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كلمات
شعر

لميس سعيدي :الحياة فيلم صامت باأللوان
تتماهى الحياة مع الفن السابع في شعرها بنحو
يستدعي الكثير من التأمل في ديوان «إلى السينما»
(منشورات االختالف) .روح صوفية بكائية تنضح بها
المجموعة الجديدة
سمير قسيمي
ت ـت ـمــاهــى ال ـح ـي ــاة م ــع الـسـيـنـمــا في
شـ ـع ــر ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة ملـ ـي ــس س ـع ـيــدي
بنحو يستدعي الكثير مــن التأمل
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة «إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا»
ال ـ ـص ـ ــادرة أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن «مـ ـنـ ـش ــورات
ـاه وإن
االخ ـ ـتـ ــاف» ال ـج ــزائ ــري ــة .تـ ـم ـ ٍ
مستهلك مــن حيث التناول
بــدا أنــه
ّ
ً
التعبيري ،إال أنــه يحمل قــدرًا هائال
من التجديد النصي ،ويظهر واضحًا
من تبويب وعناوين القصائد التي
ارت ــأت سـعـيــدي أن تستخرجها من
القاموس السينمائي املعتاد ،والذي
اشتغلت عليه فلسفيًا بنحو أضفى
على املنت روحــا تكاد تكون صوفية
بكائية.
كتبت املجموعة وفق نظام الثنائية
«السينما  -الـحـيــاة» ،بحيث ماهت
ملـيــس سـعـيــدي بــذكــاء بــن تفاصيل
السينما ومكونات الحياة ،تفصيلة
بتفصيلة ومكونة بمكونة.
في تناولها لـ»الغاية» من «السينما-
ال ـح ـيــاة» ،صــاغــت ال ـشــاعــرة حــواريــة
جميلة شكلت ما قد نعتبره تمهيدًا
للمجموعة كـكــل .تتساءل مليس عن
وجهة النائمني والحاملني والنادمني
وال ـع ــاش ـق ــن وامل ــذنـ ـب ــن وال ـت ــائ ـب ــن
وال ـت ـع ـس ــاء وال ــواهـ ـم ــن وامل ــؤم ـن ــن
واملـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــن وال ـ ـخـ ــائ ـ ـفـ ــن ،ل ـي ـك ــون

الجواب واحدًا وواحدًا فقط :السينما.
هـنــا يـقــف ال ـق ــارئ عـنــد ق ــدرة الـنــص
عـلــى أن يـقــول مــا ال تـقــولــه الكلمات
في ظاهرها .إنه حديث عن السينما
ولكنه في الحقيقة كــام عن الحياة،
عن البداية التي تبدو مشوقة دومًا،
ك ـث ـيــرة األل ـ ـ ــوان .وع ــن ال ـن ـهــايــة الـتــي
مهما كانت ،ليست إال شعورًا مقيتًا
عن األسف .شعور بال ألوان.
أحيانًا تبدو الحياة كـ»فيلم صامت
باأللوان» .تبدو فيلما متميزًا ،لكنه
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة مـ ـج ــرد ف ـي ـل ــم ب ــائ ــس
أصــابــه «خلل تقني قديم لــم يتمكن
أح ــد مــن إص ــاح ــه» .ع ــادة مــا يكون
ف ـي ــه األفـ ـي ــش «ق ـب ــر ش ــاه ــد ب ـتــاريــخ
واح ــد» ،تــاريــخ املـيــاد أو امل ــوت .في
هـ ــذه ال ـح ـي ــاة ،ف ــي م ـثــل هـ ــذا املـ ــوت،
ت ـص ــف مل ـي ــس «األحـ ـي ــاء-املـ ـمـ ـثـ ـل ــن»
كــأشـخــاص ال يقني لــديـهــم ،إال يقني
ال ــوج ــود فــي ك ــون لــم يختر وج ــوده
فـيــه ولـكـنــه مـجـبــر عـلـيــه ،عـلــى األقــل
يساوره االعتقاد أن ثمة دومًا حيزًا
ليقول ما يجب أن يقوله حني يتوقف
«الـ ـ ـح ـ ــوار» أو ح ــن ي ـق ـطــع الـصـمــت
حوار املمثلني «ليوشوش كما يشاء
ما نقص من الحوار».
ت ـس ـت ـمــر مل ـي ــس ع ـب ــر أكـ ـث ــر مـ ــن مـئــة
ص ـف ـحــة ف ــي م ـطــاب ـقــات ـهــا الـجـمـيـلــة،
املـفــزعــة والـجــريـئــة أي ـضــا ،غـيــر آبهة
ل ـ ـتـ ــأويـ ــل مـ ـح ــاك ــم الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش حــن

خطوة كبيرة
جدًا في
مدونة الشعر
الحداثي في
الجزائر

تكتب عــن «الـسـيـنــاريــو-الـقــدر» بقلم
املشكك في أي يقني .تقول« :كالعادة
ل ـ ــن يـ ــأتـ ــي أحـ ـ ـ ــد /ل ـك ـن ــه أصـ ـ ــر عـلــى
استدعاء الجميع /االحياء /املوتى/
املفقودين /حتى التماثيل والصور
القديمة  /والفزاعات».
نص يعبر عن عبثية «النص-القدر».
وصـ ــف ص ـ ــادق لــرغ ـبــة امل ـش ـي ـئــة في
إظ ـ ـهـ ــار ال ـ ـس ـ ـطـ ــوة ،رغـ ـ ــم أن ال أح ــد
م ــن املـعـنـيــن ي ـع ــرف ت ـلــك األب ـجــديــة
املـ ـعـ ـق ــدة ،ل ـك ــن اإلن ـ ـسـ ــان ك ـم ــا ت ـقــول
ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة مـ ـنـ ـح ــاز بـ ـفـ ـك ــره الـ ـب ــريء
الـبــدائــي الـســاذج إلــى االعـتـقــاد أن ال
ق ـســوة وال عـبـثـيــة ف ــي ال ـق ــدر ،فـتــراه
كلما أعجزه فهم املشيئة ،يلقي على
نفسه لوم عدم فهمها ويتوقف عند

ب ــاب «ل ـ ــو»« :ل ــو أعـ ــاد تــرتـيـبـهــم .لو
ح ـفــظ اس ـت ـقــامــات ـهــم وان ـح ـنــاءات ـهــم
ب ـج ـم ـي ــع ح ــرك ــاتـ ـه ــم بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
الساكنة سيتمكن من القراءة» .لكنه
ســرعــان مــا ي ــدرك عكس ذلــك تمامًا:
«وحيدًا خارج السطور /اكتشف أنه
مثلهم /مـجــرد نقطة حبر مبهمة/
بالطريقة التقليدية ذات ـهــا /تتسع
حـتــى تصبح مجموعة مــن املعاني
املـثـيــرة /ثــم تضيق كـعــامــة زائ ــدة..
ح ــرف مـنــذ ال ـبــدايــة ف ــي نـقـطــة م ــاء/
وقـ ـع ــت ع ـل ــى الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو /ل ـك ــي ال
يقرؤه أحد».
يتعدى الـســؤال الجدلي عــن جــدوى
ال ــوج ــود ل ــدى ملـيــس سـعـيــدي دائ ــرة
ال ـش ــك إلـ ــى ي ـقــن ال ــوج ــود الـعـبـثــي،

ومنه إلى إيمان واضح بالدور الذي
تلعبه املشيئة فــي تكريس العبثية
كمبدأ ألي حركة في الوجود ،فمثلما
ينتهي عمل «الكومبارس» إلى دور
ســرعــان مــا يـلـفــه الـصـمــت ،وينتهي
ط ـمــوح «الــدوب ـل ـيــر» عـنــد أي «نقطة
معلقة» ،فحتى البطل ،صاحب الدور
الرئيسي ينتهي إلى مجرد انعكاس
«ي ـقــف خـلــف املـ ــرآة يـقـلــد مــن يقفون
أمــام ـهــا»« .إل ــى السينما» مجموعة
ال تـعـبــر ع ــن ب ــداي ــة تـجــربــة لـشــاعــرة
ش ــاب ــة ،ب ـقــدر م ــا ه ــي خ ـطــوة كـبـيــرة
جـدًا فــي مــدونــة الشعر الحداثي في
الـجــزائــر .تمكنت مليس سعيدي من
خالله أن ترسو على شطآن جديدة،
ربما شبيهة لغيرها في التضاريس
ولكنها مختلفة كــل االخ ـت ــاف .إنــه
نــص بــرعــت فـيــه فــي أكـثــر مــن محل،
يكفي فقط ذلك التناجي الرائع بينها
وب ــن ال ـلــه أو م ــن أح ـبــت أن تسميه
«املخرج» وفق نظام الثنائيات الذي
س ـن ـتــه ف ــي ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة« :أي ـه ــا
امل ـخ ــرج امل ـح ـتــرف /صــاحــب مــايــن
األفالم الناجحة
التي لم يشاهدها أحد /تلك التي ال
يمل املمثلون /من تكرار مشاهدها
القديمة /أعد قــراءة السيناريو مرة
أخ ــرى /فــي ه ــذا ال ـجــزء مــن الفيلم/
تتطور األح ــداث كثيرًا /تتغير لغة
الحوار /إلى لغة أجنبية /لم تسمح
لـهــم يــومــا بتعلمها /سيكولوجية
املرحلة الجديدة /تحتاج إلى الكثير
مــن املـكـيــاج /وبشرتهم ال ت ــزال كما
عــرفـتـهــا أول مـ ــرة /ح ـســاســة ج ـدًا/
أيـهــا املـخــرج املـحـتــرف /حــان موعد
م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــات ــو /ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى/
سيرتجل املمثلون املشهد /بحرفية
عالية»

رواية

نافذ أبو حسنة :هنا سالم ...هنا بيروت
تمارس «عسل المرايا» (منشورات ضفاف) لعبة المكان
وإعادة صياغة المدن .والمقصود هنا بيروت التي
تمكن ناسجها الفلسطيني مجددًا بعد محمود درويش،
من تقديم شاطئها ،ومقاهي روشتها ،وشارع الحمرا،
ونهاراتها ولياليها
أيهم السهلي
بينما تدخل عوالم رواية ما ،تنجدك
أحيانًا سعة األفق في معرفة حيثيات
م ـك ــان أو زمـ ــان ال ــرواي ــة ف ــي ال ــواق ــع،
ف ـت ـص ـب ــح عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن الـ ـن ــص،
والـ ـ ـغ ـ ــوص فـ ــي عـ ــواملـ ــه يـ ـك ــاد ي ـكــون
بـمـثــابــة ال ــوث ــب داخ ــل نـبــع ع ــذب ،إال
إذا خذلك الكاتب الذي لم يقتل نفسه
فــي نصه ،فــوجــدت املـكــان كما تعرفه
ال كما أرادت ــه إحــدى الشخصيات أن
يكون ،ليوهمك في لحظة معينة من
صفحات الرواية أن مكان الشخصية
هو املكان الذي تعرفه ذاته.
«ع ـســل امل ــراي ــا» (م ـن ـشــورات ضـفــاف)
روايـ ـ ـ ــة الـ ـك ــات ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي نــافــذ
أبـ ـ ــو ح ـس ـن ــة ،ت ـ ـمـ ــارس ل ـع ـب ــة امل ـك ــان
بـ ـمـ ـه ــارة الـ ـ ـع ـ ــارف ال ـض ـل ـي ــع بـجـعــل
ال ـل ـغــة م ـت ـمــرســة ف ــي إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،وامل ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــود ه ـ ـنـ ــا ب ـ ـيـ ــروت
ال ـت ــي ت ـم ـكــن نــاس ـج ـهــا الـفـلـسـطـيـنــي
مـ ـج ــددًا ب ـع ــد م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،مــن
تقديم شاطئها ،ومـقــاهــي روشتها،
وشــارع الحمرا ،ونهاراتها ولياليها
ب ــرؤي ــة الـفـلـسـطـيـنــي ال ـخــاصــة لـهــذه
املــديـنــة .بــذلــك ،ستكون ذاك ــرة ليست
للنسيان ،وانعكاسًا جليًا ألحداثها
الـسـيــاسـيــة املـفـصـلـيــة ،ك ـحــرب تـمــوز

الـ ــذي ان ـت ـصــر فـيـهــا ح ــزب ال ـل ــه على
الجيش اإلسرائيلي ،وما طرأ بعدها
في لبنان من تحوالت إلفــراغ النصر
من محتواه ،عبر مماحكات طائفية
ســاذجــة مــن الـتـيــارات املتصارعة في
لبنان.
يظهر العمل عبد الرحمن الصحافي
وال ـبــاحــث الـفـلـسـطـيـنــي ،ال ـخ ــارج من
ح ــزب ــه ال ـي ـس ــاري ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات،
بصفة الواثق من موقعه في السياسة
والـقـضــايــا الـكـبــرى ،لكنه يحيا قلقًا
وجــوديــا فــي الحياة جــراء التحوالت
السياسية أيضًا.
األحـ ـ ــداث امل ـت ـســارعــة والـشـخـصـيــات
ال ـت ــي تـظـهــر بـكـثــافــة ف ــي الـصـفـحــات
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،ت ـم ـث ــل خ ـط ــوة
تحسب لبنية ال ــرواي ــة ،بـخــاصــة في
ال ـص ـف ـح ــات ال ـت ــال ـي ــة .ل ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
شخصية مــوجــودة مـجــانــا ،لــذلــك لم
يخرج أي منها من يد الكاتب ،لتبدأ
املـ ـن ــاورة وح ــده ــا ف ــي الـحـكــايــة الـتــي
تـتـنــاول مــرحـلــة سـقــوط ب ـغــداد حتى
عدوان تموز .2006
ّ
يتعرف بها عبد الرحمن،
سالم التي
مــن خــال صديقه املـعــارض العراقي
ضـ ـ ــرار س ـل ـم ــان الـ ـ ــذي ك ــان ــت تــربـطــه
عــاقــة عاطفية مـعـهــا ،تصبح الحقًا
مـ ـح ــور حـ ـي ــاة األول ،وتـ ـ ــدور مـعـهــا

انعكاس
لألحداث
السياسية
المفصلية
في المدينة
والمنطقة

الحكاية ومــن خاللها .تكمن الحبكة
فــي ذروة ال ـســرد ال ــروائ ــي ال ــذي طــال
أح ـي ــان ــا ،ل ـكــن م ــن دون الـ ـخ ــروج عن
ح ــال ــة الـ ـ ـه ـ ــدوء الـ ـضـ ـج ــر فـ ــي بـعــض
املــواضــع ،ليكون في صفحات أخرى
هـ ــدوء ي ـتــوق إل ــى ال ـس ـفــر ن ـحــو أبـعــد
لحظات االنـطــاق فــي اللغة املترفعة
ع ــن ال ـت ـك ـلــف وال ـع ـجــرفــة ف ــي تــركـيــب
الجمل ونحت األلفاظ ،لتصبح «عسل
املرايا» في آخر املطاف رواية مكتوبة
بتقنية واعية ،كالذي يكتب وهو يرى
الواقع كما هو بجماله وقبحه.
ع ـمــل ال ـك ــات ــب ع ـلــى أك ـث ــر م ــن م ـســار.
الـحـبـكــة ج ــاءت عـبــر خـيــط خـفــي من
شخصيات ِّ
قدمت مواقف في الحياة

ً
والسياسة ،فضرار سلمان مثال ظهر
فــي الـصـفـحــات األولـ ــى وك ــان ممهدًا
ل ـظ ـه ــور س ـ ــام ف ــي ال ـ ـسـ ــرد ،ول ـي ـقــدم
موقف البعض في تلك املرحلة ممن
وافـ ـ ـق ـ ــوا عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر نـ ـظ ــام صـ ــدام
ح ـ ـسـ ــن ،م ـ ــن عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ال ــدب ــاب ــات
األم ـيــرك ـيــة .ف ــي املـقـلــب الفلسطيني،
هناك الشبابي صديق عبد الرحمن
التاريخي ،ويظهر عبره تحول بعض
اليساريني إلى واقع ال يشبه ما كانوا
ي ـنــادون ب ــه .مــن خــالــه تـبــدو الحالة
الفلسطينية فــي غ ــزة ت ـحــدي ـدًا إبــان
االن ـق ـس ــام ،ل ـيــذهــب أخ ـي ـرًا الـشـبــابــي
املـنــاضــل الـســابــق إل ــى محطة أخـيــرة
في النرويج.

في املقلب ذاتــه ،يستشهد أبــو عمار،
وتـ ـ ــرسـ ـ ــم بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ــواق ـ ــف
م ـ ـنـ ــه بـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــه «أبـ ـ ـ ـ ــو ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الفلسطينية» رغ ــم أن عـبــد الــرحـمــن
ك ــان عـلــى خ ــاف تــاريـخــي مــع وال ــده
حـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـق ــائ ــد ال ـ ـ ــذي ك ـث ـي ـرًا مــا
اختلف معه ولــم يــوافـقــه فــي سلوكه
السياسي.
أم ـ ــا ع ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـي ـك ـت ـف ــي ال ـك ــات ــب
ب ـش ـخ ـص ـيــة سـ ـن ــاء الـ ـت ــي ت ـج ـلــى مــن
خاللها التحول من شخصية غارقة
في مراياها والعالم الخاص بها إلى
شخصية «محجبة» بفعل التغيرات
ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـع ــد ع ـ ــدوان
تموز ،وما حصل في بيروت في أيار
(مايو) .2008
ن ـ ــص نـ ــافـ ــذ أب ـ ــو ح ـس ـن ــة ت ـم ـك ــن مــن
ت ـج ــاوز ع ـق ـبــات عـ ــدة .ل ـقــد تـمـكــن من
ترميز الشخصيات ،لتقدم مقولة في
الــواقــع ال ــراه ــن ،قــد ال يسعف الــواقــع
ب ـت ـقــدي ـم ـهــا .ومـ ــا ي ـح ـســب ل ـل ـنــص أن
تقطيعه من ناحية السرد واملشهدية،
يبدو كأنه جاهز لتحويله إلى فيلم.
ُ
رواية «عسل املرايا» تشعر باالغتراب
واالنتماء في آن معًا ،فالنص يحاول
قـ ــول ك ــل شـ ـ ــيء ،كـ ــأن ك ــل شـ ــيء ب ــات
م ـن ـت ـه ـي ــا ،ل ـي ـب ــدو ال ـع ـش ــق بـ ــن عـبــد
الــرحـمــن وس ــام ،قـصــة أخ ــرى .ختام
ال ــرواي ــة املــوقـعــة بـتــاريــخ 2013/1/1
ع ـنــدمــا دع ـت ــه سـ ــام إلـ ــى الـ ـغ ــداء في
مـقـهــى ب ـحــري ،وأعـلـمـتــه أنـهــا راحـلــة
ّ
مــن حياته ،يــذكــر فــورًا بعبارة قالها
ال ــرواي فــي الصفحة « 61غــريــب هذا
الـتـشــابــه بــن امل ــدن وال ـن ـســاء .تعطي
ال ـن ـس ــاء ل ـل ـمــدن جــان ـبــا أس ــاس ـي ــا من
هويتها وشكلها» ..هنا س ــام ..هنا
بيروت.
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