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زمن التطبيع

غوغاء الصهيونية :عن اإلبداع واإلبداع المضاد
سيف دعنا *
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ْ َّ
وذله
«شلون أوصفك وإنت كلك عار ِ
يا شعب هذا اللي تشوفه
ّ
موش َ ِإبنا
ّ
موش ل َبنا»
مظفر النواب« :براءة األخت»
هل سمعتم عن جواد سليم؟
جواد سليم ،و«بال تــردد» ،يقول غسان كنفاني ،هو «صاحب أبرز عمل
(ف ـنــي) مــن نــوعــه فــي الـعــالــم» (ف ــارس فـ ـ ــارس ،)١٠٠:وأي ـضــا أح ــد «أعـظــم
النحاتني» في القرن العشرين حسب ادوارد سعيد (الثقافة واإلمبريالية:
 .)٣٦٠-٣٥٩والعمل الذي قصده كنفاني ،وكان بالتأكيد في خلفية تقدير
ادوارد سعيد بــأن «الـعــراق أعطانا أعظم نحاتي القرن العشرين» ،هو
«نصب الحرية» الذي يزين ساحة التحرير في بغداد ويمتد على طول
خـمـســن م ـت ـرًا وب ـع ــرض ع ـشــرة أم ـت ــار ويـشـمــل عــرضــا عـبـقــريــا لـتــاريــخ
(ومستقبل) ال ـعــراق السياسي واالجـتـمــاعــي الـطــويــل ،ال مثيل لــه على
ً
اإلطالق ،ربما في كل العالم فعال.
وعدا عن التسمية التي اختارها جواد سليم لعمله الفذ (الحرية) ،وعدا
عن مكان انتصابه (ساحة التحرير) ،فإن تفاصيل كل قطعة من قطعه
األرب ــع عشرة كذلك محملة ،بــل ومثقلة ،ب ــدالالت سياسية واجتماعية
وتاريخية وحتى ايديولوجية هائلة ال مجال للعني أن تخطئها .وليس
ذلــك بسبب رغبة ذاتـيــة لــدى سليم إلنـتــاج عمل استثنائي يضعه «في
ً
قلب بـغــداد وأهـلـهــا» وفــي قلب ال ـعــراق لــأبــد ،كما حصل فـعــا ،وليس
ذلــك حتى بسبب أي انحيازات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية
قد تكون سكنت عقل الفنان الفذ .بــل ،ألنها ،ببساطة ،طبيعة األشياء.
فلو حــاول سليم فصل السياسة (واالجتماع والتاريخ) عن الفن ،لكان
معنى
انتهى حقًا بأربع عشرة قطعة سخيفة من الحجارة والجبس ال
َّ
لها على اإلطالق .واألهم أكثر من أي شيء ،ألن عمل سليم الفذ هذا َمثل
روح ــا عقالنية عربية جــديــدة (ولـيــس عــراقـيــة فـقــط)َ ،
وعـ َّـبـ َـر عــن سيادة
َ
مـجــال مفاهيمي عــربــي جــديــد ،وتـ َـب ـلـ ُـور عقيدة عربية جــديــدة تطورت
كـلـهــا اسـتـجــابــة لنكبة ال ـعــرب فــي فلسطني وتـحــديـهــا ال ــوج ــودي لهم.
ً
كان العرب حينها على قدر التحديَ ،
وع َمل جــواد سليم ليس إال دليال
َ
واحدًا على العبقرية العربية التي ّأرقها السعي للتحرر من االستعمار
والــوحــدة وتحرير فلسطني .كــان هــذا ،طبعًا ،قبل كــارثــة االنفصال بني
مصر وسوريا (بدل انضمام العراق لهذه الوحدة) وتأسيسها بعد ذلك
بست سنوات لكارثة النكسة ،التي استولدت بدورها تدريجًا عقالنية
ً
سياسية مـهــزومــة ،ومـجــاال مفاهيميًا مــأزومــا ،وعقيدة مـضــادة مثقلة
حتى النخاع باملقوالت الصهيونية والدالالت االستعمارية.

زمن جواد سليم :معنى اإلبداع

ً
جواد سليم ،الذي رحل شابًا ،لم يترك عمال إبداعيًا أقلق ،وال يــزال ،كل
سلطة سياسية في العراق منذ سلطة ثورة ( ١٩٥٨شيد العمل في زمنها)
ً
فقط ،ولم يترك ،أيضًا ،عمال فذًا حتى وفق أكثر املقاييس الفنية العربية
والـعــاملـيــة ت ـشــددًا وص ــرام ــة ،لـكـنــه ،كــذلــك ،جـعــل مهمة كــل نـحــات وفـنــان
عراقي يأتي بعده شديدة الصعوبة برفعه سقف اإلبداع عاليًا جدًا جدًا
– ال بد أن كل نحات عراقي عانى (ويعاني) أرق املعايير العالية جدًا التي
أسست لها أعمال جواد سليم ،وال بد أنه يعمل كل يوم مسكونًا بشبح
معايير ومكانة وعبقرية «نصب الحرية» وصاحبها .فال يمكن ألي ناقد
فني أن يعطي حتى عالمة «جيد» ،يقول كنفاني« ،ألي إنتاج عراقي آخر
بالسهولة (ذاتها) حني يكون في معرض تقييم» أي عمل آخر من خارج
العراق (فارس فارس .)١٠٠
هذا كان زمن جواد سليم :كانت املقاييس الفنية حقيقية وجدية وقاسية
وصارمة وعاملية ،وكان امليزان يفترض أن يكسر كل عمل جديد حدود
اإلبـ ــداع الـقــائـمــة ويستبدلها ب ـحــدود ج ــدي ــدة .لـكــن ،حـتــى نفهم معنى
عبقرية جواد سليم جديًا وحتى نعرف مقدار موهبته الفذة حقًا (وأيضًا
حتى ال ينطلي علينا الخلط الحاصل هذه األيام والذي يستند ملقاييس
سخيفة في أحسن األحــوال تنتهي إلى اعتبار أمثال زياد دويــري ثروة
قومية) فعلينا أن نعرف أن العراق حينها لم يتفوق في مجال فني واحد
برع فيه جواد سليم للحد األقصى (النحت) ،بل كانت الريادة العراقية
شــامـلــة لـكــل امل ـج ــاالت وبـمـقــايـيــس عــاملـيــة حقيقية وش ــدي ــدة الـصــرامــة.
فـ «مــن بـغــداد» ،يقول إدوارد سعيد« ،خــرج على األقــل خمسة من أعظم
شـعــراء العربية فــي الـقــرن العشرين ،وبــا أي شــك معظم كبار الفنانني
واملهندسني املعماريني ،والنحاتني» (الثقافة واإلمبريالية .)٣٥٩ :أما
املـبــدع كنفاني فيؤكد فــي تبرير انـتـقــاده ملجموعة يــوســف الـحـيــدري،
«حني يجف البحر» ،الجيدة على كل األحوال ،وقسوته الخاصة عليه بأن
«الريادة الفنية العراقية تفترض بالبداهة قياسًا عامليًا وشديدًا .فبعد
بدر شاكر السياب ،وعبد الوهاب البياتي ،ونازك املالئكة ،والجواهري
وغيرهم ،بات من الصعب أن نقبل شاعرًا عراقيًا في مستوى الدكتورة
ً
طلعت الرفاعي مثال ،التي ستبدو (في مكان آخر) ال بأس بها» (ص.)١٠٠:
لهذا بالضبط يذكرنا كنفاني« :ال يستطيع الناقد حني يتعرض لإلنتاج
األدبي العراقي الحالي ،أن َي ِف ّر من حقيقة قد ال تكون في مصلحة الكتاب
العراقيني املعاصرين (مقارنة بغيرهم) .وهــذه الحقيقة هي أن العراق
يشهد اآلن حركة فنية وأدبية ممتازة ،وذات مستوى من الطراز األول
وتشكل واحدة من أبرز طالئع اإلنتاج العربي املعاصر التي تبدو  -حتى
اآلن -مقتصرة بالترتيب على العراق فالسودان فمصر .وهــذه الحقيقة
تجعل الناقد مضطرًا ملطالبة الكاتب العراقي الجديد بمستوى قد يكون
متسامحًا فيه إذا كان األمر يتعلق بغيره .وهذا يعني أن «امليزان» الذي
يضطر الناقد لوزن اإلنتاج العراقي الشاب به يختلف من حيث املعايير
عن غيره من املوازين».
لم يكن جواد سليم ،إذن ،مبدعًا استثنائيًا ،بل كان مبدعًا استثنائيًا في
زمان ومكان مليئني باملبدعني االستثنائيني .كان مبدعًا استثنائيًا ألن
إنتاجه الفني هو الذي حدد مقاييس األعمال العاملية فأصبحت تقاس
بميزانه ال العكس – يحكى أن االمــم املتحدة تحتفظ بنموذج برونزي
مصغر لعمله «السجني السياسي املجهول» ،فيكون بذلك ضمن مجموعة

قليلة جدًا من الفنانني العامليني الذين تحتفظ املؤسسة الدولية بنماذج
مــن أعمالهم ،تمامًا مثل لوحة «غيرنيكا» الشهيرة لبيكاسو .ولوحة
بيكاسو ،هــذه ،التي تعتبر أحــد أهــم األعـمــال الفنية املعارضة للحرب،
يوجد منها نموذج قماشي على مدخل قاعة مجلس االمن حيث تعقد
املؤتمرات الصحافية ،ولها قصة على صلة وثيقة بالعراق وأبعد من
مــأســاة مدينة غيرنيكا بكثير (دمــرتـهــا الـطــائــرات األملــانـيــة وااليطالية
نيابة عن القوميني الفاشيني أثناء الحرب األهلية اإلسبانية) .فعشية
عــرض كولن بــاول لسيناريو املـجــزرة التي ارتكبتها أميركا الحقًا في
الـعــراق فــي مجلس األمــن فــي  ٥شباط  ،٢٠٠٣فرضت أميركا على االمــم
املتحدة تغطية اللوحة بستار أزرق  -فاملشهد كان سيبدو سورياليًا حقًا
أن تدعو للحرب من أمام اللوحة التي أصبحت أحد أهم رموز معارضة
ال ـحــرب عــاملـيــا .لـكــن علينا أن نـصــدق أن الـفــن ال عــاقــة لــه بالسياسة،
وبالتالي أن إبــداع زياد دويــري رباني ،وأن فنه ينتمي لفئة فريدة جدًا
(غير فئة بيكاسو بالتأكيد) من اإلبداع النقي والخالص من أي سياسة
أو دالالت أيديولوجية وأنها فوق الزمان واملكان والتاريخ والجغرافيا
ْ
والعصر -أليس هذا َح َول تاريخي؟!

زمن دويري :اإلبداع المضاد
«الكتاب الجيد» ،يقول جون ميلتون في خطابه الشهير« ،آريوباجيتيكا»،
أم ــام ال ـبــرملــان اإلنـكـلـيــزي هــو «ش ــري ــان الـحـيــاة الـثـمــن ل ــروح الـكــاتــب».
فالكتاب عنده كفيل بــأن «يحفظ روح الكاتب لحياة مــا بعد الحياة».
لكن الكتب واألفكار ،في الحقيقة ،هي أكثر من ذلك بكثير ،يقول ديفيد
ـوت فــي «مجندو الـحــداثــة» .ف ـ «الـكـتــاب هــو نتيجة لـظــروف العصر
سـكـ
ُ َ ِّ ْ
التي تشكل بالضرورة عقلية وظروف كل من يلعب دورًا رئيسيًا في كل
حقبة وعصر» .كان ماركس محقًا ،إذن ،فـ «الفالسفة ال ينبتون من األرض
كــالـفـطــر ،بــل هــم ثـمــرة عـصــرهــم» .لـهــذا ،فـمــن أجــل إدراك وفـهــم مـجــاالت
ً
املعرفة الفردية واإلبداع الفردي يتوجب أوال وضعها «في سياق تاريخي
وبترابطها مع املعرفة السابقة وتواصلها معها» ،كما جادل إنجلز في
تصديره لـ «ضد دوهرنج» .بهذا املعنى ،فإن علم األفكار ،أو علم تطور
الفكر اإلنساني ،هو علم تاريخي بامتياز ـ لهذا بالضبط تأخذ األفكار
ً
شكال ومحتوى مختلفًا في كل عصر– ولهذا ،أيضًا ،يوجد فارق شاسع
بــن اإلنـتــاج الفني (والثقافي عمومًا) فــي زمــن نهضة االمــم والشعوب
وفي زمن انحطاطها ،وهو ،هو ،الفرق بني زمن جواد سليم وزمن زياد
دويري (ناقشت هذه الفكرة بالتفصيل سابقًا هنا في «االخبار» ولهذا
لن ازيد عليها).

المطالبة بتحرير فلسطين
جنون ،فيما التطبيع واالعتراف
بالعدو هما عين العقل

هـكــذا ،بــرأيــي ،يـجــب ،أيـضــا ،رؤي ــة فـكــرة اإلب ــداع وتقييم األعـمــال الفنية
واألدبية وتقدير وتقييم إنجازات الشعوب واالفراد .هكذا يصبح النقد
هــو نقد َللحالة والـظــروف والعقلية واألدوات النظرية واللغوية التي
حددت وش َّك ْ
لت خيال من يعمل في الحقل الثقافي في كل حقبة بمعزل
عــن شخصهم – وهـكــذا ،أيـضــا ،نعيد االعـتـبــار لفكرة الفن فتكون أكبر
بكثير مــن الـحـكــم عـلــى مـخــرج سينمائي فـقــط بـمــدى إمـســاكــه وإتـقــانــه
وتجييره لتقنية الكاميرا واإلض ــاءة فــي العمل الفني أو حصول أحد
ممثليه (وليس هو) على جائزة ،كما حاول بعض أعضاء نادي معجبي
دويري تقديم إبداع صاحبهم .هذا تشييء خطير لظاهرة فائقة التعقيد
والتركيب ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وتاريخية ال يمكن اختزالها
وابتذالها برؤية فائقة السخف عن الفن واإلب ــداع بالحد األدنــى .فهذه
الــرؤيــة تـفـتــرض هامشية الـفـكــرة األســاسـيــة الـتــي يستند إلـيـهــا العمل
بدل مركزيتها ،وتستثني أي دور للعقيدة السياسية التي تسكن عقل
صانعه ،وبالتالي وبــالـضــرورة تشكل العمل كذلك – إال إذا كــان نــادي
املعجبني هــذا يــرى أن دويــري فــوق البشر ويعمل خلف حــدود التاريخ
والجغرافيا والسياسة واالجتماع.
زمن دويري ،في الحقيقة ،له عالقة بحقبة تاريخية بدأت (بالصدفة) مع
مولده في بدايات الستينات وتمثلت بمقدمات إعــادة تشكيل للعقيدة
الـعــربـيــة ال ـســائــدة حـيـنـهــا ،وال ـتــي ص ـعــدت فــي أع ـقــاب الـنـكـبــة وشكلت
مقاومة االستعمار والــوحــدة العربية وتحرير فلسطني ركائزها ،عبر
استدخال مقوالت صهيونية ودالالت استعمارية مضادة ضربت قلب
الــوعــي العربي .وزمــن دوي ــري ،هــذا ،بــدأ بالضبط مــع نهاية زمــن جــواد
سليم (توفي في  )١٩٦١وترافق مع كارثة االنفصال بني مصر وسوريا
( ٢٨أيلول  )١٩٦١التي أسست للنكسة ،الكارثة األكبر في التاريخ العربي
املـعــاصــر على اإلط ــاق .لـهــذا ،فاستخدام فـكــرة الــزمــن هنا هــو محاولة
لتحقيب (من حقبة) تبلور عقيدة عربية مشوهة ،أو مضادة إن شئتم،
محملة ومثقلة حتى النخاع بمقوالت صهيونية ودالالت استعمارية
وإدراك كيفية استيالدها – زياد دويري كشخص ال يعني شيئًا في هذا
السياق أكثر من كونه نموذجًا يمكن استخدامه لتركيب املشهد األكبر.
ً
تخيلوا ،مثال ،ردة الفعل العربية من املحيط إلى الخليج على أي دعوة
علنية لتأييد العدوان الثالثي على مصر في ١٩٥٦؟ قارنوا ذلك بالدعوات
اليومية التي نسمعها لغزو سوريا؟ لكل حقبة عقيدة إذن ،ولكل عقيدة
رموزها ورجالها وفنانيها ومبدعيها.
وب ـقــدر مــا كــانــت اسـتـجــابــة ال ـعــرب ومـبــدعـيـهــم لـتـحــدي نكبة فلسطني
مقدمة الستيالد عقيدة عروبية (مرة أخرى ركائزها مقاومة االستعمار
والوحدة وتحرير فلسطني) بقدر ما ُ كان االنفصال ثم النكسة ُ مقدمات
ْ
ً
الستيالد عقيدة مضادة ركائزها القطرية التابعة وفلسفة القطر أوال،

والتطبيع ،وحتى االعتراف بالعدو واإلعجاب به  -وهــذا ليس أقل من
تعبير عــن الـتـحــوالت الـجــذريــة الـتــي أصــابــت النخب العربية الحاكمة
وترابط مصالحها مع العدو .االولى أعطتنا مصر عبد الناصر والوحدة
السورية املصرية وحررت الجزائر واليمن الجنوبي وثورة ظفار وثورة
ً
تموز في العراق والـثــورة الفلسطينية وشكلت عامال مهمًا في نهضة
شــامـلــة تـجـلــت فــي كــل امل ـج ــاالت تـقــريـبــا واعـطـتـنــا ج ــواد سـلـيــم ومـئــات
املبدعني من أمثاله (كتبت عنها بتفصيل هنا في «االخبار») .أما الثانية
فأعطتنا السادات (والساداتية) وحركة االخوان املسلمني وبشير الجميل
ومحمود عباس ومثلها فنيًا مذهب «خلي بالك من زوزو» ،وطبعا زياد
الدويري وأشباهه مؤخرًا.
ً
خ ــذوا ،م ـثــا ،وق ــارن ــوا ،بــن رف ــض «الـعـبـقــري» س ــري نسيبة للمقاطعة
األكاديمية للكيان الصهيوني ،حني كان رئيس جامعة القدس ،ودعوته لـ
«إلغاء االستعمار عبر املشاركة األكاديمية» ورد مجموعة من األكاديميني
الفلسطينيني عليها .الفيلسوف ،كما يعرف نفسه على ويكيبيديا ،يدعو
بالحرف «لبناء الجسور بدل الجدران» مع الكيان الصهيوني ،ويفصح
عن «الرغبة في أن نربح اإلسرائيليني إلى جانبنا بدل أن ننتصر عليهم»
كــل هــذه الـعـبــارات قــد ال تـبــدو على وجهها أكـثــر مــن «هـبــل» خــالــص ال
معنى له ،إن لم نقل أنها تصلح كنموذج لـ «التخلف اإلدراكي» بامتياز.
لـكــن ،ال يخدعنكم ظــاهــر سطحيتهم وســذاجـتـهــم ،فـهــي ،فــي الحقيقة
غـيــر ذل ــك تـمــامــا .مــا قــد ي ـبــدو لـنــا كـمـصــاب مـعــرفــي ض ــرب قـلــب وعينا
السياسي وشوهه ،هو في الحقيقة أفضل تعبير عن العقيدة املضادة
وطريقة التفكير الجديدة التي بــررت وتبرر (وحتى تشجع على) كسر
كل الخطوط الحمر وتحليل كل املحرمات .هذه ،في العمق ،أيديولوجيا
طبقية بامتياز تعبر عــن مصالح هائلة لشريحة نمت وتـطــورت منذ
االنـفـصــال وتـعــززت مــع النكسة وكــامــب ديفيد والتقت مصالحها ،وال
تــزال ،بنيويًا مع مصالح العدو واستعماره لفلسطني .كل ما يفعلونه
هو محاولة تعميم هذه العقيدة عبر الفن واإلعالم واألكاديميا وغيرها
من األدوات التقليدية.

خاتمة :عن الغوغاء
فــي «تــأمــات فــي امل ـن ـفــى» ،يـصــف إدوارد سعيد فــي مـعــرض تقييمه لـ
«القصة والقصة القصيرة العربية» بعد النكبة ،روايــة غسان كنفاني
«رجــال في الشمس» بأنها «واح ــدة من أرقــى (أفـضــل) وأقــوى القصص
القصيرة الحديثة» (ص .)٥١:ورؤية سعيد هنا ،كناقد أدبي وفني بارع
تؤكد أن النقد األدبي (والفني) هو أكثر عمقًا وأشد تعقيدًا من سطحية
االنبهار ببراعة استخدام تقنيات الكتابة وعدتها (كما يذهب منطق
املدافعني عن دويــري) ،بل يتضمن أساسًا وبال أي مواربة التركيز على
عوامل السياسة واالجتماع والتاريخ وحتى األيديولوجيا .لهذا ،يؤكد
سعيد أن كنفاني كــان نموذجًا لكاتب من نــوع خــاص اقتضت وجــوده
الحالة العربية الجديدة حينها .فما بعد النكبة ،وتحديدًا بعد ثــورة
 1952فــي مـصــر ،الـتــي ساهمت فــي التأسيس لنشوء حــركــات التحرر،
«تفاقم دور الكاتب» ،يقول إدوارد سعيد ،وأصبحت الكتابة لــدى «من
ً
يعتبر نفسه منخرطًا جديًا في واقــع عصره «فعال تاريخيًا» ،بل فعل
مقاوم بعد ( »١٩٦٧ص .)٤٨ :وفيما شكلت النكبة سؤال العرب الوجودي
وسؤال استمرارهم الثقافي بامتياز ،أصبح على الكاتب العربي «إنتاج
فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع عن ما هو مهدد باالنقراض في الحياة
العربية» (ص – )٤٨ :ناقشت هذه الفكرة بالتفصيل هنا في «األخبار»
سابقًا).
لـكــن ه ــذا لــم يـمـنــع م ـح ــاوالت الـنـيــل مــن كـنـفــانــي م ــؤخ ـرًا ،وتــوصـيـفــه بـ
«القتيل» ،وحتى تحميله هو مسؤولية اغتياله ،كما جاء في أحد مقاالت
صحيفة عربية .وهذا النقد طبعًا مأخوذ بالحرف من سرديات الدعاية
الصهيونية الـتــي تعمل بــاسـتـمــرار عـلــى تحميل املـقــاومــة واملـقــاومــن
مسؤولية القتل والدمار الذي يقوم به الكيان الصهيوني في بالدنا .وفي
نقد آخــر (مــؤخـرًا أيـضــا) ،زعموا حتى أن كنفاني كــان ذكــوريــا (وطبعًا،
فاتت هذه الفكرة العبقرية إدوارد سعيد ،لكن جهابذة الفكر كانوا لها
ُ
باملرصاد) .لكن غسان ،وإن استهدف بذاته ولذاته ،فالنيل منه هو أيضًا
محاولة للنيل من كل ما يمثله من عقالنية سياسية وعقيدة مقاومة،
وف ــي ذات الــوقــت الــدعــايــة اي ـضــا لـعـقـيــدة م ـضــادة وعـقــانـيــة سياسية
مهزومة.
بــذات الطريقة يمكن فهم الهجوم على املثقف املـقــاوم بيار ابــي صعب
بسبب قوله« :إسرائيل ليست وجهة نظر» .هي ،هي ذات العقيدة التي
تحاول أن تقنعنا أن في قــول بيار هــذا انتهاكًا صارخًا للحريات ،كما
كتب أحدهم (على صفحة «الحرة» ال غير) .وانقالب املوازين هــذا ،مرة
أخــرى ،لم يحدث فجأة .بــل ،هو نتاج صيرورة عمرها من عمر النكسة
أصبحت فيها املقاومة جنونًا في أحسن األحــوال (وليست حتى وجهة
نظر) ،واملطالبة بتحرير فلسطني جنونًا أيضًا ،فيما التطبيع واالعتراف
بالعدو هما عني العقل .لكن تفاؤلي ،مرة أخرى ،بأنهم لم ،ولن ،ينتصروا،
وأنهم لم ،ولن ،ينجحوا سببه ،كما كتبت لبيار ،هذا الفهم لهذه الظاهرة.
لـهــذا ،كتبت لــه ،أن ال يبالي بتلك األص ــوات الـتــي ينطبق على أغلبها
توصيف املبدع هادي العلوي في «في اإلسالم املعاصر» ،بـ «الغوغاء»،
كنقيض للعامة أو «جمهور العوام» الذين يجري الصراع عليهم وعلى
وعيهم بيننا وبني أصحاب العقيدة املضادة:
«ومــن األوه ــام التي تتكرر فــي أوس ــاط املــؤرخــن املعاصرين أن العامة
اضـطـهــدت املفكرين .وهــو وهــم نــاتــج عــن الخلط بــن الـعــامــة والـغــوغــاء
الدينية .إن أهــل اإلسـكـنــدريــة وأهــل الـقــاهــرة لــم يخرجوا فــي مظاهرات
حاشدة للتنديد بابن سبعني حني قــدم إليها منفيًا من املـغــرب ،وإنما
منعه مــن اإلقــامــة فــي مصر رجــال الــديــن الــذيــن كــان بمقدورهم تحريك
أتباعهم املقربني إلزعــاج القطب الصوفي وعــدم تمكينه من االستقرار.
وعــوام بغداد ليسوا هم الذين رمــوا الحالج بالحجارة وهــو مصلوب،
وإنما الغوغاء التي كانت توجهها الحنابلة» (ص.)١٦ :
انتهى املـقــال .اآلن سأعود الستكمال قــراءة ديــوان املـكــزون السنجاري،
مبدع آخر لو قرأه (وفهمه) أصحاب الفهم الساذج لإلبداع ودعاة اإلبداع
املضاد لخجلوا من أنفسهم.
* كاتب عربي

