العصر هو أفكاره
كمنا يعمم أن --العصر ىو أفكاره و ليس التاريخ الزمني المعمق عمى حائط الموح المحفوظ  ،فاألفكار ىي التي

تصنع عصرىا و ما عمى اإلنسان الفرد إذا أراد أن يكون إبن عصره إال أن يتفاعل مع تمك األفكار ،فيتمثل جوىرىا
في عقمو ثم ينطمق من ذلك الجوىر إنطالقاً إبداعياً قابالً أو رافضاً و لكنو في كال الحالتين يكون إبن تمك الحركة
الواعية التي إستبطنت الجوىر الفكري لعصرىا و إنطمقت منو في رحمة تطويرىا و إرتقائيا .وليس ضرورة لإلنسان

الفرد إذا ما تواجد في عصر معين تواجدًا زمنيًا أن يكون إبن ذلك العصر .ألن شرط اإلنتماء شرط فكري ،و شرط

التواجد شرط نفسي حضاري ال فيزيولوجي جسماني

بناء عمى ىذه المقولة نفيم كيف نتواجد جسديًا و إستيالكيًا في عصر األليكتـرون و الاليزر و الكمبيوتر و نفسياً
ً
في ذروة عصر الجاىمية  .إنتماؤنا لمقبيمة و الطائفة و ليس لممجتمع و الوطن و اإلنسانية  ،ننصر أخانا ظالمًا

أومظموما ً.ونقف أدبياً و فكرياً تحت سقف عنتريات الزجالين و ليالي الشرق العتيقة التي كميا خدر و حشيش و

نعاس و أحـالم تطارد الجواري «المطيرات من الطمث»

في زواريب جنة عدن .و الغممان المرد في دىاليز

األعراف و أنيار الخمر التي نستحم بيا عراة مع « الحور العين »

و نغرف سالفيا بدون مكيال أو قسطاس.

نفيم كيف نتواجد في عصر المرسيدس المكيفة و ثياب السينييو إلى جانب " اآلمر بالمعروف والناىي عن المنكر

" الذي يدق أبواب البيوت بخيزرانتو آم ًار بالنيوض إلى الصالة و عادة ما تكون أوامره مؤطرة بسيل من السباب و

الشتائم و عبارات تتيم بالكفر و الزندقة أو األحاسيس الدونية و القرف و الغثيان نتيجة اإلنتماء إلى أديان أخرى .

نفيم كيف نتواجد في عالم عربي طالبو الجامعيون يناىز عددىم المميون طالب كميم يحفظون المعرفة التي أنتجيا

اآلخرون و ال يحق لواحد منيم أن يكون لو تفكيره اإلبداعي الذاتي ألن اإلبداع في بالدنا خروج عن مبدْا الرضى و

التسميم نياية العمم و التعميم  .ىذا المبدأ الذي أعادنا إلى عصر عبادة " الطوطم " عند شعوب ما قبل التاريخ .و

ليت الطوطم ىنا جسد إمرأة عاري لكان لمعبادة ما يبررىا " بنظر فرويد عمى األقل " و لكن الطوطم ىو «
الصالح »

السمف

الذي يتوجب عمينا أن نعيد تجربتو الحياتية حرفاً حرفاً و فاصمة فاصمة  .و إذا أىممنا أو أسقطنا إحدى

النقاط سيواً كنا زنادقة نتظاىر بالطاعة و نستبطن المعصية  .نتظاىر بالفضيمة و نستبطن السفاحة.

ما أريد أن أقولو صديقي القارىء و بكالم صريح و طيب و إن كان لطيبتو و صراحتو خشن المممس  .بأن المميون
جامعي عندنا يشبيون إلى حد بعيد ذلك الحمار الذي يحمل ذىب سيده عمى ظيره ألنو كمفو بنقمو من مكان إلى

مكان و عندما ينفذ ميمتو يكافأ عمى عممو المجيد بمخالة من الشعير  .طالبنا يحفظون حضارة الغرب لكن غير

مسموح ليم أن يتفاعموا معيا  ،ألن التفاعل في ضميرنا األخالقي نقصا في أمانة حمل الوديعة .وكذلك غير
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مسموح ليم بتجاوزىا ألن تجاوز حضارة الغرب في ظالم أنظمتنا المنذورة لميمة المحافظة بأقصى حمية الشرف

اليعربي عمى تمك الحضارة يقابل بالذبح عمى اليوية الطائفية أو بالسحل عمى اليوية األيديولوجية أو يقطع األرزاق

عمى سنة إستبدال العامل العربي الذي ال يريد أن يركع عمى درج العتبات المقدسة بالعامل اليندي الذي يغتسل

ببول بقرة السماء و يحمم بالنرفانا التي تريو بوذا مجسداً بشكل فيل أبيض  .أو العامل الفيميبيني الناعم البشرة و

المسمى بالعامية الفصحى " غالم أغيد " يذكر حكامنا في وادي الذىب األسود و العقل األبيض بأمجاد أسالفيم في

بغداد أبي نواس و قرطبة إبن زيدون و نيسابور عمر الخيام.

نفيم كيف نعيش في عصر إستباحة كرامة اإلنسان و حقو في التفكير و التعبير ثم نمارس تحجيب النساء مخافة

أعين الذكور الفحول وتعميم الرجال عمى نمطية سموك جماعي سواء في الصالة إذا صموا أو في المظاىرات إذا

تظاىروا أو في اليتافات إذا ىتفوا أو بالسفر عبر قطار الحشيش البعمبكي و األفيون اليرممي إذا مموا المقام " كما

فعل المعّري يوماً ".
نمطية السموك الجماعي لعنة جديدة من لعنات ىذا الشرق العتيق تصادر حرية اإلنسان الفرد الذي ىرب من حظيرة
المذىب السمفي لتعيده إلى حظيرة ليا أسماء جديدة مأخوذة كشعارات من العصر الحديث و لكن كما بدأنا الحديث

نختمو بأن العصر ىو أفكاره و ليس الممصقات.العصر ىو نمطو العقمي المميز و ليس الشعارات التي نموكيا كما

يموك اليمني قاتو و األمريكي عمكتو و اإلنك ميزي غميونو  .العصر صديقي القارىء إنسان ينفعل و يفعل و يناقش
و يحاور  ،يتكمم و يصغي،يحمل و يستنتج وليس ذلك األنسان الذي ال ىو في عير الغرب وال في نفير الشرق "

كحمار النور " يمتقطو كل ذي حاجة ليقضي بو حاجتو ثم يعود ليرميو عمى قارعة طريق التشرد من جديد.
كمال يوسف سري الدين

جـمـوح
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يصدني عنيا الضمير فأُكبح
حتام تجذبني الغواني و
أجمح و ّ
ُ
و لقد أتوق إلى الجمالُ مدلّياً

فالقمب ييفو و اليوى يترّنح

و يييجني لمع الدموع بعينيا

و يعيبني مرحي فقمبي يمرح

يا من يعذبني بمبسم ثغره

ٍ
صدر جيبو متفتح
و بزىـو

عمي بغنجو و داللو
يسطو َّ

ٍ
صوت بالغناء يرندح
و رخيم

باتت تذكرني الميالي أنني

كي ٌل و أيـام الصبا تتزحزح

فعممت أني جاى ٌل ال يرعوي

مت ّبرٌح فـي بؤسو ال يبرح

و عممت أيامي تكمّح وجييا

بغصتي و جو الزمان مكمّح
و ّ

فكر ر ِ
فجمحت فوق جواد ِ
افض

و مشاعري بالرفض دوماَ تجمح
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