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مرك���ز القاه���رة لدرا�سات حق���وق ا إلن�سان ه���و هيئة علمية وبحثي���ة وفكرية
ت�ستهدف تعزيز حقوق ا إلن�سان يف العامل العربي ،ويلتزم املركز يف ذلك
بكافة املواثيق والعهود وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�سان .وي�سعى املركز
لتحقيق هذا الهدف عن طريق أالن�شطة أ
والعمال البحثية والعلمية والفكرية،
مبا يف ذلك البحوث التجريبية أ
والن�شطة التعليمية.
يتبنى املركز لهذا الغر�ض برامج علمية وتعليمية ،ت�ش���مل القيام بالبحوث
النظري���ة والتطبيقية ،وعق���د امل�ؤمترات والن���دوات واملناظ���رات واحللقات
الدرا�سية .ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق ا إلن�سان .
ال ينخرط املركز يف �أن�ش���طة �سيا�سية وال ين�ض���م ألية هيئة �سيا�سية عربية �أو
دولية ت�ؤثر على نزاهة �أن�شطته ،ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

om
ob
.c

تقدمي


www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ال �أ�ستطي��ع �أن �أت�ص��ور حياة �إن�سانية �صحي��ة ال يراجعها �صاحبها،
�سواء كانت هذه احلياة لفرد �أو جماعة .فما دمنا نحيا فنحن نتغري .ما
دمنا نتغري فكل �شئ من حولنا يتغري ب أ�يدينا� ،أو يتغري يف عيوننا .وما
دام��ت ال�رشوط التي �أملت علين��ا اختياراتنا يف املا�ضي مل تعد قائمة،
فقد فقدت هذه االختيارات ما كانت ت�ستند �إليه ،و�أ�صبح من واجبنا �أن
نراجع كل �شئ ،الواقع املحيط بنا من ناحية ،ووعينا نحن بهذا الواقع،
و�إدراكن��ا لعنا�رصه املختلفة ،امل��وروث والط��ارئ ،واحلقيقة والوهم،
واملعلوم واملجهول.
الن�س��ان كارها
له��ذا كان��ت املراجع��ة عمال �شاق��ا ثقي�لا ي ؤ�دي��ه إ
متربم��ا ،ألنه ال يك��ون فيه جمرد حك��م حمايد ي�سائل غ�يره ،وي�ستمع
ل�شه��ادة الظ��روف أ
والقدار ،ب��ل ي�سائل نف�سه �أوال ،ويراج��ع اختياراته،
ويقب��ل احلقائق ولو كانت ُمرة ،ويتخلى عن أالوهام ولو كانت مريحة
ناعمة.
هذا لو �أراد �أن يحيا حياة الئقة به تكون �صورة لوعيه ،وتعبريا عن
خربته ،وحتقيقا ألحالمه و�أمانيه.
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ف�� إ�ذا تنازل عن هذه ال�رشوط� ،أو وجد ثمنها �أق�سى مما يطيق ر�ضى
مب��ا هو فيه ،فلم يراجع نف�سه ،ومل ي�سائل غريه ،ومل يعرتف بخط أ� ،ومل
يطال��ب بح��ق ،ومل ينكر ما ي�ستحق �أن ينك��ره ،ومل يحلم مبا ي�ستحق �أن
يحل��م به ،مل يفكر ،ومل يتخي��ل ومل يغامر ،ومل يتحرر من �شعور بالذنب
�أو التق�صري ،ومل يفرح مبا اكت�شفه وو�صل �إليه .بعبارة خمت�رصة ،تنازل
الن�سانية فح�سب ،بل عن
ع��ن كل �شئ .لي���س عن ال�رشط املادي للحياة إ
ال��شرط املعنوي أالخالقي كذل��ك� .إنه يتنازل عن حقه ،ورزقه ،ووعيه،
وحريته ،ونبله ،وكرامته.
الن�س��اين �أق�سى بكث�ير من ثمن
حق��ا �إن ثم��ن التن��ازل عن ال��شرط إ
الن�سان �أنه �إن�سان.
االلتزام به ،لكن ال�شعور بهذه الق�سوة م�رشوط بوعي إ
ف�� إ�ذا غاب هذا الوعي هان كل �شئ و�صدق على الذين غاب وعيهم قول
املتنبي:
من يهن ي�سهل الهوان عليه
ما جلرح مبيت �إيالم!
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املراجعة م�س أ�لة حياة أ�و موت
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ال �أظن �أن أال�سباب التي جتتمع علينا اليوم وحتثنا على مراجعة
تاريخنا القريب ومراجعة �أنف�سنا قد اجتمعت علينا من قبل ،ف أ��صبحت
هذه املراجعة حاجة حيوية ملحة� ،أو م�س أ�لة حياة �أو موت ،كما قلت
جاداً يف حديث �سابق ،قا�صداً ما �أقوله مبعناه احلريف.
لقد خ�ضنا يف الن�صف أالخري من القرن الع�رشين جتربة بالغة
العنف ،مازال عنفها -و�إن جتاهلناه كثريا –�ساكنا يف �أفئدتنا باديا
يف وجوهنا ويف حياتنا كلها التي قلبتها ر�أ�سا على عقب هذه التجربة
العنيفة التي ا�صطلحنا على ت�سميتها بثورة يوليو ،وقد مرت عليها آ
الن
خم�سون �سنة رفعنا خاللها �شعارات �أبدلناها ب�شعارات �أخرى مرات
والدارة ،واالقت�صاد،
عدة ،و�أقمنا نظم ًا مكان نظم �أخرى يف ال�سيا�سة ،إ
والثقافة ،واالجتماع ،ودخلنا يف حروب مت�صلة خ�رسنا معظمها
والجنليز ،والفرن�سيني  ،والنظم العربية التقليدية
ال�رسائيليني إ
�ضد إ
واملحافظة ،وبددنا يف هذه التجربة املريرة ثرواتنا القومية ،وخرجنا
منها مثخنني باجلراح ،مثقلني بالديون ،مكبلني أ
بالغالل� ،أفال تكون
هذه التجربة العنيفة مبفردها �سبب ًا كافي ًا ملراجعة النف�س وح�ساب
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أالرباح واخل�سائر؟
لقد خ�رسنا د�ستور  1923الذي خطه �آب ؤ
ا�نا و�أجدادنا بكل ما كان
أ
الن�سانية ،وتلهف
ميل �أفئدتهم من تعط�ش جارف للحرية ،وتوق للكرامة إ
على اللحاق بالع�صور احلديثة ،وامتالك �أ�رسارها ،واقتبا�س �أنوارها،
وقد خ�رسنا هذا الد�ستور ،كما خ�رسنا الربملان ،وحرية ال�صحافة،
والنه�ضة أالدبية والفنية والعلمية ،و�سعر اجلنيه امل�رصي ،وارتفاع
م�ستوى أالداء واخلدمة يف املدار�س ،واجلامعات ،امل�ست�شفيات ،ودواوين
احلكومة و�سواها من امل ؤ��س�سات العامة واخلا�صة ،فماذا ربحنا �إذن؟
و�أهم من هذا ال�س ؤ�ال :ماذا تعلمنا من هذه التجربة العنيفة؟
�أعرف �أن بع�ض الندوات عقدت ،وبع�ض املذكرات ن�رشت وبع�ض
الكتب �ألفت ،لكن املناخ العام الذي ين�ضح بالالمباالة ،وعدم ال�شعور
حول املنا�سبة من
بامل�سئولية ،و�إيثار ال�سالمة ،والتزام امل�سموح به ّ
وقفة للمراجعة �إىل حفلة لتبادل التهنئة ،وقراءة اخلطب الركيكة،
وترديد ال�شعارات القدمية .ولهذا مل نتعلم �شيئاً ،بل لقد انت�رشت العدوى
وا�ست�رشت ،فانتقلنا من طغيان الفرد الذي كان يحكمنا با�سم الثورة
�إىل طغيان "اجلماعات" التي تزعم �أنها �ستحكمنا با�سم اهلل !
أ
والعوام اخلم�سون التي مرت على جتربتنا "الثورية" مرت
على التجارب املماثلة التي خا�ضها �سوانا من العرب ،أ
والفارقة،
آ
وال�سيويني الذين قلدناهم وقلدونا ،فانتهوا ملثل ما انتهينا �إليه �أو
قريبا منه ،مما يعطى املراجعة �أبعادا متفاوتة تبد�أ من البعد املحلي،
القليمي ،والبعد العاملي ،ويوفر لها بالتايل مادة
وتتجاوزه �إىل البعد إ
من التجارب املتنوعة املختلفة ت�ساعد على ر ؤ�ية الظواهر امل�شرتكة،
والم�ساك بالقوانني الفاعلة يف حركة العامل الثالث ،تلك احلركة التي
إ
تتحقق �ضمن ظروف العامل الثالث من ناحية ،وتتقاطع مع حركة
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العامل ككل من ناحية �أخرى ،فتندمج فيها حينا ،وتقرتب منها �أو
تبتعد عنها حينا �آخر� .إننا بهذه النظرة ال�شاملة نعرف �أنف�سنا ونعرف
العامل يف وقت معا.
وال�شك �أن حاجتنا ملراجعة جتربتنا بتفا�صيلها الدقيقة وداخل
حدودها املحلية حاجة حيوية ،لكن هذه التجربة امل�رصية رغم
خ�صو�صيتها مل تكن معزولة عن جتارب آ
الخرين ،بل كانت مت�صلة
بها متوافقة مع بع�ضها ،ومتعار�ضة مع بع�ضها آ
الخر ،فنحن ال
ن�ستطيع �أن نف�صل ن�ضالنا �ضد اال�ستعمار الغربي عن ن�ضال غرينا
من ال�شعوب التي ابتليت مثلنا به ،وال ن�ستطيع �أن نفهم �رصاعنا مع
امل�رشوع ال�صهيوين بعيدا عما �شهدته �أوروبا طوال الن�صف أالول من
القرن الع�رشين ،و�إذا كانت أال�سباب الداخلية لهزمية الدميقراطية يف
بالدنا راجحة ،أ
فال�سباب اخلارجية معروفة �أي� ًضا وفاعلة ،و�إذا كان
التطرف الديني عندنا قد تغذى على تراث قدمي ،ووجد الت�شجيع والعون
من بع�ض النظم املجاورة ،فقد وجدهما �أي� ًضا من بع�ض احلكومات
الغربية!
لقد بد�أت العوملة منذ زمن طويل ،ومل يعد با�ستطاعة �أمة �أن تعتزل
الن�ساين دوائر مغلقة �أو تيارات م�ستقلة
العامل ،ومل يعد التاريخ إ
منف�صلة ،و�إمنا �أ�صبح حركة واحدة �أو تيارات متقاطعة مت�صارعة
داخل تيار واحد ي�صنعه الب�رش جميعاً ،ويت أ�ثرون به جميعا ،فمن
الطبيعي �أن يكون اال�ستعمار الغربي موجة واحدة �أو موجات متعاقبة،
ومن الطبيعي �أن تكون ثورات امل�ستعمرات ثورة واحدة �أو ثورات
مت�صلة مت�ضامنة ،ومن الطبيعي �أن يتكرر ما حدث عندنا يف بالد
�أخرى ب�صورة �أو �أخرى.
وات�صال التجارب الب�رشية �أو تفاعلها ال يتحقق يف حالة التوافق
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والتفاهم وحدها ،بل يتحقق كذلك يف حالة التناق�ض واالختالف،
لقد ت أ�ثر الغرب ت أ�ثرا عميقا بالثورة البل�شفية التي كانت تبدو وك أ�نها
قطيعة مع النظم الغربية ،ثم فوجئنا يف الثمانينيات بالزلزال الذي �أتى
على االحتاد ال�سوفيتي من �أ�سا�سه ،فعلمنا �أن القطيعة لي�ست �إال وهما
ال ميكن �أن يتحقق ،و�أن جمتمعات �رشق �أوربا لن تلبث حتى تخلع
عنها نظامها ال�شمويل الذي ا�ستعارته من الرو�س ،وتتحول �إىل النظام
الليربايل الذي �ست�ستعريه من الواليات املتحدة �أو �أوربا الغربية.
التجارب الب�رشية تتوا�صل ،وتتفاعل ،وتبد�أ بداية م�شرتكة ،وتنتهي
نهاية م�شرتكة ،وهذه حقيقة منهجية البد �أن نتمثلها ونحن نراجع
جتربتنا املا�ضية ،ودر�س ال بد �أن نتعلمه ونكف عن حماولة االنغالق
يف ما�ضينا الذي مل يكن هو آ
الخر مغلقا ،بل كان حافال بـ "الفاحتني"
من كل جن�س ولون!
ونحن ل�سنا وحدنا الذين بد�أنا جتربتنا "الثورية" قبل خم�سني
�سنة ،لقد تكررت هذه البداية يف عدة �أقطار عربية ،ويف ال�صني
والهند ،و�إندوني�سيا ،وغانا ،وغينيا ،وكينيا ،وال�سنغال ،ويوجو�سالفيا،
واليونان ،و�أيرلندا ،وعدة �أقطار يف �أمريكا الالتينية ،وكما بد�أنا
يف �أوقات متقاربة ،انتهينا يف �أوقات متقاربة ،ويف الوقت الذي
بد�أ فيه العامل الثالث جتاربه "الثورية"� ،أواخر أالربعينيات و�أوائل
اخلم�سينيات ،بد�أت �أوروبا ال�رشقية ،جتاربها "اال�شرتاكية" ،وقام
املع�سكر ال�رشقي ،ويف الوقت الذي نف�ض فيه العامل الثالث يده من
جتاربه "الثورية" �سقطت النظم اال�شرتاكية يف �رشق �أوروبا ،وانهار
املع�سكر كله ،ثم مالت �شم�س القرن الع�رشين للمغيب ،ثم اختفت ليبد�أ
قرن جديد ،ونبد�أ معه جتربة جديدة.
فهل اجتمعت من قبل هذه أال�سباب التي تدعونا ملراجعة تاريخنا
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ومراجعة �أنف�سنا كما اجتمعت اليوم؟ وهل كانت هذه املراجعة م�س أ�لة
حيوية ملحة كما هي آ
الن؟
ولقد بد�أنا هذه املراجعة بالفعل .لكننا ح�رصناها يف العودة
�إىل االقت�صاد احلر .ول�ست يف حاجة للتذكري ب أ�ن احلرية ال تتحقق
باالقت�صاد وحده� ،أو كما قال ال�سيد امل�سيح يف رده على �إبلي�س الذي
حتداه �أن يجعل احلجر خبزا ف أ�جابه " :لي�س باخلبز وحده يحيا
الن�سان" ،و�إمنا احلرية تفكري وتنظيم ،ونقد وتقييم ،و�إعالن للر�أي
إ
وتداول لل�سلطة.
املراجعة نه�ضة �شاملة ،فهل ننه�ض بها نحن �أم نتلك أ� حتى تدهمنا
�أحداث العامل وتطوراته ،وينفرد آ
الخرون بالقول والفعل دوننا،
ويفر�ضون علينا ما يرونه ،وما يتفق مع منطقهم وم�صاحلهم؟
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�آن لنا أ�ن ن�س أ�ل
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كنت �أتوقع بالطبع �أن تثري الكلمة التي قلتها يف افتتاح املهرجان
الثقايف الذي نظمته هيئة الكتاب ودار الكتب خالل �شهر رم�ضان ما
�أثارته من ردود فعل متباينة ،فقد �صارحت احلا�رضين وهم جمهور
من أالدباء والفنانني والنقاد وال�صحفيني وامل�سئولني عن امل ؤ��س�سات
الثقافية يتقدمهم أال�ستاذ فاروق ح�سني وزير الثقافة ،ب أ�ن الثقافة
البداع امل�رصي يرتاجع وينح�رس يف كل
امل�رصية لي�ست بخري ،و�أن إ
املجاالت ،و�أن �إنتاجنا الثقايف يف الن�صف أالخري من القرن املن�رصم
ال يرقى �إىل مثيله يف الن�صف أالول ،و�أن أالجيال ال�شابة من أالدباء
والفنانني واملفكرين امل�رصيني مل تبلغ ما بلغته أالجيال التي �سبقتها،
�إال ا�ستثناءات نادرة.
والرتاجع الذي �أحتدث عنه لي�س جمرد انخفا�ض يف القيمة الفنية
لبع�ض أالعمال ،و�إمنا هو �إىل جانب ذلك غياب للدور الذي كانت تنه�ض
به الثقافة يف حياتنا العامة ،وكان ينه�ض به املثقفون.
يف �أول القرن كان كتاب لقا�سم �أمني يغيرّ املجتمع وينقله من
ع�رص �إىل ع�رص �آخر ،ويف ع�رشينيات القرن كان العقاد يجد نف�سه
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قادراً على �أن يحطم �أكرب ر�أ�س يف البالد -ويعني امللك ف ؤ�اد! – �إذا
اعتدى على الد�ستور ،ويف أالربعينيات كان �إح�سان عبد القدو�س يحرك
النائب العام للتحقيق مع حا�شية امللك يف ق�ضية أال�سلحة الفا�سدة.
ومن امل ؤ�كد �أن حياتنا الثقافية يف العقود اخلم�سة أالخرية مل
تخل من مواهب حقيقية و�أعمال جدية ،ولكن �أف�ضل ما ظهر من هذه
املواهب أ
والعمال يف الن�صف أالخري من القرن كان ا�ستمراراً مدينا
بالكثري ملا حتقق يف الن�صف أالول ،ثم �إنه مل يكتمل ،ومل ينجب �أجيا ًال
النتاج وترفع م�ستواه ،والنتيجة هي هذا امل�ستوى
جديدة توا�صل إ
الهابط الذي و�صل �إليه �إنتاجنا الثقايف يف معظم امليادين.
وكان الدكتور �سمري �رسحان الذي �أدار احلديث يف تلك أالم�سية
االفتتاحية قد فاج أ�ين –�ساحمه اهلل! – حني طلب مني �أن �أبد�أ احلوار
مع ال�سيد الوزير بكلمة مل �أكن قد تهي أ�ت لها ،ألين مل �أكن �أعتقد �أن
حوارا �سيدور يف تلك أالم�سية ،ف�ض ًال عن �أن �أ�شارك يف هذا احلوار �أو
�أبد ؤ�ه ،وهكذا وجدت نف�سي �أنه�ض ألحتدث فيما ال �أدري من حديث
بد�أته بتحية احلا�رضين ،وتذكريهم مبا تعنيه الثقافة لنا ،وما متثله
يف حياتنا املعنوية وحياتنا العملية ،حتى ثابت يل بديهتي فوجدتني
�أنطق مبا كان يجمجم يف �صدري ،دون �أن ت�سنح الفر�صة مل�صارحة
النا�س به .لقد كان �صعبا �أن �أ�صارح نف�سي ،فكيف �أعلنه على أ
املل؟
و�أي أ
مل؟ امل�شتغلون ب إ�نتاج الثقافة و�إدارة م ؤ��س�ساتها ،وهم فئة من
النا�س معجبة بنف�سها ،يدللها اجلمهور وميطرها بالثناء واحلمد �أكرث
مما يوقفها �أمامه للنقد واملحا�سبة ،وخ�صو� ًصا يف �أم�سية كهذه أالم�سية
املفرتجة –ل�ست مت أ�كداً من �أن هذه ال�صيغة ال�شعبية ف�صيحة! -التي
مل يكن منتظرا �إال �أن تكون احتفاال ب�شهر رم�ضان ي�صح فيه تبادل
املجامالت التقليدية� ،أو اال�ستماع ألغنية �أو حكاية� ،أما �أن تتحول �إىل
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برملان ثقايف �أو ندوة نقدية فهذا ما مل يكن منتظراً ،ورمبا عده بع�ض
احلا�رضين جتاوزاً �أو �سوء تقدير .ورمبا ظن البع�ض �أين �أهاجم وزارة
الثقافة� ،أو �أهاجم فاروق ح�سني بالذات ..فاجتهد يف �أن يربئ الن�شاط
الثقايف من �أي عيب �أو تق�صري ،ويعدد ما اعتقد �أين جتاهلته و�أهملته
من �أعمال و�إجنازات ..لكن بقية الردود –واحلق يقال -كانت عاقلة
هادئة لفتت نظري �إىل عدد من امل�سائل املهمة التي البد �أن ي�ستدعيها
هذا احلديث.
�أ�ستاذة االجتماع الدكتورة �سامية ال�ساعاتي ر�أت �أن املقارنة بني
ما كنا ننتجه يف الن�صف أالول من القرن وما �أنتجناه يف الن�صف
آ
النتاج يف كل من العهدين
الخر رمبا قامت على غري �أ�سا�س ،ألن إ
كان تعبرياً عن واقع خمتلف ،وكان نتيجة ظروف كانت يف الن�صف
أالول غريها يف الن�صف أالخري ..ف إ�ذا كان من حقنا �أن ننظر يف عالقة
�شوقي بع�رصه مثال� ،أو عالقة �صالح عبد ال�صبور بع�رصه ،فلي�س من
حقنا �أن نقارن �أمري ال�شعراء ب�صالح� ،أو نقارن يو�سف �إدري�س بتوفيق
احلكيم.
�أما الناقد الدكتور �صالح ف�ضل رئي�س دار الكتب –وقتئذ -فقد ر�أي
النتاج الذي نتحدث عنه �رشط �أ�سا�سي
�أن الزمن الفا�صل بيننا وبني إ
يف التقومي ال�صحيح ..فنحن نحتاج �إىل م�سافة كافية من البعد لنتمكن
والحاطة به وقيا�س قدرته على تخطي الزمن
النتاج إ
من اختبار هذا إ
والت أ�ثري يف اجلمهور الذي يتلقاه  ..ف إ�ذا كنت �أ�ستطيع آ
الن �أن �أكون
عادال يف احلكم على عمل أالجيال ال�سابقة التي �أ�صبحت تراث ًا قومياً.
ف أ�نا يف ر�أي الدكتور �صالح �أظلم أالجيال املعا�رصة يل ألنني �أراها
عن قرب و�أخالطها ،بل �إنني �أظلم نف�سي ألين ال �أ�ستطيع �أن �أجترد منها،
ألراها من بعد ر ؤ�ية كاملة ،و�أحكم عليها حكما �أطمئن ويطمئن النا�س
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له� .رشط وجيه كال�رشط القانوين الذي يجرح غيابه احلكم �إذا �صدر عن
قا�ض ت�صله ب أ�حد املتقا�ضني �صلة يخ�شى �أن ت ؤ�ثر يف �سالمة تقديره
للق�ضية املعرو�ضة �أمامه ،فعليه يف هذه احلالة �أن يتنحى ليحل حمله
قا�ض �آخر.
وكانت اجلامعات يف املا�ضي و�إىل عقود قليلة خلت ،ت أ�بى على
طالب الدرا�سات العليا �أن يديروا �أبحاثهم حول املعا�رصين أالحياء
من الكتاب وال�شعراء واملفكرين ،ألن عمل املعا�رص مل يكتمل بعد
مادام قادرا على �أن ي�ضيف له ،ومادام من حقه �أن يعيد النظر فيه
أ
فالجيال القادمة هي �صاحبة احلق يف درا�سته� ،أما نحن فال منلك �إال
درا�سة �أعمال ال�سابقني.
ثم طلب الروائي �إبراهيم عبد املجيد الكلمة ليلفت النظر �إىل اعتبار
�آخر يناق�ض هذا االعتبار ..لقد ر�آين الدكتور �صالح ف�ضل واحدا من
�أبناء اجليل الذي �أت�صدى لتقومي عمله� .أما �إبراهيم عبد املجيد فقد
وجد �أين فيما قلته عن الثقافة امل�رصية يف الن�صف أالخري من القرن
الع�رشين ال �أحتدث عن اجليل الذي �أنتمي �إليه فح�سب  ،وهو الذي ظهر
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،و�إمنا �أحتدث �أي� ًضا عن أالجيال التالية
التي ظهرت يف العقود الثالثة أالخرية ،وهي �أجيال جديدة بالن�سبة يل،
و�أنا بالن�سبة لها جيل قدمي له ق�ضاياه ،وجتربته اخلا�صة ،ومنطلقاته
النظرية وخرباته الفنية التي ال ت�ساعد على تقومي أالجيال اجلديدة،
ألن كل جيل يجعل خربته اخلا�صة مقيا�سا يقي�س به عمل اجليل الذي
يليه ،ورمبا جنحت به هذه اخلربة اخلا�صة �إىل الطعن يف جتارب غريه
وجتاهل �إجنازاته ،وهو ما فعلته �أنا يف نظر �إبراهيم عبد املجيد ،حني
مل �أ�رش يف حديثي �إىل ما حققه الروائيون امل�رصيون اجلدد من جناح
متثل يف ترجمة عدد من �أعمالهم �إىل اللغات أالجنبية ،ف�ض ًال عن
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موقفي ال�سلبي من ق�صيدة النرث ،وهو موقف ال يرى له �إبراهيم عبد
املجيد �إال تف�سرياً واحداً وهو �رصاع أالجيال!.
و�أخريا نه�ض الدكتور عبد املنعم �سعيد ليتحدث ،مطلوبا ال طالبا،
فتمنى لو �أننا ق�سنا ن�شاطنا الثقايف الراهن مبا يطرحه علينا الوقت
الراهن من �أ�سئلة ،وما يطالبنا به من �إجابات تت�صل بتحديد الهوية،
وا�ستكمال النه�ضة ،وحتقيق التنمية ،وحوار احل�ضارات والدخول يف
ع�رص املعلومات وثورة االت�صاالت� ..إىل �آخر هذه أال�سئلة املطروحة
علينا وعلى العامل كله.
لقد ر�أي الدكتور عبد املنعم �سعيد �إننا نحن امل�رصيني نعاين اغرتابا
مزدوجا ،فنحن مغرتبون يف املا�ضي بقدر ما نحن مغرتبون يف
امل�ستقبل ..املا�ضي العربي الذي نقي�س حا�رضنا عليه لي�س ما�ضينا
نحن بالذات ،و�إمنا هو ما�ض �إمرباطوري ،تراث م�شرتك ال منلك فيه �إال
ما ميلكه آ
الخرون ،ومعنى هذا �أنه ال ميثلنا �إال متثي ًال تقريبيا ي�شوبه
الغمو�ض وعدم التحديد ،فهو لذلك غريب عنا ،ونحن فيه مغرتبون.
وكذلك نحن يف احلا�رض وامل�ستقبل� ..إن اغرتابنا فيهما �أ�شد وط أ�ة،
ألننا نقف على �أبوابهما منذ قرنني ،وال منلك القدرة على الدخول..
وهذا و�ضع يتحمل م�سئوليته املثقفون امل�رصيون.
هكذا كانت الردود �أو معظمها مفاج أ�ة غري متوقعة ،ألنها متيزت
بقدر كبري من التوازن واملنطق ،و�سلطت ال�ضوء على جوانب يف امل�س أ�لة
ال يجب �إغفالها ،وكبحت جماح الذين �أرادوا �أن ي�ستثمروا كلمتي يف
ق�ضاء حاجتهم ،وحولت أالم�سية �إىل لقاء حي مثمر ر�أيت �أن �أعود به
الجبارية التي تعودنا �أن نتمتع بها يف �شهر رم�ضان
�إليكم بعد الراحة إ
من كل عام.
�أعود �إىل هذه امل�س أ�لة التي �أثرتها يف كلمة �ألقيتها عفو اخلاطر،
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ألمتحن �صحتها بالكتابة املت أ�نية التي �أ�ستطيع �أن �أراجع فيها
نف�سي ،و�أتثبت من معلوماتي ،و�أناق�ش وجهات النظر أالخرى ،و�أ�رشك
�أ�صحابها و�أ�رشككم معنا يف هذه املناق�شة.
و�أنا على يقني من �أن ما يقلقني من �أحوال الثقافة امل�رصية يقلق
غريي ،و�أن ما �صارحت به احلا�رضين يف تلك أالم�سية التي م�ضى
عليها آ
الن ما يقرب من �شهر ،حديث يرتدد ب�صور خمتلفة يف �أو�ساط
ومنا�سبات كثرية ،فبدال من �أن يظل ظنونا وادعاءات نتحرج من
الت�رصيح بها ،علينا �أن نعلنها على أ
املل ونطرحها للمناق�شة ،لنعرف
ما فيها من حق واقع وما فيها من ادعاء ال يقوم على �أ�سا�س.
ونحن نرى �أننا ن�سري يف ن�شاطنا الثقايف على غري هدى ،ونخبط
فيه خبط ع�شواء ،ألن املبدع ال يرى �إال بعيون الناقد ،والناقد غائب
�أو معطل بطريقة �أو ب أ�خرى ،فنحن نقر�أ يف ال�صحف واملجالت �أخباراً
كثرية تتحدث عن خطط ،وم�رشوعات ،ومهرجانات ،وبرامج وال نقر�أ
ال�ضافة التي حتققت بالفعل على يد ه ؤ�الء
�إال القليل عن القيمة �أو إ
الذين كتبوا ور�سموا ،وخططوا ،ونفذوا ،ألن الغالب فيما ين�رش عن هذا
الن�شاط �أن يكون دعاية �أو جماملة ..ونادراً ما يكون تقريراً مو�ضوعي ًا
�أو حتلي ًال �أو تقومي ًا من قلم نطمئن لعلمه ومو�ضوعيته.
وقد �آن لنا �أن ن�س أ�ل عن ثقافتنا!!
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الثقافة تواجه غولني!
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الب��داع امل��صري
ح�ين �أق��ول �إن الثقاف��ة امل�رصي��ة معتل��ة ،و�أن إ
يرتاج��ع يف كل املج��االت وينح��سر ،ال �أعن��ي �أن كل �شيء ق��د انتهي،
�أو �أن الن�ش��اط الثق��ايف كل��ه ق��د توق��ف ،و�إمن��ا �أعن��ي م��ا تعني��ه هذه
العب��ارات ال �أكرث من��ه وال �أقل .ولقد حاولت دائم��ا ،وفيما كتبته حول
والط�لاق ،و�أميز بني
ه��ذا املو�ض��وع بال��ذات �إن ابتع��د ع��ن التعمي��م إ
النزل��ة العار�ضة واملر���ض املتفاقم ،ب�ين املثقف واحلرك��ة الثقافية،
ب�ين ن�ش��اط أالف��راد ون�ش��اط امل ؤ��س�سات .م��ن امل ؤ�ك��د �أن لدين��ا �أدباء
وفنان�ين ومفكري��ن ،لك��ن ال توج��د لدين��ا آ
الن حرك��ة �أدبي��ة �أو فني ة.
ال�شاع��ر �أو الق�صا���ص� ،أو الر�س��ام ي�ستطي��ع �أن يظه��ر و�أن يعمل وينتج
يف خمتل��ف أالحوال والظ��روف ،الن وجوده يعتمد قب��ل كل �شيء على
موهب��ة ميلكه��ا وال مينحه �أح��د �إياها. �صحيح �أن ه��ذه املوهبة تتفتح
وتن�ض��ج يف ظ��روف ،وتذبل وت�ضمر يف ظروف �أخ��رى ،لكنها ت�ستطيع
�أن توج��د يف كل ح��ال. ت�ستطي��ع �أن جت��د تراثا تتغذى ب��ه وترجع �إليه
كم��ا يح��دث �أحيان��ا ح�ين نفاج�� أ� ب�شاع��ر �أو كات��ب مل تك��ن الظروف
ت�سم��ح لن��ا بتوق��ع ظه��وره.. لكن وج��ود �شاعر �أو ع��دة �شع��راء ،روائي
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�أو ع��دة روائي�ين ،لي���س دلي�لا عل��ي وج��ود حرك��ة �شعري��ة �أو روائية.
احلركة أالدبية �أو الفنية تفرت�ض وجود �أطراف متعددة تنتظم يف كيان
م�ش�ترك ،وتتحرك يف و�سط معني ،و�إذن فالب��د من منطق �أو عقل تعمل
ب��ه هذه احلركة ،وم��ن غاية تتجه �إليها ،وم��ن �أدوات ت�ستعني بها على
موا�صلة العمل ،والتق��دم �إىل أالمام ،والتغلب على العقبات حتى حتقق
ما تريد.
ال ميكن �أن نت�صور حركة �أدبية دون �أ�س�س ت�شدها �إىل الواقع ،ودون
منطلق��ات ودواف��ع فنية ،وحيوي��ة تف��سر ظهورها ،وحت��دد وظائفها،
ودون �أهداف ت�سعى لبلوغه��ا ،ودون ثقافة متجددة تتغذى بها ،ودون
نق��اد ي ؤ�ازرونه��ا ويعار�ضونه��ا ،ودون جمالت ،ودور ن��شر تت�صل عن
طريقها باجلمهور.
وه��ل ميك��ن �أن تكون لدينا ه��ذه احلركة ونحن نفقد م��ا منلكه من
املجالت ودور الن�رش بدال من �أن ندعمها ون�ضيف �إليها؟
وقب��ل خم�سني �سنة من اليوم حني مل يك��ن عددنا يزيد على ثمانية
ع��شر مليونا ،وحني مل تكن يف م�رص وزارة ثقافة ،وال هيئة كتاب ،وال
دور �صح��ف قومي��ة ،قب��ل ن�صف قرن كن��ا منلك ما يق��رب من ع�رشين
جمل��ة �أدبي��ة منه��ا جمل��ة لفن ال�شع��ر ،وخم�س جم�لات �أو �س��ت لفنون
الق�ص��ة ،كان��ت �صفحاتها مفتوحة لكل الك َّت��اب ،وبو�سعنا �أن نذكر من
هذه املجالت: الر�سالة والثقافة ،والرواية ،والكاتب امل�رصي والكتاب،
وجملتي ،واملجلة اجلديدة ،والفجر اجلديد ،وال�شاعر ،والروايات اجلديدة،
والق�صة ،والع�رشون ق�صة ،وق�ص�ص ال�شهر ،والندمي الق�ص�صي ،وروايات
أال�سبوع ،واملهرجان.. �إىل �آخره.
والي��وم ،م��اذا بقى لدين��ا من هذه املناب��ر؟ ال �ش��يء.. �أما املجالت
الت��ي كان��ت ت�صدرها هيئ��ة الكتاب فق��د احتجب معظمه��ا واحدة بعد
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�أخ��رى ،واملج�لات الث�لاث الباقي��ة تتع�ثر ،وتفق��د قراءه��ا ،وكتابها،
ألنه��ا ال ت�ص��در يف مواعيده��ا ،وال تتمك��ن م��ن �أداء ر�سالته��ا!
وال �ش��ك يف �أن وزارة الثقاف��ة حت���س به��ذا النق�ص ،وحت��اول �أن ت�سده،
لك��ن م��صر آ
الن خالية م��ن جملة �أدبي��ة م�سموعة ال�ص��وت ،وال وجود
آ
الن حلرك��ة �أدبي��ة ،لدين��ا بال �ش��ك �أ�سم��اء ،ومواهب ،لكنه��ا تعمل يف
ظ��روف غ�ير مواتي��ة ،فك أ�نه��ا �رصخ��ات يف واد �أو نفخ��ات يف رماد.
و�شت��ان ب�ين ما نحن في��ه آ
الن وب�ين احل��ركات أالدبي��ة والفنية كما
عرفناها من قبل.
خ��ذ مث�لا حرك��ة جتدي��د ال�شع��ر الت��ي انطلق��ت يف أالربعيني��ات
واخلم�سينيات وال�ستينيات ،هذه حركة بالفعل ،ألن الذين انتظموا فيها
م��ن ال�شعراء املجددين كانت له��م عقيدتهم النظرية واجلمالية ،وكانت
له��م غاياته��م و�أدواته��م ومنابره��م وجمهورهم وخ�صومه��م ،وكانوا
يتحركون بالفعل ويتقدمون ،فين�رشون �أ�شعارهم ويو�ضحون �أفكارهم،
ويو�سعون دائرة أالن�صار ،ويتغلبون على اخل�صوم.
والنجاح الذي �أ�رشت �إليه هنا لي�س �رشطا من ال�رشوط التي ت�ستحق
بها احلركة �أن ت�سمى حركة ،ولكنه دليل على وجود احلاجة �إليها وعلى
ا�ستجاب��ة الواقع لها. .فالفرق عظيم بني التقلي��د امل�صطنع �أو التقليعة
املجاني��ة ،وب�ين التطور الطبيعي ال��ذي البد من��ه يف كل ن�شاط �أ�صيل
ح ي.
وهناك مثل �آخر م��ن تاريخ امل�رسح امل�رصي ،فرقة رم�سي�س كانت
وجه��ا م��ن وجوه حرك��ة قومية ونه�ض��ة �شاملة حتقق��ت يف ال�سيا�سة،
والثقاف��ة ،واملجتم��ع. فقد ظهرت يف ال�سنة التي ن��ال فيها امل�رصيون
د�ستورهم املجيد ،د�ستور1923 وحملت ا�سم رم�سي�س تعبريا عن ميالد
جدي��د مل�رص يت�صل فيه حا�رضها امل أ�مول مبا�ضيها العظيم ،والتزمت
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م�ست��وي فنيا وفقت فيه بني مطالب امل�رسح ومطالب اجلمهو ر. وكانت
تقدم م�رسحية جديدة كل �أ�سبوع ،وتفر�ض على نف�سها وعلى امل�شاهدين
ال�سل��وك الذي تلتزم به امل�سارح العريق ة. وما يقال عن م�رسح رم�سي�س
يف الع�رشينيات يقال عن الفرقة القومية يف الثالثينيات ،وعن امل�رسح
احلر يف اخلم�سينيات ،وع��ن حركة مت�صري امل�رسح يف ال�ستينيات ،تلك
احلركة التي كانت وجها من وجوه الدعوة للتم�صري والت أ�ميم والتعريب
يف كل �شيء. مت�صري البنوك ،وت أ�ميم امل�صانع ،وتعريب اال�شرتاكية!
وق��د ب��د�أ يو�سف �إدري�س ه��ذه احلركة حني دع��ا �إىل م�رسح م�رصي
جدي��د يتحرر من امل�رسح أالوروبي ،وي�ستلهم فن ال�سامر الريفي و�سواه
م��ن فنون الفرج��ة والت�شخي�ص املوجودة يف ال�تراث ال�شعبي ،وبوحي
م��ن هذه الفكرة كتب م�رسحيته البديع��ة الفرافري .و�أثنى توفيق احلكيم
عل��ى يو�سف �إدري�س مبا قدمه يف كتابه "قالبنا امل�رسحي" ويف بع�ض
م�رسحيات��ه امل�ستلهمة من الرتاث ال�شعبي مث��ل "يا طالع ال�شجرة" ،ثم
يظهر حممود دياب لي�ستفيد من هذه الدعوات املتجاوبة يف م�رسحيته
"لي��ايل احل�صاد" ويتلقف النق��اد الفكرة فيناق�شونها وي�ضيفون �إليها
كم��ا فع��ل علي الراع��ي يف كتاب��ه "الكوميدي��ا املرجتل��ة" ،والفنانون
يج�س��دون �أح�لام امل ؤ�لف�ين والنق��اد ،واجلمه��ور يتاب��ع ،واحلرك��ة
امل�رسحي��ة متد جذورها يف الرتبة املحلي��ة ،وتغتني بالرتاث امل�رصي
وال�تراث العامل��ي مع��ا ،ومت�ض��ي قدم��ا �إىل أالم��ام ،فماذا جن��د آ
الن؟
بال�شادة هو مهرجان امل��سرح التجريبي الذي ق�صد
جن��د عمال جديرا إ
به �أن يكون نافذة �سنوية نطل منها علي �أحدث التجارب امل�رسحية يف
�أركان الع��امل أالربع��ة ،و�أن يكون بالتايل فر�ص��ة لالحتكاك والتفاعل
ت�ستفز امل�رسح امل�رصي التقليدي ،وتدفعه ال�ستعادة مكانته وا�ستعادة
جمه��وره ،واملهرجان التجريبي ال يوفر لنا فر�ص��ة امل�شاهدة فح�سب،
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ب��ل يوفر لن��ا فر�صة القراءة �أي�ضا ،فينقل من اللغات أالجنبية �إىل اللغة
العربي��ة مكتب��ة �صغرية يف ف��ن امل��سرح �أ�صبحت آ
الن مكتب��ة كبرية.
لكنن��ا م��ع اعرتافن��ا بقيمة ه��ذه اجله��ود ال نرى �أنه��ا بلغ��ت غايتها،
وه��ي �إث��ارة امل��سرح امل��صري و�إيقاظ��ه ،ونق��ل ال��دم وتزوي��ده بدم
جدي��د يكف��ل ل��ه �أن ينه���ض وي�ستعي��د قدرت��ه عل��ى احلي��اة والن�شاط.
لدين��ا ب�لا �ش��ك جت��ارب يف امل��سرح ،ولدين��ا فنان��ون يجرب��ون،
لك��ن لي���س لدين��ا حرك��ة ،وال اجتاه��ات تنم��و وتتط��ور وتكتم��ل
مالحمه��ا .هن��اك �صيح��ات تعل��و فج�� أ�ة وتختف��ي فج�� أ�ة ك أ�نه��ا
بالون��ات �أو فقاع��ات ،وامل��سرح امل��صري يرتاج��ع يوم��ا بع��د ي��وم.
وما يقال عن ال�شعر وامل�رسح يقال عن الفنون الت�شكيلية وال�سينما ،لدينا
طبع��ا م�صورون ونحاتون ،لكن لي�س لدينا حركة فنية كالتي �صنعتها
اجلماع��ة ال�سوريالية يف أالربعينيات� ،أو جماعة الفن املعا�رص بعدها.
ولق��د وقع��ت احلرك��ة الت�شكيلية بني �شق��ي الرحى :حركة حت��رمي الفن
وتكف�ير الفنانني التي فر�ض��ت النقاب على طالبات يدر�سن فن النحت،
�أو فر�ض��ت على فن النحت طالبات منقب��ات ،وال�سيطرة احلكومية التي
فقدت فيها احلركة الت�شكيلية ا�ستقاللها ،وحتولت �إىل �أ�صداء ووظائف.
ولدينا ك ّت��اب �سيناريو ،وجن��وم �سينما ،وخمرج��ون ،وم�صورون ،لكن
لي���س لدين��ا حرك��ة �سينمائي��ة كالتي ب�رشت به��ا �أفالم مث��ل العزمية،
والقاه��رة اجلدي��دة ،وبداي��ة ونهاي��ة وب��اب احلدي��د أ
والر���ض لكم��ال
�سلي��م ،و�صالح �أب��و �سيف ،ويو�سف �شاهني� ،أو الت��ي متثلت يف جماعة
ال�سينم��ا اجلدي��دة الت��ي ظهرت عقب هزمي��ة ،1967ودع��ت �إىل �سينما
واقعي��ة ،حملية املو�ض��وع ،عاملية التكني��ك ،تتعمق حرك��ة املجتمع،
وت�ص��ور عالقات��ه اجلديدة ،وتك�شف ع��ن معنى حياة الف��رد و�سط هذه
العالق��ات ،ومتت�ص خربات ال�سينما اجلديدة يف العامل كله ،وقد حتققت
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ه��ذه أالف��كار يف بع���ض أالف�لام الت��ي ظه��رت يف �أوائ��ل ال�سبعينيات
مث��ل �أغنية عل��ى املمر لعلي عب��د اخلالق ،والع�صف��ور ليو�سف �شاهني.
أ
والم��ر ال يقف عند هذا احلد وامل�شكل��ة ال تتمثل فقط يف غياب احلركة
اليجابي��ة الت��ي ينتظ��م فيها الن�ش��اط الثق��ايف ،ويعي نف�س��ه ،ويدرك
إ
غايت��ه ،ويحدد مكانه بالن�سب��ة للواقع ،وال�تراث ،وال�سلطة ،واجلمهور،
والب��داع ت�ستند �إىل
و�إمن��ا تتمثل امل�شكل��ة يف حركة م�ض��ادة للثقافة إ
قوت�ين اثنت�ين ردة رجعية �شاملة ترفع راية الدي��ن من ناحية ،وطبقة
جدي��دة �سوقية من ناحية �أخرى ،وال�صل��ة بينهما وثيقة جدا. لكننا مع
هذا ال ننكر اجلهود التي تبذل ملقاومة هذين الغولني!
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لي�ست الثقافة وحدها..�إنه الوطن كله!

24
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

متنيت ل��و �أن��ن��ا جت��ردن��ا بع�ض ال��وق��ت م��ن م�صاحلنا اخلا�صة
وروابطنا ال�ضيقة ،ومنا�صبنا ،ووظائفنا ،ونظرنا �إىل و�ضعنا
الثقايف الراهن كما يجب �أن تنظر اجلماعة الوطنية ل�رشط جوهري
من ال�رشوط التي يتحقق بها وج��وده��ا. ف � إ�ن ك��ان ه��ذا ال�رشط قد
�أ�صابه الوهن فقد �أ�صبح وجودها مهددا من �أ�سا�سه .وعليها يف
هذه احلالة �أن تقوم لهذا اخلطر قومة رجل واح �د ،و�أن تدافع عن
وجودها كما ينبغي عليها �أن تدافع عنه ،و�إال تعر�ضت للهالك!.
ولي�س هناك من يجادل يف �أن وجودنا يف املا�ضي واحلا�رض �إمنا
كان بف�ضل الثقافة.. وهو قول ي�صح على �أي جماعة ب�رشية. فالب�رش
ال يخرجون من التوح�ش �إىل التح�رض �إال بالثقافة التي توفر لهم من
أالدوات واحليل أ
والفكار ما يلبي حاجاتهم �أكرث مما تلبيها غريزة
الوح�ش وقانون الغابة.. والب�رش ال يخرجون من انتمائهم ال�ضيق
للعائلة والع�شرية والقبيلة لي�صبحوا �شعبا �أو �أمة �إال بف�ضل الثقافة
التي متنحهم لغة ،و�شعورا بالت�ضامن ،ومثال عليا ،و�أهدافا ،وقوانني
تنظم وجودهم امل�شرتك.. ف إ�ذا كان هذا �صحيحا بالن�سبة ألي �شعب،
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فهو �أكرث �صحة بالن�سبة للم�رصيني الذين �سبقوا غريهم �إىل الثقافة،
فهم من�سوبون �إليها �أكرث من ن�سبتهم ألي �رشط �آخر من �رشوط الوجود.
بل الثقافة هي ثروتنا القومية أالوىل� ،أو هى أالك�سري الذي منزج به
بني خمتلف العنا�رص واملواد ،ونحيي به أالر�ض بعد موتها، فم�رص
لي�ست هبة النيل وحده ،كما قال هريودوت ،ألنها لي�ست جمرد �أر�ض،
و�إمنا هي �أر�ض وب�رش� ،أي �أر�ض وثقافة. وقد حتولت هاتان الكلمتان
النتاج الثقايف يف م�رص� ،أو
�إىل كلمة واحدة هي م�رص.. ف إ�ذا تراجع إ
والب��داع كما هي حالنا اليوم،
�ضعفت طاقة امل�رصيني على اخللق إ
فلي�ست الثقافة وحدها يف خطر ،و�إمنا الوطن كله يف خطر!.
ولي�س ه��ذا جم��رد ادع��اء �أو انطباع.. �إن��ه حقيقة واقعة ينطق
ب��ه��ا ه���ذا ال�����ص��م�ت ،وه���ذا ال�����س��ك��ون ،وه���ذا ال��ف��راغ ال���ذي نلم�سه
ونح�سه يف كل جم��ال. .يف أالدب ،والفن ،والفكر ،والعلم جميعا.
نحن ال نتحدث آ
الن �إال عن جنيب حمفوظ.. لكن جنيب حمفوظ اجلدير
بكل حفاوة وتكرمي ،يعي�ش آ
الن يف �آخر القرن أالول من عمره املديد..
البداع
وفد �ألف �أعماله الكربى قبل ن�صف قرن.� .صحيح �أنه وا�صل إ
حتى وقت قريب ،لكن وجوده دليل على ن�شاطه املعجز ،ولي�س دليال
على ن�شاطنا نحن.
ومن امل ؤ�كد �أن لدينا عددا من جنوم الرواية والق�صة ،لكن معظم
ه� ؤ�الء جتاوز ال�ستني كيو�سف ال�شاروين ،و�إدوار اخل��راط ،و�سليمان
فيا�ض ،وبهاء طاهر ،و�صنع اهلل �إبراهيم ،و�إبراهيم �أ�صالن� ،أو هو
يف طريقه �إىل جتاوزها كجمال الغيطاين ،وحممد الب�ساطي ،و�أحمد
ال�شيخ. وما يقال عن الق�صة والرواية يقال أ
بالحرى عن ال�شعر الذي مل
يظهر فيه خالل العقود أالربعة املا�ضية �إال قلة من أال�سماء تتقدم يف
رياح غري مواتية ،وتتعر�ض لنداءات م�ضللة ،فال ي�صل �صوتها لالمة
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التي ت�صيخ ال�سمع ل�شعرائها ،وال ت�سمع منهم �إال غمغمات وهمهمات.
ولقد تراجع النقد من حيث هو فن ،ومن حيث هو دور.. نقدنا آ
الن
�أو معظمه جمامالت� ،أو ترجمات وحما�رضات.. �أما املتابعات اجلادة
والتف�سريات والتخريجات احلاذقة ،والتقوميات العادلة املربرة فقد
�أ�صبحت مادة نادرة ،ورمبا مل تعد مطلوبة ،ورمبا �صارت مرفو�ضة
منبوذة ال �سعر لها وال �سوق!
ولي�ست حال الغناء ،وامل�رسح ،وال�سينما ،والفنون الت�شكيلية
�أف�ضل من حال أالدب والنقد .بعد النه�ضة التي بلغت ذروتها يف
�سيد دروي�ش ،وداود ح�سني ،والق�صبجي ،وزكريا �أحمد ،وال�سنباطي،
وحممد عبد الوهاب ،و�أم كلثوم ،و�أ�سمهان ،وليلى مراد ،وفريد أالطر�ش،
وبريم التون�سي ،و�أحمد عبد املجيد ،وح�سني ال�سيد ،وع�رشات �آخرين
من امللحنني واملطربني وكتاب أالغنية ،بعد هذه النه�ضة العارمة مل
يعد عندنا غناء ..هكذا فج أ�ة توقف هذا النهر املتدفق ،وانقطع تياره،
و�أ�صبحنا م�ضطرين ال�سترياد املطربني وامللحنني والعازفني ،وحتى
كتاب الكلمات.
ولي�س ألح��د �أن ي�شبه ما يحدث اليوم مبا كان يحدث من قبل،
حني كانت م�رص ت�ست�ضيف فريد أالطر�ش و�أ�سمهان ،ونور الهدي،
و�صباح ،وفايزة �أحمد ،وعليا ،وغريهم من �أ�صحاب أال�صوات اجلميلة،
ف�ضال عن امللحنني من �أمثال اللبناين فريد غ�صن ،وكتاب أالغاين
من �أمثال الفل�سطيني �إبراهيم الدبا غ. ه ؤ�الء جاءوا �إىل م�رص لتتفتح
فيها مواهبهم ،وليبحثوا لهم عن مكان بني جنومها الكبار� .أما آ
الن
فالو�ضع خمتلف جدا ،فكل أالماكن خالية ،ومن ال�سهل على �أية موهبة
�صغرية �أن تخب يف ثياب النجوم الوا�سعة .أ
والغنية امل�رصية فقدت
تقاليدها ،وفقدت حقها يف ال�صدارة حتى يف م�رص ..وامللحنون
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امل�رصيون يدبكون ،واملغنيات امل�رصيات يقلدن فريوز ،والكلمات
هجني من خمتلف اللهجات .ولي�س هذا تعبريا عن عروبة �أو عن وحدة،
بل هو تعبري عن فو�ضى وانفراط. والوحدة تغتني حقا بالتنوع ،لكنها
ال تقوم بغري مركز �أو نواة.
وامل�رسح امل�رصي الذي ا�ستطاع يف ال�ستينيات �أن ي ؤ�لف بني الفن
الرفيع واجلمهور احلا�شد فقد االثنني معا يف العقود الثالثة أالخرية
التي �شهدت رحيل توفيق احلكيم ،ونعمان عا�شور ،ويو�سف �إدري�س،
و�سعد وهبة ،و�صالح عبد ال�صبور ،وعبد الرحمن ال�رشقاوي ،ويو�سف
وهبي ،وزكي طليمات ،وح�سني ريا�ض ،وح�سن البارودي ،و�شفيق نور
الدين ،وتوفيق الدقن ،وكرم مطاوع ،و�سناء جميل دون �أن يحل حملهم
�أحد.
والنتاج ال�سينمائي امل�رصي الذي بلغ نحو مائة فيلم يف بع�ض
إ
ال�سنوات 1986 مثال تراجع خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية تراجعا
خميفا كما وكيفا ،فلم يعد يزيد على ع�رشين فيلما يف العام ال ينجح
منها فنيا �أو جتاريا �إال القليل .لقد انت�رصت �أفالم امل�سخرة على �أفالم
يو�سف �شاهني ،وخريي ب�شارة ،وحممد خان ،ولقد �سمعنا من قبل،
وال نزال ن�سمع عن �أفالم املقاوالت التي تلفق تلفيقا لتدخل بع�ض
أال�سواق ،وعن تعليمات مكتوبة ير�سلها املوزعون يف بع�ض أالقطار
املجاورة �إىل ال�سينمائيني امل�رصيني ليلتزموها يف �أفالمهم ،و�إال
والذالل ،هذا يف
منعت من الدخول .واملق�صود بهذا هو الرتوي�ض إ
الوقت الذي تتدفق فيه أالفالم أالمريكية على م�رص ،وتغلق املعامل
امل�رصية �أبوابها ،ألن املنتجني امل�رصيني يف�ضلون حتمي�ض �أفالمهم
يف اخلارج!.
ف إ�ذا كانت الكتب ،وال�صحف ،واملجالت ،أ
والغاين ،وامل�رسحيات،
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أ
والف�لام التي ننتجها قد تراجعت على هذا النحو ال�صارخ ،وفقدت
مكانها يف داخ��ل م�رص وخارجها ،فالق�ضية مل تعد حم�صورة يف
الثقافة ،بل هي آ
الن ق�ضية �أمن قومي. و�أنا ال �أهول ،وال �أبالغ ،وال
�ألقي الكالم على عواهنه ،و�إمنا �أعني ما �أقول ،و�أراه و�أ�ستطيع �أن �أجعل
غريي يراه.
�إن ثقافتنا الوطنية احلديثة لي�ست �إال تعبريا عن كياننا الوطني
يف هذا الع�رص احلديث ،ف إ�ذا كانت ثقافتنا ترتاجع فهذا الرتاجع دليل
على وجود �أخطار تهدد الكيان من �أ�سا�سه. .وهذا لي�س جمرد نظريات،
و�إمنا هو واقع نلم�سه يف ظهور التيارات الدينية املتخلفة وانت�شارها
�إىل احلد الذي يهدد أال�سا�س الذي قامت عليه الدولة الوطنية ،وهو �أن
الوطن هو بيتنا امل�شرتك الذي نحقق فيه وجودنا ،ون�صنع تاريخنا،
ومنار�س ن�شاطنا ،ونحمي م�صاحلنا ،ونبلغ �سعادتنا يف هذه احلياة
الدنيا ،و�أن م�رص مل تعد والية يف �إمرباطورية دينية ،بل هي بلد م�ستقل
له �سيادته ،والدين هلل والوطن للجميع. .ف إ�ذا ا�ستطاعت فئة �أو جماعة
�أو ثقافة �أخرى �أن تهز هذا أال�سا�س �أو ت�شكك فيه فقد �أ�صبح وجودنا
الوطني يف خطر.
وقد �آن لنا �أن نرفع رءو�سنا التي دفناها طويال يف الرمال لرنى �أن
الثقافة ال�شائعة يف م�رص آ
الن املبادرة بالهجوم والقادرة على الت أ�ثري
هي الثقافة امل�ضادة للثقافة الوطنية التي حتاول �أن تت�شبث مبواقعها
أالخرية ،بينما توا�صل الثقافة امل�ضادة هجومها الكا�سح مت�سرتة وراء
الدين.
هذه الثقافة امل�ضادة مل تعد تتمثل يف العادات الريفية املوروثة
أ
والفكار اخلرافية التي ي ؤ�من بها أالميون الفقراء ،بل هي آ
الن دور ن�رش
غنية ،و�صحف وجمالت ت�صدر يف العوا�صم العربية أ
والجنبية ،و�إذاعات
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وقنوات تليفزيونية ،وجوائز ومهرجانات �أدبية ت�سخر لها امليزانيات،
وال�صوات أ
وجتند لها الكفاءات ،وت�شرتي لها أالقالم أ
وال�سماء والوجوه!.
ون��ح��ن ن��ق��ر�أ آ
الن كتبا �صفراء ينب�ش فيها م ؤ�لفو �آخ���ر ال��زم��ان
ق��ب��ور زع��م��اء النه�ضة ورواد ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة من
الم���ام حممد عبده ،وقا�سم �أم�ين ،و�أح��م��د لطفي
�أم��ث��ال أال�ستاذ إ
ال�سيد ،وط��ه ح�سني ،وع��ل��ي عبد ال����رازق ،ومي��رغ��ون ذك��راه��م يف
ال�ت�راب ،ويجعلونهم ممالئني لال�ستعمار� ،أب��واق��ا للم�ست�رشقني،
ال���س�لام معتنقني للن�رصانية!
�صنائع للغرب ،مرتدين عن دي��ن إ
ونحن ن�سمع عن مبعوثني ي أ�تون �إىل م�رص مزودين باملاليني التي
يدفعونها ملن ي�رسق لهم املخطوطات� ،أو ي�سلمهم �أ�صول أالف�لام،
�أو يعطيهم م��ا يف عهدته م��ن الت�سجيالت الغنائية ال��ن��ادرة� ،أو
الن�سان.
يعتزل التمثيل� ،أو ي�شتم الدميقراطية ،والعلمانية ،وحقوق إ
غزوة جديدة هدفها ا�ستئ�صال كل ما منلكه من اجلذور. .آ
الثار القدمية
والب��داع��ات اجلديدة ،وحتى الطمي ال��ذي يجرفونه �أو يبنون عليه
إ
أ
بال�سمنت امل�سلح ،باخت�صار ت�صحري م�رص وحمو كل ما �صنعه النيل
والن�سان فيها.
إ
ومع ما يف هذه الثقافة امل�ضادة من عداء للحياة ،وكراهية للحرية،
ومفارقة للعقل واملنطق وتهديد مل�صالح الفرد أ
والم�ة ،فقد جنحت
زراعتها عندنا ،ألن الظروف كانت مواتية: احلكم الفردي ،وهزمية
يونيه ،وعربدة النفط ،و�سقوط أالح�لام ،وانهيار النظم اال�شرتاكية،
وع�رص االنفتاح و�إثارته لغرائز البطن والفرج ،وعلى الدنيا ال�سالم!.
وها هي آ
الن هذه الثقافة امل�ضادة لغة ترتدد يف كل مكان ،و�سلوك
تواجهه يف ال�شارع ،واحل��ارة ،ومكاتب احلكومة ،ودكاكني الباعة،
وامليكروبا�ص ،بل تواجهه �أي�ضا يف معاهد العلم و�أماكن العبادة!
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لقد خ�رسنا الكثري يف كل جمال ،ماديا ومعنويا ،ما كنا نحلم
ب إ�جنازه ،وما �أجنزناه بالفعل .ولقد �ضعف ال�شعور باالنتماء ،وتراجعت
�آداب املهنة وتقاليدها� ،سواء كانت النجارة �أو كانت الطب ،ومل يعد
املال العام م�صونا ،ومل يعد املعلم مربيا ،ومل يعد احرتام اخل�صو�صية
�أو احلرية الفردية مفهوما ،واللغة تتدهور يوما بعد يوم ،ومطربو
املالهي يغنون يف دار أالوبرا ،وال�شتائم البذيئة تهب عليك يف نومك
ويقظتك بدال من �صوت �أم كلثوم ،وعبد الوهاب وحممد رفعت.
هل كنت �أهول �أو �أبالغ حني قلت �إن الق�ضية مل تعد حم�صورة يف
الثقافة.. بل هي آ
الن ق�ضية �أمن قومي؟!.
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عمل املثقف.. وعمل املوظف!
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من حق القراء �أن يناق�شوين فيما قلته عن الثقافة امل�رصية ،و�سوف
�أرحب دائما مبن يختلفون معي ،و�أف�سح لهم �صدري ،ألن الق�ضية التي
�أثرتها لي�ست ق�ضيتي وح��دي ،ولي�ست ق�ضية فئة حم��دودة ،ولكنها
ق�ضية امل�رصيني جميعا. فالثقافة كما قلت وكما نقول جميعا �رشط
جوهري من �رشوط وجودنا. ف إ�ذا كانت حقا يف خطر فوجودنا كله
يف خطر� .أبن ؤ
ا�نا و�أحفادنا يف خطر. وهذا اخلطر لي�س جمرد احتمال
�أو تهديد بعيد ،ومل يفاجئنا اليوم ،ومل ي أ�خذنا على غرة ،و�إمنا هو
خطر ماثل �رصيح يهددنا منذ �أربعة عقود على أالقل ،وي�ضيق علينا
احل�صار يوما بعد يوم .وقد جتاهلناه طويال ألنه مل يكن م�سموحا لنا
مبواجهته �أو باحلديث عنه� ،إال �أن يكون حديثا جزئيا حم�صورا يف هذا
املجال �أو ذاك .مرة عن احتجاب املجالت �أو تراجع القراءة ،ومرة عن
غياب الرتجمة ،ومرة عن ركود الن�شاط امل�رسحي �أو عن ك�ساد �صناعة
ال�سينما. واحلل تغيري امل�سئول� ،أو دعم امليزانية� ،أو �إقامة مهرجان،
�أما أال�سباب أال�صلية التي ينتج عنها هذا الغياب ،وهذا الك�ساد ،وهذا
الرتاجع ال�شامل فال يتحدث فيه �أحد ،ألنه يف هذه احلالة �سي�صطدم
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بال�سلطة التي انتزعت الثقافة من �أح�ضان املثقفني وحولتها �إىل
وظائف ومكاتب للموظفني.
ومن امل ؤ�كد �أن هناك �أ�سبابا �أخرى للرتاجع ،لكنها طوارئ ت أ�تي
وتذهب� ،أو نتائج لهذا ال�سبب أال�صلي الذي �آن لنا �أن ن�سميه ب�رصاحة،
و�أن نعيد النظر يف أال�سلوب أالمثل الذي ت�ستطيع به الدولة �أن تدعم
الثقافة ،وت�ستطيع به الثقافة �أن تك�سب رعاية الدولة دون �أن تخ�رس
حريتها وا�ستقاللها.
نعم. لقد �آن لنا �أن نراجع جتاربنا ،فاملوا�سم الكا�سدة ،واملحا�صيل
الهزيلة تفر�ض علينا هذه املراجعة التي البد منها �إذا كنا نريد حقا
�أن ننتفع ب أ�خطائنا ،ون�ست أ�نف نه�ضتنا ،ونخطط لتنمية جديدة �شاملة
ن�ستثمر فيها ثرواتنا و�أوالها عقول امل�رصيني ،ومواهبهم ،وخيالهم،
وعواطفهم ،وما ورثوه من �آبائهم و�أمهاتهم ،وما اختزنوه يف �أرواحهم
و�أفئدتهم من حكمة ،و�إرادة ،و�إقبال على احلياة ،و�إ�رصار على التقدم.
نحن لن ن�ضاعف ثرواتنا املادية �إال بالعلم ،ولن ن�صلح �إدارتنا،
ولن نقاوم الطغيان والتخلف والف�ساد والتع�صب أ
والنانية �إال بالعقل.
احلرية وعي ،وال�سعادة فن ،والتقدم �صرب وخربة. ولهذا �أثري ق�ضية
الثقافة امل�رصية و�أدعو ملناق�شتها يف هذا الوقت الذي تناق�ش فيه
ق�ضية التنمية بجوانبها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .تو�سيع
الن�شاط الدميوقراطي وتعميقه ،وحتديث ال�صناعة والزراعة ،وتوفري
فر�ص العمل ،وحترير امل��ر�أة ،و�إدارة احل��وار مع الثقافات أالخ��رى،
وتعريف العامل بق�ضايانا ،و�إقناعه بوجهات نظرنا ،وم�شاركته يف
الن�سان وحقوق أالمم ،كل
بناء نظام جديد يقوم على احرتام حقوق إ
هذا ثقافة ،ولن يتحقق �إال بالثقاف ة. ف إ�ذا كانت ثقافتنا يف خطر ،فكل
�شيء يف خطر.

33
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

والذين تابعوا ما ن�رشته ال�صحف اليومية أ
وال�سبوعية حول هذه
امل�س أ�لة يف أال�سابيع أالخ�يرة ر�أوا �أن كثريا مما جاء يف مقاالتي
أالخرية لي�س ر�أيا �شخ�صيا ،ولكنه ر�أي عام .غري �أن هذا ال ينفي وجود
�آراء �أخرى ال ينبغي �أن نتجاهلها ،فنحن ال نحتاج �إىل اتفاق �رسيع
قدر حاجتنا إلث��ارة ق�ضية الثقافة ،وتو�سيع دائ��رة االهتمام بها،
والو�صول �إىل تفاهم حولها يظل مفتوحا للمراجعة ،والنقد ،والتعديل،
وال�ضافة.
إ
ونحن ن�ستفيد من الر�أي املختلف فائدتني: أالوىل ت�صويب ما نقع
فيه من خط أ� ،أ
والخرى تدعيم وجهات نظرنا بحجج جديدة ال ن�ستطيع
�أن ن�ستنبطها �أو نكت�شفها �إال حني نت�صدى للمناق�شة ونقارع احلجة
باحلجة.
قال يل �صديقي العزيز: ق��ر�أت ما تكتبه عن الثقافة امل�رصية،
فوجدتك تقف عند اجلوانب ال�سلبية ،وتعممها على الن�شاط الثقايف
كله .قلت له :وكيف وجدت ذلك؟ قال :وجدته يف حديثك عن تراجع
الن�شاط أالدبي والفني. و�أنا اتفق معك يف هذا �إىل حد ما ،لكن ن�شاط
أالدب والفن جانب واحد من جوانب الثقافة ال يجوز �أن نح�رصها
فيه ،وال ي�صح �أن يكون �ضعفه �أو تراجعه دليال على �أن بقية اجلوانب
�ضعيفة �أو هابطة. فالثقافة لي�ست �شعرا ور�سما وم�رسحا فقط ،الثقافة
فكر وعلم �أي�ضا. وهي لي�ست �أفكارا وخياال وانفعاال فح�سب ،ولكنها
عادات وتقاليد من ناحية ،و�أدوات وو�سائل من ناحية �أخرى. ونحن
ال ن�ستطيع �أن نف�صل بني الكتاب من حيث هو ت أ�ليف والكتاب من
حيث هو طبع ون�رش وتوزيع .وامل�رسح ال يتحقق بالن�ص وحده ،و�إمنا
والخراج. و�إذا كنا نقر�أ الكتب فرادي ،فنحن
يتحقق بالن�ص والتمثيل إ
ني. وبا�ستطاعة الواحد
ن�شاهد العرو�ض امل�رسحية وال�سينمائية جمتمع 
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منا �أن يقتني بع�ض الت�سجيالت الغنائية واملو�سيقية لكنه ال ي�ستطيع
�أن يقتني مغنية �أو فرقة مو�سيقي ة. والثقافة �إذن لي�ست دائما ن�شاطا
فرديا ،ولكنها �أي�ضا ن�شاط جماعي .وهي لي�ست �إبداعا فح�سب ،بل هي
البداع �إال بها. �أنها دور ن�رش ،وم�سارح،
كذلك م ؤ��س�سات ال يتحقق هذا إ
وا�ستوديوهات ،وقاعات عر�ض ،ومتاحف ،ومعاهد ،وهذه أالوجه
املتعددة املختلفة للن�شاط الثقايف ال تخ�ضع ل�رشوط واح��دة. نحن
ن�ستطيع �أن نتحكم يف مناهج تعليم أالدب �أو املو�سيقي �أو الت�صوير،
النتاج أالدبي �أو الفني.
لكننا ال ن�ستطيع التحكم يف م�ستوى إ
النتاج لي�س يف
و�أنت تقول والكالم ال يزال ل�صديقي العزيز �أن هذا إ
�أح�سن �أحواله ،و�أنه تراجع خالل العقود أالخرية كما وكيفا. ونحن
ن�ستطيع �أن نتفق معك يف هذا ،لكن احلكم الذي ي�صح على أالفراد املبدعني
من أالدباء والفنانني ال ي�صح بالقدر ذاته على امل ؤ��س�سات الثقافي ة.
�إن �أحدا ال ي�ستطيع �أن ينكر ما تقوم به �أكادميية الفنون ،وهيئة الكتاب،
واملجل�س أالعلى للثقافة ،ودار الكتب ،وهيئة آ
الثار ،وق�صور الثقافة،
ودار أالوب��را ،وجممع الفنون ،وغريها من هيئات وزارة الثقافة يف
النتاج
اكت�شاف امل��واه�ب ،وتثقيفها ،وحماية ال�تراث ،وت�شجيع إ
والبداع ،وتوفري الزاد الثقايف لعامة املواطنني.
إ
ولقد حقق م�رشوع مكتبة أال��س�رة جناحا ال ينكر ،وبلغ عدد
الكتب ال�صادرة يف امل�رشوع القومي للرتجمة نحو �ستمائة كتاب،
ال�سكندرية ،وعمليات
واحتفلنا يف العام املا�ضي بافتتاح مكتبة إ
التنقيب والرتميم متوا�صلة ،والعمل يف املتحف امل�رصي اجلديد
يجري على قدم و�ساق ،املعر�ض الدويل للكتاب ،ومهرجان امل�رسح
التجريبي ،ومهرجان ال�سينما ،ومعار�ض الفنون الت�شكيلية املحلية
والدولية ال تنقطع ،وهذا كله ن�شاط ثقايف يتميز بالتنوع واحليوية.
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و�أنا والكالم آ
الن لكاتب هذه ال�سطور ال �أنكر وجود هذه امل ؤ��س�سات،
وال �أن��ك��ر م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن ن�����ش��اط .لكنني �أن��ظ��ر يف املح�صول
آ
امل�ل��ن!
ف � أ�ج��د الياب�س �أك�ث�ر م��ن أالخ����ضر ،وال��ف��ارغ �أك�ث�ر م��ن
والجمال ،لكني واثق من
وال�شك �أن يف هذا احلكم قدرا من التعميم إ
�أن الفرز الدقيق ي ؤ�كده وي�صدقه .لو قمنا به. لكن النقد عندنا فري�ضة
غائبة. وغيابها دليل �آخر على الالمباالة التي قد نفهمها من املثقف
الفرد ،لكننا ال نفهمها من امل ؤ��س�سة الثقافية التي يفرت�ض �أن تكون
�أقرب �إىل االلتزام واملو�ضوعية و�أكرث �إح�سا�سا بامل�سئولية.
للنتاج
ال توج��د لدين��ا �إح�صاءات دقيق��ة ،وال يوجد تقيي��م دوري إ
الثق��ايف ،ومل يح��دث حت��ى آ
الن �أن قام��ت م ؤ��س�س��ة ثقافي��ة مبراجعة
ن�شاطه��ا� ،أو �أطلعتن��ا عل��ى م��ا �أجنزت��ه وم��ا مل تتمك��ن م��ن �إجن��ازه.
واملفرت���ض �أن يك��ون ن�ش��اط امل ؤ��س�س��ة �أف�ض��ل �أو �أك�ثر انتظام��ا
والتزام��ا مب�ست��وى ال يج��وز �أن تن��زل عن��ه ،الن امل ؤ��س�س��ة تتعام��ل
م��ع �إنت��اج متن��وع يقدم��ه عدي��د م��ن املبدع�ين ،فاملج��ال �أمامه��ا
رح��ب ،وبو�سعه��ا �أن تخت��ار و�أن تعو���ض م��ادة بغريه��ا �أو ب أ�ف�ض��ل
منه��ا. لكنن��ا ن��ري �أن الرتاج��ع �شام��ل ،و�أن الن�شاط الف��ردي لي�س هو
وح��ده ال�ضام��ر الهزي��ل ،ب��ل ن�ش��اط امل ؤ��س�سات �أك�ثر �ضم��ورا وهزاال.
البداع أالدبي
ولق��د كنت متنبها دائم��ا �إىل �أن الثقافة ال تنح��صر يف إ
والفن��ي ،بل هي �أي�ضا عادات و�سلوك ،وقي��م و�أذواق ،ونظم وقوانني ال
ينف�صل بع�ضها عن بع�ض ،و�أن تعددت واختلفت ،و�إمنا تنتظم يف كيان
واحد يتج�سد يف حياتنا الفردية واالجتماعية ،ويت�صل كل منا به على نحو
معني. أالمي ،واملتعلم ،واملثقف كل منهم له من الثقافة القومية ن�صيب.
ونحن نرى �أن �سلوكنا العملي يف هذه ال�سنوات أالخرية لي�س �أف�ضل من
�إنتاجنا أالدبي والفني ،والرتاجع �إذن �شامل.
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ما العمل �إذن؟
العمل �أن نراجع ن�شاطنا الثقايف يف أالعوام اخلم�سني املا�ضية،
ونعيد النظر يف أال�سلوب الذي ت�ستطيع به الدولة �أن ترعى الثقافة و�أن
ت�سهم يف ازدهارها .فالدولة ال تنتج الثقافة. والثقافة ال تخدم الدولة.
ولي�س للموظفني �أن يحلوا حمل املثقفني ،وال للمثقفني �أن يحلوا حمل
ني!
املوظف 
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�ضمري ال يكذب وال ينافق!
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كن��ت قا�سيا عل��ى نف�سي وعلى غريي حني �أعلن��ت �أكرث من مرة يف
أال�سابيع أالخرية �أن الثقافة امل�رصية لي�ست بخري ،و�سوف �أوا�صل هذه
الق�سوة ف أ�واجه نف�سي ،و�أواجه غريي مبا �أراه و�أمل�سه من �صور ال�ضعف
الذي تعانيه ثقافتنا ،ال �أخفف من وقعه على �أحد ،وال �أت�سرت على �شيء
في��ه. ويبقي بعد ذلك �أن يناق�شني النا���س فيما �أقول ،و�أن ي�صححوا يل
ما ميكن �أن �أقع فيه من خط أ� �أو مبالغة.
و�أمتن��ى �أن تكونوا ق��ر�أمت ما كتبه الدكتور جمدي عرفة �أ�ستاذ الطب
للبداع يف
النف�س��ي ون�رشت��ه أالهرام يف حلقت�ين بعنوان ماذا ح��دث إ
م��صر؟!11 و21 نوفم�بر  2003وما كتبه الدكت��ور م أ�مون فندي عن
الق��وة الناعمة وال��دور امل�رصي �-أه��رام اجلمع��ة13 دي�سمرب  003.2 
وم��ا كتب��ه املحام��ي أال�ست��اذ رجائ��ي عطي��ة بعن��وان مل��اذا �ض��اع
الح�سا���س بالقب��ح؟! اجلمهوري��ة 5 1دي�سم�بر 2003. ف�� إ�ذا مل تكونوا
إ
قر�أمتوه��ا ف أ�رج��و �أن ترجع��وا له��ا لتعلم��وا �أين ل�ست القا�س��ي الوحي د!
�أن��ا ال �أرى آ
الن �إنتاج��ا ثقافي��ا جدي��را ب�� أ�ن ير�ضين��ا ويطمئننا بكمه
وكيفه ،يف �أي جمال من املجاالت �أو فن من الفنون.
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وال �ش��ك �أن لدينا كتبا ت�صدر ،وم�رسحيات تعر�ض ،و�أفالما ت�صور،
ومعار���ض تق��ام ،لك��ن املو�سم الثق��ايف �أو العام كله ين��صرم دون �أن
يظه��ر ا�س��م جدي��د� ،أو عمل متمي��ز يلبي احلاج��ة ،ويفر���ض نف�سه على
اجلمه��ور .مث�لا ،ك��م �شاع��ر �أو روائ��ي �أو م ؤ�ل��ف م�رسحي ظه��ر عندنا
خ�لال ال�سن��وات الع��شر املا�ضي��ة؟ ..وم��ا ه��ي الدواوي��ن ،والروايات،
والفالم ،أ
وامل�رسحيات ،والدرا�سات ،أ
والعمال املو�سيقية التي ن�ستطيع
�أن نعتربها �أحداثا �أو �إ�ضافات حقيقية لرتاثنا الباقي يف الفن أ
والدب؟
ق��ارن هذه الع�رش أالخ�يرة العجاف بالع�رشيني��ات� ،أو الثالثينيات� ،أو
أالربعينيات� ،أو اخلم�سينيات �أو ال�ستينيات .يف القرن املا�ضي ،لتعرف
�أي تراج��ع بلغته الثقافة امل�رصي��ة. واملخيف �أنه تراجع �شامل مطرد..
�شام��ل ألن��ه ال ينح�رص يف فن دون �آخر ،ومطرد ألن��ه ال يقف عند حد،
بل ه��و منت�رش م�ستمر ممتد متوا�صل تزداد خ�سارتنا به عاما بعد عام.
بع�ضه��م يح�رص هذا الرتاجع يف فنون وي�برئ منه فنونا �أخرى. .يقال
مثال �إن �إنتاجنا يف ال�شعر �ضعيف حقا ،لكن الرواية امل�رصية مزدهرة.
والن�ش��اط امل�رسح��ي الع��ادي هزيل متقط��ع ،لكننا نعو�ض��ه مبهرجان
امل��سرح التجريبي! ومن امل ؤ�كد �أن املر�ض الذي ن�شكو منه لي�س درجة
واح��دة يف كل ه��ذه الفنون. والبد �أن يجد م��ن املقاومة يف بع�ضها ما
ال يج��ده يف بع�ضها آ
الخر، لكن �أ�سبابه واح��دة ،و�أطواره معروفة ،ف إ�ذا
كان��ت الرواي��ة �أو �سواه��ا مازالت تق��اوم حتى آ
الن ف�س��وف تعجز عن
املقاومة غداً مادامت اجلرثومة تعمل عملها الهدام. و�إذا كنا ال منلك �إال
االعرتاف مبا �صارت �إليه لغتنا القومية من �ضعف وتف�سخ ،ومبا تلقاه
والذاع��ة والتليفزيون ،واملكات��ب احلكومية،
يف املدر�س��ة واجلامع��ة إ
وال�صح��ف ،والكتب م��ن �إهمال واحتقار ،فلي�س ألح��د �أن ينتظر �إنتاجا
�أدبي��ا جيدا ،ال يف ال�شع��ر ،وال يف النرث. ولي�س ألح��د �أن ينتظر جمهورا
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من القراء قادرا عل��ى الفهم واحلكم والتذوق. و�إذا كانت م�سارح الدولة
وامل�رسح القومي يف مقدمتها ،قد تعر�ضت لهذا العبث الذي تعر�ضت له
ط��وال أالعوام الثالث�ين املا�ضية ،فالنتيجة هي ما نراه آ
ال ن. قد ينجح
عر���ض من العرو�ض ،ألن املخرج ا�ستع��ان بنجم من جنوم ال�سينما� ،أو
ٌ
ألنه �أ�ضاف للعر�ض بع�ض أالغاين� ،أو �أطلق للممثلني احلرية يف تطعيم
احلوار ببع�ض امل�شهيات احلريفة ،لكن امل�رسح آ
الن يبدو وك أ�نه قد فقد
جمهوره .ولن يقلل من هذه اخل�سارة الفادحة �أن نقيم مهرجانا للم�رسح
التجريبي ،فمهما قيل عن جناح هذا املهرجان الذي يعقد مرة كل عام،
ويخاط��ب امل�شتغل�ين بفن امل��سرح �أكرث مما يخاط��ب اجلمهور ،فهو ال
ي�ستطيع �أن يعو�ضنا عن الن�شاط امل�رسحي العادي. وال ي�ستطيع �أحد �أن
يجادل يف �أننا ال نزال حتى آ
الن قادرين على �أن ننتج فيلما �أو فيلمني
جيدي��ن كل �سنة. .هل يعو�ضنا هذا ع��ن نحو مائة فيلم كنا ننتجها كل
ع��ام يف �سن��وات ازده��ار هذه ال�صناعة؟ ق��د يقال �إن ن�سب��ة كبرية من
ه��ذه أالفالم كان��ت جمرد ا�ستثمار �سهل م�ضمون الربح ،غري �أن �أحدا ال
ينكر م��ا حققته ال�سينما امل�رصية من انت�ص��ارات فنية وفكرية ،ف�ضال
ع��ن �أنها كانت م�ص��درا من م�صادر الدخل القوم��ي ،وكانت و�سيلة من
و�سائل االت�صال باجلمهور العربي الوا�سع وك�سبه �إىل جانب اختياراتنا
الثقافي��ة وال�سيا�سي��ة يف مرحلة ا�شتد فيها ال��صراع بيننا وبني القوى
املتخلفة املعادية للنه�ضة والتحديث والتقدم.
يف تلك املرحلة كنا ن�سعى لتعميق الوعي بفكرة الوطن ،واال�ستقالل،
والد�ست��ور ،والدميقراطية ،واملجتمع املدين ،واحلري��ات العامة ،ونقف
م��ع الطبق��ات املظلوم��ة ،ونطالب بتحرير امل��ر�أة والت�سلي��م بحقها يف
التعلي��م ،والعم��ل ،وال�سف��ور ،واحل��ب ،واختي��ار �رشيكه��ا يف احلي��اة.
لق��د ا�ستطاع��ت ال�سينم��ا امل�رصي��ة ،والكت��اب امل��صري ،واملجل��ة
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امل�رصي��ة ،أ
والغنية امل�رصي��ة� ،أن تك�سب اجلمهور العرب��ي الوا�سع �إىل
جان��ب هذه الق�ضاي��ا أ
والف��كار ،و�أن تثري �إعجابه مب��صر ،ورغبته يف
اقتبا���س نه�ضته��ا واالنتفاع ب إ�جنازاتها يف ه��ذه املجاالت املختلفة،
و�ضمن��ت بالتايل وقوفه معها يف املعارك التي خا�ضتها �ضد اخلرافة،
والطغيان ،والتخلف ،وها نحن نرى �أن تراجع هذه الفنون وهذه املنابر
مل ي�ضعف قدرتنا على التمكني لفكرة النه�ضة خارج بالدنا فح�سب ،بل
فتح بالدنا �أمام الهجمات امل�ضادة التي �شنتها القوى املتخلفة علينا،
ومتكن��ت من �أن تك�سب بها جماع��ات وا�سعة من �أبنائنا وبناتنا ارتدت
�إىل ع�ص��ور الظ�لام ،و�أ�صبحت تتبنى �أفكاره��ا ،وتتكلم لغتها ،وترتدي
�أزياءها.
أ
بالم���س كنا نزور املدن العربية م��ا بني املحيط واخلليج ،ونتوغل
يف �أحيائها ال�شعبية ،فنجد �أهله��ا يت�سابقون إلثبات معرفتهم الدقيقة
لبالدن��ا ،و�إظهار قدرته��م على الكالم بلهجتنا. ولي���س غريبا �أن يكون
اثن��ان م��ن �أعظ��م �شع��راء العامي��ة امل�رصي��ة م��ن �أ�ص��ول عربي��ة غري
م�رصية. بريم من تون�س ،وف ؤ�اد حداد من لبنان! واليوم ن�سمع م�رصيني
يت�شدقون بلهجات ال ندري �أين تعلموها ،ويتقاطرون باملئات آ
والالف
على ع�رشات من املكتبات وال�رسادقات أ
والر�صفة التي انت�رشت انت�شار
أالوبئ��ة ،وتخ�ص�ص��ت يف بيع كتب اخلرافة وال�شع��وذة لينالوا ن�صيبهم
م��ن ه��ذه الثقافة ال�س��ودا ء الواف��دة التي تف��سر لهم أالح�لام ،وتعالج
املح�سودي��ن ،وامل�رصوع�ين ،و�ضحاي��ا ال�سحر ،وحتذرهم م��ن الن�ساء،
وكي��د الن�ساء ،وخط��ر م�شاركتهن للرج��ال ،ف�ضال عم��ا تعر�ضه عليهم
الن�سان وم��ن حوار �ساخن مع
م��ن حكايات ع��ن زواج اجلان من بني إ
ج��ن م�سلم وجن م�سيحي �إىل �آخ��ر هذه اخلزعبالت امل�ضحك ة! مل يحدث
طبع��ا �أن �ص��ودر كتاب من ه��ذه الكتب �أو منع من الت��داول ،كما حدث
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م��رارا ملا يكتب��ه املدافعون عن العق��ل واحلرية .ومل يح��دث �أن اهتمت
هيئ��ة م��ن الهيئ��ات� ،أو م ؤ��س�سة م��ن امل ؤ��س�س��ات بدرا�سة ه��ذا الن�شاط
املحم��وم ،ومعرفة م�ص��ادر متويله ،وما ينتظم فيه م��ن مطابع ،ودور
ن�رش ،ومكتب��ات ،وا�ستوديوهات ،وتقدمي �إح�صاءات دقيقة لهذه الكتب،
وم��ا تدور حول��ه من مو�ضوع��ات وجلمهوره��ا ،وللكمي��ات املطبوعة
منه��ا. ومعنى هذا �أنن��ا فقدنا �إح�سا�سنا بالقب��ح ،ومل نعد نبايل به ،بل
�أ�صبحن��ا ن�سه��م يف �إنتاجه كما يقول أال�ستاذ رجائي عطية يف مقالته
التي �أ�رشت �إليها من قبل.
ف�� إ�ذا قارنا بني جمه��ور هذه الكتب ،وجمهور مكتب��ة أال�رسة ،تبني
لنا �أن جمه��ور اخلرافة وال�شعوذة �أ�ضعاف �أ�ضعاف جمهور طه ح�سني،
والعق��اد ،واحلكيم ،وزكي جني��ب حممود ،وجنيب حمف��وظ ،و�إذا قارنا
ب�ين جمه��ور أالغنية املنحطة وجمه��ور �أم كلثوم وعب��د الوهاب تبني
لن��ا �أن جمهور أالغني��ة املنحطة �أقوى و�أو�سع. وكذل��ك احلال يف بقية
الفن��ون� ،أو ه��ي �أ�س��و�أ ،و�إال فكي��ف نتوق��ع �أن يك��ون جمه��ور أالوب��را،
والبالي��ه ،واملو�سيقي ال�سيمفوني��ة يف هذا املناخ امل�سموم؟ ف إ�ذا كانت
لغتنا آ
الن فا�سدة ركيكة بلهجتها الف�صحى ولهجتها الدارجة معا ،و�إذا
كانت م�سارحنا فارغة ،وا�ستوديوهاتنا خاوية على عرو�شها ،فثقافتنا
تع��اين من مر�ض ع�ضال ،ورمب��ا كانت تعاين من عدة �أمرا�ض يف وقت
واح��د. لقد �أثق��ل احلكم الع�سكري حرية التفك�ير والتعبري بقيود غليظة،
وفر���ض عليها �أ�شكاال م��ن الرقابة الظاهرة واخلفي��ة ،ثم كانت هزمية
1967 الت��ي �رضب��ت الثقافة امل�رصي��ة ،والعربية عام��ة يف ال�صميم،
ألنه��ا فاج أ�تنا ،و�شلت تفكرين��ا ،و�شككتنا فيما كنا ن ؤ�من به ،ونثق يف
�صوابه ،وواجهتنا مبا وقعنا فيه من تق�صري ،يبلغ حد التواط ؤ� والتخلي
ع��ن �أداء واجبن��ا كمثقف�ين. وهي م�شاع��ر ثقيلة فادح��ة حمبطة ،ظلت
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تتفاق��م حتى �أف�س��دت علينا �شعورن��ا ب أ�ننا �أ�صح��اب ر�سالة و�أ�صحاب
م��شروع� .أ�صبح م�رشوعن��ا القومي اليوم هو �أال يك��ون لنا م�رشوع! ثم
كان��ت �سيطرة الدولة على الن�شاط الثقايف بكامله �سببا �آخر من �أ�سباب
الرتاجع وانخفا�ض امل�ستوى ألن الدولة تف�ضل الكم على الكيف. وتهتم
باملظه��ر �أكرث من اهتمامها بالقيمة ،وت�ضع اجلمهور الذي ت�ستطيع �أن
تق��وده فوق النخبة الت��ي ال ت�سلم ألحد قيادها ،وله��ذا تفرط يف �إقامة
املهرجان��ات واالحتف��االت وت�ستغله��ا يف الدعاية لنف�سه��ا ،والرتويج
ل�سيا�ساته��ا ،فتفرغ الثقافة من م�ضمونه��ا ،وتبعدها عن �أداء ر�سالتها
النبيل��ة ،وهي �أن تكون �ضمريا ال يعرف النفاق �أو الكذب ،ف إ�ن وقع فيه
ول��و مرة واحدة �سقط �سقطة ي�صع��ب عليه �أن ينه�ض منها ،وهذا هو ما
جند �أنف�سنا فيه آ
الن.
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�إنها م�سئولية املثقفني.. والوزراء أ�ي�ضا!
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نحت��اج �أحيانا للتذكري أ
بالولوي��ات الب�سيطة التي ي�ستطيع كل منا
�أن يتذكرها بنف�سه ،ويفهمها دون �أن يتلقى م�ساعدة من �أحد. ومن هذه
أالولويات �أال نخلط بني الثقافة ووزارة الثقافة� ،أو بني الثقافة ووزراء
الثقاف��ة .لكن بع�ضهم يخل��ط ،ويظن �أن النا�س كلهم يخلطون ،ف إ�ذا قلت
مث�لا �أن الثقاف��ة امل�رصية لي�س��ت يف �أح�سن �أحوالها ،ف أ�ن��ا �أق�صد بهذا
النتاج أالدبي يف بالدنا يرتاجع كما
القول وزارة الثقافة. و�إذا قلت �إن إ
وكيف��ا� ،أو �أن احلرك��ة امل�رسحية راك��دة� ،أو �أن احلركة الت�شكيلية تائهة
متخبط��ة ،وان املثقف�ين امل�رصي�ين ال �ص��وت له��م وال دور ف أ�نا �أنتقد
وزي��ر الثقاف��ة .نحن هنا م�ضطرون الن نذك��ر أ
بالولويات ،و�أن نربهن
على �أن الثقافة لي�ست وزارة الثقافة ،و�أن الوزارة لي�ست الوزير.
الثقاف��ة امل�رصي��ة هي هذه ال�رصوح ال�شاخم��ة اخلالدة من أالهرام
واملعاب��د ،والق�صائ��د وامل�ساج��د ،والنظ��م والعقائ��د ،واحلكاي��ات
والغاين ،أ
والرواي��ات ،واملواوي��ل أ
والعراف والتقالي��د ،والقيم واحلكم،
واملثل واملهارات التي يتمثل فيها وجودنا �أفرادا وجماعات. هي هذه
العالق��ة ال�صوفية اجل�سدية التي تربط امل�رصيني مب�رص ،هذه أالريحية
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التي يتميز بها ابن البلد. �إنها لي�ست �سخاء ماديا ،ولي�ست اندفاعا وراء
عل��و املن�صب وح�سن ال�سمع��ة ،ولكنها ظرف ولباق��ة وجود باملوجود.
ونحن نفتقد هذه أالريحية كثريا يف هذه أاليام. والثقافة امل�رصية هي
ه��ذا الدالل أالنيق املان��ح املانع الذي تتميز به بن��ت البلد ،و�إن مل نعد
نراه يف هذه أاليام �إال نادرا!
الثقاف��ة امل�رصي��ة �إذن حقيقة قدمي��ة ،عمرها من عم��ر امل�رصيني
الذي��ن �أبدعوه��ا كم��ا �أبدعته��م ،و�شكلوه��ا كم��ا �شكلته��م .يف باري�س،
ولن��دن ،وروم��ا ،ونيوي��ورك تق��ع عين��ي عل��ى الن��ادل يف املطع��م �أو
البيتزاري��ا� ،أو على بائع اخل�رض والفاكه��ة ،يف �سوق البا�ستيل� ،أو على
رج��ل ي�شوي الك�ستناء �أب��و فروة على ر�صيف متح��ف الفن احلديث يف
ي! ال بعالمة مميزة
نيوي��ورك ف أ�ق��ول يف نف�سي عل��ى الفور: هذا م��صر 
م��ن لونه �أو مالحمه ،فرمبا كان من ال�صعب متييزه عن �أهل البالد من
ه��ذه الناحية ،ولكن��ه ال�سمت ،والنظ��رة ،و�إيقاع احلرك��ة ،وهذا املزيج
املده���ش من أُالن�س ،والن�ش��وة الداخلية ،وال�سماح��ة ،واحلذق ،والذكاء،
واملكر الذي ي�سكن وجهه ويك�سو مالحمه. ورمبا قررت �أن اخترب �صدق
حد�س��ي ،ف أ�نا م�رصي �أي�ضا! ،فذهبت �إىل الرجل �أحييه بلغتنا ولهجتنا،
ف�يرد التحي��ة ب أ�ح�سن منها! لنق��ل باخت�صار �إن الثقاف��ة امل�رصية هي
م��صر. و�أظ��ن �أن الف��رق وا�ض��ح ج��دا بني م��صر ووزارة الثقاف��ة التي
�أن�ش أ�ناه��ا منذ عهد قريب جدا ،ال لت�صن��ع لنا ثقافة ،بل لتخدم ثقافتنا
وترعاه��ا ،وتزوده��ا مبا حتتاج �إليه من �أجه��زة وم ؤ��س�سات و�إمكانات
مادي��ة وفنية ،ولتخ��دم املثقف�ين ،وترعاهم ،وتوفر لهم م��ن أال�سباب
والو�سائ��ل م��ا يو�س��ع �آفاقه��م ،ويعم��ق خرباته��م ،ويجل��و مواهبه��م
ويفجره��ا ،ويوث��ق �صلته��م بالواق��ع والع��صر والع��امل ،وي�شجعه��م
عل��ى العم��ل ،ويدف��ع به��م يف طري��ق التجرب��ة والك�ش��ف واملغام��رة.
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ي��وم �أن�ش أ�ن��ا وزارة الثقافة ،عام ،1958كانت م��صر عامرة بثقافتها
التليدة التي مل تنقطع �أبدا ،بل ظلت حية ت�ستمد حياتها من حياة م�رص،
ف�� إ�ن كانت قد توقفت �أو تخلف��ت يف بع�ض الع�صور فقد نه�ضت يف هذا
الع�رص احلديث نه�ضة م�شهودة متثلت يف �أجيال مت�صاعدة من املبدعني
الكب��ار يف أالدب ،والف��ن ،والبحث العلم��ي ،والفكر الدين��ي والفل�سفي،
ويف ع��شرات م��ن دور الن��شر ،ودور ال�صح��ف واملج�لات ،وامل�سارح،
واملتاح��ف ،وا�ستوديوهات ال�سينما ،ف�ضال عن دار أالوبرا ،ودار الكتب،
واجلامعات ،واملعاهد العليا ،واجلمعيات ،والنوادي ،وقاعات العر�ض،
و�سواها من امل ؤ��س�سات الكبرية �أو ال�صغرية الر�سمية أ
والهلية.
كل ه��ذا كان موج��ودا يف م�رص قبل �أن تن�ش��ا وزارة الثقافة ،وكان
وج��وده دلي�لا �ساطعا عل��ى �أن الثقافة امل�رصية حي��ة ألن م�رص حية،
و�أنه��ا تيار متدفق مل ينقطع �أب��دا ،و�إن ات�صل بتيارات �أخرى وافدة من
ال�رشق والغرب ،وامتزج بها ،و�أخذ منها ،و�أعطاها .وهناك من يظن �أن
م�رص انقطع��ت عن ثقافتها القدمية ألنها غ�يرت لغتها ،ففقدت تراثها
القوم��ي العريق ،وانتمت لرتاث �أ�صبح��ت فيه نا�شئة حمدثة. وهذا خط أ�
يقع فيه م��ن يخلطون بني الثقافة واللغة ،ومن يعتقدون �أن اللغة ثوب
جاهز يرتدي��ه امل�رصي ،واليمني ،وال�شامي ،واملغربي ،فال يختلف يف
بل��د عن��ه يف �أي بلد �آخر .ال. الثقاف��ة لي�ست هي اللغ��ة ،و�إمنا هي حالة
عقلية تتج�سد يف الكلمات ،كما تتج�سد يف ال�صور ،والعقائد ،أ
والحلان،
أ
وال�ساطري ،والنظم والقوانني .وال �شك يف �أن الفالح امل�رصي املعا�رص
ا�ستم��رار �رصيح حي أل�سالفه القدماء الذي��ن اخذ عنهم �أكرث بكثري مما
�أخذ عن �سواهم. ف�ضال عن �أن اللغة لي�س ثوبا جاهزا �إال أ
للغراب الذين
ال ينطقون بها ،ف إ�نها توطنت يف بلد ،و�صارت ل�سانا ألهله �صارت لهم
قلبا وعق�لا ،وت أ�دبت ب أ�دبه��م ،وانطبعت بطابعهم ،ونطق��ت ب أ�فكارهم
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وعواطفهم .لهجتنا امل�رصي��ة هي لغتنا القدمية ب أ�لفاظ عربية. ولغتنا
الف�صح��ي تن�ضح مب��ا يف لهجتنا الدارجة من �أل��وان وعطور و�إيقاعات
وال�شاعر الذي غني لزحلة فقال فيما قال:
مل �أدر م��ا ط��ي��ب ال��ع��ن��اق ع��ل��ى ال��ه��وى
ح����ت����ي ت����رف����ق �����س����اع����دي ف����ط����واك
وت�������� أ�ودت �أع����ط����اف ب��� أ�ن���ك يف ي��دي
واح������م������ر م������ن خ����ف����رب����ه����ا خ������داك
ودخ���ل���ت يف ل��ي��ل�ين ���ش��ع��رك ،وال��دج��ى
ول���ث���م���ت ك���ال�������ص���ب���ح امل����ن����ور ف���اك
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هو هو ال�شاعر الذي غنى للبلبل فقال فيما قال:
ب����������ل����������ب����������ل ح��������ي��������ران
ع���������ل���������ى ال�������غ���������������ص�������ون
�����������ش����������ج����������ي م������ع������ن������ي
ب�����������������ال�����������������ورد ه����������امي
يف ال����������������دوح ������س�����ه�����ران
م���������������ن ال�����������������ش��������ج��������ون
ب��������������ك��������������ى وغ����������ن����������ى
وال�����������������������������������ورد ن����������امي

ولغ��ة ط��ه ح�سني الرائعة توقيع��ات ج�سدية ،والتفات��ات عقلية ال مثيل
له��ا يف �أي كالم عربي �آخر ،و�إمن��ا ن�ستطيع �أن جند القربي بينها وبني
�صوت حممد عبد الوهاب الذي كان طه ح�سني من �أ�شد املعجبني به.
وال��ذي يق��ال يف اللغة يقال يف التلحني والغن��اء ،ويقال يف النحت
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والعم��ارة .جوامع م��صر اململوكية تنويعات م��ن كنائ�سها ومعابدها
القدمي��ة. و�أن��ت تنظر يف متث��ال �سعد زغلول يف حني �أن��ه بالقاهرة� ،أو
بال�سكندرية فتجد مظه��را حديثا ال يختل��ف كثريا عما
مي��دان الرم��ل إ
جت��ده يف �أي متث��ال لزعي��م وطن��ي يف �أي عا�صمة �أخ��رى ،لكنك تدقق
النظ��ر ف�ترى يف متث��ال �سع��د جوهر م��ا ت��راه يف متث��ال رم�سي�س يف
مي��دان ب��اب احلديد .عبقري��ة التب�سيط. أاللف��ة ،واخلل��ود يف وقت معا.
و�أن��ت تذرع كل ب�لاد امل�سلمني لتجد من يقر�أ الق��ر�آن الكرمي كما يقر�أه
ال�شي��خ حممد رفعت� ،أو ال�شيخ م�صطفي �إ�سماعيل فال جتد لهذه أالحلان
ال�سماوية �أ�صال ،فمن حقك �أن ترجعها أل�صول م�رصية قدمية.
و�أكاد �أك��ون واثقا من �أن الليايل امل�رصي��ة يف �ألف ليلة لها �أ�صول
يف حكايات �أ�سالفنا الفراعنة.
وبو�سعن��ا �أن نختل��ف يف تقدي��ر ما هو م�ستمر م�ش�ترك يف ثقافتنا
القدمي��ة وثقافتن��ا احلديث��ة ،وه��ل نعتربهم��ا ثقافت�ين خمتلفت�ين؟
�أم نعتربهم��ا ثقاف��ات متع��ددة ،الن ثقاف��ة امل�رصي�ين يف الع�ص��ور
الفرعوني��ة غري ثقافته��م يف الع�رص امل�سيحي ،وثقافته��م يف الع�صور
ال�سالمي��ة ،أالوىل غري ثقافتهم يف الع��صر احلديث؟ �أم نعترب
العربي��ة إ
ه��ذه الثقافات كلها ثقافة واحدة مرت بع�صور عدة ،وا�ستخدمت �أدوات
خمتلفة؟ لكننا �سنتفق ال حمالة على �أن م�رص كانت دائما تفكر وتغني،
وتر�سم وتبني ،و�أن الثقافة كانت خبزنا ،وماءنا ،وملج أ�نا يف كل الع�صور
التي تقدمنا فيها ،وتخلفنا ،وانت�رصنا ،وانهزمنا ،وت أ�ثرت ثقافتنا بهذا
التاري��خ املتقلب الذي ارتفع بنا �إىل الذروة �آالفا من ال�سنني ،وانخف�ض
بن��ا �إىل احل�ضي���ض �آالفا �أخرى. حتى قدر لن��ا �أن ندخل يف هذا الع�رص
احلديث الذي كان �ش أ�ننا فيه ك�ش أ�ننا يف تاريخنا كله. دورات من النهو�ض
والتعرث ،والتقدم والرتاجع ،واالخت�لاط والعزلة ،واالنفتاح واالنغالق.
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�ألي���س م��ن حقنا �أن نق��ف اليوم ،وق��د تقلبنا يف نظم خمتلف��ة ،ورفعنا
�شع��ارات ،و�أ�سقطن��ا �شع��ارات �أخ��رى ،وودعن��ا قرن��ا ،وا�ستقبلن��ا
قرن��ا ،وخرجن��ا م��ن نظ��ام عامل��ي ،ودخلن��ا يف نظ��ام عامل��ي جديد
�ألي���س م��ن حقن��ا �أن ن�س�� أ�ل ع��ن ثقافتن��ا ،وان نخت�بر كفاءته��ا،
وحيويته��ا وقدرته��ا عل��ى التج��دد والعط��اء ومواجه��ة الظواه��ر
واحلقائ��ق واحلاج��ات اجلدي��دة ،واحل��وار م��ع الثقاف��ات أالخ��رى؟
بلي ،من حقنا �أن نطرح هذه أال�سئلة و�أ�سئلة �أخرى مل نطرحها من قبل،
�أو مل ن�صل فيها �إىل جواب مقنع.
فلي�س��ت الثقاف��ة مول��ودا �أو مهرجان��ا كما نراه��ا يف ه��ذه أاليام.
�إنها بحث دائب ،ومواجهة �رصيحة ،مواجهة للنف�س ،ومواجهة آ
للخرين،
ومواجه��ة للواقع ،ألننا ال ن�ستطي��ع �أن نوا�صل احلياة ،ون ؤ�دي ر�سالتنا
فيها �إال �إذا كنا مت�صاحلني مع �أنف�سنا ،متفاهمني مع آ
الخرين ،قادرين
على تغيري الواقع وتطويعه.
والثقاف��ة امل�رصية لي�ست يف �أح�سن �أحواله��ا آ
الن ،ألنها ال تتجدد،
وال تنمو ،وال ت�سعى لغاية ،وال تبحث عن كمال ،بل هي ال حتافظ حتى
على امل�ستوى الذي بلغته على �أيدي أالجيال ال�سابقة.
أ
والدهى من ذلك �أن النقد �صامت �صمت �أبي الهول �أو �صمت القبور.
فنح��ن جنهل ما �رصنا �إليه م��ن �ضعف �أو نتجاهله. ال نفكر يف حا�رض
ثقافتن��ا وال يف م�ستقبله��ا .ال نواجه �أنف�سن��ا ،وال نواجه غرينا. ونحن
�إذن بال دور.
والذي ال دور له ال وجود له� ،أو �أن وجودنا مهدد حمفوف أ
بالخطار.
وامل�سئولي��ة تق��ع �أوال عل��ى عات��ق املثقف�ين امل�رصي�ين ،ألنه��م ه��م
الذي��ن ي�صنع��ون الثقاف��ة وينتجونه��ا ،وه��م املطالب��ون بالتفكري يف
ما�ضيه��ا وحا�رضه��ا وم�ستقبله��ا. غ�ير �أن وزارة الثقاف��ة تتحم��ل
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ه��ي أالخ��رى جانب��ا م��ن امل�سئولي��ة ،الن وزارة الثقاف��ة ت�سيط��ر
من��ذ �أك�ثر م��ن �أربع�ين عام��ا عل��ى الن�ش��اط الثق��ايف وتوجه��ه مب��ا
متل��ك م��ن معاه��د ومتاح��ف ،وم�س��ارح ،وجمال���س ،وجوائ��ز ،ودور
عر���ض ،ومكتب��ات وميزاني��ات. وزارة الثقاف��ة ه��ي املرب��ي أالول،
واملوج��ه أالول ،والنا��شر أالول ،والعار���ض أالول ،واملقتن��ي أالول.
لكنن��ي ال �أوجه اتهام��ا ألحد بعين��ه� ،أو مل ؤ��س�سة بال��ذات ،فامل�سئولية
م�شرتك��ة ،والرتاجع مل يب��د�أ اليوم ،و�أ�سبابه كث�يرة ،و�إمنا �أدعو اجلميع
ملراجع��ة �رصيح��ة ،ومواجهة �شاملة يتخلى فيه��ا كل منا عن �أنانيته،
ويتج��اوز حدود حرفته ووظيفته ،لنتمكن من الوقوف جماعة يف وجه
ه��ذا الرتاجع املطرد ،نع��رف �أ�سباب��ه ،ونحا�رصه��ا ،ونعاجلها ،وننقذ
الثقافة امل�رصية ،فالثقافة امل�رصية هي م�رص.
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حول عالقة الدولة بالثقافة
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�إذا كان الوقت قد حان لتبد�أ الثقافة امل�رصية احلديثة مرحلة جديدة
م��ن حياته��ا ت�سائل فيه��ا نف�سها ،وتراج��ع �سريتها ،وتقي��م ما حققته
ال�ستكمال �أدواتها الفنية ،وت أ�كيد ح�ضورها الفاعل يف املجتمع �إذا كان
الوقت قد حان لتبد�أ الثقافة امل�رصية هذه املرحلة اجلديدة ،فالوقت قد
حان �إذن لنعيد النظر يف عالقة الثقافة بالدولة� ،أو أ
بالحرى يف ال�شكل
ال��ذي حتققت به ه��ذه العالقة يف ن�صف القرن أالخ�ير ،فكانت له هذه
النتائ��ج ال�سلبية التي نلم�سها جميعا يف تهافت �إنتاجنا أالدبي والفني
يف ال�سن��وات أالخرية ،ويف �ضعف ال�شع��ور باالنتماء ،وانخفا�ض ن�سبة
امل�شارك�ين يف الن�شاط القومي ،وانتهاك القي��م االجتماعية ،والعدوان
عل��ى امل��ال العام ،كم��ا نلم�س ه��ذه النتائ��ج ال�سلبية يف غي��اب الدور
ال��ذي كان على الثقافة امل�رصية واملثقفني امل�رصيني �أن ي�ضطلعوا به
يف الت أ��سي���س لنه�ضة جدي��دة �شاملة نخرج فيها م��ن �أوهامنا القدمية
واجلدي��دة ،ونعرف �أنف�سن��ا معرفة مو�ضوعية ن�ض��ع فيها كل �شيء يف
حياتنا مو�ضع النقد وامل�ساءلة ،ون�سيطر على مقدراتنا ،ونكت�شف قوانا
املادية واملعنوية املحبو�سة باخلوف والكبت وانعدام الثقة يف النف�س،
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والالمب��االة ،ون�ستثم��ر هذه الق��وى ،وننميها ،ونحت��ل مكاننا يف عامل
الي��وم ،ون�ش��ارك يف �صنعه مب��ا نعتقد �أنه حق وع��دل ،ون�صبح جزءا ال
يتج��ز�أ منه ومن ح�ضارته اجلامعة الت��ي يجب �أن نكون فيها منتجني،
و�إال حتولنا �إىل جمرد �أدوات �أو جمرد خامات ت�ستخدم وت�ستهلك.
اليجاب��ي �إال �إذا
والثقاف��ة ال ت�ستطي��ع �أن تنه���ض به��ذا ال��دور إ
حت��ررت من كل قي��د ،وغامرت يف �سبي��ل املعرفة والك�ش��ف ،وانفتحت
عل��ى كل احتم��ال ،وامتلك��ت زم��ام املب��ادرة ،وا�ستع��ادت حقه��ا يف
مراجع��ة نف�سه��ا ومراجع��ة غريه��ا ،وابتع��دت بالق��در ال��كايف ع��ن
ال�سلط��ة لتق�ترب بالق��در ال��كايف م��ن أالم��ة �أو املجتمع ،وه��ذا �رشط
جوه��ري ال ت�ستطي��ع الثقاف��ة بدون��ه �أن ت�� ؤ�دي ر�سالته��ا� ،أو حتق��ق
معناه��ا ال��ذي نفهم��ه حني نتحدث ع��ن الثقاف��ة يف الع��صر احلديث.
وم��ن املع��روف �أن املعن��ى أالول ال��ذي كان يفهم��ه النا���س يف
الع�ص��ور املا�ضي��ة م��ن كلم��ة الثقاف��ة يختل��ف ع��ن معناه��ا ال��ذي
نفهم��ه آ
الن م��ن الكلم��ة� ،س��واء يف لغتن��ا �أو يف اللغ��ات أالخ��رى.
الثقاف��ة عند أالوروبيني كانت حت��ى �أواخر القرن الثامن ع�رش مرتبطة
باحلي��اة الريفي��ة وتقاليدها. وكلم��ة الثقافة يف اللغ��ات أالوروبية مل
تك��ن تدل �إال على معنى النمو ،وا�ست�ص�لاح أالر�ض ،وتهيئتها للزراعة،
واكت�س��اب امله��ارة يف عم��ل م��ن أالعم��ال �أو يف حرف��ة م��ن احل��رف.
ومل تك��ن الكلم��ة تعن��ي يف اللغ��ة العربي��ة �إىل عه��د قري��ب �إال معناها
املرتبط باحلياة البدوية التي كان يعي�شها العرب القدماء ،وهو احلذق،
واالمتالك ،وتقومي الرمح ،وا�ستعمال ال�سيف ،والعراك واخل�صام.
وحت��ى �أواخ��ر الق��رن التا�س��ع ع��شر كان املثقف��ون امل�رصي��ون
ي�ستعمل��ون كلمات �أخرى للداللة على الن�ضج العقلي ،وات�ساع املعرفة،
كالدب مبعناه الفني أ
ورهافة ال��ذوق ،أ
والخالق��ي ،والرتبية التي تدل
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ه��ي أالخرى عل��ى تزويد العق��ل بالعلوم واملع��ارف ،وتهذي��ب النف�س
باحلكم��ة واملجاه��دة ،وهذا ما جن��ده يف الر�سال��ة الرائدة الت��ي �ألفها
ال�شي��خ ح�س�ين املر�صفي يف فجر النه�ضة امل�رصي��ة احلديثة ،و�سماها
ر�سال��ة (الكل��م الثم��ان) ،وع��رف فيه��ا امل�رصي�ين مب��ا كان يج��ب �أن
يعرف��وه من مفردات النه�ض��ة ومفاهيمها ،فحدثهم عن أالمة ،والوطن،
واحلكومة ،والعدل ،والظلم ،وال�سيا�سة ،واحلرية ،والرتبية. وهذه الكلمة
أالخرية هي التي عربت يف ر�سالة املر�صفي عن معنى الثقافة القومية
الت��ي تفرزها حاج��ة �أفراد أالمة �إىل �أن يعي�ش��وا جمتمعني مت�ضامنني.
هذا املعنى احلديث للثقافة الذي يدل على عقلية جماعة من اجلماعات
البداع الفردي
الب�رشي��ة ،ويجمع بني اخلربة واملعرفة النظري��ة ،وبني إ
والتقالي��د والعادات القومية ،ال يزيد عمره عل��ى قرنني اثنني ،وال�سبب
ارتب��اط الثقاف��ة باملجتمع ،فق��د كانت الثقافة زراع��ة يف املجتمعات
الريفي��ة ،وكانت �رصاع��ا وعراكا يف املجتمع��ات البدوية ،فلما ظهرت
أالمم يف الع��صر احلدي��ث �أ�صبحت الثقافة �إبداع��ا �أدبيا وفنيا وفكريا،
ون�سيجا من العادات والتقاليد والنظم والقيم أالخالقية والقوانني.
وقبل الع�رص احلديث كانت أالمة تعني أال�صل� ،أو اجليل� ،أو الدين� ،أو
ال�سالل��ة من النا�س واحليوانات. �أما يف هذا الع�رص احلديث أ
فالمة هي
اجلماع��ة القومية الت��ي ترتبط أ
بالر�ض ،واللغ��ة ،والتاريخ ،وامل�صلحة
امل�شرتك��ة ،وتتجلى وحدته��ا يف ثقافته��ا القومية ،ودولته��ا الوطنية
احلديثة.
أ
والمة مل تنبثق فج أ�ة يف الع�رص احلديث ،ولكنها ت�شكلت على مهل
والمال آ
من وحدات وجماعات �صغرية �صهرتها التجارب آ
والالم التي
م��رت بها عرب تاريخها ،ووحدتها بالفع��ل وبالوعي معا .ف أ�فراد أالمة
م�ش��دودون بع�ضه��م �إىل بع�ض مب�صالح ،و�أه��داف ،و�أفكار ،وت�صورات،
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وقيم ،وم�شاعر جتمع بينهم ،وهكذا تكون ثقافة أالمة نتاجا لتاريخها،
والعك�س �صحيح ،فالتاريخ �أي�ضا ثمرة للثقافة التي ت�شارك يف �صنعه.
ألن الثقافة التي تكون يف بداية �أمرها خربة متلب�سة بالن�شاط العملي،
ت�ستق��ل بنف�سه��ا حني تن�ض��ج ،وتتمثل يف �أ�شكال م��ن التفكري والتعبري
خا�ص��ة به��ا ،وتتحول يف هذه احلال��ة �إىل �سلطة �أخالقي��ة تفعل فعلها
يف التاريخ.
الثقاف��ة القومي��ة �إذن ه��ى روح أالم��ة .ومادامت أالم��ة هي ال�شكل
الذي تطور �إليه املجتمع الب�رشي يف الع�رص احلديث. فالثقافة القومية
ه��ي ال�ش��كل الذي تطور �إليه الوعي الب��شري يف الع�رص احلديث. أ
والمة
الت��ي تعي�ش يف هذا الع�رص بثقافة املا�ض��ي الذي مل تكن فيه �أمة بعد،
�أو تفر���ض عل��ى ثقافته��ا احلديث��ة دور التاب��ع ال��ذي كان��ت تلعبه يف
الع�ص��ور الو�سطي� ،أو حتب�سه��ا يف نطاق تعجز فيه عن احلركة والتطلع
واال�ستجابة ملا يدور حولها هذه أالمة تخ�رس ثقافتها ،وتخ�رس نف�سها،
وهذا ما تعر�ضت له أالمم التي وقعت يف قب�ضة النظم ال�شمولية.
النظ��ام ال�شم��ويل ي�ص��ادر حقوق أالف��راد بدع��وى �أنه��ا تتعار�ض
م��ع حق��وق اجلماع��ة الت��ي �سي�صادره��ا ه��ي أالخ��رى بحج��ة
العم��ل عل��ى تقوي��ة الدول��ة الت��ي متث��ل أالم��ة وحتم��ي م�صاحله��ا!
والنظ��ام ال�شمويل بهذه ال�سيا�سة يدمر أال�سا�س الذي قامت عليه أالمة،
أ
فالمة يف هذا الع�رص احلديث لي�ست قطعانا ب�رشية تخلت عن حرياتها
ملن يطعمها من ال�سادة �أو يحميها كما كان أالمر يف الع�صور القدمية،
ولكنه��ا جماع��ة من أالفراد أالح��رار الذين اتفقوا فيم��ا بينهم ،و�شكلوا
جماع��ة قومية انعقدت �إرادتها امل�شرتكة على احلياة معا يف ظل دولة
تت��وىل حماية هذه اجلماعة ورعاية م�صالح �أفرادها بوا�سطة �أجهزتها
وم ؤ��س�ساته��ا املختلف��ة. وعل��ى ه��ذا يكون انتم��اء الفرد أ
للم��ة تعاقدا
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ح��را يحق��ق م�صال��ح اجلماعة التي ال ينبغ��ي �أن جتعله��ا الدولة مربرا
للع��دوان على حق��وق أالف��راد ،والتدخل يف ن�شاطه��م ،واحللول حملهم
وم�ص��ادرة حقه��م يف التفكري والتعب�ير ،وا�ستخدامه��م يف الدفاع عن
م�صاحله��ا الذاتية وفر���ض وجهات نظرها اخلا�ص��ة ،كما حدث عندنا
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن الع�رشين.
لق��د قام عندنا يف تل��ك ال�سنوات نظام جديد فر�ض��ت عليه طبيعته
الع�سكري��ة وانتماءات��ه الطبقي��ة والفكرية ت�صورا خا�ص��ا للعالقة التي
يج��ب �أن تق��وم بين��ه وبني الثقافة ،وذل��ك �أنه اعترب نف�س��ه و�صيا على
امل�رصي�ين جميع��ا ينوب عنه��م� ،أو يحل حمله��م يف ممار�سة ن�شاطهم
ال�سيا�س��ي واالقت�صادي والثقايف .فهو الذي ير�سم ال�سيا�سات وينفذها،
وهو الذي ميثل أالمة يف �إدارة امل�صانع وامل�صارف وال�رشكات امل ؤ�ممة،
وه��و الذي يطبع الكتب ،وي�صدر املج�لات ،ويراقب املطبوعات ،وينتج
أالف�لام وامل�رسحي��ات ،دون �أن يلت��زم يف ه��ذا كل��ه �إال باعتبار واحد،
ه��و حاجته للوالء أ
والمن .وله��ذا احتكم �إىل الفائدة امللمو�سة ومل يعب أ�
أ
بالفكار ،وف�ضل الكم على الكيف ،وميز بني الثقافة واملثقفني.
 فالثقاف��ة خدمة �أو �سلعة يجب �أن توفرها الدولة لعامة النا�س� ،أما
املثقف��ون ففئة حامل��ة م�شاغبة ال جتتم��ع على ر�أي ،فالب��د �أن تعامل
الب��داع أالدبي والفني
بح��زم وق�سوة ،ويف ظل ه��ذه ال�سيا�س��ة تراجع إ
والفكري وحت��ول املوظفون �إىل منتجني للثقافة ،وحتول املثقفون �إىل
موظف�ين و�أ�صب��ح الن�شاط الثق��ايف مهرجانات وهذا ه��و الو�ضع الذي
يجب �أن نعيد النظر فيه آ
الن..
لقد كانت الظروف املحلية والدولية يف خم�سينيات القرن الع�رشين
و�ستينيات��ه تغري بتجربة هذا النظام ال��ذي ظنت �أمم كثرية �أنه �سيقفز
به��ا م��رة واحدة من ال�ضع��ف �إىل القوة ،ومن التخل��ف �إىل التقدم ،لكن
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النتائ��ج كانت خميفة ،وق��د تك�شفت لنا هذه النتائج كما تك�شف لغرينا
ف�سقطت النظم ال�شمولية واحدا بعد �آخر.
ولق��د عدن��ا �أو بد�أن��ا الع��ودة �إىل التعددي��ة احلزبي��ة واقت�ص��اد
ال�س��وق ،وبق��ى �أن نعي��د النظ��ر يف عالق��ة الدول��ة بالن�ش��اط الثق��ايف
ال��ذي يج��ب �أن يخ��رج م��ن تبعيت��ه للدول��ة دون �أن يفق��د رعايته��ا!
لكن هذا احلديث ال يكتمل �إال بتو�ضيح البد منه. ففي كالمي عن النتائج
ال�سلبي��ة ل�سيطرة الدول��ة على الن�ش��اط الثقايف اكتفي��ت بذكر احلقائق
العام��ة دون اخلو���ض يف التفا�صي��ل ألن التفا�صيل كث�يرة ومعروفة.
و�أن��ا ال �أنقد م ؤ��س�سة بعينها �أو م�سئوال بال��ذات ،و�إمنا �أنقد نظما حولت
الثقافة �إىل �شيطان �أخر�س.
ول�ست �أنكر ما قدمته الدولة للثقافة يف ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية،
لكن ما فائدة القف�ص الذهبي �إذا كان البلبل قد كف عن الغناء؟!.
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ك أ�ن ح��وادث احلذف واملن��ع واملالحقة وامل�ص��ادرة التي واجهها
املثقف��ون امل�رصي��ون يف ال�سن��وات أالخ�يرة ،كان��ت رغ��م فداحته��ا
مناو�ش��ات الختب��ار ردود الفع��ل التي يب��دو �أنها مل تخ��ف خ�صومهم.
والدلي��ل على ه��ذا �أن ما كان نادرا م��ن هذه احلوادث �أ�صب��ح متواترا،
و�أن ردود الفع��ل فقدت حرارتها وقوتها ،و�أ�صبحت احتجاجات �شكلية
متهافتة يائ�سة ،ت�شجع الفاعل أالثيم �أكرث مما ترده وتردعه.
للبداع وم�لاذا للحرية.
وهانح��ن ن��رى بالدنا الت��ي كانت وطن�� ًا إ
هانحن نراها وال مير عليها يوم �إال ون�سمع فيه عن م ؤ�امرة �أو مكيدة �أو
مذبحة جديدة يذهب �ضحيتها كتاب �أو فيلم �أو م�رسحية بحجة الدفاع
عن العقائد الدينية والقيم أالخالقية.
و�أنا �أريد �أن �أناق�ش هذه احلجة التي �أعتقد �أن وراءها كثريا من �سوء
الفه��م ،وكثرياً من �س��وء النية و�س أ�بد�أ اليوم ب�سوء الفه��م ،ألين �أعتقد �أن
�ضحاي��اه هم الغالبية و�أنه��م م�ضلَّلون –بت�شديد ال�لام وفتحها� -أما
امل�ضلِّلون – بت�شديد الالم وك�رسها -فهم ذو النية ال�سيئة!
ونح��ن ال نزال أ
–لل�سف -ننظر �إىل الثقافة عامة ،و�إىل الفكر والفن
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خا�صة بعيون القدماء ،فنخاف من عقولنا ،ونتطري مما ميكن �أن ت�صل
�إليه مغامراتها يف الت أ�مل والتخيل والتفكري والتف�سري.
وم��ا ظنك ب أ�مة من النا�س يعتقد عامتها وخا�صتها حتى اليوم� ،أن
ال�شياط�ين ت�ستطيع �أن ترك��ب ظهور الب��شر و�أن ت�سوقهم �سوق احلمري،
و�أن ت ؤ�اكله��م وت�شاربهم ،وقد تعا�رش ن�ساءهم معهم ،كما �أكد ذلك لقراء
هذه ال�صحيفة رجل من رجال القانون.
وقد وجدت نف�سي �أ�ضحك ب�سخرية و�أنا �أقر�أ ما كتبه هذا ال�سيد الذي
احت��اط لنف�س��ه ،فلم يزعم �أن��ه ر�أى بعيني ر�أ�سه حادث��ة من هذا النوع،
لكني فوجئت بعد ذلك بن�ساء يعرتفن يف حتقيق �صحفي ب أ�ن ال�شياطني
عا�رشته��ن معا�رشة الرجال للن�ساء ،فلم �أمل��ك �إال الت�صديق ،و�إال فكيف
النكار؟!
يتي�رس يل إ
ف�� إ�ذا كان ال�شيطان ي�ستطيع �أن ميل��ك �أج�ساد النا�س على هذا النحو
فه��و �أقدر على امتالك عقولهم� .أمل ين�سب العرب ذهاب العقل �إىل اجلن،
ف�سموه جنونا ،و�سموا الرجل الذي يفقد عقله جمنونا؟
ونح��ن نرى كل يوم �ألف دليل على �شكن��ا يف جدارة العقل وخوفنا
م��ن �أن نتبعه فن�ض��ل ونهلك .ولي�س ال�ض�لال يف ت�صورنا �إال �أن نتحرر
من اخلرافات التي ال ت�صدقها العقول ،و�إن ارتاحت لها النفو�س اخلامدة
اخلامل��ة ،ألن اخلراف��ة ال تكلفنا تفكرياً �أو تف�س�يراً ،فهي بطبيعتها فوق
التفكري والتف�س�ير ،و�إذن فلي�س لقدرتها نهاية ،ولي�س ل�سلطانها حدود،
م��ن هنا ن�صدق اخلرافة ،ومنتثل لها بقدر ما نخاف من العقل ونرتاب
فيه.
ولق��د ر�أينا أالمم تعتز ب أ�يامها ،وتفخ��ر بانت�صاراتها ،ورمبا ادعت
لنف�سه��ا �أجم��اداً ال �أ�ص��ل له��ا وال حقيق��ة� ،إال نحن فق��د ا�ستكرثنا على
�أنف�سن��ا االنت�صار الوحيد الذي حققه جنودنا أالبطال يف حرب �أكتوبر،
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فن�سبناه للمالئكة!
ويف الوق��ت ال��ذي ت�شه��د فيه عوا�ص��م الدنيا حركة فكري��ة وعلمية
�صاخب��ة ت�ستك�ش��ف الكواكب أالخ��رى ،وتتنب أ� بع��امل امل�ستقبل ،متتلئ
رف��وف مكتباتنا و�أر�صفة �شوارعنا بامل ؤ�لفات التي تتحدث عن ت�سخري
اجلن ،وكيف منيز بني �شيطان ذكر و�شيطان �أنثى .وهو متييز �رضوري
يف هذه أاليام التي يتحر�ش فيها ال�شياطني الذكور بن�ساء الب�رش!
والعجي��ب �أن يعتق��د معظمن��ا �أن االمتثال للخراف��ة ال يتناق�ض مع
العق��ل ،فالعقل بالن�سب��ة للكثريين مقيا�س عملي ��صرف ،منيز به بني
الرب��ح واخل�سارة ،وبني ن�ش��اط نافع ون�شاط �ضار ،وبني كلمة تفتح لنا
أالب��واب وكلم��ة تغلقها يف وجوهنا ،دون �أن يهمن��ا ال�س ؤ�ال عن م�صدر
الرب��ح� ،أو ع��ن طبيعة الن�شاط ال��ذي اخرتناه� ،أو م��دى �إمياننا بالكلمة
الت��ي قلناها .ه��ذا الربح نظي��ف �أم قذر؟ وه��ذا الن�شاط ال��ذي اخرتناه
م�رشوع �أم غري م�رشوع؟ والكلمة التي قلناها كانت جدا �أم هزال ،وحقا
�أم نفاق��ا؟ باخت�صار .نح��ن ال نفكر يف أال�سباب والنتائ��ج �أو الطبائع،
والغايات ،وهي امل�سائل التي يدور حولها التفكري الفل�سفي أ
والخالقي
الذي نعتربه متاهات وترهات.
ف�� إ�ذا كانت ه��ذه منزلة الفك��ر يف حياتنا ،ف أ�حط منه��ا منزلة الفن
الذي يعتربه الكثريون لهوا ولعبا� ،إن مل يعتربه فح�شا وجمونا .ويف كل
هذا نحن �أ�رسى م��ا ورثناه من الع�صور الو�سطى و�أهلها التع�ساء الذين
نتبعه��م ،ونرج��ع �إليهم ،ونردد خرافاتهم ،ونظن �أنه��م �أعلم منا و�أحكم
وهو ظن ال ي�ستند �إال لعبادة أال�سالف.
رمب��ا كان �أ�سالفنا قد حققوا يف بع�ض الع�صور انت�صارات مرموقة
جعلته��م �أك�ثر طموحا وثق��ة ب أ�نف�سهم ،غ�ير �أن معارفه��م مهما كانت
متقدم��ة يف ع�صورهم ،ال تع��د �شيئا �إذا قي�ست مبا نعرف��ه اليوم مع �أن
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عالقتنا بالعلم لي�ست على ما يرام.
م�شكلتنا مع العلم �أننا ننقل ما ت�صل �إليه �أيدينا من نتائجه النظرية
والعملية نقال عن رواده يف البالد أالخرى الذين ميلكون وحدهم طريقة
الو�ص��ول �إىل هذه النتائج ،وه��ذه الطريقة هي املنهج العلمي .واملنهج
والميان بالعقل نتيجة منطقية
الميان بالعقل .إ
العلمي ثمرة من ثمار إ
بالن�سان الذي ي�ستطيع بحوا�سه وملكاته النف�سية والعقلية �أن
للميان إ
إ
ي�ص��ل �إىل احلقيق��ة ،ويت أ�كد من و�صوله �إليها بالتجرب��ة العملية .و�إذن
ف�س��وف نظل مقلدين يف العلم حتى ننه�ض نه�ضة حقيقية ن�سرتد فيها
بالن�سان.
�إمياننا بالعقل و�إمياننا إ
وكذل��ك موقفنا م��ن الفن .فالفن لي���س لهواً ولعباً ،ولي���س فح� ًشا �أو
جمون�� ًا �إال عن��د الذي��ن يعتق��دون �أن الف�ضيلة هي قت��ل النف�س وتعذيب
اجل�سد ،والهرب من العامل ،واال�ستعداد للموت القادم!
ه ؤ�الء الذين يقتلون �أنف�سهم ال يطيقون �أن يروا غريهم خالقا مبدعاً،
�أو ي��روه مقبال على احلي��اة ،متفائال بال�صباح اجلديد ،يغني ،ويرق�ص،
ويلون ،وميثل.
الفن فرح باحلياة و�إعادة خلق لها .ك أ�ن ال�شاعر وهو ينظم كلماته،
�أو امل�ص��ور وهو ير�سم لوحاته ميار�س طق�س��ا دينيا يتحد فيه بالعامل،
ث��م يع��ود فينف�صل عنه .فلحظة اخللق التي مل يكتمل فيها العمل الفني
ه��ي حلظة االت�صال احلميم��ة وتليها حلظة االنف�صال التي يكتمل فيها
النارة كما
العم��ل ،فيخرج الفنان من االنفع��ال �إىل الوعي� .إنها حلظة إ
يق��ال يف لغ��ة النقد .والتجربة الت��ي مير بها الفن��ان اخلالق هي ذاتها
التجرب��ة التي مير بها املتلقي فهو يدخل خ�لال العمل الفني يف حوار
مماث��ل مع الع��امل ،يعاين في��ه جتربة –االت�ص��ال وجترب��ة االنف�صال،
ويخرج من االنفعال �إىل الوعي ،لكن هذا الفن الذي �أحتدث عنه ال يروق
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معظمنا ألنه يحتاج �إىل ثقافة وخربة ،ويقت�ضينا �أن نعطيه من �أنف�سنا
ما يعطينا من نف�سه ،ونحن ك�ساىل ،ال نريد �أن نتعمق �شيئا ،بل يكفينا
�ش��ئ يدغدغن��ا� ،أو يثري غرائزنا� ،أو ي�ستدر دموعن��ا ،وهذا هو الفن الذي
ن�شجعه لتتحقق فيه فكرتنا عنه.
ف��ن مبت��ذل رخي�ص يعطينا الدليل القاطع عل��ى �أن الفن لعب ولهو،
وفح���ش وجمون ،ف�� إ�ذا دعا الداعي ملقاطعة ه��ذا الفح�ش وحماربة هذا
البداع
املج��ون ،فل��ن تتج��ه الطعنة للف��ن الرخي�ص ،ب��ل �سيتج��ه �إىل إ
احلقيق��ي� ،إىل رواي��ات جنيب حمف��وظ وكتاب��ات ن�رص حام��د �أبو زيد
و�أفالم يو�سف �شاهني و�صور حممود �سعيد.
هك��ذا منار���س حياتن��ا مبا يتف��ق مع اخلراف��ة الت��ي �صدقناها فال
نخرج منها �أبدا� ،إذ نرى يف حياتنا املتخلفة دليال على �صدق اخلرافة،
ونرى يف اخلرافة انعكا�سا ملا يدور يف حياتنا .وبهذا تتغذى أالكاذيب
أ
بالكاذيب.
ف�� إ�ذا كان الب��د �أن ن�ستط��رد لنع��رف الق��وة الت��ي ربطتن��ا يف هذه
ال�ساقي��ة الرهيب��ة ،فلنعلم �أنها الطغي��ان الذي يلوح لنا م��رة بال�سوط،
ومرة باخلرافة ،فهو يخيفنا ،ويطم�س على عقولنا ،حتى ال نرى حقيقة
ما نحن فيه ،فنتمرد عليه.
ولك��ي ي ؤ�خر الطغاة هذا اليوم الذي ميكن �أن ن�صحو فيه من رقادنا
الطويل لن�سرتد حريتنا� ،ألب�سوا اخلرافة ثوب الدين ،و�ساووا بني الفل�سفة
والزندقة ،وبني الفن واملجون.
ه��ل ر�أيت��م كي��ف ي�ستقتل��ون ليجعلوا م��ن خت��ان البن��ات فري�ضة
دينية؟
الق�لاع عن ممار�سة
بالطب��ع ،ال عالقة للدي��ن بختان البنات .لكن إ
هذه العادة الرببرية يو�شك �أن يكون انقالبا اجتماعيا ت�سرتد فيه املر�أة
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امل�رصي��ة حريتها وحقه��ا يف اال�ستمتاع الكام��ل باجلن�س ،مثلها مثل
الرجل �س��واء ب�س��واء .واال�ستمتاع باجلن���س ا�ستمتاع باحلي��اة و�إقبال
عليه��ا ،ومترد على �آداب العبي��د التي جتعل املتعة اجلن�سية حقا للرجل
وحده� ،أما املر�أة فهي مو�ضوع املتعة ولي�ست �رشيكة فيها.
وكم��ا ي�ستقتل��ون ليتم�سك��وا بحقهم يف خت��ان البن��ات ،ي�ستقتلون
ليتم�سك��وا بحقه��م يف م�صادرة الكتب أ
والف�لام وال�صور وامل�رسحيات
التي ت�شجع النا�س على �إعادة اكت�شاف �أرواحهم و�أج�سادهم وما يحيط
بهم من �أ�شياء ،ويعتمل يف نفو�سهم وعقولهم من م�شاعر و�أفكار.
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لي�ست مظاهرة عابرة !
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�أمتن��ى �أن يوا�صل املثقفون امل�رصيون دفاعهم امل�رشوع عن حرية
والبداع �رشط جوهري لوجودهم
والب��داع ،ألن حرية التفكري إ
التفكري إ
أ
الن�سان التي
كمثقف�ين ،ولنها ركن م��ن �أركان الدميقراطية وحق��وق إ
يج��ب على كل م��صري �أن يحر�سه��ا ،ويثبت �أركانها ،ويعل��ى بنيانها.
ولكن��ي �أمتنى يف الوقت ذاته �أن نكون مو�ضوعيني ،و�أال نحول جهادنا
يف �سبيل احلرية والدميقراطية �إىل مظاهرة عابرة نلبي فيها حاجاتنا
املكبوت��ة –لل�صي��اح وامل�شاغب��ة ،مع العل��م ب أ�ين ل�ست مم��ن يرتفعون
عل��ى ه��ذه احلاجة ،بل �أن��ا �أفهمها و�أتعاط��ف معها .فق��د طاملا انهال
علينا الطغ��اة ب�سياطهم وابتلعنا الدموع ،ودا�سون��ا ب أ�حذيتهم وكتمنا
ال�رصخات .وطاملا ا�ستبد الطغاة بالر�أي العام ،وا�ست أ�جروا املظاهرات
 ،وانفردوا باملنابر ،وا�شرتوا الذمم وال�ضمائر.
ولقد ر�أينا يف اخلم�سينيات عماال يهتفون يف �شوارع القاهرة ب�سقوط
الدميقراطي��ة لقاء ثمن بخ�س دراهم مع��دودة ،ور�أينا بعد اخلم�سينيات
ردة ثقافية و�سيا�سية �شاملة.
ويف املا�ض��ي كان احل��كام امل�ستب��دون وحده��م يت آ�م��رون عل��ى
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الدميقراطي��ة فتلج أ� الدميقراطية أ
للمة ،وتعت�ص��م بالربملان .وهانحن
ق��د ع�شنا لن�سم��ع عن جامعات ت�ضطه��د الفكر وتنف��ي �أ�صحابه خارج
البالد ،وع��ن �أحزاب تت آ�مر على الدميقراطي��ة ،وبرملانات تندد بحقوق
الن�س��ان! �أال يحق لنا نح��ن الكتاب وال�شعراء واملفكري��ن �أن ندافع عن
إ
الر�أي ،ونعار�ض خ�صومه ،ونتظاهر �ضدهم ،ون�شغب عليهم؟ بلى .ولكن
دون �أن نزيف احلقائق� ،أو نلج أ� �إىل الغوغاء� ،أو ننتهز الفر�صة القتنا�ص
الغنائم �أو ت�صفية احل�سابات ال�شخ�صية.
ونح��ن نع��رف جميع�� ًا �أن الق��رارات الت��ي اتخذها أال�ست��اذ فاروق
ح�سن��ي ب�سحب ثالث روايات �أ�صدرتها الهيئ��ة العامة لق�صور الثقافة،
م��ن أال�سواق ملا ت�ضمنته من عبارات عده��ا البع�ض عارية ومك�شوفة،
و�إقالة امل�سئولني عن ن�رشها ،هي ال�سبب املبا�رش يف اجتماع املثقفني
امل�رصيني واتفاقهم على ا�ستنكار هذه القرارات.
ولي�س من حق �أحد �أن يلوم املثقفني امل�رصيني على ما فعلوه دفاعا
ع��ن حرية التفك�ير والتعبري� ،رشيط��ة� ،أن يتمثل املثقف��ون امل�رصيون
ه��ذه احلري��ة يف �صورتها احلقيقي��ة ،ويف حلقاته��ا املتتابعة القدمية
واحلديثة ،وارتباطاته��ا ب أ�و�ضاعنا ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية،
و�أال يختزل��وا ه��ذه الق�ضي��ة الكربى يف حادث��ة واح��دة� ،أو يف قرارات
اتخذها م�سئول بالذات.
نحن مل نعرف حرية التفكري والتعبري �إال يف حلظات خاطفة متقطعة
م��ن تاريخن��ا احلديث ،ف إ�ن نح��ن �أر�سلنا النظر خلفن��ا لرنى كيف كان
حكامنا و�أمر ؤا�نا من �أه��ل البالد ومن الغزاة أالغراب يعاملون الكتاب
وال�شعراء والفال�سفة فلن جند �أثراً لهذه احلرية التي نتحدث عنها.
لق��د كان��ت ال�سيا�س��ة يف بالدنا مرتبط��ة دائما بالدي��ن ،كما كانت
كذل��ك خالل الع�ص��ور القدمي��ة والع�ص��ور الو�سطى يف خمتل��ف البالد
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واملجتمعات.
وكان احلاك��م دائما مقد�س��ا �أو ر�أ�س ًا للم ؤ��س�سة الديني��ة� ،أو �إمام ًا �أو
للمام ،فكل م��ن عار�ض احلكومة كافر ،وكل من ناق�ش الكاهن
ممث�لا إ
خم��رب وزنديق ،ومن هنا مل ي�ستطع �صاحب ر�أي خمالف �أو نبي جديد
�أن يجه��ر بر�أي��ه �أو يدعو النا�س لر�سالته �إال �إذا كان ملكا هو آ
الخر مثل
�أحموتب الرابع "�أخناتون" الذي دعا امل�رصيني �إىل التوحيد  ،وب�رشهم
بديان��ة �أتون ،لكن امل�رصي�ين مالبثوا بعد رحيله �أن ع��ادوا �إىل ديانة
�أم��ون وه��ي مرياث �آبائه��م و�أجدادهم ،ف�� إ�ن جاء ذك��ر �صاحب البدعة
�أخناتون لعنوه ورموه بالكفر والزندقة!.
والفك��ر ال��ذي قمع يف م��صر الفرعونية يف الق��رن الثالث ع�رش قبل
امليالد قمع كذلك يف م�رص امل�سيحية يف القرنني الرابع واخلام�س بعد
املي�لاد .و�إليكم ما حدث للفيل�سوفة امل�رصية هيبا�شيا ،وكانت �أ�ستاذة
ال�سكندري��ة القدمي��ة ،متفقه��ة يف أالفالطوني��ة املحدثة،
يف جامع��ة إ
بارع��ة يف الريا�ضي��ات ،وق��د ظلت هيبا�شي��ا وفية للفل�سف��ة يف الوقت
ال��ذي كان في��ه امل�رصيون يدخلون �أفواج��ا يف امل�سيحية التي حتولت
�إىل �سلط��ة يق��وم عليها يف ذل��ك الوق��ت أال�سقف كريل���س ،وكان �شديد
التع�ص��ب� ،شدي��د الق�سوة ،حر���ض الرهب��ان والدهماء عل��ى الفيل�سوفة
ال�شاب��ة الت��ي مل توهب رجاح��ة العقل فح�سب ،و�إمن��ا وهبها اهلل جماال
رائعا مع دماثة خلق ومهابة �آ�رسة .وهكذا وقف القتلة باملر�صاد حتى
مرت بهم يف عربتها ،فانتزعوها منها و�سحبوها �إىل كني�سة قي�رصون،
وراح��وا يله��ون بتجريدها من مالب�سها –لي�س املج��ون والفح�ش وقفا
على فري��ق دون فريق! ثم جروها �إىل ال�شارع ورموها باحلجارة ،فلما
�أ�صبحت جثة هامدة مثلوا بها �أ�شنع متثيل!
والذي لقيته حرية الفكر يف م�رص الفرعونية وم�رص امل�سيحية لقيته

65
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

ال�سالمية ،خا�صة يف ظ��ل املماليك أ
والتراك
كذل��ك يف م��صر العربية إ
العثماني�ين الذي��ن ي أ�مت به��م آ
ال�س�لام ال�سيا�سي فيحر�ضون
الن دعاة إ
�أتباعه��م عل��ى الكت��اب واملفكري��ن والفنانني .وهل �أذكرك��م مبا حدث
لفرج فودة ،وجنيب حمفوظ ،ون�رص حامد �أبو زيد؟!
الن�سانية التي
حري��ة التفك�ير والتعبري وجه م��ن وج��وه النه�ض��ة إ
يحاربه��ا احل��كام امل�ستب��دون .كم��ا يحاربه��ا الع��وام املتع�صب��ون
الن�سان
اجلاهل��ون؛ ألن التفكري احلر مغامرة يف املجهول يك�شف فيها إ
م��ا مل يكن يعرف �أنه موجود ويداخله ال�شك يف كثري مما كان ي ؤ�من به
وي�سلم بوجوده.
والك�شف الفكري اجلديد ال يهز جانبا واحداً من جوانب النظام القائم
ويرتك الباقي على حاله ،بل يهز كل �شئ ويثري ال�شك فيه .حني �أكت�شف
�أن احلاك��م ال��ذي يحكمنا ب��شر مثلنا ،ولي�س من ن�س��ل آ
اللهة كما زعم،
ولي�س ه��و الذي يدفع عن��ا ال�صواعق ويكفينا ��شر املجاعات �س أ�راجع
كل م��ا �أن�ش�� أ�ه لتدعيم نظام��ه ،طقو�س��ه الدينية ،ونظريات��ه ال�سيا�سية،
وم ؤ��س�ساته االقت�صادية واالجتماعية .باخت�صار �أهدم �سلطانه و�أنق�ض
بنيان��ه ،ومن هنا يقف الطغاة �ضد حرية الفكر ألنهم �أ�صحاب م�صلحة
يف املحافظ��ة على ما هو قائم ،ويقف الغوغ��اء �أي�ضا �ضد حرية الفكر
ألن ر ؤ�و�سه��م عام��رة أ
بال�شباح واخلراف��ات ،وهم يخ�ش��ون �إثارة هذه
أال�شباح و�إغ�ضابها �إن �أغراهم �أحد بال�شك فيها ،ولهذا يكرهون التفكري
ويكره��ون التجدي��د ويت�شبث��ون مبا وج��دوا �آباءهم علي��ه .ومن هنا ال
ينبغي بحال من أالحوال �أن جنعل ال�سلطة حكما فيما ي�صح �أو ال ي�صح
والبداع ،وال يجوز �أي� ًضا �أن نن�صب الر�أي العام قا�ضيا
م��ن �أمور الفكر إ
يف حمكمة الر�أي �أو خبريا يف �سوق الفن والكتابة.
البداع �إال
ال ميتح��ن ال��ر�أي �إال �أ�صحاب الر�أي وال يحكم عل��ى قيمة إ
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البداع ،ف إ�ن وج��د �أحدهم الر�أي �سفيها فلي�سفه��ه بر�أي �آخر ،و�إن
نق��اد إ
وج��د كتابا �سخيفا فليك�شف حقيقته بكت��اب مثله� ,أما امل�صادرة فهي
جرمية .واجلرمية ال تفيد!
وكما نختلف مع أال�ستاذ فاروق ح�سني يف معاجلته مل�س أ�لة الكتب
املتهمة بالفح�ش ،نختلف مع املثقفني امل�رصيني الذين ت�صدوا للدفاع
ع��ن حري��ة الفكر ،متجاهل�ين خطورتها وجردوها م��ن تاريخها ،ومن
عالقاتها املت�صلة بالدولة والدين ،و�صبوا جام غ�ضبهم كما يقال على
ف��اروق ح�سني وحده ،فبدا بع�ضه��م وك أ�ن �إدراكه حمدود ،وبدا البع�ض
آ
الخر وك أ�ن �شجاعته قليلة!
كلنا يعرف �أن فاروق ح�سني مل يتخذ القرارات التي اتخذها �إال بعد
ال�سالم ال�سيا�سي
�أن علم بوج��ود طلب �إحاطة تقدم به ممثلو جماعات إ
والنفاق
يف جمل���س ال�شعب ،يتهمون فيه وزارة الثقاف��ة بن�رش الفح�ش إ
علي��ه من اخلزان��ة العامة ،ويحمل��ون الوزير واحلكومة كله��ا م�سئولية
ذلك .والفتنة التي �أثارتها �صحيفة "ال�شعب" وحمررها من �أع�ضاء هذه
اجلماعات ،حول رواية الكاتب ال�سوري حيدر حيدر ،واحلوادث امل ؤ��سفة
التي وقعت خاللها ال تزال ماثلة تبعث اخلوف والقلق.
ويف الد�ست��ور امل��صري املعم��ول ب��ه ن�صو�ص تف�رسه��ا جماعات
ال�سالم ال�سيا�سي على هواها ،وترتب على �أ�سا�سها مطالب لو ا�ستجبنا
إ
لها لتحولت الدولة امل�رصية من دولة مدنية �إىل دولة دينية ال تختلف
عما نراه يف �إيران �أو يف ال�سودان� ،أو يف �أفغان�ستان.
�صحي��ح �أن الد�ست��ور امل��صري د�ست��ور و�ضع��ي �سن��ه امل�رصي��ون
لينظم��وا به حياته��م القومية ،ويقيم��وا العدل بني �أفراده��م ،ويحفظوا
للجمي��ع م�صاحله��م وحرياته��م وحقوقهم املادي��ة واملعنوية ب�رصف
النظ��ر ع��ن املذاهب والدي��ن .لكن هذا الد�ست��ور ين�ص مع ه��ذا على �أن
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ال�سالمية هي امل�صدر
ال�س�لام هو دين الدول��ة ،و�أن مبادئ ال�رشيع��ة إ
إ
الرئي�سي للت�رشيع.
و�صحيح �أن الد�ستور امل�رصي ين�ص على �أن حرية التفكري والتعبري
واالعتق��اد م�صونة ،لكنه ين�ص كذلك عل��ى �أن آ
الداب والقيم أالخالقية
م��ن مقومات أالمة ،وي��رى �أن احلفاظ عليها واجب عل��ى الدولة وعلى
املواطنني.
ومع �أن قوانني الدولة ال ت�سمح بقيام أالحزاب ال�سيا�سية على �أ�س�س
ديني��ة ،فهي ت�سمح ألع�ضاء اجلماعات الديني��ة املنحلة ،ب أ�ن يخو�ضوا
االنتخاب��ات ،وي�سترتوا بع�ضوية أالحزاب ال�رشعية ،ويتمكنوا بذلك من
والذاعات
متثي��ل املواطنني يف جمل�س ال�شعب .ويف الربامج الدرا�سية ،إ
امل�سموعة واملرئية ،وامل�ساجد التابعة للدولة ،ويف املرا�سم وال�شعارات
ال�سالم بالن�سبة للدولة لي�س جمرد تراث روحي
الوطنية ما يدل على �أن إ
وانتم��اء ثقايف ترعاه الدول��ة من خالل رعايته��ا للم ؤ�منني به ،ولكنه
التزام عملي ت�سعى لتطبيقه ب�صور خمتلفة.
وال �ش��ك �أن طبيعة هذا االلتزام وح��دوده غام�ضة لدى اجلميع ،لكن
ال�سالم ال�سيا�سي بال�ضغط على
هذا الغمو�ض هو الذي ي�سمح جلماعات إ
احلكوم��ة ،وت�ضليل الر�أي العام ،وجتنيد ال�شباب ،وترويع املثقفني .هذا
الغمو�ض الذي حتميه قوانيننا أال�سا�سية هو امل�س ؤ�ول عن رفع دعاوي
الحاطة
احل�سب��ة ،ون�صب حماكم التفتي�ش يف اجلامعة ،وتقدمي طلبات إ
ال�رساع
يف جمل���س ال�شعب ،ومنها الطل��ب الذي دفع فاروق ح�سني �إىل إ
ب�سح��ب الروايات التي �سحبها ،و�إقالة امل�سئولني عن ن�رشها يف الهيئة
ال�سالم
العام��ة لق�ص��ور الثقاف��ة ،حتى يف��وت الفر�ص��ة على جماع��ة إ
ال�سيا�س��ي ويحرمها من الفر�صة التي �سنح��ت إلثارة فتنة جديدة .ف إ�ذا
�أردن��ا �أن نغل��ق ه��ذا الباب ،فعلين��ا �أن نف�صل بكل ح�س��م وو�ضوح بني
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ال�سيا�سة والدين.
�أم��ا ف��اروق ح�سن��ي فنح��ن ،ن�ستطي��ع �أن ننق��ده وننق��د �س��واه من
امل�سئول�ين �إذا تراجع��وا �أم��ام �ضغط اجلماع��ات الدينية ،لك��ن فاروق
والب��داع .خ�صمه��ا احلقيقي هذا
ح�سن��ي لي���س خ�صما حلري��ة التفكري إ
ال�سالم ال�سيا�س��ي ومن يتعاطفون
التي��ار املدمر املمث��ل يف جماعات إ
معها يف ال�رس والعلن ،ويف املعار�ضة واحلكومة.

om

ob
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الفرق �شا�سع بيننا وبينها!
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ف��رق �شا�سع بني ما كانت ت�صنعه بنيل��وب يف أال�سطورة اليونانية
القدمية ،وما ن�صنعه نحن يف حياتنا الثقافية آ
الن.
وبنيل��وب هي زوجة عولي���س ملك ايتاكا ،و�أح��د �أبطال اليونان يف
اللياذة ،أ
والودي�سة.
حرب طروادة التي خلده��ا ال�شاعر هومريو�س يف إ
وكان باري���س اب��ن ملك طروادة ق��د خطف هيلني اجلميل��ة زوجة ملك
�إ�سربطة ،ف�شبت احل��رب ،وظلت م�شتعلة ع�رش �سنوات ،وانتهت بانت�صار
اليونان.
لك��ن عولي�س الذي �أبحر مع رجاله عائدا �إىل ايتاكا تعر�ض ألخطار
جدي��دة ،وخا���ض جتارب قا�سية قطعت عليه طريق��ه مرة بعد مرة ،فلم
يتمك��ن من العودة �إىل بالده �إال بعد ع�رشي��ن �سنة �أخرى. وهكذا امتدت
غيبت��ه �سن��وات طويل��ة كان��ت خالله��ا بنيل��وب مث��اال للوف��اء والعفة
والت�ضحي�� ة. فم��اذا فعل��ت بنيل��وب لت��صرف الرج��ال الذين ق��دروا �أن
غيب��ة زوجه��ا الطويلة رمبا �أحلتها من رباطه��ا املقد�س ،و�أن ما حت�س
ب��ه من ب��رودة الفرا���ش وفعل الزم��ن �سيمكنهم يف النهاي��ة من قلبها؟
كان��ت جتل�س �إىل نولها تن�سج ،في أ�تي اخلطاب يخطبون ودها ويطلبون
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يده��ا ،فتعدهم باجلواب ح�ين تكمل ن�سيجها ،ثم يقب��ل الليل ،وقد كاد
الن�سي��ج يكتم��ل فتنق�ض��ه ،وي أ�تي اخلط��اب م��رة �أخ��رى ي�ستنجزونها
وعدها ،فيجدونها ال تزال تعمل يف ن�سيجها الذي مل يكتمل ،فين�رصفون
خائبني.
وال�س��اذج وحده هو الذي يظ��ن �أننا ن�صنع يف حياتن��ا الثقافية ما
�صنعت��ه بنيلوب يف أال�سطورة ،ألننا نثبت بيد ،ومنحو ب أ�خرى ،ونتقدم
خط��وة ونتقهق��ر خطوت�ين ،وننق���ض باللي��ل م��ا ن�سجن��اه يف النهار.
لك��ن �شت��ان بني م��ا كان��ت ت�صنعه بنيل��وب ،وم��ا ن�صنعه نح��ن آ
الن!
خ��ذ مثال ما تقوم به وزارة الثقافة يف جم��ال الن�رش ،وت�شجيع القراءة،
واحت�ض��ان أالجي��ال اجلدي��دة م��ن الكت��اب وال�شع��راء ،ودع��م الكتاب،
وتنويع م�ص��ادر املعرفة ،وتوثيق ال�صلة ب�ين ما�ضينا وحا�رضنا عن
طريق حتقيق الرتاث املكتوب ون�رشه ،وبني ثقافتنا والثقافات أالخرى
عن طريق الرتجمة.
�سنج��د يف ه��ذا املج��ال ن�شاط��ا ال ي�ستطي��ع �أح��د �إن��كاره.
�صحي��ح �أن هذا الن�شاط لي�س كافي��ا �إذا قي�س مبا يجب �أن يكون� ،أو مبا
ن�ستطي��ع �أن ن�ص��ل �إليه ،لكنه خط��وة متقدمة بالقيا�س مل��ا كان لدينا
قب��ل ب�ض��ع �سنوات. وال �أري��د �أن �أ�ستطرد كثريا يف ه��ذه النقطة حتى ال
�أخ��رج م��ن املقارنة بيننا وب�ين بنيلوب �إىل املقارنة ب�ين ما كنا فيه
وم��ا �رصنا �إليه ،وبني و�ضعنا الراهن وو�ضعنا كما يجب �أن يكون ،مع
�أن هذه أالطراف كلها متداخلة مت�صلة.
ويكف��ي يف الدالل��ة على ع��دم كفاية ن�شاطن��ا الراه��ن �أن �أقول �إننا
ال منل��ك في��ه �أي �إح�صائيات دقيق��ة ،و�أن ما لدين��ا �إح�صائيات جمملة
تت�ضم��ن املوج��ود يف ال�س��وق مم��ا �ص��در يف ع��دة �سن��وات ال يف �سنة
بال��ذات ،كنا جند مثال يف دليل الكت��اب امل�رصي لعام1979 �أن جملة
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ال�ص��دارات امل ؤ�لف��ة واملرتجم��ة يف جمي��ع التخ�ص�ص��ات تبلغ خم�سة
إ
ع��شر �ألف��ا و�أربعمائ��ة و�سبع��ة وع�رشي��ن كتاب��ا �ص��درت ب�ين �أواخ��ر
اخلم�سيني��ات و�أواخ��ر ال�سبعيني��ات� ،أي يف ع�رشي��ن �سن��ة .ومعنى هذا
�أن متو�س��ط م��ا ن�صدره يف الع��ام �سبعمائ��ة وخم�سة و�سبع��ون كتابا.
وال �ش��ك يف �أن ه��ذا املتو�س��ط ق��د زاد يف ال�سن��وات الع�رشي��ن أالخرية.
فلنق��ل انه قد ت�ضاعف ف أ��صبح نحو �ألف و�أربعمائة كتاب ن�صدرها يف
الع��ام ،بع��د �أن بلغ تعدادنا نحو �سبعني مليون��ا .ومعنى هذا �أن ن�صيب
كل مليون م�رصي من الكتب ال يزيد على ع�رشين كتابا ،يف الوقت الذي
ال�رسائيليون �أكرث من خم�س��ة �آالف كتاب يف ال�سنة. ويبلغ
ي�ص��در فيه إ
ال�رسائيليني آ
الن نحو خم�سة ماليني .فيكون ن�صيب كل مليون
تع��داد إ
�إ�رسائيل��ي �ألف كتاب يف العام .والفرق بني م��ا ن�صدره وما ي�صدرونه
لي�س فرقا كميا فح�سب ،و�إمنا هو فرق نوعي وكيفي �أي�ضا.
نحن ال منلك �إح�صائيات دقيقة كما قلت .ومعنى هذا �أننا نتحرك يف
الغالب أالعم يف ن�شاطنا الثقايف مع�صوبي العيون ،و�أن معظم ما ي�صدر
عندن��ا من الكتب ي�صدر دون خطة ن�ضعها ون�سهر على تنفيذها. ودون
حتديد مل��ا نرغب يف ت�شجيع��ه ون�سعى ال�ستكمال��ه. ودون موازنة بني
الن�سانية والعلوم الطبيعية النظرية والتطبيقية من
حاجاتنا من العلوم إ
ناحية ،وبني ما ميكن �أن ن ؤ�لفه وما يجب �أن نرتجمه من ناحية �أخرى.
ونح��ن ال نقي���س معدالت الق��راءة ،وال اجتاهاتها كما يفع��ل آ
الخرون،
�إذ ال تخل��و �صحيفة �أوروبية �أو غري �أوروبي��ة على مدار ال�سنة من بيان
بالكت��ب أالكرث رواجا. �أما يف معار�ض الكتب ويف املنا�سبات املماثلة
فه��ي ت��زود قراءها ب إ�ح�ص��اءات دقيقة عن ع��دد الق��راء وفئاتهم ،وما
تخ�ص�صه كل فئة للقراءة من وقتها ومالها ،وما يقتنيه كل مواطن يف
مكتبت��ه اخلا�صة. وقد ج��اء يف �إح�صائية �صدرت يف �إ�رسائيل منذ �أربع
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ال�رسائيليني يقر�أون كتابا كل �شهر،
�سن��وات �أن خم�سني يف املائة من إ
وع�رشي��ن يف املائة منهم يقر�أون كتابا كل عام� ،أما الباقون ون�سبتهم
ال�رسائيليني
ثالثون باملائة فال يقر�أون .وبح�سبة ب�سيطة يتبني لنا �أن إ
يقر�أون يف العام �أكرث من ع�رشين مليون كتاب.
ولي���س ه��ذا �أهم ما يف املو�ض��وع. ف أ�هم ما فيه �أنه��م يتمكنون من
توجيه حركة الن�رش وت�شجيعها وتر�شيدها وو�ضعها يف خدمة �أهدافهم،
دون ت�سل��ط �أو �إك��راه. �أما عندنا فال�شكل الوحي��د �أو املف�ضل من �أ�شكال
التوجي��ه هو الرقاب��ة الدينية أ
والخالقية التي تتمي��ز بالتزمت ال�شديد،
وت�صل يف بع�ض أالحيان �إىل حد امل�صادرة.
لكني مل �أ�ستطرد ه��ذا اال�ستطراد ألتوقف عند هذه النهاية املحزنة،
بل ألقول �إننا جنحنا خالل ال�سنوات أالخرية يف �إثارة قدر من احليوية
يف حرك��ة الن�رش ،ويف حماول��ة تر�شيدها ،وتطعيمه��ا بالفكر العقالين
والعلم��ي ،وال��روح النقدي��ة ،ووجه��ات النظ��ر املخالف��ة ،واالجتاهات
الع�رصي��ة ،ف�ض�لا عما حققن��اه من جن��اح يف متكني �أ�صح��اب الدخل
ال�صدارات بي�رس وانتظام.
املحدود من الو�صول �إىل هذه إ
و�أنا �أذكر هنا اجلهود املوفقة التي قامت بها هيئة الكتاب ومتثلت
يف �سل�سلة التنوير التي �أحيت تراث النه�ضة امل�رصية احلديثة ،فظهرت
فيه��ا م ؤ�لف��ات الطهطاوي ،وحمم��د عبده ،وقا�سم �أم�ين ،وفرح �أنطون،
وط��ه ح�س�ين ،و�سالمة مو�س��ى ،وعلي عب��د الرازق وغريه��م ،ثم متثلت
يف م��شروع مكتب��ة أال�رسة وما ظهر فيها من �أعم��ال �إبداعية ،و�أعمال
فكري��ة ،ومو�سوع��ات م ؤ�لفة ومرتجم��ة مل تتوافر به��ذه الكميات وهذه
أال�سع��ار من قبل .ويكفي �أن نعرف مثال �أن املجلد الواحد من مو�سوعة
ق�صة احل�ضارة ل��ول ديورانت وهي من �أمتع املراجع احلديثة و�أوفاها
يف تاري��خ أالفكار والنظ��م ،واجلهد الذي بذل��ه مرتجموها امل�رصيون:
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زك��ي جنيب حممود ،وحمم��د بدران ،وعبد احلمي��د يون�س ،وحممد علي
�أب��و درة ،وف ؤ�اد اندراو���س ال يقل �أهمية عن اجله��د امللحمي الذي بذله
م ؤ�لفه��ا� ،أق��ول يكف��ي �أن نعرف �أن املجل��د الواحد من ه��ذه املو�سوعة
امل ؤ�لف��ة م��ن اثنني وع�رشين جمل��دا يباع ب�سبعة جنيه��ات ،وهو الثمن
الذي يدفعه القارئ أالجنبي يف �أي �صحيفة يومية .وقد �أكد يل الدكتور
�سم�ير �رسحان �أن الكتب التي �ص��درت عن مكتبة أال�رسة خالل أالعوام
الثماني��ة املا�ضية تزي��د على ثالثة �آالف كت��اب ،و�أن الن�سخ املطبوعة
القبال ال��ذي لقيته بع�ض
منه��ا تزي��د على �أربعني ملي��ون ن�سخة ،و�أن إ
الكت��ب ال�ص��ادرة يف ه��ذه ال�سل�سل��ة �أدى بالهيئ��ة �إىل �إع��ادة طبعه��ا
م��رات متوالية ،كما ح��دث يف كتاب "�شخ�صية م��صر" جلمال حمدان.
ف إ�ذا كانت هيئة الكتاب قد �أ�صدرت �سل�سلة التنوير واملواجهة ،ومكتبة
أال��سرة ،وق�صة احل�ضارة ،وو�ص��ف م�رص ،والطبق��ات الكربى ،وم�رص
القدمية ،و�سواها من ال�سال�سل واملو�سوعات لتواجه بها ثقافة الع�صور
املظلم��ة ،ولتن�شئ نخبة جدي��دة حتل حمل النخبة الت��ي انقر�ضت ،فقد
�ش��ارك املجل���س أالعلى للثقافة يف هذه اليقظ��ة مب�رشوعه الذي �أ�سماه
(امل��شروع القوم��ي للرتجم��ة) ،ألن الرتجم��ة ه��ي �سبيلن��ا لالت�ص��ال
بالع��امل ،وعدم االنقطاع عن الع�رص ،وه��دم �أ�سوار العزلة التي �رضبها
املتخلفون حولنا لينفردوا ب أ�جيالنا اجلديدة ويلقنوها ثقافة التع�صب
والتخلف والعنف.
امل��شروع القومي للرتجمة �إحياء للن�ش��اط الذي تبناه �أع�ضاء جلنة
الت أ�لي��ف والرتجم��ة ويف مقدمتهم �أحمد �أمني ،ومل��شروع أاللف كتاب
ال��ذي تبناه طه ح�س�ين يف اخلم�سيني��ات وال�ستيني��ات ،فالرتجمة هي
�سبيلنا الوحيد إليجاد ثقافة عربية ع�رصية.
وق��د تراجعت الرتجمة يف العقود الثالث��ة أالخرية بقدر ما انت�رشت
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ثقاف��ة التخل��ف وارتفعت �شعارات��ه ،فهل يكون امل��شروع الذي ي�رشف
عليه جابر ع�صفور يف املجل�س أالعلى للثقافة بداية مرحلة جديدة من
مراح��ل نه�ضتنا نتغلب فيها على الع�ثرات ،ون�ست أ�نف العمل الذي بد�أه
الطهطاوي ،وطه ح�سني ،و�أحمد �أمني ،ومن�سك بزمام املبادرة من جديد؟
ال �أري��د �أن �أقول �إن هذه امل�رشوعات بريئة من كل عيب .فاحلقيقة �أنها
ال تخل��و من �أخطاء وجمامالت. وال �أقول �إنها دلي ٌل على ازدهار ثقايف
متحق��ق ،ولكنها ت�ستطيع �أن تكون خطوة يف الطريق �إىل هذا االزدهار،
ل��و وا�صلن��ا التقدم ،وتغلبن��ا على العقب��ات. لكننا وا �أ�سف��اه! نبني بيد
ونهدم أ
بالخ��رى. ففي �إح�صائية ن�رشتها دار الكتب امل�رصية �أن ثالثة
�آالف كتاب من كتب الدجل وال�شعوذة �صدرت يف عام ،1994ويف ندوة
عق��دت �أخريا يف امل�رسح ال�صغري ب��دار أالوبرا عن امل�سل�سل التليفزيوين
قا�سم �أمني ،و�شاركت فيها مع نخبة من املتحدثني �أعلن الدكتور �سمري
�رسحان �أن ع�رشات من الدكاكني يف أالحياء ال�شعبية يف القاهرة ويف
امل��دن أالخرى حتولت �إىل مطابع تنتج مئات آ
الالف من كتب ال�شعوذة
واخلرافة ،ومنها العالج أ
بالرواح ،والطب الروحاين ،والر�ضا ملن ير�ضى!
وبو�سعي �أن �أقدم �أمثلة �أخرى من كرا�سات ودفاتر بحجم الكف تعر�ض
بكمي��ات مهولة على �أر�صف��ة ال�شوارع وامليادين العام��ة منها التربج
وخط��ر م�شاركة املر�أة للرجل يف ميدان عمله لل�سعودي بن باز ،وعالج
امل�سح��ور والتح�صني �ضد ال�شياطني ،واحل�سد وال�سحر وال�رصع والعني،
الن�س من
ال�س�لام يف زواج إ
ف�ض�لا عن الكت��ب التي تتحدث ع��ن حكم إ
اجل��ن ،وعن كت��ب زعم فيه��ا م ؤ�لف��ون ال يعرف��ون اللغة العربي��ة التي
كتب��وا به��ا �أنهم �أفلحوا فيم��ا مل يفلح فيه أالطب��اء ،و�أخرجوا اجلن من
�أج�س��اد الن�س��اء ،و�سجلوا ح��وارا �ساخنا بني جن م�سلم وج��ن م�سيح ي!
ه ؤ�الءامل�شعوذوناليتعر�ضلهم�أحد،والي�صادرخرافاتهمالذين�صادروا
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م ؤ�لفات امل�ست�شار �سعيد الع�شماوي ،وال يهتف �ضدهم الذين هتفوا �ضد
جنيب حمفوظ ،وال ي�ستجوب ب�ش أ�نهم فاروق ح�سني يف جمل�س ال�شعب،
فالبد �أن وراءهم قوى حتميهم ،وتهدم ما تبنيه م ؤ��س�سات وزارة الثقافة،
ب��ل �إن هذه امل ؤ��س�سات نف�سها ال تخلو من ممثلني لهذه القوى ال�رشير ة!
ب.
وال�س��اذج وحده ه��و الذي يظن �أنن��ا ن�صنع ما كانت ت�صنع��ه بنيلو 
و�شتان بني �صنيعها و�صنيعنا. لقد كانت تنق�ض ن�سيجها حتى حتتفظ
بطهره��ا وتظل وفية لزوجه��ا الغائب. �أما نحن ف إ�نن��ا ن�ضحي بالعقل
ت!
تقربا للخرافة. ونغتال م�ستقبل �أطفالنا لن�ستدعي العفاري 

om

ob
.c

الطغاة والغزاة

76
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ب�ين الفيل�س��وف اليون��اين �سق��راط والفيل�سوف الفرن�س��ي جان بول
�سارت��ر �أربعة وع�رشون قرنا ،كان على الب�رشية �أن تقطعها مرحلة بعد
مرحلة ،وع�رصا بعد ع�رص ،حتى تتحرر الثقافة من تبعيتها ألي �سلطة
الن�سانية
�سيا�سية ،وحتى ت�صبح هي نف�سها �سلطة م�ستقلة جت�سد القيم إ
الرفيعة ،واملثل أالخالقية العليا ،وت�سهر على حمايتها ،و�إذكاء ال�شعور
بها يف الفرد ،واجلماعة ويف الب�رشية جمعاء.
و�سق��راط مل يكن تابعا حلكوم��ة �أثينا ،ألنه كان فيل�سوفا يبحث عن
احل��ق ،وي�سعى لبلوغ احلكم��ة والف�ضيلة ،وحكوم��ة �أثينا يف ع�رصه مل
تك��ن يف حاج��ة لفال�سفة من �أمثال��ه ،ألنها كانت حكوم��ة دميقراطية
تعتم��د على اجلمهور ال��ذي اختارها ،وحتاول �أن تر�ضي��ه وتك�سبه �إىل
جانبه��ا ،وله��ذا مل يقب��ل �أن�صاره��ا م��ن �سق��راط �أن يناق���ش معتقدات
االثيني�ين ،وي�سخ��ر مما فيه��ا من خراف��ات ،فاتهموه ب إ�ف�س��اد ال�شباب
والعي��ب يف �آله��ة �أثين��ا ،وقدموه للمحاكم��ة �أمام ق�ض��اة ال عالقة لهم
بالفل�سف��ة ،فحكموا عليه باملوت ،واختار ه��و �أن ميوت بال�سم ،ورف�ض
�أن يهرب من �سجنه حني �أتيح له الهروب ،حتى ال يقال �إن �سقراط الذي
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كان يدعو النا�س للف�ضيلة جنب �أمام املوت ،وخرج على القانون!
و�إذا كان��ت الدميقراطية الولي��دة يف �أثينا قد نا�صبت �سقراط العداء،
ألن ال�سيا�سي�ين املحرتفني ي�ستطيعون �أن ينافق��وا اجلماهري الب�سيطة
وي�ضللوه��ا وي ؤ�لبوها عل��ى املفكرين أالحرار ،فاملل��وك امل�ستبدون مل
يكون��وا �أرف��ق بالثقاف��ة �أو �أك�ثر �إن�صافا ،ب��ل كانوا �أعن��ف و�أظلم ،ألن
الدميقراطي��ة ت�صح��ح �أخطاء الدميقراطي��ة� ،أما الطغي��ان فال ي�صححه
�ش��يء ألنه يف�س��د كل �شيء ،حت��ى العقل ،وحتى ال�ضم�ير ،أ
ولن الطغاة
امل�ستبدي��ن ميلك��ون كل �ش��يء ،ويحتك��رون كل �ش��يء ،ويتحكمون يف
م�صائ��ر الب�لاد والعباد ،فلي���س ي أ�من �أحد عل��ى حياته �أو رزق��ه �إال �إذا
عا���ش يف ظل الطاغية ،و�سب��ح بحمده ،واحتمي ب��ه ،ودان له ولقبيلته
ووزرائ��ه وخفرائه بالوالء التام ،وال ي�ستطيع عامل �أو �شاعر �أو فنان �أن
ين�رصف لعمل��ه� ،أو يوا�صل �إبداعه �إال �إذا �سخر مواهبه يف خدمة ه ؤ�الء
وال�شادة ب�سخائهم ،وحكمتهم ،و�شجاعتهم،
امل�ستبدين ،ورفع �أعالمهم ،إ
و�إال فم�صريه اجلوع �إذا �سكت ،واملوت �إذا نطق!.
هكذا ر�أينا ال�شع��راء والعلماء والفقه��اء والفنانني ينافقون احلكام
وال�سكندر ابن
ويجعلونه��م �آله��ة و�أبن��اء �آله��ة ،فالفراعن��ة �أبن��اء رع ،إ
زيو���س يف اليون��ان ،واب��ن �آم��ون يف م��صر ،وم�شيئ��ة اخلليف��ة املع��ز
ف��وق م�شيئ��ة الق��در يف الق�صي��دة الت��ي بد�أه��ا ال�شاع��ر امل��داح بقوله:
ما �شئت ،ال ما �شاءت أالقدار.
فاحكم ،ف أ�نت الواحد القهار!
واملتنب��ي نف�سه ،وهو العبقري خالد الذكر العارف قدر نف�سه ،تهون
علي��ه نف�س��ه ،فيجع��ل امللوك جن�س��ا ،وال�شع��راء جن�سا �أدن��ى ،وذلك يف
قوله:
وف ؤ�ادي من امللوك ،و�إن كان ل�ساين يري من ال�شعرا ء!
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لك��ن احلري��ة فط��رة فطرن��ا اهلل عليه��ا ،وله��ذا كان م��ن املثقف�ين
القدم��اء م��ن ك��ره ه��ذا النف��اق ،و�أب��ى �أن ي�سق��ط في��ه ،فلق��ى امل�صري
ال��ذي لقي��ه �سق��راط ،ولقي��ه �آخ��رون يف خمتل��ف الع�ص��ور ،ال ع�ص��ور
االنحط��اط والهمجي��ة فح�سب ،بل ع�ص��ور احل�ضارة واالزده��ار �أي�ضا.
ال�سكندرية
ونحن نعرف �أن امللوك البطاملة أالوائل قرروا �أن يجعلوا من إ
عا�صم��ة للعامل الهلليني كله ،و�أن ين�شئوا فيها من امل ؤ��س�سات الثقافية
ما ت�ستطيع به �أن تناف�س �أثينا وتتفوق عليها ،ف أ�ن�ش أ�وا املكتبة واملجمع
العلمي الذي ترعاه املو�سايات� ،أي ربات الفنون ولهذا �سمي املو�سيون،
ضا�ه من العلماء أ
وكان �أع� ؤ
والدباء والباحثني يقيمون فيه ،وميار�سون
ن�شاطهم ،ويحيون حياة م�شرتكة كحي��اة الرهبان املنقطعني للعبادة،
يف ظ��ل امللوك البطاملة الذين كانوا ينفقون على املو�سيون و�أع�ضائه،
ويعفونهم م��ن ال�رضائب ،ويوفرون لهم الطع��ام املجاين ،على نحو ما
كان حكام القاه��رة و�أغني ؤ
ا�ها يفعلون مع علماء أالزهر وطالب العلم
فيه خالل الع�صور أالخرية.
لك��ن هذه الرعاية التي كان يحظى به��ا املو�سيون و�أع� ؤ
ضا�ه كانت
م�رشوطة بوالئهم أل�صحاب ال�سلط��ان والتزامهم مبا ير�سمه ه ؤ�الء من
�سيا�س��ة ،وم��ا يعتنقونه من عقائ��د و�آراء ،ف إ�ن خرج��وا عليها تعر�ضوا
مل��ا تعر�ض ل��ه دميرتيو�س الفال�يري وزمياله �سوتادي���س ،وزويلو�س.
وكان دميرتيو���س �صديق��ا لبطليمو�س أالول �سوتري املنق��ذ الذي �س أ�له
ر�أي��ه فيمن يختاره ولي��ا لعهده من �أبنائه م��ن زوجتيه ،ومن امل ؤ��سف
�أن اختيار دميرتيو�س وقع على غري االبن الذي خلف �أباه بالفعل ،وهو
بطليمو�س الثاين فيالدلفو�س الذي مل يغفر لدميرتيو�س ما حدث ،فقب�ض
ت.
عليه و�أبعده �إىل بو�صري حيث ما 
�أما �سوتادي�س فكان خط ؤ�ه �أفدح ألنه اتخذ من زواج فيالدلفو�س من
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�شقيقته �أر�سنوي مادة لل�سخرية واحلط من �ش أ�ن أال�رسة املالكة ف�سجن
ث��م �أعدم ومع �أن زويلو�س جتنب نقد احلكام و�شن حمالته النقدية على
ال�شاع��ر هومريو�س دون �سواه فقد تعر���ض للمقاطعة حتى مل يعد يجد
ما ي�سد به رمقه ومات جوعا!
وال�سكندري��ة ح��دث ألمثاله��م يف
وال��ذي ح��دث له�� ؤ�الء يف �أثين��ا إ
الب��صرة ،وبغ��داد وحل��ب ،وقرطب��ة ،فق��د مزق��ت �أط��راف الكات��ب عبد
اهلل ب��ن املقف��ع و�ألق��ى بها للنار وهو م��ازال حيا ،على ي��د �أحد أالمراء
العبا�سي�ين يف الب��صرة ،و�أع��دم ب�ش��ار بن ب��رد بعد �أن اته��م بالزندقة
عل��ى ي��د اخلليف��ة امله��دي يف بغ��داد ،و�صل��ب احل�س�ين ب��ن من�ص��ور
احل�لاج بع��د �أن قطعت �أطرافه ألنه طلب ال�شه��ادة ومل يكتف بالعبادة،
وقت��ل ال�سه��روردي �شهاب الدي��ن يحيي يف قلعة حلب عل��ى يد �صالح
الدي��ن أاليوب��ي بتحري���ض م��ن بع���ض الفقه��اء الذي��ن مل ي�ستطيع��وا
�أن يفهم��وا كالم��ه املتوق��د ع��ن اهلل ن��ور أالن��وار ال��ذي يتجل��ى مل��ن
يعرفون��ه يف عامله��م الرهي��ف حيث تتع��دد مراي��ا العق��ول أ
والرواح.
ول��و �أن جان بول �سارت��ر كان مواطنا يف مدينة من هذه املدن وع�رص
م��ن تلك الع�ص��ور لكان م�ص�يره م�صري �سق��راط �أو ابن املقف��ع ،ورمبا
كان �أفظ��ع و�أ�شن��ع ،ألن �سارت��ر مل يكتف ب أ�ن يناق���ش كل �شيء ويعلن
ر�أي��ه ال�رصي��ح يف الفك��ر والعم��ل ،ويف الف��ن أ
والخ�لاق ،وال�سيا�س��ة
والدي��ن ،و�إمنا جت��اوز ذلك للوقوف يف وج��ه الرئي���س الفرن�سي �شارل
ديج��ول ع��ام1968 مع الذين وقف��وا يف وجهه ،وه��ددوا نظامه ألنهم
كان��وا يطلبون املزيد من احلرية واملزي��د من العدالة وديجول بطل من
�أبط��ال املقاوم��ة الفرن�سية خ�لال االحت�لال النازي ،ورمب��ا كان �أهم
رئي���س فرن�سي يف القرن الع�رشين ،لك��ن �سارتر كان مفكرا ثوريا �أ�شعل
حما�سة املعار�ضني لديجول من الطالب والعمال الثائرين حتى فكرت
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احلكوم��ة الفرن�سي��ة يف اعتقاله فرف�ض ديجول ب�ش��دة ،و�أطلق �صيحته
التي حفظها له التاريخ� ،إن فرن�سا لن تعتقل فولتري!
وق��د �أراد اجل�نرال ديج��ول �أن يق��ول يف ه��ذه العب��ارة �إن فرن�س��ا
اجلمهوري��ة الت��ي ثارت عل��ى طغيان املل��ك والنبالء ورج��ال الكني�سة
ع��ام1789 و�أ�صبح��ت أالمة فيها م�صدر كل ال�سلط��ات ،مدينة لفولتري
و�سواه من املفكرين أالحرار فيها الذين قد�سوا العقل و�أ�س�سوا للدميقراطية
الن�سان ه ؤ�الء ال ميكن لفرن�سا �أن تعتقلهم و�إذن فهى ال
و�أعلنوا حقوق إ
تعتقل ورثتهم م��ن �أ�صحاب الر�أي مهما يكن عنف معار�ضتهم لل�سلطة
احلاكمة!
ف�� إ�ذا كان م��ن ح��ق �سارت��ر �أن يعار���ض ديج��ول ال��ذي و�ص��ل
�إىل ال�سلط��ة ع��ن طري��ق االنتخ��اب احل��ر ،و�إذا كان م��ن ح��ق ال�شع��راء
أالمريكي�ين �أن يعار�ض��وا �سيا�سة بو���ش ،وينددوا بحرب��ه التي �أ�شعلها
الجنلي��ز أ
واليطاليني
وال�سبان إ
يف الع��راق ،و�إذا كان م��ن حق الكتاب إ
�أن ي�سخ��روا م��ن ر ؤ��س��اء حكوماته��م ويك�شف��وا عن تبعيته��م ل�سادتهم
أالمريكي�ين وع��ن خ��راب ذممه��م وقب��ح وجوهه��م فهل يح��ق ملثقف
عرب��ي �أن يعار���ض ح��كام ب�لاده الذين نع��رف جميعا كي��ف يقفزون
�إىل ال�سلط��ة وكي��ف يبق��ون فيه��ا ،و�إذا �سول��ت ملثقف عرب��ي نف�سه �أن
ميار�س حقوقه وي ؤ�دي واجباته أالخالقية كما يفعل زمال ؤ�ه يف البالد
الدميوقراطية فماذا يكون م�صريه؟ وملاذا عجزنا عن �أن نقطع امل�سافة
الت��ي قطعته��ا الب�رشي��ة املتقدمة م��ن �سق��راط �إىل جان ب��ول �سارتر؟
املثق��ف حار�س قيم يدافع عن احلرية يف بالده ويف غري بالده ،ويفتح
للب��شر جميع��ا ط��رق امل�ستقب��ل ويك�ش��ف لهم ع��ن �صور احل��ق واخلري
واجلم��ال يف النف���س ويف الطبيعة ويف املجتمع.. ف�� إ�ذا تقاع�س مرة �أو
خ��اف �أو خان قيمة من القي��م �أو تخلى عن �أداء واجب واحد فقد مكانه
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و�صفته وعجز عن �أداء �أي واجب �أخالقي ،وحتول �إىل جمرد �أجري.
واملثقف ال��ذي يتخلف عن م�صارعة الطغ��اة يتخلف عن م�صارعة
الغزاة ،وال يعرف �أمامهم ماذا يفعل ،وال يدري ماذا يقول.
هك��ذا ن�ستطيع �أن نف�رس تردد املثقفني الع��رب يف مواجهة العدوان
أالمريكي على العراق ،وهكذا ن�ستطيع �أن نفهم عجزهم عن فهم اال�ستعمار
ال�صهيوين لفل�سطني وعن ت�صحيح م�سار املقاومة الفل�سطينية. .لقد فقد
املثقف العربي زمام املبادرة يف مواجهة العدوان أالجنبي ،ألنه تخلى
منذ زمن طويل عن مواجهة الطغيان املحل ي.

om
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�إنه م أ�زقنا جميعا!
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تابع��ت حرك��ة املثقفني الع��رب يف مواجه��ة اال�ستع��داد أالمريكي
املحم��وم ل��ضرب العراق واحت�لال �أرا�ضي��ه ،و�سمعت عما ق��ادوه من
مظاهرات ،وما نظموه من اعت�صامات ،وقر�أت ما �أ�صدروه من بيانات،
ووقع��ت �أن��ا �شخ�صي��ا م��ع املوقعني عل��ى بع�ضه��ا ،وخرج��ت من كل
ه��ذا بانطب��اع �أريد �أن �أ�ص��وره يف هذه املقالة ،و�أخت�بر معكم �صحته،
و�أتب�ين أال�سب��اب التي ت�سم حرك��ة املثقفني العرب بالعج��ز ،وت�ضعهم
يف ه��ذا امل أ�زق ال��ذي ك�شف عنه اال�ستع��داد أالمريكي ل��ضرب العراق.
لقد ا�ستيق��ظ املثقفون العرب على اخلطر الذي يتهدد بالدهم مت أ�خرين
ع��ن غريهم من املثقف�ين وغري املثقف�ين أالجانب الذي��ن �أدركوا على
الف��ور معن��ى احلمل��ة أالمريكي��ة ،وب��ادروا �إىل رف�ضه��ا والتنديد بها،
وال يزال��ون يفعل��ون برغ��م البع��د الن�سبي للخط��ر عنهم وع��ن بالدهم.
واملثقف��ون العرب مع �ضعف ا�ستجابتهم ،وبطء حركتهم ،وعجزهم عن
املب��ادرة والفعل منق�سمون عل��ى �أنف�سهم حول املوق��ف الذي يجب �أن
يتخذوه �إزاء هذه ال�رضبة املتوقعة ،وحول أال�سلوب الذي يقرتحونه حلل
أالزم��ة القائمة. وهم ب�سبب هذا كله معزولون عن القوى التي تناه�ض
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العدوان أالمريكي املتوقع �سواء يف اخلارج �أو يف الداخل ،وحتاول �إيقافه.
املثقف��ون الع��رب معزول��ون عن املثقف�ين أالجانب ،ألنه��م �أو كثريين
منهم يبالغون يف تقدير خ�صو�صيتهم ،ويعتقدون �أن لهم هوية خا�صة
تباع��د بينهم وب�ين كل الب�رش ،فال�سمات القومي��ة عندهم �سدود وقيود
والن�سان بدال من �أن تكون جتليات خمتلفة حلقيقة
الن�سان إ
حتول بني إ
الن�سان من الفقر الروحي والعزلة
واحدة ،وطرقا تتعدد لتلتقي وحترر إ
واالنغالق ،وتك�شف له العامل اخلارجي ،ومتكنه من االت�صال آ
بالخرين
وفهمه��م و�إدراك م��ا يرب��ط بينهم م��ن �آم��ال و�آالم و�أح�لام وخماوف
وم�رسات.
و�أن��ا ال �أج��د يف �أي بلد من بالد العامل ه��ذا اال�ستغراق املر�ضي يف
عبادة الذات ومتجيدها ،وتعداد �سجاياها وهي غالبا وهمية وتنزيهها
ع��ن اخلط أ� ،كما �أج��د عندنا. وال �أجد من ناحي��ة �أخرى غمو�ضا يكتنف
ت�ص��ور �أم��ة لنف�سها كم��ا �أجد هذا الغمو���ض يف الثقاف��ة العربية. و�أمة
ت��رى نف�سه��ا يف املا�ضي �أكرث مما ترى نف�سها يف احلا�رض ،ويف الوهم
�أك�ثر مما يف اخلي��ال ،ويف ال�رصاع م��ع آ
الخرين �أكرث مم��ا يف الوفاق
معه��م ،ه��ذه أالم��ة تع��زل نف�سها ع��ن الع�رص وع��ن �أهله وع��ن �أ�سئلته
وقوانين��ه ،وال ت�ستطي��ع �أن تك��ون مع آ
الخري��ن يف ق�ضاياهم العادلة،
وتعج��ز عن �إقناعهم بعدالة ق�ضاياها ،بل ه��ي تت أ�خر حتى يف الدفاع
عن نف�سها. وق��د ي�سبقها آ
الخرون يف ذلك ،ويتولون الدفاع عنها وهي
�ساكتة �ساكنة �سادرة يف �صمتها وال مباالتها ،ألنهم تربوا يف ثقافات
الن�سان واح��د ،فحقوقه واحدة ،واملعايري التي
وجمتمع��ات ت ؤ�من ب أ�ن إ
يجب االحتكام لها يف العامل كله واحدة كذلك.
لق��د كان يجب علينا نحن العرب �أن نقف يف وجه املذابح التي راح
�ضحيته��ا مليون من الرج��ال والن�ساء أ
والطف��ال يف رواندا ،كما وقف
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يف وجهه��ا مالي�ين الب�رش يف العامل ،وكما يقف��ون آ
الن يف وجه بو�ش
و�أعوان��ه الذين ي�سع��ون لتكرار هذه املذابح يف الع��راق ،لكننا مل نفعل.
و�أقرب من ذلك و�أوجب �أن نقف يف وجه ال�سيا�سات العرقية أ
وال�ساليب
الوح�شية التي اتبعتها بع�ض النظم العربية مع بع�ض أالقليات القومية،
لكنن��ا مل نفعل �أي�ض��ا ،ألن ثقافتنا مل تتخل�ص متاما م��ن �آثار الع�صور
الو�سط��ي ،أ
ولن معلوماتن��ا يف معظم أالحوال ناق�ص��ة �أو خملوطة مبا
ي�ضللنا ومينعنا من ر ؤ�ية احلقائق املو�ضوعية ،واتخاذ املوقف ال�صحيح،
ف�ضال عن �سبب �آخر ال يقل �أهمية ،وهو افتقار احلركة الثقافية العربية
للتنظي��م الدميقراط��ي امل�ستقل القادر عل��ى متثيله��ا وتوجيهها� ،سواء
يف املج��ال الثق��ايف �أو يف املجاالت أالخ��رى ال�سيا�سية واالجتماعية.
وكم��ا يج��د املثقف��ون الع��رب �أنف�سهم معزول�ين عن الع��امل اخلارجي،
يجدون �أنف�سهم معزولني بني ذويهم يف داخل بالدهم ،وهذا ما ك�شفت
عنه حركتهم يف مواجهة العدوان أالمريكي املتوقع على العراق.
املثقف��ون الع��رب معزول��ون ع��ن اجلماه�ير عزلتهم ع��ن ال�سلطات
احلاكم��ة. فاجلماه�ير العربي��ة تتح��رك آ
الن �إن حترك��ت بت أ�ث�يرات
عاطفي��ة وم�شاع��ر مكبوتة ال يحكمها فك��ر �سيا�سي نا�ض��ج� ،أو �أهداف
حم��ددة� ،أو منطق مفه��وم. وال�سلطات العربية احلاكم��ة لها ح�ساباتها
القليمي��ة ،و�سيا�ساته��ا املعلن��ة و�إيعازاته��ا
العملي��ة ،و�رصاعاته��ا إ
اخلفي�� ة. واملثقف��ون الع��رب و�إن مت�سح��وا بهذا اجلانب م��رة وباجلانب
آ
الخ��ر مرت�ين ال يح�سب��ون يف ال�سلط��ة ،وال يح�سب��ون يف اجلماه�ير.
وم��ن الطبيعي �أن يكون موقف املثقف العرب��ي �إزاء ال�رضبة أالمريكية
املتوقع��ة ه��و رف�ضه��ا و�إدانته��ا .واحليلول��ة ب�ين أالمري��كان ،و�أن
ينجح��وا يف احل�ص��ول عل��ى م��ا ي�سع��ون للح�ص��ول علي��ه م��ن ت أ�يي��د
عامل��ي ي�برر له��م توجيهها بالفع��ل ،فهذا ه��و واجب املثق��ف العربي
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بو�صف��ه مواطنا عربيا ،وهو واجبه �أي�ضا بو�صف��ه مثقفا. ألن ال�رضبة
أالمريكي��ة املتوقع��ة ع��دوان �ص��ارخ عل��ى كل القي��م أالخالقي��ة التي
يج��ب عل��ى املثقفني �أن يدافعوا عنه��ا مهما تكن انتماءاته��م الوطنية.
وقد ر�أينا كيف يقف آ
الن الع�رشات واملئات من مثقفي العامل �ضد هذه
احل��رب املتوقعة ،وكيف يدينون الوالي��ات املتحدة ،ويحذرون بالدهم
وزعماءه��م من االن�سي��اق وراء �سيا�ساتها ال�رشي��رة. روائيون ،وكتاب
م�رسح ،و�شع��راء ،ومغنون من بريطانيا ،و�أملاني��ا ،وفرن�سا ،و�أ�سبانيا،
وم��ن الوالي��ات املتح��دة ذاتها يكتبون �ض��د احلرب ،ويغن��ون لل�سالم،
ويقف��ون مرتا�ص�ين يف مقدمة املظاه��رات احلا�شدة الت��ي انتظم فيها
الب��شر باملاليني ين��ددون بال�سيا�س��ة أالمريكية ،ويرفع��ون �أ�صواتهم
�ض��د الزعم��اء أالمريكي�ين و�أطماعه��م يف ال�رشق أالو�س��ط ويف العامل.
ويف ظن��ي �أن مب��ادرات املثقف�ين أالوروبيني أ
والمريكي�ين من �أمثال
الكات��ب امل�رسحي الربيطاين هارولد بن�تر ،والروائي أال�سباين خافيري
ماريا���س ،وال�شاعر أالمريكي �سام هامي��ل يف ظني �أن مبادرات ه ؤ�الء
ه��ي الت��ي �أيقظ��ت املثقف�ين الع��رب ،و�أ�شعرته��م بالتق�ص�ير واخلجل،
و�أخرجته��م م��ن عزلتهم ،ودفعته��م �إىل �أن يرفعوا هم �أي�ض��ا �أ�صواتهم،
ولو كانوا مت أ�خرين ،ولو بدوا مقلدين �أو حمرجني!
ولق��د ر�أينا هارولد بنرت الذي ظ��ل طوال العام املا�ضي حمتجزا يف
�أح��د م�ست�شفيات �إجنل�ترا ليعالج من ال�رسطان ر�أين��اه ينه�ض وهو يف
ال�سبعني من عمره ليندد باحلرب يف ق�صيدة ق�صرية ك أ�نها �رصخة رعب
ي�صور فيها جنود اليانكي ،تتار الع�رص احلديث ،وقد انطلقوا يف �أرجاء
الع��امل الوا�س��ع مبواكبهم امل�سلحة ين�رشون املوت حي��ث حلوا والدمار!
ور�أين��ا خافي�ير ماريا���س يفن��د احلج��ة الت��ي زع��م فيه��ا أالمري��كان
�أنه��م يحارب��ون ديكتاتوري��ة �ص��دام ح�س�ين. يق��ول الكات��ب

86
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

أال�سب��اين "�إن ن�ص��ف طغ��اة الع��امل عل��ى أالق��ل �صناع��ة �أمريكي��ة! "
و�أخ�يراً ر�أين��ا كيف حتول احلف��ل ال�سنوي الذي �أقامته �أوب��را فيينا �إىل
مظاهرة �ضد احلرب و�ضد القي�رصية أالمريكية اجلديدة!
وال ج��دال يف �أن البي��ان ال��ذي وقعه ع��دد من املثقف�ين ال�سوريني
واللبناني�ين وامل�رصيني أ
والتراك ،ودعوا في��ه �صدام ح�سني الذي كان
حكم��ه خالل ثالثة عقود كابو�سا على الع��راق وعلى العامل العربي �إىل
تق��دمي ا�ستقالت��ه ،تفاديا حلرب تهدد املنطقة و�أهله��ا بكارثة ،ومتهيدا
إلقام��ة نظام دميقراطي يف العراق حتت رعاية أالمم املتحدة ،ال جدال
يف �أن اله��دف املق�ص��ود من هذا البيان الذي وقع��ه مثقفون معروفون
منه��م �إدوارد �سعي��د ،هو جتنيب الع��راق واملنطقة كله��ا ويالت احلرب
القادم ة. لكن دعوة �صدام ح�سني لال�ستقالة بدت وك أ�نها ت�صديق �ضمني
للكذبة أالمريكية التي زعمت �أن الدميقراطية هي الهدف الذي ي�سعى له
أالمري��كان م��ن توجيه ال�رضب��ة ،ولي�س ال�سيطرة عل��ى منابع البرتول،
ولي�س م�ساندة �إ�رسائيل ومتكينها من حتقيق �أهدافها التو�سعية.
ولو �أن املثقفني العرب الذين وقعوا على هذا البيان كانوا قد �سبقوا
أالمري��كان �إىل نق��د النظام العراق��ي ومعار�ضته ل��كان بيانهم أالخري
تعب�يرا عن موق��ف مبدئي نابع م��ن �إميانهم بالدميقراطي��ة والتزامهم
أالخالقي بالدفاع عنها.
�صحي��ح �أن �أحدا ال ي�ستطيع نف��ي التهمة عن �صدام ح�سني ونظامه،
لك��ن حديث أالمريكان عن ديكتاتوريت��ه ال يعدو يف �أح�سن أالحوال �أن
يكون كلمة حق يراد بها باطل. ف إ�ذا تبنى بع�ض املثقفني العرب التهمة
ورددوها بعد أالمريكان ،فنحن ال ن�ستطيع �أن نكذبهم ألن التهمة ثابتة،
لكننا �سن�شك يف قدرتهم على الت أ�ثري.
ه��ذا هو امل�� أ�زق ال��ذي وجد ه�� ؤ�الء املثقف��ون �أنف�سهم في��ه. فهم ال
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ي�ستطيع��ون �أن يدافعوا عن �صدام ح�سني ونظامه الدموي ،وال ي�رشفهم
�أن يكون��وا �أدوات يف احل��رب أالمريكية املعلنة علي��ه .لكنه لي�س م أ�زق
فريق دون فريق. �إنه م أ�زقنا جميعا!

om

ob
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كلمة هادئة يف ا�شتباك عنيف
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�أرج��و �أن تكون الفر�صة مازالت متاحة لكلم��ة هادئة يف اال�شتباك
العني��ف القائم منذ أال�سبوع املا�ضي بني أال�ستاذ فاروق ح�سني وزير
الثقافة ،وبني املثقفني امل�رصيني الذي �آملتهم الطريقة التي عالج بها
الوزي��ر ما �أثري حول من�ش��ورات الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،وما قيل
عن امل�شاهد اجلن�سية التي ظهرت يف بع�ض الروايات.
وكان الوزي��ر ق��د علم �أن بع���ض �أع�ضاء جمل���س ال�شعب املح�سوبني
عل��ى االجتاه��ات الديني��ة املتطرفة قد تقدم��وا بطلب مل�ساءل��ة الوزير
ورئي���س الوزراء يف جمل�س ال�شعب عما اعتربوه خد� ًشا للحياء يف ثالث
رواي��ات �أ�صدرته��ا الهيئ��ة العامة لق�ص��ور الثقافة يف ال�شه��ور الثالثة
أالخ�يرة ،ويب��دو �أن الوزي��ر ق��د وج��د يف الروايات املذك��ورة ما ميكن
�أن يت�سب��ب يف �إحراج��ه ،فطلب التحقي��ق مع امل�سئولني ع��ن الن�رش يف
الهيئ��ة ،و�أ�ص��در قراراً ب�سح��ب الروايات املتهم��ة ،ثم �أ�صدر ق��راراً �آخر
ب إ�عف��اء امل�سئولني عن ن�رشها م��ن وظائفهم ،وهم أال�سات��ذة :على �أبو
�ش��ادي رئي�س الهيئ��ة ،والروائي حممد الب�ساطي امل�سئ��ول عن ال�سل�سلة
الت��ي ظهرت فيها الروايات ،وجرج�س �شكري مدير التحرير ،و�أحمد عبد
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الرازق �أبو العال امل�رشف على �إدارة الن�رش ،وحممد ك�شيك �أمينها العام.
الجراءات العنيفة كان ال بد �أن تثري ،ردودا عنيفة متثلت يف
وه��ذه إ
البيان احلاد الذي وقعه عدد من الكتاب والفنانني امل�رصيني ،واحتجوا
البداع ،وعن الذين
في��ه ب�شدة على ق��رارات الوزير ،ودافعوا عن حري��ة إ
�أقيل��وا ب�سببها من العامل�ين يف الهيئة العامة لق�ص��ور الثقافة ،ودعوا
غريه��م من املثقف�ين امل�رصيني والع��رب �إىل مقاطعة ن�ش��اط الوزارة،
وع��دم اال�ش�تراك يف �أعم��ال ال��دورة املقبل��ة ملعر�ض القاه��رة الدويل
للكتاب.
وق��د كان مل��ا ح��دث �أ�ص��داء وا�سع��ة تناقلته��ا ال�صح��ف ،وتابعها
املثقف��ون امل�رصي��ون والع��رب ،ومنهم ال�شاع��ران أال�ست��اذان حممود
دروي���ش ،وممدوح ع��دوان اللذان ات�صال بي هاتفيا م��ن عمان ودم�شق
ي�س�� أ�الن الن�صيحة ،هل يلبيان الدعوة التي وجهت �إليهما للم�شاركة يف
�أم�سيات معر�ض الكتاب �أم يعتذران؟
الجراءات التي حاول بها أال�ستاذ فاروق ح�سني
�أري��د �أن �أق��ول �إن إ
�أن يتجنب الوقوع يف احلرج الذي توقع �أن يلقاه على �أيدي املتاجرين
بالدي��ن� ،أوقعته يف ح��رج �أكرب ،ودفعته وهو الفن��ان املثقف امل�ستنري
التخ��اذ �إجراءات تتناق�ض م��ع الفن والثقافة واال�ستن��ارة ،وت ؤ�دي �إىل
ه��ذا ال�شقاق الذي حدث بينه وبني املثقفني امل�رصيني ،فلم ي�ستفد منه
�إال املتاج��رون بالدين الذين �رضبوا املثقفني بالوزير ،و�رضبوا الوزير
باملثقف�ين ،ووقف��وا يتفرجون عل��ى اجلميع وهم يت�ساقط��ون ،دون �أن
يتكب��دوا ه��م يف هذا الن�رص ال�سهل ما تكبدوه يف املعركة ال�سابقة التي
�أداروه��ا حول رواي��ة "وليمة ألع�ش��اب البحر" ،ف��دارت الدوائر عليهم،
وخ��سروا فيها �أكرث مما ربحوا ،ألن املثقفني امل�رصيني ومعهم فاروق
ح�سن��ي واجهوهم جماعة متحدة مت�ضامن��ة تدافع عن العقل واحلرية،
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وتندد باخلرافة والطغيان.
م��ا الذي ح��دث �إذن حتى ت�صدع��ت وحدة املثقف�ين امل�رصيني يف
مواجهة قوى الظالم؟
الحاطة الذي تقدم
الجاب��ة احلا�رضة �أو ال�سبب املبا�رش هو طل��ب إ
إ
ب��ه �أع�ضاء اجلماعات الديني��ة ،وكان يف حقيقته اتهاما موجها لوزير
الثقاف��ة وللحكومة كلها بالتفري��ط يف حماية القيم أالخالقية ،و�إنفاق
امل��ال العام يف �إ�ص��دار كتب ت�شي��ع الفاح�شة وتخد�ش احلي��اء �إىل �آخر
ه��ذه النغم��ات الباكية املولولة التي ما فتئ��ت ترددها هذه اجلماعات
ال�رشي��رة امللوث��ة أالي��دي بدم��اء أالبرياء ،تخ��دع بها ال�س��ذج وتركب
به��ا �إىل ال�سلط��ة ظه��ور الغوغاء  ،ونح��ن نعي�ش يف من��اخ ي�سمح لهذه
اجلماع��ات باحلركة وميكنها من �إث��ارة العواط��ف ،وممار�سة ال�ضغط،
وابت��زاز امل�سئولني ،و�إ�شاعة القلق واخلوف من خالل ال�صحف واملنابر
احلزبي��ة الت��ي يت�س�ترون وراءها ،وي�رضب��ون ب�سيوفه��ا ،والتغلغل يف
م ؤ��س�سات التعليم والنقابات املهنية.
ونح��ن نذكر جرائم االغتي��ال التي تعر�ض له��ا ال�سا�سة واملثقفون
ورج��ال أالم��ن ،ونذك��ر املذاب��ح الت��ي تعر���ض له��ا ال�سي��اح ،ونذك��ر
املح��اوالت الدنيئة املتوا�صل��ة إل�شعال الفتنة الطائفي��ة ،فلو كنت يف
م��كان أال�ستاذ ف��اروق ح�سني ل�شعرت مثله باخل��وف والقلق ،وحاولت
�أن �أجتن��ب االق�تراب م��ن الف��خ ،ال��ذي ن�صبت��ه يل ه��ذه اجلماعات يف
جمل�س ال�شعب ،خا�صة �إذا كنت قد رجعت �إىل الروايات املتهمة بالفح�ش
والثارة اجلن�سية ،فوجدت فيها ما ميكن اال�ستناد �إليه يف ت أ�ييد التهمة،
إ
ف�ض ًال عن �أن املناق�شة يف جمل�س ال�شعب �ستدور� ،إذا دارت ،بني �أع�ضاء
مل يق��رءوا هذه الن�صو�ص ،ورمبا كان معظمهم بعيداً عن القراءة ب�شكل
الحاطة عبارة �أو
ع��ام ،فيكف��ي �أن يلقى عليهم زميلهم املتقدم بطل��ب إ
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�أك�ثر من تلك العبارات املك�شوفة التي تت�ضمنها الروايات الثالث ليجد
الوزير نف�سه وحيداً متاما يف املجل�س عاجزاً عن ك�سب الثقة.
�صحي��ح �أن الوزي��ر واجه ه��ذا املوقف ذاته مرات م��ن قبل ،فناق�ش
�أع�ض��اء املجل�س بكفاءة ورد عليهم بثق��ة ،وخرج منت�رصاً حلرية الر�أي
ولنف�س��ه ،حدث هذا عندما وقف �شخ���ص يدعى جالل غريب يف جمل�س
ال�شع��ب يلوح مبجلة "�إبداع" التي ت�صدر ع��ن وزارة الثقافة منددا بها،
ألنه��ا وهي املجلة الت��ي ت�صدر يف بلد أالزه��ر ال�رشيف ،ن�رشت �صورة
للوح��ة الفن��ان النم�س��اوي ال�شه�ير جو�ست��اف كلمي��ت "�آدم وح��واء"
فاعتربه��ا ه��ذا ال�سي��د الذي وقف يل��وح باملجل��ة �صورة خليع��ة ،ألن
الر�س��ام �ص��ور �أبانا �آدم و�أمنا ح��واء عاريني متاما! وق��د �سخر فاروق
ح�سن��ي من ه��ذا النائب امل�سكني ،و�أخذ ي�رشح ل��ه الفرق بني العري يف
الفن والعري يف الواقع ،وبني اجل�سد العاري يف اللوحة واجل�سد العاري
يف ال�رسير.
كل �ش��ئ يف الف��ن يتخل���ص من ماديت��ه ويتحول �إىل فك��رة ،والذي
يظ��ن �أن املر�أة العارية الت��ي ر�سمها حممود �سعيد امر�أة حقيقية �ساذج
خمتل .وهكذا نفرق �أي� ًضا بني اجلن�س املقبول يف العمل أالدبي واجلن�س
املرفو���ض .اجلن���س املقبول ه��و اجلن�س الذي مت��ت �صياغته يف العمل
أالدب��ي ف أ��صبح عن�رصاً من عنا��صره داخال يف ن�سيجه ال ينف�صل عنه
وال يفه��م �إال يف عالقت��ه ببقي��ة العنا��صر� .أما اجلن���س املرفو�ض فهو
اجلن�س الذي يقدم كما هو �سعيا وراء �إثارة أالغرار املحرومني واقتنا�ص
نقودهم!
وكم��ا واجه الوزير هذا املوقف عندما تعر�ض جمل�س ال�شعب ملجلة
"�إب��داع" واجه��ه عندما تعر���ض املجل�س لرواية حي��در حيدر "وليمة
بال�ساءة �إىل امل�شاعر
ألع�ش��اب البحر" التي اتهمتها �صحيفة "ال�شعب" إ
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الديني��ة ،وت�سببت يف وق��وع احلوادث امل ؤ��سفة الت��ي وقعت يف جامعة
أالزه��ر .ويف ه��ذه املواجه��ات املتوالية داف��ع فاروق ح�سن��ي بكفاءة
وثق��ة عن حرية التفكري والتعبري .فلم��اذا تراجع هذه املرة �أمام طالب
الحاطة ،و�أمر مب�صادرة الروايات الثالث و�إعفاء امل�سئولني عن ن�رشها
إ
من وظائفهم؟
اجلواب �أن املوقف هذه املرة خمتلف عن املواقف ال�سابقة .لقد كان
لا على فاروق ح�سن��ي �أن يدفع تهمة الفح�ش ع��ن لوحة جو�ستاف
�سه� ً
كلمي��ت ويك�شف ع��ن جهل الذين �أل�صقوه��ا بها .وكذل��ك كان �سه ًال �أن
يقف املوق��ف الذي وقفه �أثناء مناق�شة رواي��ة "وليمة ألع�شاب البحر"
فقد تبني للجميع �أن املق�صود بال�ضجة التي �أثريت حولها لي�س �إحراج
وزي��ر الثقافة وحده ،و�إمن��ا زعزعة النظام و�إث��ارة الفو�ضى يف البالد.
ومن هنا كانت مواجهة مثريي ال�شغب عامة �شاملة فلم يتحمل فاروق
ح�سن��ي عبئها مبفرده ،على العك�س مما ح��دث يف أالزمة أالخرية التي
يبدو �أنه وجد نف�سه وحيداً فيها ،ورمبا قر�أ الن�صو�ص املتهمة بالفح�ش
�أو قر�أ بع�ضها فر�أى فيها فح�شا بالفعل ،ورمبا وجد �أنها مل تكن ت�ستحق
الن��شر  ،و�أن الذي��ن �سمحوا بن�رشها مل ي ؤ�دوا واجبهم ،ورمبا اعتقد �أنهم
ق�ص��دوا �إحراج��ه وت آ�مروا علي��ه ،فقرر �أن ي�صادره��ا ،و�أن يتخل�ص من
امل�سئول�ين عن ن�رشه��ا ليتجنب احلرج الذي كان �سيج��د فيه نف�سه يف
جمل���س ال�شعب ،وه��و منطق ن�ستطيع جميع��ا �أن نفهمه ون�ستطيع حتى
�أن نت�ساءل مع��ه عن أال�سباب التي حتمت �إ�صدار هذه الروايات بالذات
متتابع��ة قبل �أن ته��د�أ ال�ضجة التي �أثريت حول رواية حيدر حيدر .لكن
الج��راءات التي اتخذه��ا أال�ستاذ ف��اروق ح�سني �إج��راءات عنيفة كنا
إ
نتمنى �أال يلج أ� �إليها �أبداً.
لق��د ا�ضطر فاروق ح�سني الوزي��ر �أن ي�ضحي بفاروق ح�سني الفنان
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امل�ستنري.
رمب��ا كانت الرواي��ات الثالث حمدودة القيمة ،ورمب��ا كانت رديئة،
لك��ن امل�ص��ادرة لي�س��ت دواء ناجع��ا لل��رداءة ،الق��راءة اجل��ادة والنقد
واملناق�شة هي الدواء الناجع.
ويف ه��ذه احلال��ة كان أال�ست��اذ ف��اروق ح�سن��ي ي�ستطي��ع �أن يعلن
يف جمل���س ال�شع��ب �أنه لي�س ناق��داً �أدبيا ،و�أن الذي��ن �سمحوا بن�رش هذه
الرواي��ات روائي��ون ونق��اد متخ�ص�ص��ون و�أن املعرت�ض�ين عل��ى هذه
الرواي��ات من �أع�ض��اء جمل�س ال�شعب لي�س��و نقاداً �أي�ض��اً ،ومع ذلك من
حقه��م �أن يقول��وا يف نقدها ما ي�ش�� ؤ
ا�ون على �أن ي�سلم��وا باملبد�أ الذي
يج��ب �أن ي�سل��م به اجلميع ،وه��و �أن احلكم على �أي عم��ل �أدبي ال ميكن
�أن يك��وم حكم ًا نهائي��اً ،ولي�ست له �إال قيمة ن�سبية ،و�أنه يقبل املناق�شة
واملراجع��ة والتجريح و�إعادة النظر ،و�أن ال�رضر الناجت عن �إ�صدار عمل
ردئ �أخ��ف بكثري من ال�رضر الناجت ع��ن م�صادرته ،فرمبا اكت�شفنا بعد
فوات أالوان �أننا قتلنا بهذه امل�صادرة موهبة حقيقية ،و�إن الفوز برواية
جيدة ي�ستحق حتمل اخل�سارة الناجتة عن ن�رش روايتني رديئتني.
ف�� إ�ذا كان الب��د م��ن �أن يتخذ الوزي��ر �إجراء يتجنب ب��ه احلرج الذي
الجراء الذي اتخذه م��ن قبل �أثناء
خ�ش��ى من��ه يف جمل�س ال�شعب ،فه��و إ
معاجلت��ه أ
للزم��ة التي ن�ش أ�ت ع��ن ن�رش رواية "وليم��ة ألع�شاب البحر"
وه��و �إحالة الروايات املتهمة �إىل جلنة م��ن النقاد امل�شهود لهم بالعلم
واخل�برة واملو�ضوعية لكتاب��ة تقرير فني عنها ي�ستن��د �إليه الوزير يف
اتخ��اذ الق��رار املنا�سب ،بدال م��ن �أن يجمع بني م�سئولي��ة اخلبري الفني
والوزي��ر امل�سئول .ولق��د كان أال�ستاذ فاروق ح�سن��ي ي�ستطيع ب إ�جراء
البداع التي تتعر�ض يف
حكيم من هذا النوع �أن يقف �إىل جانب حرية إ
بالدن��ا ملحن��ة حقيقي��ة كلنا �شه��ود عليه��ا ،و�أخ�شى ما نخ�ش��اه اليوم

94
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

الج��راءات العنيفة الت��ي جل أ� �إليها الوزير �شهي��ة �أعداء احلرية
�أن تث�ير إ
وت�شجعه��م عل��ى طل��ب املزيد حت��ى نلتفت ذات ي��وم فنج��د �أنف�سنا يف
الظالم ليل نهار.
وم��ن الظلم الب�ّي�نّ �أن ن أ�خذ امل�سئولني عن الن��شر يف الهيئة العامة
لق�صور الثقافة بكتاب �أو ثالثة كتب مل تعجبنا ،ونن�سى لهم ع�رشات من
�أف�ضل الكتب التي �صدرت عندنا خالل أالعوام القليلة املا�ضية.
و�سوف نوا�صل الدفاع عن حرية التفكر وحرية التعبري.
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من الكلمة �إىل القنبلة!
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�إذا كن��ا جادي��ن حقا يف �أن نعرف حقيقة م��ا نواجهه من م�شكالت
خط�يرة متفاقمة حتا�رصنا من كل اجله��ات ،وتفر�ض علينا البقاء يف
ع�صور اجلهال��ة واخلرافة والقهر وامل�سغب��ة� ،إذا كنا جادين يف معرفة
ه��ذه امل�ش��كالت ،ويف جتاوزها ،واالندفاع �إىل أالم��ام لنلحق بالع�رص
احلدي��ث الذي نعي�ش فيه ،ون أ�خذ بح�ضارته ،ونندمج يف حياته ،فعلينا
�أن نعي��د النظ��ر يف كثري من أالفكار أ
وال�سماء واملع��اين التي ن�سلم بها
دون قيد ،ونرددها دون تفكري ،ون�ستخدمها دون ت�س ؤ
ا�ل �أو مراجعة.
و�أنا �أوا�صل اليوم ما بد�أته قبل �أ�سبوعني ،و�أذكر مبا �سبق �أن �أ�رشت
�إلي��ه ،و�أ ؤ�كده ب إ��ضاءات جديدة من أالمثلة والتف�سريات واال�ستنتاجات.
ح�ين يهتف املنتمون لبع�ض اجلماعات املتطرفة :اهلل غايتنا ،والقر�آن
د�ستورن��ا ،والر�س��ول زعيمن��ا.. �إىل �آخ��ره فم��ا ال��ذي يق�صدون��ه به��ذه
العبارات املثرية؟
نعم� ،أن اهلل ب أ��سمائه احل�سنى ،و�صفاته املثلي هو الغاية التي ي�سعى
كل م ؤ�م��ن ألن يبلغه��ا� ،أو يقرتب منه��ا ،ويلتم�س فيها الن��ور ،والعدل،
والرحمة ،واملغفرة .لكن هذه هي غايتنا النهائية التي قال عنها رامي
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يف ترجمته البديعة للخيام:
�إن تف�صل القطرة من بحرها
ففي مداه منتهى �أمرها!
ونح��ن ال ن�ص��ل �إىل هذه الغاي��ة �إال عرب طريق طويل م��ن أالمنيات
والالم أ
آ
والحالم ،نقطعه مرحلة بعد مرحلة ،ونحقق فيه غاية بعد غاية.
فالغايات كثرية تتعدد بتعدد املطالب وتختلف باختالف الظروف.
الدي��ن يلب��ي حاجتن��ا للح��ق املطل��ق ،والع��دل املطل��ق ،وال�سعادة
املطلق�� ة. واملجتم��ع يلب��ي حاجتن��ا للت آ�خ��ي والت�ضام��ن والتب��ادل
والتع��اون .والدولة تلبي حاجتنا أ
والنتاج ،والدفاع
للمن ،وامل�ساواة ،إ
ع��ن حياتنا وم�صاحلنا امل�شرتك ة .فه��ل مييز املنتمون لتلك اجلماعات
املتطرف��ة يف هتافهم بني واجباتهم الديني��ة وواجباتهم الدنيوية؟ �أم
يخلطون خلطا ذريعا بني هذه وتلك ،ليتمل�صوا من �أداء ما يجب عليهم
�أن ي�� ؤ�دوه كمواطن�ين ،وليتج��اوزوا احلدود ال�سيا�سي��ة التي ال تعطيهم
�أك�ثر مما تعطي غريه��م ،وال ت�سمح له��م باغت�صاب ال�سلط��ة واالنفراد
به��ا ،ألنهم كما زعم��وا يتحدثون با�سم اهلل ،ويلبون ن��داء هو فوق نداء
أالم��ة ون��داء الوط��ن ،فيا لله��ول ،كم��ا كان يق��ول يو�سف ب��ك وهبي!
ب��ل ه��م ال يقنع��ون باغت�ص��اب ال�سلط��ة وحده��ا ،و�إمن��ا يتجاوزونها
الغت�صاب أالرواح ،واغتيال اخل�صوم. ف إ�ن كان منهم حمتالون كثريون
يفعل��ون ذل��ك عم��دا ،ويعرفون �أنه��م يجعل��ون الدين مطي��ة لال�ستئثار
بالدني��ا ،ف أ�كرث ه�� ؤ�الء املحتالني �أغرار خمدوع��ون ت�سحرهم الكلمات،
وت�ضللهم العبارات.
وم��ا يقال عن هذا ال�شعار أالول يقال عما يلي��ه. فالقر�آن د�ستور �أو
�رشيع��ة ،م��ا يف ذلك �ش��ك. لكنه �رشيعة ديني��ة و�أخالقية. �أم��ا الد�ستور
باملعن��ي املعروف املتداول فهو �رشيع��ة و�ضعية �أو قانون مدين ينظم
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حياتن��ا امل�شرتك��ة يف ه��ذه الدني��ا ،باعتبارنا مواطن�ين ال باعتبارنا
م ؤ�منني. ألننا نعي�ش يف وطن واحد ،دون �أن نتبع عقيدة دينية واحدة،
ففينا م�سلمون ،وفينا م�سيحيون ،وفينا غري ه ؤ�الء وه ؤ�الء.
وم��ا دامت العقائ��د خمتلفة ،والظروف تتغ�ير ،والدنيا تتطور فعلى
الد�سات�ير الت��ي حتكمه��ا �أن تك��ون �ص��ورة لها تتغ�ير مثله��ا ،وت�ساير
�أطواره��ا املتعاقبة .و�إذن فالبد �أن تك��ون خا�ضعة للب�رش تقبل احلذف
وال�ضاف��ة ،والتعدي��ل ،والت�صحي��ح حتى تلب��ي مطالبه��م ،وت�ستجيب
إ
حلاجاته��م ،وهذا ما يتعار�ض مع قدا�س��ة الكتب ال�سماوية التي ينبغي
�أال متت��د �إليه��ا يد بتعديل �أو حتريف .و�إذن فيجب �أن يظل القر�آن الكرمي
ب�ش�يرا ونذيرا ،وداعيا �إىل اهلل ب إ�ذنه و�رساجا من�يرا ،و�أن يظل الد�ستور
قانون��ا دنيوي��ا يقبل التغي�ير والتعديل ،ب�رشط �أال نقلب��ه كل يوم ر�أ�سا
علي عقب �أو ظهرا لبطن ،حتى نر�ضي هذه الفئة� ،أو نتجنب �إغ�ضاب هذا
احلاك��م ،فنبتذل الد�ستور ابتذاال ،ونحول��ه �إىل ثوب خلق كما كنا نفعل
م��ع ثياب �آبائن��ا نحن التالميذ الفق��راء .لقد كان الع��ام الدرا�سي يقبل
و�أيديه��م �أق��صر من �أن ت�شرتي لنا م��ا نحتاج �إليه م��ن مالب�س جديدة
مالئم��ة ،فتتفتق قرائحهم عن عب��اءات ت�صري بذالت ،وجالبيب تتحول
�إىل �صديريات ومعاطف.
وق��د ر�أينا ما تعر�ض له الد�ستور خ�لال أالعوام اخلم�سني املا�ضية
يف الب�لاد العربية كافة ،وم��ا جرى عليه من تغي�ير وتعديل ،وتق�صري
وتطوي��ل ،وت أ�جي��ل وتعطي��ل ،مم��ا مل يج��ر مثله عل��ى ثيابن��ا القدمية!
يج��ب �أن منيز متييزا وا�ضحا بني القان��ون الذي ينظم حياتنا الروحية
أ
والخالقية ،وهي يف جوهرها حياة فردية خا�صة ،ألنها تت�صل بالقلب
وال�ضمري ،وب�ين القانون الذي ينظم حياتن��ا ال�سيا�سية ،واالجتماعية،
وهي بطبيعتها حياة عامة م�شرتكة.
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�إن أالخ�لاق و�إن اختلف��ت مظاهره��ا وت أ�ث��رت أ
بالو�ض��اع
والتقالي��د ال�سائ��دة تع��ود �إىل جوه��ر ثاب��ت ال يتغ�ير ،فال�ص��دق يظل
�صدق��ا ،ويظ��ل منجي��ا ،والت�ضحي��ة تظ��ل ت�ضحية ،وتظ��ل نبيل��ة. �أما
امل�صال��ح العملي��ة وال�سيا�س��ات اليومي��ة فه��ي ال تفت�� أ� تتغ�ير ،وق��د
تنقل��ب �أو�ضاعه��ا وتذه��ب م��ن النقي���ض للنقي���ض. الي��وم ن�س��امل
م��ن كن��ا أ
بالم���س نحارب��ه ،ونخا�ص��م م��ن كن��ا ن�صادق��ه ونعانق��ه.
ويف ه��ذا ال�ض��وء نفه��م املعن��ى الكامن يف قوله��م والر�س��ول زعيمنا.
فمادامت الزعامة املق�صودة يف هذا الهتاف زعامة �سيا�سية ،فالر�سول
لن يكون زعيمهم �أبدا.
�إن زعام��ة أالنبي��اء حتى لو قدر لهم �أن ين�شئ��وا دوال كما حدث يف
ال�س�لام ،غري زعامة ال�سيا�سيني ،ألن الر�س��ول وهو ي�سري دفة احلكم ال
إ
ينطق عن الهوى ،و�إمنا هو وحي يوحي ،ف إ�ذا اختاره اهلل �إىل جواره فلن
يعو�ضه �أحد �أبدا.
ثم �إن القرن ال�سابع امليالدي الذي ظهرت فيه دولة الر�سول يختلف
كل االخت�لاف ع��ن الق��رن احل��ادي والع�رشين ال��ذي نعي�ش نح��ن فيه.
وي�ثرب يف ذل��ك العهد تختلف ع��ن م�رص يف هذه أالي��ام .وامل�رصيون
وال�سالم نف�سه
القدم��اء واملحدثون يختلفون عن املكيني واملدني�ين. إ
ال�س�لام يف ع�رص النبوة. واملطالب،
يف ه��ذا الع�رص يختلف كثريا عن إ
والو�ض��اع ،والظ��روف ،وامل�ش��كالت ،والفئات االجتماعي��ة أ
أ
والحزاب
ال�سيا�سي��ة ،والقوى والعالقات الدولية تختل��ف كلها �شكال ومو�ضوعا،
فكي��ف ميك��ن �أن تك��ون ال�سيا�سة ه��ي ال�سيا�س��ة ،وتك��ون الزعامة هي
الزعام��ة؟ ال مفر يف هذه احلالة من �أن يتقم�ص املر�شد العام �شخ�صية
الر�س��ول� ،أو يدع��ي �أن روح الر�س��ول حلت فيه كما يفع��ل بع�ض زعماء
ال�شيعة.
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ف�� إ�ن مل يجر ؤ� عل��ى �أن ي�رصح ملريديه ب أ�نه حل حمل النبي �أو �صار
وريثا �أو خليفة له ف�سوف يت�رسب هذا املعنى �ضمنيا �إىل املريدين ،حني
ي��رون �أن زعامة املر�شد املتحققة هي ال�ش��كل الوحيد الذي تتج�سد فيه
زعامة الر�سول التي يرفعون بها �أ�صواتهم دون �أن يت�صوروا معناها �أو
يفهم��وا مغزاها .والنتيجة �أن يتح��ول املر�شد �إىل رجل مقد�س ،وي�صبح
يف نظ��ر �أتباع��ه مع�صوما من اخلط أ� ،ف�لا يجر ؤ� �أحد عل��ي خمالفته �أو
مناق�شته ،و�أن يكون النظام ال�سيا�سي الذي يعدنا به ه ؤ�الء هو الطغيان
أال�س��ود املت�صل الذي فر�ضه على �آبائن��ا و�أجدادنا من حكموهم با�سم
وال�س�لام تارة �أخرى ،فانف��ردوا بال�سلط��ة ،و�أف�سدوا
امل�سيحي��ة تارة ،إ
الدين والدنيا معا.
والت�ضلي��ل ال ينح��صر يف ح��دود أاللف��اظ والعب��ارات الت��ي ترفع
به��ا هذه اجلماع��ات �أ�صواتها ،و�إمن��ا يتعداها �إىل ماعداه��ا من �ألفاظ
وعب��ارات �أخرى قد ال تك��ون متداولة أ
كالوىل ،لكنها ت�صطبغ ال حمالة
بال�صبغ��ة ذاته��ا ،وتكت�سب من املع��اين ما يتفق مع تل��ك املعاين التي
فر�ضتها هذه اجلماعات على الدين ،والزعامة ال�سيا�سية ،والد�ستور.
تدي�ين مظاهر احلي��اة كلها ،و�إعادة املجتم��ع �إىل ما كان عليه يف
الع�ص��ور الو�سط��ي. ال�سيا�س��ة ،واالقت�صاد ،وامل��ر�أة ،والرج��ل ،والر�أي،
والعقيدة ،والفكر والفن ،واللغة أ
والزياء ،وذلك عن طريق القانون النف�سي
ال��ذي ي�سميه العلماء قانون التداعي .أ
فالفكار ،والكلمات ،والت�رصفات
ت�ستدع��ي ما يرادفها� ،أو ي�شابهها� ،أو يق�ترن بها� ،أو يناق�ضها. ومادام
قائ��د اجلماعة املتطرف��ة قد �صار �أم�يرا فالكلم��ة امل�ستخدمة هنا عن
طريق التداعي لي�ست االنتخاب �أو االختيار و�إمنا البيعة.
واملري��دون ال يناق�ش��ون �أمريه��م طبع��ا وال يحا�سبون��ه ،ولكنه��م
يقبل��ون يده. وقد جنح ه ؤ�الء أ
لل�سف يف �أن يفر�ضوا م�صطلحاتهم على
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�أح��زاب �سيا�سية ،و�أجهزة �إع�لام �أ�صبحت ال تتحدث عن انتخاب رئي�س
اجلمهورية ،بل عن مبايعته .ونحن عن طريق التداعي مل نعد م�رصيني،
و�إمن��ا م�سلم��ون ون�ص��ارى. ونح��ن ال نحتك��م يف بالدن��ا للقانون ،بل
لل�رشع. أ
والمم أالخرى لي�ست �أمما �أخرى ،ولي�ست �أمما �أجنبية ،بل كفار.
وج��وازات ال�سفر لي�ست وثائق للتعريف بال�شخ�صية وبالبلد الذي يتبعه
حاملها ولكنها �صكوك �أمان.
ورج��ال ال�رشط��ة حمت�سب��و ن. وامل�سيحي��ون امل�رصي��ون لي�س��وا
مواطن�ين ،ولكنهم ذميو ن .وال�سياح م�ست أ�منون. والقتلة يدفعون الدية.
واملو�سيق��ى منكر. واملب��ادئ ال�سيا�سية احلديث��ة �أيديولوجيات فا�سقة
ملح��دة. أ
والزي��اء التي يرتديها ه ؤ�الء تنتمي للع�ص��ور التي تنتمي لها
هذه اللغة فهي حجاب ونقاب ،و�رسوال وجلباب!.
واخلط��ر ال يقف عند ه��ذا احلد. و�إمنا ينتقل عن طري��ق التداعي من
اللغة �إىل الفعل الذي ي�صبح فيه املوت �أمنية من �أ�سمى �أمانينا.
هكذا يتحول املتطرفون �إىل �إرهابيني!
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الكلمات فخاخ من�صوبة!
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�س أ�عي��د الق��ول و�أك��رره م��رة بعد مرة ،حت��ى يثب��ت يل �أين �أف�صحت
و�أو�ضح��ت ،و�أن م��ا قلت��ه يف جتديد اخلطاب ق��د فهم وعل��م ،و�إال ف أ�نا
ل�س��ت على يقني من �أننا و�صلن��ا �إىل �شئ نطمئن �إليه يف هذا املو�ضوع
اخلطري.
نحن نتحدث عن جتديد اخلطاب الديني ،ثم نظل حمبو�سني يف لغتنا
القدمي��ة ،مكبلني بفكرنا القدمي .نتحدث عن �رضورة التجديد و�رضورة
التطوي��ر ،ثم نتناول هذه امل�سائل �أو تلك من امل�سائل التي نحتاج فيها
للخط��اب اجلدي��د ،فال جندد وال نط��ور ،بل نردد ما كن��ا نقوله من قبل
ك أ�ننا �آالت تنطق مبا نق�ش على �سطحها من كلمات.
خ��ذ مثال كالمنا عن املر�أة وو�ضعها يف البيت وال�شارع ،والد�ستور،
والقانون ،واملجتمع.
الن�س��ان ،والعقل ،واملنطق ت ؤ�كد كلها
الد�ست��ور ،والقانون ،وحقوق إ
�أن امل�رصي�ين كلهم �سواء ،الرجال منهم والن�س��اء .لكننا ال نكاد نخطو
بعد ذل��ك ب�ضع خطوات حتى نتوقف وجلني مرتبك�ين �أمام الن�صو�ص
الدينية التي يتناق�ض معناها املبا�رش مع هذه امل�ساواة ،فننك�ص على

102
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

�أعقابن��ا ،ونر�ض��ى باالنتقا�ص من حقوق امل��ر�أة ونربر هذا االنتقا�ص
مب��ا ي�ستطيع اختالقه وتلفيقه فنناق���ض �أنف�سنا ،ويبقى احلال على ما
هو عليه ،ويظل اخلطاب هو اخلطاب.
نع��م .امل��ر�أة يف املجتمع��ات البدائية ن�ص��ف رجل؛ ألنه��ا يف هذه
املجتمع��ات ج�س��د فح�س��ب ،والرجل عق��ل وج�سد؛ أ
ولنه��ا حمرومة من
�أن تتعل��م ،حمروم��ة من �أن تعمل وتنتج ،حمرومة من �أن تفكر وتختار،
لكنها يف املجتمعات املتقدمة ال تختلف عن الرجل يف �شئ ،وال تق�رص
عنه يف اكت�ساب ف�ضيلة� ،أو �إدراك غاية .ف إ�ذا كان هناك فرق بني امر�أة
ورج��ل ،فهو بني ام��ر�أة بالذات ورجل بالذات ،ولي�س بني جن�س الرجال
وجن�س الن�ساء .هناك امر�أة جاهلة غبية .خفيفة فهى ال �شئ �أمام رجل
عاق��ل ذكي ر�صني ،وامر�أة �أخرى قوية فا�ضل��ة مثقفة ،فهى �أف�ضل من
�ألف رجل تافه ،وما �أكرث الرجال التافهني!.
لكنن��ا ن�صط��دم هن��ا بالن�صو�ص الت��ي ثبتت و�ضع امل��ر�أة املتدين،
ونحكم عليها بالبقاء فيه ،فماذا ن�صنع مع هذه الن�صو�ص؟
اجل��واب� .إم��ا �أن نفهمها مبعناه��ا احلريف ،و�إم��ا �أن نتحرر من هذا
املعنى احلريف ،ونفهمها بطريقة جديدة� ،أي بطريقة �أ�صح .فالن�ص �إما
�أن يتعل��ق بحقائق مطلقة ال تتغ�ير وال تتبدل ،فاحلكم الذي ن�ستخل�صه
منه يظ��ل ثابتا ال يت أ�ثر مبرور الزمن وال بتغري الظروف ،ك�شهادتنا �أن
ال �إل��ه �إال اهلل ،و�أن حمم��داً ر�سول اهلل� .أما الن�ص ال��ذي يتعلق باحلاالت
املتغ�يرة فاحلكم الذي ن�ستخل�ص��ه منها يتطور ويتغ�ير بتطور الزمن،
وتغري الظروف.
ال�سالم كانت �سلعة� ،أو لعبة� ،أو �سبية.
املر�أة يف اجلزيرة العربية قبل إ
وكان بو�س��ع الرجل �أن يقامر على امر�أت��ه فيخ�رسها كما خ�رس ال�شاعر
ع��روة بن ال��ورد زوجته يف مقام��رة .وكان بو�سع االب��ن البكر �أن يرث
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ال�س�لام املر�أة درجات من هذا الو�ضع
ن�س��اء �أبيه بعد وفاته .وقد رفع إ
ال�سالم
امل��زري .لكن الن�صو�ص الت��ي حررت املر�أة جزئيا عن��د ظهور إ
تقيده��ا آ
الن لو �أ�سقطنا الزم��ن من ح�سابنا وفهمناها مبعناها احلريف
الذي يفر�ضه اخلطاب القدمي فر�ضا� .أما �إذا جددنا خطابنا ف�سوف نفهم
الن�صو�ص الدينية التي تتعلق بهذا املو�ضوع �أو بغريه فهما �آخر.
ل��ن ن�سقط الزمن من ح�سابنا ،ألننا ل�سنا فاقدي الوعي ،أ
ولن و�ضع
امل��ر�أة آ
الن يختلف طبعا عن و�ضعها منذ �ألف عام .ف إ�ذا كانت الق�ضية
قد تغريت فالبد للحكم ال�صادر فيها �أن يتغري والق�ضية هى املر�أة التي
ال�سالم
كان��ت تعام��ل يف املجتمعات القدمي��ة ك أ�نها بهيم��ة ،فرفعها إ
�إىل مرتب��ة الب�رش ،و�أعطاها معظم حقوقها ،فمن املنطقي وقد �أ�صبحت
ال�سالم �أول من يتبنى
جدي��رة بامل�ساواة الكاملة مع الرجل �أن يك��ون إ
هذا املبد�أ ،ويعطي املر�أة حقوقها كاملة.
وامل��ر�أة مل تكن م�سئولة عن نف�سها من قبل ،فمن الطبيعي �أن يكون
ن�صيبه��ا يف املرياث ن�صف ن�صيب الرجل .ومل تكن م�سئولة عن غريها
من قبل ،فمن الطبيعي �أال تكلف مب�سئولية و�أن تعترب �شهادتها ناق�صة.
لك��ن ه��ذا الو�ضع تغ�ير آ
الن متام��ا ،فمن املنطق��ي �أن تتغ�ير قراءتنا
للن�صو�ص الدينية ،فنتفهمها بروحها وغاياتها ،ال بحروفها ومعانيها
املبا��شرة .ولي���س م��ن املعق��ول اليوم ،وق��د �أ�صبح��ت امل��ر�أة �أ�ستاذة،
وقا�ضي��ة ،ونائبة يف الربملان ،ووزي��رة �أن تقدر �شهادتها يف املحاكم
بن�ص��ف �شهادة ،على حني تعترب �شهادة الرجل ولو كان جاهال طائ�شا
�أميا �شهادة كاملة.
ونح��ن نرى بعد ذلك �أن أالح��كام املوروثة التي نطبقها على املر�أة
مل جتعل املر�أة �أف�ضل� ،أو �أرقى� ،أو �أعف� ،أو �أ�سعد مما هى يف البالد التي
�س��اوت بينها وبني الرجل يف كل �ش��ئ .فعلينا �أن نعيد النظر يف فهمنا
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مل��ا يتعلق بامل��ر�أة من ن�صو�ص ،ونراجع ما تركه لن��ا الفقهاء القدماء
م��ن تف�سريات و�أح��كام مل تعد تتف��ق آ
ال�س�لام ،وتكرميه
الن و�إن�سانية إ
للكائ��ن الب��شري ،واحرتامه حلريت��ه ،وحر�صه على �سعادت��ه .وهذا هو
اخلطاب اجلديد.
اخلط��اب اجلديد ال ي�سقط الزمن من ح�ساب��ه ،وينظر ملقا�صد الن�ص
بالن�سان قب��ل �أن يهتم ب أ�ي �شئ �آخر.
وال يقي��د نف�س��ه بعباراته ،ويهتم إ
�إنه باخت�صار ثورة جذرية �شاملة على اخلطاب القدمي.
اخلطاب القدمي �إذعان وت�سليم ،واخلطاب اجلديد بحث ونقد وم�ساءلة
وحماكمة .واخلطاب القدمي �شكل ومظهر ،واخلطاب اجلديد فكر وجوهر.
واخلط��اب القدمي مو�صول بالن�صو�ص القدمي��ة وحدها ،مقطوع ال�صلة
بالواق��ع يخا�صم احلي��اة ،ويفر�ض نف�س��ه عليها ،فال يلب��ي حاجة من
حاجاته��ا ،وال ي�ص��دق م��ع حقيقة م��ن حقائقها� ،أما اخلط��اب اجلديد
فاحلياة بثوابتها ومتغرياتها هى مرجعه أالول و�شاهده الذي يقف �إىل
جانبه وي ؤ�كد �صدقه.
اخلط��اب �إذن لي�س جمرد ترجمة حماي��دة أ
للفكار ،ولكنه منهج يف
التفكري� ،أو �أنه عملية عقلية معقدة منظمة تنظيما منطقيا ،ومركبة من
عدة عمليات جزئية تتمثل يف �سل�سلة من أاللفاظ والق�ضايا التي يرتبط
بع�ضها ببع�ض.
وكما �أن اخلطاب ت أ�ليف معقد مركب ،فقراءة اخلطاب ال تقل تعقيدا
وتركيب��ا –�أق�ص��د القراءة ال�صحيح��ة التي نحلل به��ا اخلطاب ونفهمه
ون ؤ�ول��ه لن�ض��ع �أيدينا على ما فيه من �أف��كار ال تنف�صل عن الكالم ،وال
توجد م�ستقلة عنه ،كما ال يوجد كالم جمرد من أالفكار.
لك��ن الفكرة ال تقدم نف�سها دائم��ا بب�ساطة �أو ب�رصاحة ،ألنها لي�ست
دائم��ا وا�ضح��ة �أو بريئة �أو مو�ضوعي��ة ،و�إمنا ه��ى يف معظم أالحيان
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ملتب�س��ة مغر�ضة خمتلطة مبا يعتم��ل يف نفو�سنا من رغبات وخماوف
وو�ساو���س وذكريات وكوابح نعي بع�ضها ونتجاهل �أكرثها ،ونعرب عن
ه��ذا كله يف اخلطاب ال��ذي ي�ستطيع �أن يف�صح ع��ن كل �شئ ،الت�رصيح،
والتلميح ،واملنطوق به وامل�سكوت عنه ب�رشط واحد هو �أن نح�سن قراءة
اخلطاب ،وندرك �أنه يخفى ويعلن ،ويكتم ويبوح.
ه��ذا الفه��م اجلديد لوظيف��ة اللغة هو م��ا نق�صده ح�ين نتحدث عن
خطاب جديد يختلف اختالفا جذريا عن اخلطاب القدمي.
�إنن��ا ،ح�ين منيز بني اخلطاب�ين ،ال منيز بني طريقت�ين يف التعبري،
ولك��ن مني��ز بني طريقت�ين يف فه��م ال��كالم .وهك��ذا ن�ستطي��ع �أن نقر�أ
الن�صو�ص القدمية قراءة جديدة تك�شف �أعماقها وتف�ضح �أ�رسارها ،كما
ن�ستطي��ع �أن نقر�أ الن�صو�ص اجلديدة قراءة قدمية ت�ضللنا وال تف�صح �إال
عن القليل.
كث�ير مم��ا يكتب ويقال يف ه��ذه أالي��ام يخدرنا ،ويقت��ل �إح�سا�سنا
الن .أ
بالزمن ،ويوهمنا �أن ما حدث قبل �ألف عام ميكن �أن يتكرر آ
ولننا
نخج��ل من تخلفنا وعجزنا عن اللح��اق آ
بالخرين ن�صبح فري�سة �سهلة
له��ذا اخلطاب اخل��ادع فن�صدقه ،ونتحم�س لوع��وده الكاذبة ،ونتجاهل
م��ا ق��د يراودنا من ال�شك في��ه ،و�إن ا�ستطاع بع�ضن��ا �أن يقاوم ال�ضعف
ويكت�شف اخلديعة ،ويدرك �أنه حديث خرافة ،وت�ضليل يف ت�ضليل.
لكن هذه لي�ست جمرد �شجاعة� .إنها قدرة على الفهم وك�شف العيوب
والثغرات .فالكلمات قد ت�ستعمل بعك�س معناها .ورمبا حتولت كل كلمة
�إىل فخ من�صوب.
عندم��ا يحدثوننا عن البيعة وه��م يدعوننا ملمار�سة الدميقراطية ال
يقعون يف �سهو ،وال ي�ستخدمون هذه الكلمة حبا يف الرتاث ،بل ي�سعون
الذعان
�إىل �إخراجن��ا م��ن جم��ال االختي��ار احل��ر ليدخلونا يف دائ��رة إ
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والت�سلي��م .فالبيع��ة وهى ت�شري يف أال�صل �إىل �شكل م��ن �أ�شكال التعاقد
واالختي��ار امل�رشوط حتول��ت يف املمار�سة التاريخي��ة �إىل قهر �رصيح
ال حري��ة في��ه وال اختيار .فاحلاك��م يفر�ض نف�س��ه �أوال ،وي�ستويل على
ال�سلط��ة بالقوة كما فع��ل املعز حني دخل م�رص فاحت��ا ف�س أ�له العلماء
امل�رصي��ون عن ح�سب��ه ون�سبه ،ف أ�خرج �سيفه وقال ه��ذا ح�سبي! ثم نرث
عليه��م دنانريه الذهبي��ة وقال هذا ن�سبي؟! وه��و �إذن مل ي أ�ت �إىل م�رص
لري�شح نف�سه يف االنتخابات ،ولكن ليبايعه �أهلها .املذعنون لهم ذهبه،
ولي�س للمعار�ضني �إال �رضب أالعناق!
هكذا خرجت الكلمة من معناها أال�صلي ،فلم تعد تدل على التعاقد،
الذعان
والذعان .ولكي نخرج من هذا إ
ب��ل �أ�صبحت تدل على الت�سلي��م إ
يج��ب �أن نفهم هذه اللغة امللتب�سة ،ونكت�ش��ف حقيقة املعنى املق�صود.
بعبارة �أخرى يجب �أن جندد اخلطاب الثقايف!
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لي�ست أ�خطاء لغوية!
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نح��ن ن�سته�ين باللغ��ة ،ون�س��يء ا�ستعماله��ا ،وال ننتب��ه خلطره��ا،
ومعن��ى ه��ذا �أننا ال ن��رى ،وال نفكر ،وال مني��ز بني ال�ش��يء و�شبيهه� ،أو
بني الفكرة ونقي�ضها .ولهذا ي�سهل على الدجالني وامل�شعوذين والطغاة
ووزرائه��م وكتابهم �أن يخدعونا وي�ضللونا ،وي�سوقونا �إىل الكارثة بعد
الكارث��ة ،ونح��ن نتبعهم ،ونن�ساق وراءهم ،ونلدغ م��ن اجلحر ذاته بدل
امل��رة مرات ،ألننا ال ننتفع بالدر�س ،وال ن�ستخل�ص العربة ،وال نحا�سب
�أنف�سنا ،وال نحا�سب غرينا.
حني ا�ست��وىل �ضباط اجلي�ش على ال�سلط��ة مل ي�سموا عملهم انقالبا،
كم��ا كان يج��ب عليه��م �أن يفعل��وا لو �أنه��م كان��وا يحرتم��ون اللغة �أو
يحرتمون املتحدثني بها ،ولكنهم �سموه حركة!
ويبدو �أنهم وجدوا بعد ذلك �أن احلركة كلمة حمايدة ال تف�صح عن معنى
وا�ضح �أو اجتاه حمدد ،ف أ��ضافوا لها �صفة حت�سنها وجتعلها مقبولة لدى
رج��ل ال�شارع ،ف أ��صبحت هذه احلركة مباركة ،ثم م�ضت �سنة �أو �سنتان
قبل �أن يعيدوا النظر يف هذه الت�سمية ،ويجعلوا انقالبهم ثورة ،لي�ضفوا
علي��ه طابع��ا �شعبيا يخدع اجلماهري ويوهمه��ا ب أ�نها ت�شارك يف �صنع
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أالحداث� ،أو يورطها فيها ،ويحملها امل�سئولية عما ينفرد احلكام ب�صنعه!
وح�ين ق��رر ال�ضباط �أن يبق��وا يف ال�سلطة ،و�أن ينف��ردوا بها ،ويحكموا
البالد خل��ف برملان مزيف ي أ�متر ب أ�مرهم ،حر�صوا على �أن يغريوا ا�سم
الربملان الق��دمي وج�سمه ،فجعلوه جمل�سا واحدا بدال من اثنني ،و�سموه
جمل���س أالم��ة ب��دال من جمل���س الن��واب ،ليوهمون��ا ب�� أ�ن الدميقراطية
�أ�صبحت مبا�رشة و�أن أالمة �أ�صبحت حتكم بنف�سها ال بنوابها �أو ممثليها!
وحني وقعت هزمية1967 التيكان البد�أنتقعبعد�أنعا�شت البالد خم�سة
ع�رش عاما من الطغيان املت�صل ،حر�صوا على �أال ي�سموها با�سمها احلقيقي
الفاج��ع ،و�إمنا �أطلقوا عليها ا�سم الدلع ال��ذي ا�شتهرت به ،وهو النك�س ة.
والق�صد معروف وهو التعمية علينا ،واحليلولة بيننا و�أن نعرف حقيقة
ما حدث ،ومازلنا جنهلها حتى آ
الن.
وقد فهم الغربيون عنا هذا ال�ضعف ،و�أدركوا �أننا ال نحب ال�رصاحة،
وال نطل��ب الدقة ،ونف�ض��ل الوهم اخلادع املريح عل��ى احلقيقة التي قد
تكون مرة املذاق ،وقد تثري القلق ،وت�ستدعي ال�سهر و�إطالة التفكري ،وبذل
اجله��ود. ولهذا كفوا عن �أن ي�سموا الدول املتخلفة دوال متخلفة ،وقرروا
�أن ينافقوها كما تنافق نف�سها ،و�أن ي�سموها دوال نامية ليهونوا عليها
فقرها وجهلها وغربتها يف الع�رص الذي تعي�ش فيه ،و�شتان بالطبع بني
النم��و والتخلف� ،شتان بني ال�صغري الذي مازال ينمو ،والكبري املتخلف
الذي ي ؤ�ثر النوم على اليقظة ،والك�سل على العمل ،والوهم على احلقيق ة!
وكما نفعل يف حديثنا عن النمو والتخلف ،واالنقالب والثورة ،والنك�سة
والهزمية ،نفعل يف حديثنا عن �أي �شيء �آخر مما يت�صل بحياتنا العامة
�أو حياتنا اخلا�صة.
نح��ن نخاف م��ن الكلم��ات ،ونتعامل معه��ا ك أ�نه��ا �أرواح طيبة �أو
�رشيرة ،نتو�سل ببع�ضها ،ون�ستعيذ من بع�ضها آ
الخر ،كما يفعل البدائيون
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الذي��ن يعتقدون �أن التلفظ با�سم ال�شيء ي�ستح�رضه ،فنحن ال جنر ؤ� على
ت�سمي��ة ما نخ�ش��اه با�سمه ال�رصيح ،وحني ال نكف ع��ن ذكر ما نتمناه
ون أ�ن���س بوجوده ،وهو �سلوك ال نخت�ص به وحدنا ،بل هو �شائع يف كل
أالمم ،وبال��ذات يف أالو�ساط ال�شعبي��ة التي مل تتحرر نهائيا من فكرها
اخل��رايف املوروث ،وه��ذا ما ي�سميه علم��اء النف�س "اللفظي��ة" ،وتتمثل
يف التعام��ل م��ع الكلم��ات باعتباره��ا بديال عم��ا ت�سميه وت�ش�ير �إليه.
وق��د ا�ستغل��ت �أجه��زة الدعاي��ة ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة ه��ذه النزعة
ل�تروج ما ت�سعى لرتويجه ،فما عليها �إال �أن تطلق ما ت�شاء من أال�سماء
والو�ص��اف على ما ت�شاء من أالف��كار أ
أ
والنباء وال�سلع ،و�أن تخلع على
ه��ذه الدعاية ثيابا م�ستعارة من اجلد أ
والهمية ،و�أال تكف عن تكرار ما
تقول ،وعن �إذاعته على النا�س �صباح م�ساء حتى ي�صبح عن�رصا م أ�لوفا
يف حياته��م اليومي��ة �أو �رشطا من �رشوط وجودهم .وهكذا حتل ال�صور
حم��ل احلقائق ،وتن��وب أاللفاظ عن تلبية املطال��ب و�أداء احلقوق. ف إ�ن
كان البد �أن نتقدم فالتقدم كلمة. و�إن كان البد �أن نتحرر فالتحرر كلمة،
و�إن كان الب��د �أن نتغري و�ضعنا كلمة حمل �أخرى ،و�شعارا مكان �شعا ر.
انظر مثال �إىل كلمة أالمة كيف عدلناها وبدلناها و�ضيقناها وو�سعناها
حت��ى �أ�صبح��ت حتمل من املع��اين أ
والفكار ما حتتمله وم��اال حتتمل ه.
أ
وال�ص��ل يف أالم��ة �أنه��ا تعن��ي �أي جن���س م��ن النا�س �أو م��ن احليوان،
ويب��دو �أن أالم��ة يف لغتن��ا ا�شتق��اق م��ن أالم .ف��كل جماع��ة �أو ذري��ة
تنتم��ي ألم واح��دة �أو �أ�ص��ل واح��د �أم��ة .ويف ه��ذا املعنى تتف��ق اللغة
العربي��ة مع اللغات الالتيني��ة ،فكلمة أالمة يف ه��ذه اللغاتnation 
� nأي الولي��د �أو املول��ود. غ�ير �أن ه��ذا املعنى
م�شتق��ة م��ن كلم��ة atif
أال�صل��ي تراج��ع �شيئ��ا ف�شيئ��ا ،وحل��ت حمل��ه مع��ان �أخ��رى تط��ور
بع�ضه��ا ع��ن بع���ض ،حت��ى و�صلن��ا �إىل املعن��ى اال�صطالح��ي ال��ذي
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يفهم��ه النا���س الي��وم من كلم��ة أالم��ة يف جمي��ع اللغ��ات والثقافات.
أ
والم��ة بهذا املعنى اال�صطالحي جماعة من الب�رش تنتمي لوطن واحد،
وتتكل��م لغة واحدة ،وجتمع ب�ين �أفرادها وعنا�رصها جتارب املا�ضي،
وحتديات احلا�رض ،و�أهداف امل�ستقبل و�أحالمه.
ومن البديهي �أن هذا ال�شعور اجلامع باالنتماء يحتاج �إىل �شكل يتج�سد
فيه ،وميار�س فعله ووجوده. وهذه هي الوظيفة التي تنه�ض بها الدولة.
فالدول��ة هي ال�صورة �أو احلالةEtat التي تك��ون عليها أالمة لت�ضمن
وجودها و�أمنها وحريتها .أ
والمة بغري دولة مادة بغري �صورة وال �إرادة
وال فاعلي��ة. وقد ارتبط وج��ود أالمة يف الع�صور احلديثة بوجود الدولة
المرباطورية املقد�سة.
القومية التي خرجت من رحم الدولة الدينية �أو إ
الدي��ن رب��اط جام��ع ،لك��ن ه��ذا الرب��اط مل ي�صمد �أم��ام تط��ور اللغات
والثقاف��ات واخت�لاف امل�صال��ح والظ��روف ،ه��ذا االخت�لاف ال��ذي
ع�بر ع��ن نف�س��ه يف البداي��ة تعب�يرا ديني��ا ،ح�ين حتول��ت العقي��دة
أال�صلي��ة �إىل مذاه��ب متعددة واجته��ادات �شت ى .ثم تباين��ت املذاهب،
ون�ضج��ت اللغ��ات ،وت�ضارب��ت امل�صال��ح وال�سيا�س��ات فن�ش�� أ�ت الدولة
القومي��ة عل��ى �أنقا���ض الدول��ة الديني��ة الت��ي ذهب��ت يف الغابري��ن
فل��م يب��ق منه��ا �إال �ص��ور متحج��رة �أو نزع��ات رجعي��ة متخلف��ة.
وقد عرفنا هذه أالطوار يف بالدنا كما عرفتها أالمم أالخرى.
ب��ل لقد عرفن��ا بع�ض هذه أالطوار قبل غرين��ا ،الن الدولة املركزية
ن�ش أ�ت يف م�رص قبل �أن تن�ش أ� يف �أي بلد �آخر ،ومع ذلك أ
فالمة يف لغتنا
وثقافتن��ا فو�ضى من املعاين واملفاهيم الغام�ضة ،ألن معنى الكلمة ال
حت��دده الكلمة و�إمنا يحدده املتكلمون ،ونحن نع��رف �أن اللغة العربية
يتكلمه��ا امل�رصي��ون وغري امل�رصيني ،فهي لي�س��ت لغتنا وحدنا ،و�إمنا
هي لغة كثريين تعرب عنهم ،وتدافع عن م�صاحلهم ورمبا ا�ستطاعت �أن
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تفر���ض وجهات نظره��م ،كما يحدث يف هذه أالي��ام التي متكنت فيها
الق��وي املحافظة م��ن ال�سيطرة على مراكز التوجي��ه الثقايف يف العامل
العربي ،وا�ستخدامها يف مراجعة أالفكار واملفاهيم احلديثة ،والت�شكيك
يف �صدقها ،و�إ�ضعاف نفوذها و�إعادة �صياغتها مبا ي�ضمن لهذه القوى
�أن توا�صل وجودها املتحجر يف عامل ال يكف عن التطور والتحول ،وهكذا
مل تع��د أالم��ة �أمة� ،أو مل نعد نعرف نحن امل�رصي�ين �إىل �أي امة ننتمي.
�إن ه��ذه الكلمة التي كانت جتمع بينن��ا أ
بالم�س تفرقنا يف هذه أاليا م.
ويف الوق��ت ال��ذي تبعدن��ا فيه ع��ن �أنف�سن��ا تخلطنا بغرينا ف�لا نتمثل
وجودنا احلق ،ورمبا �أ�صبح فيه بع�ضنا حربا على هذا الوجود.
ولق��د ترب��ى اجليل ال��ذي انتم��ي �إليه عل��ى الثقاف��ة الوطني��ة التي
بلورته��ا ث��ورة ،1919ه��ذه الث��ورة الت��ي ح��ررت م�رص م��ن االنتداب
الربيط��اين بعد �أن حتررت من تبعيتها للعثمانيني ،وحددت مكانها يف
التاري��خ ،و�شكلت وعيها بنف�سها ،وفهمها لدورها يف الع�صور احلديثة،
فم��ن الطبيعي �أن ي�شعر امل�رصيون بخ�صو�صيتهم ،و�أن يعتربوا �أنف�سهم
ام��ة حرة م�ستقلة. وهكذا ن�ش أ�ت أالجيال الت��ي ظهرت بني �أواخر القرن
التا�س��ع ع��شر و�أوا�سط الق��رن الع�رشين ،وه��ي ال تع��رف �إال �أمة واحدة
تنتمي لها هي أالمة امل�رصية.
غ�ير �أن أالح��داث الت��ي توالت على م��صر والبالد العربي��ة أالخرى
عق��ب احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،وخا�ص��ة جن��اح ال�صهيوني�ين يف
اغت�ص��اب فل�سط�ين �أوق��ف امل�رصي�ين والع��رب جميع��ا �أم��ام خط��ر
داه��م م�ش�ترك ،و�أقنعه��م بحاجتهم امللح��ة للت�ضامن ال��ذي مل يكتفوا
ب��ه برغ��م �إنه��م مل ينجح��وا يف حتقيق��ه ،و�إمنا �سع��وا ملا ه��و ابعد من
الت�ضام��ن واقوي ،وه��و الوحدة الت��ي ف�شلوا يف �أن يحققوه��ا بالفعل،
وف�ضل��وا كعادته��م �أن يحققوه��ا بال��كالم. وحدة م��ا يغلبه��ا غالب ؟!
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مل تتحق��ق الوح��دة العربية ،ومل تتمك��ن أالمة العربي��ة ،بالتايل من �أن
ت�صب��ح ام��ة ،ألنها ظل��ت على حاله��ا �شعوب��ا متع��ددة ودوال خمتلفة،
ال ترع��ى يف بع���ض أالحي��ان حقوق اجل��وار ،ف�ضال ع��ن �أن تندمج يف
دول��ة واحدة تتي��ح لل�شعوب العربي��ة �أن تتوا�صل وتتفاع��ل ،وتتكامل،
وتنم��ي طاقاته��ا ،وتوح��د �إرادته��ا وحتق��ق �أهدافه��ا امل�شرتك��ة ،ومع
�أن أالم��ة العربي��ة مل ت�صب��ح حقيق��ة �سيا�سي��ة واقعة وظل��ت حلما من
أالح�لام ،فقد انتمين��ا لهذا احللم ،و�أ�صبحنا جزءا من��ه ،واندجمنا فيه،
وتخلين��ا عن احلقيق��ة ال�سيا�سية القائم��ة فعال ،وهي أالم��ة امل�رصية.
والعجي��ب �أن النظ��م التي رفع��ت �شعارات الوح��دة العربي��ة كانت �أ�شد
م��ن غريه��ا حربا عل��ى هذه الوح��دة العربي��ة ،ألنها �أذل��ت املواطنني،
الن�سانية والوطني��ة ،فلم
و�أفقرته��م ،وحرمته��م م��ن �أب�س��ط حقوقه��م إ
يبق له��م �إال اللواذ بانتماءاتهم العرقية والطائفي��ة الرا�سخة املوروثة.
وهك��ذا �أ�صبحت الوحدة الوطنية التي كانت متحققة بالفعل يف لبنان،
وال�س��ودان ،واجلزائ��ر ،والعراق معر�ضة لالنهي��ار والتمزق ،بدال من �أن
تدخل هذه البالد يف احتادات �أكرب.
ه��ذا الف�ش��ل ا�ستغلته النظ��م الرجعي��ة العربية واجلماع��ات الدينية
املتطرفة التي �شجعتها الهزائم املتالحقة على الت�شكيك يف كل ما حتقق
يف نه�ضتنا احلديثة ،واعتباره رج�سا من عمل ال�شيطان ،و�إعادة �إحياء
الع�ص��ور املا�ضية ،وتبني ما كان �سائ��دا فيها من �أفكار ،وم�صطلحات
و�أزياء،وتقاليد،وهكذاحلاالنتماءالدينيحملاالنتماءالوطنيوالقومي،
ال�سالمية بديال عن أالم��ة امل�رصية أ
والم��ة العربية،
و�ص��ارت أالم��ة إ
و�أ�صبح ما يربطني بال�صينيني أ
والفغان ،والهنود ،والنيجرييني الذين
بال�سالم �أقوى مما يربطني بامل�رصيني الذين ال يدينون به ؟!
يدين��ون إ
وكم��ا حرفن��ا كلم��ة أالم��ة ع��ن مو�ضعه��ا ،وحملناه��ا م��اال حتتم��ل
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م��ن املع��اين املت�ضارب��ة وال��دالالت املتناق�ض��ة ،فعلن��ا م��ع كلم��ات
�أخ��رى كث�يرة وم�صطلح��ات �شت��ي ،فل��م يع��د الد�ست��ور د�ست��ورا،
و�أ�صبح��ت اجلمهوري��ة ملكي��ة ،و�ص��ار الدي��ن دول��ة ،وع��اد املا�ض��ي
حا��ضرا ،و�أم�س��ى كل �صعل��وك با�ش��ا ،وكل جمي��ل ع�س�لا و�سك��را..
وم��ن ال�سذاج��ة �أن نعتربها �أخطاء لغوية. ال ،و�إمن��ا هي �أخطر و�أفح�ش،
ونتائجها �أق�سي مما نت�صور و�أ�شد!

om

ob
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اللعب بالكلمات!
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يف أالوقات ال�ضائعة ،ومنها �أوقات الفراغ واالنتظار وال�سفر ،يلعب
النا���س بالكلمات. يجعلونه��ا حروفا مفردة تنزل من �أعل��ى �إىل �أ�سفل،
وتذهب من جانب �إىل اجلانب املقابل ،لتتقاطع يف مركز م�شرتك جتتمع
في��ه ه��ذه احلروف الت��ي نلعب بها ،ونبح��ث عما ميكن �أن جن��ده فيها.
ويف ع�ص��ور االنحطاط يلع��ب النا�س �أي�ضا بالكلم��ات ،فيكتبون جمال
ال تت�ضم��ن حروفا لين��ة �أو حروفا منقوطة ،وينظم��ون �أ�شعارا تقر�أ من
الي�س��ار لليم�ين كما تقر�أ م��ن اليمني للي�س��ار ،وي�شكلون م��ن أال�صوات
واملقاطع الواحدة جمال خمتلفة ،كما كنا نفعل ونحن �صغار فنقول:
طرقت الباب حتى كل متني
فلما كل متني ،كلمتني!
أ
لك��ن اللع��ب بالكلمات كاللع��ب بالن��ار .لن الكلم��ات لي�ست جمرد
ح��روف متجاورة� ،أو عالمات يغن��ي بع�ضها عن بع�ض ،و�إمنا هي بكل
ب�ساط��ة كائنات حية ،رمبا كان��ت يف البداية جمرد �أ�صوات �أو عالمات
ال معنى لها ،لكنها تكت�سب معانيها أ
باللفة� ،أي باالتفاق واال�صطالح.
ن�ستطي��ع �أن نق��ول مع بع���ض التج��اوز �إن ال�سماء ل��دى كل الب�رش هي
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الجنليزية� ،أو
ال�سم��اء ،لكن ا�سمه��ا يف العربية يختلف عن ا�سمه��ا يف إ
ال�صيني��ة� ،أو ال�سواحلي��ة. نحن اتفقن��ا على �أن ن�سمي ال�سم��اء �سماء� ،أو
ورثن��ا هذا اال�سم عن الذين اتفقوا عل��ى �أن يطلقوه على هذه امل�سميات
الت��ي ن�ش�ير �إليها به��ذا اال�س��م .و�آخرون �سم��وا ال�سم��اء  ،Skyو�سواهم
�سموه��اCiel .لك��ن ه��ذه أال�سم��اء خالط��ت م�شاعرن��ا وعواطفن��ا،
و�أفكارن��ا و�أحالمن��ا ،وحتولت أ
باللف��ة واال�ستعم��ال �إىل موجودات �أو
كائن��ات حية .فال�سماء يف لغتن��ا م ؤ�نثة ،والبد �أن له��ذا الت أ�نيث �أ�صال
�أ�سطوري��ا .وه��ي يف لغ��ات �أخ��رى مذك��رة� ،أو حماي��دة ال جن���س له��ا،
والب��د �أن هن��اك م��ا يف�رس ه��ذا وذاك. فقد ارتبط��ت ال�سم��اء ،أ
والر�ض،
والري��ح ،واملط��ر ،وال�شم���س ،والقم��ر بالدي��ن وبالكائن��ات العلوي��ة
املقد�س��ة الت��ي منح��ت ال�سم��اء �صورتها ومعناه��ا يف ثقاف��ة كل �أمة.
هك��ذا تب��د�أ الكلم��ات وه��ي جمرد �أ�ص��وات غريزي��ة ال تعرب ع��ن معنى
وا�ض��ح ،ثم ال تلبث حتى ت�صبح �أ�سم��اء معروفة أل�شياء ومعان حمددة
متف��ق عليه��ا بني �أبناء اللغة الواحدة ،بحيث يفه��م كل منهم عن آ
الخر
ما يق�صد ،وينقل �إليه احلقائق والوقائع كما يراها ويفهمها� ،إال �إذا كان
عابث��ا كذابا ،فبو�سعنا �أن نكت�ش��ف كذبه وعبثه حني نطابق بني القول
والفعل� ،أو بني أال�سماء وامل�سميات. ورمبا جاريناه فيه وتواط أ�نا معه
الق��رار باحلقيق��ة لي�س �أم��را �سهال يف كل ح��ال ،ومقاومة
علي��ه ،ألن إ
الوه��م ،والت��زام ال�صدق ،وتفني��د أالكاذيب عمل �صعب رمب��ا بلغ مبلغ
البطولة التي ال نطيق دائما تكاليفها ،وال نتحمل دائما تبعاتها ،ولهذا
ن ؤ�ث��ر ال�صم��ت يف بع�ض أالحي��ان ،ونتظاهر بالقب��ول والر�ضا ،ونبيع
الوهم ون�شرتي��ه ،ون�سمي أال�شياء بغري �أ�سمائه��ا ،ونلعب بالكلمات مع
الالعب�ين ،ظانني �أننا ن�ستطيع يف نهاي��ة اللعب �أن ن�ستغفر ،و�أن نغ�سل
�أيدين��ا ونتطهر. وهذا وهم �آخ��ر ،ألن الكذب ال يلوث أاليدي وحدها ،بل
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يل��وث الروح ذاته��ا .والكلمات تنتق��م لنف�سها ،فتعبث مب��ن يعبث بها،
الدراك والتمييز.
وت�ستدرجه �إىل حيث يتخبط وينزلق ،ويفقد القدرة على إ
ت أ�م��ل مثال ما فعله بن��ا اخللط بني الدول العربية وب�ين أالمة العربي ة.
حني نتحدث عن دول عربية نتحدث عن حقائق ملمو�سة تتمثل يف هذه
الب�لاد ،يتكل��م �سكانها اللغة العربية �أو لهج��ات خمتلفة من هذه اللغة،
وتق��ع يف تلك امل�ساحة الوا�سعة من أالر�ض املمتدة بني اخلليج العربي
واملحيط أالطل�سي.
وم��ن املنطقي �أن تفكر ال�شع��وب العربي��ة يف �أن تت�ضامن وجتتمع
يف منظم��ة واحدة تن�سق ن�شاطها وتنظمه ،وت�ستثمر قواها ،وحتقق لها
التكام��ل ،وت�ساعدها على النمو والتقدم .من املنطقي �أن تفكر ال�شعوب
العربي��ة عل��ى هذا النح��و الذي ت�برره وت�ستدعي��ه املطال��ب ال�سيا�سية
والروابط املعنوية ،وهذا ما قامت من �أجله جامعة الدول العربية.
ومن املنطقي �أي�ضا� ،أو مما ميكن فهمه على أالقل �أال يكتفي العرب
مب��ا متثل��ه جامعة الدول العربية ،وما حتققه له��م ،و�أن يطمحوا �إىل ما
هو �أبعد و�أقوى من �أ�شكال التن�سيق والتوحيد ،وهو �إقامة كيان �سيا�سي
واح��د يجمع بني الدول العربية ،وي�ستخدم �سلطاته الوا�سعة وم ؤ��س�ساته
الواح��دة يف حتقيق ماال ت�ستطي��ع اجلامعة العربي��ة �أن حتققه �إال على
نح��و جزئ��ي �أو ب إ�يقاع بط��يء ال ت�صرب علي��ه احلاج��ات العاجلة التي
ت�ستدعي تكتيل القوى وتوحيد ال�صفوف.
كل ه��ذا منطق��ي مفهوم ،لكن هذا املنطقي املفه��وم مل يتحقق ،الن
هناك عقبات مو�ضوعية كان البد من �إدراكها ،واالعرتاف بها ،والعمل
عل��ى �إزالتها و جتاوزه��ا ،فالبالد العربية مرتامي��ة أالطراف ،متباينة
أالع��راق ،فيه��ا م��ن �أ�سباب االخت�لاف واالنف�ص��ال بقدر م��ا فيها من
�أ�سب��اب االتفاق واالحتاد ،فالبد من �إرادة قوية م�شرتكة تتوفر أ
للقطار
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التي تريد �أن تدخل يف كيان واحد ،والبد �إذن من نظم دميقراطية تتمثل
الرادة امل�شرتكة ،وجتد من اجلماهري امل ؤ�يدة لها ما ي�ساعد
فيها ه��ذه إ
على جتاوز العقبات وحتقيق أالحالم.
الرادة
لك��ن �شيئ��ا من ه��ذا مل يتحق��ق ،ال النظ��م الدميقراطي��ة ،وال إ
امل�شرتك��ة ،وال الوح��دة العربي��ة بالطبع ،ب��ل �أن حم��اوالت االنف�صال
واالنق�س��ام كان��ت �أك�ثر و�أجنح من حم��اوالت التوحيد ،وم��ع ذلك فقد
ظللنا حتى آ
الن نتحدث عن �أمة عربية موجودة وموحدة يف ت�صوراتنا
طبع��ا ،و�إن كان��ت ممزق��ة يف دول خمتلف��ة رمبا قاتل بع�ضه��ا بع�ضا،
ألن �شعورن��ا القوي حلاجتنا �إىل االحتاد ،م��ع �إدراكنا �صعوبة حتقيقه
خدعنا فظننا �أن ما نحتاج �إىل حتقيقه قد حتقق ،و�أ�صبحنا نتحدث عن
أالم��ة العربية الت��ي مل تت�شكل بعد ،ومل تتوحد بع��د ،بل �أ�صبحنا ننتظر
رد فعلها على ما يحدث هنا وهناك فيطول انتظارنا ،وني أ��س. دون �أن
يك��ون هناك م�برر لالنتظار� ،أو الي أ��س ،ألن هذه أالمة التي ننتظرها ال
توج��د �إال �شعوبا خمتلفة ودوال متعددة ،ومازالت الوحدة العربية وهي
�رشط وجود أالمة حلما من أالحالم.
وبع�ضن��ا يظ��ن �أن الع��رب كان��وا �أمة واح��دة ،ثم متزق��وا �أو مزقهم
اال�ستعم��ار احلدي��ث ،وه��ذا وهم �ساقن��ا �إليه ظه��ور دول عربية مل تكن
موج��ودة يف �أي ع��صر م��ن ع�ص��ور التاري��خ ،و�إمن��ا تدي��ن بوجودها
لبع���ض ال��دول الغربي��ة ،كم��ا �ساقن��ا له��ذا الوه��م خلطن��ا الدائ��م بني
اجلامع��ة الديني��ة واجلامع��ة القومية ،وب�ين دولة اخلالف��ة من ناحية
وال��دول العربي��ة احلديث��ة م��ن ناحي��ة �أخ��رى. وق��د �أوحى ه��ذا اخللط
ألح��د دع��اة الوحدة العربية ب�� أ�ن يقول يف عبارة عاطفي��ة �أن العروبة
ق��در حمب��ب الن العروب��ة يف ت�صوره م�يراث من املا�ض��ي ال ن�ستطيع
الف�لات من مالحمن��ا وانتماءاتنا التي
الف�لات منه كم��ا ال ن�ستطيع إ
إ
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ورثناه��ا عن �آبائنا و�أجدادن��ا ،ولي�ست م�رشوعا جديدا� ،أو قرارا و�صلنا
�إلي��ه مبلء حريتن��ا و�إرادتنا ،ألن��ه يلبي حاجاتنا ،ويحق��ق م�صاحلنا.
ه��ذا الفك��ر القوم��ي الرومانتيك��ي كان��ت ل��ه �آث��ار بالغ��ة ال�س��وء،
ألن��ه عج��ز ع��ن فه��م املا�ض��ي ،كم��ا عج��ز ع��ن بن��اء امل�ستقب��ل.
�أم��ا عج��زه ع��ن فه��م املا�ض��ي ،أ
فلنن��ا مل نكن يف زم��ن أالموي�ين �أو
العبا�سي�ين �أو حت��ى العثماني�ين �أمة واح��دة ،ومل تكن الب�لاد العربية
�أر�ض��ا واح��دة ،و�إمن��ا كانت والي��ات� ،أو م�ستعم��رات خا�ضع��ة بالقوة
له��ذه أال��سرة احلاكم��ة �أو لغريه��ا. وحت��ى الق��رن ال�ساد���س ع��شر
املي�لادي كان��ت الب�لاد العربي��ة مب��ا فيه��ا م��صر تتكل��م خليطا من
اللغ��ات واللهج��ات. وال ت��زال ن�س��ب خمتلفة م��ن ال�شع��وب العربية يف
امل��شرق واملغرب تتكلم الكردي��ة ،وال�سوريانية ،والنوبي��ة ،والرببرية.
ومل يح��دث �إال يف عه��ود خاطف��ة �أن ا�ستطاع��ت دولة واح��دة �أن تب�سط
�سلطانه��ا عل��ى كل أالرا�ض��ي الت��ي ن�سميه��ا آ
الن الوط��ن العرب��ي.
ه��ذا هو املا�ضي ال��ذي ال نريد �أن نفهمه ،وال نري��د �أن نعرتف به ،ألنه
يك�ش��ف لنا بكل و�ض��وح �أن أالمة العربية مل توجد في��ه ،ف إ�ذا كان البد
�أن توج��د فيج��ب �أن يك��ون ذل��ك يف امل�ستقب��ل ،وه��ي �إذن لي�ست قدرا
الرادة امل�شرتكة ال ميكن
مفرو�ض��ا ،و�إمن��ا ه��ي �إرادة م�شرتك��ة ،ه��ذه إ
�أن تتمث��ل يف حاك��م ف��رد من ه�� ؤ�الء احل��كام الذين يحب��ون �أن يلعبوا
بال�شع��ارات ،و�أن يقيموا الوحدة بالليل ،ويلغوها بالنهار ،و�إمنا تتمثل
الرادة امل�شرتك��ة يف نظ��م دميقراطي��ة حقيقي��ة متث��ل ال�شع��وب
ه��ذه إ
العربي��ة وت�ستند �إليها وتعرب عن �إرادتها ،أ
فالمة العربية لي�ست ما�ضيا
موروث��ا ،و�إمنا ه��ي م�ستقبل ن�صنع��ه ون�سعى �إليه ،فالب��د �أن نتخل�ص
م��ن فكرة الق��در املحب��ب ،ألن الق��در الذي �سيفر���ض علين��ا م�ستقبلنا
ال�سيا�س��ي �سيفر���ض علين��ا أالدوات الت��ي يتحق��ق بها ه��ذا امل�ستقبل،
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وم��ن امل ؤ�ك��د �أن ه��ذه الفكرة كان��ت �أ�سا�س��ا ا�ستند �إليه احل��كام العرب
الذي��ن زعم��وا �أنهم ج��اءوا ليحققوا الوحدة ،فل��م يحقق��وا �إال الطغيان!
الجن��از الوحيد الذي حتقق
وم��ن امل ؤ��س��ف �أن اجلامع��ة العربية ،وهي إ
يف طري��ق الوح��دة ،تتعر���ض آ
الن للطعن��ات. فما دامت أالم��ة العربية
ق��د توح��دت يف �أوه��ام البع�ض فقد �أ�صبح��ت اجلامعة �أ�صغ��ر من هذه
أالوهام!

om

ob
.c

ذو العقل ي�شقي!..
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�أنا مدين للقراء بتو�ضيح البد منه. ف إ�ن مل يكن ديني للقارئ ال�شاب
الذي ال يعرف بداياتي ،فهو للمخ�رضم الذي �سبقني قليال �أو �سبقته ،ف�ضال
عن قارئ امل�ستقبل الذي رمبا قدر يل �أن يقر�أين ،فرياين �أقول كالما يف
زمن ،و�أقول كالما �آخر يف زمن �آخر ،دون �أن يعرف �أ�سباب هذا التحول.
ورمب��ا ظن بي ظن ال�سوء ،فاعتقد �أن��ى كنت �أميل مع الريح حيث متي ل.
وه��و مع��ذور. فق��د ع�صفت الرياح ب��كل �ش��يء. وم�سخ الرهب��وت تارة،
والرغبوت تارة �أخرى �سادة جنبا كانوا ف أ��صبحوا. ورمبا ظلوا ،ينقلبون
عل��ى �أنف�سهم حتى مل نعد منيز له��م ر�أ�سا من عقب! .ونحن ال ننكر على
�أح��د �أن يراج��ع نف�سه بني احل�ين واحلني ،وي�صح��ح اختياراته ،ويعدل
مواقف��ه.وال نريد �أن ينك��ر علينا �أحد ذلك ،بل نحن ننكر الثبات �إذا كان
جمودا وحتجرا وتقليدا ،وخوفا من مواجهة النف�س ومواجهة آ
الخرين.
لك��ن التح��والت الناجتة عن ت أ�مل التج��ارب واال�ستفادة من �أخطاء
املا�ض��ي �شيء ،واالنقالب��ات الفجائية الناجتة ع��ن الرغبة يف الثواب
واخل��وف م��ن العقاب �شيء �آخ��ر. ومن امل ؤ��سف �أن يك��ون معظم ثباتنا
تقليدا وجمودا ،و�أن يكون معظم حتولنا خوفا وطمعا.
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نح��ن ننتظ��ر حت��ى تقول احلكوم��ة فنق��ول ،وحتى تفع��ل احلكومة
فنفع��ل. ف�� إ�ذا كان هذا ال�سل��وك الذيل��ي �أو ال�سلبي مفهوم��ا من مواطن
م�سح��وق ال ح��ول له وال طاقة على �أن يفك��ر لنف�سه �أو يجهر بر�أيه ،فهو
لي�س مفهوما وال مقبوال من املثقفني �أ�صحاب الر�أي املوكلني بت�صويب
اخلط أ� وحرا�سة القيم والتب�شري بامل�ستقبل.
و�إنن��ا يف �أ�ش��د احلاج��ة ملراجع��ة النف���س ،وت�صحي��ح امل�س��ار،
والتح��ول ،والتط��ور م��ع الزم�� ن .لك��ن ه��ذا التح��ول ال ميك��ن �أن يكون
م ؤ�ث��را �أو فاع�لا �إال �إذا كان ا�ستجاب��ة منطقي��ة لتجاربن��ا ال�سابق��ة.
نحن ال نخون �أنف�سنا ،وال نترب�أ من ما�ضينا حني ننقد جتاربنا ،ون�صحح
�أخطاءنا ،بل ن�ستفيد من هذا املا�ضي حني ن�ستخل�ص منه العربة ،وحني
نعتلي ما وقعن��ا فيه من �أخطاء لن�ست�رشف �آفاق امل�ستقب ل. ونحن على
العك���س م��ن ذلك نه��در ما�ضينا ونقتله ح�ين نقلده ونقد�س��ه ولو كان
كله �أجمادا وانت�صارات ،فكيف وقد خ�رسنا فيه الكثري ،وقا�سينا الكثري،
فالبد �أن نتعلم من أالمل ،والبد �أن ن�ستفيد من اخل�سار ة.
ولقد �رصحت يف حديث أالربعاء املا�ضي ب أ�ن أالمة العربية مل تولد
بع��د ،ومل توجد م��ن قبل �إال ا�سما ب��دون م�سمى� ،أو حلم��ا� ،أو �شعارا� ،أو
م�رشوع��ا �سيا�سيا مل نفكر فيه كما يجب ،ومل نعمل من �أجله كما يجب.
ورمبا ف أ�ج أ� هذا الت�رصيح بع�ض الذين يعرفونني� ،أو �أخذهم على غرة،
ورمبا �سبب للذين ال يتفقون معي فيما �رصحت به �أذى قليال �أو كثريا.
فال�شك �أن بع�ض القراء يعلم �أنى كنت من �أ�شد النا�س �إميانا بوجود
أالم��ة العربي��ة كواقع ملمو�س أ
مي�ل� ال�سمع والب�رص .وكن��ت منذ �أوا�سط
اخلم�سيني��ات �ضمن قلة من �أوائل امل�رصيني الذي��ن رفعوا هذا ال�شعار،
وحتم�س��وا ل��ه ،ودافع��وا عنه قوال وعم�لا ،حني كان احلدي��ث عن أالمة
العربي��ة وعن عروبة امل�رصيني غري م أ�ل��وف يف م�رص ،ال يف أالو�ساط
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ال�سيا�سي��ة ،وال يف أالو�س��اط الثقافية. ألن م��صر كان لها دائما و�ضع
خا���ص مييزها ع��ن أالقطار املحيط��ة بها ،حتى يف الع�ص��ور الطويلة
الت��ي فقدت فيها ا�ستقاللها وحتولت �إىل والية يف �إمرباطورية يحكمها
الفر�س� ،أو اليونان� ،أو الرومان� ،أو العرب� ،أو أالتراك العثمانيون.
ويف الوق��ت ال��ذي تغ�يرت فيه ح��دود الع��راق ،وال�ش��ام و اجلزيرة،
واملغ��رب ،وق�س��م كل بلد م��ن هذه الب�لاد �إىل عدة والي��ات ظلت م�رص
موحدة حمتفظة بحدودها التاريخية طوال الع�صور.
وعندما جنح حممد على يف �أن ي�ستقل مب�رص وين�شئ الدولة امل�رصية
احلديث��ة يف الن�صف أالول من الق��رن التا�سع ع�رش ،ظلت البالد العربية
أالخرى ماعدا املغرب أالق�صى خا�ضعة للعثمانيني.
ومل تكن �أي دولة من الدول العربية القائمة آ
الن موجودة بحدودها
ت. ومل تتعني ألي دولة عربي��ة غري م�رص حدود
احلالي��ة يف ذل��ك الوق�� 
�سيا�سي��ة مع�ترف به��ا �إال بع��د هزمي��ة أالت��راك يف احل��رب العاملي��ة
الجنلي��ز والفرن�سي�ين الذي��ن حلوا حم��ل أالتراك يف
أالوىل ،وانت�ص��ار إ
الب�لاد العربية ،ووزعوها فيما بينه��م ،و�أعادوا ر�سم حدودها ،و�أقاموا
فيه��ا م��ا �أقام��وه من نظم و�أ��سر حاكم��ة .ويف هذا املناخ ال��ذي �سبق
احل��رب أالوىل وتاله��ا ظه��رت فك��رة العروب��ة ،وارتفع �شع��ار الوحدة
العربي��ة ك��رد على ا�ستب��داد أالت��راك وتع�صبه��م وتخلفهم م��ن ناحية
وا�ستعم��ار أالوروبي�ين وا�ستغالله��م وعدوانيته��م م��ن ناحي��ة �أخرى،
فم��ن الطبيع��ي �أن يك��ون جت��اوب امل�رصيني مع ه��ذا ال�شع��ار �ضعيفا
�آن��ذاك ،فلم يلهج ب��ه �إال بع�ض ال�شعراء والكت��اب يف بع�ض املنا�سبات.
ه��ذا املوق��ف ال�سلبي ل��ه �أ�سباب وجذور منه��ا: �أن م��صر مل تكن هدفا
قريب��ا للهج��رات العربية كما كانت بالد ال�ش��ام والرافدين. وقد تعربت
بال�سالم ،وعرف��ت العروبة عن طريقه ،على حني
م��صر وبالد املغرب إ
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ال�سالم بقرون
كانت بالد امل�رشق م�رسحا لن�شاط القبائل العربية قبل إ
ال�سالم
طويل��ة. ب��ل �أن هذه القبائ��ل التي ا�ستوطن��ت بالد ال�شام قب��ل إ
دخل��ت يف امل�سيحي��ة ،وظ��ل بع�ضها عل��ى دينه حت��ى آ
الن ،فلم ترتبط
بال�سالم يف هذه البالد كما ارتبطت به يف م�رص واملغرب.
العروبة إ
ويف الوق��ت الذي ارتفع فيه �شعار العروب��ة يف بالد ال�شام والعراق
يف �أواخ��ر الق��رن التا�سع ع��شر و�أوائل الق��رن الع�رشي��ن ،كان الن�شاط
الثق��ايف وال�سيا�س��ي امل��صري ق��د �سب��ق مثيل��ه يف الب�لاد العربي��ة
أالخ��رى بخطوات وا�سع��ة ،وكان �شع��ور امل�رصي�ين مب�رصيتهم �أقوى
بكث�ير م��ن �شعوره��م بعروبتهم ،ب��ل �إن نظ��رة امل�رصي�ين للعروبة مل
تك��ن تخل��و م��ن توج���س ونف��ور ،ألن العروبة كان��ت الت��زال خمتلطة
عنده��م وعن��د غريه��م بالب��داوة. ومل تك��ن �سمع��ة الب��دو ح�سن��ة،
من هنا مل يكن امل�رصي��ون عروبيني ،وكان العروبيون امل�رصيون �إىل
�أواخ��ر اخلم�سيني��ات قل��ة من املثقفني الذي��ن اعتربوا الوح��دة العربية
�رضوري��ة ملقاومة اال�ستعم��ار الغرب��ي ،وا�ستعادة فل�سط�ين ،وحتقيق
التق��دم دون انحي��از ألح��د املع�سكري��ن املت�صارعني �آن��ذاك ،كما وجد
ه�� ؤ�الء املثقف��ون يف ا�شرتاكي��ة القوميني الع��رب بديال ع��ن ا�شرتاكية
املارك�سي�ين الذي��ن كان��وا يب��شرون أ
بالممي��ة ،وينظ��رون �إىل الوحدة
القومية برتفع وارتياب!
ولق��د كن��ت واحدا م��ن ه�� ؤ�الء العروبي�ين امل�رصي�ين .ولعلي كنت
مع��دودا فيهم من املتحم�سني املفتون�ين ،ألن العروبة مل تكن بالن�سبة
يل جمرد م�رشوع �سيا�سي ،بل كانت م�رشوع حيا ة. كانت عقيدة �شاملة
�أملت على قراءتي وكتابتي� ،أفكاري و�أحالمي� ،صداقاتي وخ�صوماتي.
�أك�ثر من خم�س وع�رشي��ن ق�صيدة نظمته��ا يف العروب��ة ،وع�رشات من
املقاالت ،وكتاب دافعت فيه عن عروبة م�رص.
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وي��وم �أعلن جمال عبد النا�رص و�شكري القتلى وحدة م�رص و�سوريا
م��ن �رشف��ة جمل�س ال��وزراء يف �شارع ق��صر العيني خرج��ت مبكرا من
من��زيل القريب الن�ض��م للجمهور الذي جتمع حتت ال�رشف��ة لي�ستمع �إىل
العالن التاريخي.
هذا إ
وي��وم وق��ع االنف�صال كن��ت يف دم�شق �ضم��ن ال�شع��راء امل�رصيني
الذي��ن كانوا ي�شارك��ون يف مهرجان ال�شعر ذلك الع��ام ،وقدت مظاهرة
م��ن ال�سوريني امل ؤ�يدين للوحدة كان الزميل أال�ستاذ مكرم حممد �أحمد
�ضمن �شهودها.
من املتوقع �إذن �أن يفاج أ� بع�ض القراء حني يرونني �أقول اليوم ما
�أقوله عن أالمة العربية ،فمن واجبي �أن �أ�رشح لهم �أ�سباب هذا التحول،
ال ألقنعه��م مبا �أق��ول ،بل ألبني لهم كيف اقتنعت �أنا ب أ�ن أالمة العربية
مل تولد بعد ،ومل توجد من قبل �إال حلما طوباويا� ،أو م�رشوعا �سيا�سيا مل
نفكر فيه كما يجب ،ومل نعمل من �أجله كما يجب. ورمبا كانت �أعمالنا
نق�ض��ا له وخروج��ا عليه وابتعادا عن��ه .بل هي كذلك ب��كل ت أ�كيد. فقد
كان��ت الوح��دة العربية مطلبا لكل العرب �أو ملعظمه��م منذ �أربعة عقود
�أو خم�س��ة ،وهي مل تعد آ
الن كذل��ك ،وكان هذا املطلب قريبا ممكنا منذ
�أربعة عقود �أو خم�سة ،وهو آ
الن مل يعد قريبا ،ومل يعد ممكنا. ف إ�ذا كانت
الوح��دة العربية قد �أ�صبحت م�ستحيلة� ،أو �شب��ه م�ستحيلة� ،أو بعيدة يف
�أقل تقدير ،أ
فالمة العربية مل تتكون �إذن بعد ،الن أالمة ال تتكون� ،أو ال
يكتم��ل وجودها وال يتحقق �إال بالدولة. ف�� إ�ذا كنا قد عجزنا حتى آ
الن
ع��ن بناء هذه الدولة الواحدة ،كما عجزنا عن بناء اقت�صاد م�شرتك ،بل
عجزن��ا عن حتقيق احلد أالدن��ى من التن�سيق والت�ضام��ن �إزاء أالخطار
والتحدي��ات الت��ي نواجهها فنحن ل�سن��ا �أمة واح��دة� ،أو بتعبري �أدق ،مل
ن�صبح �أمة بعد.
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نع��م ،هناك عواطف قومية جتمع بني العرب جميعا من املحيط �إىل
اخللي��ج ،وقد ع�برت هذه العواطف ع��ن نف�سه��ا يف كل املنا�سبات ،وال
ت��زال تعرب ع��ن نف�سها كما ر�أينا يف املظاه��رات احلا�شدة التي تفجرت
يف كل الب�لاد العربية احتجاج��ا على العدوان أالمريك��ي على العراق،
غري �أن هذه املظاهرات �إذا كانت دليال على وجود عواطف عربية ،فهي
لي�س��ت دليال على وجود �أمة عربي ة. وقد تظاهر العامل كله �ضد العدوان
أالمريكي على العراق فكانت هذه املظاهرات دليال على وجود عواطف
�إن�سانية م�شرتكة ،ومل تكن دليال على �أن العامل �أ�صبح �أمة واحدة. �صحيح
�أن العرب ي�شعرون على نحو ما ب أ�نهم ينتمون لكيان م�شرتك ،ولكن هذا
الكي��ان لي���س �أمة واحدة بالت أ�كيد� ،أو مل ي�صبح �أم��ة بعد ،ألن أالمة لها
�شكل تتحقق فيه وهو الدولة التي جندها يف البالد العربية دوال متعددة
تت�صادم وتفرتق �أكرث مما تت�ضامن وتتفق ،ف إ�ذا كان العرب �أمة واحدة
كما يزعمون فلماذا مل يقيموا هذه الدولة؟ وملاذا مل يبد�أوا حتى يف �إقامة
نواة لها؟ ومل��اذا �أهدموا ما بنوا؟ وملاذا مل يوحدوا االقت�صاد �إذا كانوا
عاجزي��ن عن توحي��د ال�سيا�سة؟ بل ملاذا مل يحافظ��وا على ما كان لهم
م��ن ثقافة جامعة حولتها ال�سيا�س��ات املت�صارعة �إىل ثقافات متعددة
متباع��دة؟ آ
الن ال توج��د �س��وق عربية للكتاب ،وال �س��وق عربية للفيل م.
وال يوجد برنامج م�شرتك للتعليم ،وال برنامج م�شرتك للتعريب ،واللغة
اجلامع��ة ،وهي الف�صحى ،ترتاج��ع آ
الن يف كل أالقطار العربية ،وحتل
حملها عامية العوام ،و�إجنليزية املثقفني �أو فرن�سيته م!
ني:
لك��ن العرب ي�ستطيعون مع ه��ذا �أن ي�صبحوا �أم��ة واحدة ،ب�رشط 
الن ،آ
أالول �أن يعرتف��وا ب أ�نه��م لي�سوا كذل��ك آ
والخ��ر �أن يعملوا ليكونوا
كذلك يف امل�ستقبل.
�أري��د �أن �أق��ول� :إنني يف حديث أالربعاء املا�ض��ي مل �أكن �أهدم بناء
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قائما ،بل كنت �أدعو �إىل �إقامة البناء الذي مل يقم بعد!
ول�س��ت �أظ��ن �أين فاج أ�ت �أحدا مب��ا قلت يف أال�سب��وع املا�ضي ،ف أ�نا
�أراج��ع نف�سي ،و�أعي��د فح�ص �أفكاري منذ ثالثني عام��ا على أالقل. �أما
ه�� ؤ�الء الذي��ن يعتق��دون �أن كل م��ا كان يف نظرهم ظ��ل �صحيحا حتى
آ
الن ،فهنيئا لهم هذا النعيم املقيم.
ذو العقل ي�شقي يف النعيم بعقله
و�أخو اجلهالة يف ال�شقاوة ينعم!

om

ob
.c

أ
ال�ستاذ هيكل
و أ�زمة املثقفني!
()1
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لل�ستاذ حممد ح�سنني هيكل �أن متتلئ نف�سه بالر�ضا الذي
الن�سان حني يبلغ غايته ،وي ؤ�دي ر�سالته ،فتحل ببدنه
متتلئ به نف�س إ
املتعب تلك الراحة العذبة البليلة جزاء وفاقا على ما بذل من جهد
وعرف من عناء.
نعم ،فمنذ بد�أ هيكل طريقه يف �أربعينيات القرن الع�رشين وهو
الن ،و�إن ظن �أن �أوان الر�سو قد �آن .وهو منذ بد�أ
فيه مل ير�س حتى آ
هذا الطريق الطويل مل يكف عن م�صارعة أالمواج ومغالبة العوا�صف.
ف إ�ن كان يف مرحلة من املراحل قد وجد الريح مواتية ،فهو يف بقية
املراحل مل يجدها كذلك .ف�ض ًال عن �أن املتاعب التي يلقاها مثل هيكل
يف مثل الظروف التي عمل فيها ال ت أ�تي من حوله فح�سب ،بل ت أ�تي
من نف�سه �أي�ضاً .واحلماية التي يجدها �صاحب الر�أي يف كنف زعيم
مطلق ال�سلطان ال ميكن �أن تكون م�ضمونة �إال بح�سن الظن وهو غري
م�ضمون.
لهذا مل ي�شعر هيكل بالراحة ،ومل يعرف اال�سرتخاء ،فهو آ
الن وقد
بلغ الثمانني يف حاجة �إليهما ،وهو ي�ستحقهما .لكنه لن ي�ستطيع �أن
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ين�رصف كما �أزمع .و�أين ين�رصف ،وهو ال ميلك �إال �أن ينظر ورائه
وينظر �أمامه� ،أن يتذكر ويتوقع؟ ونحن ال ن�ستطيع بعد �أن نحتفل معه
بثمانينه احلافلة �إال �أن نفعل فعله ،فنتذكر ونتوقع ،ونراجع �أنف�سنا
ونراجعه ،ون�سائلها ون�سائله ؟
الن�ساين ،والكتابة بالذات ،حياة مت�صلة و�سريورة دائمة.
�إن الفعل إ
الن�ساين  ،وتنقله من دائرة الفاعل
وظيفة الكتابة �أن حتفظ الفعل إ
املحدود بذاته وزمانه ومكانه �إىل دوائر �أو�سع .أالمة وتاريخها،
والب�رش وتاريخهم.
ولقد ات�صلت �سرية حممد ح�سنني هيكل ب�سريتنا جميع ًا خالل
العقود ال�ستة املا�ضية .ورمبا قلت �إنه �شارك يف �صنع هذه ال�سرية
بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش ،فمن حقنا اليوم �أن نراجع عمله ،و�أن
ننظر فيما �صنع .ألنه مل يكن يكتب لنف�سه ،ومل يكن يفكر يف �رسه ،بل
كان يكتب لقرائه ويختار لهم �أي�ضاً ،و�سواء ان�رصف �أو مل ين�رصف فهو
حا�رض موجود.
و�أنا مل �أعرف أال�ستاذ هيكل �إال من بعيد .فقد بد�أت حياتي العملية
بعده بع�رشة �أعوام على أالقل ،وذلك يف رزو اليو�سف ،وهي دار �صحفية
تختلف عن �أي دار �أخرى .والعمل فيها ال ي�شبه العمل يف �سواها ف�ض ًال
عن �أن ن�شاطي ك�صحفي كان متوا�ضعا جداً بالقيا�س �إىل ن�شاطي
ك�شاعر ،ومن هنا امل�سافة التي باعدت بيني وبني أال�ستاذ هيكل الذي
كان يرتبع على عر�ش ال�صحافة امل�رصية �إىل �أوائل ال�سبعينيات حني
رحلت �إىل باري�س ألبقى حتى نهاية الثمانينيات ،ثم �أعود وقد اختلفت
الظروف ،وترامت امل�سافات ،و�أ�ضيفت أل�سباب البعد �أ�سباب جديدة.
ولكنني كنت واحدا من اجلمهور الوا�سع الذي كان يقر�أ لهيكل
مقالته أال�سبوعية �صباح كل جمعة بني �أوائل ال�ستينيات و�أوائل
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ال�سبعينيات .و�أظن �أن أال�ستاذ هيكل كان يقر�أ ما كان ين�رشه أ
"الهرام"
يف تلك ال�سنوات من �شعري .واذكر بهذه املنا�سبة �أنه رفع من ال�صفحة
أالدبية ق�صيدة من ق�صائدي كان الدكتور لوي�س عو�ض قد قرر ن�رشها،
فجمعت بالفعل وطبعت حتى قر�أها هيكل فرفعها قبل �ساعات قليلة
من �صدور العدد.
والق�صيدة التي �أحتدث عنها هي "الدم وال�صمت" /،وقد كتبتها عن
حرب اليمن �سنة  ،1963حني كانت ال�سلطات امل�رصية تلزم ال�صمت
�إزاء اخل�سائر التي نتكبدها يف هذه احلرب .و�إذا كنت قد �شعرت باحلزن
ألن الق�صيدة مل تن�رش ،فقد تفهمت أال�سباب التي �أملت على هيكل �أن
يرفعها من ال�صحيفة .كانت حرب اليمن قد �أثارت خالف ًا داخل ال�سلطة،
العالن عن اخل�سائر يحرج عبد النا�رص ،الذي كنا نلتف جميع ًا
وكان إ
من حوله يف ذلك الوقت .ولهذا مل �أتهم هيكل  ،ومل �أعترب منعه للق�صيدة
عدوانا مق�صودا على حرية التعبري ،ف أ�نا مل �أقل فيها ما قاله توفيق
احلكيم وجنيب حمفوظ يف " ال�سلطان احلائر" و" الل�ص والكالب" و"
مريامار" و�سواها من أالعمال أالدبية التي كانت تنقد النظام وت�شكك
يف �رشعيته ،ومع ذلك حتم�س لها هيكل ،ون�رشها يف أ
"الهرام" على
م�سئوليته .و�أذكر بعد ذلك �أن أال�ستاذ كمال احلناوي رئي�س حترير
"اجلمهورية" يف ذلك الوقت ،ووكيل جمل�س أالمة من بعد ،اطلع على
الق�صيدة وا�ست أ�ذن ال�سلطات يف ن�رشها ف أ�ذنت له.
وقد �أ�سعدين احلظ بلقاء أال�ستاذ هيكل يف عدة منا�سبات يف القاهرة.
قدمني له الدكتور لوي�س عو�ض يف حفلة �أقامها أ
"الهرام" للم�ستعرب
الفرن�سي أال�ستاذ جاك بريك يف فندق �شربد .ويف �أواخر ال�سبعينيات
�صدر يل كتاب عن عروبة م�رص ،ويظهر �أن أال�ستاذ هيكل اطلع عليه
و�أبدى رغبته يف �أن نلتقي خالل زيارة قام بها �آنذاك للعا�صمة
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الفرن�سية ،وقد �رسين �أن �ألبي الدعوة و�أزوره يف الفندق الذي كان ينزل
فيه .غري �أن املعرفة ال�شخ�صية لي�ست �رشطا للكتابة عن هيكل �أو عن
غريه من حملة أالقالم ،ألين ال �أريد �أن �أكتب هنا عن �شخ�صه ،و�إمنا
�أريد �أن �أكتب عن ر�أي له يف املثقفني امل�رصيني عرب عنه يف �سبع
مقاالت ن�رشها يف أ
"الهرام" عام  ،1961و�أعاد ن�رشها أال�ستاذ جمال
الغيطاين يف جملة " �أخبار أالدب" يف �أواخر ال�شهر املا�ضي حتت
عنوان "�أزمة املثقفني" ،م�شاركة من املجلة التي ير�أ�س حتريرها
يف االحتفال ببلوغ أال�ستاذ هيكل عامه الثمانني .و�أنا من ناحيتي
�أ�شارك يف هذا االحتفال مبناق�شة آ
الراء التي عرب عنها أال�ستاذ هيكل
يف هذه املقاالت ،فلم ت�سنح الفر�صة ملناق�شتها عند ظهورها قبل
�أربعني �سنة ،كما ت�سنح آ
الن ،ف�ض ًال عن �أن مناق�شة الر�أي بعد �أن دخل
امتحان الزمن جديرة ب أ�ن تك�شف لنا ماال ت�ستطيع �أن تك�شفه قبل �أن
يدخل هذا االمتحان.
ول�ست �أظن �أن الظروف –التي كانت �سائدة يف �أوائل ال�ستينيات-
كانت ت�سمح ب إ�دارة حوار مو�ضوعي �أو مناق�شة جادة متكافئة حول
املو�ضوع الذي �أثاره أال�ستاذ هيكل يف هذه املقاالت ،وهو موقف
املثقفني امل�رصيني من حركة اجلي�ش ومن النظام الذي �أقامه الرئي�س
عبد النا�رص .و�إذا كان أال�ستاذ هيكل قد ر�أى �أن املثقفني امل�رصيني
قد عجزوا –ب�سبب انتماءاتهم الطبقية وتطلعاتهم االجتماعية-
عن االلتحام باجلماهري قبل �أن يقوم اجلي�ش بحركته ،كما عجزوا
عن التجاوب مع النظام اجلديد الذي جاءت به احلركة فحقق ما
عجز املثقفون عن حتقيقه ،أ
ومل الفراغ الذي تركوه ،وتبنى مطالب
اجلماهري ،وقاد الن�ضال ال�شعبي� .إذا كان أال�ستاذ هيكل قد ر�أى هذا
الر�أي فقد وجد املجال مفتوحا �أمامه لي�رشح ر�أيه ،ويقنع القراء
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بوجهة نظره ،وهذا ما مل يكن متاح ًا للمثقفني امل�رصيني الذين كان
يعنيهم ،ألنهم مل يكونوا ي�ستطيعون يف ذلك الوقت الع�صيب �أن يقولوا:
بل النظام اجلديد هو الذي يحول بينهم وبني االلتحام باجلماهري،
و�إال فكيف يكون هذا االلتحام ،والتنظيمات احلزبية ممنوعة ،والرقابة
مرفو�ضة ،واملنابر كلها حتت �سيطرة الدولة ،وحممد مندور ممنوع من
ال�سفر ،ولوي�س عو�ض ،وحممود �أمني العامل ،و�صالح حافظ ،وح�سن
ف ؤ�اد ،وجمال كامل ،وحممود ال�سعدين  ،وع�رشات غريهم �أو مئات ال
ي�ستطيعون حتى قراءة مقاالت هيكل .ف�ض ًال عن �أن يناق�شوها ،ألنهم
يف ذلك الوقت الذي كانت تن�رش فيه هذه املقاالت ،يونيو ،ويوليو
 ،1961كانوا معتقلني يف الواحات!
ال �أريد �أن �أقول �إن الوقت مل يكن منا�سبا لن�رش هذه املقاالت ،ويف
تقديري على العك�س� ،أن هذه الظروف القا�سية هي التي دفعت أال�ستاذ
هيكل لكتابة مقاالته ،علها تكون بداية لنقا�ش مثمر بني النظام
واملثقفني يت�سع فيه �صدر كل من الطرفني آ
للخر ،وينتفع بذلك النظام
فينفتح على الدميقراطية ،وينتفع املثقفون فينفتحون على النظام
ويتبنون م�رشوعه وينخرطون يف العمل لتحقيقه.
غري �أن هذه املقاالت التي كتبها أال�ستاذ هيكل عما �سماه "�أزمة
املثقفني" مل تناق�ش حتى آ
الن كما يجب وهانحن نقر�أها من جديد يف
" �أخبار أالدب" فنجدها ،كما قر�أناها حني ن�رشت قبل اثنني و�أربعني
عاما مل يتغري فيها حرف ،فهل نفهم من هذا الن�رش اجلديد �أن أال�ستاذ
هيكل مازال يفهم موقف املثقفني امل�رصيني من جماهري ال�شعب ومن
حركة يوليو ،كما كان يفهمه يف �أوائل ال�ستينيات �أم �أن أال�ستاذ هيكل
مل يكن على علم ب أ�ن مقاالته عن "�أزمة املثقفني" �سيعاد ن�رشها ،ولهذا
مل تتح له الفر�صة إلعادة النظر فيها؟
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وقد ذكرت " �أخبار أالدب" �أن هذه املقاالت جمعت يف كتاب
وطبعت مرة واحدة مل تتكرر ،فهل يعني هذا �أن أال�ستاذ هيكل مل يعد
يراها معربة عن ر�أيه يف موقف املثقفني امل�رصيني من حركة يوليو
التي فقدت �شبابها ،وانقلبت على نف�سها فمن املنطقي �أن نعيد النظر
يف فهمنا ملوقف املثقفني منها .وهل تكون حركة يوليو التي انتهت
�إىل ما انتهت �إليه يف يونيو  1967هي حركة يوليو ،كما كانت يف
يونيو  1961حني كتب أال�ستاذ هيكل مقاالته؟!
ومع �أن كل �شئ تغري يف بالدنا ويف العامل ،فما زالت هذه النظرة
التي عرب عنها أال�ستاذ هيكل جتاه املثقفني �سائدة م ؤ�ثرة ومازال
املثقفون امل�رصيون م�ستبعدين كما كانوا يف ال�ستينيات ،ي�سمح لهم
ب أ�ن يكونوا مهنيني حمرتفني ،وال ي�سمح لهم ب أ�ن يكونوا مفكرين،
فمكانهم يف امل ؤ�خرة ال يف املقدمة ،يف الهام�ش ال يف القلب .وهذه
هي أالزمة احلقيقية� .إنها لي�ست �أزمة املثقفني وحدهم ،و�إمنا هي
�أزمة املجتمع كله� ،أزمة العمل الوطني الذي يواجه م�شكالت القرن
املا�ضي ونظمه وم ؤ��س�ساته .و�إذن فال بد من املراجعة .مراجعة الفكرة،
ومراجعة الواقع.
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ال�ستاذ هيكل
و أ�زمة املثقفني!
()2
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ات�صل بي أال�ستاذ جمال الغيطاين م�شكوراً ليجيبني عن الت�س ؤ
ا�الت
الت��ي �أنهي��ت بها مقالتي أالخ�يرة حول موقف أال�ست��اذ حممد ح�سنني
هي��كل م��ن �إعادة ن��شر مقاالته عما �سم��اه "�أزم��ة املثقفني" يف جملة
"�أخب��ار أالدب" وق��د كنت يف انتظار هذا اجل��واب ألعرف منه حقيقة
الرج��ل ال��ذي �أناق�ش��ه هل هو هي��كل القدمي ال��ذي كتب ه��ذه املقاالت
ون�رشه��ا ،وهو ال ي��زال حديث عهد بال�شباب مفتون��ا معتزا مبكانه من
عب��د النا��صر ال��ذي كان ه��و آ
الخر يف قم��ة جم��ده وذروة �شعبيته ،مل
ميتح��ن نظامه مب��ا امتحن به يف انف�صال �سوريا عن م�رص ،ويف حرب
اليمن ،ويف هزمية 1967؟ �أم هو هيكل املجرب احلكيم الذي يطل آ
الن
عل��ى ما�ضي��ه وما�ضينا من ف��وق ثمانني حجة ع��رف حلوها ومرها،
ور�أى حوادثه��ا كي��ف بد�أت وكيف انتهت ،و�أبطاله��ا يوم �صعدوا ويوم
�سقطوا؟
ه��ل نناق�ش مقاالت هيكل باعتبارها �أثرا من عهد م�ضى وانق�ضى،
�أم نناق�شه��ا باعتباره��ا موقف��ا ثابتا من املثقف�ين امل�رصيني ال يزال
أال�ستاذ هيكل يتبناه ويدافع عنه؟ ولقد �أبلغني أال�ستاذ جمال الغيطاين
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الذن منه ،لكن
�أن��ه �أع��اد ن�رش مق��االت أال�ستاذ هي��كل دون �أن يطل��ب إ
أال�ست��اذ هي��كل مل يعرت�ض ح�ين وجدها من�شورة ،بل غ�َّينعرَّ عن �رسوره
ور�ض��اه ،و�إذن فهو مل يغري ر�أيه يف املثقفني امل�رصيني ،فمن حقنا �أن
نناق�شه ك أ�نه كتبها اليوم.
بل نح��ن ن�ستطيع اليوم �أن نفهم الظروف الت��ي �أملت عليه كتابتها
قب��ل �أربعني عاما ،وال ن�ستطيع اليوم �أن جند �سببا إلعادة ن�رشها دون
تو�ضي��ح �أو تعديل� ،إال �أن يكون املق�صود م��ن �إعادة الن�رش �أن نراجعها
ونناق�شه��ا من جدي��د ،نحن ومعنا أال�ستاذ هيكل ال��ذي ال ي�ستطيع �أحد
�أن يقول �إن موقفه من املثقفني امل�رصيني الذين عار�ضوا عبد النا�رص
وطالبوا بالدميقراطية كان موقفه وحده .لقد كان موقفا �شائعا ان�ساق
�إليه الكثريون ،ومن �ضمنهم بع�ض كبار املثقفني ،يف ذلك الوقت الذي
كان فيه وال ؤ�نا لعبد النا�رص فوق كل والء ،وكانت ثقتنا يف امل�ستقبل
الذي يعدنا به تهون علينا الت�ضحية باملعار�ضني وحتجب عنا الكوارث
املتالحقة التي �ستجرها علينا الدكتاتورية.
وم��ن هن��ا ال �أناق�ش أال�ستاذ هيكل وحده ،برغ��م مكانه الفريد قرب
ال�سلط��ة �أو فيها ،وبرغم االمتيازات التي مل يتمتع بها �سواه ،بل �أناق�ش
نف�سي وجيلي �أي�ضا ،و�أناق�ش هذا التاريخ الذي تواط أ�نا على �أن نتجنب
احلدي��ث فيه� ،إنه تاريخ �أليم ،نخاف م��ن مواجهته ،فنتجاهله ،وتنغلق
علي��ه �صدورنا ليزودنا مب��ا نحتاج �إليه من �أوهام و�أكاذيب نلج أ� �إليها
لنهرب من وعينا ،ونتخل�ص من حريتنا وم�سئوليتنا.
نح��ن يف حاج��ة ما�س��ة ملح��ة ألن نراجع ه��ذا التاري��خ ونناق�شه،
لنعرفه على حقيقته ،ونعرتف بدورنا فيه ،فنتطهر من �شعورنا بالذنب
والتق�صري ،ون�صحح ما وقعنا فيه من �أخطاء ،ثم ن�ست أ�نف طريق النه�ضة
خفافا ،وقد �أ�صبحت �أخط ؤ
ا�نا درو�سا وعرثاتنا خربات وجتارب.
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ي��رى أال�ست��اذ حممد ح�سنني هي��كل �أن عالق��ة املثقفني امل�رصيني
بنظ��ام يوليو كانت عالقة متوترة مت أ�زمة ،ألنها مرت بني عام 1952
وعام  1961بثالث �أزمات متتابعة أالوىل حني طالب املثقفون اجلي�ش
ال��ذي ا�ستوىل عل��ى ال�سلطة ليلة  23يوليو بالع��ودة �إىل ثكناته ،بعد �أن
جن��ح يف طرد امللك ،و�أ�صبح يف ا�ستطاعت��ه �أن ي�سلم ال�سلطة للمدنيني.
والثاني��ة حني طالب��وا ب إ�طالق حرية الن�ش��اط ال�سيا�سي و�إعادة احلياة
النيابية ،أ
والخرية حني اعرت�ضوا على تعيني الع�سكريني يف امل ؤ��س�سات
وال��شركات ،وطالب��وا ب�� أ�ن يك��ون العم��ل فيه��ا مق�صورا عل��ى اخلرباء
والفنيني.
لك��ن أال�ست��اذ هي��كل ي�ش��ك يف الدواف��ع الت��ي �أدت باملثقف�ين �إىل
معار�ض��ة نظ��ام عبد النا��صر وال ي�سلم ب�� أ�ن الدميقراطية ه��ي ال�سبب
يف ت�� أ�زم العالق��ة بني الطرفني وهو يف هذا منطقي م��ع نف�سه ،ألنه لو
�سل��م بذلك ل�سلم ب أ�ن نظام عب��د النا�رص غري دميقراطي ،و�إذن فمن حق
املثقفني �أن يعار�ضوه .ومن هنا كان على أال�ستاذ هيكل �أن يبحث عن
�سب��ب �آخر يقرتحه لهذه العالق��ة املت أ�زمة .وقد وجد بغيته يف ال�رصاع
الطبقي الذي جعله م�سئوال عن �أزمة املثقفني.
ق��ال � :إن مطالب��ة املثقفني بعودة اجلي���ش �إىل ثكناته مل تكن بداية
أالزم��ة و�إمن��ا كانت ه��ذه أالزم��ة قائمة قب��ل يوليو ،متمثل��ة يف عجز
املثقفني عن قيادة الن�ضال ال�شعبي ،وقد �أدى هذا العجز �إىل فراغ أ
مله
�ضب��اط يوليو الذين جت��اوزوا وظيفتهم أال�صلي��ة ،فلي�ست وظيفتهم �أن
يق��ودوا اجلماه�ير ،لكنهم ا�ضطروا ا�ضطرارا لذل��ك ،ألن املثقفني تخلوا
ع��ن �أداء ه��ذا الواجب ح�ين انف�صلوا ع��ن ال�شعب ،و�أ�صبح��وا "يكونون
طبق��ة له��ا م�صاحلها املتميزة عن م�صال��ح اجلماهري" ،على حني بقى
االت�صال مفتوحا .ال ن��دري كيف؟! –بني هذه اجلماهري وبني ال�ضباط

136
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

ال�شب��ان الذين ا�ستولوا على ال�سلطة "ال تعوقه م�صالح طبقة ،وال ت�صده
انتهازية �أو �سلبية"؟!
هك��ذا قفز أال�ستاذ هيكل قفزة بارعة خ��رج بها من جاذبية ال�شعار
ال��ذي رفع��ه املثقف��ون ،وه��و الدميقراطية الت��ي ا�ستمدوا منه��ا حقهم
ال�رشعي يف معار�ضة النظام ،و�أوقفوا بها خ�صومهم موقف املغامرين
اخلارج�ين عل��ى القانون والد�ست��ور .ف�� إ�ذا أ
بال�ستاذ هي��كل وقد انتقل
فج�� أ�ة ف أ��صب��ح على ي�ساره��م ،يتكلم لغ��ة مارك�س ولين�ين ،ويقول �إن
الدميقراطي��ة لي�ست هي ق�ضية املثقفني احلقيقي��ة ،و�إمنا ق�ضيتهم هي
امتيازاته��م وم�صاحله��م الطبقي��ة ،ورغبتهم يف اال�ستئث��ار بالوظائف
واملنا�صب .وهكذا �أ�صبح املثقفون بهذه أالطروحة املارك�سية مدافعني
ال مهاجمني ،و�صار عليهم �أن يثبتوا والءهم للطبقات الكادحة بدال من
�أن يثبت النظام والءه للدميقراطية .ومل تكن هناك و�سيلة إلثبات الوالء
للكادح�ين �إال �إثبات ال��والء للزعيم أالوحد ال��ذي كان ميثل الكادحني،
ويفك��ر فيهم ،ويتكلم ويعم��ل نيابة عنهم ،ومل ميك��ن �إثبات الوالء لهذا
الزعيم �إال �أن نذوب فيه  ..ونفنى!
وه��ل �صحيح �أن املثقف�ين امل�رصيني طبقة لها م�صاحلها املتميزة
ع��ن م�صال��ح اجلماهري؟ من امل ؤ�ك��د �أن املثقفني لي�سوا عم��اال ،ولي�سوا
فالح�ين .لكن م�صاحله��م ال ميك��ن �أن تتناق�ض مع م�صال��ح الطبقات
الكادحة.
وكي��ف تتناق�ض م�صالح الكتاب ،والفنانني ،وال�صحفيني ،و�أ�ساتذة
اجلامع��ة ،أ
والطب��اء واملهند�س�ين ،م��ع م�صال��ح العم��ال والفالح�ين؟
نفه��م �أن ي�ستغ��ل �أ�صحاب امل�صانع عماله��ا ،و�أن ي�ستغل مالك أالر�ض
�أجراءه��ا �أم��ا ال�شاع��ر فال ي�ستغل غ�ير قريحته ،والع��امل ال ي�ستغل غري
عقله،والطبيب ال ي�ستغل غري خربته ،ف إ�ذا كانت املارك�سية تقول �إن لكل
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طبقة مثقفيها الذين ينطقون با�سمها ،ويعربون عن م�صاحلها فاملعنى
امل�ستخل�ص من هذا القول هو �أن املثقفني لي�سوا طبقة متميزة م�ستقلة،
بل هم �رشائح تنتمي لطبقات خمتلفة ،و�إن كانوا عامة ينتمون للطبقة
الو�سط��ى �أو ل�رشائح منها ال ميك��ن �أن تتناق�ض م�صاحلها و�إن اختلفت
مع م�صالح اجلماهري.
و�أن��ا مل �أفه��م �أن ينكر أال�ست��اذ هيكل على املثقف�ين ،ما اعرتف به
ل�ضب��اط يوليو .فق��د ر�أى �أن م�صالح املثقف�ين ف�صلتهم عن اجلماهري،
�أما ال�ضباط فقد بقى ات�صالهم بهذه اجلماهري مفتوحا .ملاذا والفئتان
تنتميان لطبقة واحدة؟ ورمبا كان ال�ضابط �أقرب �إىل امل�ستويات العليا
يف الطبقة الو�سطى من املثقفني.
و�إذا كان املثقفون امل�رصيون قد انعزلوا عن اجلماهري ،وتخلوا عن
دورهم يف قيادة الن�ضال ال�شعبي ،فمن الذي ثقف �ضباط يوليو ،وفتح
�أمامهم الطريق �إىل اجلماهري؟
م��ن امل ؤ�ك��د �أن حرك��ة اجلي���ش مل تك��ن مقطوع��ة ال�صل��ة باحلركة
الثقافي��ة .وتنظي��م ال�ضاب��ط أالح��رار كان��ت ل��ه ارتباطات��ه املختلفة
بالتي��ارات الفكري��ة وال�سيا�سية التي كانت موج��ودة يف املرحلة التي
ظه��ر فيها .وم��ن املعروف �أن �أوائل ال�ضباط أالح��رار كانوا �أع�ضاء يف
الخ��وان امل�سلمني ،بل كانوا �أع�ض��اء يف اجلهاز اخلا�ص لهذه
جماع��ة إ
اجلماع��ة .وقد �أق�سموا بني يدي ال�شيخ ح�س��ن البنا "يف الغرفة املظلمة
عل��ى امل�صح��ف وامل�سد�س عل��ى �أن يطيعوه يف املن�ش��ط واملكره" ويف
مقدمة ه�� ؤ�الء ال�ضباط جمال عبد النا�رص ،وعب��د املنعم عبد الر ؤ�وف،
وكمال الدين ح�سني ،وح�سن �إبراهيم.
ولقد كان عدد من ال�ضباط أالحرار ،ومن الذين قاموا ب أ�خطر أالدوار
ليل��ة  23يوليو �أع�ضاء يف تنظيم��ات �شيوعية ،ومن ه ؤ�الء خالد حميى
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الدين ،ويو�سف �صديق.
وحرك��ة اجلي���ش مل تخ�ترع م��ا تبنت��ه من برام��ج ،وم��ا رفعته من
�شعارات حتقيق اجلالء ،وحتديد امللكية الزراعية ،وت أ�ميم قناة ال�سوي�س،
والبع��د عن أالح�لاف الع�سكري��ة ،وت�صنيع البالد ،والدف��اع عن حقوق
الطبق��ات الكادحة ،وزيادة �أجور العمال أُ
والج��راء ،وتخفي�ض �ساعات
ال�رضاب ،والت أ�مينات االجتماعية وال�صحية..
العمل ،و�إقرار حقهم يف إ
ه��ذه كلها كانت مطالب جماهريية مرفوع��ة متداولة ،لي�س يف �أو�ساط
اجلماع��ات الي�سارية وحده��ا ،بل �أي� ًضا يف بع���ض أالو�ساط امل�ستنرية
داخ��ل أالحزاب التقليدية ،كالطليع��ة الوفدية مثال .ولو راجعنا "�صوت
أالم��ة" و�سواها من �صحف الطليعة الوفدي��ة لوجدنا �ألف دليل على ما
�أق��ول .ونحن نعرف �أن املطالبة بتحدي��د امللكية الزراعية ترددت على
�أل�سنة بع�ض ال�شيوخ املحرتمني يف جمل�س ال�شيوخ ،و�أن التنديد باجلوع
والبطال��ة كان يحتل ال�صفحات أالوىل يف بع���ض ال�صحف التي كانت
توج��ه �إ�صبع االتهام للملك نف�س��ه مهددة متوعدة .ولق��د �أ�شار أال�ستاذ
هي��كل نف�س��ه يف مقاالته التي �أناق�شها �إىل ح��ادث بهوت الذي ثار فيه
الفالح��ون على �أحد كبار مالك أالر�ض واعت�بره �أول �رشارة يف الثورة
على احلرمان.
وم��ن هم الذين �أ�شاعوا هذه الثقافة ،ورفعوا هذه ال�شعارات و�أيقظوا
يف البالد هذا ال�ضمري؟
�إنه��م املثقف��ون� .إنهم ال�شع��راء من �أمثال عزيز فهم��ي  ،وكمال عبد
احللي��م ،وعبد الرحمن ال�رشقاوي� .إنه��م الكتاب والنقاد واملفكرون من
�أمث��ال �سالم��ة مو�سى ،وحمم��د مندور ،ولوي���س عو���ض ،و�إح�سان عبد
القدو���س� .إنه��م الفنانون م��ن �أمثال �سي��د دروي�ش ،وجني��ب الريحاين،
وحامد عبد اهلل ،و�إجني �أفالطون.

139
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

�إن��ه طه ح�سني ال��ذي كتب "املعذبون يف أالر���ض" وعبا�س حممود
العقاد الذي وقف يف جمل�س النواب يدافع عن الد�ستور ،ويهدد بتحطيم
�أك�بر ر�أ�س يف البالد �إذا اعتدى عليه� ،أي ر�أ�س امللك ف ؤ�اد ،وخالد حممد
خال��د ال��ذي وقف يف منت�صف الق��رن الع�رشين يهز ب�لاده وي�ستنفرها
بال�س�� ؤ�ال تل��و ال�س ؤ�ال ،فلماذا؟ مل��اذا تدمي �أر�ضها ب آ�ث��ار �أقدام الغزاة،
وظه��ور بنيها ب�سي��اط العتاة ،كما قال يف مقدم��ة كتابه "مواطنون ال
رعاي��ا" ملاذا يحرمها اال�ستغالل من لقمتها؟ وملاذا يحرمها اال�ستبداد
من حريتها ؟ و�إالم يذل �أهلها ،ويعز فيها الغرباء؟
ه�� ؤ�الء هم املثقفون امل�رصيون .وهذا ه��و املناخ الذي مار�سوا فيه
ن�شاطه��م .مناخ تعر�ض��وا فيه للقم��ع ،واملنع ،والت�شه�ير ،وامل�صادرة.
ولكن��ه مل يكن خاليا م��ن م ؤ��س�سات دميقراطية مكنته��م من �أن ين�شئوا
ثقاف��ة م�رصي��ة ع�رصي��ة تغلغل��ت يف حياتن��ا ،ومثلت روحن��ا وتبنت
والتقان .كيف
مطالبن��ا ،وبلغ��ت مع ذل��ك م�ستوى عاليا م��ن الن�ض��ج إ
ال يداف��ع املثقف��ون امل�رصيون ع��ن هذه الثقافة وعن ه��ذه امل ؤ��س�سات
الدميقراطي��ة؟ ف�� إ�ذا مل تكن هذه الدميقراطية ق��د ن�ضجت �أو اكتملت يف
املرحلة التي �سبقت يوليو ،فالعالج الناجع هو املزيد من الدميقراطية،
كم��ا كان املثقف��ون يري��دون ،ولي�س املزيد م��ن اال�ستب��داد .كما حدث
بالفع��ل و�إذا كنا مل نفهم ه��ذا الدر�س جيداً يف عام  ،1961فقد فهمناه
يف ع��ام  1967جيداً جداً! و�أح��رى بنا �أن نفهمه آ
الن .كما مل نفعل من
قبل.
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المة احلرة ..
واملثقف امل�ستقل!
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ونح��ن نتحدث ع��ن املثقفني الع��رب و�أزماتهم ،وم��ا يتعر�ضون له
من �أل��وان الرتغيب والرتهيب ،وال�ضغط واالبت��زاز ،وما يقعون فيه من
�أخط��اء وي�سقطون من �سقطات.. علينا ونحن نتحدث يف هذا املو�ضوع
�أن نتذك��ر جملة م��ن احلقائق أ
ق.
والفكار التي �أرجو �أن تكون حمل اتفا 
�إن املثقفني الذين نق�صدهم هنا لي�سوا حم�صورين يف ال�شعراء والكتاب
واملفكري��ن والفنان�ين و�سواهم ممن ي�شتغل��ون بالثقاف��ة وينتجونها،
و�إمن��ا نتحدث عن املثقفني باملعنى العام الوا�سع� ،أي عن كل من يقوم
بعم��ل �أو ي�شتغل مبهنة �أو ن�شاط يتطلب فيمن ي�شتغل به قدرا كافيا من
املعرفة واحلذق واخلربة التي ي�صح معها �أن نعتربه مثقفا. فال�سيا�سي،
والعالم��ي ،واملهند�س،
واالقت�ص��ادي ،ورج��ل القان��ون ،وال�صحف��ي ،إ
واملعل��م .كله��م مثقفون. ف�� إ�ذا كان��ت م�سئولية �صاحب القل��م �أكرب من
م�سئولي��ة غ�يره فاحلياة امل�شرتك��ة م�سئولية م�شرتك��ة يف كل أالحوال
ننه�ض به��ا مت�ضامنني ،ونتقا�سمها فيما بيننا بقدر ما يتاح لكل فرد
فينا من اخلربة والكفاءة والقدرة على االختيار والت أ�ثري.
�إن �شعور املثقفني بت�ضامنهم حافز قوي ي�شجع كال منهم على �أداء
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واجبه ،ويهون عليه ما يلقاه يف هذا ال�سبيل.
والت�ضام��ن ال��ذي يحت��اج �إلي��ه املثقف��ون وي�ستعين��ون ب��ه عل��ى
�أداء ر�سالته��م لي���س جم��رد ت�ضامن فئ��وي �أو نقابي ،و�إمن��ا هو �شعور
بالخ��وة يف الوط��ن ،أ
ق��وي أ
الن�ساني��ة. لكن ه��ذا الطابع
والخ��وة يف إ
الن�س��اين للن�ش��اط الثق��ايف ال مين��ع املثقف�ين م��ن تقوي��ة
الوطن��ي إ
ال�ص�لات الت��ي جتم��ع بينه��م ،وتنم��ي فيه��م ه��ذا ال�شع��ور ال�رضوري
بالت�ضام��ن. بل �أن ق��درة املثقفني على �أن يتجمع��وا ويت�ضامنوا حول
�أه��داف اجتماعي��ة و�إن�ساني��ة م�شرتك��ة ،و�أن يج�س��دوا وجوده��م يف
كيان��ات متثله��م وتوحد قواه��م دليل �ساط��ع على �أن الثقاف��ة ا�ستقلت
ع��ن ال�سيا�س��ة ،و�أن املثقف�ين �ص��اروا �أح��رارا ال يتبع��ون �أح��دا ،و�إمنا
الن�سانية ومثلهم العليا.
يتبع��ون قلوبهم وعقولهم ،ويخدمون قيمه��م إ
�أري��د �أن �أقول �إن ظه��ور املثقف امل�ستقل القادر عل��ى �أن يعي�ش ويعمل
متح��ررا من �ضغوط رجل ال�سلط��ة و�ضغوط رجل ال�شارع معا ،م�رشوط
بظهور املجتم��ع املدين احلديث� ،أي بخروجه ع��ن �أي و�صاية �سيا�سية
�أو ديني��ة ،وحت��ول �أفراده من رعية تدي��ن بوجودها للحاك��م امل ؤ�له �أو
احلاكم املنزه �إىل �أمة تعلن عن وجودها بنف�سها ،وتختار حياتها التي
تتفق مع مثلها العليا وم�صاحلها احليوية.
ظهور املثق��ف امل�ستقل مرهون بظهور أالمة احلرة. و�أنا �أتذكر آ
الن
الكلم��ة التي رد بها ال�ضابط الوطن��ي الثائر �أحمد عرابي على اخلديوي
امل�ستب��د توفي��ق ،يوم خ��رج عرابي عل��ى ر�أ�س جن��وده ،ممتطيا �صهوة
فر�س��ه ،ممت�شقا ح�سامه ،يطالب اخلديوي يف ميدان عابدين بعزل وزير
احلربي��ة ال�رشك�سي عثم��ان رفقي ،واال�ستجابة لبقي��ة مطالب ال�ضباط
امل�رصي�ين ،فقال ل��ه اخلديوي :كيف جت��رءون على اخل��روج باجلي�ش
و�أنت��م عبيد �إح�ساناتنا؟. .ف��رد عليه عرابي قائال :لقد خلقنا اهلل �أحرارا،
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ولن ن�ستعبد بعد اليوم!
يف ه��ذه اللحظة� ،أعل��ن عرابي قيام أالمة امل�رصية احلرة .ويف هذه
اللحظ��ة ذاتها ،كان ال�شاعر حمم��ود �سامي البارودي ،والكاتب عبد اهلل
والمام امل�صلح حممد عبده ،يعلنون عن ظهور املثقف امل�رصي
الندمي ،إ
امل�ستقل.
أ
والمة احلرة جماعة من املواطنني أالحرار.. و�أن نكون �أحرارا معنى
ذل��ك �أن نفكر بحرية ،و�أن نختار بحري��ة ،و�إذن فالبد �أن نختلف ،والبد
م��ع ذل��ك �أن يقبل كل منا آ
الخر ،ألن وجود أالم��ة احلرة لي�س م�رشوطا
بتماث��ل �أفرادها ،ب��ل باتفاقهم على �أن يعي�ش��وا جمتمعني مت�ضامنني،
رغم تعددهم واختالفهم.
احلري��ة متنحنا احل��ق يف �أن نختلف ونتع��دد ،وامل�صالح امل�شرتكة
تفر���ض علينا �أن نحتكم لنظام واحد وقانون واحد، وعلى هذا أال�سا�س
تق��وم الثقاف��ة كم ؤ��س�س��ة مدنية ،ويظه��ر املثقف امل�ستق��ل ك�ضمري حر
يعل��ن كلمت��ه ،وي�ص��ارح بر�أيه احل��كام واملحكومني .ي�ص��ارح احلكام
�أنه��م هبط��وا م��ن عليائهم ،و�ص��اروا ب��شرا عاديني ،فال ه��م �آلهة ،وال
ه��م جبابرة، بل هم مواطنون مثلهم مث��ل بقية املواطنني ،ي�صلون �إىل
اللهي ،بل ب أ��صوات الناخبني
والرغ��ام ،وال باحلق إ
ال�سلط��ة ،ال بالقوة إ
الذي��ن يرفعون م��ن ي�شاءون �إىل �س��دة احلكم ،وي�سقطون م��ن ي�شاءون.
وكم��ا �أ�صبح للمثقف �أن يعل��ن ر�أيه يف وجه احلاكم� ،أ�صبح له �أن يعلن
ر�أي��ه يف وج��وه املحكومني ،ألن ه�� ؤ�الء املحكومني مل يع��ودوا قطيعا
يخ�ض��ع ل�ص��وت واحد ،وي��ردده ،ويفر�ض��ه على نف�سه وعل��ى غريه ،بل
�أ�صبحوا مواطنني يعرتفون بحق كل منهم يف �أن يفكر لنف�سه ،ويجتهد،
ويختل��ف ع��ن آ
الخرين. .وهكذا مل يعد املثقف م�ضط��را ألن يخ�ضع ملا
الجم��اع ،وه��و اتف��اق كامل ال ميك��ن �أن يتحق��ق �إال على
كان ي�سم��ى إ
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البديهي��ات الوا�ضح��ة الت��ي ال تقبل ال�شك �أو اجل��دل ،كان يجمع النا�س
عل��ى �أن ال�شم���س ت�رشق م��ن ال�رشق وتغ��رب يف الغ��رب ،و�أن الليل ليل
والنه��ار نه��ار ،و�أن اثن�ين يف اثنني ت�س��اوي �أربعة، �أما �س��ن القوانني،
واختيار احلكام ،وو�ضع ال�سيا�سات ،وتقومي أالعمال ،وتوقع احلوادث،
واحلك��م على النتائج فكلها م�سائل تقبل اخلالف واجلدل ،وتتعدد فيها
آ
الراء والتقدي��رات ،فمن ح��ق املثقف �أن يكون له ر�أيه امل�ستقل ،بل هذا
ه��و واجب��ه ألن ر�سالت��ه تتلخ���ص يف م�ساع��دة آ
الخرين عل��ى اختيار
الط��رق ال�صحيحة وجتنب أالخط��اء ،ال ب أ�ن يفكر نياب��ة عنهم ،بل ب أ�ن
يفت�ش معهم على احلقائق ،وي�ستعر�ض معهم خمتلف آ
الراء ،وي�ساعدهم
عل��ى التفك�ير امل�ستقل ،وذل��ك عن طري��ق املناق�شة واملراجع��ة والنقد
والت�صحيح والطعن والرتجيح.
ه��ل ن�ستطي��ع �أن نقول �إننا بلغنا هذا امل�ست��وى من التحرر والتطور
الذي ي�سمح بظهور املثقف امل�ستقل القادر على �أن يعلن ر�أيه ب�شجاعة،
الن�سانية بكفاءة و�إخال�ص؟
وي ؤ�دي ر�سالته نحو �أمته ونحو إ
ه��ذا ال�س�� ؤ�ال جتيب عليه هذه أالزم��ة التي نتحدث عنه��ا آ
الن. �إنها
لي�س��ت �أزمة �أف��راد من الكت��اب والفنانني ،كما قد يظ��ن البع�ض ،و�إمنا
ه��ي �أزم��ة الطبقة املتعلمة كله��ا. هذه الطبقة الت��ي ت�شكلت يف الع�رص
احلدي��ث ،دون �أن ي�سم��ح لها ب أ�ن تنتمي ل��ه� ،أو تتمتع مبيزات ه. �صحيح
�أن ه��ذه الطبقة ق��ادت حركة النه�ض��ة وحركة اال�ستق�لال �أو لعبت يف
هات�ين احلركتني دورا م ؤ�ثرا، لكنها كانت تدين بوجودها لل�سلطة التي
�شعرت باحلاجة �إليها ،فبذرت بذورها أالوىل ،وا�ستعانت بها يف حتقيق
م�رشوعاتها ،و�إحاطتها برعايتها طاملا جنحت هذه امل�رشوعات ،فلما
ف�شل��ت تخلت عنها ،ث��م ا�صطدمت بها وحاربتها حني وجدت �أنها تنمو
وتتكاثر وت�صبح خطرا يهدد اال�ستبداد املوروث .وهكذا حتالفت ال�سلطة
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والق��وي التقليدي��ة �ضد هذه الطبق��ة املثقفة التي كان��ت ال تزال طرية
العود ،مل ت�ستكمل بعد �رشوط وجودها و�ضمانات ا�ستقاللها واكتفائها
بذاته��ا. ويكف��ي �أن نق��ر�أ �س�يرة الطهط��اوي ل�نرى كي��ف �أر�سله حممد
عل��ى �إىل فرن�س��ا ،وكيف ع��اد لين�شئ املدار���س التي �أن�ش أ�ه��ا ،ويرتجم
امل ؤ�لفات التي ترجمها ،ويحت�ضن املواهب اجلديدة التي احت�ضنها من
املرتجمني ،واملدر�سني ،واملهند�سني ،أ
والطباء ،والكتاب ،وال�شعراء، ثم
يج��يء عبا���س أالول ليع�صف به��ذه النه�ضة ،فيغل��ق املدار�س ،وير�سل
الطهط��اوي �إىل ال�س��ودان ،ويعيد الب�لاد �إىل ما كان��ت عليه يف ع�صور
الظ�لام. ولق��د حتال��ف امللك ف ؤ�اد م��ع م�شاي��خ أالزهر ليواج��ه مثقفي
ث��ورة1919 املتحم�سني للدميقراطي��ة ،والعقالني��ة ،والتجديد ،وف�صل
الدين عن الدولة.
الخوان
ولق��د حتال��ف �ضب��اط يولي��و عق��ب حركتهم م��ع جماع��ة إ
امل�سلم�ين لتواج��ه املثقفني الذي��ن كانوا يطالبون بالع��ودة �إىل احلكم
املدين النيابي ،ويف مقدمتهم أالدباء ،وال�صحفيون ،و�أ�ساتذة اجلامعة،
ورجال القانو ن. وكانت النتيجة يف النهاية ما نعرف ،فقد مت تروي�ض
املثقف�ين ،وا�ستخدامهم ومنعهم من �أن يتحول��وا �إىل �سلطة �أخالقية �أو
م ؤ��س�سة مدنية م�ستقلة ،وتلك هي أالزمة التي نعي�شها آ
الن.
غ�ير �أن احلدي��ث ع��ن تناق���ض املثقفني ،وقل��ة ت أ�ثريه��م ،وتهافت
وجوده��م ،وتخليه��م عن القي��ام بواجبهم يف الدفاع ع��ن الدميقراطية
وحماية احلريات العامة يجب �أال يعمم على كل املثقفني.
�إن التعميم خط أ� بالغ .وال �شك �أن هناك عددا من املثقفني امل�رصيني
والعرب آ
الخرين �رضبوا �أمثلة رائعة يف العفة ،وال�شجاعة ،وال�صرب على
امل��كاره ،وحتم��ل ال�سجن ،والنف��ي ،وامل�صادرة ،والت�شه�ير ،والتعذيب،
والتجوي��ع جتع��ل منهم �أبط��اال حقيقيني. وقد تعودن��ا �أن نذكر يف هذا
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املجال �أ�سماء بالذات ك أ�نها وحدها التي ن�ستطيع �أن نذكرها ،واحلقيقة
�أننا ن�ستطيع �أن نقدم �أ�سماء كثرية �أخرى جديرة بالذكر والعرفان.
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ob
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أ�ولئك �آبائي!
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�إذا كان علين��ا �أن نحا�س��ب �أنف�سن��ا ،ونراج��ع مواقفن��ا ،ونع�ترف
ب أ�خطائن��ا ونقائ�صنا ،ونتحمل تبعة �أعمالن��ا ،خا�صة يف زمن الع�رس،
ويف �أعق��اب التجارب الفا�صلة واملحن الكا�شفة ،فعلينا يف املقابل �أال
ن�ست�سل��م للي أ����س ،و�أال نهرب من مواجهة الواقع ال�سي��ئ �إىل ما هو �أ�سو�أ
منه ،وهو اخلروج من احلياة وال�سقوط يف العدم .بل نحن نراجع �أنف�سنا
لن�ستنه���ض قوانا ،ون�شح��ذ هممنا ،ونتذكر مزايان��ا ،ونتمثل ف�ضائلنا،
وهكذا تك��ون هذه املراجعة واجبا �أخالقي��ا ،وحاجة حيوية يف الوقت
نف�سه.
نح��ن ل�سن��ا ببغاوات مقل��دة ،ول�سنا عبيدا م أ�جوري��ن ،بل نحن ب�رش
�أحرار عق�لاء ،نفكر ونختار ،ون�سعى للخري ،ونقاوم ال�رش ،ونتغلب على
اخل��وف والطم��ع ،ومنيز ب�ين اخلبيث والطي��ب؛ ألن حاجاتن��ا احليوية
تقودن��ا �إىل ما ه��و ح�سن بالن�سبة لنا�� ،ضروري حلياتنا ك أ�فراد؛ أ
ولن
عقولن��ا و�ضمائرنا تدلنا على ما هو ح�سن يف ذاته ،و�رضوري للجن�س
الب��شري كله .فبو�سعنا �إذن �أن نتعلم من التج��ارب أالليمة ،و�أن نتغلب
على أالزمات الطاحنة ،ونخرج منها �أقوى مما كنا ،و�أكرث علما وحكمة،
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و�أ�ش��د ثق��ة بالنف���س ،وعزم��ا عل��ى ا�ستئن��اف ال�سع��ي و�إدراك النجاح.
ولقد حتدثنا عن �أزمة املثقفني التي ك�شف عنها الغزو أالمريكي للعراق،
كم��ا ك�شفت عنها �أح��داث �أليمة �سابق��ة توالت علينا من��ذ �أوا�سط القرن
الع�رشي��ن �إىل الي��وم ،وتتمثل هذه أالزمة يف غي��اب املثقفني �أو تهافت
وجوده��م ،وتراجع دورهم ،وتبعيتهم لل�سلط��ة احلاكمة ،و�سلبيتهم �إزاء
طغيانه��ا وتوح�شه��ا ،وعجزهم ع��ن مواجهة أالطم��اع أالجنبية ،وعن
الت أ�ث�ير يف ال��ر�أي الع��ام العاملي والف��وز بتقديره واحرتام��ه ،وانتزاع
املكان الالئق بهم يف املنظمات واملحافل الدولية التي تكافح التمييز
والعن�رصية والعوملة أالمريكية ،والتع�صب الديني والعرقي يف العامل كله.
حتدثن��ا ،و�أطلن��ا احلدي��ث ع��ن ه��ذه أالزم��ة ،ولن��ا احل��ق ،ألن
املثقف�ين الع��رب �أطال��وا غيابه��م ،و�صغ��روا �أنف�سه��م ،وا�ستم��ر�أوا
والره��اب.
تبعيته��م لل�سلط��ة ،ونفاقه��م لق��وى التخل��ف والتط��رف إ
لك��ن املثقف�ين العرب لي�سوا منوذج��ا فردا ،وال �سرية واح��دة ،و�إذا كان
فيه��م من ميثل أالزمة ويج�سدها بكل ما فيه��ا من قبح و�صغار ففيهم
وج��وه ن��ضرة ،و�سري عط��رة ،يج��ب علين��ا �أن ن�ستدعيها الي��وم ونلهج
بذكره��ا ،ألنن��ا يف �أم���س احلاجة �إىل م��ا متثله من قيم��ة ،وتن�رشه من
ف�ضيلة ،وت�رضبه من مثل.
ونح��ن حني مني��ز بني �س�يرة و�س�يرة ،وموق��ف و�آخ��ر ال نن�سى �أن
أالزم��ة الت��ي نتح��دث عنها لي�س��ت �أزمة مناق��ب �أو مواه��ب يتمتع بها
بع���ض املثقف�ين وال يتمتع بها آ
الخرون ،و�إمنا ه��ذه أالزمة يف �أ�صلها
ناجتة عن �أ�سباب مو�ضوعية فر�ضت نف�سها فر�ضا على املثقفني وغري
املثقفني ،هذه أال�سب��اب املو�ضوعية ميكن �إرجاعها �إىل �سبب جوهري
وداء موروث متوطن ،هو وجود احلاكم وغياب املحكومني� ،أو تبعيتهم
ل��ه كم��ا يتب��ع العبد �سي��ده� ،أو كما ي�ص��در اخللق عن اخلال��ق. وهذا هو
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القان��ون �أو النظري��ة التي قام��ت عليه��ا الدولة يف الع�ص��ور الو�سطي،
فالمارة �أو اململكة �صورة من العامل الكبري.
اللهي ،إ
نظرية التفوي���ض إ
وكما �أن العامل قد �صدر عن املوجود أالول وهو اهلل ،فقد �صدرت اململكة
�أو الرعية عن الراعي ،وهو امللك �أو أالمري �أو ال�سلطان الذي اعترب نف�سه
خليف��ة اهلل وظل��ه عل��ى أالر���ض ،فال وج��ود للرعية وال �ص��وت لها وال
دور ،ألنه��ا ظل الظل ،ال تتحرك �إال مب�شيئة راعيها ،وال تتكلم �إال ب إ�ذنه.
هذا الهرم املقلوب الذي كانت فيه ال�سلطة �أ�صال أ
والمة فرعا اعتدل يف
الع�صور احلديثة ،ف أ��صبحت أالمة هي م�صدر ال�سلطات.
لك��ن ه��ذا التطور التاريخي ال��ذي بد�أ يف الغرب من��ذ ثمانية قرون،
وظل ين�ضج على مهل حتى غيرّ الواقع كله اجتماعا ،واقت�صادا ،وثقافة،
و�سيا�س��ة فظه��رت أالمم احلديث��ة ،وقامت النظم الدميقراطي��ة ،و�أعلنت
الن�سان .هذا التطور ت أ�خر كثريا يف بالدنا بقدر ما طالت فيها
حق��وق إ
ع�صور الظالم ،فلم يبد�أ �إال مع حممد علي الذي خرجت الدولة امل�رصية
احلديث��ة م��ن عباءته بدال م��ن �أن يخرج هو من عباءته��ا .والنتيجة �أن
القان��ون ال��ذي كان �سائدا يف الع�صور الو�سط��ي عندنا وعند غرينا من
أالمم ،ظ��ل �سائ��دا يف الع�صور احلديثة عندنا فح�سب ،ألن حممد علي مل
ين�شئ جي�ش��ا حديثا فقط ،ومل ي�ستورد م�صانع حديثة ،ومل ينب مدار�س
حديثة فح�سب ،بل �أن�ش أ� طبقة اجتماعية جديدة من ال�ضباط ،واملوظفني،
واملهند�س�ين ،أ
والداريني الذي��ن يدينون للدولة �أو
والطب��اء ،والعلماء ،إ
ل��ويل النعم بوجودهم كله ،فبا�ستطاعت��ه �أن مينحهم ،وبا�ستطاعته �أن
مينعه��م ،وبا�ستطاعت��ه �أن ميحوهم من الوجود ،كما حدث بالفعل �أكرث
من مرة يف القرنني أالخريين.
�أري��د �أن �أق��ول �إن نه�ضتن��ا احلديث��ة كلها كانت على ك��ف عفريت،
ألنها مل تكن تط��ورا طبيعيا هادئا ،و�إمنا ت أ�خرت جدا ،وخ�ضعت دائما
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لن��زوات احلكام وتقلباته م. و�إذا كانت الطبقات الو�سطى يف الغرب هي
القطاعيني ،وقطع��ت رقاب املل��وك ،و�ألغت
الت��ي ثارت عل��ى النب�لاء إ
امللكي��ات امل�ستب��دة ،و�أعلن��ت اجلمهوري��ة ،وغ�يرت النظ��م والقوانني،
و�شجع��ت التي��ارات العقالني��ة والعلمي��ة ،وف�صل��ت الدين ع��ن الدولة،
فق��د ظل الهرم املقل��وب عندنا مقلوبا ،ألن ال�سلط��ة امل�ستبدة هي التي
�أن�ش�� أ�ت الدولة احلديثة ،وهي الت��ي زرعت الطبقة الو�سطي يف املجتمع
التقليدي ،وتبنتها ،وا�ستخدمته��ا. وهي التي ع�صفت بالطبقة الو�سطي
ومزقتها �رش ممزق حني ا�شتد �ساعد هذه الطبقة ،و�أ�صبحت قادرة على
�أن تقول كلمتها ،وتلعب يف م�رص الدور الذي لعبته مثيالتها يف البالد
الدميقراطية.
�أزم��ة املثقفني �إذن لي�ست �أزمة فئ��ة حمدودة ،وال ميكن �أن نف�رسها
بخ��وف فالن من ال�سلطة �أو بطمع غريه يف عطاياها ،و�إمنا هي مر�ض
م��وروث يهدد اجلمي��ع ،فالبد �أن ينه���ض ملكافحته اجلمي��ع ،والبد �أن
يتغل��ب عليه اجلمي��ع. والطريق �إىل ذلك هو �أن يقف الهرم على قاعدته،
وه��و و�ض��ع �آن لن��ا �أن نحققه و�أن ن�ستق��ر فيه ،ألنن��ا مل نعد يف طريق
التحدي��ث مبتدئ�ين ،كما كنا يف �أول القرن التا�س��ع ع�رش ،و�إمنا علمتنا
التج��ارب ،و�صهرتن��ا اخلطوب ،ويكفي �أن ن�ستعر���ض تاريخنا احلديث
ل�نرى ماذا ربحن��ا بالدميقراطية ،وماذا خ�رسن��ا بالطغيان ،ولنت�صفح
الوج��وه ،ون�ستعر�ض أاليام أ
وال�سم��اء ،لنعلم �أن اخلوف والطمع والقهر
وال��ذل امل��وروث مل ت�ستطع كله��ا �أن تقت��ل روح الدميقراطية يف م�رص،
و�أن اللي��ايل ال�س��ود التي غلبت على بع�ض املراحل والعهود مل تخل من
جن��وم �ساطعة و�رصخات مدوية جب��ارة خرقت �أ�سداف الظلمة ،وبددت
الوح�شة ،و�أحيت آ
المال ،وحطمت أالغالل.
ول��ن يك��ون يف مق��دوري �أن �أح�ص��ى هن��ا كل أال�سم��اء� ،أو
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�أ�ش�ير �إىل كل املق��االت والق�صائ��د أ
والغ��اين وال�ص��ور والر�س��وم
الت��ي هت��ف فيه��ا �أ�صحابه��ا للدميقراطي��ة ون��ددوا بالطغي��ان.
ل��ن يكون يف مقدوري �أن �أحدثك��م عما قدمه الطهطاوي ،وحممد عبده،
و�أدي��ب ا�سح��ق ،ويعق��وب �صن��وع ،وحمم��ود �سام��ي الب��ارودي ،وعبد
اهلل الن��دمي ،وط��ه ح�سني ،وعل��ي عبد ال��رازق ،وعبا�س حمم��ود العقاد،
و�إ�سماعي��ل ادهم ،وحممد من��دور ،وعزيز فهمي ،و�إح�سان عبد القدو�س،
و�أحم��د �أبو الفتح ،وكم��ال عبد احلليم ،ولوي�س عو�ض ،يكفي �أن �أذكركم
برجل واحد نه�ض وحده يف وقت من أالوقات مبا كان يجب �أن تنه�ض
به أالمة كلها ،هذا الرجل هو الكاتب ال�شجاع �صاحب ال�صوت املجلجل
والقلم احلر امل�ضئ خالد حممد خال د.
وقد تعلم خالد حممد خالد يف أالزهر ،وح�صل على �شهاداته ،و�صار
عامل��ا من علمائ��ه ،لكننا ال ن�ستطيع مع هذا �أن نعت�بره مثقفا �أزهريا،
ألن ثقافته تتجاوز ثقاف��ة أالزهر ،وت�صوغها �صياغة جديدة ت�ستجيب
الن�ساين من ناحي��ة �أخرى.
ملطال��ب الواقع م��ن ناحية ،وتطور الفك��ر إ
وه��ذا م��ا �أدى بلجنة الفت��وى يف أالزهر �سن��ة1950 �إىل �أن تترب�أ منه،
ال�سالم ،وتطالب مب�صادرة كتابه أالول "من هنا
بال�ساءة �إىل إ
وتتهمه إ
نب��د�أ" الذي �أعلن في��ه �أن أالر�ض ملن يفلحها ،و�أن م��صر ل�شعبها كله،
ولي�ست حلفنة من كبار املالك.
الخوان امل�سلمون،
وكم��ا خا�صمه أالزهر يف ذلك الوق��ت ،خا�صمه إ
ألنه كان يندد بتطرفه��م ،وخلطهم الدين بال�سيا�سة ،وجلوئهم الغتيال
اخل�صوم. وحاربته الدولة ألنه قذف يف وجهها بكتابه الثاين "مواطنون
ال رعاي��ا" ،بعد �أن ق��ذف يف وجهها بكتاب��ه أالول ،فحدد مكانه وثبت
ال�سالمي ومل ي�سجن
موقفه كمثق��ف حر م�ستقل ،نبع من الفكر العربي إ
نف�س��ه فيه. واعتنق فكر اال�ستنارة أالوروبي��ة دون �أن يغرتب عن ذاته.

151
www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

الن�ساين دون
وا�ستط��اع �أن يجع��ل ال�تراث القومي طريق��ا �إىل ال�تراث إ
تع�سف �أو تلفيق.
وخال��د حممد خالد الذي حافظ عل��ى ا�ستقالله و�أبى �أن يكون رعية
لل�سلط��ة امللكي��ة حافظ عل��ى ا�ستقالله ،و�أب��ى �أن يكون رعي��ة لل�سلطة
الع�سكري��ة الت��ي قذف يف وجهه��ا بكتابه الثال��ث "الدميقراطي��ة �أبدا". 
وه��و الع�ضو الوحي��د من �أع�ض��اء اللجنة التح�ضريية الت��ي دعاها عبد
النا��صر �سن��ة1961 ملناق�شة ما قرره من �إج��راءات لعزل املعار�ضني
له ،وحرمانهم من حقوقهم ال�سيا�سية ،هو الع�ضو الوحيد الذي قال لعبد
النا��صر (ال) ،م��ن �أع�ضاء اللجنة الذين بلغ عدده��م 50 2ع�ضوا �صفقوا
جميع��ا لقرارات عبد النا�رص ،مع �أن بع�ضه��م كان يعار�ضها يف قرارة
نف�س��ه� .أم��ا هو فل��م يكذب على �أح��د ،ودافع عن ح��ق كل مواطن يف �أن
يتبن��ى من آ
الراء ويتخذ م��ن املواقف ما �شاء ،طاملا التزم القانون ومل
يخ��رج علي��ه. وم��ن امل ؤ��سف �أن بع���ض املثقفني من �أع�ض��اء اللجنة مل
يكت��ف بالت�صفي��ق لل�سلطة ،ب��ل حر�ضها �أي�ضا على خال��د حممد خالد،
متهما �إياه بالدفاع عن �أعداء ال�شعب؟!
لك��ن خال��د حمم��د خال��د مل يرتاج��ع ومل يخ��ف� ،أو خ��اف لكن��ه
قه��ر خوف��ه وتغل��ب علي��ه ،وظ��ل يداف��ع ع��ن الدميقراطي��ة الت��ي
حتقق��ت مل��صر يف الع�رشيني��ات والثالثيني��ات أ
والربعيني��ات.
يق��ول للزمي��ل أال�ست��اذ حمم��ود ف��وزي يف ح��واره مع��ه: �إنن��ي �أه��دم
ال�شع��ب و�أطعن��ه م��ن اخلل��ف ح�ين �أج��رده م��ن كل مي��زة �سيا�سي��ة
قب��ل ث��ورة يولي��و. �أبداً .لق��د كان يل �آب��اء �أفخر به��م ،و�شع��ب �أعتز به.
عندم��ا ف�شل��ت مفاو�ضات ع��ديل كريزون ظل��ت البالد ب�لا وزارة ملدة
الجنلي��ز وال ال�رساي واحدا فقط يقب��ل ت�شكيلها ،ألن
�شهري��ن ،ومل يجد إ
ال�شع��ب كان قد فر�ض ب أ��سه و�سلطان��ه .وعندما ا�ستنجد الق�رص برثوت
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الجنليز به��ا �صاغري ن. �أنا ابن ه��ذه أاليام!
با�ش��ا قبل ب��شروط ر�ضى إ
الجنليز عل��ى د�ستور أالمة جاء يحي��ى �إبراهيم فرد �إىل
وعندم��ا ت آ�مر إ
الد�ست��ور كرامت��ه ،و�أع��اد امل��ادة التي حذف��ت ،وهي الت��ي تن�ص على
�أن أالم��ة م�ص��در ال�سلط��ات. ومل��ا خ�ض��ع بع��د ذل��ك لبع���ض ال�ضغوط
الجنليزي��ة �أ�سقطه ال�شعب وهو رئي���س احلكومة يف دائرته االنتخابية.
إ
�أنا �أي�ضا ابن هذا ال�شعب!
وعندما �أراد امللك ف ؤ�اد �أن يحطم الد�ستور وي�سافر �إىل �أوروبا وحده
�سنة 1927 وقف ثروت يف وجهه ،ومل يكن نبيا من �أنبياء الوطنية ،بل
كان جمرد �سيا�سي وقف يف وجه امللك وقال له: هذا عمل �ضد الد�ستور،
و�أ��صر امللك عل��ى �أن ي�سافر وحده ،ونا�رص �سع��د زغلول الذي كان يف
ذل��ك الوقت رئي�سا ملجل���س النواب عبد اخلالق ث��روت رئي�س احلكومة،
وهك��ذا اجتم��ع جمل�س النواب ،وقرر �سحب االعتم��اد املايل املخ�ص�ص
لرحل��ة امللك ،فامتثل امللك حلك��م الد�ستور ،وع��اد �إىل رئي�س احلكومة
ذليال �صاغرا!
�أنا ابن هذه أاليام!
و�أن��ا ب��دوري �أت�رشف باحلديث عن خالد حمم��د خالد ،ويرف قلبي،
وتندي بالدمع عيوين ،و�أقول: �أولئك �آبائي!.
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لي�س دفاعا عن املثقفني!
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مل يخف��ف من وط�� أ�ة �شعوري أ
بالخط��ار املحدق��ة ببالدنا رحيلي
ع��ن القاه��رة أل�شارك يف احتف��االت الفرن�سيني بربي��ع ال�شعراء. ورمبا
ت�ضاع��ف �شع��وري بهذا اخلط��ر ال��ذي ر�أيته يه��دد الفرن�سي�ين والب�رش
جميعا كم��ا يهددنا ،ويحا�رصهم كما يحا�رصنا. والفرق الوحيد بيننا
وبينهم �أنه��م يذهبون �إىل م�صادره ،ويتعرف��ون عليه ،وي�صورونه كما
هو يف الواقع ،ويقدرون �أبعاده ،ويناق�شون �أ�سبابه ،ويح�سبون نتائجه،
ويرفعون �صوتهم �ضده ،وي�ستنه�ضون العامل ملقاومته.
ي��وم ال�سبت املا�ضي �شاركت يف مظاه��رة باري�سية �ضمت �أكرث من
ثمان�ين متظاه��را ،ويف الي��وم نف�سه تظاه��رت مار�سيلي��ا �ضد احلرب،
وتظاه��رت ب��وردو ،كم��ا تظاه��ر أالمل��ان ،أ
واليطالي��ون،
وال�سب��ان ،إ
والمري��كان ،أ
أ
وال�سرتالي��ون ،وت�ص��درت �أخبار مظاهراته��م و�صورها
الذاعات والقن��وات التليفزيوني��ة يف فرن�سا ويف
ن��شرات أالخب��ار يف إ
غريها من بالد العامل.
ومل تك��ن مهرجانات ال�شعر التي �شارك��ت فيها� ،سواء يف باري�س �أو
يف روان عل��ى بع��د مائة وخم�سني كيلو مرتا م��ن العا�صمة عن اخلطر،
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�أق�ص��د �أنها مل تكن بعيدة عن هذه الهم��وم ال�سيا�سية .يكفي �أن نعلم �أن
وزي��ر خارجي��ة فرن�سا احلايل دومينيك دوفيلب��ان كاتب و�صاحب قلم
مع��دود� ،صحيح �أن التاريخ خا�صة تاري��خ فرن�سا هو مو�ضوعه أالول،
لكن��ه يكتب عن التاريخ بقلم الروائي �أو الرحالة الذي ر�أى و�سمع. وهو
�شاع��ر �أي�ض��ا له ق�صائد من�شورة كما �سمع��ت .ويف ال�رصاع الراهن بني
املدافع�ين عن ال�رشعي��ة الدولية ويف مقدمته��م الفرن�سيون من ناحية
الجنلي��ز م��ن ناحية
وال�سائري��ن يف ركاب أالمري��كان ويف مقدمته��م إ
�أخرى يرتفع �صوت دوفيلبان ،ويتميز ببالغته ومنطقه.
ويف �أم�سية من �أم�سي��ات املهرجان الذي نظمه معهد العامل العربي
يف باري���س يف أال�سب��وع املا�ض��ي احتف��اال بربي��ع ال�شع��راء ،و�ش��ارك
في��ه �أكرث م��ن ع�رشين �شاع��را عربيا وفرن�سي��ا� ،سخر ال�شاع��ر العراقي
أالمريك��ي� ،أو املهج��ري� ،رسج��ون بول�ص م��ن املثقفني الع��رب الذين
مازالوا يوا�صلون ثرثرتهم ال�ساذجة عن احلداثة وما قبلها ،وما بعدها،
والقطيع��ة م��ع املا�ض��ي واحلا�رض ،والن�صو���ص امل�ستغنية ع��ن القراء
والكت��اب ،و�سواها من املو�ضوعات الت��ي �أكل عليها الدهر و�رشب ،يف
الوق��ت الذي ي�ستعد فيه ال�سيد أالمريكي لتدمري بالدهم ،فال يقف منهم
�أح��د يف وجه��ه ،و�إمنا يت�ص��دى له ال�شع��راء أالمريكي��ون الذين اجتمع
منه��م خم�س��ة وخم�سون �شاع��را يف �س��ان فران�سي�سكو لي�ص��دروا كتابا
ي�ض��م ما نظموه يف هذه أاليام أالخرية م��ن ق�صائد �ضد احلرب. وكان
�رسج��ون بول�ص يقدم بهذه الكلمات ق�صيدته الق�صرية التي ا�ستوحاها
من ق�صيدة ل�شاعر �أملاين يتحدث فيها عن ال�سيد املوت.
املوت �سيد من �أمريكا.
جاء �إىل �أر�ض الرافدين لريوي عط�شه من �آبار النفط،
وي�سمم �آبار املاء.

om

املوت �سيد من �أمريكا.
جاء �إىل �أر�ض الرافدين لي�سد جوعه من حلم أالطفال.
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مع اعتذاري ل�رسجون بول�ص ،ألين مل �أمتكن من احل�صول على الن�ص
املكت��وب لق�صيدت��ه املنثورة ،فاعتم��دت على ما احتفظ��ت به ذاكرتي
م��ن �صورها املرعبة .ومن �أط��رف أالنباء الت��ي تناقلتها ال�صحف عن
معار�ض��ة ال�شعراء أالمريكيني لل�سيا�سة أالمريكي��ة ما قر�أناه عن �إلغاء
البي��ت أالبي�ض ألم�سية �شعرية كانت زوج��ة الرئي�س بو�ش قد دعت لها
ع��ددا من ال�شع��راء أالمريكيني. رمب��ا كانت حتتفل ه��ي أالخرى بربيع
ال�شع��راء! واملهم �أن ه�� ؤ�الء ال�شعراء انتهزوا الفر�ص��ة ليقر�أوا ق�صائدهم
التي كتبوه��ا يف هجاء ال�سيا�سة أالمريكية. ووجدت ال�سيدة بو�ش التي
حتب زوجها �أكرث مما حتب ال�شعر و�أكرث مما حتب الدميقراطية �أن أالم�سية
�ستتحول �إىل مظاهرة معادية أ
لل�رسة احلاكمة فقامت ب إ�لغائها.
وم��ا يح��دث يف فرن�س��ا والوالي��ات املتح��دة يح��دث يف �أملاني��ا،
وبريطاني��ا ،و�أ�سباني��ا ،و�إيطاليا ،وتركي��ا ،وا�سرتالي��ا. وقد ظهرت يف
أال�سابيع أالخرية جمموعات �شعرية ت�ضم ما كتبه �شعراء هذه البالد �ضد
والملانية أ
ب .كما ن�رشت ال�صحف الربيطانية أ
وال�سبانية مقاالت
احل��ر 
وق�صائ��د تندد باحل��رب وبال�سيا�سة أالمريكية لكتاب كب��ار من �أمثال
امل�رسحي الربيط��اين هارولدبنرت ،والروائي أال�سباين خوان جويت�سولو
ومواطن��ه خافي�ير ماريا���س وب إ�مكانك��م �أن تع��ودوا �إىل ن�صو���ص ما
كتب��ه ه ؤ�الء يف الرتجمة التي ن�رشتها جملة "�أخبار أالدب" ملقاالتهم.
المرباطورية" لكاتب
وقد �صدر قبل �أيام يف باري�س ،كتاب بعنوان "بعد إ
�شاب ا�سمه �إميانويل تود ي�رشح فيه امل أ�زق الذي و�ضعت فيه الواليات
املتح��دة نف�سها� ،إذ �أعلنت احلرب دون �أن متلك تكاليفها ،على عك�س ما
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ح��دث يف ح��رب اخللي��ج أالوىل� ،1991إذ كانت تنفق عل��ى حربها من
م��ال آ
الخري��ن� .أما اليوم فهي م�ضطرة ألن تر�ش��و اجلميع حتى ت�ضمن
تعاونه��م �أو �صمتهم ،ومادامت ال متلك التكاليف فهي م�ضطرة لتوقيع
�شي��كات دون ر�صي��د ،وه��ي يف احلال�ين خا��سرة ،يف الهزمي��ة طبعا،
ويف الن��صر �أي�ضا ،ألنها ال حتارب �ص��دام ح�سني ،بل حتارب ال�رشعية
الدولي��ة� ،أي حت��ارب الع��امل كله وتخ��رج عل��ى قوانينه ،وله��ذا �ستظل
مطلوبة للعدالة ،و�ستظل مالحقة ،و�ستظل هدفا لل�رضبات.
هك��ذا وجدت نف�سي يف ب ؤ�رة ال�شعور باخلط��ر ،و�أنا على بعد خم�سة
�آالف كيلو مرت من �آبار البرتول التي يتلمظ ال�سيد أالمريكي وهو ي�ستعد
اليغ��ال يف البعد لن يخفف من هذا
للن��زول فوقه��ا ،و�أنا مت أ�كد من �أن إ
ال�شع��ور ،فاملظاه��رات التي انطلق��ت يف وا�شنطن ،و�س��ان فران�سي�سكو،
ونيويورك �ضد احلرب هي املظاهرات التي انطلقت يف باري�س ،والفرق
الن�سان على نف�سه �أو
�أن أالمريكيني اعرت�ضوا على احلرب كما يعرت�ض إ
ينكر فعال قام به �أو يعرتف بذنب وقع في ه. �أما الفرن�سيون فقد اعرت�ضوا
على احلرب و�سخروا فوق ذلك من الرئي�س أالمريكي مر ال�سخرية.
يف نيوي��ورك ،مل ي�ستط��ع الرئي�س بو�ش �أن يك�س��ب جلانبه �إال �سبعة
ع��شر �صوت��ا يف جمل���س املدين��ة� ،أم��ا بقية أال�ص��وات وعدده��ا واحد
وثالثون ،فق��د ا�ستنكرت انفراد بو�ش بالعمل بعي��دا عن أالمم املتحدة،
وطالبته ب أ�ن يبذل ق�صارى جهده يف الو�صول �إىل حل �سلمي للم�شكلة،
و�أال يلج أ� للقوة �إال بقرار دويل حني تكون القوة هي اخليار أالخري.
لكن الفرن�سي�ين مل يكتفوا برف�ض احلرب ،بل جعلوا اعرتا�ضهم على
الن�سانية.
احل��رب �شكال من �أ�شكال االعتزاز برتاثهم القومي ومبادئهم إ
ومادام أالمريكيون يتباهون بحداثتهم على الفرن�سيني الذين ميثلون يف
نظره��م �أوروبا القدمية ،فمن حق الفرن�سيني �أن يردوا ال�صاع �صاعني،
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و�أن يتباه��وا عل��ى أالمريكي�ين بثقافته��م ولغتهم وتاريخه��م العريق.
والفرن�سيون مهرة يف اللعب باللغة. واللغة الفرن�سية لغة لعوب ت�ستجيب
للمواه��ب الذكية والبديه��ة احلا�رضة التي جتيد اللع��ب بها ،كما فعلت
ح�ين �أوحت لزعماء املظاهرة أالخرية �أن يلفتوا النظر للعالقة ال�شكلية
واملعنوية القائمة بني كلمة املذبحة وا�سم الرئي�س أالمريكي .فاملذبحة
يف اللغ��ة الفرن�سي��ة �أو املجزرة تكتب هك��ذا ،Boucherieوتنطق هكذا
بو��شري ،ك أ�نه��ا م�شتق��ة م��ن ا�س��م الرئي���س أالمريك��ي ال��ذي يكت��ب
هك��ذاBush .وق��د يذكرنا ه��ذا بالعالقة التي اكت�شفه��ا امل�رصيون بني
ال�رسائيلي ال�سابق نيتانياهو والكلمة العربية �إياها!
ا�سم رئي�س الوزراء إ
لكن��ي يف حديثي هذا عن ردود الفع��ل أالوروبية أ
والمريكية� ،س أ�توقف
عن��د ه��ذا احلد ،و�أع��ود �إىل ما بد�أت��ه يف أال�سبوع املا�ض��ي حول ردود
الفع��ل العربي��ة ،وبالذات حول امل�� أ�زق الذي يجد في��ه املثقفون العرب
�أنف�سه��م ،وه��م يواجهون اال�ستعداد أالمريك��ي املحموم لتوجيه �رضبة
ع�سكرية للعراق.
و�أن��ا هن��ا ال �أقف��ز من مو�ض��وع �إىل مو�ض��وع غريه ،ب��ل �أنتقل بني
ا�ستجاب��ات وردود خمتلف��ة عل��ى فع��ل واحد. وق��د ر�أينا كي��ف يواجه
الع��امل اخلارجي �إ�رصار أالمريكيني على �شن احل��رب غري عابئني ب أ�ي
�رشعي��ة دولي��ة� ،أو ب�� أ�ي منطق مقب��ول� ،أو قيمة �أخالقي��ة. فماذا �صنع
الع��رب عامة ،وماذا �صن��ع مثقفوهم على وج��ه اخل�صو�ص؟ املثقفون
العرب ج��اءوا مت أ�خرين ،وبدوا حمرجني ،ألن أالوروبيني أ
والمريكيني
�سبقوه��م لالعرتا�ض على احل��رب والدفاع عن الع��راق ،ولهذا مل يلفتوا
النظ��ر ،ومل ينجح��وا يف الو�ص��ول �إىل النا���س يف داخ��ل بالدهم �أو يف
خارجه��ا ،ألن حركتهم كانت ظال حلركة غريهم ،وكان �صوتهم �صدى
أل�صوات أالوروبيني أ
والمريكيني.
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واملثقف��ون العرب ال ي�ستطيعون �أن يرفعوا �أ�صواتهم يف هذه أالزمة
في�ستم��ع له��م النا���س� ،إذ كان النا�س ق��د انتظروهم يف �أزم��ات �سابقة
فوجدوهم يلج أ�ون �إىل ال�صمت �أو ي ؤ�ثرون ال�سالمة.
ومهم��ا اختلفت مواقف املثقفني العرب �إزاء أالزمة الراهنة ،فطالب
بع�ضه��م �ص��دام ح�س�ين باال�ستقال��ة ،ألن��ه ال�سب��ب أالول يف الك��وارث
املتالحق��ة التي حاقت ببالده ،وق��د �آن �أن ي�ستقيل ليقطع الطريق على
أالمريكان ويبطل حجته م.
ووجد فريق �آخر من املثقفني العرب �أن الوقت لي�س منا�سبا ملطالبة
�صدام ح�سني باال�ستقالة ،و�إن ذلك ميكن �أن يعد موافقة �ضمنية على �أن
الدميقراطي��ة هي الغاية التي ي�سعى لها أالمريكان من توجيه ال�رضبة،
ولي�س��ت البرتول ،ولي�ست حماية �إ�رسائيل ومتكينها من حتقيق �أهدافها
التو�سعي��ة ،وله��ذا اكتف��ى ه��ذا الفريق أالخ�ير برف�ض احل��رب ،وف�ضح
ال�سيا�س��ة أالمريكي��ة ،والتندي��د به��ا ،والدع��وة ملقاومته��ا مهما كان
الثم��ن� ،أقول مهما اختلفت مواق��ف املثقفني العرب �إزاء أالزمة الراهنة
فوجودهم ثانوي وت أ�ثريهم حمدود ،ألن كثريا من الذين يرفعون اليوم
�أ�صواته��م يف وجه �ص��دام ح�سني املحا�رص مل يرفعوها يف وجه �صدام
ح�س�ين الطلي��ق ،ومل يرفعوه��ا يف وجه �آخري��ن ال يقلون عن��ه طغيانا
وا�ستبدادا.
أ
الخري��ن الذين يرون �أن الوق��ت آ
ولن آ
الن لي�س هو الوقت املنا�سب
لل��كالم عن اال�ستبداد العرب��ي ،و�إمنا هو وقت الوق��وف �صفا واحدا يف
وج��ه الع��دوان أالمريكي ه�� ؤ�الء �أي�ض��ا منطقهم �ضعي��ف ،ألن كثريين
منه��م مل يرفع��وا �أ�صواتهم �ض��د اال�ستب��داد العربي عندم��ا كان الوقت
منا�سبا لذلك ،أ
ولن مقاومة العدوان اخلارجي ال تتعار�ض مع مقاومة
اال�ستب��داد ،ب��ل �إن مقاومة الع��دوان ال ميكن �أن تك��ون �إال مبادرة حرة
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ون�شاط��ا دميقراطي��ا ينخ��رط في��ه اجلمي��ع .لكني م��ع ه��ذا ال �أ�ستهني
باملثقف�ين الع��رب ،وال �أ�سعى للنيل منهم ،كما يحل��و للبع�ض �أن يفعل،
ألين �أع��رف جي��دا م��اذا �صنع املثقفون الع��رب لبالدهم ،وم��اذا قدموا
للحرية والتقدم من ت�ضحيات ،وماذا قربوا لهما من قرابني. ف إ�ذا كانت
التهمة مع ذلك ت�صح فيهم ،فهي ت�صح يف غريهم.
 وهذه هي امل�س أ�لة التي يجب �أن ننظر فيها مبو�ضوعية ،ال لنن�صف
املثقف�ين ،بل لنعالج �أنف�سنا جميعا من أالناني��ة ،وال�سلبية ،والتق�صري
يف �أداء ما يجب �أن ن ؤ�ديه كمواطنني �أحرار.
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مغول الداخل.. ومغول اخلارج!
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�أع��رف �أن التتار اجل��دد يعملون آ
الن �أنيابه��م وخناجرهم يف ج�سد
الع��راق الدام��ي ،ويتداعون �إليه ،ويتكاك أ�ون عليه م��ن جنوبه و�شماله،
وي�رضبون��ه أ
بال�سلح��ة التي زعموا �أن��ه ميلكها ،و�أنهم ج��اءوا ليحولوا
بينه وبني �أن يدمر بها بلدا� ،أو يهدد بها �أحدا.
والتت��ار اجل��دد الذين كان��وا �سندا ل��كل طاغية ،ومددا ل��كل انقالب
ع�سك��ري مينحه��م امتيازا� ،أو يعطيهم قاع��دة� ،أو يدخل معهم يف حلف
يزعم��ون اليوم �أنهم يدم��رون بغداد والب�رصة واملو�ص��ل ،وميزقون ما
�سط��ره اخلليل بن �أحمد يف العرو�ض ،و�سيبوي��ه يف النحو ،و�أبو حنيفة
النعمان يف الفقه ،و�إبراهيم النظام يف علم الكالم ،وب�شار بن برد ،و�أبو
العتاهية ،و�أبو نوا�س ،و�أبو متام ،وابن الرومي ،والر�صايف ،واجلواهري،
ون��ازك ،وال�سياب ،والبياتي يف ال�شعر ،و�شاكر خ�صباك ،وف ؤ�اد التكريل
يف الرواية ،وماغني القباجني ،وناظم الغزايل ،ويو�سف عمر ،وما �صور
ج��واد �سليم والع��زاوي .التتار اجلدد يزعمون �أنه��م يهدمون احل�ضارة،
وميحون التاريخ ليبنوا من أالنقا�ض املتطايرة ،وال�صفحات املتناثرة،
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وال�صور املحرتقة ،والذكريات الغارقة يف الدموع �رصح الدميقراطية!
الره��اب ،وا�ست�ضافوه��م
والتت��ار اجل��دد الذي��ن �آووا زعم��اء إ
بال�سم��اء امل�ستع��ارة ،أ
وزودوه��م أ
والم��وال النج�سة ،وج��وازات ال�سفر
املزيف��ة ،وا�ستخدموه��م يف �رصاعه��م مع �أي ق��وة تناوئه��م� ،أو نظام
يعتربون��ه معادي��ا له��م ب�� أ�ي وجه م��ن الوج��وه ،يزعمون الي��وم �أنهم
ميزق��ون الع��راق ،ويفككون��ه ،ويدم��رون وحدت��ه ألن��ه �ضال��ع مع بن
الدن ،والظواه��ري ،وعم��ر عب��د الرحم��ن يف �أح��داث �سبتم�بر أال�سبق،
�أو ميك��ن �أن يحالفه��م� ،أو ين�ض��م �إليه��م يف �أح��داث جدي��دة مماثل��ة.
ونح��ن نتاب��ع هذه احلرب الق��ذرة املنحط��ة ،وال منل��ك �أن نوقفها ،وال
نع��رف حتى ماذا ينبغي علينا �أن ن�صنع ،وال ندري يف �أي طريق ن�سري.
ال نعرف كيف نواجه �أعداءنا، وال نعرف كيف نواجه �أنف�سنا ؟!
أالمري��كان منف��ردون بالعامل� ،أر�ض��ه ،ومائه ،و�سمائ��ه ،وجنومه،
وف�ضائ��ه ،فهم الذين يعرفون اخل�ير وال�رش ،وير�سمون احلدود الفا�صلة
بينهم��ا ،وي�صنف��ون الب�لاد والعب��اد ،فكل م��ن يتبعهم خ�ّي�رّ ،وكل من
يعار�ضهم �رشير!!
وهم ال يكتف��ون باملخا�صمة ،بل يجعلون �أنف�سهم خ�صوما وق�ضاة
وجالدين.. يوجهون التهمة ،وينطقون باحلكم ،وينفذون!
ه��ل �شهد العامل طغيانا �أف��دح و�أنكى من هذا الطغيان؟.. �إن تاريخه
بالمرباطوريات امل�ستبدة والطغاة امل�ستبدين.. لكن �إمرباطورية
حافل إ
واحدة مل تنفرد بالعامل �إال يف هذه املرحلة ال�سوداء.
يف الع�صور القدمي��ة كان امل�رصيون وكان البابليون آ
وال�شوريون.
ثم كان اليونان يف الغرب والفر�س يف ال�رشق. ثم كانت روما وبيزنطة،
ثم كان العرب وال�صليبيون ،ثم كان أالتراك أ
وال�سبان ،ثم كانت فرن�سا
و�إجنل�ترا ،ث��م كان املع�سكر الغربي واملع�سكر ال�رشق�� ي. ثم �سقط العامل
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يف �أيدي أالمريكان!
أ
والمري��كان لي�سوا م�سئولني بالطبع عن �سقوط القوى أالخرى التي
كان وجوده��ا ��ضرورة حيوية لتحقيق التوازن وكب��ح اجلماح ،مع �أن
ه��ذه القوى أالخ��رى مل تكن �أقل طغيانا �أو عدوان��ا ،ولكن وجودها �إىل
جان��ب �سواها كان يفر�ض على كل منها �أن تقف عند حد ،و�أال تتجاوز
كل اخلط��وط كم��ا يفع��ل أالمريكي��ون آ
الن ،وقد خال لهم اجل��و ب�سقوط
االحت��اد ال�سوفيتي ،وانق�سام االحتاد أالوروبي ،واالنتظار الطويل الذي
فر�ض��ه ال�صينيون علي �أنف�سهم حتى ي�ستكمل��وا قوتهم التي ال يريدون
�أن يدخلوه��ا يف مغام��رة يعرفون �أن نهايتها ل��ن تكون يف م�صلحتهم
آ
الن ،فح�سبه��م �أن ي أ���سروا طائ��رات أالمريكي�ين ،ويرغموه��م عل��ى
االبتع��اد عن كوري��ا ال�شمالية يف ه��ذه املرحلة ،وبعد ذل��ك يكون لكل
ث .والعامل كله يعرف ما نعرفه ،وي�شهد ما ن�شهده، والدليل
ح��ادث حدي 
ه��و هذه املظاهرات الت��ي جتتاح مدنه وعوا�صم��ه يف ال�رشق والغرب،
ويف ال�شمال واجلنوب.
لك��ن أالمريكي�ين الذي��ن كانوا يقف��ون عن��د حدهم ألنه��م يخ�شون
ردود فع��ل القوى أالخ��رى حني كانت هذه القوى ال ت��زال موجودة ،ال
يقف��ون اليوم عند حده��م ،ألنهم ال يعب أ�ون بالر�أي الع��ام العاملي ،وال
يعب�� أ�ون بال�رشعية الدولية ،وال أ
بالمم املتحدة ،وال مبجل�س أالمن ،وال
بال�شعراء ،وال بالكتاب ،وال باملو�سيقيني ،وال باملمثلني الذين ينددون
باحل��رب ويطالبون بالت��زام الطرق ال�سلمية يف ح��ل امل�شكالت و�إنهاء
ال�رصاعات.
وم��ع �أن أالمريكي�ين عل��ى �أعلى درجة م��ن القوة والق��درة واملنعة
والتمكن توفر لهم أالمن والطم أ�نينة ،ومتكنهم من النظر يف كل م�س أ�لة
تعر�ض لهم بفطنة وحكمة ،فهم يت�رصفون بطي�ش وحمق وهوج و�ضيق
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�ص��در ونفاد �صرب ،فال يحرتمون مب��د�أ ،وال يبالون بنتيجة ،وهذا دليل
جديد بعد �ألف دليل على �أن ال�سلطة مف�سدة ،و�أن ال�سلطة املطلقة مف�سدة
مطلقة .لهذا قامت الدميقراطية احلديثة على تعدد ال�سلطات وا�ستقاللها،
بحي��ث يك��ون الت�رشيع �سلط��ة ،واحلكم �سلط��ة ،والق�ض��اء �سلطة ،وكلها
نابعة من أالمة التي هي م�صدر ال�سلطات.
وكم��ا ينبغي لهذا املب��د�أ �أن يحرتم يف كل جمتمع قومي ،ينبغي �أن
يحرتم كذلك يف املجتمع الدويل.
لقد �سقطت القوة أالخرى التي كانت تقت�سم العامل مع أالمريكيني ،لكن
ال�رشائع الدولية مل ت�سقط ،واملنظمات الدولية مل تختف من الوجود. وكان
على الواليات املتحدة �أن تلتزم هذه ال�رشائع ،وترجع �إىل هذه املنظمات،
لكنه��ا مل ترج��ع ومل تلت��زم ،فكالم أالمريكي�ين �إذن ع��ن الدميقراطية،
الن�س��ان ،وحك��م القان��ون ،كذب يف ك��ذب ،وه��راء يف هراء..
وحق��وق إ
و�أن��ا �أ�ص��دق تل��ك الق�صة الت��ي ن�رشتها بع���ض ال�صح��ف الفرن�سية عن
الدواف��ع ال�شخ�صية التي �أملت على الرئي�س أالمريكي احلايل �أن ي�رضب
الع��راق مهما تكن معار�ض��ة العامل له ،ومهما تكن حجته واهية �أو غري
كافي��ة .والق�صة تق��ول �إن املخابرات العراقية كانت ق��د دبرت م ؤ�امرة
لقت��ل الرئي���س أالب بو���ش يف الكوي��ت �سن��ة ،1993غ�ير �أن امل ؤ�ام��رة
العراقي��ة ف�شل��ت ،وجنا بو�ش أالب ،لكن بو���ش االبن مل ين�س .وظل يفكر
يف االنتقام من �صدام ح�سني قائال: لقد حاول �أن يقتل باباي!..
 وها قد �سنحت الفر�صة! �أريد �أن �أقول �إن ال�سيد أالمريكي ،كما �سماه
�رسج��ون بول�ص يف ق�صيدته ،لي�س �أف�ضل من ال�سيد العراقي .لي�س �أكرث
من��ه دميقراطية ،وال �أقل منه طغيانا ووح�شي��ة .كل من هذين ال�سيدين
ه��و املوت ال��ذي �سمم �آب��ار العراق ،وافرت���س رجاله ون�س��اءه و�أطفاله
وحا�رضه وم�ستقبله. و�سوف نكون جمرد هتافني يف مظاهرة غوغائية
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�إذا مل ن��درك �أن الطغي��ان واح��د ،و�أن ما جره �ص��دام ح�سني على بالده
من��ذ ظهر يف حياته��ا ال�سيا�سية ،لي�س �أقل مما يفعل��ه بها جورج بو�ش
االب��ن آ
الن. بل �إن احل��رب احلالية هي ال�شوط أالخ�ير يف �سباق املوت
الذي بد�أه �ص��دام ح�سني باحلرب التي �أعلنها علي خ�صومه ال�سيا�سيني
يف داخ��ل العراق� ،سواء يف أالحزاب املناف�س��ة �أو يف حزب البعث الذي
انتمى �إلي��ه .وبعد �أن ق�ضى علي خ�صومه قتال ونفيا واعتقاال واغتياال
فت��ح جبهة جديدة م��ع أالك��راد يف ال�شمال. وبعد �أن ج��رب يف أالكراد
�أ�سلحت��ه الكيميائي��ة زح��ف عل��ي �إي��ران ليدخ��ل مع الفر���س يف حرب
أالع��وام الع�رشة التي لقى فيها مئات آ
اليرانيني والعراقيني
الالف من إ
حتفه��م .ثم ملا ر�أى �أن قاد�سيته انته��ت بال ن�رص وال غنيمة ،وثب على
الكوي��ت ليعو���ض ببرتولها ما خ��سره يف �إيران ،فكان��ت بداية النهاية
التي نتابع �أحداثها آ
الن ،وال ندري ماذا ن�صنع يف مواجهتها.
�إنن��ا ندين هذه احلرب القذرة ،ونندد مب��ن �أ�شعلوها ،لكننا ال نعرف
بع��د ذلك ما يجب علين��ا �أن نفعل ،ألننا وال�ضمري يعود هنا على العرب
جميع��ا ،وعل��ى املثقفني منهم بوجه خا�ص ،مل نق��م دائما بواجبنا يف
مواجه��ة أالحداث والتطورات التي ت ؤ�ثر يف حياتن��ا وتر�سم م�صائرنا،
حتى نفهمها فهما مو�ضوعيا ،ونواجهها بحزم وفاعلي ة.
و�أن��ا ال �أل��ح عل��ى م�سئولي��ة املثقف�ين �إن��كارا لدوره��م� ،أو مداهنة
لغريه��م م��ن �أ�صح��اب ال�سلط��ان الذي��ن يتحمل��ون الق�س��ط أالك�بر من
الحل��اح ألين �أع��رف �أن املثقفني هم الركن
امل�سئولي��ة ،و�إمن��ا �ألح هذا إ
الركني للدميقراطية ،و�أن دميقراطية بال عقل لي�ست �إال غوغائية تتحول
ال حمالة �إىل طغيان.
ولق��د عرفنا الدميقراطي��ة يف م�رص وعرفنا ال��دور أالول الذي لعبه
املثقفون فيه��ا. ولينظر منا القادرون على النظر يف �سرية الطهطاوي،
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ويعق��وب �صنوع ،وحممد عبده ،وعب��د اهلل الندمي ،وطه ح�سني ،والعقاد،
وعل��ي عبد ال��رازق ،و�سالم��ة مو�سى ،وحمم��د مندور ،ولوي���س عو�ض،
وع�رشات ومئات �آخرين من املثقفني امل�رصيني والعرب آ
الخرين الذين
دفعوا �أثمانا غالية لر�أي ر�أوه� ،أو كلمة جهروا بها� ،أو موقف وقفوه.
لق��د غ�ص��ت ال�سج��ون واملعتق�لات يف معظ��م الب�لاد العربي��ة� ،أو
فيه��ا كله��ا باملثقفني ،و�ضاق��ت املنايف به��م طوال الق��رن الع�رشين،
فم��ن الظل��م البال��غ �أن يطل��ق البع���ض ل�سان��ه فيه��م ،و�أن يعم��م
ق.
التهم��ة عليه��م. و�س��وف �أنه��ي ه��ذه املقال��ة مبثل واح��د من الع��را 
لق��د حول �ص��دام ح�سني حي��اة العراقي�ين �إىل جحيم مل ين��ج منه �أحد،
خا�ص��ة املثقف�ين الذين قت��ل منهم من قتل ،و�سجن م��ن �سجن ،وف�ضل
�آالف منه��م احلياة يف املنفى على احلياة يف الوطن ،ومن ه ؤ�الء الذين
نفوا �أنف�سهم ف ؤ�اد التكريل ،وهو رجل قانون وروائي مقروء ،ق�صد باري�س
�أول أالمر ،ثم ا�ستقر يف تون�س طوال أالعوام الع�رشة املا�ضية ،حتى قرر
املغ��ول اجل��دد �أن يجتاحوا العراق فق��رر ف ؤ�اد التك��ريل �أن ي�سبقهم �إىل
ب�لاده حتى يتحمل مع العراقيني ما �س��وف يتحملون ،وحتى ال يتهمه
�أح��د ب أ�نه �آثر ال�سالمة وترك �شعبه بني املغولني ،مغول الداخل، ومغول
ج!
اخلار 
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منجما ً في جريدة األهرام في الفترة من
نشر هذا الكتاب َّ
ديسمبر  2002إلى مايو 2003
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أ�حمد عبد املعطي حجازي
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• رائد من رواد حركة التجديد يف ال�شعر العربي
املعا�رص ،ووريث حركة اال�ستنارة امل�رصية.
• من مواليد .1935
• تلقى درا�ساته يف م�رص (مدر�سة املعلمني ب�شبني
الكوم) ،وفرن�سا (جامعة باري�س " IIIال�سوربون
اجلديدة").
• ا�شتغل بال�صحافة يف م�رص (دار روزاليو�سف)،
والتدري�س يف فرن�سا (جامعة باري�س " IIIال�سوربون
اجلديدة")
تعر�ض للقمع ك أ�مثاله من املثقفني امل�رصيني
• ّ
ب�سبب حر�صه على ا�ستقالل ر�أيه وحرية تفكريه.
• ع�ضو دائم يف املجل�س أالعلى للثقافة ،ومقرر جلنة
ال�شعر باملجل�س.
• كاتب متفرغ يف �صحيفة أالهرام.

