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 رعاية اإلبداع.. وأزمة العقول العربية املهاجرة

 2021غسطس أ 1خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة  رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 وحرثه بذره في تعب الذي زرعه يأكل وبدأ رجل مزرعة دخل احمارً أن يروى

 أن إال بيديه، ويلوح بقدميه األرض يضرب وبدأ الرجل فصرخ وسقيه،

 السؤال فكان الرجل، يفعله بما يبالي ال وهو األكل في استمر الحمار

 ؟ المزرعة من الحمار الرجل هذا يُخرج كيف المطروح،

 التي القضية يحل حتى وأدوات الشغل بعدة فجاء البيت إلى الرجل أسرع

 من كبيرة وقطعة ومسامير ومطرقة طويلة عصا فأحضر التأخير، تحتمل ال

 وثبت ،"مزرعتي من اخرج حمار يا" الكرتون على فكتب المقوى، الكرتون

 إلى اإلعالن بهذا فذهب والمسمار، بالمطرقة الطويلة بالعصا الكرتون

 أمام اللوحة رافعًا ووقف عاليًا اللوحة فرفع المزرعة، في يرعى الحمار حيث

 فاحتار يخرج، لم الحمار لكن الشمس، غروب حتى الباكر الصباح منذ الحمار

 بد ال اللوحة، على كتبت ما الحمار يفهم لم ربما" :نفسه في وقال الرجل،

 ."أخرى طريقة من

 اللوحات من كبيرًا عددًا صنع التالي الصباح وفي ونام، البيت إلى فرجع

 طوابير في الناس وقف القرية، أهل واستنفر وجيرانه أوالده ونادى

 ولوحة ،"المزرعة من حمار يا اخرج" عليها مكتوب كثيرة، لوحات يحملون
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 ويلك يا" عليها مكتوب ثالثة ولوحة ،"للحمير الموت" عليها مكتوب أخرى

 الرنانة والعبارات الجمل من الكثير وغيرها ،"الدار راعي من حمار يا

 يهتفون؛ وبدأوا الحمار فيه الذي الحقل حول األهالي وتحلق المخيفة،
 في تدوي التي الهتافات هذا ومثل ،"لك أحسن اخرج ..حمار يا اخرج"

 .حوله من يحدث بما يهتم وال يأكل زال ما والحمار السماء،

 وبحت والهتاف الصراخ من الناس تعب وقد الثاني، اليوم شمس غربت

 في يفكرون بيوتهم إلى رجعوا بهم مبالٍ غير الحمار رأوا فلما أصواتهم،

 .الثالث اليوم صباح في أخرى طريقة

 فالزرع الحمار، إلخراج جديدة خطة آخر، شيئًا يصنع بيته في الرجل جلس

 هذه أو االختراع هذا وكان الجديد، باختراعه الرجل فخرج النفاد، على أوشك

 األصلي، الحمار بعيد حد إلى يشبه لحمار لمجسم نموذج هيئة على الفكرة

 الحمار نظر وأمام المزرعة، من يأكل زال ما الذي الحمار حيث إلى جاء ولما

 وأحرقه النموذج على البنزين سكب الحمار بخروج المنادية القرية وحشود

 .الحشد فكبّر

 الزرع من يأكل رجع مباالة وال بساطة بكل ثم النار، حيث إلى الحمار نظر

 ."تفهم ال عنيد، حمار من لك يا" الرجل فقال األخضر،

 نشكل ال لماذا" :أحدهم فقال المزرعة، وصاحب األهالي من السن كبار ففكر

 يحترم ربما الحمار، مع للتفاوض ونذهب القرية، حكماء من مكونا وفدا
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 بدالً يقول، ما نسمع ربما أو المزرعة يترك أن يجب أنه ويستوعب الرجال

 ."والزعيق الصراخ من

 الحكماء من وفدًا فأرسلوا الفكرة، هذه على القرية وحكماء الرجال فاتفق

 وهو تخرج، أن يريدك المزرعة صاحب إن" :له فقالوا الحمار، مع ليتفاوضوا

 حديثهم من انتهوا وعندما ،"الحمار أيها تخرج أن وعليك الحق، صاحب

 إلى الرجال فنظر بهم، مكترث غير وهو األكل، إلى عاد ثم الحمار إليهم نظر

 إن" :له قالوا محاوالت عدة وبعد ومرات، مرات حاولوا ذلك ومع بعضهم،

 الحمار "المزرعة مساحة من بعض عن لك للتنازل مستعد المزرعة صاحب

 .يرد وال يأكل، زال ما

 .يرد ال الحمار ،"المزرعة ثلث" :قالوا

 .يرد ال الحمار ،"المزرعة نصف" :قالوا

 ال ولكن تريدها، التي المساحة حدد طيب،" :قالوا يئسوا، أن بعد وأخيرًا
 ،"تتجاوزها

 الحقل، طرف إلى قليالً ومشى األكل، من شبع وقد رأسه، الحمار رفع وهنا

 في يفكر أنه واعتقدوا الجمع إلى نظر تشبع، عندما الحمير كعادة

 ."أخيرًا الحمار وافق لقد" :وقالوا الناس ففرح فنهق، اقتراحهم،

 وقسمها المزرعة فسيَّج األخشاب المزرعة صاحب أحضر التالي اليوم في

 .اآلخر النصف هو وأخذ فيه، واقف هو الذي النصف للحمار فترك نصفين،
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 الحمار أن المزرعة صاحب وجد المفاوضات بعد الثالث اليوم صباح وفي

 غير من ..ن أل يأكل، وأخذ نصيبه في ودخل له خصصه الذي نصيبه ترك

 .كان هكذا سبب،

 هذا حالهم واستمر والمظاهرات، اللوحات إلى أخرى مرة القرية أهالي فرجع

 بكاملها المزرعة ترك في يفكر الرجل فبدأ أكثر، أو أسبوع مدة

 .أخرى مزرعة لتأسيس أخرى قرية إلى والذهاب للحمار

 تنبت تعد لم والعقول توقف فالفكر أمامهم، حل أي األهالي يجد لم

 .أبدًا أمامهم أمل وال األفكار،

 حيث العظيم الحشد أمام تاريخي مشهد وفي الجميع، دهشة أمام ولكن

 اليائسة المحاوالت في ليشارك حضر وقد إال القرية أهالي من أحد يبق لم

 يبلغ لم صغير غالم جاء المؤذي، المتسلط المتكبر العنيد الحمار إلخراج

 إلى وتقدم صغيرة عصا وبيده الحقل ودخل الجموع بين من خرج الحلم،

 الحمار من كان فما قفاه، على الصغيرة العصا بتلك الحمار وضرب الحمار

 .هاربًا الحقل من وخرج ركض أن إال

 الشهور طوال ورجاالتها القرية تؤرق كانت التي المشكلة وانتهت

 .الماضية

 وحكماؤها القرية رجاالت كبار اجتمع الحكماء كبير بيت وفي خلوة وفي

 منا وجعل الصغير هذا فضحنا لقد" :أحدهم فقال الحمار، موضوع في للنظر

 ."؟ معه نتعامل وكيف نفعل فماذا حولنا، التي القرى أضحوكة
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 الغالم أن للجميع نبين حتى المزرعة إلى الحمار نعيد أن يمكن": آخر قال

 ."البساطة تلك بمثل تحل ال األمور وأن خطأ، على كان

 بمجموعة نأتي أن يمكن وحده الحمار إعادة من بدالً": الثالث الحكيم قال

 عصا من يهرب لم السابق الحمار أن شائعة القرية في ونسرب حمير،

 في موجودون اليوم هم وها بأصدقائه، ليستعين ذهب وإنما الغالم،

 ."مزرعة من أكثر وفي القرية

 ."الحمير تلك من مزارعنا نحمي أن علينا ولكم" :الرابع قال

 بعيدة مزرعة في حمار كل وضع فيمكن سهلة، عملية هذه" :الخامس قال

 ."مزارعنا عن

 ثم جيدة، أفكار هذه" :القرية حكماء حكيم قال عميق وتفكير صمت وبعد

 يمكنه إذ ؟ ومبدع مفكر، الغالم هذا أن الناس عقول من نُخرج كيف ؟ ماذا

 وربما القرية، حكماء منصب على ويستحوذ ينافسنا أن األيام من يوم في

 فما نشغلها، التي المناصب هذه في لينافسونا وآخرون آخرون يتجرأ

 ."؟ القرية حكماء يا رأيكم

 .الثانية النقطة هذه في التفكير إعادة في الجميع فبدأ

 التخلص كيفية في التفكير حتى أو الحل، إيجاد عن الجميع عجز أن وبعد

 :الحكماء حكيم قال بعد، الحلم يبلغ لم الذي الصغير المفكر الغالم هذا من
 مفكر ألنه قتلته التي هي الحمير أن القرية في ونشيع الغالم، هذا لنقتل"
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 أو األطفال من النوع هذا تريد وال تحب ال فالحمير يفكر، أن يحاول ألنه أو

 ."الناس

 هذا يواجهون مرة أول فهذه القرية، حكماء بقية على ثقيالً الكالم وقع كان

 من هم الحكماء كان الماضية، السنوات فطوال المعضالت، من النوع

 االمتيازات، وكل والحظوات الثروات يجنون ومن يخططون، ومن يفكرون،

 ؟ الهراء هذا ما الحلم، يبلغ لم صغير غالم من مهددة مناصبهم اآلن لكن

 المزارع من عديد في منتشرة والحمير القرية أهل استيقظ أيام عدة بعد

 .القرية أطراف في اممزقً الغالم جثمان وكان واليابس، األخضر تأكل

 العصي، من كبيرة مجموعة فجمعوا الغضب، أشد القرية شباب غضب

 انتقامًا الوقت نفس وفي القرية من تخرج أن أجل من الحمير بها ليضربوا

 الحمير إن" :قائلين لهم تصدوا القرية حكماء أن إال ،المفكر الصغير للغالم

 الحمير تعرضت وكلما القرية، من صاحبهم أخرج ألنه الغالم من انتقمت

 من وتنتقم أكبر بأعداد ستعود فإنها القرية من إخراجها أجل من للضرب

 في الحكماء أحد فصرخ ،"بأجسامهم والتمثيل بقتلهم القرية أهالي

 ."هم كما دعوهم قريتكم، من تطردوهم وال الحمير تضربوا ال" الجموع

خاف اآلباء على أبناءهم، فقام اآلباء باألخذ بمقولة الحكماء، فهم أدرى بكل 
األمور، فهدأ الشباب ورموا العصي، وفي تلك الليلة بكى األهالي على الغالم 

 الصغير الذي كان تفكيره هو سبب هالكه.
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ولكن في صباح اليوم التالي قال حكيم الحكماء وهو واقف في ساحة 
لقد قررنا نحن الحكماء على أن نطلق على الغالم لقب الشهيد، وأن "القرية: 

نقيم صرح لتخليد ذكراه، حتى ال تتكرر المأساة في هذه القرية وحتى يتعظ 
 ."أهالي بقية القري من هذا الحدث

ومنذ ذلك الوقت والعقول العربية المفكرة تواجه أحد أمرين: الحكماء 
ن يفكر ويبدع، والحمير المنتشرة في المفكرون الذين ال يدعون غيرهم أ

 أرجاء القرية.
في  اأن يهاجر ويجد لنفسه مالذًما إفما يكون من المبدع العربي إال طريقين: 

ينتج أو أن يجلس في مكانه ويبتلعه يمكنه أن يعيش و حيثدول المهجر 
 الظالم.

ي فإن لم نصدق ذلك فيمكننا أن نرى الكثير من العقول العربية المفكرة الت
هاجرت الى دول الغرب والشرق، وكيف استطاعت أن تؤكد حضورها في 
الكثير من المحافل الدولية ومصانع األحداث، سواء في علوم الفضاء أو الذرة 
أو الذكاء االصطناعي وغيرها من علوم قديمة أو حديثة، بينما في عالمنا 

فالحكماء ال يرضون به والحمير ألنه مفكر، العربي نقتل المفكر المبدع، 
 كذلك.

 

 


