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 )والثقافة(ختثُّر الوعى الوطىن

 ما معىن آلمة يتخثر؟: أما قبل

األسهل أن نتذآر الكلمة العامية الىت تستعملها األم 
،"تغلى اللنب"الفالحة وهى تلوم ابنتها أهنا ال تعرف آيف 

طئة، حىت جتعل اللنبإذا استعملت نارًا هادئة، أو طريقة خا
الذى رأى هذا املنظر يعرف أن اللنب". جيّبن"يقّطع، أو 

)من ثدى اجلاموسة مباشرة. خاصة إذا آان دمسا(السائل 
املتماسك القوام، احلاضر النكهة، امللئ باحلنان والوعد، قد
انقلب إىل قطع متعددة متناثرة ال تصلح ال للشرب، وال ألى شئ

أحيانا تكون". اللنب جّبن"يعرف معىن أن  آخر، الذى خرب ذلك
واهللا ما" اهللا خييبك: "هذه الفالحة أآثر حدة وهى تقول البنتها

 انت نافعة، شوىف اللنب قّطع منك ازاى؟

تذآرت هذه الظاهرة وأنا أحبث عن أى شبكية ضامة جتمع
الناس، ناس هذا البلد الكرمي، إىل بعضهم البعض، هذه

عتىن الستعمال هذه الكلمة، أآثر منالظاهرة هى الىت دف
 ).يتجلط(استعارهتا من الدم حني يتخثر 

آان ينبغى أن أؤآد للقارئ ابتداًء هذا املعىن الذى 
ألن املعىن" جّبن، أو قّطع"استلهمته من العامية املصرية 

، صحيح أن الوعى القومى"َتُخن وغلظ"بالفصحى لكلمة خثر هو 
عندنا ختن وغلظ حىت البالدة، إال من الفقاقيع الىت تظهر على

فساده، ولكن الذى أعنيه أآثر هو  سطحه، والىت قد تدل على
 .والذى آان قد آان" جّبن، وقطَّع"أن الوعى القومى قد 

ال يعود لبنا نافعا ألى شىء، والوعى" يتقطع"اللنب حني 
 .ىءإذا ختثر ال يعود وعيًا قادرا على أى ش

 آيف يتكون الوعى العام وآيف ينمو ويتطور؟
دائما أآرر توصيفا للمثقف والثقافة، أحدثه بنيآنت 

من غري صفوة الس األعلى(احلني واحلني، حني اعترب أن املثقف 
املفروض – ، وهو الذىهو الذى ميثل جماع وعى ناسه) للثقافة

ال يدفعهم إىل أحسن املمكن وما بعده، حىت لو آان أّميا -يعىن 
 ،"جّماع وعى ناسه"يقرأ وال يكتب، ُترى ماذا أعىن بتعبري 
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اآلن وعى خاص -الكتل املتناثرة  –هل هلذه اموعات 
 جيمعهم إىل بعضهم البعض؟

ةلكل مجاعة وعٌى جيمعهم، فثقاف ،"نعم طبعا"اإلجابة هى  
 .تصفهم

، فهل يوجد وعى عام جيمع ناسنا إىل بعضهم البعض!!طيب 
 وإىل وطنهم؟

 ؟بالنفىاإلجابة هذه املرة هى 

ليس معىن ذلك أنه انعدم هذا الوعى املشرتك، فهو يقفز 
ىف احلرب قبل أن: رغما عنا ليثبت وجوده بني احلني واحلني، مثال
احلضرى وهترب معه ُجتهض ، وىف آأس األمم األفريقية حىت يهرب

 .نوبة يقظة الوعى تسكينا

 .وغري ذلك من مثل ذلك 

ماذا يتبقى بعد فورات الكرة، وانتفاضات القتال أو
احلجارة أو اجلوع؟ ماذا جيمع الناس، ناسنا حنو ماذا؟ حول

 ماذا؟

دعك من حكاية املشروع القومى الغائب وصحف املعارضة 
ذا جيمع الناس حولالصارخة أملا أو سخرية أو سخطا، ما

 ماذا؟

وآل) إن مل يكن أآثر(أصبحنا اآلن نعيش مئات الثقافات 
 ثقافة هلا عشرات التنويعات والتشكيالت لوعيها اخلاص؟

عندنا ثقافة امليكروباص، وثقافة اإلدمان، وثقافة 
وإن تعددت بداخلها ثقافات فرعية(الروشنة، وثقافة احلجاب 

قّطع، ختثر، أصبح قطعا غليظا ،"جّبن"الوعى العام ) آثرية
 :خذ عندك من بعٍد آخر. مفتتة ال جيمعها إال جدار إناء هش

ثقافة الساحل الشماىل، وهى ختتلف عن ثقافة العني
السخنة، وثقافة املنتجعات اجلديدة، وثقافة املدن املستوردة

ىف" آذا"هل الحظت اإلعالن باالجنليزية عن مدينة (البعيدة 
عذرا ليست لكل"وهو حيمل آلمات تقول : ة مثالضواحى القاهر

هذا تنبيه أال تقرتب، Sorry, not for everyone" أحد
بثقافتك اهولة اهلوية من الثقافة اخلاصة جدا هلذا اتمع،
وذلك ىف مقابل ثقافة عزبة القصريين وثقافة حارة السكر

 .قوبأو آوم يع.. والليمون، وثقافة قرية تفهنا العزب،

ثقافة مدارس اللغات: على مستوى التعليم خذ عندك 
وثقافة مدارس التجهيل،) وداخلها أيضا ثقافات متعددة(

وثقافة مدارس الغش اجلماعى، وثقافة اجلامعات الرمسية،
 إخل ..... إخل .......وثقافة اجلامعات اخلاصة، 

 آيف ميكن أن يتجمع من آل هذا ثقافة واحدة موحدة؟ وعى عام؟

آيف يتخلق من هذا وذاك ما يسمى وطنا حاضرًا، وليس جمرد
 تاريخ؟
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ما الذى جيمع آل هذه التنويعات من الثقافة والوعى ىف
، وهو غري املشروع القومى، غري"الوعى العام"واحد ضام يسمى 

 الوطنية اهلتافية الغنائية، وغري ادعاء املواطنة،

ذه القطعما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل ه 
 املتباعدة؟

اإلعالم التشتيىت؟، األحزاب الومهية؟، مظاهرات اجلوعى؟،
الدين األمل العنيد املشرتك؟ نار الغالء؟، ظالم اليأس؟

 ربنا؟ أحزاب املعارضة؟، الرمسى؟ الدين الشعىب؟
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