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 الوعى الشعىب غري الرتاث الشعىب

تعنيالرتاث الشعىب هو الذى أشرنا إىل بعضه ىف التع
  يومية(، )3-2يومية العتاب على الشعب (السابقتني 

، وهو ما)3-1السياسة واللغة الشبابية والرتاث الشعىب 
:يظهر ىف مثل قدمي، أو موال ليس له مؤلف، أما الوعى الشعىب

، تلك احلرآية"هنا واآلن"فهو حرآية وعى عموم الناس 
املسئولة عن إفراز تلك اللغة اجلديدة الغريبة الىت تنطلق ىف

وال(طلقات رمزية، أو سخرية حكيمة، أو حىت أغنية هابطة 
، وبدال من اإلنصات وحماولة، تنطلق بإجياز مفيق)مؤاخذة

الفهم، نفاجأ بأن آل من ال يعرف هذه اللغة يتخذ منها
موقف احلكم، والشجب، والتعاىل، وخاصة املثقفون، والوعاظ،
وأهل السلطة، وآبار السن، وآافة من عني نفسه وصيا على

 .حرآية وعى الناس ىف الشارع خاصة، وعلى وعى الشباب أآثر

سة، واحلكومة الىت متارس السياسة ىف غريما شأن هذا بالسيا
الوعى"أوقات العمل الرمسية، وهى ال تعرف أصال شيئا امسه 

 .؟، عيب آذا"شعىب"يعىن ماذا؟ و" وعى". "الشعىب

وستجده يشري ماذا تعىن عنده " وعى"إسأل مسئوال عن آلمة 
مما ميكن أن جيرى لك" تأخذ بالك"عليك أن : غالبا إىل أنه

لك أن األمور هى آما هى، ألن األمور هى آما تراهاإذا خطر 
، فإْن مل"آما هى"احلكومة وتبلغك عنها أوال بأول، وليست 

مبا" واعيا"تأخذ بالك هبذه الطريقة، فإن معىن ذلك أنك لست 
 .قد يضر صحتك السياسية واألمنية

وهى مؤسسة: آمثال(أما ىف مؤسسة ما يسمى احلزب الوطىن 
)ة، وال هتدف للربح العام أى لالشتغال بالسياسةللمصاحل اخلاص

أيضا، ويرآزون على" وعى"فإم ال يهتمون بتفسري آلمة 
، حتديدا، فالواعى ىف هذه املؤسسة هو"الواعى"تعريف من هو 

الذى يعرف طريقه، وحيذق اتصاالته، ليتمكن من الفوز برتشيحه
حتماالت ترقيتهىف الس احمللى، أو احملل السى، متهيدا ال

 .للجلوس على َنـَفس الشعب ىف جملسه

   آلمة الشعب، بالنسبة ألغلب حكامنا اتهدين هى آلمة
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هو صاحب الس الذى يسمى" الشعب: "أوضح وأآثر حتديدا
، وهو الس املكلف بإلغاء دور الشعب، فيما"جملس الشعب"

 .يهم الشعب

 هل هناك ما هو أوضح من ذلك ؟

أن خيرتعوا") البيئة"اس والن(وهل هناك أدعى للشباب 
 لغتهم اخلاصة اجلديدة؟

-آما نشأت احلكم واألمثال قدميا –تنشأ هذه اللغة 
ألمر مَا َجَدَع قصٌري(مصادفة، أو إثر حادث غريب مشهور مثري 

أو مقتطعة من مقطع أغنية، أو من مشهد ىف فيلم،!!) أنَفه 
تنفصل عنفيكررها البعض ىف مواقف دالة، مث يتداولوا، مث 

 .أصلها، مث تصري لغة هلا دالالهتا

من هنا جاءتىن فكرة أن أعرض على أهل احلل والربط أن
معا وحنن ننصت إىل بعض مغزى هذه اللغة الىت نتعلم السياسة 
هنا واآلن، بدال من التعاىل" الوعى الشعىب"ترتجم حرآية 

 .عليها ورفضها ابتداء

 :دية هذه اللغةلبعض أجب" سياسية"وفيما يلى قراءة 

 ):آّبر دماغك، وأشياء أخرى"اختصارا لتعبري .... (آبر   ·

، نتعلم منها أن..."آّبر: "آلمة واحدة، فعل أمر 
وأم انسلخوا عن احلكومة وما تفعل وما  الناس قد فاض هبم،

تزعم، آلمة تنصحك أن تكرب دماغك أو مججمتك، وتوفر وقتك
 . شروعة وغري املشروعةللبحث عن احللول الذاتية، امل

َفْهُم داللة هذه الكلمة تفصيال يعتمد على املوقف الذى
خذ مثال املوقف األخري النتخابات االس احمللية،: تستعمل فيه

العزوف عن املشارآة ىف..." آّبر"أال تفسر هذه الكلمة 
،..."آّبـر"االنتخابات؟ وأن الناس قد تبادلوا هذه الطلقة 

احلهم بعيدا عن هذه الصغائر التمثيليةوانصرفوا ملص
أال يصلح ذلك تفسريا سياسيا هلذا املوقف أفضل من. املعادة؟ 

 إخل.... اهتام الشعب بالالمبالة، وعدم االنتماء والسلبية

 ..إنَس ·

أال تأخذ –سياسيا  –فعل أمر آخر، منتهى اإلجياز، يعىن 
 ال تصابآالم بيانات احلكومة أو أرقامها مأخذ اجلد، حىت

 .باإلحباط السياسى والبله التفاؤىل

 هات ماآلخر ·

هو تعبري مفيد أيضا لو ترجم سياسيا، فهو يلخص موقف
الناس من آل ما يصلهم من آالم عن اخلطط اخلمسية والعشرية،
واخلمس وعشرينية، وعن ارتفاع الدخل القومى، ومعدل نصيب

ف ميكن للشخصالفرد من آذا وآيت، هو تعبري يطلب حتديد آي
ىف البيت، وأمام املخبز، ومصاريف: العادى أن يرتجم آل هذا

الدروس اخلصوصية، واملواصالت، هاتى من اآلخر يا حكومة، وقوىل
 إذن ماذا؟: لنا
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وأخريا ميكن أن نستمع للشارع وهو يلخص املوقف السياسى 
 : آله بأن

 " جابت جاز"....  احلكومة

 : آدت أمسع أحدهم يقول خلطيب رمسى جدا مهم جدا 

 "ما تفرشهاش سرياميك"

 :فريد عليه جاره املستمع لنفس اخلطاب 

 :فّوت فّوت، ما هو آله 

 "ىف اهلردبيز" 

 .وهل حيتاج ذلك إىل شرح سياسى أآثر
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