
ويحرس  ملكوته  من  الحرية،  روح  فيه  حلت 
خــطــوات اإليــطــالــيــن مــن بــعــده وكـــل البشرية 
مـــن حـــولـــه، مـــن خــــال جــمــلــة مـــن اإلرشـــــــادات 
ــثــــال والــقــصــص الــتــعــلــيــمــيــة عـــن كيفية  واألمــ
انتزاع الحقوق والعيش بكرامة من أجل حياة 
بن  والعدل  واملــســاواة  الديمقراطية  تحكمها 

األفراد. »أصرخ بها عاليا«. يقول سافيانو.
ســافــيــانــو ـ الـــذي ال يــحــتــاج ألن يــصــرخ كونه 
ــائـــل اإلعــــــام الـــكـــبـــرى فـــي إيــطــالــيــا  مـــدلـــل وسـ
ــر عـــلـــى وتـــــر حــاجــة  ــيــ ـ لـــعـــب فــــي كـــتـــابـــه األخــ
اإليـــطـــالـــي لـــبـــزوغ إلــــه جــديــد يــمــده ببوصلة 
للنجاة، ويعطيه خــارطــة لخاص روحــه من 
الــرجــعــيــة والــعــنــصــريــة واملــيــزوجــيــنــيــة  أدران 
والفاشية وغيرها من الشياطن املنتشرة في 
اليسار  يــراهــا ســوى مثقفي  العالم، والــتــي ال 
اإليــطــالــي عــلــى غـــرار ســافــيــانــو... »شــيــاطــن« 
 والذي ال يرى 

ً
من أمثال ماتيو سالفيني مثا

ســوى سياسي  املؤدلجن  غير  املراقبون  فيه 
عــــادي، لــكــنــه يــمــثــل الــوجــه الــجــديــد للفاشية 
وعودة لزعيمها بينيتو موسوليني بالنسبة 
لــلــيــســار اإليــطــالــي وأتــبــاعــه الــذيــن يعتبرهم 
ــافــــووكــــو مــــؤلــــف كــتــاب  بــيــيــتــرانــجــيــلــو بــــوتــ
»سالفيني و/أو موسوليني« )2020( »النواة 
االنعكاسات  حبيسي  لإليطالين  التمثيلية 

ــــن جـــعـــلـــوا مــــن ســالــفــيــنــي  ــذيـ ــ ــة« والـ ــيـ ــرطـ الـــشـ
التهديد األكبر على املجتمع املدني.

وكتاب بوتافووكو يستوحي عنوانه من كتاب 
باوند  لعزرا  موسوليني«  و/أو  »جيفرسون 
الذي يقارن فيه الشاعر األميركي بن رئيس 
التاريخي.  الفاشية  وزعيم  املتحدة  الــواليــات 
ـــر  ــحـــافـــي واملـــفـــّك ــا الـــصـ ــا فـــعـــلـــه أيــــضــ ــ وهــــــو مـ
اإليــطــالــي بــيــيــتــرانــجــيــلــو بــوتــافــووكــو عــاقــدًا 
يغا« 

ّ
مقارنة بن موسوليني وزعيم حزب »الل

: »كيف يمكننا أن نقارن بن 
ً
اليميني متسائا

الفاتنة األزلية ريتا هيوارث وأي امرأة أخرى، 
أشـــبـــه بشخصية  أن مــوســولــيــنــي  مـــن حــيــث 
الشبيه  وسالفيني  كاريزماتية،  هوليوودية 
»إنــفــلــونــســر« على  - عــلــى أحـــســـن تــقــديــر - بـــ
مواقع التواصل االجتماعي من نوعية إليترا 

المبورغيني«.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن زعــيــم الــيــمــن الــــذي يــحــاول 
رجيم  كشيطان  له  الترويج  اإليطالي  اليسار 
الجحيم(  بوزير  بالفعل  به سافيانو 

ّ
لق )وقــد 

يبدو مثيرًا للسخرية مقارنة بإبليس الديانات 
الحكومية  غير  املنظمات  غــرار  على  الكبرى، 
الــتــي يــتــم الــتــرويــج لــهــا فــي املــقــابــل كمائكة 
الــعــمــلــيــة بــأســرهــا  فــــإن  تــســيــر عــلــى األرض، 
تظهر رغــبــة عميقة لـــدى مــفــّكــري الــيــســار في 
األركــان  أديــان جديدة مكتملة  لكتابة  العودة 
الــرب، وهو  بعد أن أعلن الغرب رسميا مــوت 
ما نلمسه من خال محاولة تماهي هؤالء مع 
كل تفاصيل سرديات الديانات الكبرى. فنجد 
سافيانو في كتابه األخير يتخذ له 12 حواريا 
ملرافقته في إنجيل »أصرخ بها عاليا« بوجود 
شخصيات قد تبدو مفاِجئة كغوبلز أو يهوذا 
االسخريوطي الخاص بنبي إيطاليا الجديد.

لــكــن األغـــــرب مـــن كـــل هــــذا وذاك هـــو مــحــاولــة 
الشياطن  تطرد  معاصرة  بتعاويذ  الــخــروج 
فــي  مــمــثــلــة  ــم  ــالـ ــعـ الـ ــن  عــ الــــشــــريــــرة  واألرواح 
لــغــة »الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة«، بــاإلضــافــة إلــى 
تمارس طقوسها جماعيا على غرار  عبادات 
الركوع على ركبة واحدة لضحايا العنصرية 
في  البرملانات  وفــي  الرياضية  املقابات  قبل 
افتقدها  الغرب  أن  يبدو  دينية  شبه صلوات 
في الفضاء العام وها هو يحاول العودة لها 

تحت مسميات مختلفة.
»هــل ستعود أوروبــا للبحث عن الــرب« هكذا 
اإليــطــالــيــة في  arte بنسختها  قــنــاة  لــت  تــســاء
إعــانــهــا الــدعــائــي عــلــى فــيــســبــوك قــبــل عــرض 
الفيلم الوثائقي »الغرب با رّب« في نيسان/ 
أبـــريـــل املـــاضـــي، والـــــذي وقـــفـــت فــيــه املــخــرجــة 
الــتــي  ــة  ــيـ الـــداخـ الــــشــــروخ  عــلــى   Felixa Tissi

أمل بوشارب

»كل ما أريده هو أن أعطيك خارطة... 
». يكتب روبيرتو سافيانو )1979( 
ــرخ بها  ــ لـــقـــارئ كــتــابــه األخـــيـــر »أصـ
عاليا« )بومبياني، 2020(. »كل ما أريده هو 
أن أعطيك خارطة... بوصلة«. يكّرر سافيانو 
فــي موضع آخــر مــن الفصل األول املعنون بـ 
لــك، أيها  »الــخــارطــة«: هــذه الكلمات أوجهها 
القارئ... سواء أكان عمرك خمس عشرة سنة، 
ثــمــانــي عـــشـــرة. أو حتى  أو ســـت عـــشـــرة، أو 
ســبــعــن ســنــة«. يــواصــل ســافــيــانــو: »ال يهم. 
 أم امرأة، هذا أيضا ال يهم 

ً
وسواء أكنت رجا

على نحو مــا... كل ما أريــد فعله هو أن أريك 
ما ال ترى«.

بهذه الكلمات املتماهية مع روح اإلله الخبير 
البصير، يفتتح أحد أشهر صحافّيي إيطاليا 
فـــي الــعــقــد األخـــيـــر الــِكــتــاب الــــذي تــضــّمــن في 
الحرية  أبـــرز شــعــارات  أزيـــد مــن 500 صفحة 
والـــعـــدالـــة واإلنــســانــيــة، واضـــعـــا شــبــه إنجيل 
ملريدي اليسار في إيطاليا حيث بدأ سافيانو 
»يسوع الطفل«  كتابه بمشهد له وهو يقف كـ
من أمام بوابة مدرسته، بينما يتلبس الراوي 
ـ الكاتب نفسه ـ صوت الرب، يراقب ابنه الذي 

هـــل أصــبــحــت إيــطــالــيــا تــعــيــش عــصــر »األخ 
األكــبــر« والــتــرويــج  لــأســوأ مــا دام يعّبر عن 
وجــهــة نــظــر الــســلــطــة أو »الـــنـــظـــام«، بتعبير 

الصحافي اإليطالي أليساندرو سالوستي؟
صحيح أن الصحافة اإليطالية تعد، بحسب 
تقرير Worlds of Journalism Study، الصادر 
عام 2019 عن »منشورات جامعة كولومبيا«، 
األقـــل حــيــاديــة عــلــى اإلطــــاق فــي أوروبــــا من 
حيث أنها تميل في أغلبها إلى اليسار، كما 
أن نــكــهــة الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســاحــة 
الــنــشــر غــــدت هـــي الــطــعــم الـــطـــاغـــي عــلــى كل 
ــدارات الــــدور الــكــبــرى )وحــتــى الــصــغــرى  ــ إصــ
الطامحة للصعود(، على نحو يثير شبهات 
الواحد  الــرأي  أقرب لسيناريوهات  سلطوية 
في ظل األنظمة الشمولية، وهــو األمــر الذي 
ر منه املثقفون اإليطاليون بصوت 

ّ
أخذ يحذ

ــيـــان عــلــى صفحاتهم  خــافــت فـــي أغــلــب األحـ
الخاصة في فيسبوك، على غرار ما أدلى به 
الشاعر اإليطالي فينتشنتزو ماسكولو قبل 
ينذر  السياسية  الصوابية  »انــتــشــار  أشــهــر: 
بــالــتــأثــيــر عــلــى الـــفـــن، وتــجــريــده مـــن حريته 
 الواقع من 

ّ
وتطلعه للتعبير عن كل ما يحف

تنّوع، هذه أبسط مبادئ التعبير الفني«.
لكن مــا هــو مــؤكــد أن األصــــوات املــعــارضــة ال 
بــالــضــرورة  أن تحصل  مــوجــودة دون  زالـــت 
»اصــــرخ بــهــا عــالــيــا«،  ـــ عــلــى تـــرويـــج كـــتـــاب كــ
الذي اكتسح وسائل اإلعــام قبل أشهر على 
الصادرة  أبــالــغ«،  »أحيانا  روايــة  العكس من 
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه لــلــصــحــافــي اإليــطــالــي 
»رواية  بـ األمــر يتعلق  دامــا، ألن  سالفاتوري 

سرديات الالصوابية 
السياسية

في كتابه األخير، »أصرخ بها عاليًا«، لعب الكاتب اإليطالي روبيرتو سافيانو على وتر 
حاجة شعبه لبزوغ إله جديد يمده ببوصلة للنجاة ويُعطيه خارطة لخالص روحه 

من أدران الرجعية والعنصرية والميزوجينية والفاشية وغيرها من الشياطين المنتشرة 
في العالم، والتي ال يراها سوى مثّقفي اليسار اإليطالي

يُنذر انتشار 
الصوابية السياسية 

بالتأثير على الفن 
وتجريده من 

حريته وتطلعه 
للتعبير عن كل ما 
يحّف الواقع من 

تنّوع

شبهات سلطوية أقرب لسيناريوهات الرأي الواحد في األنظمة الشمولية

ثورة صامتة على روايات 
المينستريم في إيطاليا

تعيش إيطاليا حالة من 
التكريس الثقافي للفكر 

اليساروي

بات األدب الذي يعّري 
الواقع غير مرغوب فيه 

من دور النشر

المثقفون  فيه  يخط  الذي  الوقت  في 
المكرّسون في إيطاليا - ومنهم روبيرتو 
كتابات   - كتابه(  غالف  )الصورة  سافيانو 
حق  تمنحهم  ومكرورة،  »مرسكلة« 
اجتراح الخطيئة والربوبية في آن، يضع 
بلغة  يحفر  أدبًا  العميقة  إيطاليا  كتّاب 
جريئة في صلب الواقع اإليطالي، بعيدًا 
الصوابية  ولغة  القديسين  هالة  عــن 
يزال  ال  األدب  أن  تؤكد  أعمال  المخاتلة. 
المجتمعات  مرآة  هو  يبقى  أن  بد  وال 
الحقيقية، وناقوس الوعي فيها وليس 

أناجيل السلطة المزيفة. 
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ممدوح عزام

ُيخّير كريون أنتيغونا، في مسرحية سوفوكليس التي أخذت االسم ذاته، 
له، أن تعتذر عن الفعل الذي قامت به، وتقّر 

ّ
بني أمرين: األول، وهو ما يفض

بأنها لم تكن تعلم شيئًا عن األمر الذي أصدره بمنع دفن جثامني املقاتلني 
الكالب، ومن  العراء كي تلتهمها  أعــداءه، وتــرك جثثهم في  الذين اعتبرهم 
عَدم ألنها خالفت األوامر. ماذا عليها أن 

ُ
بينهم أحد شقيقيها، والثاني أن ت

تقول أو تفعل؟ هل تختار االعتذار، فتعيش، أم تختار الرفض فتعدم؟ يميل 
انتصارًا  األول،  املوقف  اتخاذ  إلى تشجيعها على  املوقف  ذلك  القارئ في 
للحياة، غير أن سوفوكليس يدفع بها نحو الخيار الثاني، أي أنها تختار أن 
تموت. ترفض أنتيغونا أن تعتذر عن قيامها بدفن شقيقها، وتقّدم درسًا 

للطاغية في أخالق اإلنسان الحقيقي.
ان: فلو تخّيلنا أنها اختارت أن تعتذر، فما الذي 

ّ
تلك هي فكرة الكاتب الفن

سيبقى من املسرحية؟ ال شّك أّن مصير هذه البطلة التراجيدية العظيمة، 
ه، كان قد آل إلى املحو.

ّ
ومصير املسرحية، أي الفن كل

املــواقــف،  هــذه  مثل   بفضل 
ً
عــاّمــة الفن  أو يستمر  املسرحية،  هــذه  تستمر 

اختارت  فلو  املسرحية،  أو  الــروايــة  كتب 
ُ
ت كيف  هنا  سوفوكليس  منا 

ّ
يعل

أنتيغونا االعتذار، ملاتت املسرحية، وانتهت القصة، ومات املسرحي. ربما 
ر في ذلك أيضًا خارج النص.

ّ
كان الطاغية كريون يفك

من  للهرب  أو  للخالص،  منفذًا  لنفسه  يتيح  أن  أراد  املستبد  ذلــك  أن  يبدو 
يــرغــب فــي إنهاء  ابــنــة أخــتــه، كــان كــريــون  أنتيغونا  الـــذاكـــرة، قبل أن ينقذ 
الحكاية؟ ربما هو املستبد الوحيد في التاريخ الذي أدرك أخطار الحكايات، 
لدينا مسرحية  كــانــت  مــا  فيها.  البقاء  مـــأزق  مــن  نفسه  ص 

ّ
يخل أن  وأراد 

نناقشها فيما لو ذهبنا في هذا االتجاه. األخطر من ذلك أنه كان حرمنا من 
ر طاغية مثل كريون، 

ّ
النقاش في أدوار البشر أيضًا، فبقدر ما نهتّم بم يفك

ر إنسان مثل أنتيغونا. 
ّ
ننشغل أيضًا بما يفك

 يمنح الطاغية أي فرصة للنجاة من لعنة التاريخ، 
ّ

لكن سوفوكليس قّرر أال
 تالحقه إلى األبد. هذه هي الحكمة العميقة من 

ّ
تلك اللعنة التي سوف تظل

 إلى املوت الجسدي، 
ّ

دفع أنتيغونا إلى الرفض، فموقفها ال ُيفضي بها إال
بينما هي تعود إلى الحياة األدبية بوصفها الشخصية املكتملة )قال والتر 
التاريخ  الوحيدة في  الشخصية  إنها  والفلسفة«  »التراجيديا  كاوفمان في 
التي ال تعيبها شائبة(، وفي املواجهة مع كريون يفشل هذا في أن يكون نّدًا 
 بالخزي، حني ال يسمح 

ً
ال

َّ
لها من الناحية األخالقية، يدخل إلى التاريخ مجل

ص من تبعات 
ّ
له الكاتب بالعثور لدى بطلة املسرحية على أي أمل كي يتخل

قراره الجائر. 
في أنتيغونا يكاد املتفّرج، أو القارئ في حالتنا، يشفق على الخصم، على 
املستبّد الصغير املنتقم، ال على البطلة التي تواجه مصيرها ببسالة نادرة 
املخّيلة،  مــن  أو  أمــام شخصية مــن ورق،  ــنــا 

ّ
أن الحياة والكتب. صحيح  فــي 

غير أنها سوف تتجّسد عبر التاريخ اإلنساني في آالف البطالت واألبطال 
ع 

ُّ
التوق املعنى هي  بهذا  أنتيغونا  ينحنوا.  أن  أنــاس رفضوا  الحقيقّيني من 

الفني ملآل أولئك الذين لن تذكرهم كتب التاريخ.
)روائي من سورية(

حياة الشخصيات

مشهد

فعاليات

ــة بــعــد عــقــود  ــيــ تــعــيــشــهــا املــجــتــمــعــات األوروبــ
ــراج الـــرب رســمــيــا مــن الــحــيــاة الــعــامــة،  مــن إخــ
ليجد اليسار اليوم نفسه أمام واجب أخاقي 
يــفــرض عليه مــد الــعــالــم بــخــرائــط وبــوصــات 
وتعويذات وصــلــوات وركــعــات ووقــفــات تفيد 
املـــبـــتـــدئ فـــي طــريــقــه نــحــو الـــحـــريـــة وتـــرشـــده 
الــذي نولد  لتحقيق إنسانيته في هذا العالم 
فيه وحيدين مع شياطن الفاشية، لكن ليس 

من دون ِعظات سافيانو ورفاقه املقدسة.
بمعركتهم  اليسار  فتية  فــاز  أن  فبعد   )...(«
في الجامعة سنوات الستينيات، ها هم اآلن 
يقفون وهم في منتصف العمر ليملوا على 
الجميع ما هو صائب وما هو خاطئ، ما هو 
التنوع  مقبول ومــا هو غير مقبول. وباسم 
واملـــــســـــاواة وكــــل األمــــــور الــجــمــيــلــة، الــكــثــيــر 
الكلمات  بــهــذه  مــن األمـــور السيئة تــحــدث«. 
ـــص الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي ســتــيــفــن فـــراي 

ّ
لـــخ

الشهيرة   The Munk Debates نــدوات  ضمن 
اليسار  استئساد  مــن  موقفه   ،)2018 )دورة 
فـــي الـــعـــالـــم والـــحـــمـــولـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــتــي 
»الصوابية السياسية«. وفي الندوة  تحيط بـ
ـــشـــرت وقــائــعــهــا الحـــقـــا ضــمــن كــتــاب 

ُ
الـــتـــي ن

الكاتب  يصف  هكذا  سياسيا«.  صائبة  غير 
 Società Editrice Dante روايته الصادرة عن
نفسه  يــصــف  الــــذي  فــالــصــحــافــي   ،Alighieri
بالروائي املستقل يؤكد أنه ال يكتب روايات 
فعمَّ  الكبرى،  النشر  دور  تطلبها  مينستريم 
نتحدث؟ في روايته التي تقع في 181 صفحة 
ال يــقــف دامــــا كــقــديــس فـــي مــشــهــد افــتــتــاحــي 
يــلــيــق بــاألنــبــيــاء واملـــرســـلـــن عــلــى غــــرار ابــن 
إقليمه سافيانو )فكا الصحافين يتحدران 
وإنما  إيطاليا(،  جنوب  كامبانيا،  إقليم  من 
كوغد ساخط على عالم تحكمه املادة: »أكره 
مواعديهم...  عن  يتأخرون  الذين  األشخاص 
البشر مكانتهم  بقية  أن  هــذا ال يعني   ،

ً
مها

أكبر في عيني. لكن املتأخرين عن مواعيدهم 
هـــم الـــشـــر املـــطـــلـــق«. الــبــطــل بــضــمــيــر املــتــكــلــم 
يعّري نفسه كمهني با قلب، مع كل رذائله 
أمام قارئ يريد أن يدلف إلى نفسية املدربن 
الرياضين الشخصين الذين يتعاملون مع 

أثرياء روما ومشاهيرها.
ــا بــعــد روايــتــه  فــي هـــذه الـــروايـــة، يــأخــذنــا دامـ
الصاالت  إلــى عالم  »بيوت لإليجار«  األولــى 
ــان الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، حيث  ــ الــريــاضــيــة وإدمــ
الــنــرجــســيــات املــتــضــخــمــة، وعــــوالــــم الــتــحــيــز 
الجمالي. االتجار في املنشطات، والجراحات 
ــة اكـــتـــئـــاب شــبــكــات  ــتــــازمــ الــتــجــمــيــلــيــة، ومــ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـــــدور الــــروايــــة في 
ــا، مــركــز الـــبـــورجـــوازيـــات الــثــريــة  ــ شــمــال رومـ
ــس الــعــاقــات اإلنــســانــيــة مــن أجــل 

ّ
حــيــث تــدن

شهوة الظهور والسلطة.
أمل...

السياسية هل نحن في طريقنا  »الصوابية 
 ،Oneworld Publications( الــجــنــون؟«  نــحــو 
ــرأة  الـــيـــســـاري بــكــل جـ الـــكـــاتـــب  2018( وقــــف 
اليمن في أن يكون له مكان ليعّبر  مع حق 
فــيــه عــن رأيــــه. »لــــدي أصـــدقـــاء كــثــر يعملون 
فــي أحد  كــانــت  الــتــي  الجامعة  الجامعة.  فــي 
األوقـــــــــات ســـاحـــة قـــتـــال حـــيـــث كـــــان الــيــســار 
اليمن  لــه، نجد فيها  يحاول أن يجد مكانا 
هو من يناضل اليوم ألجل ذلــك... ومن املهم 

أن يفعل ذلك«.
وإن كـــان هـــذا هـــو حـــال األكــاديــمــيــا الــغــربــيــة 
بالكام/الصراخ  اليسار  استئثار  عصر  في 
وفرض لغته األحادية، فما هو حال الساحة 
األدبية والنشر فيما يخص حرية التعبير عن 

مواقف مخالفة عن اإليديولوجيا املهيمنة؟
قبل أيام قليلة خرجت الصحافية اإليطالية 
كيارا جانيني في بث مباشر ـ مسحته الحقا 
على  تتأسف  ـ  فيسبوك  على  صفحتها  عــن 
قرار القضاء بعدم إنصافها في وجه املغني 
بــعــد أن حــــاورت زعيم  الــــذي شتمها  فــيــديــز 
بيوغرافيا  ضــمــن  سالفيني  الــشــمــال  رابــطــة 
على  محسوبة  صغيرة  نشر  دار  أصــدرتــهــا 

ــنــــوات. »دار  الــيــمــن املـــتـــطـــرف قــبــل ثــــاث ســ
الــنــشــر الــصــغــيــرة هـــذه اخــتــرتــهــا ألنــكــم أنتم 
قالت  الكبرى«،  النشر  دور  على  يسيطر  من 
جانيني بحسرة قبل أن تقرر مقاضاة جميع 
وسائل اإلعام التي نقلت خبر تبرئة فيديز 
دون إيـــراد أقــوالــهــا. وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن 
ل املغني فيديز في السياسة في الفترة 

ّ
تدخ

ــا يـــزعـــج اإليــطــالــيــيــن  ــرة، لــيــس هـــو مـ ــيــ األخــ
 في 

ٍّ
بقدر ما تقض مضجعهم فكرة أنه مغن

النقاد  يعد بحسب  فيديز  أن  ذلــك  األســـاس، 
الـــفـــنـــيـــن مــــن أســــــوأ مــــا أنـــجـــبـــت املــوســيــقــى 
ــة ومـــــع ذلـــــك فـــهـــو يــنــعــم بــتــرويــج  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
إعامي خرافي من وسائل اإلعــام الوطنية. 
فــهــل أصــبــحــت إيــطــالــيــا تــعــيــش عــصــر »األخ 
األكــبــر« والــتــرويــج  لــأســوأ مــا دام يعّبر عن 
»الـــنـــظـــام« بتعبير  أو  الــســلــطــة  نــظــر  وجـــهـــة 

الصحافي اإليطالي أليساندرو سالوستي؟
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

إطاللة

ال أحد يأتي.. ال أحد هناك عنوان معرض للكاتب والمخرج المسرحي صالح القصب مثل وغد ساخط على عالم تحكمه  المادة
الماضي ويُختتم مساء  العراقيين« ببغداد األحد  الفنانين  )1945(، افتُتح في »نقابة 
غٍد السبت. يضّم المعرض اثنين وستين عمًال يوثّق خاللها عالقة اإلنسان باضطراب 

الزمن كما رآها خالل تجربته المسرحية الممتّدة لخمسين عامًا.

تقيم فرقة ستوريز ــ جسور للتقاليد اللبنانية حفًال افتراضيًا عند التاسعة من مساء 
تأّسست عام 2018  التي  المجموعة  »أراتوك«. تعزف  المقبل عبر موقع  الجمعة 
األوروبية،  والفولكلورية  العربية  الشرقية  الموسيقى  بين  مازجًة  مقطوعاتها 

وتتألّف من زياد األحمدية )عود(، بهاء ضو )رق(، ومنير َمْهمالت )تشيللو(.

مساء  من  التاسعة  عند  اإلسكندرية،  في  الوهاب«  عبد  محمد  »مسرح  يستضيف 
الذي  العمل،  يشارك في  أشرف عزب.  للمخرج  سيد درويش  السبت، مسرحية  غٍد 
يتناول سيرة الموسيقار المصري )1892 - 1923(،  لقاء سويدان، وميدو عادل، ورشا 
سامي، ويد جبر، وعالء الحريري، ويوسف عبيد، وهو من تأليف السيد إبراهيم 

وإنتاج فرقة أنغام الشباب. تستمر العروض حتى 15 من الشهر الجاري.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل،  الثالثاء  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  يُعرض، 
الحميد شومان« بعّمان فيلم الذئاب )2019( للمخرج المكسيكي صموئيل كيشي. 
يتناول العمل قصة طفلين يسافران مع والدتهما إلى الواليات المتحدة بحثًا عن 
حياة أفضل، لكن ظروف عملها القاسية تجعلهما يقضيان وقتهما يراقبان العالم 

من خلف النافذة.

تصويب

محمد األسعد

ـــل األنــــدلــــس املـــفـــقـــودة، 
ّ
ـــشـــك

ُ
ت

حــــــســــــب الــــــفــــــهــــــم الـــــعـــــربـــــي 
الشاعر  رؤيــة  مهاد  للفقدان، 
ــة،  اإلســـــبـــــانـــــي، ابـــــــن غــــرنــــاطــ
فــيــديــريــكــو غــارســيــا لــوركــا، 
الــشــعــريــة. فــهــو يــســتــعــيــدهــا 
يــتــلــّمــســهــا  يـــســـتـــنـــقـــذهـــا،  أو 
ــــزن مــقــيــم فــــي أغـــانـــي  فــــي حـ
الغجر، وزوايا األزقة القديمة، 
والـــخـــوف املــقــيــم فـــي األنــهــار 
ــتـــون،  ــيــــاض الـــزيـ واآلبــــــــار وغــ
أن  يمكن  مــا  وبــذلــك يستنقذ 
املاثلة  األنــدلــس  جوهر  يكون 

في ثقافته. 
جـــمـــلـــة  إلـــــــــى  الــــتــــفــــتــــنــــا  إذا 
ــي تــضــيــع  ــتـ األنـــدلـــوســـيـــات الـ
 فـــي الــثــقــافــة الــشــعــريــة 

ً
عـــــادة

ــة، ومــــنــــهــــا تـــجـــربـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
»أنــــدالــــوســــيــــا« ذاتــــهــــا )كــمــا 
ـــــنـــــطـــــق فـــــــي اإلســـــبـــــانـــــيـــــة( 

ُ
ت

تواجهنا مفارقة غريبة، فهي 
في  نسغ  إلــى  ت 

َ
تحّول تجربة 

ــثــقــافــة اإلســبــانــيــة،  شـــجـــرة ال
العربية،  الثقافة  في  واندثرت 
 مــن اســتــعــادات لــأنــدلــس 

ّ
إال

بوصفها فردوسًا مفقودًا. 
االســتــعــادة  هــذه  ى 

ّ
تتخط وال 

أو  ملك  ضياع  على  ر  التحسُّ
مــزرعــة إلــى مــا هــو أبــقــى؛ أي 
ــر عــلــى ضــيــاع تـــراث  الــتــحــسُّ

ثقافي/ حضاري.  
ألــيــس غــريــبــًا أن يــكــون ورثــة 
من  أناسا  وثقافتها  األندلس 
خـــارج دائــرتــنــا الــثــقــافــيــة؟ أن 
تحيا األندلس )أندلس الثقافة 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والـــــــحـــــــضـــــــارة( بـ
الثقافة  إلـــى ذلـــك فــي شــعــاب 
الغربية، وال نجد لها أثرًا في 

نبض وإيقاع ثقافتنا؟
)شاعر وروائي وناقد 
من فلسطني(

حداثة 
بال ذاكرة
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