
 الثقافة العربية 

الثقافة العربية حصان أصيل من فصيلة قديمة نادرة، خاض معارك بال عدد ودخل مسابقات بال حصر، وحقق  

انتصارات بحجم األمل في زمن غاب عن الزمن. لكن الحصان هذا أدركته الشيخوخة بعد عمر طويل قضاه في  

كانت   املادي، لكنها  الربح  عملياتكبعضها مفيد له    أخرى مسابقات مرهقة، فيما كان صاحبه ينشغل عنه بأشياء  

 .مخاضات الفكر والثقافة والعمل الجماعيو   حاجات الحصان  بعيدة عن  جميعا

، وكلما مر عليه يوم جديد شاخ أكثر،  عن منافسه  تخلفكلما  لذلك كلما دخل الحصان هذا سباقا جديدا  

نا، بوصفنا أهل الحصان وكلما واجه تحديا هرب منه بسرعة خوفا من هزيمة لم يعد بإمكانه أن يتجنبها. لكن 

.  بعض األمل  لناعلى الزج به في كل سباق عله يربح ولو مرة واحدة تعيد  نصر  ما زلنا  الحريصون عليه وعلى تراثه،  

اللق املوت ول  أن ندركدون    ضغط عليه د واصلنا  يتبعها  الشيخوخة  الشبابأن  لهذا  يس عودة  عليه   قسونا. 

ومع حرمانه    متعة اإلنجاب حتى ال يضعف أكثر.، كما قمنا بحرمانه من  بالسياطقمنا أحيانا أخرى بضربه  أحيانا،  

نه لن يسجل لنا بعد أقادرا على النزال، و نه شاخ ولم يعد  أب   االعترافسنة الكون و من اإلنجاب رفضنا القبول ب

حصان العرب هذا لم يعد قادرا على فعل ش يء سوى تسجيل املزيد من الهزائم وخيبات . إن  اليوم نصرا كان

سقط وحين    وأصبح عاجزا عن الركض، وحتى الوقوف على رجليه.وصل إلى درجة الوهن،  ن  أد  ، وذلك بعاألمل

يتشافى أعلنا  كي    بدال من وضعه في غرفة اإلنعاش إذ  ولم نحاول أن ننقذه،  عن الجري تركناه    األرض عاجزاعلى  

  ، أيدينا  بصنعهكذا مات الحصان  و   .ال قادرا على الجري واملبارزةوأنه ما يز   صان في الدنيا والتاريخأنه أفضل ح

 أهمية تذكر الستحقاقات العمر والزمن.  التي لم تعطي  ونتيجة لقراراتنا الخائبة  

 على املنازلة، و وما دام أن الحصان األصيل ه
ً
نه ال يستطيع أن يسجل نصرا بعد اليوم،  أذا لم يعد قادرا

   أن  زيادة الضغوط عليه  من شأن  فإن
 
فصيلته النادرة . لهذا كان علينا أن نحافظ على  سرع في مسيرته نحو العدمت

  ملقح بدم فرس تسابق الريح وتكسب رهانات العصر... فرس ولدت ونمت وترعرعت في مزارع حصان  استبداله ب ب

حسن تربية الخيل، و   أثرياء العصر، تخدمها عقول 
 
بهذا  رف  التصكن  ل  الجينات املتطورة.التغذية و تتقن علوم  ت

الزمن الجيد والزمن الرديء ينهش جسد كل ش يء حي؛ ينهش جسد اإلنسان بد وأن يسقه إدراك بأن  الشكل ال 

،  بغض النظر عن أصالتها  وطرق التفكير املتقادمةيم  والق، وكافة األفكار والعادات والتقاليد  والحيوان والنبات



فتذيبها قطرة قطره، وتتركها    ،كما تنهش الشمس جسد جبل من الثلوججميعا    هاوحتى العلوم والتكنولوجيا.. ينهش

تجرف كل ش يء يقف في طريقها، وتلقي به في أنهار تسير بسرعة نحو خضن  سيول  تسيل دما أبيض ينزلق نحو  

   جزءا من أمواج متالطمة غاضبة ال تتوقف عن التمرد والهذيان.  بقايا الثلوجتغدو  وهناك  .  البحر

التقليدية التي ورثناها عن عصور القبلية والعشائرية التي تسبب التطور في    الثقافة العربيةهو حال    وهذا

ات استحقاقتقادم الزمن و ب  االعتراف. وفي ضوء رفضنا  وأفكار ومؤسسات  وتقاليد وعادات وأعرافوزها قيما  تجا

الحديثةالعلم   ناحية،  والتكنولوجيا  أعدائنا  من  لصالح  العالم  في  القوى  موازين  ف  وتغير  ثانية،  ناحية  إن من 

يصر على التمسك بالفصيلة املنقرضة من    جعل البعض منا. وهذا  عاتية ال ترحم  حمستقبلنا أصبح في مهب الري

الثقافة العربية ونحن    ت. وهكذا ماتمن التخبط والهذيان  بائسةحالة  الخيل، وقاد البعض اآلخر إلى الدخول في  

 وحاجتها املاسة إلعادة هيكلة جذرية.     ،املرير  حياتهارؤية واقع  ن  نعجز ع  لناحع، ما  ناقش دورها العظيم في التاريخن
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