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ھناك فرق واحد بين المثقف والسياسي: المثقف يصنع السياسي، و� يستطيع السياسي أن يصنع المثقف. 
والمستقبل.  دور السياسي محدود، يؤثر في الحاضر فقط. ودور المثقف ليس له حدود يمتد في الحاضر

السياسي يمضي وينتھي دوره، والمثقف لن ينتھي دوره، شاء ذلك أم أبى. ھل من العدل أن يلوم 
المثقفون السياسيين؟ المثقف ھو ا3ب وا3م، والسياسي ھو ابنھما. ھو نتاجھما. فإذا عق ا�بن ف/ يلومن 

يان الفكري؟ السياسي أم المثقف؟ من الوالدان إ� نفسيھما. من ھو المسئول عن التداعي ا3خ/قى والغث
قيم الوطنية، والدين، والحرية، والعدل،  -ھو المسئول عن صياغة خارطة القيم ل/مة والشعب 

ا�نتماء  -والوحدة...، ووضع كل واحدة في موضعھا؟ ومن ھو المسئول عن ترتيب سلم ا�نتماء 
ن المعنى الصحيح لكل انتماء؟ ھل نريد من للوطن، والقومية، والدين، والطائفة، والقبيلة...، وبيا

 السياسي أن يضع لنا ھذه الخارطة، ويبني لنا ھذا السلم؟

إن تقييم دور الكاتب، أو الشاعر، أو ا3ديب ليس في قصيدة يكتبھا، أو مقالة يدبجھا، إنما ھي في 
� أحد يجھل ماذا يريده  المحصلة النھائية لما يريده ويھدف إليه مما ھو مستقر في أعماق نفسه ووجدانه.

السياسيون، ولكن � أحد يعلم ماذا يريده المثقفون. إن للشعر وا3دب والفن رسالتين: اBيقاظ والتوجيه. 
ا3ولى ھي إيقاظ المشاعر، وتأجيج العواطف. ومقياسھا ھو قدرتھا على اختراق الروح كما يخترق 

نماء وا�رتقاء في إطار من روعة الحق وجمال الرصاص الجسد. والثانية ھي إمداد الروح بأسباب ال
الحقيقة. الرسالة ا3ولى فنية، والرسالة الثانية أخ/قية. إذا فقدت ا3ولى صار ا3دب والفن غثاء باردا، 
وإذا فقدت الثانية صار سما زعافا. وما لم يعي المثقف ھاتين الرسالتين ف/ يتوقع أن يجد من السياسي 

 ة، و� م/كا يمشي على ا3رض.فيلسوفا يقطر بالحكم

إن واجب المثقف ھو مساعدة اBنسان على تحقيق نضوجه الشعوري، 3ن عمر اBنسان الشعوري ھو 
دائما اقل من عمره الزمني. فمشاعره تظل طفولية فجة حتى تھذبھا الثقافة. المثقف ھو وحده الذي 

اكب نموه الجسدي والعقلي. ھل فشل يستطيع، إن أراد، أن ينضج مشاعر اBنسان ويرتقي بھا لتو
المثقفون لدينا في ذلك؟ الحقيقة ليس ھناك نجاح أو فشل. ھناك نتائج فقط. وإذا لم يعط المثقف فليس 3نه 

� يريد، بل 3نه � يملك. وإذا لم يستقم السياسي فليس 3نه � يريد، بل 3نه لم يأخذ. إن السياسي ھو 
ن الذي يغرف منه السياسي، وھو التربة التي ينبت فيھا السياسي. وبقدر عطاء المثقف. المثقف ھو المعي

ما يكون ص/ح التربة وعذوبة الماء بقدر ما يكون النبت ويكون الحصاد. إذا لم يصنع المثقفون الحياة 
 فمن أين للسياسي أن يصنعھا؟

فته، �ن ذلك يعني نھاية الحياة. لم يتمرد السياسيون على الثقافة، 3نه � يمكن لJنسان أن يتمرد على ثقا
ومھما تكن مرارة الواقع وقسوته في عالمنا العربي، فان ذلك حصاد الثقافة. وكل مثقف يعرف ھذه 

الحقيقة. وقليل فقط يكابر فيھا. ليست ھناك فجوة بين المثقف والسياسي، و� يمكن أن تكون ھناك فجوة. 
الحالتين يقوم المثقفون بالتصميم ويقوم السياسيون  ولكن ھناك صناعة للحياة، أو تخريب لھا، وفي

 بالتنفيذ.
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