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نقد

أنس العيلة« :عناقات متأخرة» وخانقة
باريس ـ طارق حمدان
عـشــر س ـنــوات هــي امل ــدة ال ـتــي تفصل
ب ــاك ــورة ال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي أنــس
ال ـع ـي ـلــة «مـ ــع ف ـ ــارق ب ـس ـيــط» ()٢٠٠٦
ع ــن م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـج ــدي ــدة «ع ـن ــاق ــات
م ـت ــأخ ــرة» ال ـتــي صـ ــدرت أخ ـي ـرًا بلغة
مزدوجة الفرنسية والعربية عن «دار
الرماتان» الباريسية .إذن هي عناقات
ً
متأخرة فعال ،كان يحول بينها وبني
ال ـش ــاع ــر سـ ـن ــون ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـغــربــة
واملـ ـ ـق ـ ــارع ـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة .سـ ـن ــوات
طويلة في فرنسا كانت كفيلة بجعله
فرنكوفونيًا ،ستغيره كثيرًا ،وستلقي
ظاللها على نصوصه الجديدة ،لكن
من دون املساس بالشعر الذي عثرنا
عليه في مجموعته األولى.
ف ــي «عـ ـن ــاق ــات مـ ـت ــأخ ــرة» ال ـت ــي كـتــب
مقدمتها الـشــاعــر الفرنسي فرانسي
ك ــوم ــب ،وك ـتــب عـلــى غــافـهــا الخلفي
ال ـشــاعــر ال ـفــرن ـســي فـيـلـيــب تــان ـســوال؛
ن ـكــاد نـعـثــر عـلــى املــواض ـيــع الـقــديـمــة
ذاتـهــا :عوالم الحب املفقود والوحدة
والــزمــن ومــآالتــه ذاتـهــا .كلها عناصر
ما زالت رئيسية في نصوصه ،لكننا
سنعثر هــذه امل ــرة على غـيــوم املهجر
امللبدة وسمائها الرمادية ،التي تلقي
بــاملـيــانـكــولـيــا وال ــوح ــدة عـلــى معظم
ن ـصــوص امل ـج ـمــوعــة ،حـيــث تنسحب
األلـ ــوان وتـتـشــوه االب ـت ـســامــات« :كــان
ع ـلــي أن أت ـف ـقــد م ــام ـح ــي ،ك ـل ـمــا فقد
وج ــه األرض لــونــا جــدي ـدًا ،والتشبث
بــابـتـســامــة م ـشــوهــة /ف ــي ه ــذا امل ــدى
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـشـ ــد /بـ ـ ــاألج ـ ـ ـسـ ـ ــاد املـ ــائ ـ ـلـ ــة/
والعناقات املتأخرة» .في هذه األجواء،
ت ـت ـك ـث ــف ال ـ ــوح ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــوص،
ويستحيل الحب إلى حدث لم يحدث
أب ـ ـدًا« :أض ـع ـتــك قـبــل أن ي ـحــدث شــيء
يشبه الحب /وقبل أن يحدث يومًا أن
نفترق» .وحتى إن حدث ،فهو ليس إال
وسيلة للطمأنينة ال أكثر وال أقل« :قد
يأتي الحب من املكان الذي يأتي منه
امللل /وجه يعبر مرآتنا وال يترك أثرًا
أو فراغًا أو صــدى /ثم فجأة نتشبث

سماء المهجر
الرمادية انعكست
ميالنكوليا ووحدة
على معظم النصوص

به /نضع صورته قرب السرير /حيث
يمنحنا مع مرور الوقت /ما يصعب
على حب جارف إعطاءه :الطمأنينة».
ول ــدى الـشــاعــر القتلة هــم بشر مثلنا
أيضًا ،في كل شيء تقريبًا« :يصعدون
الدرج بخفة /ويحملون األطفال على
أكـتــافـهــم /ويحتفلون بــاألعـيــاد على
طريقتنا /ويصغون إلــى املوسيقى..
ويـ ــزرعـ ــون أش ـ ـجـ ــارًا ح ــول ـه ــم /ول ـهــم
أصــدقــاء كسالى /كــرمــاء وثــرثــارون/
يـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــؤون إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــاءات
الـطــويـلــة» .لكن «جريمتهم الوحيدة
أنهم يحرمونا من كل ذلك /حتى وإن
كنا جديرين بكل هذا األلم» .أما نحن
فنشبههم كثيرًا إلى درجة يبالغ فيها
ال ـخ ــال ــق« :ن ـح ــن ك ــذل ــك ل ـنــا م ـخــا ّلــب/
لكن شذبناها مــع الــوقــت /ودهــنــاهــا
ب ــاملـ ـن ــاكـ ـي ــر /رغـ ـب ــاتـ ـن ــا م ـت ـش ــاب ـه ــة/
صــرخــاتـنــا أي ـض ــا /وأج ـس ــادن ــا الـتــي
ت ـ ـحـ ــوي الـ ـعـ ـن ــاص ــر ذات ـ ـه ـ ــا /تـصـلــح
أعضاء للتبادل /هذه شاعرية مفرطة
من خالق الكون».
ويحضر الزمن الذي يفتك بنا بكامل
ثقله وعافيته غير املرئية« :كان أنفك
يـ ـط ــول أم ـ ــام ـ ــك /عـ ـيـ ـن ــاك ت ـت ـس ـع ــان/
ووجـ ـه ــك ت ـت ـب ــاع ــد م ــامـ ـح ــه /ك ــأن ــاك
بالتدريج /تصبح شخصًا آخر ..وفي
كل مرة تقص أظافرك /كنت تتساءل
متى طالت /في غفلة منك» .ويخص
ال ـشــاعــر الـ ـص ــداع ف ــي ج ــزء كـبـيــر من

ً
امل ـج ـمــوعــة ،إذ يـصـبــح مـ ـع ــادال ألشــد
الكوارث التي تهز العالم« :من املخجل
حـقــا /أن تنشغل عــن آالم الـشـعــوب/
بــأوجــاع جــانـبـيــة /لــن تبثها نـشــرات
األخ ـب ــار /ول ــن يـكـتــرث لـهــا الـتــاريــخ/
فــي مسيرته ال ـخــالــدة» .ونكتشف أن
أوج ــاع الـشــاعــر تـلــك مـصــدرهــا أع ــداء
غ ـيــر م ـتــوق ـعــن« :أعـ ـ ـ ــداؤك يـجـلـســون
م ـع ــك ع ـل ــى مـ ــائـ ــدة الـ ـطـ ـع ــام :ال ـن ـب ـيــذ
األبيض والخبز ومشتقات الحليب..
من املؤسف أن يصبح الخبز عدوًا لك..
وم ــن املــؤســف أن تــؤملــك قـطـعــة جــن/
وأن يصبح األك ــل مـغــامــرة قــد تكلفك
ً
نهارًا كامال من األلم».
ف ــي «عـ ـن ــاق ــات مـ ـت ــأخ ــرة» ،ال تـتــدفــق
اللغة ،بل هي راكدة ،وقد نشعر لوهلة
ب ــرك ــاك ــة ي ـب ــدو أن ال ـش ــاع ــر (م ــوال ـي ــد
قـلـقـيـلـيــة ـ )1975يـعـيـهــا ب ــل يوظفها
في تشكيل نصوصه .قد نشعر بلغة
بــاه ـتــة أن ـه ـك ـت ـهــا سـ ـن ــوات ط ـ ــوال مــن

اإلقامة في فرنسا والغرق في تفاصيل
ال ـع ـي ــش والـ ـحـ ـي ــاة األك ــادي ـم ـي ــة ال ـتــي
«تصفعه صفحات كتبها /وكلماتها
املرصوفة كاألحجار» .سنشعر لوهلة
أن هذا شعر مترجم ،وأن الشاعر بات
يفكر بالفرنسية ويكتب بلغته األم،
ولهذا قد تكون النصوص الفرنسية
َّ
مشعة
املـقــابـلــة لـلـعــربـيــة ف ــي ال ـك ـتــاب
أك ـث ــر ،لـكـنـنــا سـنـشـعــر أي ـضــا أن هــذه
اللغة الباهتة غير املتكلفة والبعيدة
عن البهرجة والبالغة والفذلكة ،هي
أداة الشاعر لكتابة نصوص عن حياة
ً
وعالقات وزمــن باهت أصــا ،عن لون
س ـم ــاء م ــزع ــج ،وص ـ ــوت م ـطــر مــزعــج،
عـ ــن الـ ـعـ ـن ــاق ــات الـ ـخ ــانـ ـق ــة ،وصـ ـف ــات
املتعبة ،وعن االبتسامات التي
الناس ِ
تـتـحــول إل ــى عـ ــذاب مـنـهــك .مجموعة
أنس العيلة تعانقنا أخيرًا ،ال بد من
أن تـتــرك على أجـســادنــا آث ــارًا بعد أن
ننفك من ضغط هذا العناق.

توثيق

محمود الماجري مؤرخًا للمسرح التونسي
تونس ــ نورالدين بالطيب
من بني املفارقات الكثيرة في املشهد
الثقافي التونسي ن ــدرة الكتب التي
تهتم باملسرح التونسي الــذي يتميز
ب ـك ـثــافــة ف ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وب ـت ـشــري ـعــات
ّ
قانونية تنظم املهنة منذ ستينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،وع ــراق ــة فــي التجربة
تعود إلى مطلع القرن العشرين زمن
االستعمار الفرنسي.

ه ـ ــذه ال ـ ـنـ ــدرة فـ ــي امل ـت ــاب ـع ــة ال ـن ـقــديــة
يحاول عدد من الجامعيني معالجتها
م ــن بـيـنـهــم م ـح ـمــود امل ــاج ــري «مــديــر
امل ـع ـهــد ال ـعــالــي لـلـفــن امل ـس ــرح ــي» في
تونس .في تعاون مشترك بني «املعهد
العالي للفن املسرحي» و«دار سحر»
في تونس ،أصدر املاجري أخيرًا كتابًا
ب ـع ـن ــوان «م ـ ـسـ ــارات ن ـحــت الـ ـ ــذات في
املـســرح التونسي» .يتناول املاجري
ف ــي ال ـك ـت ــاب م ـج ـمــوعــة م ــن الـقـضــايــا

املــرتـبـطــة بـمـســارات مــا سـ ّـمــاه «نحت
الــذات» مثل قضايا مسرح العرائس،
والـ ـتـ ـك ــوي ــن ،واالح ـ ـت ـ ــراف امل ـس ــرح ــي،
والـ ــدعـ ــم امل ــال ــي ال ــرسـ ـم ــي ،والـ ــدرامـ ــا
اإلذاعية وعالقتها باملسرح ،ومسرح
الـطـفــل ،وقـضــايــا الـتـجــريــب وامل ـســرح
في الوسط املدرسي ّوالجامعي .يورد
محمود املــاجــري« :إن ــه ملــن املـفــارقــات
الصارخة في املسرح التونسي ،كثرة
االن ـت ــاج ونـ ــدرة ال ــدراس ــات .فــاملــواكــب

مل ــا ي ـخ ــرج إلـ ــى الـ ـن ــاس ف ــي ك ــل سـنــة
م ــن أعـ ـم ــال م ـســرح ـيــة ض ـم ــن ب ــرام ــج
ال ـ ـعـ ــروض امل ــأل ــوف ــة أو امل ـه ــرج ــان ــات
ّ
املختصة ،ال يمكنه إال أن يسعد أمام
هـ ــذا الـ ـع ــدد ال ـه ــائ ــل م ــن امل ـســرح ـيــات
ّ
تتوجه إلى كل الشرائح العمرية
التي
ٌ
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وف ـ ــي أس ــال ـي ــب ف ـنــيــة
متنوعة» .ولكن هذه الكثافة والتنوع
لم ينتجا مدونة نقدية تواكب املسرح
التونسي.
الـكـتــب ال ـتــي اهـتـمــت ب ـهــذا املـحـتــرف،
لم تتجاوز خمسني عنوانًا .يقول في
ه ــذا ال ـس ـيــاق« :ك ـيــف يمكننا تفسير
وجود أقل من خمسني تأليفًا تاريخيًا
تـحـلـيـلـيــا ل ـن ـش ــاط م ـس ــرح ــي ت ـج ــاوز
ع ـم ــره امل ـئ ــة س ـنــة إذا اع ـت ـبــرنــا ١٩٠٩
تــاريــخ ّأول عــرض مسرحي تونسي،
وغـفـلـنــا عــن كــل مــا عــرفـتــه ال ـبــاد من
عروض قبل ذلك التاريخ؟».
ي ـهــدف ه ــذا ال ـك ـتــاب الـ ــذي يــأتــي بعد
كتابيه املرجعيني «مـســرح العرائس
ف ــي ت ــون ــس م ــن ألـ ـع ــاب كـ ــاركـ ــوز إل ــى
الـ ـع ــروض ال ـح ــدي ـث ــة» ،و«م ـ ــن وثــائــق
امل ـســرح الـتــونـســي» إل ــى تـقــديــم رؤيــة
تـحــاول املساهمة فــي تفكيك مــا ألغز
م ــن أس ـئ ـل ــة ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره بـحـثــا
«عن الصورة» التي سعى املسرحيون
الـتــونـسـيــون إل ــى تشكيلها للمسرح
التونسي فــي سياقه الــوطـنــي .يؤكد
ّ
املــاجــري أن ال ـت ـحـ ّـوالت الـتــي تعرفها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد م ـ ـنـ ــذ سـ ـ ــت سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،دعـ ــت
املسرحيني إلــى إع ــادة النظر فــي دور
املـ ـ ـس ـ ــرح وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي ف ـ ــي امل ـن ـع ـطــف
الكبير الذي تعيشه تونس.

جاكلين سالم

أيتها الغربة ...ماذا بعد؟
عناية جابر
فــي مجموعتها الـخــامـســة «خــريــف ي ــذرف أوراق
ال ـتــوت» (دار همايل ـ أبــو ظـبــي) ،تجسد الشاعرة
السورية جاكلني سالم ( )1964وجهة نظر شعرية
ت ـس ـكــن ج ـســد وروح امـ ـ ــرأة ف ــي ال ـخ ـم ـســن تقف
وحدها على حافة العالم البعيد وتسأل ذاتها كما
تسأل العالم كله :مــاذا بعد أيتها الغربة؟ مــاذا أيها
الجسد؟ ما الذي ينقص الروح؟ وماذا تريد الحرب؟
ت ـس ــأل صــاح ـبــة «ك ــري ـس ـت ــال» :م ــا الـ ــذي ُينجيني
ويدفعني للخالص واالرت ـم ــاء فــي حضن األرض
التي هي أمي؟
شاعرة وكاتبة ومترجمة وصحافية ،تعمل حاليًا
في حقل الترجمة الفورية في تورنتو (كندا) ،حيث
تقيم منذ عام  ،1997سبق أن نشرت مقاالتها في
أدبيات وصحف عربية على مدى  20عامًا .صاحبة
«جسد واحــد وألــف حافة» قسمت نصوصها في
جديدها الى أربعة فصول :جسد وحيد على حافة
الـخـمـســن ،املـنـفــى ون ـهــايــة ال ـعــالــم ،ف ـصــول األنـثــى
الثانية ،أمي – الحياة .من خالل العناوين ،يستطيع
ال ـق ــارئ ال ـت ـعــرف إل ــى م ـســار مـجـمــوعـتـهــا :خــريــف
يــذرف أوراق الـتــوت ،الــذي يحمل مالمحه الدرامية
املؤثرة .بالتناقض مع هذا اإليقاع الدرامي والنفسي
فــي مـجـمــوعــة س ــام ،نـقــع عـلــى خـلـفـيــة مــا إليـقــاع
ذهـنــي بــدرجــة أول ــى ،إذ ال يـتــوافــق كــل نــص مثلما
ظنناه لوهلة أولى ،مع لوعات قصوى وحنني مفتح،
وإنما مع االعتناء بالفكرة .هذا ما ّ
يفسر وقوعنا
على نصوص شعرية طويلة نسبيًا عن سابقاتها
خدمة للفكرة والغاية في تقديم جــزء أو زمــن من
ح ـيــاة ال ـشــاعــر فــي بـلــد اغـتــرابـهــا الـجـغــرافــي وفــي
بواطنها املنهكة من هذا االغتراب.
فـ ــي وم ـ ـضـ ــات واعـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـش ـت ـغ ــل ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة عـلــى
ً
ً
نصوصها لتبدو كال متكامال منها ومن أفكارها
ومشاعرهاّ ،
ويصح األمــر مع النصوص القصيرة
ذات املقاطع املعزولة بالفراغ .نصوص سالم تقترب
م ــن ال ـن ـثــر ،م ــع تـلــك امل ــزاوج ــة ب ــن إت ــاح ــات الشعر
املتعارف عليه ووســائــل الـســرد .كــل مــا يوجد في
املجموعة من رقة وشعور بالكليات الكبرى للكون
ولعالم جغرافية جسدها الصغير ،يستجيب بسرد
بسيط للفكرة التي تملكها الشاعرة عن الشعر.
تـكــرر ســام ال ـســؤال نفسه بــإصــرارهــا املـلـتــاع :ما
ال ــذي يـعـنـيــه بـيـتــي؟ ه ــذا الــركــن ال ـف ــارغ املـعـلــق في
شرق تورنتو ،الخالي من الحبيب ،واألوالد ،واألهل؟
كتاب أبحرت من خالله في نص عنونته :الحب في
الخمسني .تقول« :أردت القول فيه وعبر خمسني
قـصـيــدة مــا ُيـشـبــه ه ــذه املــرحـلــة الـكــونـيــة الـتــي نمر
بها ،وخلقت لها سياقًا نصيًا تقوم فيه هواجسي
ورؤاي كــامــرأة مغتربة فــي غمار مرحلة ال تكفي
كل األصابع لتعداد خيباتها ومسراتها» .حاورت
ال ـشــاعــرة املـ ــوت ووج ــدت ــه أم ـيــا ال ي ـقــرأ الـقـصــائــد،
فأقامت حوارات مع كائنات مغتربة مثلها وتحاول
الترويج للخالص من خالل الدين ،أو التالشي في
العدمية والفناء ،كما يحتل الحب الجسدي مختلطًا
بنزعة روحانية مساحة من النصوص.
ت ـب ــدو واضـ ـح ــة إرهـ ــاصـ ــات ال ـغ ــرب ــة ع ـل ــى م ـف ــردة
ال ـشــاعــرة ،إذ أضــافــت إلـيـهــا نكهة املـنـفــى الــاذعــة،
والوجد ،والقصيدة يوم األحــد وهي تلبس قميص
نــوم أبـيــض ،ونـكــرانـهــا سـمــاع األخ ـبــار عــن الـحــرب
ال ــدائ ــرة ف ــي ب ــاده ــا ،وت ـل ــك األي ـ ــام بــال ـلــون األزرق
الـتــي تشي بعض الـنـصــوص ،والسكينة الفائضة
امللتبسة« :مـفــرداتــي أشـجــار ال تــذهــب الــى الحرب
وتشبه حديقة أمي السورية التي تريد السالم».
نقرأ نصوص سالم املبنية على الوحدة في جذرها
األس ـ ــاس (ع ـل ــى الـ ُـي ـتــم بـمـعـنــاه املـ ـج ــازي) فـنــراهــا
منظمة مــع ذل ــك ،لـكــن بشكل ضـ ّـيــق وم ــن دون أن
تكون سوداوية بل مرتكزة على بعض املوضوعات
الكبرى .املوضوعات التي سرعان ما تتطور انطالقًا
من ذات الشاعرة الى حالة موسيقية ،دائرية ،تنشد
السالم واالنسجام ،وتناشد القوى البديلة – بديل
الحرب واملوت – لكي تصالحها وتمنحها الطمأنينة
بشكل صاف.
بــن الـنـظــام وال ـت ـمــرد ،اخ ـتــارت س ــام ملجموعتها،
نظامًا كتابيًا يجد اإلن ـســان مكانًا فـيــه ،وال يأتي
التمرد هدامًا ،بل عبثيًا وساخرًا.

