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العرب في عين العاصفة

ــكلتهم وحدهم
ال �ظ�ل�ام) ،ال�ت�ص��ري��ح ال ��ذي تناقلته
منذ فترة وسائل اإلع�لام للقيادي
ال�س�ل�ف��ي امل �ص��ري ّوص ��ف ف�ي��ه أدب
نجيب محفوظ بأنه «يحرض على
الدعارة واملخدرات» .تبدو املشكلة
هنا للوهلة األول ��ى كأنما ه��ي في
ال �ن �ظ��رة األخ�لاق �ي��ة ل�ل�ف��ن ،ل�ك��ن ذل��ك
ي�ب�س��ط امل�ش�ك�ل��ة ك �ث �ي �رًا .ف�م��ن حيث
املبدأ يمكن ألي ك��ان أن يبدي رأيًا
في أي ك��ان ،ويمكن كذلك أن يكون
ال� � � ��رأي أخ�ل�اق� �ي ��ًا أو ف �ن �ي��ًا ن �ق��دي��ًا،
وبعيدًا عن خطورة البعد الفاشي
(ح � �ي ��ث ت� �ق� �ت ��رن آراء اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن
ف � ��ي ال� � �ف � ��ن ح� �ك� �م ��ًا ب � ��وج � ��وب م �ن��ع
ّ
«امل ��رف ��وض» م �ن��ه) .األزم � ��ة ه �ن��ا أن
تعبير «ي�ح� ّ�رض ع�ل��ى ...ك��ذا وك��ذا»،
إنما يبني ع��دم فهم قائلها آلليات
الفن ووظائفه ،فيتعامل مع الرواية
والقصيدة والفيلم كما يتعامل مع
ال ��رأي وامل �ق��ال وال�خ�ط�ب��ة العصماء
«ال �ت��ي ت �ح��رض» .وي�م�ك��ن بسهولة
إدراك أن تلك مشكلة ذات اتجاهني،
ال تختلف كثيرًا ّ عن تقييم آخرين
لفنون أخ��رى بأنها «تحرض على
الثورة والكفاح» أو «تدافع عن رجل
ال�ش��ارع البسيط» إل��خ .تلك مشكلة

معرفية ال يتفرد بها اإلسالميون
وإن ارت � �ب � �ط� ��ت ب� ��اآلخ� ��ري� ��ن ألن �ه��ا
أص �ب �ح��ت ج � ��زءًا م ��ن «م �ش��روع �ه��م»
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ي�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ب�ن��اء
على أن��ه عملية واس�ع��ة م��ن ال�ه��دم،
وي� �ع ��ال ��ج االس � �ت � �ب� ��داد ب��اس �ت �ب��دال
م� � �ح � ��رم � ��ات � ��ه ب� � �م� � �ح � ��رم � ��ات أخ � � ��رى
«شرعية» ،ومن ثم يقدم للمجتمع
مستقبال عقابيًا قائمًا على مطاردة
«االن� �ح�ل�ال وال �ف �ج��ور» وم�ن��اه�ض��ة
«ما يخالف قيم املجتمع» ومحاربة
«ما ترفضه األغلبية».
وألن امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي م�ه�ي��أ ل��ذل��ك
ال�خ�ط��اب ال ��ذي ال ي �ف��رق ب�ين آل�ي��ات
ووظ ��ائ ��ف ال �ف��ن وآل� �ي ��ات ووظ��ائ��ف
امل � �ق� ��ال ال� �ص� �ح ��اف ��ي ،ح� �ي ��ث ت�ش�ي��ع
أس � �ئ � �ل� ��ة م � ��ن ق� �ب� �ي ��ل «إالم ت� �ه ��دف
ه ��ذه ال ��رواي ��ة؟» و«م ��ا ال ��ذي تسعى
إل �ي��ه ه ��ذه امل �س��رح �ي��ة؟» ،ف�ل�ا غ��راب��ة
ف ��ي أن «ي ��داف ��ع» ال �ب �ع��ض ع ��ن أدب
نجيب م�ح�ف��وظ م��ن خل��ال محاولة
ّ
إث � �ب� ��ات أن رواي� � ��ات� � ��ه «ال ت� �ه ��دف»
إل ��ى ال ��دع ��ارة وامل � �خ� ��درات ،فيشيع
ت � ��داول االج � �ت� ��زاءات واالق �ت �ب��اس��ات
م ��ن ال � ��رواي � ��ات واألف � �ل� ��ام وم �ق��اط��ع
ال�ف�ي��دي��و ،وي �ح��اول ك��ل أن يحاجج

ب ��أن ذل ��ك االق �ت �ب��اس ال ي �ه��دف إل��ى
ك��ذا بل يهدف إل��ى ك��ذا ،وي��رد اآلخر
بما يدحض قول األول ،وال يحتاج
األمر إلى بصيرة ثاقبة إلدراك أنها
معركة مع طواحني الهواء.
ال��واق��ع أن ال�خ�ط��اب اإلع�لام��ي ال��ذي
ص ��اح ��ب م� �ح� �ف ��وظ ك� �ن� �م ��وذج ك ��ان
ي�ه�ي��ئ ـ �ـ �ـ ب��وع��ي أو ب�ل�ا وع ��ي ـ �ـ �ـ إل��ى
مثل ذلك الصراع ،إذ احتفى اإلعالم
ال��رس �م��ي ب �ص��اح��ب ال �ث�ل�اث �ي��ة ب�ع��د
فوزه بـ «نوبل» ولم يكن في خطاب
االحتفاء ما يوحي بقيمة محفوظ
ف� ��ي ال � �ف� ��ن ،ب� ��ل ت �م �ث �ل��ت ق �ي �م �ت��ه ف��ي
ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس �م��ي ف��ي أن ��ه «ق��دم
الشخصية امل�ص��ري��ة» و«نقلنا إلى
ال�ع��امل�ي��ة» و«ع� � ّ�رف ال�ع��ال��م ب��ال�ح��ارة
امل �ص��ري��ة» وغ�ي��ره��ا م��ن «األه� ��داف»
العظيمة .ب��دا م�ح�ف��وظ ف��ي اإلع�ل�ام
ك� �م� �ج ��رد س� �ف� �ي ��ر م � ��ن ن � � ��وع خ ��اص
«أدبي» إلى العاملية ،ومن ثم لم يكن
غريبًا أن ي�ق��رأه اإلس�ل�ام السياسي
ف��ي ض��وء امل��وق��ف م��ن تلك العاملية،
م ��ن ح �ي��ث ك��ون �ه��ا ت �ع �ن��ي «ال� �غ ��رب
وأميركا وإسرائيل» ،ومن ثم تعني
«االن �ح�ل�ال وال �ف �س��ق وال �ح��رب على
اإلس�ل�ام» .وبالتالي ف��إن ك��ل تقدير

منها البن من ابنائنا ليس إال طردًا
ملغومًا يفصح عن م��ؤام��رة ،ولهذا
ط � ��اردت االت �ه ��ام ��ات ج�م�ي��ع ال �ع��رب
الفائزين بـ«نوبل» س��واء ك��ان فوزا
أدب �ي��ًا أو ع�ل�م�ي��ًا أو س�ي��اس�ي��ًا .وق��د
بلغ االتهام ذروة «نقدية» في مقال
ل �س �ل �ف��ي م � �ص ��ري (م� �ح� �م ��د ي �س��ري
س�لام��ة) ك��ان يتعجب فيه م��ن دف��اع
امل �ث �ق �ف�ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن ع� ��ن اإلن � �ت ��اج

يعتقد الممثلون في
قرارة أنفسهم أنهم يمارسون إثمًا
يوجب التوبة
امل� � �ص � ��ري م � ��ن «ال� � �ف � ��ن ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي
وال� �ب ��ال� �ي ��ه وال � �غ � �ن� ��اء األوب � � ��رال � � ��ي»،
ً
م �ت �س��ائ�ل�ا :ك �ي��ف ي �ع �ت �ب��ر امل �ث �ق �ف��ون
ّ
امل� �ص ��ري ��ون أن ت �ل��ك «ف �ن��ون �ن��ا» أو
«تراثنا»؟
ّ
وال ��واق ��ع أن ال� �س ��ؤال ف ��ي ح ��د ذات ��ه
يكشف عن نوع من التفكير السلفي
ي � �ت � �ج � ��اوز ال� �ت� �س� �ط� �ي ��ح اإلع �ل��ام � ��ي
وف ��رق� �ع ��ات ع �ب��د امل �ن �ع��م ال �ش �ح��ات.

وب ��ال � �ط � �ب ��ع ،ف � � ��إن إج � ��اب � ��ة ال � �س� ��ؤال
بسيطة .إذ ال يختلف الفن عن العلم
ّ
في أن كليهما بال جنسية وكليهما
اب � ��ن ل �ل �ح �ض ��ارة ال �ب �ش ��ري ��ة وول �ي ��د
ال� �ت ��راك ��م وال� �ت�ل�اق ��ح .ل �ك �ن��ه ال �س ��ؤال
ذات��ه يعود بنا إلى املوقف األصلي
ال��ذي يحرك اإلس�ل�ام السياسي في
ن �ظ��رت��ه إل ��ى ال �ف��ن ،أال وه ��و م��وق��ف
«م��ع وض ��د»« ،ن�ح��ن وه ��م» ...منطق
ال� �ف� �س� �ط ��اط�ي�ن ال � � � ��ذي ي �ت �ط �ل ��ب م��ن
اإلب � � ��داع ش ��روط ��ًا ب�ع�ي�ن�ه��ا «دي �ن �ي��ة
ووط �ن �ي��ة أو ق��وم �ي��ة» ح �ت��ى ي�ح��وز
ال�ق�ب��ول ،وه��ي ـــ م��رة أخ��رى ـــ ليست
مشكلة اإلس�لام �ي�ين وح��ده��م .وم��ن
ه �ن��ا ي �م �ك��ن ف �ه��م ارت� �ب ��اك ال�ج�م��اع��ة
الثقافية املصرية ،واالرتباك األكبر
ل��دى الجماعة الفنية ،إزاء صعود
اإلس�ل�ام السياسي ف��ي االنتخابات
املصرية ،ارتباك مبعثه عدم وجود
خطاب متماسك حول وظيفة الفن.
ّ
ول�ي��س س �رًا أن كثيرًا م��ن الفنانني،
وامل � �م � �ث � �ل �ي��ن ع � �ل � ��ى ن � �ح � ��و خ � � ��اص،
ي�ع�ت�ق��دون ف��ي ق ��رارة أن�ف�س�ه��م أنهم
يمارسون إثمًا يوجب التوبة ،ومن
ثم فإنهم أيضًا ال يميزون كثيرًا بني
الباليه والكباريهات.

