ثقافة وناس 21
الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

رحيل

مالك علولة ...الشاعر «البدوي» يعود إلى وهران
أوصى بأن يدفن
إلى جانب أخيه الكاتب
المسرحي عبد القادر
علولة ،الذي اغتيل
إبان العشرية السوداء.
ّ
والقاص
الشاعر
والناقد الجزائري انطفأ
قبل أيام خالل إقامة
أدبية في برلين،
بعد عقود أمضاها
في الكتابة والعمل
السياسي ،والمنفى
االختياري في باريس

باريس ــ محمد الخضيري
لم تمهل الحياة الشاعر الجزائري
مــالــك ع ـلــولــة ( 1937ـ  )2015إال 11
يومًا بعد رحيل طليقته آسية جبار.
ال ـش ــاع ــر الـ ـب ــدوي ك ـمــا أح ـ ـ ّـب تلقيب
نفسه ،انطفأ وهو يكتب خالل إقامة
أدب ـ ـيـ ــة فـ ــي بـ ــرلـ ــن ،ع ـل ــى أن ي ـ ــوارى
ال ـثــرى ال ـيــوم فــي وهـ ــران ،ب ـنــاء على
وص ـي ـتــه .أوصـ ــى صــاحــب «ت ـمــاريــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواس» بـ ـ ــأن ي ــدف ــن إلـ ـ ــى جــانــب
أخـيــه الـكــاتــب املـســرحــي عـبــد الـقــادر
علولة ،الــذي اغتيل عــام  1994خالل
ال ـع ـش ــري ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء ال ـت ــي عــرفـتـهــا
الجزائر .انطفأ صاحب «مــدن» بعد
عـقــود أمـضــاهــا فــي الكتابة والعمل
الـسـيــاســي ،واملـنـفــى االخ ـت ـيــاري في
بــاريــس ب ــدءًا مــن ع ــام  .1967مــن قــرأ
لـ ـ ــه ،يـ ـتـ ـح ـ ّـدث عـ ــن ك ـت ــاب ــة م ـت ـط ـل ـبــة،
ولغة أصيلة وخاصة جـدًا .لم يكتب
ل ـل ـشــاعــر االن ـت ـش ــار كـطـلـيـقـتــه آسـيــا
جـ ـب ــار ،الـ ـت ــي رحـ ـل ــت ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع،
وك ــان ــت مـمــن يـطـلــق عـلـيـهــم تسمية
«الخالدين» ،أي أعضاء «األكاديمية
الفرنسية».
كتب على نحو «سري» ،ولم تتعرف
إل ـ ـيـ ــه إال قـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ــن األج ـ ـيـ ــال
الجديدة في بلده الجزائر والبلدان
ّ
امل ـغ ــارب ـي ــة ،ل ـك ــن مــواط ـن ـيــه ي ــدرك ــون
أن ــه مــن مــؤسـســي الـكـتــابــة الشعرية
ّ
فــي الـبـلــد .بــرغــم أن علولة درس في
واح ــدة مــن أرق ــى امل ــدارس الفرنسية
أي  l’école Normale supérieureفي
باريس ،وأن ّ
حبه كان كبيرًا لديدرو،
الــذي أنجز عنه أطــروحــة الــدكـتــوراه
في «السوربون» ،ظل هــواه للبادية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت سـ ـنـ ـيـ ـن ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى.

ْ
«ع ـ ـ ُـروب ـ ــي» ح ـتــى الـ ـنـ ـخ ــاع ...انـتـمــاء
جاهر به ودافع عنه في الحياة وعبر
ش ـ ــذرات م ــن ال ـك ـتــابــة .ول ــد ف ــي قــريــة
عني الـبــرد ،التي تبعد بضعة أميال
عــن سـيــدي بلعباس .طفولة جعلت
قدميه ثابتتني في األرض برغم أنه
س ـي ـغ ــادره ــا ب ـعــد ذلـ ــك إلـ ــى وه ـ ــران.
مــديـنــة كــانــت خـطــوتــه األولـ ــى تجاه
الحداثة.
جـ ـ ــزائـ ـ ــر تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة امل ـض ـط ــرب ــة
س ـي ــاس ـي ــا فـ ــي خـ ـض ــم الـ ـنـ ـض ــال مــن
أجــل التحرر ،لم تمنع أبناء العائلة
الفقيرة من اللجوء إلى املدرسة التي
كانت حينها أداة للولوج إلى طبقات
اجتماعية أخرى.
أخ ـ ـ ــوه األك ـ ـبـ ــر عـ ـب ــد الـ ـ ـق ـ ــادر اخـ ـت ــار
امل ـس ــرح ،بينما وج ــد هــو نـفـســه في
الشعر .شــارك في املسيرات املطالبة

بــاالسـتـقــال وال ـح ــراك الشهير سنة
 .1957درس األدب فـ ــي «ج ــام ـع ــة
ال ـجــزائــر» قـبــل االن ـت ـقــال إل ــى فرنسا
حيث أعــد دك ـتــوراه عــن دي ــدرو .بعد
أربـعــة عقود مــن ذلــك ،وخــال تقديم
إعــادة إصــدار كتبه لــدى دار «بــرزخ»

الحفاظ على تاريخ الجزائر دفعه
إلى نشر كتب مختلفة عن الصورة
ّ
الجزائرية ،قال ساخرًا إنــه كان «في
حـمـلــة ش ـعــريــة» ،كـمــا لــو أن ــه يجيب
ّ
املروجة
على بروباغندا االستعمار
لالحتالل على أنه «حملة حضارية».
هــذا الوعي بــأن الشعر أداة للتغيير
ل ــم ي ــأت م ـتــأخ ـرًا .ه ــا ه ــو يـكـتــب عــام

 1966ف ــي ال ـع ــدد ال ـثــالــث م ــن مجلة
«أنـفــاس» املغربية ،مقدمًا نصوصه
الـشـعــريــة «مـ ــدن»« :أؤم ــن بشعر هو
أساسًا ثــوري .بشعر ُي ّ
غير الحياة».
التقديم حمل بيانًا ملا سيكتب فيما
بـعــد :نـهــايــة مـنـفــى الـشـعــر املـغــاربــي
امل ـك ـتــوب بــالـفــرنـسـيــة .الـقـطـيـعــة مع
دي ـمــاغــوج ـيــة ال ـش ـع ــراء الـتـقـلـيــد ّيــن
والشعر السهل« .أنفاس» التي مثلت
حينها واحـ ـدًا مــن أص ــدح األص ــوات
الـ ـث ــوري ــة والـ ـتـ ـح ــرري ــة فـ ــي ال ـث ـقــافــة
املغاربية ،نشرت ديوانه «مــدن» عام
.1969
بعدها بعشر سـنــوات ،نشر ديــوان
«مـ ـ ـ ــدن ،وأم ـ ــاك ـ ــن أخـ ـ ـ ــرى» ()1979
ل ـ ــدى دار «ك ــري ـس ـت ـي ــان بـ ــورجـ ــوا»
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة .وت ـ ـنـ ــاس ـ ـلـ ــت الـ ـكـ ـت ــب،
مـقــارعــة إلرث الـجــزائــر ،ك ـ «الـحــريــم
ال ـكــولــون ـيــالــي» ( )1981و»ووالئـ ــم
ّ
املـ ـنـ ـف ــى» ( .)2003الـ ـش ــاع ــر املـ ـق ــل
نـ ـش ــر أي ـ ـضـ ــا دواوي ـ ـ ـ ـ ــن «م ـق ــاي ـي ــس
ال ـ ــري ـ ــح» ( )1984و»ال ـ ـ ــول ـ ـ ــوج إل ــى
األجـ ـس ــاد» ( .)2003ال ـح ـف ــاظ عـلــى
تاريخ الجزائر دفعه إلى نشر كتب
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـ ـص ـ ــورة ،ك ــأي ـق ــون ــة
ّ
منسي للمدن الجزائرية.
لتاريخ
ب ـه ــذا ،ات ـخ ــذ امل ـك ــان جـ ــزءًا مـهـمــا من
العملية اإلبداعية والبحث الشعري
لــدى علولة ،الــذي استقر منذ نهاية
الستينات في باريس.
ق ـص ـي ــدت ــه ،ك ـم ــا يـ ـق ــول «ل ـ ــم ت ـك ــن إال
تساؤالت تدفع تجاه سؤال أساسي
ه ــو :لــم الـكـتــابــة فــي ه ــذا الـلـيــل الــذي
يحيطنا بالهشاشة األكبر؟» الختبار
العالم ،واالنتقال بني املنافي ،لترك
قصيدة هي صدى لكل هذه الحياة،
بني القرى واملدن ،وأماكن أخرى.

رقص

مالك العنداري :الدبكة في ركب الحداثة
على خشبة «مسرح
ّ
دوار الشمس»ّ ،
يقدم
ّ
المصمم والراقص
اللبناني عرضه «امرأة
تحت السطر» بإشراف
فني لعايدة صبرا.
عمل يحاول االبتعاد
عن االستعراض
التراثيّ ،
ليقدم لنا
قصة ّ
حب على
الطريقة «الضيعاوية»
بكل ما فيها من
كالسيكيات الفرجة
وحبكتها

منى مرعي
في عمله السادس رقصًا وتصميمًا،
يـقـ ّـدم مالك الـعـنــداري عرضًا بعنوان
«امـ ـ ـ ــرأة ت ـح ــت ال ـس ـط ــر» ي ـت ــراف ــق مــع
عزف حي لزياد األحمدية وباشراف
فـ ـن ــي لـ ـع ــاي ــدة ص ـ ـبـ ــرا .عـ ـل ــى خـشـبــة
«م ـ ـس ـ ــرح م ـ ــون ـ ــو» ،ح ـ ـ ـ ــاول امل ـص ـم ــم
والراقص اللبناني أن يوظف الرقص
الفولكلوري وتحديدًا الدبكة في حلة
ح ــداث ــوي ــة ت ـب ـت ـعــد ع ــن االس ـت ـع ــراض
ال ـ ـتـ ــراثـ ــي امل ـ ـع ـ ـهـ ــود وت ـ ـق ـ ـتـ ــرب أك ـث ــر
م ــن الـ ـس ــرد الـ ـ ــذي ال ي ـت ـع ــدى ُب ـع ـ َـدي
ـث ع ــن ل ـغ ــة مـخـتـلـفــة
ال ـج ـس ـ ِـد الـ ـب ــاح ـ ِ
وال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا امل ـت ـق ـش ـف ــة .ي ـقــدم
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ــراق ـ ــص ق ـص ــة ف ـتــاة
فــي الحقبة العثمانية تقع فــي غــرام
ش ــاب ،عـلــى الـطــريـقــة «الـضـيـعــاويــة»
بكل ما فيها من كالسيكيات الفرجة
وحبكتها :الـحــب مــن الـنـظــرة األولــى
على حبل الغسيل ،دور النسوة وأهل
ال ـض ـي ـعــة ف ــي ث ـنــايــا ال ـق ـص ــة ،ه ــروب
الـشــاب مــن األتـ ــراك ،وق ــوع الـفـتــاة في
ال ـح ـم ــل ،م ـح ــاول ــة إجـ ـه ــاض فــاش ـلــة،
ً
عـ ـ ـ ــودة ال ـح ـب ـي ــب مـ ـحـ ـم ــا بـ ــاألمـ ــوال
ً
ل ـي ـك ـت ـشــف أن ل ــدي ــه ط ـ ـفـ ــا ،اع ـت ـق ــال
األتــراك ألهل الضيعة ،إغــراء الحبيب
ل ــأت ــراك ب ــامل ــال ،وإغ ـ ــراء االب ــن بــاملــال
والـ ـنـ ـه ــاي ــات الـ ـسـ ـعـ ـي ــدة .فـ ــي خـلـفـيــة
ك ــل ح ــدث ،تـظـهــر املـ ــرأة كـمــا ل ــو أنـهــا
العنصر املستضعف مــن قبل الرجل
رغم قوتها في مواقف كثيرة.
هذا النوع من القصص واملشاهد قد
ّ
يحول ما ُيعرف بمشهد كالسيكي إلى
مجموعة من الكليشيهات ،خصوصًا

ّ
ٌ
مشبع بحكايا
أن الجمهور اللبناني
أو مشاهد مماثلة أكــان عبر الــدرامــا
اللبنانية أو الكليبات الغنائية .وهنا
ت ـب ــدو مـهـمــة ال ـع ـن ــداري صـعـبــة منذ
البدء :أن يحافظ عبر الدبكة /التعبير
ال ـج ـســدي وع ـب ــر امل ـعــال ـجــة الــدرام ـيــة
عـلــى الـقـيـمــة الـكــاسـيـكـيــة لتفاصيل
قصته وينأى بها عن الكليشيهات.
ّ
املفارقة أن الـعـنــداري الــذي بحث عن
«ك ـ ـ ــودات» ج ـســديــة مـخـتـلـفــة لـلــدبـكــة
وق ـ ــع فـ ــي فـ ــخ ك ـل ـي ـش ـي ـهــات الـتـعـبـيــر
الجسماني .هكذا ،بدا عدد من املشاهد
مكررًا و déjà vuرغم محاوالت خجولة
لم تبلغ خواتيمها في إضفاء معنى
وب ـعــد آخ ــري ــن ل ــإي ـم ــاءات الـجـســديــة
ً
الخاصة بالدبكة .نذكر مثال مشهد
الخطوات األولى للطفل مع والدته أو
املشهد الــذي يلي إخفاؤه خلف حبل
الغسيل...
كـيــف نـعـ ّـبــر عــن ال ـح ــزن ،عــن مخاض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة ،وع ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األول ـ ـ ــى
للرضيع بواسطة الدبكة؟ كيف يمكن
ل ـهــذا ال ـنــوع مــن الــرقــص الـجـمــاعــي -
الــذي يعتمد الـقــدم ركنًا أساسيًا في
ت ـحــديــد حــركــة ال ـج ـســد وعــاق ـتــه مع
بقعة فضاء ضيقة -أن يرسم لنا حياة
فرد بكل انفعاالتها؟
ليس ذلــك بمهمة سهلة وذل ــك خيار
يـح ـســب ل ـصــالــح امل ـص ـمــم وال ــراق ــص
الشاب .لكن ربما وجب على العنداري
أن يبحث أكـثــر فــي تـلــك األسـئـلــة من
دون اللجوء إلى التعبير الجسماني
كحل ملعظم مشاهده .عليه أن يجيب
فــي عــرضــه وإن جــزئـيــا عـلــى الـســؤال
التالي :هل من املمكن أن ّ
نحمل الدبكة

أب ـع ــادًا وس ـي ـمــات جـســديــة مختلفة؟
وكيف؟
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،أج ـ ــاد ال ـع ـن ــداري
اسـتـخــدام الـسـيـنــوغــرافـيــا واإلض ــاءة
وبعض األكسسوارات لصالح لحظات
فرجة ممتعة بعضها أضحك املشاهد
وأده ـش ــه رغ ــم وقـ ــوع بـعـضـهــا اآلخ ــر
م ـج ــددًا ف ــي ف ــخ الـكـلـيـشـيـهــات .وب ــدا
جليًا أن العرض ارتكز إلى العنداري
ً
وأداء :لعب األخير دور املهرج/
رقصًا
الــراقــص فــي آن معتمدًا على نمط الـ
 ،Burlesqueما أضفى دينامية حركية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي ح ــن ب ـق ــي أداء بــاقــي
عناصر الـفــرقــة متوقعًا فــي تنميطه

الحي الذي ّ
ّ
قدمه
العزف
زياد األحمدية من العناصر األكثر
حساسية وجمالية في العرض

رغ ــم الـبــراعــة والـخـفــة الـلـتــن تمتعت
بهما رومي األسود (لعبت دور الفتاة
وأم الطفل) على سبيل املـثــال .كانت
املوسيقى التي قدمها زياد األحمدية
ف ـ ــي ع ـ ـ ــزف ح ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـخـ ـشـ ـب ــة مــن
العناصر األكثر حساسية وجمالية
في العرض :موسيقى تحيل املشاهد
ع ـل ــى ت ـل ــك األنـ ــامـ ــل ال ـت ــي ت ـن ـقــر عـلــى
العود ،األكــورديــون ،الباص واإليقاع
بــرقــة وه ـ ــدوء ال ي ـخ ـلــوان م ــن إظـهــار
أحـ ــاس ـ ـيـ ــس م ـت ـن ــاق ـض ــة وم ـ ـتـ ــوتـ ــرة.
ّ
ذل ــك أن زي ــاد ك ــان دوم ــا يـعـيــد النغم
إلـ ـ ـ ــى بـ ـس ــاطـ ـت ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى واألج ـ ـ ـمـ ـ ــل.
رغ ــم ص ـعــوبــة وت ـع ـق ـيــد ع ــزف بعض

امل ـق ـطــوعــات (م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـقـنـيــة)
الـتــي ألفها زي ــاد خصيصًا للعرض،
كــانــت املــوسـيـقــى تـنـتـقــل إل ــى مسمع
املـشــاهــد بانسيابية قــل مثيلها ،ما
زاد مــن صـعــوبــة عـمــل املـصـمــم مالك
العنداري الذي أراد أن يذهب بالدبكة
وال ـفــول ـك ـلــور إل ــى أم ــاك ــن ل ــم تبلغها
بعد أق ــدام الــراقـصــن وأجـســادهــم .إذ
ّ
تعود املشاهد والراقص معًا على أن
ترفق الدبكة بنمط موسيقي يعتمد
غــالـبــا اإلي ـق ــاع الـســريــع وآالت الـنـقــر.
وه ـ ــذا خ ـي ــار أي ـض ــا ي ـح ـســب لـصــالــح
البحث الــذي يقوم به العنداري نحو
اسـ ـتـ ـنـ ـب ــاط «كـ ـ ـ ـ ـ ــودات» م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
الرقص الفولكلوري.
فــي كــل األح ـ ــوال ،يـبـقــى «امـ ــرأة تحت
السطر» مسودة عرض تحتاج مزيدًا
مــن الـبـحــث ال ــذي يـجــب أن يستكمله
ال ـع ـن ــداري م ــع ســائــر أع ـض ــاء الـفــرقــة
فــي إطــار نبش لغة جسدية مختلفة
تضفي على الفولكلور ّبعدًا مختلفًا
مــن جـهــة ،وتــوضــح وتـمــن اللحظات
ال ــدرامـ ـي ــة ل ـل ـق ـصــة وال ـ ـنـ ــأي ب ـه ــا عــن
الـكـلـيـشـيـهــات الـجـســديــة واملـشـهــديــة
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى .وهـ ــذا م ـخــاض ال
ب ــد ل ـص ــاح ــب الـ ـع ــرض أن ي ـخ ـت ـبــره.
ّ
ولـلـمـنــاسـبــة ،فـ ــإن ج ـه ــود ال ـع ـنــداري
ُ
ت ـح ـت ــرم رغـ ــم تـخـبـطـهــا ألن ـه ــا تنبئ
ـ اذا مـ ــا اس ـت ـك ـم ـلــت ـ بـ ـ ـ ــوالدة جـنــن
فولكلوري مغاير.
* «ام ـ ــرأة ت ـحــت ال ـس ـط ــر» 20:00 :م ـسـ ًـاء
حـ ـت ــى  22ش ـ ـبـ ــاط (ف ـ ـب ـ ــراي ـ ــر) ـ ـ ـ ـ «دوار
الشمس» (الطيونة ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/391290

