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أشخاص

ّ
ّ
علي حيدر ...الفيزيائي الذي حول «رباعيات الخيام» إلى زجل
ابراهيم موسى وزنه

( Phantom painأكريليك على كانفاس ــ  195 × 130سنتم)

«كعك كعك» (أكريليك على كانفاس ـــ  100 × 80سنتم)

«صفارة الربيع» (أكريليك على كانفاس ـ  195 × 130سنتم)

بعد معرضها األول  Tailor-madeعام  ،2015ها هي الفنانة اللبنانية ّ
فنون تشكيلية
تجسد في معرضها الحالي
ّ
«أنماط بيروت» عالقة الجيل الجديد مع مدينة في تحولها العمراني البشع .في غاليري  ،56th Art onتنحاز دياال
ّ
الجمالية في العمارة
خضري إلى الماضي في لوحات تستعيد تلك األنماط

مرثية لعمارات الزمن الوديع

دياال خضري ...الهمجية الزاحفة على بيروت
روان عز الدين

التوثيقي .مهارتها التقنية التي تقارب الكمال
ّ
في رسم الواقع لم تخلص اللوحات من طابعها
الشكالني ،إذ تظهر أحيانًا كدراسات للتصاميم
ّ
الداخلية والخارجية ،ملتصقة بمرجعها الواقعي
ّ
الــذي يغلق أي مساحة للخيال أو اإليـحــاء .رغم
امـتــاء اللوحات بالعناصر واألشـكــال املختلفة،
إال أن الفنانة لم تتجاوز حدود التأليف املشهدي
وتــرات ـبـ ّـي ـتــه ون ـظــاف ـتــه .تـفـتــح لـنــا خ ـضــري رؤي ــة
واح ــدة إل ــى ب ـي ــروت ،مـصـ ّـوبــة غالبًا
إلى تلك الحقبة العمرانية.
فــي لــوحــات أخــرى،
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرع
مشهدها
عـ ـل ــى

 Beirut in Patternsأو «أنماط بيروت» هو عنوان
املـعــرض ال ـفــردي الـثــانــي لــديــاال خـضــري ()1979
فــي غــالـيــري ( 56th Art onال ـجـ ّـم ـيــزة ـ ـ ب ـيــروت)،
ب ـعــد مـعــرضـهــا األول  Tailor-madeع ــام .2015
تتبنى الـفـنــانــة اللبنانية عــاقــة الـجـيــل الجديد
ّ
متقدمة مــن ّ
تحولها
مــع مدينة فــي طــور مــراحــل
العمراني .ما يجعل منه ،أي هذا الجيل« ،سائحًا
ف ــي بـ ـ ــاده» وفـ ــق نـ ـ ّـص املـ ـع ــرض ،ف ــي ب ـح ـثــه عن
اإلرث العمراني في بيروت الحالية املفتقرة إلى
هـ ّ
ـويــة واض ـحــة .وفــي بحثها ومساءلتها ملعنى
البيت والسكن وطبيعة العالقة بــن الفضاءات
ّ
ّ
والخارجية ،تنحاز خضري إلى املاضي
الداخلية
فــي لــوحــات تـكــاد أن تـكــون تقليدًا لتلك األنـمــاط
ّ
الجمالية في العمارة.
ّ
لهذا ،قد يكون مبررًا أن تستعير لوحاتها داخل
ّ
الفوتوغرافية:
الغاليري ،بعض خصال الصور
الزوايا التي اختارتها للبيوت واملشاهد تقوم
ع ـلــى م ـن ـظــار ب ـصــري م ــن األع ـل ــى أو األس ّـفــل.
مشاهد بعض اللوحات هي ومضات متوقفة
ب ـم ــا ال ل ـ ـقـ ــدرة ل ـع ــن ب ـش ــري ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــام
ب ــه .اع ـت ـمــدت خ ـضــري أي ـضــا عـلــى واقـعـ ّـيــة
َح ـ ْـرف ـ ّـي ــة ف ــي ن ـق ــل أدق ت ـفــاص ـيــل األم ـك ـنــة
والـ ـبـ ـي ــوت وعـ ـن ــاص ــره ــا .ب ــرس ـم ـه ــا لـتـلــك
امل ـم ــارس ــات امل ـع ـمــاريــة امل ـن ـقــرضــة تـقــريـبــا
كالبالط ،والدرابزين الحديدي ،والشبابيك
الـخـشـبـيــة ،واألدراجّ ،وال ـك ــراس ــي واملـقــاعــد
املـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــش ،ت ـح ـت ـف ــي خ ـض ــري
بــالـشـغــل امل ـت ـمـ ّـهــل وامل ـض ـنــي ع ـلــى تـصــامـيــم
ال ـب ـيــوت وتـفــاصـيـلـهــا ،فــي ف ـتــرات ســابـقــة من
ت ــاري ــخ عـ ـم ــارة لـ ـبـ ـن ــان ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ن ـهــايــة
ال ـقــرن ال ـتــاســع عـشــر وال ـن ـصــف ّ
األول مــن الـقــرن
ُّ
العشرين .في إحدى غرف الغاليري ،علقت أعمال
مرسومة باألكريليك على ألــواح خشبية مـ ّ
ـدورة.
اقتطعت خضري مشاهد من الفضاءات الداخلية
وتفاصيلها ،ينبثق منها أحيانًا الضوء والظالل.
دياال اآلتية من خلفية في فن الزخرفة ،تتقن جيدًا «بعد الحفلة» (أكريليك
ّ
املجردة لتلك على لوح متوسط
نقل التفاصيل والنقوش والخطوط
البيوت ،ما يحصر ّ
أهمية هذا العمل في جانبه الكثافة ــ قطر  1م)

ف ـ ـضـ ــاء م ــديـ ـن ــي خ ـ ــارج ـ ــي ،ي ـم ـن ــح م ـس ــاح ــات ـه ــا
الـهـنــدسـيــة الــداخ ـلـ ّـيــة طــابــع األفـ ــول .تــرســم بقعًا
قائمة على التنافر ،تتجاور فيها األبراج الحديثة
وتلك البيوت القديمة الواطئة والقرميدية ّ
املهددة
بالهدم .قد تظهر بعض البؤر الخضراء بحياء،
ّ
التبدل السريع الهمجي فــي املدينة.
لتشير إلــى
تلتقط ذلك التماس الذي يمكن ألي مار في بيروت
أن يــاح ـظــه ف ــي م ـنــاطــق س ـب ـي ــرز ،وال ـق ـن ـط ــاري،
وال ـجـ ّـم ـيــزة وع ــن املــري ـســة ،وزق ــاق
ال ـ ـبـ ــاط ...تـلـجــأ الـفـنــانــة
إلـ ـ ــى األك ــريـ ـلـ ـي ــك،
لـكـنـهــا تـنـ ّـوع
ّ
املواد
في

امل ـس ـت ـخــدمــة كـ ــاأللـ ــواح ال ـخ ـش ـب ـيــة وال ـك ــان ـف ــاس
ّ
والقماش والورق ّ
املقوى بكل األحجام ،حتى على
ّ
الخشبية .بصرف النظر عــن الطرح
الصناديق
الفني ،ترسم خضري ما يشبه األيقونات لبعض
ّ
ال ـع ـم ــارات األل ـي ـفــة الـقـلـيـلــة امل ـت ـبــقـيــة .م ــن إح ــدى
ال ــزواي ــا وراء قـضـبــان مـتـقــاطـعــة ،تستفيض في
ّ
نقل تفاصيل الهيكل الخارجي ملنزل مؤلف من
طبقتني :درجــات تربط طبقاته ،نباتات مركونة
ع ـل ــى الـ ـش ــرف ــة ،س ـج ــاد م ـل ـقــى ع ـل ــى ال ــدراب ــزي ــن،
وأباجورات خضراء ،وكرة .رغم أن هذه الفسحات
ّ
املتفرج انطباعًا باملكان األمثل واألكثر
قد تمنح
ألفة ملفهوم املنزل ،إال أنها باتت نادرة في املدينة.
مــع ذل ــك ،تـبـقــى خ ـضــري مـتـمـ ّـسـكــة ب ـهــذا الـطــابــع
ل ـب ـيــروت ،وه ــو ال ــذي اخ ـت ــارت تـظـهـيــره بـصـ ّ
ـريــا.
هناك لــوحــات لبعض األبنية املعروفة والالفتة
م ـثــل امل ـب ـنــى ذي ال ـش ـبــاب ـيــك املـ ـ ـ ّ
ـدورة وال ـس ـتــائــر
ّ
امللونة في منطقة الرملة البيضاء .هنا ترصد
خضري عالقة الجيل الجديد ،مع هذه األبنية.
ت ــدخ ــل الـ ـحـ ـض ــور الـ ـبـ ـش ــري إلـ ـ ــى ل ــوح ــات ـه ــا
ض ـم ــن مـ ـشـ ـه ـ ّ
ـدي ــات ت ـظ ـ ّـه ــر ه ـ ــذا ال ـت ــواص ــل
بـشـكــل م ـبــاشــر .هـنــا ف ـتــاة بـجــاكـيــت جينز
تـقــف قـبــالــة املـبـنــى ،فـيـمــا تـجـتــزئ املشهد
أحيانًا بالتركيز على أقــدام وأرجــل لنساء
يــاف ـعــات تـتــاقــى ثـقــافــاتـهــن وأســالـيـبـهــن
ّ
الحديثة بأنماط هــذه الـبـيــوت .وإذ تركز
عـلــى ال ـع ـمــارات واألب ـن ـيــة ،تبتعد خضري
عــن ال ـح ــرب ،الـتــي لـطــاملــا كــانــت املــدخــل إلــى
االش ـت ـغ ــال ع ـلــى ال ـف ـض ــاء امل ــدي ـن ــي ف ــي الـفــن
اللبناني مثل رسمات «الهوليداي إن» و«برج
امل ـ ّـر» ،والــدمــار والنصب االسمنتية التي تنبت
على حــواف الطرق .لكن الحرب تلوح في موقف
ّ
العبثية في العمران نتيجة مشاريع
خضري من
اإلعمار واالقتصاد التي تلت سنوات االقتتال.
 Beirut in Patternsل ــدي ــاال خ ـض ــري :ح ـتــى ال ـغ ــد ـ
غاليري ( Art on 56thالجميزة ـ بيروت) .لالستعالم:
01/570331

بحكم البيئة التي ّ
تربى فيها ونظرًا
لـلـجـيـنــات الــزجـلـيــة ال ـتــي ورث ـهــا عن
وال ــده وأجـ ــداده ،لــم يجد علي حيدر
ابــن بلدة اللويزة الجنوبية وأستاذ
مادة الفيزياء في الجامعة اللبنانية
صعوبة فــي اقـتـحــام مـيــاديــن الشعر
ّ
وتفرعاته...
الزجلي على كافة أنواعه
ّ
ه ــو ال ـ ــذي اس ـت ـه ــل ت ـف ـج ـيــر مــواه ـبــه
ال ـش ـعــريــة وملـ ــا يـب ـلــغ  12س ـن ــة .ومــع
األيام املصحوبة بالتنقل مع العائلة
م ــن ب ــرج ح ـمــود إل ــى ب ــرج الـبــراجـنــة
واالسـتــراحــات الصيفية الــدائـمــة في
بلدته اللويزة ،لم تثنه متاعب الحياة
ومشاغلها عن سبر أغوار «رباعيات
عمر الخيام» ،تلك التي جذبت إليها
أك ـث ــر م ــن أديـ ــب وش ــاع ــر وم ـه ـتــم من
شتى بقاع األرض ممن انكبوا على
ترجمتها إلــى العربية واإلنكليزية
ّ
ويسجل لحيدر في هذا
والفرنسية.
ّ
الـسـيــاق أن ــه نجح فــي تحويلها إلى
«رباعيات زجلية» لم تفقدها معناها
تخف معاناة مؤلفها الفارسي.
ولــم
ِ
وملا كانت تلك التجربة غير املسبوقة
تستحق اإلش ــادة واإلضـ ــاءة ،كــان ال
ّ
بد من اللقاء مع علي حيدر للوقوف
على موهبته الزجلية ودوافـعــه إلى
ال ـس ـيــر ف ــي م ـع ـتــرك ال ـن ـظــم الـشـعــري
والنظريات العلمية جنبًا إلى جنب.
ولــد علي حـيــدر فــي الـلــويــزة فــي عام
 .1959وف ــي ع ــام  ،1962ت ــرك وال ــده
الـضـيـعــة مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى مـنـطـقــة بــرج
ح ـم ــود ح ـي ــث كـ ــان ق ــد س ـب ـقــه إلـيـهــا
بـعـ ّـض مــن أق ــارب ــه .ه ـنــاك راح حيدر
يتنقل بني مدارسها الخاصة مدركًا
املـ ـعـ ـن ــى الـ ــواق ـ ـعـ ــي ل ـش ـظ ــف ال ـع ـيــش
والـظــروف القاسية .وفــي عــام ،1970
ّ
توجهت العائلة في هجرتها الثانية
إلى منطقة برج البراجنة ،حيث درس
حيدر املرحلة املتوسطة في «مدرسة
الـ ـن ــور» ق ـبــل أن ي ـحــط رح ــال ــه شــابــا
فــي ثانوية بــرج البراجنة الرسمية،
وب ـعــدهــا ال ـت ـحــق بـكـلـيــة ال ـع ـلــوم في
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدث
ّ
ليتخرج مجازًا في علوم الفيزياء في
عــام  .1980بعدها قصد لـنــدن حيث
أنهى دراسة الدكتواره عام  1984قبل

أن يعود ويستقر فــي لبنان ّ
مدرسًا
في الجامعة التي ّ
تخرج منها.
«الـ ــزجـ ــل فـ ــي ق ــام ــوس ــي هـ ــو ال ـحــس
امل ــره ــف واإلطـ ـ ـ ــار ال ـج ـم ـيــل لـلـسـهــرة
الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــوة والـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي امل ـ ـ ـحـ ـ ــاورة
امل ــوزون ــة ،وال أبــالــغ فــي التعبير إذا
قلت إن لقرى إقليم التفاح شيطانها
ّ
الشعري ،وهنا أتذكر حفالت الزجل
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ـ ــدور فـ ــي ق ـ ــرى ج ـبــاع
وحومني وعني بوسوار ،وكان الوالد
واألقـ ـ ـ ـ ــارب ف ــي ط ـل ـي ـعــة ال ـح ــاض ــري ــن
لـهــا .ك ــان الــزجــل لـغــة ح ــوار مـتــداولــة
ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـن ــا ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع اب ــن
عـ ـم ــي الـ ـسـ ـي ــد هـ ــاشـ ــم ح ـ ـيـ ــدر واب ـ ــن
خالتي الوزير السابق عدنان السيد
حـســن واب ــن عـمـتــي الـعـمـيــد سلمان
فرحات ،باالضافة الى بعض األخوة
واألق ـ ـ ــارب» .وح ــول ثـقــافـتــه الزجلية
ّ
ال ــواسـ ـع ــة ،ي ـع ــلــق ح ـي ــدر بـ ــأن ه ـنـ ّـاك
أكـثــر مــن نــوع فــي الــزجــل ،ف ـ «املعنى
الشاعر
للحوارات ،والقصيد لشؤون
ّ
ّ
والقرادة للفكاهة ،واملوشح
الخاصة،
والـشــروقــي للغزل ،والـنــدب لــأتــراح،
والحوربا لألفراح».
وعـ ــن ن ـج ــاح ــه ف ــي املـ ــواء مـ ــة ب ــن مــا
درس ــه مــن عـلــوم وموهبته الشعرية
الـ ـفـ ـط ــري ــة ،ي ـس ـت ـه ــل ح ـ ـيـ ــدر ج ــواب ــه
بأحجية علمية زجلية كان قد كتبها
على مقاعد الدراسة الجامعية:
عندك حجر روحو عانفسو جانيه
انزت بمدى عشرة متر بالثانية
قديش بدو وقت لو طالع طلوع
تا يرجع لألرض مرة تانية؟
ثـ ـ ــم عـ ـ ـ ــاد ل ـ ـي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ،ب ـ ــأن ـ ــه ي ـع ـشــق
الــزجــل مــن منطلق املـتـعــة والـهــوايــة
والسلطنة .وأما الفيزياء فهي مجال
ع ـم ـل ــه وض ـ ـمـ ــان ع ـي ـش ــه الـ ـك ــري ــم فــي
الحياة.
لكن مل ــاذا اخـتــار «ربــاعـيــات الخيام»
كــي يـحـ ّـولـهــا إل ــى ربــاع ـيــات زجـلـيــة؟
يجيب« :ملــا كنت مــن املعجبني بــأداء
ّ
املطربة أم كلثوم ومن املطلعني على
دوافـ ـ ــع تــأل ـيــف ال ــرب ــاع ـي ــات م ــن قبل
الشاعر الفارسي عمر الخيام ،ونظرًا
ّ
املتشعبة التي تناولها في
للمواضيع
رباعياته كالشكوى من األلم ،والفقر،
وامل ـ ـعـ ــانـ ــاة ،والـ ـقـ ـن ــاع ــة ،والـ ـح ــرم ــان،
والـ ـعـ ـش ــق واملـ ـ ـ ـ ــوت ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى

ط ــرح ــه ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول ال ــوج ــود
ّ
والتصوف...
والقضاء والقدر والزهد
كل تلك األمور جعلتني أقتحم ميدان
التحويل وإعادة الصياغة بالطريقة
التي ّ
أحبها ،واخـتــرت ترجمة أحمد
رام ـ ــي كــون ـهــا م ـع ــروف ــة م ــن غ ـن ــاء أم
كلثوم لها .علمًا بأن الترجمة العربية

اختار ترجمة أحمد رامي كونها
معروفة من غناء أم كلثوم لها
األفضل من وجهة نظري هي للشاعر
العراقي أحمد الصافي النجفي الذي
ّ
حــرص على تعلم الفارسية لسنتني
قبل أن يبادر إلى ترجمة الرباعيات
إلى العربية.
ّ
ألـ ـ ـ ــف الـ ـخـ ـي ــام مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ثــاث ـم ـئــة
ربــاعـيــة ،ونـقــل مترجموه الــذيــن فاق
عـ ــددهـ ــم ال ـث ـم ــان ــن  280م ـن ـه ــا إل ــى
اللغة عــربـيــة ،فيما عمد علي حيدر
إلــى تحويل  166منها إلــى رباعيات
زجلية .وهنا مقتطفات:

رباعيات الخيام (ترجمة أحمد
رامي) يقابلها زجل حيدر

ُ
سمعت صوتًا ُهاتفًا في السحر
1ـ
نادى من الحان :غفاة البشر
هبوا امألوا كأس ُّالطلى قبل أن
فعم كأس العمر كف القدر
 1ـ سـمـعـنــا قـبــل وق ــت الـفـجــر صــوت
اليقني
من الحان عم يصرخ عا كل النايمني
قوموا ّ
وعبوا بالقدح خمر الهوى
ّ
من قبل ما تصيروا قداح مكسرين
¶¶¶
ُ
لبست َ
ثوب العيش لم أستشر
2ـ
ّ
ُ
الفكر
وحرت فيه بني شتى ِّ
ِ
وسوف أنضو الثوب عني ولم
ُ
جئت ،وأين املفر
أدرك ملاذا
 2ـ جـ ـسـ ـم ــي ان ـ ـخ ـ ـلـ ــق وان ـ ـ ـحـ ـ ــط فــي
هالجسم روح
وما كان إلي بالصار رأي وال طموح
وبكرا بموت وبعدني ما عرفت كيف
من وين جيت؟ ووين باآلخر بروح
¶¶¶
 3ـ أحسن إلى األعداء واألصدقاء
فإنما أنس القلوب الصفاء

ّ
واغفر ألصحابك زالتهم
وسامح األعداء ُ
تمح العداء
 3ـ وين ما صديقك أو عدوك توجدو
ظل اكرمو ،إنتا ّ
وهوي بتسعدو
وأغفر ألصحابك إذا غلطوا معك
ّ
وسامح ّ
عدوك ،هيك بيبطل عدو
¶¶¶
4ـ ال تحسبوا أني أخاف الزمان
ُ
َ
املوت حان
املوت إذا
أو أرهب
ٌ
املوت حق ..لست اخشى الردى
َ
فوات األوان
وإنما أخشى
 4ـ ما بعمري كنت خاف من الوفاة
أو أهرب من املوت من بعد الحياة
املوت عندي حق ،بس مصيبتي
بأسف عا كل نهار من هالعمر فات
¶¶¶
5ـ ُ
الله قد ّ
قدر رزق العباد
ّ
فال تؤمل نيل كل املراد
ُ
وال تذق نفسك ُم َّر األسى
فإنما أعمارنا للنفاد
 5ـ رزقك عا ربك ال تحاول تلتهي
وما تأمل تحقق متل ما بتشتهي
وال تأسف وتزعل على البتضيعو
مهما يطول العمر بدو ينتهي.

وقت للكتابة

ما حال لغتنا الجميلة؟
واصف شراره
تحتل اللغة العربية املرتبة الخامسة من حيث ترتيب
اللغاتّ ،
وتقدر اإلحصائيات ّأن  300مليون يتحدثون
بها بوصفها اللغة األم ،وقد يرتفع الرقم ليصل إلى
 350مـلـيــون نـسـمــة .وه ــذا ال ـعــدد الـتـقــريـبــي لسكان
الــوطــن الـعــربــي وه ــو تــرتـيــب مـتـقـ ّـدم ج ـدًا إذا عرفنا
أن هناك خمسة آالف لغة ولهجة فــي العالم يتراوح
عـ ــدد امل ـت ـحــدثــن ب ـهــا م ــن م ـئ ــات امل ــاي ــن إلـ ــى بضع
عشرات من األف ــراد ،في حني اعتمدت األمــم املتحدة
منها ست لغات إحداها العربية ،غير أن هذا الترتيب
يحتاج إلــى تفصيل يستدعي مجموعة من األسئلة
املقلقة ،فالعدد التقديري من  230إلى  240مليونًا ال
يتحدثون باللغة الرسمية وهي الفصحى وال يتحدث
جميعهم بلغة الخطاب املشترك أو ما يسمى باللغة
الوسطى ،بل تتداخل فيها اللهجات املحلية وبعض
اللغات السامية والحامية وإذا كان أبو عمر بن العالء
قال قبل نحو  13قرنًا :ما لسان حمير وأقاصي اليمن
بلساننا وال لغتهم بلغتنا ،فما الذي سيقوله لو سمع
الخليط العجيب من اللهجات األخرى من املحيط إلى
الخليج؟
في اآلونــة األخـيــرة خفتت الجهود العربية املشتركة
لالهتمام باللغة العربية والنهوض بها ،عــدا أبحاث

أكاديمية للترفيه وجلسات روتينية للمجامع اللغوية
والـعـلـمـيــة وك ـتــب يـغـلــب عليها ال ـت ـكــرار واإلنـشــائـيــة،
وض ــاع وس ــط ه ــذا ال ــرك ــام بـعــض الـجـهــود املخلصة
والفاعلة والكتب القيمة واألبحاث الجادة ولكنها مع
ذلــك غير كافية فــي ظــل طــوفــان الـتــواصــل اإلعــامــي
الدولي وهيمنة العوملة ما يجعلنا نتساءل مع نصر
بن سيار :أإيقاظ أمية أم نيام؟
ولهذا قيل« :ال هوية دون لغة»« ،إن ّأمــة تهمل لغتها:
تنتحر ّ
بسم بطيء».
وال وطن من دون هوية.
وعندما نتقصى أحوال «لغتنا الجميلة» في الوسائل
السمعية والبصرية ،سنحزن لحالها على ألسنة ذلك

تستمع إلى عدد غير قليل من
وهم يرفعون
زعماء األمة
ّ
المنصوب ،ويجرون المجزوم

املــذيــع أو مقدمة البرنامج تلك ،ناهيك عــن الضيوف
من الجنسني ،لكنك ستجد ذلك ّ
هينًا عندما تستمع
إل ــى ع ــدد غـيــر قليل مــن زع ـمــاء األم ــة وه ــم يرفعون
املنصوب ،ويـجـ ّـرون املـجــزوم فــي خطبهم العصماء،
إل ــى جــانــب اإلت ـيــان بــالـعـجــائــب عـلــى مـسـتــوى النطق
ومعجم املـفــردات ،بل إن بعضهم لم يجد حرجًا في
ّ
مضي عقود على
مخاطبة شعبة بلغة املستعمر رغم
اسـتـقــال ب ــاده وص ــرف الـسـنــن واملـ ــال الـكـثـيــر في
محاولة تعريبه.
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى م ــواك ـب ــة ك ــل ال ـت ـط ــورات
بمختلف االختصاصات واملجاالت وقد أثبتت قدرتها
وفعاليتها ،فنحن سباقون بالعلوم واملنجزات.
وف ــي مــرحـلــة ســابـقــة كــانــت الـلـغــة الـعــربـيــة لـغــة العلم
وال ـح ـضــارة واإلن ـســان ـيــة واملـشـكـلــة لـيـســت فــي اللغة
العربية وإنما فينا نحن ،ألننا نواجه عوائق ومشكالت
كثيرة ملواكبة هذا التطور املتمثل بالتسارع املعرفي
والحضاري في عصر الثورة املعلوماتية ،والعالم ال
ينتظرنا وإذا لم نكن مستعدين فهو يتجاوزنا ،فاللغة
العربية هي لغة علم ومعرفة ولها إرثها الحضاري
والتاريخي املتجذر في أعماق الحضارات اإلنسانية
جمعاء.
وإذا انقرضت اللغة العربية« ،ال سمح الله» ،ما الذي
سيبقى من مظاهر وجودنا كأمة عربية واحدة غير

ماضينا (التليد) بــدءًا من عصبية الجاهلية القبلية
من شبه الجزيرة العربية إلى تناحر ملوك الطوائف
الذي أضاع األندلس؟!
وإنـنــي أستعيد كلمات كتبها الـشــاعــر الـعــربــي نــزار
قباني يرثي بها حال لغتنا الجميلة« :اللغة العربية في
طريقها الى اإلنقراض ..ألنها ال ُت ْس ْ
تع َمل.
والشفاه العربية في طريقها إلــى الضمور ..ألنها ال
ّ
تهتز.
واألص ــاب ــع الـعــربـيــة فــي طريقها إل ــى الـ ــزوال ألنـهــا ال
تتحرك».
ومــا دام الـكــام ممنوعًا مــن الـكــام ومــا دام الصوت
ممنوعًا مــن أن يـكــون لــه ص ــوت ..ومــا دام ــت الدمعة
ً
ال تـجــد ق ـن ــاة ت ـصـ ّـب ف ـي ـهــا ..فــإنـنــا س ــائ ــرون حكمًا
وح ـت ـم ــا إل ـ ــى ع ـص ــرّ إن ـح ـط ــاط ـن ــا ال ُـ ـث ـ ٌـان ــي ف ـع ـصــور
ُ
االنحطاط ال تجيء إل عندما تمنع أمة من استعمال
شفاهها.
وقبل أن تصبح اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي
نكتب بها ونؤذن بها ..ونؤدي الصلوات الخمس بها..
نحاول تهريب اللغة قبل أن يجيء العصر العبراني
وقبل أن يصبح املتنبي وأبو تمام واملعري وأبو فراس
الحمداني أساتذة في الجامعة العربية يتولون تدرس
الـلـغــة الـعــربـيــة بــاعـتـبــارهــا لـغــة مــن الـلـغــات املنقرضة
كاللغات الالتينية والهيروغليفية.

