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الذي تحییھ  افة أحد المنتدیات األدبیةـي ضیــي فــي دبـارحة كنت فــأول البصونیـا: 
ور للتطور ــبالعقالنیة جسر عور وتعتبر الكلمة ــة والتطــؤمن بالحداثــشیخة مثقفة ت

ت عیون جمیع واالرتقاء، تلبدت السماء بالغیوم فضج المنتدى بالحركة الصاخبة، كان
ً یرددن فــة دافئــألقة مشعة واالبتسامات مشرقــالحاضرات مت رحات ـة، أخذن جمیعا

ھفة.ر.. أرضنا مشتاقة لماء السماء تنتظر الغیث بلــر.. عساھا تمطــعساھا تمط  

سماء، مشتاقة وم متلھفة لالجتماع بكم كتلھف نسوة الخلیج لقطرة ماء تنزلھا الــنا الیأ
ى كل ــي الذي أعطـاإللھ رّ ــي ال شيء، في ھذا الســي كل شيء وفــللتحاور معكم ف
ً من خیره، أعطى بعضھا من ماء السماء الوفیر لینبتـالبلدان ولم یح فیھا من  رم بلدا

ً أسود أو أصبعضھا من قلب األرض لیدفق جـوأعطى كل زوج بھیج،  فر، وفھا ذھبا
ج كان ـن كل زوج بھیــرمان، فاألرض التي أنبتت مــوكل عطاء وفي قلبھ بذور الح

ً وعسـج ً، واألرض التي احترقت من الخارج كان جوفھا یذوق لبنا ً، إنھا وفھا فقیرا ال
الق في مخلوقاتھ.ــّر الخــجدلیة العطاء وس  

رفوني" ــعأي لی ق اال لیعبدونــا خلقت الخلــالى "ومــولھ تعــما تذكرت قسلیمان: كل
ول ـالقازدحمت في مخیلتي آالف الصور، وفي خاطري آالف األفكار والتھویمات، ف

ً في طقوسـن ال یعرف هللا ال یعبده حتى ولو كان غارقــرس حقیقة أّن مــیك العبادة  ا
تدنت، ال  أّن الموجود العاقل مھما علت منزلتھ أوالتكلیفیة حتى أذنیھ، والقول یوحي 

حانھ وھو وده اال بمعرفة اآلخرین لھ ومعرفتھ ھو باآلخرین، حتى هللا سبــیكتمل وج
ذاتھ رمز الكمال والجالل والقدرة، وھو المعبود بذاتھ دون أن یعبده أحد، والموجود ب

لى عنوي، أنھ بحاجة امعنویة في زمن مود أحد، شعر في لحظة ــدون أن یحتاج لوج
ً على مرایا ذوات اآلخرین، فــھ، واالغتباط بجمال وجــار قدرتــإظھ خلق وده متأللئا

ى مرایا ـنیة علواره الشعشعاــالخلق لیغتبط بمعرفتھم لھ ویغتبطوا بدورھم باشراق أن
الق والمخلوق.ــذواتھم، انھا جدلیة العالقة بین الخ  

تولد  ر الذيـوده، أنا الشاعــجدلیتھ التي ترسم مسار وجل ــود عاقــحسـام: لكل موج
ّع األلم فیھا أحشائي، ولكني ع ندما أرى كلماتي من رحم المعاناة فأعیش لحظات یقطـ

ً وــء قلبي فرحودھا المستقل عني یمتلــة تمارس وجــاتي كیانات حیــكلم أعیش لذة ا
عالى یبدع ین إبداعنا وإبداع هللا، أنھ ترق بـداع، والفــلق واالبــماورائیة، انھا لذة الخ
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ى، ن ذاتھ، أما نحن فنبدع من أشیاء نتفاعل معھا، أو توھب لنا من موجودات أخرـم
یني ن عـء الذي ینھمر مور الدافــن النــن ذلك الشالل مــدعتھا مـر قصائدي أبــأكث

ً مــصونیا، وأحی ذي ــي الــااللھي ــي مصدر وحیــرج أردافھا. صونیا ھــن ترجــانا
حة عبیره یخاطبني من جسد إنساني أستطیع أن أسمع إیقاع خطواتھ بأذني، وأشم رائ

ت كمن وني، ولكني إذا أردت أن أقبض علیھ بیدي، كنـي، وأرى توھجھ بأم عیــبأنف
 یقبض على الریح، أم كمن یحاول أن یمسك بخیوط الشمس.

ولكنھّن لسن  أّن النساء یوحین باالبداع ولــد أن تقــزینب: كأنك یا صدیقنا حسام تری
ال ــالرج وي ولكنھّن لسن شاعرات وال علویات، أنتمــن بالشعر العلــمبدعات، یوحی

ي قلب كل لوقات هللا، أعرفكم من مشاكل النسوة اللواتي یدخلن عیادتي، فــأخبث مخ
ي أكثر والخوف منھم فة بالرجال ـسببھ عدم الثق ،ق ال یلتئمــرٌح عمیــواحدة منھّن ج

ً، تصوروا جسدین یتفــاللحظات حمیمیًة واتح ون ـا یكد مــاعالن مع بعضھما بأشــادا
 وف متبادل،التفاعل حمیمیًة، وبنفس الوقت یعیش أصحابھا حالة عدم ثقة متبادلة وخ

ھ.ر وینافق علیھ ویتملقھ ویتزلف لــر، وكلٌّ یتربص باآلخــكلٌّ یخاف اآلخ  

الرجل  طبیعي أن تعیش المرأة في عالقتھا بالرجل الخوف والقلق، ألن إدوار: شيءٌ 
يء و الفعل والمرأة ھي ردة الفعل، الرجل ھو الفاعل والمرأة ھي المنفعل، وكل شـھ

ً قلق وخائف.  منفعل أو ردة فعل ھو شيٌء ضعیف، والضعیف دائما

فریقیا ن أعمالھ في أروة طائلة مـر جمع ثــن تاجــصونیـا: ال أستغرب ھذا التنظیر م
باالبتزاز،  اء واالنجازـاطل والتعب بالحیلة والذكاء بالدھــّق بالبــحیث كان یلّبس الح

ً بذھب لیبیع البضــن یلّبس نحــإنك كم ً. صحیح أّن اــاعة ذھبــاسا ً خالصا اعل في ـلفا
ً قلــمركز الق ف، خائق وـوة والمنفعل في مركز الضعف، وصحیح أّن الضعیف دائما

ً في مركز المنـولكن من ق ً في مركز الفاعل والمرأة دائما فعل، ال لك أّن الرجل دائما
ي مركز ز المنفعل، المرأة فـل في مركــاعل والرجــرأة في مركز الفــون المــفقد تك

ا إدوار ــدیقنا صــز المستفید. علیك أن تصحح تنظیراتك یــي مركـل فــالمفید والرج
 ً ً كان أـالقفالمفید دائما ً ضعیف رجال ً كان أم امرأة، والمستفید دائما م امرأة، وي رجال

المفید، من  وأنا أظّن أّن أكثر رجال الغد سیكونون في موقع المستفید ولیس في موقع
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عبثیتھم  رقون فيربــون مــن واجباتھم ومسؤولیاتھم ویغان الیوم وكیف یھــیرى شب
ً بمستقبل الرجال.  لن یكون متفائال

ً كان أـجانیت: الخ م امرأة. وف ھو العدو الذي یمنع االنسان من تحقیق إنسانیتھ رجال
ً، إنھ كائٌن معنوي مسخ یُصنع فيـي صدفــوف ال یأتــوالخ مصانع  ًة أو قضاًء وقدرا
ة. لنأخذ ــمنیاطيء، او في مصانع األنظمة الدیكتاتوریة األــر الدیني الغیبي الخــالفك

ً ع ً یبطش بكل من الغیبیـمثال ً منتقما ن یخالف أوامره ات الدینیة التي تصور هللا جبارا
ً ال رحمة فیــونواھی توبة، عة، وال قبول أعذار وال إعطاء فرص للھ وال شفاـھ، بطشا

ھا یقسم لنا دـة وعنــوم ال محالــستق ـرأي الوسطاء الدینیین،وبــوم، فالقیامة عندما تق
ّة في  یر المعقولة الجنة حیث استباحة كل الملذات المعقولة وغالناس الى قسمین، أقلیـ

االحتراق  ي الحیاة الدنیا، وأكثریة في جھنم حیثـد حرمتھا فــواھي قــالتي كانت الن
ذاب أبدي ود أخرى، فالعـود الخاطئین بدلت بجلــار المتأججة، وكلما نضجت جلــبالن

مھٌل یع والمشرب ماٌء صدید وة ولیس لھ نھایة، والمأكل زقوم وضرـسرمدي لھ بدای
 یشوي الوجوه والبطون.

 ُ قسى من ة االنسان با على مبدأ الخوف والترھیب لعمري ال یوجد أــبنى عالقأن تـ
.ً ً وظالما  ذلك وال أشد ظلما

لالبداع،  حسـام: أنا كشاعر متواضع ال أستطیع أن أبدع قصیدًة إال إذا تملكني الشوق
ف ـتلھداع وــاق ذلك االبــون واالنسان، اشتــدع الكــعندما أبوأظنني أتصور أّن هللا 

النعومة ن ثمرات المحبة وااللفة فیھ الكثیر من الدفء وــرة مــازه، والشوق ثمــالنج
ة ـــھ الحیاتــواصٌل مع كائنــول، إّن هللا متــي التصور ألقــان، ولذا أستطرد فــوالحن
وااللفة  ة، بكثیر من الدفء والحنان والعطف والمحبةامدة، العاقلة وغیر العاقلــوالج

ً أّن هللا لم یفرض علینا أوامر ونواھ س لھ أوامر ، بل لیيواالستئناس، وأتصور أیضا
ان واه على االطالق، فلو كانت لھ أوامر ونواه لما استطاع أحد أن یخالفھا وإال كــون

لعقل من ذلك. ولكن هللا أعطانا ا ر شامل، وحاشا هللاــر قادر، وكان علمھ غیــهللا غی
الشّر،  ل والعدل من الظلم والخیر منــّق من الباطــریة والقدرة على تمییز الحــوالح

تالي إنما ھي وة، وبالــي القــل تساویھ فــل ردة فعــبنتیجة ولیدة مقدسات وأّن لكل فع
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ي حیاتنا إن لم یكن ذلك فرھا أو شّرھا بعدالتھا أو ظالمیتھا ــالنا ترتد علینا بخیــأعم
ة.ــي حیواتنا الالحقــالحاضرة فف  

ود ة محض وعطف محض وال وجـأّن هللا محبة محض وإلفن ذلك ــزینب: أستنتج م
 لتخویف أو ترھیب.

ً ال وجــصونیـا: حتم جار أو رغیب، فھذه عقلیة تــود لتــود لترھیب، وكذلك ال وجــا
ادئھ.ألالعیب العقلیة التجاریة لكي یسوق مبق، وھل هللا بحاجة ــعقلیة تسوی  

ً ال حدود لتوھجـسلیمان: عالقتنا مع هللا ولی ً نورانیا ھ، ولذة في دة حب كلي یثمر شوقا
وتنزھھ  ن نعشق هللا ونستأنس بوجودهـدود لحالوتھا، نحــواصل ال حــاالنجذاب والت

ً لمخلوقاتھ. وھذا الحب المتأـولنا على أن یكــعق ة مطلقة ال جج منبثق من ثقون شبیھا
لقة ة المطــى الثقــھ الحب المبني علــھا، إنــن ورائــامھا أو مـن أمــاربھا الشك مــیق

ً یقف عندھا، ولكنھ یعرف أّن ا لعقل واالحترام المطلق والشوق الذي ال یعرف حدودا
ائد المسیرة ولیس أي شيء آخر.ــو قــھ  

ي ما زف، أدرك بكل حاسة من حواسـو وأبدأ بالعــدما أجلس وراء البیانــجانیت: عن
ركب وازن والتناغم واالنسجام، أدرك أّن اللحن الخالد رغم أنھ مــآلف والتــنى التعم
ھا حاد بارد ل، وبعضـن نغمات متباینة في طبیعتھا، فبعضھا قصیٌر وبعضھا طویــم

اینات ن ھذه المتبـبی ؤالفـوة غیر منظورة تــيء مخملي، إال أّن ھناك قــوبعضھا داف
ً لھ شخصیتھ األحدیة المستقلة الخاصة بھ. ھكذا أتخیل هللاـلتجعل منھا لحن  ھو الحب ا

ة وااللفة، ــبؤلف بینھا بالمحــوس لیــودات والنفـى كل الموجــالعظیم الذي یفیض عل
ً متضامنــولیجعل منھا كون ً مترابطا ً واحدا ً متنــا ً في كل تحركاتھ وما ـا ثمر ھذه تاغما

ي ذواتنا التي ــف ابلھا سلبیات فالسلبیاتــابیات ال یقــل هللا إیجــالتحركات، ھكذا أتخی
وغ كمال نوعھا والتواصل مع أصلھا.ــعجزت عن السعي لبل  

ما قمنا ذا أّن الخوف لیس إال ردات الفعل السلبیة لـن كالمكم ھــربما أفھم مصونیـا: 
لمتعدد، اغم والتوازن الذي یخلق الوحدة في اــدأ التنــال تناقضت مع مبــن أعمــبھ م
ً أّن تثاقلنا في التواصل مع أصــوالث لنا االلھي، ابت في المتحركات. وربما أفھم أیضا
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ف و الذي زرع الخوـار الشوق في انجذابنا الى ھذه السعادة الالمحدودة، ھــوخمود ن
ق في أجھزتنا العصبیة.ــفي أفئدتنا والقل  

واھرھا ا جـع على مرایــوس االنسانیة طبــدع النفــّن أّن هللا عندما أبــن: أنا أظسلیما
دیھیات ائق الوجود األساسیة التي سمیناھا نحن " البدیھیات "، وجعل من ھذه البــحق
ً على تمییز ما ینفعھ لتحقیق إنسانیتــاالنسان ق لــوة ممیزة تجعــق كمال  وغـھ وبلادرا

أظن سبب فیبعده عن جوھر إنسانیتھ ویعیده الى مرتبة البھیمیة، و ھ، وما یضرهـنوع
لین تلك ھا الناس متجاھي مارسـابعة التـي الممارسات المتتــو فــوف الرئیسي ھــالخ

أ االنسان في رین في النھج المعاكس لحقائقھا، وفي ھذه الحالة یبدــبل سائ البدیھیات،
اطئة وعادلة ع نفسھ أّن تصرفاتھ محقة ولیست خـاول أن یقنــع لنفسھ یحــق ذرائــخل

 طبع داع ونفاق، وأنّ ـوم بھ خــرارة نفسھ یعلم أّن ما یقــي قــو فــولیست ظالمة، وھ
الى  المعاندة فیھ ھو الذي یجره الى ھذه المواقف فیخاف ویحاول أن یھرب من خوفھ

ً ق مزیدــن المعاندة التي تخلــد مــمزی ً صبح الحیاة برموف، حتى تــمن الخ ا تھا خوفا
ً ــوعدم ثق ّص ة وشكا ً وتربـ ً دائم ا ً للشّر وتوقع ا ً دائم ا للسوء. ا  

ھ ـسان بوعیوف مرتبطة بطبیعة الملكیة، فاالنــإدوار: برأیي المتواضع أّن طبیعة الخ
رجل یسعى وبال وعیھ یسعى لتملك أكبر قدر ممكن من المنافع المادیة والمعنویة، فال

لتملك مجموعة  ل یسعىــواالنفراد بھا لنفسھ، ولیتھ یكتفي بذلك ب ةرأــلتملك أجمل ام
وذ، كذلك وة المال والنفـقر سعى الختطافھّن بــادي الغیــّن في أیــن النساء، وإذا كــم

العملة ر بیت وأكثر كمیة ممكنة من الذھب وــیسعى لتملك أخصب قطعة أرض وأكب
ن وحریاتھم رئاسة، ثم الى مصادرة عقول اآلخریـوذ والــل الى النفــالصعبة، ثم ینتق

ة ــبقی ىــاغیة علــة طــزة الملكیــوبما أّن غری واستزالمھم وكأنھم عبید أو روبوتات
ً م ق المستمر.ــم والقلــوف الدائــق ذلك الخــرائز، فمن الطبیعي أن یرافــالغ ن ــأوال

ك، ثم ة وغیر المشروعة من أجل ذلأجل زیادة ھذه الملكیة واختراع األسالیب الملتوی
قوة أو ویاء باختطافھا بالــذه الملكیة وعدم السماح لألقى ھــافظة علــل المحــن أجــم

 المراوغة.

 سبیل ة انغرزت في قلوب البشر، والــوف لعنة أزلیــى كالمك أّن الخــصونیـا: معن
.ــأق لمقاومتھا والتصدي لھا ومحاولة االنتصار علیھا وھذا ما ال ً ّر بھ أبدا  
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مع، ولكن وحشة تولد الكثیر من الخوف والقلق والجشع والطـصحیح أّن الملكیة المت 
قة على ّن صاحبھ معھ أنھ خلق من طینة متفوــو االستكبار الذي یظــأسوأ ما تولده ھ
د أّن ـلك یعتقل صاحبھ المتمــر، ھذا االستكبار یجعــق منھا بقیة البشــالطینة التي خل

استعبادھم رین، بل وـزة االستعالء والسیادة والتحكم بمصیر اآلخــھ میــالسماء أعطت
ھذا یا ھ حتى المحرمة منھا. ولــولھ وإشباع ملذاتــي إرضاء میــوتسخیرھم لخدمتھ ف

ً في تحلیلك لألمور بقدر ما تجاھلت أّن ا لملكیة یجب صدیقنا إدوار بقدر ما كنت دقیقا
ي تستھدف اعیة التــاالقتصادیة واالجتمة ــالنیة، واألنظمــالعق وانینــأن تروض بالق
بھذه  وق االنسان، واحترام ھویتھ كإنسان، وعدم العبثـرام حقــى احتــبالدرجة األول

وفر فرص ة الرأسمال وتوظیفھ في إنماء اقتصادي یـر ترشید لعبــویة، وذلك عبــالھ
ً ق مجتمعــل ویخلــالعم ً متوازن ا مكاناتھ د فیھ موجود في المكان الذي تؤھلھ إ، كل فرا

ً یوجد الخ ً فیھ. ولھذا دعني أقول أنھ حیث ال یوجد عدالة دائما وف بأن یكون موجودا
ود.ــد األســق والھواجس والحقــوالقل  

مشروع  انونیة تثمر العدالة،ـر قــي أطــأطیرھا فـإدوار: مشروع ترویض الملكیة وت
، ال أفالطون وماركس وكمال جنبالطـي رؤوس الحالمین أمثــد إال فــوھمي ال یوج

ً علــاول البعض تجسیدھا واقعــوكل ھذه المشاریع عندما ح ر إال ـى األرض لم تثمــا
ً م ً من الخراب الذي قاد بدوره الى مزید من الخوف ومزیدــمزیدا  ن األخطاء ومزیدا
ق واالضطراب.ــمن القل  

 ّ ً أمیـ ث بقوانین وف عامل سلبي یعبـق، فالخــوف والقلــین الخز بـحسـام: أنا شخصیا
انب االلھي ــي إضعاف الجــوف یساھم فــل، ویھدم البنیة المنطقیة للتفكیر، الخــالعق
ما كانت رائز والشھوات تتحكم، ولــي روح اإلنسان، لیجعل الغــوراني الخالق فــالن

ى بل رـرمان األخــابلھ حــا یقــة منھدــاع أي واحــإشب ،ةادّ وات بطبیعتھا متضــالشھ
ا، كان الخوف ھو ــر مع بعضھــة صراع مستمــي مرحلــي فــاضطھادھا، ولذلك ھ
لجسد الشھوانیة، دأ التوازن في طبائع النفس العقالنیة وطبائع اـالمسبب في انتزاع مب

لم لأل وازن ھو شيٌء ظالم، وكل شيء ظالم ھو مولدـونحن نعلم أّن كل شيء غیر مت
داع.ــللتقلید واإلتباع ال للخلق واالب ،للتشاؤم ال للتفاؤل ،رحــال للف  
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الصحیحة  جانیت: بدایة الدیكتاتوریة قناعة عند مركز قوى معین أن إیدیولوجیتھ ھي
ال تقود إال اقي اإلیدیولوجیات كلھا خاطئة وـوب ود الى بناء المجتمع النموذجيالتي تق

ادیة تساعد والفقر واالحتكار، ثم تأتي ظروف سیاسیة واقتصالى الضعف واالنحالل 
ً أو منظمــواء كان حـوى ھذا " ســز القــمرك اك ى االمسـة أو سیاسیة" الــة دینیــزبا

ً فیبدأ بتصـبالسلطة، وم فیة كل القوى ا أن یصل الى السلطة حتى یحتكرھا لنفسھ أوال
ویة التي نھ یمھد الطریق للوثبة النھضاوئة أو حلیفة تحت شعار أــرى سواء منــاألخ
ة مخابراتیة وى المناوئة والحلیفة یتطلب بناء أجھزة أمنیــر بھا، وتصفیة ھذه القــبش
من  ا جمعتھاس الناس وتلج الى أعماق خصوصیاتھم، ثم تستغل مــدأ بإحصاء أنفــتب

ھا یعادي بعض اتـدتھم وتقسیمھم الى فئــزیق وحــزاز أصحابھا وتمــومات البتــمعل
ة ــة والمنفعرذمیـرقة والشــوب التفــغض واالنقسام وأسلـر البـر فتنشــض اآلخــالبع

ة، حتى ل لھذه القوى الصاعدـو األسلوب األمثــواستغالل الخصوصیات الشخصیة ھ
ي جسده االضطھاد باالعتقال والتعذیب والتعدي على كرامة االنسان ف دأـذلك ب إذا تمّ 

ا ذي مـي الادــر إشاعات ذلك التعدي والتعذیب حتى یرتجف اإلنسان العــونفسھ ونش
ً من األخبار التي تصل الیھ، فی ً عن التعدي، یرتجف رعبا ً وبعیدا صبح مھیأ زال حرا

الستزالم ف وال أن تصل الیھ أیادي التدجین، ومھیأ للكذب والنفاق والتزلـللتدجین قب
إثنان في  ذلك فتزدوج شخصیتھ ویصبح وكأنھى ــد علوإظھار ما یضمر حتـى یعتــا

غسولة ن بأدمغة مــن المعتقلین ولكــواج مــروج أفــألة بخــتضخم ھذه المسد، تــواح
قة الناس بھم ة، فتصبح عالــراجع األمنیــى المــة الــاریر دوریــدیم تقـوبتعھدات بتق

ون لرجل یخاف أن تكق ومداھنة، حتى أّن اــوف وقلــوببعضھم عالقات ارتیاب وخ
األب ھ التي تقاسمھ الفراش قد جندت مخابرات علیھ، ویخاف األخ من أخیھ وــزوجت

ً  اره، ثم تبدأ ھذا األجھزة بتوظیف المرجعیات الدینیةــار من جــن إبنھ والجــم أبواقا
ة ـختلفائمین على الصحف تحت شعارات مـالم والقــة لھا وكذلك أصحاب األقــدعائی
أّن رویج بـو على كل صوت" ، والتـالق " صوت المعركة یعلــى االطــھا علرــأشھ

لینا رب عـرطقة، وكل ذلك من زرع األجنبي لیخــدع ھــدع والبــدیدة بـار الجــاألفك
المناصب  ى المدارس والجامعات حیث تقعـریب الــحضارتنا ودیانتنا. ثم یصل التخ

، وبھذه أساسھ الشعارات الفارغة وعلك الصوفد األزالم الذین یروجون لفكر ــفي ی
ً حتــول النــة یصادرون عقــالطریق صادرون ى منھا شيء، ویــى ال یبقــاس تدریجیا
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ذا أجواء اس تحت شعارات بناء مجتمع متجانس بأفكاره ورؤیتھ، وفي ھكـحریات الن
أن یفكر  یعى بالد حرة دیموقراطیة یستطــویغادرون ال یرحلون العقالء والمقتدرون

ان ــار األدیــالد إال األزالم وتجــي البــى فــفع، وال یبقــوت مرتــا االنسان بصــفیھ
اب السلطة.ات االقتصادیة التي تتقاسم الجبنة مع أصحــوالسماسرة، والعبید والفئ  

ة ركم عن حادثة جرت لصدیق لي ھو أستاذ جامعي یدرس مادــوني أخبــحسـام: دع
بل، الجمیع انب ذلك ھو خطیب وشاعر وصاحب ملتقى ثقافي في الجـج الفلسفة والى

وقال لھ  وم من األیام أتاه مخبر الى الجامعةـون أفكاره ویتعاطفون معھا، في یــیعرف
مر الى ألیرید مقابلتھ ومن األفضل أن یذھب اآلن وال یترك ا ي (المركز)ـأّن سیده ف

فكر  غایتھ التعارف على رجلر أن األمر ـبّر واعتــل أي شــد، لم یتوجس الرجــالغ
غیرة ة صـى غرفــري الــفأدخلھ عسك ى (المركز)ــافي لیس إال. وصل الــثقونشاط 

لباب، وتعجب وءة بأحذیة الجنود العتیقة التي تفوح روائحھا النتنة وأقفل اــضیقة ممل
ً ـھببنفسھ یھ ــدأ مؤشر ثقتــالعب بمخیلتھ وبــواجس تتــور وأخذت الھــالدكت ط رویدا

ً، مضت ساع باب ن یفتح الــالث ساعات وال مــان ومضت ثــومضت ساعت ةــرویدا
ً عنیفــدق الباب دقــذ یــویسأل عنھ، أخ ً وعندما حضر العسكري قــا ا فالن ال لھ أنــا

ي، الظاھر ي الجبل بین أھلي وأبناء منطقتـور في الجامعة ومعروف فــي دكتــالفالن
نظر  و أن تبلغ المسؤول ھذه المعلومات ولكن العسكريـخطأ ما عندكم فأرجد ــیوج

ً وق نتظار اك بعد اآلن أن تطرق الباب وإال... بعد ساعتین من االــال لھ إیــالیھ شذرا
ح الباب وحضر ق في تلك الغرفة الضیقة برفقة األحذیة والروائح فتـبین أحضان القل

د ــیحضر بعاوب المسؤول الكبیر ســل الضابط المنــور قم قابــال للدكتــالعسكري فق
راوین تشبھان اوب فاستقبلھ بعینین حمـة الضابط المنــساعة، وصل صدیقنا الى غرف

اش ي ذئب مسعور، وصرخ فیھ صرخة مدویة.. أنت كذاب أنت منافق أنت حشــعین
لكوكایین.. ج ار تالمذتك الى شمة، تستغل حب تالمذتك لك لتروــتشم الكوكایین وتج

في  ق سأعرف كیف أربیك.. في لحظة كأنھا دھر جالتــا منافــیا حشاش یا كذاب ی
ذت ـب، وأخدوالب والصلــزانات المتعفنة والتعذیب بالــور الزنــي صــمخیلة صدیق
قاالت... ار المرعبة التي كان یسمعھا عن عالم االعتـام عینیھ تلك األخبــتتراقص أم

لبول والغائط تعریة السجین وضرب أعضائھ التناسلیة بالصاعق الكھربائي ثم رمي ا
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ً... إصفّر الرجــعلی ً وروحا ً اغتصابھ جسدا عاني دأ یـذ یرتجف وبــل وأخــھ.. وأخیرا
ون ـالعیتلك ویحملق بى االختناق، والضابط یصرخ ــي التنفس وأوشك علــصعوبة ف

استمر ادع.. حشاش.. تضحك علینا من تظن نفسك.. وــافق.. مخــالذئبیة. كذاب.. من
 ب إالق فیھا فكرة سوء وال صــورة رعوال نصف ساعة لم یبــالوضع على ھذا المن

ً أل ً لوجھ حتى أنھ تمنى لو كان یحمل مسدسا طلق ورآھا صدیقي المسكین أمامھ وجھا
ً. بالنار على نفس عد نصف ھ لیرتاح من ھذا العذاب الذي لم یكن یتصور وجوده سابقا

أ.. اوب سیدي سیدي ھناك خطـال للضابط المنــر وقــل عسكري آخــساعة محنة دخ
ة ل الذي نریده اسمھ مطابق السم ھذا ولیس ھذا الرجل ھوالمطلوب. وفي لحظـالرج

لب من ذ یبتسم ویضحك وانقــن عیني الضابط المناوب وأخــرة مــواحدة زالت الحم
ً. المعذرة یا دكتور.. المعــوحش مفترس ال ذرة ى إنسان عادي یحاول أن یكون مھذبا

تستطیع أن  یا دكتور لك عندنا دینة سنعیدھا الیك في الوقت المناسب.. كل شيء تمام
ي ھذه اب عاد الضابط لیقول یا دكتور أنت رجل عاقل ما حصل فـادر. وعلى البــتغ
ف میت رفة. أنت رجل عاقل، وخرج صدیقنا نصـرفة یجب أن یبقى في ھذه الغــالغ

ً لھ أّن أعصابھ متعــھ الطبیب قائــى البیت اتصل بأخیــوعندما وصل ال ــد بة ویوجال
ً معــھ وطلب منــي قلبــان شدید فــي نفسھ وخفقــف ضیق ة ـــاألدوی ھ أن یحضر حاال

اسبة.ــالمن  

دق أنھ الحقائق في بعض األحیان أشد غرابة من الخیال، من یص ونــصونیـا: كم تك
رام ــون ابن عصره، عصر الدیموقراطیة واحتــاھره أن یكــاول بظــي مجتمع یحــف

ن أن یحصل ھذا.ــورة التكنولوجیا یمكــوق االنسان وثــحق  

سي والغنائم تحت اى الكرـاتلنا علـافسنا وتقــاه بأنفسنا، تنــا فعلنــجانیت: ھذا نتیجة م
اعیة، وإذا ار أننا نتنافس ونتقاتل من أجل مزید من الدیموقراطیة والعدالة االجتمــشع
ن من ـنا رھائي النتیجة أصبحــا ھــى بعضنا البعض، وھــرباء علــا نستعین بالغــبن

ي كارھم فواننا الذین كانت أفـوطن، إخــي الــواننا فــى إخــاستدعیناھم لینصرونا عل
ة والكرامة، ریــن مسلوبي الحــا نصبح رھائــارنا، فإذا بنــاینة مع أفكــاالصالح متب

رباء، وكل ا زلنا نراھن على الغولنا ونحن مـریاتنا وكراماتنا وتصادر عقــتستباح ح
ل ـــأننا قبائ ھ على خصومھ، یا للعار كم أثبتنانرباء ینصروــوھم أّن أولئك الغــمنا یت



12 
 

ماسرة ال رف من الحضارة إال قشورھا، كم أثبتنا أننا بجوھرنا تجار وســتعبدویة ال 
 نستحق لقب مواطنین.

ى الوطن اء الى الوطن، ولكي ننتمي الــي االنتمــرأیي ھــاألساسیة ب مشكلتناإدوار: 
وقبل كل ذلك  یجب أن نفك ارتباطنا باالنتماء الى القبیلة والعشیرة والطائفة والمذھب

ورثناھا عن  ال والسمسرة تلك اللعنة التيــاطنا باالنتماء الى المــك ارتبــفیجب أن ن
 الفینیقیین.

ت األربعة.ال الفینیقیین لقد كانوا أصحاب حضارة نشروھا في الجھاــصونیـا: وما ب  

ولم  رة الى الفرسـراعنة ومــى الفــرة الــرتھنین مــإدوار: ولكنھم عاشوا أزمنتھم م
ً فلیتــأنفسھم في ی یكونوا أسیاد ابع حسام حدیثھ وم من األیام. ولكن ما بالنا ذھبنا بعیدا

ً لصدیقھ. ــرى الحقــعما ج ا  

طلب رأیي وم الثالث للحادثة وأخبرني ما جرى بالتفصیل، وــي الیــحسـام: زارني ف
ا فعلت في في الوقائع وما تعنیھ وما الھدف منھا، قلت لھ بعد طول تفكیر أخبرني ماذ

وقفت  ّز رأسھ وقال ال شيء غیر مألوف، لقدــل الحادثة، ھــالثالثة أشھر األخیرة قب
ً على مناب ال ـمعلم كمرى استشھاد الــي ذكــي مناسبتین، واحدة فــل فــر الجبــخطیبا

ر المعلم ــكي فـریة فــوعي والحــن الــالقة بیــدلیة العــن جــالط تكلمت فیھا عــجنب
ة ـــظمدو األول األنــالقة العــذه العــداء لھــة أعــر المعلم ثالثــن فكــواستخلصت م

ة، والعدو الثالث اني األنظمة الدیكتاتوریة الدینیـدو الثــالدیكتاتوریة المخابراتیة، والع
ي یوم المرأة ة الحقیقة. والمناسبة الثانیة فــدمة المنفعة ولیس لخدمــتسخیر الوعي لخ

الثقافیة  رأة بواسطة العلم والعمل والثورةـریر المــرحت قضیة تحــطالمي حیث ــالع
ل. ثم تكلمت في ي ال تستند الى أي منطق یقره العقـاھیم الدینیة الغیبیة التــى المفــعل

ً عـنـي بیروت ونشرت مقــندوتین أقیمتا ف ن العقل والحریة العالقة الدیالكتیكیة بی اال
حدث عن عالقة ن نفسیة الدیكتاتور، أجبتھ تتـالث عـة ثم ثن والسلطــر بین الدیــوآخ
ي استالب ریة وعن تواطؤ المرجعیات الدینیة مع المرجعیات السیاسیة فـل بالحــالعق

ً، أال تعلم یا صدیقي أـولھم، وتقول إاس وعقــحریات الن ّن مجتمعات نك لم تفعل شیئا
 ال تستمــرئ ق تسددأ فرّ ـوالكذب ومبایة ــى االستزالم والوشــي تربت علــالعبید الت
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ً على منابر الجبل الذي یعتبرـالكالم عن عالق قلعة حریة  ة العقل بالحریة وخصوصا
ات السنوات.ــى الدخالء منذ مئــمستعصیة عل  

ر اودت صعودك على المنابــك إذا عــذار بأنــذیر وإنــو رسالة تحــا حصل لك ھــم
ً في الجب اتك عاودت نشر مقاالت بنفس المنھج، وإذا عاودت ندول، وإذا ــوخصوصا

لترھیب بل ادمة لیس التخویف واـرة القــي المــون مصیرك فــبنفس المواضیع، سیك
ً، أي التوقیف والتعذیب بما لم یحلم ب ة ـم، ھذه األنظمــان رجیــھ شیطــالتنفیذ عمالنیا

ً ببرالقتھا بالشیطان، ـدى عــالمخابراتیة أنت ال تعلم م قع التدین وھي تتبرقع خارجیا
انیة، تمارس أقصى درجات العھر في استباحة كرامة االنسان ومصادرة ھویتھ االنس

یز ھو ل والفكر المنطقي والفكر النقدي، وصدیقھا العزــو العقــدو ھذه األنظمة ھــع
لرغبات وا ىالغرائز السفل ایات والشعارات التي تدغدغي والدعـر الغیبي األمنـــالفك

 المحرمة.

ً؟ــل صدیقك الحقــإدوار: وماذا فع ا  

في  ى وظیفة أستاذ مساعدــة وحصل منھا علــالكندی تدى الجامعاــحسـام: راسل إح
وت مرتفع، و اآلن في مونلایر یستطیع أن یفكر بصـانیة، وھا ھــادة الفلسفة الیونــم

أنھ سیصدر  رفتـدة یسیرة عــھ أحاسیسھ، منذ مــھ وتشعر بــویكتب ما یقتنع بھ عقل
ً باللغتین الفرنسیة والعربیة فــكتاب حاورات فكریة ي نفس النسخة وھو عبارة عن مــا

.ر النقديــر المنطقي والفكــریة والفكــل والحــتضيء على مواضیع العق  

ً كأني أرى أمامي الشیطان بـوھكم لقد مــزینب: شاھت وج ً وھلعا عینیھ وتم قلبي خوفا
ً، إني ّي لیمزقني إرــّض علــافره السوداء، ینقــاء وأظــھ الزرقــراوین، وأسنانالحم با

ً وأفكاري تنقلب الــأرتجف رعب بالدنا،  ى كوابیس، ما ھذا الذي نسمعھ یحصل فيــا
نا الى د انحدرــون قــن أن نكــّد، أیمكــائق بشعة الى ھذا الحــون الحقــن أن تكــأیمك

ل.ھذا الدرك األسف  

ي ینحدر، ـلالم السفــى العــا كثف فإلــى ومــل یرقــالم العقــصونیـا: ما لطف فإلى ع
لواقع، د أبشع وأقسى وأشد ظالمیة من جھنم اـامة، ال یوجــن جھنم القیــویتحدثون ع

ول ــعقادرة الــاّد، جھنم مصــي الحـي والمذھبــرز الطبقــجھنم الظلم واالستبداد والف
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جھل  ى الكرامات، جھنم استعباد المرأة ببرقع أو حجاب أوـریات، والتعدي علــوالح
نین، ن االجتماعي واالقتصادي للمواطـالعب باألمــان، جھنم التــزاز او ارتھــأو ابت

الشخصیة،  ر العبثي والفكر الغیبي واالزدواجیة فيـالة والمخدرات والفكــجھنم البط
ذ آالف اھھ صدید وطعامھ ضریع منـالذي می نقع اآلسنق ھذا المستــإنھ الشرق العتی

ن الذي یرمي رعون اإللھ والخلیفة الذي یستسقى بھ المطر والسلطاـالسنین، شرق الف
كاح.ّل نكاحھّن أو لم یعد عنده القدرة الجسدیة على النــنساءه بالبوسفور ألنھ م  

شرعي لكذب اإلبن الوف، والخوف اإلبن الشرعي للكذب، واـھ شرق الخــسلیمان: إن
ن ــاق االبــاق، والنفــي للنفشرعــن الــي الشخصیة، واالزدواجیة االبــلالزدواجیة ف

ات المسخ رین والمخلوقــوادین والمخبــرة والقـان ولمسلكیة السماســالشرعي لالرتھ
ى االنتماء الى أسرة ومجتمع ووطن وإنسانیة.ــالتي ال تعرف معن  

عض لنستطیع االنسانیة فلنتضامن ونترابط ولیشد بعضنا إزر ب دوـالجمیع: الخوف ع
ف االبن نسانیة، الخوذي یحاول أن ینتزع منا ھویتنا االمجابھة ھذا العدو المشترك ال

ة.ة البھیمیــودة الى مرتبــاق واالزدواجیة والعبث والعــالشرعي للكذب والنف  
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