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القلم وما �أدراك ما القلم؟!

من األغاني
الشعبية الجنوبية
القديمة

إنه القلم...وهل تدركون ما القلم؟
إنه الكلمة الفصل...والكلمة البلسم!
وسيلة اإلدراك والوعي ورافعة األمم إىل
شواهق املجد والقمم! .
بالقلم نخــط أول حرف يف طريق الفجر
واألمل  ،نبدأ ســطر الوجود وعودة الروح
وأيام املحبة .
وســجل الســؤدد والبطوالت والخلود
 ،هــل تعلمون بســحر القلــم وأعاجيبه ،
والتي متسح مؤامرة وأفعال األبالسة بأق ّل
مجهود ،إنه القلم .
يأهل الديار ؛ فســام عليكم وطوىب لليد
التي متسك بالقلم الذي

سعيد يقطني
بدأت تتواتر خالل السنتني األخريتني ندوات
ومؤمترات وكتابات يف بعــض الدول العربية
حول األدب الرقمي والرواية الرقمية ،وما يتصل
ببعض قضايا عالقــة التكنولوجيــا الجديدة
باإلبداع .لقد تأخرنا كثريا يف االهتامم مبسائل
الرقميات بالقياس إىل ما تحقق من أدبيات يف
هذا االتجاه .هناك أسباب كثرية تكمن وراء ذلك،
ولعل أهمها يكمن يف عدم قدرتنا عىل مواكبة
املستجدات عىل املســتوى الفكري العاملي ،ألن
تطورنا البطــيء ،وعدم انخراطنا يف أســئلة
العرص ،يجعالننا ال نلتفــت إىل ما يطرأ إال بعد
مرور زمن طويل.
إن عــدم املواكبة دليل عىل انغامســنا يف
قضايا كثرية تشغلنا عن االرتقاء إىل املساهمة
يف األسئلة التي يفرضها العرص ،وما يحبل به
من تطورات تتم يف غيابنا .وحني نلتفت إىل ما
تحقق عامليا ،بعد مرور الزمن ،نجد أنفسنا ألننا
مل نساهم يف إنشــائه غري قادرين عىل متثله
بشــكل جيد .ومبا أننا ال نعمل عىل بذل الجهد
الستيعاب ما جرى عىل النحو املناسب ،وخوض
الحوار البنــاء الذي يدفعنا إىل تــدارك التأخر
بهدف االنخراط واملشــاركة الفعالة يف مسرية
التطور ،يحصــل أن يكون ما يطبــع عالقتنا
بتلك املنجزات مبنيا عىل الســطحية واالختزال
والترسع .وال ميكن أن ينجم عن ذلك ســوى أن
يتضاعف تأخرنا مرتني ،زمنيا وفكريا من جهة،
ومن جهة أخرى تكون مشــاركتنا معطلة عن
تطوير ما يساهم فيه اآلخرون.
يلخص هذا الوضع ،بوجه عام ،كل عالقاتنا
بالعرص الحديث ،وعىل املستويات كافة ،سواء
تعلق األمر بالتكنولوجيا أو بالفكر الذي تحقق
فيه .ويكفي أن نتساءل عىل سبيل التمثيل ،كيف
تعاملنا مع الليربالية واالشــراكية ،والتحليل
النفيس والبنيوية وما بعدها ،لنجد أنفســنا ال
نساهم يف تطوير ما أنجز ،وال نقدم أي إضافة.
وميكن أن نقول اليشء نفسه عن التكنولوجيا
يف مختلف جوانبها ،نظل نستوردها وال نعمل
عىل توفري األســباب التي متكننا من إنتاجها،
عىل غــرار بعــض باقي األمــم املنخرطة يف
العرص ،التي تنجح يف تدارك ما مل تســهم يف

يحيل تضحياتكم إىل مســتقبل مفرح
لألجيال  ،القلم نور ومحبة وبرهان .
القلم مداده مــدد  ،وحروفه نجدة وحرز
صيانة للناس والبلد.
يف حرضة القلم  ،يزول الهم  ،ويتالىش
األمل.
يف حــرة القلم تكون املســرة عىل
الطريق القويم املستقيم ،
وتكون الرحلة فضــاء رحب يتم قطعها
بلمح البرص!
إنه القلم فال تتعجبوا  ،وال تســتعجلوا ،
دعوا القلم يخط الحرف
ويزيل الترشذم والضعُف...القلم ضامنة
نرصكم  ،وفيه األمل بعــد أن أجهدكم الكد
والعمل  ،متســكوا بالقلم ليكــون دليلكم
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ومرشد جندكم الكرام .
والذين تقدموا املسرية وحطموا األغالل
والقيود  ،ودحروا
الهمجية والظالم .
القلم وما أدراكم ما ذا يعني القلم؟ وكيف
يعمل القلم ؟
سالم للقلم...وللمعلم حامل القلم.
ســام للجنــد امليامــن  ،يف معرتك

الساحات وامليادين .
سالم للجميع وللجميع سالم.
أحبــوا القلم...ومتســكوا بالقلم ؛ حتى
التزل القدم.
فليحيا القلم ألنه القلم  ،والحرف والكلمة
والســطر والكتــاب مبدأه صيانــة لناس
ومنتهاه بالقلم.

رأسي بحوزتي!
صابرين احلسني
َ
يليق َ
تعال ِّ
بكل ما ُ
بك
ُ
قرنا االستشــعا ِر اللذانِ متلكهام
َ
فخك ُم ً
َ
رفقا مع
صياغة
وبهام تجي ُد
طاوؤس كآخ ِر ريشة تستد ُر بها
ذي ِل
ٍ
ُخزعبال ِت َك
بكوخ أرجواين
عن مستقب ٍل مزه ٍو
ٍ
َ
قبيل ذكرى
وتطلعاتِ تعرثي األخرض
التفاه ِة الثاني ِة.
لوكانَ للاميض ف ٌم كام ملســتقبلك

عيونٌ
كنتُ ملكتُ رأيس اآلن
َ
َ
األخرض
تلبــس
وأنت
تنــام
ولن
َ
ُ
واألرجواين وتحتضنُ أفكاري
ً
ُ
وستمســك يب الكر ُة بيدها
حتم
املفتعلةِ
ُ
وتركض العاطف ُة بعيدًا عن صدري
أجادت شــفتا الحقيق ِة هذا
وملّــا
ْ
َ
التحايل
يهضم
أتضحَ أن جســدًا واحدًا لن
َ

َ
أشالء
فتفكك
وســامت ُه عىل املرآ ِة ؛
ً
بوج ِه (دريدا)

الرواية الرقمية!

بنائه ،وتعمل عىل فرض نفسها حتى عىل األمم
التي سبقتها إىل ذلك (الصني وكوريا مثال).
لقد تأخرنا كثــرا يف دخول العرص الرقمي،
كام تأخر نقاشــنا الفكري حول طبيعته ،وهو
يشكل حقبة كربى يف مسرية تطور البرشية.
مل ننتبه إىل طبيعة هذا التحول ،ودخول اإلنسان
إىل مرحلة جديدة من تاريخه الطويل.
لقد تأخرنا كثــرا يف دخول العرص الرقمي،
كام تأخر نقاشــنا الفكري حول طبيعته ،وهو
يشكل حقبة كربى يف مسرية تطور البرشية.
مل ننتبه إىل طبيعة هذا التحول ،ودخول اإلنسان
إىل مرحلة جديدة من تاريخه الطويل .لقد ألهانا
مظهر من مظاهر هــذا التحول وهو «العوملة»
فانشــغلنا بها كثريا ،وشغلتنا عن تكوين رؤية
شــاملة عام تحقق .وعندما فــر الحديث عن
العوملة ها نحن نريد الحديث عن العرص الرقمي،
وعــن التعليــم الرقمي ،وعــن األدب الرقمي.
وها هي املؤمترات والنــدوات بدأت تنعقد هنا،
والكتابات تظهر بني الفينة واألخرى هناك ،لكن
بأي وعي؟ وبأي خلفية فكرية أو معرفية؟ هذا
هو السؤال.
لن نتحدث عن الذين يرفضون االعرتاف بأن
البرشية تدخل مرحلة جديدة يف تاريخها .كام
أننا لن نتناول السياسات التعليمية التي تتعامل
مع التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والتواصل،
بربطها بالتكوين املهني وسوق الشغل .وال عن
كيف يتعامل معها الباحثون ،يك ال أقول علامء
االجتــاع والنفس يف الوطن العــريب ،فتلك
أســئلة حارقة .ولكننا نود التساؤل عن اإلبداع
الرقمــي ،خاصة الرواية الرقمية بســبب بروز
بداية االهتامم بها يف الوطن العريب.
أرى أننــا نكــرر تجربة نشــأة الرواية يف
تاريخنــا الحديث لكن بشــكل مختلــف .فإذا
كانــت أغلب التصــورات ذهبت آنــذاك إىل أن
الروايــة موجــودة يف تراثنــا يف الحكايات

والسري الشــعبية ،وأننا سبقنا الغرب إىل كتابة
الروايــة ،نجد أنه ليس بإمكاننــا اآلن ادعاء أن
الروايــة الرقمية موجودة يف الــراث لغياب
التكنولوجيا املصاحبة لها ،فكان أن ادعينا أننا
نجدها يف الروايات التي تتحدث عن الرســائل
واألجــواء و«التفاعل» الحاصل فيها ،بســبب
تناول موضوعات تتصل بالتكنولوجيا الجديدة
للمعلومــات والتواصل ،فأي رواية توظف مواد
تتصل بالفيســبوك واليوتيوب ،والرسائل التي
تتم من خالل الوســائط الجامهريية هي رواية
رقمية ،وما عىل الناقد سوى تحليلها كام تحلل
الروايات الورقية ليدعي أنه يســهم يف تطوير
األدب الرقمي؟
إن عدم التمييز بني حضور ما يتصل بالعرص
الرقمي مــن مواد يف الرواية ،أو تحويل الرواية
الورقيــة إىل الشاشــة عن طريــق تصويرها
بصيغــة (يب دي أف) مثال ،وبــن إنتاج رواية
رقمية ال تتحقق إال عن طريق إبداعها بواسطة
برمجيات تجعلها قابلــة أال تتلقى إال من خالل
شاشة الحاسوب ،ال يعني سوى أننا ال نفرق بني
الرقمي وغري الرقمي.
يف ســنة  1882حصل فريدريك نيتشه عىل
آلة كاتبة .تبــن له بعد تجاوز صعوبات البداية
يف اســتعاملها أن أســلوبه ولغتــه وطريقة
تفكريه قد تغريت كليا ،وأنــه صار يتعامل مع
األشــياء بكيفية مختلفة ،لكن بالنســبة إلينا
نتعامل مع هذه التكنولوجيا فقط كوســيلة،
وليس رؤية جديدة للعامل وطريقة التفكري فيه.
إن عدم طرح األسئلة الفكرية حول الوسائط ال
ميكن إال أن يؤخر طريقة رؤيتنا لها ،وتفكرينا
فيها .كام إن عدم مواكبتنا واستيعابنا ملا يكتب
عنها يضاعف تأخر إبداعنا الرقمي.
٭ كاتب مغريب

عادت القصيد ُة إىل رأيس وماتبقى
ْ
بحوز ِة! .

الضالع عرين األبطال
القيفي
كلمات /عمر
ّ

الضالع عنوان كبري س ُيكتب
عىل صفحات الوطن ،لكن
هذه املرة مداد ُه دم األبطال
ال حرب األقالم...
إنها الضالع يا عامل فهل يعي
من يجهل التاريخ ذلك...
إنها الضالع ياحمقاء ُقم  ,وأذناب
فارس ،نا ٌر حمراء تقذف بالرشر
فال تلقوا بفراشاتكم الهالكة
ُطع ً
ام لسقر...
إنها الضالع ياخفافيش الظالم
ً
يوما
تأىب أن تعيش
مهزومة ً
أو تنام عىل القهر والضيم
والهوان...
إنها الضالع يأزالم الرجس و
عبيد الخرافة واألوهام...
إنها الضالع يا عمالء فارس
وأذناب السيد واإلمام...
إنها الضالع يا هوالء ؛ فهل زلتم
عىل غ َّيكم القديم  ،مل تعوا
بعد درس الخامس والعرشين من
مايو  2015م ،حني عادت
جثث أسالفكم محملة عىل
عىل شاحنات النقل كأعجاز نخ ٍل
خاوية...
هي الضالع عرين األبطال ومنبع
الرجال  ،عنوان الصمود وحامي
حمى الحدود...
ُ
حيث تشاء
قلمي ضع سطورك
واكتب عنها ما تريد ،فام تكتبه
حقيقة ال هُ راء وما ترسمه عنها
ليس سوى قطرات من الوفاء...
كطائر العنقاء أنتِ يا رمز الخلود
ال تشيخني وال تهرمني وال متوتني
بل تولدين من جديد ،ترسمني
املجد قوس ُقزح ،يعلو جهاتك
األربع ،برشى للنرص حينام يكفهر
وجه الوطن  ،خوفا من الهزمية...
كوجه السامء صافية ،ومثل
الرثيا مرتفعة عاليةُ ،تصافحني
العزَّة ،وتلبسني الكرامة رشفـ ًـا

وبطولة وإباء...
كالجبال شموخا أنتِ  ،وكالبحار
كرما ،وسخاء ،حينام توهبني
ً
فلذات األكباد ،بكل شجاعة
وعطا ٍء ووفاء...
مه ًال يارجال الجنوب ،ال تخافوا
حني تسمعون ،إعالم بلقيس
واملسرية ،يهلل فرحا ،بسقوط
موقع هنا ،وجبل هناك عىل حدود
ضالع الصمود ،فالضالع بعيدة
من ذلك وهي محاطة بسور من
صدور األبطال ،ومحامة بس ٍد منيع
من هام الرجال ،يف الضالع شباب
ال تحسب للموت حساب ،تعلمت
القتال من ُذ مل تبلغ الحلم قادرة
عىل حامية األرض وصون العرض
ال تخاف من النازل وال تهاب يف
الحرب صعود الجبال...
رشب أبناؤها الشجاعة من ثدي
أمهاتهم مع الحليب ،فصار
الطفل منهم بألف مقاتل صنديد
فموتوا يف غيظكم أيها املرجفون
وادفنوا رؤوسكم بني الرمال ُذ ًل
أيها املنافقون...
عرشة أيام وجبال العود ومريس
نارا حمراء كالرشر ،متيس
تيضء ً
عىل صوت املدافع وتصحو عىل
يكب عىل قممها
صوت الرصاصَّ ،
أبطال الضالع صباحا بالنرص وما
يكسوها ظالم الليل ،حتى تلبس
رداء الخيانة مرة ،والعاملة مرة
أخرى ،فيعاود أبطال الحزام
األمني الكرة ،ويسقون العمالء
كؤوس الهزمية مرة أخرى...
ويستمر الرجال يف دفاعهم رغم
التخاذل والخيانة والعاملة من
أصحاب النفاق والشقاق واالرتزاق
لكن هيهات لهم ما يتمنون...
يعقد الرجال العزم عىل الدفاع
عنها ،مهام كلفهم ذلك من
تضحيات عظام ،فليس غري
النــر ــ بعون الله ــــ يف خلدهم
يدور ،وليس
غري النرص يف أفكارهم يجول..

