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صونٌــا :أهلا بكم فً هذا المنتدى األدبً المتواضع الذي ٌستمد قٌمته من حضوركم
فأنتــم جوهـــره وأعراضه ،أنتـم سمعته وإنتاجه وأنتم بهاؤه وألالؤه.
حســــام :بـــل نحــن ضجٌجه وقعوتـه التً تمأل بطون الصحف ضمن قراء قلئـــل
ٌستحسنون .إلـى قـراء كثــر ٌستقبحون بـــل ٌستغربـون فٌشتكون لرؤساء التحرٌــر
قائــلٌن لماذا تزعجون المواطنٌن المطمئنٌن بأفكار أولئك المهلوسٌن الشعوبٌٌن.
ســــوزي :وهـــل كــل مــن ٌحـاول تحرٌك مٌــاه المستنقع الساكن وهز أهل الكهف
لٌستفٌقوا مـــن سباتهم الحضــاري العمٌق ٌعــد هجٌنا ا وشعوبٌا ا؟
حســــام :هــذه حـال الـــدار منــذ ألف سنة ونٌف فالفارابــً وابــن رشــد والـرازي
شعوبٌون ،والمتنبً قرمطً مــن أتباع أبـً طاهـر ،وابــن المقفع زندٌق مـن أتبــاع
مزدك ،وأبـو نـواس ال أصل له وال فصل وٌبقى الممالٌك اللقطاء هـم حمــاة الدٌــار
واألتــراك البرابرة هم المحافظون علــى دار الخلفــة والمغـول الذٌن اعتنقوا الدٌـن
الحنٌف هم المؤتمنون على كــرامة األرض والعرض.
هٌــــام :أٌـــن ذهبت بالجٌش األنكشـاري الــذي نشـر هٌبتنا فــً كل مكان بــل أٌــن
ذهبت بحكامنا الجــدد الذٌــن ٌحصـون بعسسهم أنفاس العباد لٌستطٌعوا كما ٌدعــون
المحافظة علــى حدود البلد.
صونٌــا :جمٌعنا ٌعــرف أننــا نعٌش مأزقــا ا حضارٌا ا .بعضنا ذهب فــً تغربه بعٌدا
حتـى انقطعت أكثـر الجذور التــً تربطه ببٌئته وثقافته .وبعضنا تصنم فـــً جموده
وغــدا ٌعبــد تـراث العصـــور الوسطى وكأنـه طوطم ،األمـر الذي جعله غرٌبا ا عن
بٌئته األصلٌة أٌضا ا.
سلٌمان :دعونــا نمحص األمور بدقــة .فلنسأل أنفسنا ما هـــً مشكلتنا؟
ســوزي :مشكلتنا الكــذب فنحن نظهر شٌئا ا ونبطـــن شٌئا ا آخــــر.
هٌــــــام :هــذا صحٌح فنحن نكثـر الكلم فــً الوطن والوطنٌة وكل واحـد منا ٌفكر
بطائفته وعشٌرتــه.
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حســــام :بــل نحــن نكثــر الكلم فــً الشرف والفضٌلة والمـال الحلل وكل واحــد
منا ٌتماهى بعلــً بابا وكزانوفا وراسبوتٌن وإٌفان دٌسٌتوٌفسكً.
سلٌمان :دعونــا نفكــر بمنهجٌة موضوعٌــة فنعطً اإلنســان ثلثــة أبعـاد ،اإلنسان
الفــرد واإلنسان المجتمع واإلنسان الكونــً .نحــدد مشكلة اإلنســان الفــرد بالحرٌـة
ومشكلة اإلنسان المجتمع بالعدالة ومشكلة اإلنسان الكونً بالشمولٌة.
ســـــوزي :وإذا أردنـــا بحثــا ا موضوعٌا ا فلنبدأ بمشكلة اإلنسان الفــرد مع الحرٌـــة.
صونٌـــــا :بـل فلنبدأ بأن نطــرح علــى أنفسنا ذلك السؤال البسٌط المعقــد .ما هـــً
الحرٌـــة؟ أو بـــأن نســـأل أنفسنا كٌف نفهم الحرٌـــة؟
هٌــــــــام :أنــا كصحافٌة أفهم الحرٌـــة قدرة علـى إٌصــال أي معلومة أشــاء إلـــى
القـراء ،أو بكلم آخــر أن أستطٌع محــاورة القــراء وكأننــً أحــاور نفسً بمنتهـى
الصراحة والبساطة والمحبة والحمٌمٌة.
حســــام :وأنــا كشاعر أفهم الحرٌــة فـً القدرة على نقل أحاسٌسً وأفكاري وأحلم
ٌقظتً ورؤاي للناس دون أي أحساس بالخـوف أو الخجـــل ودون أن أضطـر إلـــى
إستعمال الرمـوز واألسالٌب الباطنٌة ثـم ٌقدم لـً الناس إنطباعاتهم بصدق وصراحة
دون تملق أو حقد أو إزدواجٌة.
ســـــوزي :أنا أفهم الحرٌــة فً قـدرة اإلنسان على خلق نفسه باستمرار خلقا ا جدٌــداا
فل ٌكـون مرتهنا ا لماض أو لحاضر .قــدرة اإلنسان علـى تجاوز نفسه كلما أراد ذلك
هذه هــً الحرٌــة.
صونٌــــا :لماذا ال نقــول إن هللا شرف اإلنسان بالحرٌة ألنه خلٌفته فً هذا الوجــود
فهــل هنـــاك موجود فً هذا الوجود ٌستطٌع أن ٌملك العقل الحر غٌـــر اإلنسان؟
سلٌمان :برأٌــً ال ٌمكن فهم الحرٌـــة خارج إطــار العقــل .العقـل والحرٌة أقنومان
فـــً أقنــوم واحــد.
ســــوزي :مقولــة األقانٌم الثلثـة فً أقنوم واحد لم نفهمها بعد ولكننا مع ذلك قبلناها
فما بـــال األقنومٌن فــً أقنــوم واحــد؟
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سلٌمان :دعـــونا نبسط الموضوع ونتدرج فـً فهمه لإلحاطة به .ألٌس اإلنسان هــو
الموجــود الوحٌــد فـــً هــذا الوجـــود الــذي ٌمــلك عقــلا ٌحلل وٌستنتج وٌستــدل
وٌستقريء؟ هــل هناك موجود وحٌــد فــً هذا الوجود غٌر اإلنسان ٌكون فعله خلقا ا
وإبداعا ا ولٌس ردة فعل لعامل غرائزي أو حركً؟
صونٌـا :هــذا شًء لــم أفهمه .أال ٌستطٌع الحٌـوان أن ٌخلــق عملــه فٌطٌر أو ٌأكل
أو ٌفترس أو ٌقفـــز.
سلٌمان :هذا مـــا نظنــه للوهلة األولــى ولكـن الحٌوان بالواقع ٌتصرف تحت تأثٌــر
دوافــع مفطــور علٌهــا تكررها سللته المتعاقبة كمــا هــً .والموجودات األخــرى
تتحرك بنــا اء علـى قوانٌن مركوزة فً جوهرها تتكرر باستمرار.
سوزي :ألـم ٌكـــن إله البحــر عنـــد اإلغرٌق ٌملك القدرة على تحرٌك أمواجه كٌفما
ٌشاء وساعـة ٌشاء فٌساعد بعض البحارة وٌنتقم من البعض اآلخـــر؟ ألٌس هذا مـــا
حصـــل مع أولٌس فــً طرٌق عودته كما أخبرتنا األودٌسة؟
حســـام :وكذلك آلهة الحب أفرودٌت .ألــم تكــن تغـــوي بعـض الحسناوات وتهــدي
البعض اآلخــر .ألٌست هً المسؤولة عــن إغــواء هٌلٌن اإلسبرطٌة لتعشق بـارٌس
األمٌــر الذي فجــر حروبـــا ا ودمـــر مدنــا ا وألهم الكثٌر مـن القصائـــــد.
حســــام :اسمحوا لً أن أســأل نفسً ثـم أسألكم عن قضٌة خلق العقل للفعل أوعـــن
ردة الفعــل فأنا مثلا عندما أنظر إلــى هٌــام بعٌنٌها الخضراوٌن اللتٌن ٌتدفـق منهما
شلال نـور وحنـان أشعـر بدفء ٌغمرنــً أشعر بأنً أقطع المحٌط على متــن قوس
قـزح فٌغمرنً ذلك بالنعاس ٌغمرنـً بالحلم بالذوبــان فً ضمٌر هذا الكون الشاسع.
هل هذا اإلحساس هو فعــل أو ردة فعـــل؟
هٌــــــام :إن كان هـــذا ردة فعـــل فأنت تقٌــم عٌنً تقٌٌما كبٌــرا وهذا شًء إٌجابً
وبناء تستحق علٌه الشكر.
سلٌمان :أنا أفعـــل باآلخرٌــن وتثمــر أفعالــً فرحا ا فــً قلوبهم وصوراا ملونــ اة فً
كلماتهم ودفئا ا ناعسا ا فـــً أجفانهم وإٌقاعا ا حنونا ا فـً أصواتهم إذن أنا موجـــــود.
ســـوزي :أنا ال أستطٌع أن أرى صورتـً إال فً عٌون اآلخرٌن وال أسمع كلماتــً
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إال مـن أفواه اآلخرٌن وال أنتبه إلى نبضات قلبً إال عندما أصافح أٌادي اآلخرٌـــن
هذا شًء غرٌب!
صونٌــا :ردة فعـل حسام هً فً الواقع ردة فعل وفعل فً نفس الوقت .إنها اإلنفعال
الذي ٌولـد فعلا أي الخلق لٌس من العدم بل الخلق من خلق سابـــق.
سلٌمان :ولكــن العـدم حالة وجودٌة ولــو لــم ٌكن كذلك لما أدركناه فاإلنسان هو إبن
الوجود الذي ال ٌستطٌع أن ٌدرك إال ما هــو موجود.
حســـام :هنـاك مفاهٌم فــً هذا الشرق العتٌــق آن اآلوان لتغٌٌـرها ألنـها تسًء الى
اإلنسان فً كرامتـه اإلنسانٌــة فاإلحساس بالجمــال مثلا هو إحساس خٌــر ٌولـد فً
النفس فرحا ا وأنسا ا وشعوراا عمٌقا ا باإلرتباط بالغٌــر بـــل ٌولــد أحلم ٌقظة كثٌراا مـا
تلهم صاحبها للتحلٌق فـً األعالً لإلنعتاق مـــن قفـص الجسد واإلنجــذاب الـى ذلك
الواحــد الذي هــو مصدر كل حب وٌنبوع كل جمـــال.
ســوزي :أنـا أفهمك جٌداا ففـً لحظات نادرة ٌتقاطع خط الجمال الكلً بخط الجمــال
الجزئـــً تقاطع الوحدة بالكثـرة ،هللا باإلنسان .ربمــا استطاع حســام أن ٌمسك بهذه
اللحظة وٌتحسسها بتلذذ ٌصل إلى حــدود اإلنعتاق.
صونٌـا :اإلنعتاق مـن الشًء وأنت مرتهن إلٌه هذه هً المعجزة عندما تنعتق النفس
مــن إطـــار الجسد وهً ال تغادره ،هذا هو اإلنعتاق الكبٌر.
سلٌمان :أنـــا ال أشك بــأن النفس ال تستطٌع أن تمــارس وعٌها وعملها إال فً إطار
الجسد وأن تنعتق منه معنــاه أن تخضعه لقوانٌنها وال تبقــى أسٌــرة قوانٌنه .عنــدها
ٌتجوهـــر الجسد بتجوهرهـــا وتتشفف كثافتـــه بشفافٌتهـا وتتألأل أركانــه بألالئها.
أظن هذا ما رآه حسام فً عٌنً هٌـــام.
هٌـــــام :أنا ال أدعً أننـً وصلت إلــى هذا المستوى قــد تكون عٌناي تحدقــان إلى
الشمس ولكن رجلً ال زالتــا تتخبطان فــً وحـول تناقضات الحٌاة الٌومٌة .ال زلت
أخدم حاجات جسدي أكثـر بكثٌر مما أخدم حاجات نفسً .ال شك أن حسام هـو الذي
وصل وانعكس نــور وصوله علــى مراٌــا عٌونــً فظــن النــور نابعا ا من عٌونــً
سامحه هللا.
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سلٌمان :جعلنً كلمكم أمسك بخٌط دقٌـــق فـً مسألة الحرٌة لم أكن قد تلمسته مــن
قبــل وهو تقٌٌم العمل .اإلنسان وحده القادر على تقٌٌم عمله ألنه وحــده القادر علـى
خلق عمله .وإذا ما كان خلق العمل هــو الحرٌــة فــً أن نفعل الشًء أوضده فتقٌٌم
العمل هو إحساسنا األخلقً تجاه هذا العمل الذي خلقناه وهــذا هــو معنــى األخلق
وبذلك أعتذر من اآلنسة لٌلٌان فً مسألة األقنومٌن الحقٌقٌة .إن األقانٌم ثلثة الحرٌة
العقل واألخلق والثلثة جوهــر واحد .أنا أعقـل نفسً وأعقــل األشٌاء خارج نفسً
إذن أنــا أخلـق عملــً مـــن ذاتـً .بٌــد إرادتً أمــزج تراب انفعاالتً ومشاعــري
وأحلمـــً ثــم أنفــخ فٌهـا مــن عقلــً فأصٌــرها خلقـا ا سوٌــا ا لــه كٌانــه المستقــل
وصٌرورته الذاتٌــة المستقلة .هــذه هــً شروط الخلــق واإلبـداع وهذا العمل الـذي
أخلقه أنا أقٌـمه ،أزهو به أو أخجل منه ،أفرح به أو أشقى معه،ومعٌاري فً ذلك هو
أن أزرع عملــً فــً تربــة اآلخرٌن فإذا نمــا وأثمر فرحا ا وصدقا ا وتطوراا وارتقا اء
أفرح بــه وأفاخـر وإذا أثمر عقداا نفسٌة وإزدواجٌة وكذبا ا أشقى به وأخجـــل.
ســـوزي :معنــى كلمك هذا أن الحس األخلقً حس ملزم لإلنسان الحر فً جمٌع
تصرفاته وأطواره.
سلٌمان :هــذا صحٌح اإلنســان كائــن أخلقــً كما هو كائـن إجتماعً كما هو كائن
عاقـــل حــر ولذلك من ٌصادر عقــل اإلنسان ٌكون قــد صادر حرٌتــه وٌكــون قـد
صادر إحساسه اإلخلقــً وإحساسه اإلجتماعـً أي إنتــزع منــه هوٌتــه اإلنسانٌــة
فأصبح هٌولٌــا ا بل صورة ،شبح بل روح.
صونٌـا :ولكن كٌف ٌصادر عقــل اإلنسان ومن هً الجهات التً تصادره ولمــــاذا؟
حســــام :هـــو ذلك الشٌطان الذي اسـمه القمــع واإلرهـــاب واإلرتهـــان.
ســوزي :واإلرهاب هـو إثارة غرٌــزة الخوف فتتضخم وتنمو وكأنه ال ٌعــود هناك
غرائـــز غٌرها.
هٌـــــام :إسألونــً عــن غرٌـــزة الخــوف فأنــا أدرى النــاس بها .منذ عـدة سنوات
حاولت اإلنتحــار هربـــا مــن كوابٌس الخـوف ولكــن الخـوف نفسه ردعنً ففشلت
المحاولة فً لحظاتها األخٌرة.
حســـام :أي عجب هذا؟ فتــاة تزرع الفــرح فً قلب الحجر تحاول أن تنتحر ال شك
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أن األسباب كانت وجٌهة وضاغطة.
هٌـــامٌ :ومها شعرت أن ما أكتبه أصبح كذبا ا ورٌـــا اء .أنــا أكذب علـــى نفسً قبــل
أن أكذب على القراء ،لماذا؟ كً أتملق تلك األشباح التً خلتها تطاردنـً لتكف عـن
إلحــاق األذى بــً هكذا فهمت الموضوع .لم أعـد أجرؤ على السهر وحدي ألتأمــل
وأكتب .كنت أشعر أن فـً اللٌل عٌونا ا تخترقنً تنبش فــً أعماقً بقساوة .أصبحت
أخبىء أحاسٌسً وأفكاري عن نفسً أكثــر مما أخبئها عــن اآلخرٌـن .لم أعد أجرؤ
أن أحملــق فــً عٌــون اآلخرٌــن كما تعودت ،أخــاف عٌونهم ثم أخذت أتخٌل أنهم
ٌرتابون بكلمً وتصرفاتً ألنً أنـا نفسً أخذت أرتــاب بكلمهم وتصرفاتهم .أول
مــن شعــر بذلك كان والــدي قــال لً ٌوما ا :ماذا تفعلٌن بنفسك؟ هـل فقدت إحساسك
بالكرامة أكتبً ما تفكرٌن بـه أو اعتزلــً وامتهنً مهنــة أخرى .أي عـار هذا الذي
أراه وأسمعه وأقــرأهٌ .ــومها سافرت إلــى كنــدا بحجة التحصٌل العلمً وعدت بعد
ثلث سنوات بشهادة جدٌدة ولكــن أشبــاح الخــوف ال زالت تطاردنــً صدقونـــً.
ســوزي :تعرفت علـــى شبــان عرب فــً السوربـون كانـوا مهذبٌن أنٌقٌن مثابرٌـن
على واجباتهم ولكنهم دائما صامتونٌ .حتدم الجدال حـول األصولٌة وحقوق اإلنسان
وأوضـاع السجنــاء وحالـة الصحافــة وهم دائما ا صامتــون إذا مــا نطقــوا ٌنطقــون
بعبــارات عامــة ،وعندما ٌصادف وٌقــول أحدهم كلما ا لـه طعم ولــون كنت أحسـه
خائفا ا ٌنظر عـن ٌمٌنه وٌساره وكأن عٌنا ا سرٌــة تراقبه وكأن شبحا ا ٌترصد بــه كنت
أناقش هذه المسألة مع نفسً وأتعجب .هل ٌمكن أن ٌخـاف اإلنســان العربــً حتــى
فــً بـلد دٌمقراطٌة علمانٌة تؤمــن بحقوقـه وترعاها وتدافع عـن حرٌته فً التعبٌر
والتفكٌــر والممارسة؟ هل بلـغ مـن تأثٌر الخـوف على المواطنٌن العرب أنه ٌرافقهم
أٌنما ذهبــوا فهم تحت مظلة رعبــه أٌنما كانوا؟
حسـام :لهـذا السبب ال ٌوجــد صحٌفة عربٌـــة واحــدة تستطٌع أن تبٌــع أكثــر مــن
خمسٌن ألف نسخة رغـم أن القـــراء العرب بالملٌٌن سمعت البعــض ٌستشهد بذلك
لٌبــرر أن العرب ال ٌقــرأون ولكــن قبــل أن نسأل هل العرب ٌقرأون أو ال ٌقرأون
لنسأل أنفسنا وهــل ٌوجــد مطبوعـات عربٌة تستحق أن تقـــرأ؟
سلٌمان :وهـــل نسٌتم أنظمــة التعلٌم التــً ٌعــود لها الفضل فــً قولبـة فكر المتعلم
وتفرٌغــه وتعلٌبـه لٌغـدو صاحبه موظفا ا ال مثقفـا ا ،بل لٌغدو مزدوج الشخصٌة ٌعٌش
بعض الحداثــة علــى الورق وفــً بطـون الكتب وٌعٌش واقعــا ا سلفٌــا ا بٌن ظهرانً
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المجتمع.
هٌـــام :بـــل الفضل األكبـر ٌعــود للبترول العربـً الذي جعل من الدولة رب العمل
الوحٌــد فــً المجتمع وبذلك ارتهــن المتعلم كلٌــا ا إلرادتها وتقــولب بقالب رغباتــها
ومناهجها.
سلٌمان :هذا مــا قصدتــه بسلب عقـول النــاس ومصادرة حقهم فـً التفكٌر الحر .ال
تفكــروا نحــن نفكــرعنكـم ،ال تتواصلوا مــع الحداثة الكافـرة فً كـل شًء إال فــً
تقدٌم الرفاهٌـة .حجبوا نساءكم واذهبــوا فـً إجازات سنوٌــة إلــى جــزر الكنــاري
والرٌفٌٌــرا واستمتعوا بمــا لـذ وطاب .ركـبوا حواجــز فــً عقولكـم ودشـات فــوق
سطــوح بٌوتكم فاإلنـغلق الفوقــً واإلنفتــاح التحتً هــذا هــو المطلــوب بامتٌــاز
وألجله وجــد فً السماء مبدأ العقاب والثواب.
حســام :لنعــد إلــى الخــوف ،فلــً معــه قصص ....عندمــا نشـرت دٌوانــً األول
ا
ا
غرٌبة ال بــد أن أطلعكم علٌها .أخذت النساء تتملقنً
تجربة
"نساء مـن نـور" عشت
وتقترب منً بحمٌمٌة عندما ٌكــن معً علــى انفــراد وٌظهرن الجفــاء عنــدما ٌكن
برفقــة أزواجهـن ،والرجـــال بدورهــم كانـــوا ٌودون األستبحار فــً بحث الشؤون
النسائٌة معــً وهم منفردون ولكنهم عندمـا ٌحادثونـً وهم برفقــة نسائهم كثٌــرا ما
ٌقولـون إن الشعر توهم ال حقٌقة وإن حــق المرأة بأن تتمتع بشخصٌة حــرة مستقلـة
متكاملـة مجرد دٌكــور جمالــً القصد منــه المزٌــد من اإلثارة والترغٌب .منذ ذلك
الوقت عرفت كم هــً قضٌة المــرأة مرتبطــة بقضٌة الحرٌـة وأنه طالما أن الرجل
العربً ٌعٌش إزدواجٌة فً قضٌة المرأة فهو لن ٌتحرر أبدا.
سـوزي :ماذا تقصد بإزدواجٌـة فـــً قضٌــة المرأة؟
حســـام :آنستً الكرٌمـةٌ ،وجــد فـً مؤخــرة رأس اإلنسـان العربــً نوعـــان مــن
النساء ،واحدة بــاردة منطوٌــة خجولة مطٌعة تتلون بألوان رغبــات سٌدها ،أفكارها
وتصرفاتها سلفٌة تصلح لتكـون زوجة مثالٌـة وأم أطفـال نموذجٌة ،وأخــرى مثقفــة
فنــانة تواكب روح العصر ومسٌرتــه وتصلح لتكــون عشٌقــة ٌرمــى علٌهـا الذهب
والحرٌــ ر ونادر الجواهر والعطور وكذلك القصائد والكلم الثوري.
سـوزي :إذن المرأة المثقفة فـــً بلدنا تصلح لتكــون عشٌقة وال تصلح لتكـون أمــا
وزوجـــة؟
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حســام :هـذه هـً الحقٌقة ٌا آنستً فالثقافة فــً بلدنــا دٌكور جمٌل ٌساعد أصحاب
البترودوالر علــى العٌش بإسترخاء ممتع وعبثٌة حضارٌة منعشة.
سلٌمان :حتــى بعض التعابٌــر فـً لغتنا تشٌر إلى ذلك ،فكلمة ال تتفلسف مثلا عندما
توجــه إلى مثقف مــن قبـل ثــري أو متندر معنــاها الحقٌقـً أقفـل فمك وتوقف عـن
الثرثــرة .أمـا إذا نطق بها رجــل مـن عامة الناس فٌصبح معناها ال تتزندق وتتفــوه
بكــلم مخالف لتعالٌم األدٌــان فنصوصها مقدسـة وكـــل محاولــة للزٌــادة علٌها أو
للتنقٌص منها ٌعتبــر بدعــة وكل بدعة ضلل وكل ضلل فــً نــار جهنم.
صونٌا :ولكـــن ال ٌجــوز الزٌــادة علــى األدٌــان أو اإلنتقاص منها.
سلٌمان :المقصود الزٌادة علــى الشروحات الدٌنٌة التً كتبت فـً عصور اإلنحطاط
فالناس بالحقٌقة تتعامل مع تلك الشروحـــات وال تتعامــل مــع النصوص األصلٌــة.
واإلنحطاط مكــرس تحت مظلــة دٌنٌــة وهــذا مــا ٌؤخــر النهضة فـً بلدنا حسب
ا
جملة وتفصٌلا.
اعتقادي أو ما ٌمنعها
هٌـــام :نعـود الى الخوف والتخوٌف فالذي ٌحـاول الخــروج عـن الشروحات الدٌنٌة
التً كتبت فــً عصور اإلنحطاط ٌخوف باتهامه بالزندقـة ،والـذي ٌحــاول الخروج
عــن منهجٌة السلطة فــً الفهم والتعاطــً ٌخوف باتهامه بالخٌانة أو العمالة ،والذي
ٌحاول أن ٌخرج عــن شروحات أساتذته فـــً المدرسة والجامعــة ٌخــوف باتهامــه
بالفوضوٌـة والتخلف ،وفــً هــذا الواقــع المكفهر ٌسمح تجــاوزاا لبعض الشعـــراء
بالخـروج عـــن المألوف لكــً تكــون قصائدهم مــواداا تنـدر ألصحاب البترودوالر
ٌتفكهون بهــا ،وهــم علــى موائــد الشــراب ٌعربـدون أو بٌــن أحضــان المومسات
ٌستفحلون.
صونٌـا :وٌصبح الخوف سٌـد الموقف حتى فـً علقة الناس ببعضهم فالرجــل مثلا
إذا أعجب بإمــرأة ورغب بها خــاف مــن مكاشفتها بحقٌقــة مشاعره فقد تستغل تلك
المتعالٌة واقع الحال وتجعل منه مادة تنــدر وتفكـه فـــً الصالونات .وحــال المــرأة
أســوأ فــً حــال إعجابها برجـل والرغبة فً التواصل معه فهـــً تخاف إن كاشفته
باألمــر أن ٌظنها عاهــرة أو مستغلــة ترٌــد ابتـزازه أو طالبة زواج ترٌــد اقتناصه
وبالعموم وفــً أغلب الحاالت اإلرتٌاب هــو سٌــد الموقف.
حســام :مــن هنــا نعلم أن المتدٌنٌن بالطقــوس هم أبعد الناس عن حقٌقة الدٌن ألنهم
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دائمــو األرتٌاب بأحاسٌسهم وبأحاسٌس اآلخرٌــن ،فاآلخر عندهم مذنب حتــى ٌثبت
العكس .إذا نظــر الرجــل إلمرأة فهـــو ٌشتهٌها وٌغتصبها نفسٌـا ا حتى ٌثبت العكس.
وإذا حـدق الفقٌر بغنً فهو ٌحسده وٌكرهه وٌرٌد سرقــة أمواله حتــى ٌثبت العكس.
وإذا أبدع شاعــر قصٌدة فهو ٌرٌد أن ٌحرض الناس علــى الفجــور واإلباحــة حتى
ٌثبت العكس .وإذا دبج كاتب مقالــة فهــو ٌرٌــد أن ٌغمز فــً قناة الحاكم حتى ٌثبت
العكس .أمــا أن ٌعطً اإلنسان ألن العطــاء دونما أي غاٌـة متعــة نفسٌــة لصاحبـه
وغبطــة روحٌة لفاعله فهذا هــراء وأي هــراء.
سلٌمان :ال أعتقــد أننا أحطنا بموضوع الحرٌة من كل جوانبه هل نسٌتم أن الحرٌــة
فـً جوهرها هً تناغم وانسجام مع قوانٌن العقل فهً ابنة النـور الذي كتب علٌه أن
ٌصارع الظلم باستمرار.
صونٌـا :ال تذكـرنا بالظلم ٌكفٌنــا إنقطــاع التٌــار الكهربائــً عـدة مرات فً الٌوم
الواحد ونحـن فــً بداٌــة األلفٌة الثالثة.
حسـام :ألٌس الكبت ظلما ا داخلٌــا ا ٌلتهم آخر قطرة من نـور فً عقولنا وضمائــرنا؟
سوزي :ألٌس اإلرتهان ظلمــا ا ٌفقدنـــا بصائرنا فنغدو ظــلل أنــاس ولٌس أنــاســا ا
حقٌقٌٌن.
صونٌـا :كأن الدائـــرة عادت إلــى نقطــة البٌكار .الحرٌـــة ما هً وكٌف نفهمها؟
الجمٌــــع :الحرٌـــة مــا هـً وكٌف نفهمها؟
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