقع التغيّرات
من زاوية ثقافية

حكيم حرب عودة إلى مختبر الرحالة
تصويب
ُ
أردن ـي ــن ك ـثــر وج ـ ــدوا ف ــي مـقـهــى «الـفـيـنـيــق»
يسحب المسرحي

سباق

باسم النبريص

في سن الخامسة عشرة ،حني
ماتت ّ
جدتهاّ ،
تعرفت إليثيا
ّ
بارا إلى ذلك الشيء الذي يدعى
ّ
«الروح» .وظل هذا الشيء على
غموضه القديم بالنسبة إليها
حتى وصلت السبعني .باملقابل،
ّ
تعرفت إلى جسدها في سن
ّ
الخامسة عشرة وظل جسدها
على غموضه القديم بالنسبة
إليها حتى وصلت السبعني أيضًا.
وإليثيا ّ
بارا ال ينتهي عجبها أبدًا:
تزور املستشفى ،فيفهم األطباء
ً
علل جسدها إال قليال .وتزور
الكاهن فيفهم علل روحها حتى
بشكل أعمق من الطبيب .الطبيب
ينظر باستخفاف لكالم الكاهن،
والكاهن يبادله الشعور نفسه،
ً
ْ
وإن مداورة .فكيف ذلك؟
ّ ّ
ّ
والحال ،أن جسد إليثيا بارا ظل
طوال  55سنة (طويلة ككابوس
وقصيرة كحلم) ،في جانب،
وظلت ُ
روحها في آخر.
فإلى متى؟ أمس احتفلت ابنتاها
وأحفادها الخمسة بعيد ميالدها
الـ  .71ثم غادروا ،فبقي البيت
ّ
خاويًا عليها ،وراحت تفكر في
َ
الجانبني.
جسر يصل
بعد استغراق في الشيء األسود
الذي كان تحت ناظريها وهي
جالسة في الشرفة ،صرخت:
«وجدتها» .كان الشيء األسود
ببساطة هو َ
العجل الخلفي
لبسكليت حفيدتها كارمن،
تستخدمها الفتاة في عطل
الصيف ملا تزورها.
ّ
همست إليثيا ّ
بارا لنفسها بتأثر:
«جسدي في جانب ،وروحي
في جانبّ .
وعلي أن ألعب ّدر َاج
مسافات طويلة بينهما .أيروقك
هذا الشقاء في مثل عمري يا
ربي؟» عصفت الريح فسعلت ،ثم
قامت لتشاهد حالة الطقس على
التلفزيون.

متابعة

األردني الحكاية من
منبتها القديم في
التراجيديا اإلغريقية،
ويتيح لجمهور المسرح/
المقهى التدخل وإعادة
صياغة األحداث
غسان مفاضلة
ّ
عمان ـ ّ

ب ـ ـعـ ــد أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ربـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ــرن ع ـلــى
مغامرته األولى مع مسرح املقهى،
يعود املخرج األردنــي حكيم حرب
( )1966مع عرضه الجديد «ليلة سقوط طيبة»
إلى املقهى ،الذي جعل منه حاضنًا لتقويض
ال ـ ـجـ ــدار ال ـف ــاص ــل ب ــن املـ ـس ــرح وال ـج ـم ـه ــور،
بمسرح تفاعلي مغامر في
ومنطلقًا للنهوض
ٍ
اشتباكه مع الناس في أماكن وجودهم.
عودة املخرج واملمثل حرب الذي سبق له إدارة
مـهــرجــان املـســرح األردنـ ــي ،ومـســرح الشباب،
ومسرح الطفل ،إلى مسرح املقهى مجددًاُ ،ت ّ
عد
ً
وصال لتجربته املسرحية التي بدأها وانقطع
ّ
عنها في مقاهي عمان وشوارعها وساحاتها
العامة ،قبل نحو ربــع قــرن ،حــن ّأســس فرقة
«م ـخ ـت ـب ــر ال ــرح ــال ــة املـ ـس ــرح ــي» مـ ــع ف ـنــانــن

لعبة المرايا

الثقافي آنذاك ،محطتهم األولى التي انطلقوا
منها خارج صاالت العرض املغلقة ،ليجوبوا
ب ـع ــده ــا امل ـق ــاه ــي وال ـ ـش ـ ــوارع ف ــي ال ـعــاص ـمــة
واملحافظات األردنية.
إصراره املتواصل على تفعيل دور املسرح في
محيطه االجتماعي ،وإيجاد مخرج النحسار
ع ــاق ـتــه م ــع ال ـج ـم ـهــور داخ ـ ــل إط ـ ــار الـنـخـبــة
واملهرجانات املوسمية؛ دفع حرب الذي ُعرف
بأعماله املسرحية التجريبية املغايرة ملألوف
املـشـهــد األردنـ ــي ،إل ــى إع ــادة إح ـيــاء مشروعه
ّ
املتجدد مع «ليلة سقوط طيبة» التي
القديم
ُ
تواصل عروضها الدورية مساء كل أربعاء في
مقهى «أوتاد» الثقافي في جبل اللويبدة.
امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى اإلغـ ــري ـ ـقـ ــي
ّ
سوفوكليس قبل نحو  2500ع ــام ،تخلصت
ّ
فــي حلتها الـجــديــدة مــن شكلها ومحتواها
الكالسيكيني؛ إذ قام املخرج الذي سبق له أن
ّقدم العديد من األعمال املسرحية الكالسيكية
ـور مـ ـ ـع ـ ــاص ـ ـ ٍـر وث ـ ـي ـ ــق ال ـص ـل ــة
ض ـ ـمـ ــن مـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ٍ
بتراجيديات املشهد العربي ،بــإعــادة تأليف
املسرحية من جديد ،فوضع احتماالت مغايرة
مل ـجــرى س ـيــاقــات أحــداث ـهــا ومـشــاهــدهــا التي
تحركت بني رواد املقهى وبمشاركتهم ،ضمن
إطار «الكوميديا السوداء» وعلى طريقةٍ أقرب
إلى «الكباريه السياسي».
ل ــم ي ـتــوقــف م ـخ ــرج امل ـســرح ـيــة ف ــي إنـتــاجـهــا
ال ـجــديــد ،عـنــد تـحــريــرهــا م ــن شـكـلـهــا الـقــديــم
فـحـســب ،بــل ذه ــب إل ــى مــا هــو أبـعــد مــن ذلــك،
ّ
املتحدرة
حني جعل من «ليلة سقوط طيبة»

منذ ظهوره في التسعينيات والمخرج األردني حكيم حرب (نابلس،
 )1966يستكشف في كالسيكيات المسرح واألساطير بوصفها
ـدم
مـــرآة الــواقــع المعاصر .قـ ّ
وأعدها
أعماًال عديدة كتبها
ّ
وأخــرجــهــا وم ـثّــل فيها أيضًا.
كانت «المتمردة واألراجوز» أولى
ثم أتبعها
مسرحياته عام ّ ،1992
بـ «هاملت يُصلب من جديد»،
و»مــاكــبــث» ،و»عــصــابــة دليلة
والزيبق» (الــصــورة) ،و»ملهاة
عازف الكمان» ،و»كوميديا حتى
الموت» و»جلجامش».

مسقط ـ عبديغوث

من العرض ،تصوير :عيسى أبو عثمان

مـ ــن أس ـ ـطـ ــورة «أودي ـ ـ ـ ـ ــب» مـ ـ ّ
ـرويـ ــة م ـســرح ـيــة
تـفــا ّعـلـيــة ،ومـفـتــوحــة عـلــى تـبــايــن مستويات
التلقي لدى رواد املقهى؛ إذ جعل منها مزيجًا
مركبًا بني مسرح الحكواتي ،ومسرح بريشت؛
االن ـف ـعــال والـتـشــويــق امل ـصــاحــب لـلـحـكــواتــي،
وهدم «الجدار الرابع» عند بريشت ،من خالل
مشاركة ّ
رواد املقهى في العمل املسرحي.
اإلس ـقــاطــات الـتــي سحبها حــرب مــن منبتها
القديم في التراجيديا اإلغريقية ،إلى موطنها
ّ
الجديد في راهنها العربي ،تجلت في تقويض
كل ما أشيع عن قتل أوديب ألبيه وزواجه من
أمــه؛ كــل ما في األمــر ،أن هناك مؤامرة قامت
ب ـهــا املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ب ـق ـيــادة «ك ــري ــون»
واملؤسسة الدينية بقيادة الكاهن «تريزياس»
بهدف اإلطاحة بنظام أوديب واحتالل عرشه
وتـشــويــه صــورتــه أم ــام الـشـعــب .وال يـتــوانــى
ّ
التقمصات العربية
«كــريــون» في واح ــد ٍة من
الــراه ـنــة ،عــن تـهــديــد شـعـبــه ،إن لــم يصطفوا
معه في الحفاظ على عرشه ،بإبادة كل شيء
«ي ــا شـعــب طـيـبــة الـعـظـيــم ،قــات ـلــوا مـعــي ضـ ّـد
العصابات القادمة من الخارج .قاتلوا معي،
أو ّسأحرق طيبة وأبيدها عن بكرة أبيها».
تدخل رواد املقهى في سير أحداث املسرحية،
ومحاولة تغيير بعض مساراتها التي رسمها
م ـخ ــرج ـه ــا وم ـم ـث ــل ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا الــرئ ـي ـس ـيــة
«ك ـ ــري ـ ــون» ح ـك ـي ــم ح ـ ــرب ن ـف ـس ــه ،ج ـ ــاء بـفـعــل
السياق التفاعلي الــذي حمله النص واألداء

جعل منها مزيجًا مركبًا
بين مسرح الحكواتي
ومسرح بريشت
مسرح المقهى استكمال
لتجربة حرب في السجون
التي عرض فيها

الـتـفــاعـلـيــان للمسرحية .لــم يـغــرق الجمهور
ً
في سبات اإليهام الرومانسي الــذي عــادة ما
ّ
تخلقه عناصر العرض املسرحي من إضاءة،
وموسيقىّ ،وأزي ــاء ،وديـكــور ومكياج ،والتي
جـ ــاءت مـتـقــشـفــة وم ـك ـشــوفــة وغ ـي ــر مـكـتـمـلــة،
بوصفها عناصر طبيعية من مؤثثات املقهى.
املسرحية
وهو ما ساهم في تحويل جمهور
ّ
ّ
إلــى شريك فاعل فــي الـعــرض؛ يقكر ويتدخل
ً
ّ
ويغير ،بــدال من استسالمه
ويشارك ويحتج
إلى الوهم الذي ينشد التطهير العاطفي الذي
ّ
ي ـع ــززه الـنـمــط الـتـقـلـيــدي ل ـلــدرامــا املـســرحـيــة
والتلفزيونية والسينمائية العربية ،وهو ما
يجعل مــن الــدرامــا ،بحسب مخرج املسرحية

«أداة لتخدير الجمهور وإبعاده عن قضاياه
ال ـجــوهــريــة وامل ـص ـيــريــة ،وم ـن ـعــه م ــن تـطــويــر
قدراته الذهنية والتحليلية».
املسرح إيقاظ للعقل ،وليس مخدرًا له ،يقول
ح ــرب لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» رائ ـيــا أن املـســرح
ل ـيــس أف ـي ــون ــا ،ب ــل م ـن ــارة نـهـضــة وح ـض ــارة،
وعلى املسرح أن ال ينشغل في إغــراق املتلقي
بوهم الحكايا ،بقدر ما عليه أن يتعمد إيقاظ
الجمهور مــن غفوته كلما شعر باستغراقه
العاطفي الواهم« :ليس املهم أن نقنع املتلقي
بأن ما يراه هو الحقيقة ،وال أن ندفعه للبكاء
ٌ
سهل وس ـ ٌ
ـاذج .واأله ــم هــو أن
والـضـحــك ،هــذا
نثير التفكير داخل العقول ،وهذا هو الهدف
األسمى للمسرح».
الـ ـع ــودة إل ــى «م ـس ــرح امل ـق ـهــى» انـطـلـقــت عند
حــرب ال ــذي عمل مختبره املـســرحــي الـجــوال،
أيـ ـض ــا ،ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـس ـج ــون األردنـ ـي ــة
بـهــدف أنسنة العقوبة الــواقـعــة على الـنــزالء،
ُ
من مغامرة التجريب التي تفضي عنده إلى
اقتحام املجهول في ساحات العالم ومالعبه،
«العالم الذي يمثل لنا ميدان إثارة في صراع
اإلن ـس ــان مــع حـقـيـقـتــه ،ومـحــاولـتــه املـسـتـمــرة
لنزع القناع عن وجــه الحياة» .من هنا بدأت
فـكــرة إح ـيــاء مـشــروعــه املـســرحــي ،خــاصــة مع
مآالت حال املسرح العربي اليوم ،في محاولةٍ
م ـنــه ل ـت ـحــريــك ب ـح ـيــرتــه الـ ــراكـ ــدة ،وت ـقــويــض
الجدار الذي يفصله عن الجمهور.

عواصم الثقافة العربية لقب يلهث بين المدن

صفاقس ـ العربي الجديد

ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـ ــم ت ـ ـح ـ ـقـ ــق ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة
«صفاقس ..عاصمة الثقافة العربية »2016
 التي اختتمت فعالياتها الجمعة املاضيّ
ً
 مــا كــان مــأمــوال منها .ليس األمــر متعلقًابــاإلشـعــاع الـعــربــي ،فـهــذا مطمح بعيد ،بل
حتى إشعاع التظاهرة بني بقية الفعاليات
التونسية لم يكن في املستوى.
ّ
عـلـيـنــا أي ـضــا أن ن ـتــذكــر أن امل ـشــرفــن على
ّ
«صفاقس» طمحوا في بداياتها أن يحرروا
الـ ـثـ ـق ــاف ــة مـ ــن ه ـي ـم ـن ــة ت ــون ــس ال ـع ــاص ـم ــة،
وآخ ـ ــرون ح ــاول ــوا تـحــريــرهــا م ــن اإلشـ ــراف
املباشر ل ــوزارة الثقافة .طموحات لــم تجد
مــا يــدعـمـهــا عـلــى أرض ال ــواق ــع ،فــالـتــذبــذب
اإلداري (ت ـغـ ّـيــرات فــي الـلـجــان واملـشــرفــن)

وض ـع ــف ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة (ف ــي
ثاني أكبر املدن التونسية) ،وقلة االهتمام
اإلعــامــي (املتمركز فــي تونس العاصمة)،
وروتـيـنـيــة األف ـك ــار املـقـتــرحــة ،كلها عــوامــل
إشعاع التظاهرة.
أجهضت كل أمل في
ّ
لـعــل االخ ـت ـتــام نـفـســه يـلــخــص ك ــل ال ـ ــدورة،
حيث اقتصر على حفل موسيقي في ساحة
باب ّ الديوان في صفاقس .حفل أثثه كل من
املغني التونسي صابر الرباعي واملصرية
ّ
أنغام ،وهو خيار ّ
تصور
يعبر هو اآلخر عن
جاهز حول الثقافة ،قرأ فيه البعض محاولة
أخ ـيــرة فــي إس ـعــاف جـمــاهـيــريــة الـتـظــاهــرة
ببرمجمة أسماء مثل الرباعي «ذي اإلشعاع
العربي» وابن مدينة صفاقس.
ف ــي م ــا ع ــدا ذلـ ــك ،أل ــم ي ـكــن أجـ ــدى التفكير
ـام للتظاهرة؟ وهــو أمــر يجري
في
تقييم عـ ٍ
ٍ
تحاشيه تقريبًا من جميع األطراف املشرفة
عـلــى الـتـظــاهــرة؛ س ــواء الـلـجـنــة املـشــرفــة أو
جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة ،أو وزارة الثقافة
ال ـتــون ـس ـيــة ،وك ــذل ــك اإلع ـ ــام الـ ــذي وبـحـكــم

بدا واضحًا
أنه من الصعب االبتعاد
باألحداث الثقافية خارج
العواصم

على استحياء ،حضر البعد الثقافي في
الحلقة النقاشية «منطقة الخليج العربي
في ظل املتغيرات اإلقليمية» ،التي عقدت
ف ــي م ـس ـقــط ي ــوم ــي الـ ـث ــاث ــاء واألرب ـ ـعـ ــاء
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ف ـي ـم ــا ه ـي ـم ـن ــت املـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
ّ
السياسية واالقتصادية على جل األوراق
املـ ـق ــدم ــة ،بـ ــل وعـ ـل ــى أس ـئ ـل ــة ون ـق ــاش ــات
ّ
الحضور الكبير الذي يبدو أنه متعطش
ّ
متغيرات
للحديث عن «املسكوت عنه» في
املنطقة ،إال في املتغيرات الثقافية.
الـحـلـقــة الـتــي نظمها «ال ـن ــادي الـثـقــافــي»
بــالـتـعــاون مــع «مــركــز دراسـ ــات الخليج»
فــي جــامـعــة قـطــر ،وش ــارك فيها باحثون
وأك ــاديـ ـمـ ـي ــون أك ـ ـ ــدوا ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــم أن ــه
آن األوان ،بــل ربـمــا تــأخــر الــوقــت ،فــي أن
يفكر الخليجيون بـصــوت مـسـمــوع إزاء
القضايا امللحة التي أصبحت تشغل بال
«الــرأي العام» ،وال تجد إجابات واضحة
م ــن املـشـتـغـلــن بــالـسـيــاســة واالق ـت ـص ــاد،
«فــالـنـفــط عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ف ــي أضـعــف
مستوياته والغالء في أعلى مستوياته،
وكـ ــذا م ـس ـتــوى «ال ـب ـط ــال ــة» ،واألن ـظ ـم ــة ال
تريد توسيع املشاركة الشعبية في اتخاذ
ال ـق ــرات املـصـيــريــة ،وال ت ــزال ت ـمــارس مع
ش ـعــوب ـهــا ال ـس ـيــاســة ال ـقــدي ـمــة نـفـسـهــا»،
ب ــل ون ـب ـه ــوا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة االن ـت ـق ــال إلــى
مــرحـلــة ج ــدي ــدة تـتـمــاشــى م ــع املـتـغـ ّـيــرات
ال ـتــي تـشـهــدهــا املـنـطـقــة ،خـصــوصــا بعد
موجة «الربيع العربي» .ما يعنينا هنا،
أن الـبـعــد الـثـقــافــي ،ب ــدا وكــأنــه دي ـكـ ٌ
ـور أو
مجرد كومبارس أو شبح ّ
يؤدي دوره ثم
يختفي ،فــي مــا عــدا مــا جــاء فــي مناقشة
ال ــورق ــة ال ـعــابــرة ال ـتــي قـ ّـدمـهــا األكــاديـمــي
باقر سليمان من «مركز دراسات الخليج»
بعنوان «تحديات العمل الثقافي في دول
مجلس التعاون الخليجي».
أش ـ ـ ــار س ـل ـي ـم ــان فـ ــي ورق ـ ـتـ ــه إل ـ ــى مـكـمــن
املعضلة فــي املتغيرات الخليجية ،وهي
ت ـغ ـي ـيــب ال ـث ـق ــاف ــة م ــن امل ـش ـه ــد ال ـ ـعـ ــام ،إذ
يــرى أنــه «حــن ال تتماهى الـسـيــاســة مع
الثقافة فإنها تكون في الغالب مفترسة
وم ـت ـ ّ
ـوح ـش ــة ومـنـفـلـتــة م ــن ع ـقــال ـهــا ،ومــا
نـ ـشـ ـه ــده ح ــولـ ـن ــا م ـ ــن ان ـ ـف ـ ـكـ ــاك ال ـن ـخ ــب
الـسـيــاسـيــة ع ــن الـثـقــافــة مــؤشــر خـطـيــر»،
مـطــالـبــا بـ ـ «أن ـس ـنــة الـثـقــافــة ومـشــاركـتـهــا
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ،م ــن خــال
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـث ـقــافــة وه ــو اسـتـثـمــار
للمستقبل ال نرى مــردوده املباشر ،فيما

تــريــد ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
م ــردودًا مـبــاشـرًا ،لــذلــك تـنــزع فــي تمجيد
االس ـت ـث ـمــارات االق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة
وهي استثمارات سريعة النتائج ،لكنها
في املقابل تأتي بنتائج مدمرة».
أكــد سليمان أيـضــا على أن «الـثـقــافــة في
الخليج سابقة للسياسة واالقتصاد قبل
عـصــر ال ـن ـفــط ،وق ــد ســاهـمــت ف ــي تشكيل
قـيــم املجتمع الـتـقـلـيــدي ،بــل إن االهـتـمــام
ال ـش ـع ـب ــي س ــاب ــق أيـ ـض ــا ع ـل ــى االه ـت ـم ــام
ال ــرسـ ـم ــي ب ــالـ ـثـ ـق ــاف ــة» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ــى أن
االهتمام الرسمي بها يأتي فقط من خالل
محاولة التقاطع مع السياسي والديني
َ
الـلــذيــن يتعاضدان فــي تهميش الثقافة،
وما وقوف الديني في وجه إدراج الفنون
ٌ
ً
الحديثة مثال في املنهج املدرسي إال مثال،
وم ــا تشجيع الـسـيــاســي لـثـقــافــة بعينها

كاملوسيقى الكالسيكية وسباقات الهجن
ورياضة الصيد بالصقور إال مثال آخر».
تشير الورقة إلى أن املتغيرات االقتصادية
الـ ـح ــالـ ـي ــة أوج ـ ـ ـ ــدت لـ ـك ــل مـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي
والـ ــدي ـ ـنـ ــي حـ ـج ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي تـهـمـيــش
الثقافة ،فثمة أمور أكثر إلحاحًا لإلنسان
ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــن ال ـث ـق ــاف ــة وامل ـث ـق ـف ــن ه ــذه
األيـ ــام ،لتبقى الـثـقــافــة رهـيـنــة املحبسني
السياسي والديني وتــدور في فلكيهما،

االهتمام الشعبي
بات يسبق االهتمام
الرسمي بالثقافة

عبر حضورها الباهت والذي ال لزوم له،
وهــي التي تحضر كهامش ال مــن ،حتى
فــي هــذه الحلقة النقاشية التي أقيمت -
يــا للمفارقة  -فــي «ال ـن ــادي الـثـقــافــي» (ال
السياسي أو االقتصادي).
مفارقة أخرى ذات داللة هي أن محاضرة
باقر سليمان لــم تجد مــن يعلق عليها
مــن ال ـح ـضــور .لعلها إشـ ــارة عــن غياب
امل ــواطــن ال ــذي يعيش مـتـغـ ّـيــرات بشكل
فعلي ،فيما تعيشه النخب السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى التنظير
و»الـ ـك ــام ال ـك ـب ـيــر» ،الـ ــذي ال ي ـســد رمــق
اإلن ـس ــان الـخـلـيـجــي ،الـ ــذي وج ــد نفسه
ب ـع ــد ع ـ ــدة عـ ـق ــود مـ ــن «ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـتــي
عـمــادهــا اإلن ـســان» ،وبـعــد عجز «ال ــدول
الريعية» في ظل «مدن امللح» عن البحث
عن «ملح آخر» .قد تكون الثقافة وحدها
ً
شكال من أشكال هذا «امللح اآلخر».

مقطع من عمل لـ رقية البلوشي

فعاليات

عبرة صفاقس التي ال يريدها أحد
اختتمت تظاهرة
«صفاقس ..عاصمة
الثقافة العربية »2016
أول أمس دون أن تلبّي
ّ
المستوى األدنى من
تطلّعاتها .عوامل
كثيرة ساهمت في
هذا اإلخفاق

من مدينة صفاقس العتيقة ،تصوير :زاهر كمّ ون
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ت ـمــركــزه ف ــي ت ــون ــس ال ـعــاص ـمــة ك ــان ط ــوال
الـتـظــاهــرة فــي الـغــالــب مـجـ ّـرد نــاقــل لبرامج
الفعاليات وما صاحبها من تذبذب.
فــي كــل ه ــذا ،قــد ال تـكــون «صـفــاقــس» سوى
ضحية واق ــع الـثـقــافــة الـعــربـيــة بشكل عــام،
فمنذ سنتني  -وبـعــد أن تنقلت «عاصمة
الـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة» مـنــذ  1996عـلــى جميع
العواصم اإلداري ــة للبلدان العربية  -بدأت
«جامعة الــدول العربية» في منح التنظيم
ملدن غير عواصم.
ومنذ تجربة «قسنطينة  ،»2015بدا واضحًا
أن ــه م ــن ال ـص ـعــب جـ ـدًا االب ـت ـع ــاد ب ــاألح ــداث
الثقافية خارج العواصم ،تلك التي احتكرت
لعقود كل شيء ّ
معبرة عن مركزية متسلطة،
بحيث أن إيقاظ املــدن األخــرى كــان يحتاج
لجهد طويل النفس ،وليس إسقاط تظاهرة
ٍ
ضخمة تمتد على أشهر طويلة عليها.
ألــم يكن أجــدى بحث سبل لتوفير مسارح
وقاعات سينما وغيرها من محامل الفعل
ال ـث ـقــافــي؟ أو عـلــى األقـ ــل تــوفـيــر تـظــاهــرات
قريبة من الناس وتخلق في نهاية الــدورة
جمهورًا محتضنًا للثقافة؟ هـكــذا ،لــم تكن
صـفــاقــس س ــوى م ـحــاولــة فـبــركــة واح ــة في
صحراء كبيرة ،وسينتقل  -بداية من اليوم
( 20آذار /م ــارس)  -لقب «عاصمة الثقافة
العربية إلى مدينة األقصر املصرية ،ثم إلى
الـبـصــرة الـعــراقـيــة فــي  ،2018دون أن يبدأ
أحد في تقييم ّ
جدي لتظاهرة عمرها اليوم
أكثر من عشرين عاما ،وهل كان لها إضافة
ملموسة على الحياة الثقافة العربية.

يُلقي الفنان اللبناني سعيد بعلبكي عند السابعة من مساء الخميس المقبل،
محاضرة بعنوان ذكريات الحجارة ،في متحف «سرسق» في بيروت .يتناول
بعلبكي تجربته في الطباعة الحجرية ،كما يتطرق إلى عالقته بالتاريخ وسلسلة
مؤلفاته التي حملت عنوان البراق وبحثه المستمر في حياة الفنان الفلسطيني
األلماني يوسف عبو.
تتواصل حتى يوم غد الثالثاء ،فعاليات مهرجان الوتر الخامس في «المؤسسة
العامة للحي الثقافي -كتارا» في الدوحة ،وتجمع بين العروض الموسيقية
المتخصصة حول تاريخ آلة العود .من أبرز العازفين
وورش العمل والندوات
ّ
المشاركين :بشير الغربي وندى محمود من تونس ،ويوسف عباس من العراق،
وسرحان أيتن من تركيا ،ومهند نصر من سورية.
يتواصل مهرجان دي كاف /وسط البلد للفنون المعاصرة ،الذي انطلق أول
تتضمن المشاركات الدولية
أمس في القاهرة ،حتى األول من نيسان /إبريل المقبل.
ّ
عروضًا أدائية ومعارض ألشكال الفن المعاصر المختلفة إلى جانب عروض
سينمائية ومسرحية وموسيقية .ومن أبرز الفرق العربية المشاركة مشروع ليلى.

تنطلق أيام معرض تونس الدولي للكتاب يوم الجمعة ،في  24من الشهر
الجاري ،ويتواصل حتى الثاني من نيسان /إبريل المقبل في «قصر المعارض»
بالعاصمة التونسيةُ .تطلق الدورة  33من المعرض ثالث جوائز جديدة ،واحدة
لـ أدب الطفل والثانية ألفضل ناشر تونسي ،أما الجائزة الجديدة في مضمونها
فهي ألفضل كتاب عن الفن.

