
واألدیب الكاتب بین

أدیباً الكاتب یغدو كیف فقــل، األدیب مستوى الى یرقى الذي الكاتب عــن ویسألونك
العام الطریق عن یخرج لم إذا األیـام، من یــوم فــي والعصیان التحدي یعرف لم إذا
ویؤمن ترضى، كما ویرضى الجماھیـر، تطیع كما یطیع فھو الجماھیر، تسلكھ الذي
الحقیقي األدیب أنَّ أعرف أنا الجماھیر، تفعـل كما وأنبیائھا وتعالیمھا السوق بأخالق
األحزاب مقررات علــى خروج الشارع، مألــوف عن وخروج إزعــاج دائمــاً ھــو
قوانین ومخالفة وعصیان تحــدّ دائماً ھو وشبیحتھم، الغــوغاء وأخــالق والحكومات
یكـون كیف والعجائب. واألساطیر بالخرافات المتحصن الدیني والفكر الغیبي الفكــر
والتقـالید الجمــاھیر یطیع القــوة یطیع إنــھ ومطیـع، راكع دائماً وھــو أدیبــاً الكاتب
اإلقطاع أوامـر كل یطیع إنھ السوق، فـي المعروضة واألفكــار الموروثـة واألفكــار
دور المتصدرة األصنام كل یعبد إنـھ المــالي، واإلقطــاع الدیني واإلقطــاع السیاسي
األمني النظام من خوف داعیة الى یتحــول أنھ المناسبات، بتكالیف الغــارقة العبــادة

النظــام ذلك ألشباح .والطاعة

كیف یعلمھا والشھامة، المروءة بعنفـوان وتتدرع تتمرد كیف الجمــاھیر یعلم األدیب
كیف یعلمھا العقــل، منطق واحتـرام الحریــة عشق بین تربط وكیف الحریــة تعشق
المرأة تلك دروب على بخوراً إنفعاالتھا وتحرق حضاریة جمیلة إمرأة الحریة تجسد

الحضاریــة .الجمیلة

علیھم یملیھا التي باألكاذیب النفوس یلوثون وعرضھ العربي العالم طـول في كتــّابنا
ال إنھم إالھا، الغـرب من یأخذوا لم التــي النفعیة البرغماتیة وتلك والتبعیة اإلستزالم
السلفي الفكر وذلك والطائفیة القبلیة العصبیة فیروسات من النفـوس تنظیف یحاولون
یعرفون ال إنھم والترغیب، الترھیب بإسمنت اإلبداع أبواب كل أقفــل الذي اإلتباعي
األدیب بعقلیــة ال التــاجر بعقلیة یتحدى فھــو منھم الكاتب تحدى لــو حتى التحـدي،
یمنحھ مما أكثـــر المكاسب مـــن یمنحھ موقفــھ أن یحسب عنــدما یتحـــدى البطــل،



مخــاطرة، ال مربحــاً المعارضة تكــون حیث یعـارض أنھ المضاد، اآلخـر الموقف
مع صراعاً عنده المعارضة لیست الربح، عن البحث مــن نوعٌ عنــده المعارضة إنّ
العبید أخالق مع صراعاً الغیبي، والفكر الشمولي الفكـر تنیــن مع صراعاً الخطــر،
األدیب مواقفھم، مسؤولیة یتحملوا أن یجرؤون ال ألنھم حریاتھم عن یتنازلـون الذین
سمح إذا اإلنسان أن ویعلـّم یعلم األدیب وجسده، بنفسھ یعاني الخطر، وجــھ في یقف
سمح قد یكون إنسانیتھ، عــن تنــازل قــد یكــون وحریتــھ عقلــھ بمصادرة لآلخرین
السیف حدّ على سائراً یناضل األدیب كإنسان، ولیس كحیــوان یعاملــوه أن لآلخرین
مروءة، الخطر وجھ في الوقوف یرى األدیب مجتمعھ، وإنسانیــة إنسانیتــھ لتحقیــق

إیمان فعــل السوق أنبیاء عصیان .یرى

والدینیة السیاسیة الدیكتاتوریات عواصف یواجھ ال الخطر، وجھ فـي یقف ال الكاتب
وُجــد لقــد المتخاذل. مــوقفھ أحقیة لیثبت الــذرائع مخترعاً ركابھا فــي یمشي ولكنھ
الكثیر قدمنا حیاً شعباً كنا یوم نحن الحیة، الشعوب أدباء كل في الحـرّة للكلمة شھداء
جبـران قصیـر، سمیـر سعادة، أنطـون جنبالط، كمـال والموقف، الكلمة شھداء مــن
اآلن ویحملھا التویني غسان رایتھم حمــل للشھادة دائمیــن مرشحین وقدمنا التویني،
من ركوعاً أكثر الخوف أمام العرب الكتـّاب وجمیع فكتـّابنا الیوم أما العـویط. عقــل
خطاً ذلك لكان مخاطرة من شیئاً بعضھم فعـل لو إنھم والسماسرة، والعمــال التجــار
یملكون ال أنھم العرب الكتاب ومصیبة شجاعة، أو تحدیاً ولیس تورط أو التقدیر فـي
والحقائق، الذكیة األكاذیب بین الفرق یمیزون ال النقدي، العقــل من الیسیر النزر إال
اإلشاعات إنَّ وتنجیم، وتبصیر وأساطیر خرافات ھـواة غیبیة، عقــول أصحاب إنھم
األحــداث بھا یفسرون عنــدھم حقــائق ذلك كل السیاسیة والكذبــة السوق وأحــادیث
التي القضایا یعرفون ال إنھم الیقیني، الوعي مرحلة یبلغوا لم العرب كتـّاب العالمیة،
فوق شیئاً لیسوا إنھم عالجھا. علــى القــدرة مستــوى الى یرتفعون ال لذلك تواجھھم
ال ألنھم ذلك كل انھـزام دعــاة وھبــوط، ضعف دعــاة إنھم والجمــاھیر، المحاریب
یحلمون ھذا ومع البطولة مروءة یملكون ال النقـدي والعقــل المنطقي العقــل یملكون
فكریاً أو أدبیاً مولوداً ینجبوا أن یستطیعوا لم العــرب الكتـّاب إنَّ أدبــاء. یصنفوا بأن
وھم وعطاء أخذٌ وانفعال فعلٌ فالحمل یوماً، یحملوا لم ألنھم بسیط لسبب وذلك عربیاً



السلفي، الفكر مستنقعات في الصــوف علك إال یعطــوا ولم الشعارات إال یأخــذوا لم
بقوا لقد یتألمون، وال آالمھم للنـاس یبیعون وھم وتحدّ، ومخاطرة ألم معــاناة الحمــل
والسیاسیة واألیدولوجیة األدبیة المذاھب أین قط، یلدوا ولم الوالدة مظــاھر خانة في
تطوراً لتثمر الجدیدة األجیال شرایین في زرعوھا التي الحریــة أین أعطــوھا، التي
الغیبي فكرھم من المساكین الناس تخرج التي العقالنیة أین وإبداعاً، وخلقـاً وارتقــاءً
مع المتحالفین المخابراتیة األنظمـة حكــام علیھم فرضھ الذي الخیــالي تحشیشھم من

الدینیة .المرجعیات

الكتـّاب یضع لم العالم بھا یحیى التي والسیاسیة األدبیة والمذاھب الفلسفات جمیع إنَّ
فنّ ھو أتقنوه ما كل شيء. یطوروا ولم شيء یضیفوا لم إنھم بــل شيء، منھا العرب
آخرین مع دیني مرجــع أو زعیــم أو حــاكمٌ اختلف إذا القــوة، أصنام أمــام الركوع
نجد الخالف،وإنما ھذا في یعارضون أو یسألــون أو یفكرون كتــّاباً نجــد فال أمثالھم
تقتسم، أشیاءٌ كأنھم والكلمة بالصوت یھتفون كلھم أتبــاعٌ لذاك، وأتبــاعاً لھذا أتبــاعاً
رفض وال حریة وال فكر ال نجــد ال لذلك بالمنفعـة، الدینــي بالتــاریخ باإلرث تقتسم
بل القوة یجـدون ال ألنھم ال ضعفـاء إنھم وھــؤالء، ھــؤالء بیــن الخالف یقع عندما
مــع یتــوافقون ال ضعفــاء إنھم والتضلیل، الضالل یریــدون الضعف یریدون ألنھم
یكون أن للكــاتب الصحیح الموقف إنَّ یستطیعون، ال ما تكلفھم ألنھا القویــة األفكار
أو لحزب داعیة یكون أن ال حریة، وعاشق وتحدیاً معارضة دائماً یكــون أن أدیبــاً،
لألنظمة یتصدون الذین الكتـّاب أین مشاھـد، مسجــل أو مالیــة مرجعیــة أو مــذھب
الى وحولتھم وحــریاتھم النـــاس عقـــول صادرت التــي المخابــراتیة الدیكتــاتوریة
للمرجعیات یتصدون الذین الكتّاب بشـراً،أین لیست ولكنھا بشـر أشكال لھا روبوتات
أشالئھا على لتبنـي السیاسیة الدیكتاتوریات تصــارع والتي الصاعدة الرجعیة الدینیة
أقوى بسلطة ولكن وحریاتھم الناس عقول ستصدّر بــدورھا ھي دینیــة دیكتاتوریات
الحریة ینقذون الكتّاب والحالل،أین الحـرام سلطة وھي المخابرات سلطة مــن بكثیر
السالطین دواوین في كتـّاب مجرد إنھم ھؤالء، ومخــالب أولئك براثــن من والعقــل

بریحھم ویحاربون بسیفھم .یضربون



العقل بقلم یكتبون حریة عشاق الى كتـّاب، الى ولیس أدبــاء الى الیــوم بحاجــة نحن
بسیفھ .ویضربون
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