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ملف
كيف نخاطب العام الجديد أدبيًا وثقافيًا وشخصيًا بأمنياتنا وآمالنا وآالمنا؟
هل من مكان لبارقة أمل في رسائلنا للعام الجديد ونحن أبناء وبنات منطقة
«المناحة العظيمة» والتعبير للمفكر والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي ،من
مناحات إيزيس على إيزيريوس ،وعشتار على تموز وبكائيات كربالء الشجية؟
هل نخاطب زماننا لنهجوه على طريقة اإلمام الشافعي (نعيب زماننا والعيب
فينا ،ولو نطق الزمان لنا هجانا) أم أن ثمة مكانًا في األمنيات الشخصية على

األقل للحب ،والحلم واألغنيات؟ هل ستكون أمانينا لـ  2019هي ذاتها للعام
ّ
فيصح عندها ما يقال فينا بأننا نعيش على هامش العالم ،إن
الذي يليه،
لم نكن عالة عليه؟ في العام الماضي والذي قبله ،لم تتوقف المراكب
ّ
المحملة بالالجئين من االقتراب من السواحل اإليطالية ومضيق
الصغيرة
جبل طارق.
لم تتوقف جثث األطفال عن الطوفان فوق مياه المتوسط .ال تزال

الكلمة تواجه بالمنشار ،وقبة الكنيسة بالديناميت .ال تزال فلسطين التي
على بعد شبرين من القلب قريبة بعيدة ،ال يزال َحمام العراق ممنوعًا من
التجول بين مئذنتي النعمان وموسى الكاظم ،وأرض الكنانة مكلومة
باإلرهاب والعسكر .هم نخبة من أهل الشعر واألدب والثقافة ،من لبنان
والعراق وتركيا وفلسطين ومصر ،عرفناهم في «قصائد مهربة الى
حبيبتي آسية» و«الموت يأخذ مقاساتنا» و«رسالة إلى األختين» و«نزهة بحزام

ناسف» و«شهوة القيامة» و«أسباب رائعة للبكاء» و«بنات الله» وغيرها....
سألناهم في «كلمات» عن رسالة يودون توجيهها للعام  ،٢٠١٩حاملة
تمنياتهم العامة والخاصة ،في المدار الشخصي والمحلي والعالمي ليأخذونا
معهم إلى الغد .رغم المناحة العظيمة ،فإننا كما يقول سعد الله ونوس
محكومون باألمل ،و«ما يحدث اليوم ال يمكن أن يكون نهاية التاريخ».
إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين ورشيد وحتي

أدباء ومبدعون في رسائل إلى :2019

رغم المناحة العظيمة ...ليست هذه نهاية التاريخ
َ
نخــــب

أن ال يغرق األطفال في المتوسط

عباس بيضون *

نديم غورسيل *

يريدون أن أخاطب السنة اآلفلة :ليست املرة األولى التي
ّ
يخطر فيها شيء كهذا .لعل هذه اللعبة األدبية تحدث
في نهاية كل سنة .ال داعي للقول إننا هكذا نخترع الزمن
الذي ينبغي أن ّ
يتزمن .بدون ذلك ،لن يكون له وجود .لن
يكون لنا أيضًا وجــود ،فنحن كائنات زمانية .لكن هذا
دليل آخر على عدم وجودنا .نخاطب الزمن الغارب الذي
لم نستطع إيقافه ،الــذي صار هكذا ِملكًا لنا .ملجرد أنه
مات قبلنا ،صار لنا كون وصار لنا زمان .عند كل عيد،
سلطة ونخرج الستعراضها .نرميها
نشعر بأننا نملك
َ
َ
كنخب ونختصرها كــنـخــب ،وهـكــذا نـخــرج مــرة أخــرى
مــن الـجـنــة منتصرين عـلــى الـحـيــاة الـتــي ص ــارت فجأة
رقمًا ساقطًا ،شيكًا على بياض باملاليني غير املعدودة
إال بالبياض .ثــم يـكــون مــن قوتنا أن نكلم السنة التي
ترتجف على الـحــافــة .لــن نخاطبها بالطبع بــالــدمــوع،
هذه الساعة أسياد وأحرار من أي ضغط وفي
فنحن في َ
أيدينا ذلك النخب الذي يشبه زهرة الخلود.
عامني في قطيعة وفي فراغ وفي قوس قزح
نحن اآلن بني
َ
وومضة تساوي النخب وال زمن فيها .سنكون ملوكًا في
سنقول إن هــذه الصحبة كانت
هــذه اللحظة ولــن نأبه.
ّ
باهظة وكــانــت مــن شــوك وعضتنا دقائقها وثوانيها.
سنقول إننا اآلن سادة ولن ننشغل بحك جلودنا .نحن
ملوك ولــن ُنخدم بعد على طــاولــة الـثــوانــي .نحن أبناء
العدم ولن نستعبد بعد في حانة األيام .سيقول البعض
سرقتنا األيــامّ ،
أحبتنا ضاعوا بني يوم ويوم دهستهم
بعدد الشهور
رؤوس السنني .سحقتهم الليالي ،خسرنا ُ
األسابيع .لم يكن هناك ثمن لذلك .لقد خطفنا عن
وعدد ُ
الطريق ،قتلنا بكلماتنا ،صرنا عبيد خطانا.
غلبتنا أفكارنا وسقطنا تحت نــوايــانــا .مــاذا نفعل إذا
سـقـطــت ال ـك ــأس س ــوى أن نـحـطـمـهــا عـلــى جـســد السنة
امليتة ،سوى أن نبدلها بأول صباح جديد؟ ذلك سندخل
فيه الــى أكــواخـنــا ونـبــدأ هـنــاك خدمتنا ،ستكون هناك
قطعة من الزمن في انتظارنا .سيكون هناك رأس آخر
ف ــوق الـصـخــرة الـتــي علينا أن نحملها .سـتـكــون هناك
خدمة طويلة وستسحبنا األسابيع جسدًا وراء جسد
الى حيث يخف الزمن ،يخف إلى أن ال يبقى فيه سوى
العدم ونعود نحن ملوك اللحظة وربما أسياد الفراغ،
ولــن يكون هناك أيضًا مــا يقال ســوى أن مــن يتكلمون
تصلنا أصواتهم من بالد أخــرى ،ومن يتذكر يعرف أن
ليس هنا ســوى خرخرة النهر الــذي يتدفق بني القبور
فــي جـبــال املــاضــي حيث يـقــول الــرقـيــم إنـنــا خرجنا من
الجنة.
* شاعر وروائي لبناني

أتمنى أال يكون عــام  ٢٠١٩أســوأ من العام الــذي قبله ،حيث عرف
بلدي تركيا والعالم الكثير من الكوارث .بلى ،ال أخفي مرارتي أمام
ُ ٌ
رجــل واحــد،
تغير النظام السياسي في تركيا ،من اآلن فصاعدًا،
السيد إردوغ ــان ،يقرر كــل شــيء .هــذا النظام السوبر رئــاســي هو
كــارثــة حقيقية للديموقراطية الـتــركـيــة ،وللمنطقة كــذلــك .أتمنى

أن يساق قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى العدالة
ِّ
َ
ويحاكموا ،ومن ضمنهم املخطط (بصيغة املفرد أو الجمع) الذي
يبدو أنه يختبئ خلف حصانته .أتمنى أن تصل الكارثة السورية
التي أثــارت الكثير من األســى الــى خواتيمها ،وأال يغرق األطفال
بعد اليوم في املتوسط .أمنية أخيرة بخصوص الثقافة :أن يتمكن
ّ
الكتاب من التعبير بحرية .ال إبداع من دون حرية.
* روائي ومفكر تركي

ّ
لدي حلم
عيسى مخلوف *
ّ
الثنائية :إما االستعمار
كأن ال مصير للعالم العربي خــارج هذه
ّ
وإما االستبداد .أال يمكن أن يفكر أهل هذه املنطقة من العالم في
مصير ثالث ال يكون اإلنسان فيه مستباحًا ،أسير القمع والظلم
منذ الوالدة حتى املوت ،فاقدًا ألبسط الحقوق اإلنسانية في الحرية
والكرامة ،مدفوعًا نحو حروب ّ
أهلية ال تنتهي؟
ّ
ألـيــس مــن ح ــق أه ــل ه ــذه املنطقة أن تـكــون لـهــم م ــدارس ومعاهد
ّ
ومؤسسات ومراكز بحوث تساعدهم على االندماج في
وجامعات
ً
هذا العصر وإيجاد موقع لهم فيه ،وتفتح أمام أبنائهم مستقبال
ّ
ّ
التشدد الديني
عبثية ،وغير
آخــر غير أن يكونوا وقــودًا لحروب

ّ
ّ
والتطرف ورفــض االخـتــاف ،أو االرتـمــاء في املجهول
والتعصب
والهرب والهجرة؟
ّ
الفقر والبطالة ليست
وحالة
ًا.
ر
قد
ليس
والجهل
ًا،
التخلف ليس قدر
ّ
قدرًا .وليس قدرًا اإلحساس باالغتراب .أال يحق لهذه الشعوب أن
ّ
ّ
العبودية؟
في العدالة وتكافؤ الفرص والخروج من
تفكر ّ
ّ
ّ
أال يحق لها أن تحلم بغد أفضل؟ وأن تــردد العبارة التي استهل
بـهــا م ــارت ــن لــوثــر كـيـنــغ خـطــابــه ال ــداع ــي إل ــى املـ ـس ــاواة وال ـحـ ّـريــة،
الخطاب الذي ألقاه عند نصب لنكولن التذكاري عام ّ ،١٩٦٣
وكرر
ّ
«لدي حلم».
فيه مرارًا:
كم طال هذا الحلم في العالم العربي ،وكم لألسف سيطول!
* شاعر وكاتب لبناني مقيم في فرنسا

ُ
ُ
شبه جدتي في االنتظار
أ ِ
رنا التونسي *

في  ٢٠١٨سمعت ابني يغني مرتني في حفالت املدرسة وكان هذا
سببًا كافيًا للحياة.
في  ٢٠١٨شعرت بأني أشبه جدتي في كل شيء ،لكن فرصها في
التعليم والحياة كانت أقل مني .ترملت في سن مبكرة مع كثير
من األبناء.
جدتي كانت تأخذ ابنها إلى املدرسة أيام االمتحانات وتنتظره
خارجًا.
كبر االبــن وذهــب إلــى الجيش .كانت تمشي له مسافات طويلة
مرعبة حتى تراه فقط وتنتظره هناك.
أشبه جدتي في كل شيء تقريبًا وبخاصة في االنتظار.
أحيانًا ،أريدها أن تخرج من حلمي بها .تسمع موسيقى البيانو
التي في رأســي ،ونتحدث كثيرًا عن الصمت ،وعن الغياب الذي
جعلنا نتحدث.
ً
دائمًا ما كنت أريــد أن آخــذ حقي كامال من الحياة كأني أقتص

لها.
آخذ حقها من السنوات التي تركتها تركض بدون حب أو أمان أو
أحالم تناسب روحها .اآلن أشعر بأني فعلت كل شيء بسنواتي
السابقة املبعثرة بالنجاحات والدهشة والتعب.
وانتهيت هنا ،تمامًا ،مثل تلك املرأة التي أحبها .في انتظار ابني
أن تتحقق له األمنيات في كل مرحلة ثم يكبر ليعرف أكثر عن
محبة العالم وأمله .ليعرف أكثر عن محبة العالم فقط.
أحالمي الشخصية:
أتمنى أن أظــل أكتب وأن أصبح أقــرب في طريق الحصول على
الدكتوراه .أن أظل دومًا قادرة على الحلم .وأن أجد مكانًا يسكن
فيه ذلك الضياع ،مكانًا يشبه البيت.
واألحالم األخرى هى أال يفقد أحد صوته أبدًا .أن ال يكون هناك
شخص يسرق منه الصوت أو تطمس صورته .أال يكون هناك
متحدث بالنيابة عن املسجونني واملفقودين أو الذين ظلموا.
أن يأخذ كل من ترك الكالم صوته من جديد.
* شاعرة مصرية

زمان يكتبونه لنا بالسكاكين
كاظم خنجر *
ُ
ال ش ـ َ
ـيء س ـي ـحــدث ،ال لـحـظــة سـتـضــيء ،ال أح ـ َـد سـ ُـيــولــد ،بينما
ً
سيستمر الـقـتـلــة بــالـتـكــاثــر ب ــا ه ـ ــوادة؛ فــالــزمــن ل ــم يـعــد كفيال
بمحوهم ،فهم ينتشرون بــه وعـبــره ،يكتبونه لنا بسكاكينهم
وبأساطيلهم ،بسجونهم ورايــاتـهــم ،بكراهيتهم وآيــاتـهــم .إلى
َ
اآلن ،لم نتعلم الخروج من سنة حتى ندخل في أخرى ،إلى اآلن
نحيا ونموت في التأريخ .ما الــذي قمنا بتأسيسهِ في _ ٢٠١٨
أو قبلها _ حتى نكمله في  ٢٠١٩سوى الــدوران في ّالفراغ ذاته؟
الالشعور بالزمن كارثتنا العميقة .الكارثة التي يغذيها الدين

من جهة والقومية من جهة أخــرى .ال يمكنني أن أتمنى النظر
َ
َ
أضع األمل في
أوهم نفسي بأن
والعمى ملء عيوني ،ال يمكن أن
املستقبل ،بينما الـيــأس يلتهم كــل شــيء« .إن الكلمات البليغة
تجلب على البشر ش ــرورًا كثيرة .إنها حكمة ندركها بتقدمنا
في العمر» هكذا ختم سوفوكليس «أنتيغون» ،نحن مجتمعات
الكلمات البليغة ،املجتمعات التي ال تتقدم بالعمر ،املجتمعات
الراسخة تحت الشرور والضياع.
ال أستطيع أن ّ
أوجــه شيئًا يا أصدقائي للسنة الجديدة ،فيدي
ّ
قطعوها ولساني قصوه ،وعيني فقأوها.
* شاعر ومسرحي عراقي

أمنيات غير منضبطة
محمد علي شمس الدين *
األمـ ـنـ ـي ــات لـ ـع ــام  ٢٠١٩شــاس ـعــة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـض ـ ـب ـ ـطـ ــة ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا
يتعلق بــاألحــام .لــذلــك سأتركها
ج ــانـ ـب ــا ،وأق ـ ـ ــول ل ـي ـســت ل ــي ل ـهــذا
ال ـعــام الـجــديــد أي أمـنـيــة مـحــددة.
ول ـ ـكـ ــن أسـ ـ ـ ــأل نـ ـفـ ـس ــي أل ـ ـيـ ــس لــي
أج ـنــدة ثـقــافـيــة ...تــوق ـعــات ...خـطــة عـمــل م ــا...؟ وأجـيــب
بلى مستفيدًا من قراء تي للتاريخني القديم والقريب
وانتباهي للفلسفة.
ً
أوال ،تستمر أنواع الفنون من شعر ورسم وموسيقى
وسينما في االتـجــاه نحو االنكسار والتبعثر .يمكن
اسـتــراق لحظات متصلة بحاالت صارخة كالهجرات
فــي الـحــدود والبحر وامل ــوت مــن الـجــوع أو التوحش..
حـ ــب صـ ـع ــب ج ـ ـسـ ــدي ،عـ ـن ــف وح ـ ـنـ ــان ص ـ ـ ــراع طـبـقــي
م ـت ـف ــاق ــم ...ل ـص ـنــع أعـ ـم ــال ف ـن ـيــة ق ـصــائــد بــرق ـيــة أف ــام
قصيرة روايات.
ثانيًا ،صــراع الـقــوى الناعمة فــي العالم سيكون أشد
من الصراع العسكري واألمني.
ث ــال ـث ــا ،ه ــدن ــات مـتـقـطـعــة واسـ ـت ــدراك ــات ف ــي املـنـطـقــة
العربية.
رابـعــا ،ترسيخ استحالة الــوجــود اإلسرائيلي ووقــوع
املساحة الفلسطينية بني العجز الصهيوني املفضوح
والـقـهــر الفلسطيني املــولــد ل ـل ـثــورة ،لـيــس ثـمــة هــدنــة
لتدفق الدم الفلسطيني.
خامسًا ،في لبنان الثورة الشاملة على الفساد املالي
والسياسي واالجتماعي هي ثــورة شديدة الصعوبة
نظرًا الى تركيب املجتمع اللبناني القائم على طوائف

وعصبيات تحمي الفساد املالي والسياسي وتحوله
إلــى مؤسسة وت ــوارث .إن أي ثــورة شاملة ســرعــان ما
تتحول إلى اقتتال طائفي.
سأدعو بقوة إلى إعمال مادتني معطلتني في الدستور
اللبناني ألسباب تخدم الطبقة الحاكمة هما املادة ٧
التي تنص على أن اللبنانيني متساوون أمام القانون،
وامل ــادة  ٥٩وتـنــص على اإلل ـغــاء الـتــدريـجــي للطائفية
السياسية من خالل هيئة في مجلس النواب يرأسها
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ومـ ــن أع ـض ــائ ـه ــا ُح ـك ـم ــا رئ ـيــس
الحكومة وأع ـضــاء مــن النخب الفكرية والعملية في
املجتمع.
األجندة الشخصية:
 .1اسـ ـت ـك ـم ــال إصـ ـ ـ ــدار كـ ـت ــاب ــي «فـ ـه ــرس ــت ال ـك ــائ ـن ــات
الـشـعــريــة» بــأجــزائــه ال ـثــاثــة :ال ـجــزء األول «ال ـطــرائــد»
من  ٦٧٣صفحة حول التراجيديا واملوسيقى والزمان
عند ابن عربي وت .س .إليوت والغرناطي والدمشقي،
والـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «خـ ـ ــدوش ع ـلــى الـ ـت ــاج» مــن
 ٢٨٣صفحة ،والثالث بعنوان «على تـمــاس» مــن ٣٣٢
صفحة .صفحات تتناول أبرز شعراء العالم بما يشبه
األوعية املتصلة.
 .2استكمال كتابة حلقات روائية ذات جوهر شعري
وفــانـتــازي واقـعــي ومتخيل تــم إنـجــاز خـمــس حلقات
منها.
 .3قراء ة كتب تتعلق بنزعات النشاز في التاريخ مثل
تــاريــخ اإلل ـحــاد فــي اإلس ــام وال ـخ ــروج عـلــى االنـتـظــام
وك ـت ــب ت ـت ـن ــاول م ـي ـثــولــوج ـيــات الـ ـشـ ـع ــوب ،وم ـتــاب ـعــة
ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ــري ــة واألص ـ ـ ـ ــوات الـ ـج ــدي ــدة بــال ـعــرب ـيــة
والفرنسية وبعض الترجمات.
* شاعر لبناني

ُ
خاطب العالم
لن ِ
ياسر عبد اللطيف *
ّ
الحقيقة ،ال أقــوى على تمني أمر
عام ،وكل ما أرجوه أال تزداد األمور
سوءًا في املنطقة العربية املنكوبة
ّ
بـ ـك ــل أن ـ ـ ــواع ال ـ ـشـ ــرور ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة،
والطبيعية أحيانًا.
وعلى املستوى املهني ،أرجو أن يواصل األدب العربي
رحـلــة كـفــاحــه للتخلص مــن ال ـت ـصـ ّـور الـســائــد عـنــه في
ّ
س ــوق األدب الــدول ـيــة ،بــأنــه أدب إخ ـب ــاري وظـيـفـتــه أن
ّ
يمد العالم املتقدم بتصورات جاهزة عن تلك املنطقة
املنكوبة من العالم .أدب للحروب األهلية واالضطرابات
السياسية ،أدب لالضطهاد الــديـنــي واألقـلـيــاتــي ،أدب
للمعتقالت والتعذيب.
ّ
ّ
ال ّ
شك في أن تلك األمــور كلها من صميم واقعنا الذي
ّ
نعيشه ،ولـكــن س ــؤال األدب ك ــان ط ــوال عـمــره وسيظل
ف ــي م ـكــان آخ ــر غ ـيــر اإلخ ـب ــار واإلنـ ـب ــاء وإب ـه ــار الـعــالــم
املتقدم بفظائع حياتنا التعيسة .نرى اآلن روايــات ،بل
ّ ّ
وقصائد شعر ُت ّ
دبج ّ
خصيصًا للترجمة ،ويظن كتابها
فــي أنـفـسـهــم الـعــاملـيــة ،وه ــم ال يـفـعـلــون س ــوى ترسيخ
ّ
ك ــل ال ـن ـظــرات الـكــولــونـيــالـيــة واالس ـت ـشــراق ـيــة الـقــديـمــة،
ورب ـم ــا بـمـسـحــة م ــن تـحـضــر ف ــي ال ـل ـك ـنــة ،ك ــأن كــاتـبـنــا
العاملي يقول« :أنا من يكتب لست من هؤالء الوحوش،

لكنني أخبركم عنهم وأعلن انتمائي لعاملكم النظيف
واإلنساني».
ب ـع ـي ـدًا م ــن امل ـفــاه ـيــم الــدي ـن ـيــة أو ال ـقــوم ـيــة ح ــول الـلـغــة
العربية وقدسيتها أو أهميتها ،فهناك حقيقة واقعية
ِّ
ّ
توثقها األرقام واإلحصائيات ،وهي أنها اللغة الرابعة
في االنتشار عامليًا ،بعد اإلنكليزية واملاندرين الصينية
واإلس ـب ــان ـي ــة .وت ـت ـفـ َّـوق الـعــربـيــة بــذلــك بــدرج ـتــن على
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وب ـث ــاث ع ـلــى ال ــروس ـي ــة وب ـع ــدد كـبـيــر من
الــدرجــات على األملــانـيــة .ولــو استبعدنا لغة املاندرين
لـكــونـهــا خــاصــة بـشـ ًعــب بـعـيـنــه غ ـيــر ع ــاب ــرة لــأق ـطــار،
ستأتي العربية ثــالـثــة فــي الترتيب الـعــاملــي مــن حيث
االن ـت ـش ــار األف ـق ــي ع ـلــى س ـطــح الـبـسـيـطــة .ت ـلــك حقيقة
ّ
بـسـيـطــة وم ـع ــروف ــة وال أك ـ ــف ع ــن ت ــردي ــده ــا .ل ــم يمنع
االنحطاط السياسي ألميركا الالتينية ،وال إلسبانيا
ذاتها حتى وقت قريب ،من ّ
تبوء أدب تلك األمم املكانة
التي يستحقها .كتابنا العامليون يواصلون عبر أدبهم
ال ـعــاملــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الــوضــع امل ـتــدنــي ألدب العربية
ربطًا له بانحطاطنا السياسي .هم من حيث ال يدرون
أو ي ــدرون ،وبترسيخهم تلك الـصــور ،أدوات مساعدة
لـلـهـيـمـنــة .ول ــن تـنـتـهــي ه ــذه الـهـيـمـنــة ،ع ـلــى الـصـعـيــد
الثقافي على األقل ،ما لم تنطق العربية بما تستطيع أن
ُ
تخاطب به العالم ،بجدارة وعلى قدم املساواة ،فتجبره
على اإلنصات.
* شاعر مصري مقيم في كندا
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أن نستعير وجه األرض
ماري جليل *
أتمنى أن تسقي دموع املوتى روح اإلنسانية اليابسة
أن تزهر عظامهم سنابل قمح نملح بها أمعاء األطفال الخاوية
أن نستعير وجه األرض لنصنع إنسانًا أليفًا نستجدي به غيثًا ولو بعد
حني
* شاعرة لبنانية مقيمة في كندا

