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سوريا
بلسان
شعرائها
الجدد
الصحف تهرم أيضًا .الصحف تهرم
ّ
بسرعة كبيرة .باألمس القريب كنا
الجريدة الشابة املـجــددة التي تطمح
إلى كسر القواعد املتهالكة ،والقوالب
اليابسة ،وتتجرأ وتبتكر وتنتقد ،ال
ً
تراعي زميال ،وال تمالئ زعيمًا ،وال
تـخـشــى رج ــل أع ـم ــال ،وال تستبعد
ّ
ّ
سياسيًا… ّ
شرعت
فكريًا أو
خصمًا
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ص ـف ـحــات ـهــا لـلـمـسـكــوت
ع ـنــه ،ل ــإب ــداع ــات امل ـم ـنــوعــة واملـهـمـلــة
وامل ـ ـصـ ــادرة واملـ ـح ــاص ــرة .ل ــم تخش
م ـق ــارب ــة ال ـت ــاب ــوه ــات ع ـلــى أن ــواع ـه ــا،
رفعت عاليًا رايــة الـحـ ّ
ـريــة فــي مــوازاة
راي ــة امل ـقــاومــة ،واسـتـقـطـبــت اصــواتــا
ّ
وحساسيات تطمح الى كتابة مغايرة،
واب ـ ـ ــداع ـ ـ ــات راه ـ ـن ـ ــة ،وحـ ـس ــاس ـ ّـي ــات
بـ ـص ـ ّ
ـري ــة فـ ــي الـ ــرسـ ــم والـ ـتـ ـص ــوي ــر،
وط ـ ــاق ـ ــات ص ــاخ ـب ــة فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
واألغنية الجديدة والتجهيز والفيديو
والـسـيـنـمــا وامل ـس ــرح ،ون ـظــرات حــادة
إلـ ـ ــى امل ـج ـت ـم ــع وعـ ـ ــاداتـ ـ ــه وت ـق ــال ـي ــده
ال ـق ــدي ـم ــة ،وأس ــال ـي ــب أدب ـ ّـي ــة ون ـق ـ ّ
ـديــة
ت ـق ـطــع م ــع ال ـل ـغ ــة امل ـي ـت ــة ،وتـحـتـضــن
الــذاتــي والـحـمـيــم وامل ـغــايــر… واكـبـنــا
التجارب ّ
املميزة اآلتـيــة مــن الهامش،
ّ
ســاهـمـنــا فــي إعـطــائـهــا شــرعــيـتـهــا ـ ـ
وه ــذا واجـبـنــا ـ ـ ـ فـخــرجــت إل ــى دائ ــرة
االعتراف والتكريس.
ل ـكــن ال ــوق ــت ي ـم ـ ّـر ب ـس ــرع ــة ،وال ــواق ــع
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي وال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي يـ ــزدح ـ ـمـ ــان
ب ـك ــل أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـخ ــاخ ،والـ ـع ـ ّـواق ــب،
واملـنــزلـقــات الـخـطــرة .م ــاذا حــل بنا؟
هل هي العادة؟ الكسل؟ الشك؟ امللل؟
التعب؟ اليأس؟ االحساس بالجدوى
االبـحــار عكس التيار؟ نلتفت اليوم
خلفنا ّ
كأن دهرًا يفصلنا عن األمس
ّ
الـقــريــب .بعد ثماني سـنــوات ونيف،
وع ـ ــدد م ــن األزم ـ ـ ــات واالم ـت ـح ــان ــات
واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،واألوهـ ـ ـ ـ ــام امل ـت ـســاق ـطــة
شــق طريقنا
وال ـث ــورات املـجـهـضــة ،نـ ّ
ّ
نتخبط
في قلب واقع شائك ومعقد،
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ّ
ف ــي ال ــوح ــول ن ـح ــاول ال ـت ـخــلــص مــن
الـ ـطـ ـح ــال ــب الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي األطـ ـ ـ ــراف
واألفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار ،نـ ـ ـغ ـ ــوص فـ ـ ــي ال ـ ــرم ـ ــال
املـتـحـ ّـركــة ،نمسح أطـنــان الـغـبــار عن
األث ــاث ال ــذي بــات قــديـمــا ،نبحث عن
«ذهب الوقت» وسط أكداس الكلمات
املـيـتــة وال ـش ـع ــارات الـعـقـيـمــة .نبحث
ّ
ع ــن أنـفـسـنــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ك ـمــا كــنــا
زمن البدايات ،نبحث عن ّ
قراء آمنوا
باملشروع ،وانتموا اليه ،وواكبوه…
ي ـم ـكــن ك ـت ــاب ــة ص ـف ـح ــات عـ ــن ه ـ ّ
ـوي ــة
«األخبار» وعقدها التأسيسي .يمكن
الـكـتــابــة أك ـثــر أي ـضــا عـ ّـمــا تـحـقــق من
هــذه االه ــداف ،وعــن إنـجــازات تحتذى
ّ
السر أو في العلن ،وتنسخ
اليوم في
بغض النظر عن النتيجة .لكن الخيار
الشجاع ،املـشـ ّـرع على آفــاق التجاوز،
الواعد بالخصوبة ،هو أن التوقف عند
ال ــذي لــم ُيـنـجــر بـعــد فــي ه ــذه الــرحـلــة

ُ
ّ
والشيقة ،أو نسي على أحد
الصعبة
ُ
الــرفــوف ،أو فـقــد مـ ّـن جملة االض ــرار
ّ
الجانبية ،أو تم التخلي عنه في لحظة
ّ
مـ ــا ،ت ـحــت ض ـغــط امل ـص ــاع ــب وب ـق ــوة
العادة ،أو قايضناه بشيء من الراحة
والسهولة والطمأنينة.
نعم ،الصحف تهرم بسرعة ،في زمن
الـجـيــل ال ــراب ــع لــوســائــل ال ـتــواصــل من
ّ
واالصوليات من
جهة ،وزمن الدواعش
جهة أخرى .زمن الطفيليات والحروب
ّ
القاتلة وغير املتكافئة ّ
وأخالقيًا،
ماليًا
ّ
ّ
والرجعيات املتنكرة
بني قوى التغيير
ب ــأزي ــاء ال ـت ـق ـ ّـدم وش ـع ــارات ــه وال ـق ــادرة
على شــراء «الثوار» و«الـخــوارج» .لكن
ال خ ـيــار س ــوى ال ـت ـق ـ ّـدم ،بـ ــرأس امل ــال
األساسي الذي قامت عليه «األخبار».
فالصحف تـهــرم ،إال حــن تنتبه إلى
ّ
وتتصدى له.
هذا القدر االغريقي
تـ ـل ــك هـ ــي ف ـ ـكـ ــرة م ـل ـح ــق «كـ ـلـ ـم ــات»:

َ
استعادة شباب «األخ ـبــار» ،ونفسها
امل ـغ ــاي ــر ،وأص ــوات ـه ــا امل ـشــاك ـســة كما
ف ـ ــي ّ
األيـ ـ ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .وم ـ ـنـ ــح ال ـن ــص
فـ ـ ـض ـ ــاءه ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وإع ـ ـ ـطـ ـ ــاء األدب
العربي والعاملي مكانة الـصــدارة ،من
زوايـ ــا مـعــالـجــة مـخـتـلـفــة ،واحـتـضــان
امل ـســاه ـمــات االب ــداع ـ ّـي ــة ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
ّ
ّ
والنقدية ،والدخول
االدبية
والترجمات
ّ
ال ــى املـخـتـبــرات الـســريــة للكتابة التي
هــي مقامرة على املستحيل .الرهان
املتجدد لهذا امللحق ،مزيد من االتقان
ّ
والعفوية والصدق ،كي ّ
يتعرف القارئ
إلى نفسه في مرآتنا.
هذا ال يعني بالضرورة أننا سننجح.
فالطحالب الصديقة تحيط بنا من كل
ّ
حدب وصوب .لكننا سنحاول .معكم.
من أجل فكرة راودتنا منذ اليوم ّ
األول:
ثقافة التجاوز والكشف والحياة.
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