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قٌمته من حضوركم  المتواضع الذي ٌستمد   ً  نتدى األدبمبكم فً هذا ال هلا : أاــصونٌ
نتم بهاؤه وألالؤه.ه وأم سمعته وإنتاجـأنت ،ره وأعراضهـــم جوهــفأنت  

اء قلئه التً تمأل بطون الصحف ضـن ضجٌجه وقعوتــل نحـــ: بحســــام ل ـــمن قر 
اء كثـى قـلإ .ٌستحسنون ر ــون فٌشتكون لرؤساء التحرٌـل ٌستغربـــر ٌستقبحون بــر 

ن.ٌ  شعوبٌال ٌنسٌن بأفكار أولئك المهلولٌن لماذا تزعجون المواطنٌن المطمئن  ــئقا  

أهل الكهف  اه المستنقع الساكن وهز  ــاول تحرٌك مٌـن ٌحــل مــل كـــ: وهســــوزي
ٌ   اا العمٌق ٌعــد  هجٌن ـــن سباتهم الحضــاري  فٌقوا ملٌست ؟اا وشعوب  

رازي ـد والــرشن ــً وابــذ ألف سنة ونٌف فالفارابــار مند  ـــال الـذه حــ: هحســــام
  ٌ اع ــن أتبـن المقفع زندٌق مــواب ،رـهاً طـبن أتباع أــوالمتنبً قرمطً م ،نوشعوب
ار ــاة الدٌــم حمـ فصل وٌبقى الممالٌك اللقطاء هل له والواس ال أصـو نـوأب ،مزدك
ن ـول الذٌن اعتنقوا الدٌـة والمغــدار الخلفى ــراك البرابرة هم المحافظون علــواألت

رامة األرض والعرض.ــالحنٌف هم المؤتمنون على ك  

ن ــٌل أــً كل مكان بــر هٌبتنا فـذي نشــاري الـن ذهبت بالجٌش األنكشـــ: أٌهٌــــام
ون ــعهم أنفاس العباد لٌستطٌعوا كما ٌد  ون بعسسـن ٌحصــدد الذٌــهبت بحكامنا الجذ

ى حدود البلد.ــالمحافظة عل  

ا ــا نعٌش مأزقــرف أننــ: جمٌعنا ٌعصونٌــا به بعٌدا ً تغر  ــبعضنا ذهب ف .حضارٌاا  ا
ً جموده ـــم فن  وبعضنا تص .ً تربطه ببٌئته وثقافتهــر الجذور التـى انقطعت أكثـحت
عن  ر الذي جعله غرٌباا ـاألم ،ه طوطمـور الوسطى وكأنـــراث العصـد تــدا ٌعبــوغ

.بٌئته األصلٌة أٌضاا   

ً مشكلتنا؟ـــة. فلنسأل أنفسنا ما هــ  ص األمور بدقا نمح  ــ: دعونسلٌمان  

ر.ــــآخ ن شٌئاا ـــونبط ذب فنحن نظهر شٌئاا ــ: مشكلتنا الكســوزي  

د منا ٌفكر ـً الوطن والوطنٌة وكل واحــر الكلم فـذا صحٌح فنحن نكثــ: هامــــــهٌ
ه.ــبطائفته وعشٌرت  
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د ــال الحلل وكل واحـة والمً الشرف والفضٌلــر الكلم فــن نكثــل نحــ: بامــحســ
ً بابا وكزانوفا وراسبوتٌن وإٌفان دٌسٌتوٌفسكً.ــاهى بعلمنا ٌتم  

ٌ   رــا نفكــ: دعونسلٌمان اإلنسان  ،ادـة أبعــان ثلثــفنعطً اإلنســة بمنهجٌة موضوع
ة ـرد بالحرٌــان الفــد مشكلة اإلنسد  ــنح .ًــرد واإلنسان المجتمع واإلنسان الكونــالف

  ً بالشمولٌة. ومشكلة اإلنسان المجتمع بالعدالة ومشكلة اإلنسان الكون  

ة.ـــ  رد مع الحرٌــبدأ بمشكلة اإلنسان الففلن موضوعٌاا  اا ــا بحثـــ: وإذا أردنســـــوزي  

ً ـــد. ما هــ  ى أنفسنا ذلك السؤال البسٌط المعقــرح علــل فلنبدأ بأن نطـ: بصونٌـــــا
ة؟ـــ  أل أنفسنا كٌف نفهم الحرٌـــأن نســـة؟ أو بـــ  الحرٌ  

ى ـــلــاء إة أشمعلوم أي   الــى إٌصـة قدرة علـــ  فٌة أفهم الحرٌاحا كصــ: أنهٌــــــــام
اءـالق اء وكأننــاورة القــر أن أستطٌع محــأو بكلم آخ ،ر  ى ـاور نفسً بمنتهــً أحــر 

ٌ  الصراحة والبساطة والمحب   ة.ة والحمٌم  

ـ ا كشاعر أفهم الحرٌــ: وأنحســــام ً القدرة على نقل أحاسٌسً وأفكاري وأحلم ـة فـ
ى ـــلـر إل ودون أن أضطـــأو الخج وفـٌقظتً ورؤاي للناس دون أي أحساس بالخ

دق وصراحة ً الناس إنطباعاتهم بصـم لم ٌقد  ـوز واألسالٌب الباطنٌة ثـإستعمال الرم
واجٌة.دون تملق أو حقد أو إزد  

 داا ــجدٌ ستمرار خلقاا درة اإلنسان على خلق نفسه باـة فً قــ  : أنا أفهم الحرٌســـــوزي
ى تجاوز نفسه كلما أراد ذلك ـدرة اإلنسان علــ. قلماض أو لحاضر ناا ون مرتهـفل ٌك
ة.ــ ً الحرٌــهذه ه  

ود ــف اإلنسان بالحرٌة ألنه خلٌفته فً هذا الوجهللا شر   ن  ول إــ: لماذا ال نقصونٌــــا
ر اإلنسان؟ـــغٌ العقل الحر   ٌملكاك موجود فً هذا الوجود ٌستطٌع أن ـــل هنــفه  

ل والحرٌة أقنومان ـل. العقــار العقــطة خارج إـــالحرٌ ال ٌمكن فهم ًــبرأٌ :سلٌمان
د.ــوم واحــً أقنـــف  

ً أقنوم واحد لم نفهمها بعد ولكننا مع ذلك قبلناها ة فـة األقانٌم الثلثــ: مقولســــوزي
د؟ــوم واحــً أقنــال األقنومٌن فـــفما ب  
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و ــحاطة به. ألٌس اإلنسان هً فهمه لإلـج فدر  ط الموضوع ونتونا نبس  ـــ: دعسلٌمان
ل د  ــٌحلل وٌستنتج وٌست لا ــلك عقــذي ٌمــود الـــذا الوجــً هـــد فــود الوحٌــالموج

 ً هذا الوجود غٌر اإلنسان ٌكون فعله خلقاا ــد فــل هناك موجود وحٌــوٌستقريء؟ ه
ة فعل لعامل غرائزي أو حركً؟ولٌس رد   وإبداعاا   

ه فٌطٌر أو ٌأكل ــق عملــوان أن ٌخلـم أفهمه. أال ٌستطٌع الحٌــذا شًء لــ: هاـصونٌ
ز.ـــأو ٌفترس أو ٌقف  

ر ــن الحٌوان بالواقع ٌتصرف تحت تأثٌـى ولكــه للوهلة األولــا نظن  ـــ: هذا مسلٌمان
رى ــً. والموجودات األخــا هــا تكررها سللته المتعاقبة كمــور علٌهــع مفطــدواف

ر باستمرار.ى قوانٌن مركوزة فً جوهرها تتكر  ـعل اءا ــتتحرك بن  

د اإلغرٌق ٌملك القدرة على تحرٌك أمواجه كٌفما ـــر عنــن إله البحـــم ٌكـ: ألوزيس
ا ـــألٌس هذا م ر؟ـــارة وٌنتقم من البعض اآلخة ٌشاء فٌساعد بعض البح  ـٌشاء وساع

ة؟دٌسً طرٌق عودته كما أخبرتنا األوــل مع أولٌس فـــحص  

دي ــوات وتهاض الحسنـوي بعـــن تغــم تكــأفرودٌت. أل : وكذلك آلهة الحب  ـامحســ
ارٌس ـطٌة لتعشق بسبرــواء هٌلٌن اإلن إغــت هً المسؤولة عر. ألٌســالبعض اآلخ

د.ـــــن القصائـوألهم الكثٌر م اا ــر مدنـــ  ودم اا ـــر حروبــ  ر الذي فجــاألمٌ  

ٌ   م  ـل نفسً ثأــن أس: اسمحوا لً أــــامحس ن ـــأوع للفعل ة خلق العقلأسألكم عن قض
ق منهما ـ  ٌن ٌتدفام بعٌنٌها الخضراوٌن اللتــى هٌــلإ عندما أنظر ل فأنا مثلا ــة الفعرد  

ن قوس ــً أشعر بأنً أقطع المحٌط على متــر بدفء ٌغمرنـان أشعـور وحنـشلال ن
ان فً ضمٌر هذا الكون الشاسع. ــحلم بالذوبً بالـزح فٌغمرنً ذلك بالنعاس ٌغمرنـق

ل؟ـــة فعل أو رد  ــهل هذا اإلحساس هو فع  

ٌ  ـــة فعد  ذا رـــ: إن كان ههٌــــــام ً  ــل فأنت تق را وهذا شًء إٌجابً ــتقٌٌما كبٌ م عٌن
اء تستحق علٌه الشكر.وبن    

فً  ةا ــ ملون بهم وصوراا ً قلوــف ً فرحاا ــر أفعالــن وتثمــل باآلخرٌـــ: أنا أفعسلٌمان
ود.ـــــً أصواتهم إذن أنا موجـف حنوناا  ً أجفانهم وإٌقاعاا ـــف ناعساا  كلماتهم ودفئاا   

ً ــفً عٌون اآلخرٌن وال أسمع كلمات ً إال  ـ: أنا ال أستطٌع أن أرى صورتوزيســـ
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ن ـــاآلخرٌعندما أصافح أٌادي  لى  نبضات قلبً إال  ن أفواه اآلخرٌن وال أنتبه إـم إال  
 هذا شًء غرٌب! 

ال إنها اإلنفعة فعل وفعل فً نفس الوقت. ل حسام هً فً الواقع رد  ـة فع: رد  اصونٌــ
ق.ـــأي الخلق لٌس من العدم بل الخلق من خلق ساب د فعلا ـ  ي ٌولالذ  

م ٌكن كذلك لما أدركناه فاإلنسان هو إبن ــو لــدم حالة وجودٌة ولـالع ن  ــ: ولكسلٌمان
و موجود.ــما ه جود الذي ال ٌستطٌع أن ٌدرك إال  الو  

ها تسًء الى ـرها ألن  ـٌق آن اآلوان لتغٌــً هذا الشرق العتٌــاك مفاهٌم فـ: هنحســـام
ٌ   ال مثلا ــة فاإلحساس بالجمــه اإلنسانٌـاإلنسان فً كرامت د فً ـ  ر ٌولــهو إحساس خ

ا ـم د أحلم ٌقظة كثٌراا ــل ٌولـــر بــبالغٌباإلرتباط  عمٌقاا  وشعوراا  وأنساا  النفس فرحاا 
ى ذلك ـذاب الــص الجسد واإلنجـن قفـــً األعالً لإلنعتاق مـتلهم صاحبها للتحلٌق ف

ال.ـــوٌنبوع كل جم و مصدر كل حب  ــد الذي هــالواح  

ً   ً لحظات نادرة ٌتقاطع خط  ـفف ا أفهمك جٌداا ـ: أنوزيســ ال ــالجم بخط   الجمال الكل
 ام أن ٌمسك بهذهــا استطاع حســن. ربمهللا باإلنسا ،رةـً تقاطع الوحدة بالكثـــجزئال
دود اإلنعتاق.ــلى حسها بتلذذ ٌصل إحظة وٌتحس  للا  

المعجزة عندما تنعتق النفس  إلٌه هذه هً ن الشًء وأنت مرتهن  ـ: اإلنعتاق ماصونٌـ
لكبٌر.هذا هو اإلنعتاق ا ،ار الجسد وهً ال تغادرهـــطن إــم  

فً إطار  ارس وعٌها وعملها إال  ــالنفس ال تستطٌع أن تم أن  ــب ا ال أشك  ـــ: أنسلٌمان
دها ــرة قوانٌنه. عنــى أسٌــاه أن تخضعه لقوانٌنها وال تبقــالجسد وأن تنعتق منه معن

 ها.ه بألالئــا وتتألأل أركانـبشفافٌته هـــف كثافتا وتتشف  ـــر الجسد بتجوهرهـــٌتجوه
ام.ـــه حسام فً عٌنً هٌهذا ما رآ أظن    

ى لان إــقد تكون عٌناي تحد  ــى هذا المستوى قــلـً وصلت إعً أنن: أنا ال أد  هٌـــــام
ول تناقضات الحٌاة الٌومٌة. ال زلت ـً وحــطان فا تتخب  ــال زالت ً  الشمس ولكن رجل

و الذي ـأن حسام ه ر بكثٌر مما أخدم حاجات نفسً. ال شك  ـدم حاجات جسدي أكثأخ
ً ــمن عٌون ور نابعاا ــالن ن  ــً فظــا عٌونــى مراٌــور وصوله علــوصل وانعكس ن

 سامحه هللا.
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ٌ  ـق فـــ: جعلنً كلمكم أمسك بخٌط دقٌسلٌمان ن ــسته مة لم أكن قد تلم  ً مسألة الحر
ى ـه القادر علدــل وهو تقٌٌم العمل. اإلنسان وحده القادر على تقٌٌم عمله ألنه وحــقب

ه فتقٌٌم ً أن نفعل الشًء أوضد  ــة فــ  و الحرٌــخلق عمله. وإذا ما كان خلق العمل ه
  ً ى األخلق ــو معنــذا هــتجاه هذا العمل الذي خلقناه وه العمل هو إحساسنا األخلق

ة األقانٌم ثلثة الحرٌإن  .وبذلك أعتذر من اآلنسة لٌلٌان فً مسألة األقنومٌن الحقٌقٌة
ل األشٌاء خارج نفسً ــل نفسً وأعقـأعق اأن .واحد   ر  ــجوه والثلثة خلقالعقل واأل

ري ــزج تراب انفعاالتً ومشاعــد إرادتً أمــً. بٌـن ذاتـــً مــق عملـا أخلــإذن أن
 ل  ــه المستقــه كٌانــل اا ــسوٌ ااـ رها خلقــ  ً فأصٌــن عقلــا مـخ فٌهــأنف م  ــً ثـــوأحلم

ذي ـداع وهذا العمل الـق واإلبــً شروط الخلــذه هــه .ة المستقلةــ  صٌرورته الذاتٌو
ومعٌاري فً ذلك هو ،أفرح به أو أشقى معه ،أزهو به أو أخجل منه ،مهـ  أخلقه أنا أقٌ

 وارتقاءا  راا وتطو   وصدقاا  ا وأثمر فرحاا ــاآلخرٌن فإذا نم ةــً تربــً فــع عملأن أزر
ل.ـــأشقى به وأخج نفسٌة وإزدواجٌة وكذباا  ر وإذا أثمر عقداا ـه وأفاخــأفرح ب  

فً جمٌع  ملزم لإلنسان الحر   األخلقً حس   ى كلمك هذا أن الحس  ــ: معنـوزيســ
فاته وأطواره.تصر    

ً  كما هو كائن   كما ً  ــن أخلقــان كائــذا صحٌح اإلنســ: هسلٌمان هو كائـن  إجتماع
ٌ  ــل اإلنسان ٌكون قــذلك من ٌصادر عقول ر  ــح ل  ـــعاق د ـون قــه وٌكــتد صادر حر

ٌ  ــزع منــأي إنت ً  ـوإحساسه اإلجتماع ً  ــصادر إحساسه اإلخلق ة ــه اإلنسانٌــته هو
شبح بل روح. ،بل صورة ــ اا فأصبح هٌولٌ  

ذا؟اــــل اإلنسان ومن هً الجهات التً تصادره ولمــ: ولكن كٌف ٌصادر عقاـصونٌ  

ان.ـــاب واإلرتهـــع واإلرهــمه القمـو ذلك الشٌطان الذي اســـ: هــــامحس  

ود هناك ــه ال ٌعم وتنمو وكأن  زة الخوف فتتضخ  ــو إثارة غرٌـ: واإلرهاب هـوزيسـ
ز غٌرها.ـــغرائ  

ة سنوات د  ـاس بها. منذ عــا أدرى النــوف فأنــزة الخـــن غرٌــً عــسألون: إامـــــهٌ
وف نفسه ردعنً ففشلت ـالخ ن  ــوف ولكـن كوابٌس الخــا مـــار هربــولت اإلنتححا

 المحاولة فً لحظاتها األخٌرة.

 رح فً قلب الحجر تحاول أن تنتحر ال شك  ــاة تزرع الفــفت عجب هذا؟ : أي  ـامــحس
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 أن األسباب كانت وجٌهة وضاغطة.

ل ــى نفسً قبـــا أكذب علــ. أناءا ـــورٌ كذباا  أصبحه : ٌومها شعرت أن ما أكتبامـــهٌ
اء، ن ـع ً لتكف  ـلماذا؟ كً أتملق تلك األشباح التً خلتها تطاردن أن أكذب على القر 

ل ــهر وحدي ألتأمد أجرؤ على الس  ـً هكذا فهمت الموضوع. لم أعــاق األذى بــإلح
اوة. أصبحت ً أعماقً بقســتخترقنً تنبش ف ً اللٌل عٌوناا ـوأكتب. كنت أشعر أن ف

ن. لم أعد أجرؤ ـن اآلخرٌــئها عر مما أخب  ــىء أحاسٌسً وأفكاري عن نفسً أكثأخب  
أخذت أتخٌل أنهم  اف عٌونهم ثم  ــأخ ،دتن كما تعو  ــون اآلخرٌــً عٌــق فــأن أحمل

ل اب بكلمهم وتصرفاتهم. أو  ــا نفسً أخذت أرتـفاتً ألنً أنٌرتابون بكلمً وتصر  
ل فقدت إحساسك ـه : ماذا تفعلٌن بنفسك؟ال لً ٌوماا ــدي قــذلك كان والر بــن شعــم

ار هذا الذي ـع ة أخرى. أي  ــً وامتهنً مهنــه أو اعتزلـٌن ببالكرامة أكتبً ما تفكر  
ة التحصٌل العلمً وعدت بعد دا بحج  ــى كنــلٌــومها سافرت إرأه. ــأراه وأسمعه وأق

ً.ـــً صدقونــوف ال زالت تطاردنــاح الخــن أشبــوات بشهادة جدٌدة ولكلث سنث  

ن ـقٌن مثابرٌٌبٌن أنوا مهذ  ـون كانـً السوربــان عرب فــ  ى شبـــفت عل: تعر  ســوزي
ٌ  ـٌحتدم الجدال ح .ندائما صامتو مهعلى واجباتهم ولكن   قوق اإلنسان ة وحول األصول

ون ــوا ٌنطقــا نطقــون إذا مــصامت ة وهم دائماا ــالصحاف ةـاء وحالــاع السجنـوأوض
ه ـ  ون كنت أحســول ه طعم  ـل ول أحدهم كلماا ــوعندما ٌصادف وٌق ،ةــارات عام  ــبعب

ٌ   عٌناا  نه وٌساره وكأن  ن ٌمٌـٌنظر ع خائفاا  ه كنت ــد بٌترص   ة تراقبه وكأن شبحاا ــسر
ى ــً حتــعربان الــاف اإلنسـهل ٌمكن أن ٌخ .بأناقش هذه المسألة مع نفسً وأتعج  

ٌ  ـً بــف ٌ  لد دٌمقراط ٌ  ـه وترعاها وتدافع عـن بحقوقــة تؤمة علمان ته فً التعبٌر ن حر
وف على المواطنٌن العرب أنه ٌرافقهم ـن تأثٌر الخـغ مـهل بل ر والممارسة؟ــوالتفكٌ

ه أٌنما كانوا؟ــوا فهم تحت مظلة رعبــأٌنما ذهب  

ـعربٌ د صحٌفةــذا السبب ال ٌوجـ: لهامـحس ن ــر مــع أكثــدة تستطٌع أن تبٌــة واحــ 
اء العرب بالملٌٌن سمعت البعـــالق م أن  ـخمسٌن ألف نسخة رغ ض ٌستشهد بذلك ــر 

ل أن نسأل هل العرب ٌقرأون أو ال ٌقرأون ــن قبــرأون ولكــالعرب ال ٌق ر أن  ر  ــلٌب
رأ؟ـــن تقأ تستحق   عربٌة   ات  ـد مطبوعــل ٌوجــلنسأل أنفسنا وه  

ة فكر المتعلم ـً قولبــود لها الفضل فــً ٌعــة التعلٌم التــل نسٌتم أنظمـــ: وهسلٌمان
بل لٌغدو مزدوج الشخصٌة ٌعٌش  ،ااـ ال مثقف دو صاحبه موظفاا ـه لٌغـه وتعلٌبــوتفرٌغ

ً بٌن ظهران اا ــسلفٌ اا ــلكتب وٌعٌش واقعون اـً بطــى الورق وفــة علــبعض الحداث
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لمجتمع.ا   

العمل  الذي جعل من الدولة رب   ً  ـود للبترول العربــر ٌعـل الفضل األكبـــ: بامـــهٌ
ها ــولب بقالب رغباتــإلرادتها وتق اا ــ  ن المتعلم كلٌــً المجتمع وبذلك ارتهــد فــالوحٌ

 ومناهجها.

. ال الحر   ً التفكٌرـهم فاس ومصادرة حق  ــول النـه بسلب عقــا قصدتــ: هذا مسلٌمان
ـ ــن نفكروا نحــ  تفك ً ــل شًء إال فـرة فً كـع الحداثة الكافــال تتواصلوا م ،مـعنكرـ

اري ــزر الكنــى جــلــة إجازات سنوًٌ إـوا فــبوا نساءكم واذهبة. حج  ـتقدٌم الرفاهٌ
وق ــات فـ  م ودشـً عقولكــز فــبوا حواجـ  وطاب. رك ذ  ـا لــرا واستمتعوا بمــوالرٌفٌٌ

ً  ــواإلنفت ً  ــغلق الفوقـوح بٌوتكم فاإلنــسط از ــوب بامتٌــمطلو الــذا هــه اح التحت
اء مبدأ العقاب والثواب.د فً السمــوألجله وج  

ً األول قصص.... عندمــا نشـرت دٌوانــه ــً معــفل ،وفــى الخــلــد إ: لنعامحســ
قنً تتمل   النساء أن أطلعكم علٌها. أخذت د  ــب ال غرٌبةا  " عشت تجربةا ورـن نـم "نساء  

  ٌ  دما ٌكن  ــاء عنــوٌظهرن الجفراد ــنفى اــعل معً ن  ــة عندما ٌكوتقترب منً بحمٌم
ث الشؤون ً بحــوا ٌودون األستبحار فـــم كانــال بدورهـــوالرج ،ن  ـة أزواجهــبرفق

را ما ــة نسائهم كثٌــرفقم بً وهـا ٌحادثونـن ولكنهم عندمً وهم منفردوــالنسائٌة مع
ة ـ  ة مستقلر  ــع بشخصٌة حالمرأة بأن تتمت   ق  ــن حم ال حقٌقة وإالشعر توه   ون إن  ـٌقول

منذ ذلك  .د من اإلثارة والترغٌبــه المزٌــالقصد من ً  ــور جمالــد دٌكة مجر  ـمتكامل
ٌ  ــالوقت عرفت كم ه ٌ  ــرأة مرتبطــة المً قض ٌ  ة بقض طالما أن الرجل ه ة وأن  ـة الحر

  ً ٌ   العرب ر أبدا.ة فً قضٌة المرأة فهو لن ٌتحر  ٌعٌش إزدواج  

ٌ  وزيسـ ة المرأة؟ــ  ً قضٌـــة فـ: ماذا تقصد بإزدواج  

ن ــن ماـــً نوعــان العربـرة رأس اإلنســ  ً مؤخـفد ــٌوج ،ةـ: آنستً الكرٌمامـــحس
ٌ  ــألوان رغبن بة خجولة مطٌعة تتلو  ــاردة منطوٌــواحدة ب ،النساء أفكارها  ،دهاات س

ة ــفرى مثق  ــوأخ ،جٌةال نموذـأطف ة وأم  ـ  ون زوجة مثالٌـلتكوتصرفاتها سلفٌة تصلح 
هب الذ   اـى علٌهــة ٌرمــون عشٌقــه وتصلح لتكــسٌرتانة تواكب روح العصر ومــ  فن

ر ونادر الجواهر والعطور وكذلك القصائد والكلم الثوري.ــوالحرٌ  

 ا  ــون أمـون عشٌقة وال تصلح لتكــً بلدنا تصلح لتكـــفة فثق  : إذن المرأة الموزيسـ
ة؟ـــوزوج  
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عد أصحاب اا دٌكور جمٌل ٌســً بلدنــً الحقٌقة ٌا آنستً فالثقافة فـذه هـ: هـامـحس
ى العٌش بإسترخاء ممتع وعبثٌة حضارٌة منعشة.ــالبترودوالر عل  

عندما  فكلمة ال تتفلسف مثلا  ،لى ذلكر إً لغتنا تشٌـر فــى بعض التعابٌــ: حتسلٌمان
ن ـف عـل فمك وتوق  أقف ًـاها الحقٌقــر معنأو متند   ري  ــل ثـن قبــف ملى مثق  ه إــ  توج
ه و  ــة الناس فٌصبح معناها ال تتزندق وتتفن عام  ـل مــا إذا نطق بها رجـ  أم .رةــالثرث
ادة علٌها أو ــة للزٌــمحاول ل  ـــة وكـسمقد   هاان فنصوصــم مخالف لتعالٌم األدٌلــبك

ار جهنم.ــً نــضلل ف بدعة ضلل وكل   ة وكل  ــر بدعــللتنقٌص منها ٌعتب  

ص منها.اقان أو اإلنتــى األدٌــادة علــٌوز الزــن ال ٌجـــ: ولكاصونٌ  

حطاط ً عصور اإلنـى الشروحات الدٌنٌة التً كتبت فــ: المقصود الزٌادة علسلٌمان
ة. ــع النصوص األصلٌــل مــات وال تتعامـــفالناس بالحقٌقة تتعامل مع تلك الشروح

ً بلدنا حسب ـر النهضة فــ  ا ٌؤخــذا مــة وهــ  ة دٌنٌــس تحت مظلر  ــواإلنحطاط مك
.وتفصٌلا  اعتقادي أو ما ٌمنعها جملةا   

ن الشروحات الدٌنٌة ـعروج ــاول الخـود الى الخوف والتخوٌف فالذي ٌحـ: نعـامــهٌ
اول الخروج ــذي ٌحـوال ،ةـندقف باتهامه بالزً عصور اإلنحطاط ٌخو  ــالتً كتبت ف

ف باتهامه بالخٌانة أو العمالةــً الفهم والتعاطــن منهجٌة السلطة فــع والذي  ،ً ٌخو 
ف باتهامــة ٌخــً المدرسة والجامعـــن شروحات أساتذته فــٌحاول أن ٌخرج ع ه ــو 

راء ـــلبعض الشع اوزاا ــر ٌسمح تجع المكفه  ــذا الواقــً هــوف ،فة والتخل  ـبالفوضوٌ
در ألصحاب البترودوالر ـتن اا وادــون قصائدهم مــً تكــن المألوف لكـــروج عـبالخ

ان المومسات ــن أحضــدون أو بٌـراب ٌعربــد الشــى موائــم علــوه ،اــٌتفكهون به
 ٌستفحلون.

 ل مثلا ــً علقة الناس ببعضهم فالرجـد الموقف حتى فـ  وٌصبح الخوف سٌ :اصونٌـ
ة مشاعره فقد تستغل تلك ــن مكاشفتها بحقٌقــاف مــرأة ورغب بها خــمإذا أعجب بإ
رأة ــال المــً الصالونات. وحـــه فـ  تفكة تنــدر وع الحال وتجعل منه ماد  المتعالٌة واق

ً تخاف إن كاشفته ـــل والرغبة فً التواصل معه فهـبرجال إعجابها ــً حــوأ فــأس
د اقتناصه ــزازه أو طالبة زواج ترٌـد ابتــة ترٌــرة أو مستغلــها عاهر أن ٌظن  ــباألم

ٌ  ــً أغلب الحاالت اإلرتٌاب هــوبالعموم وف د الموقف.ــو س  

ٌ  ــن هنــ: مـامحسـ حقٌقة الدٌن ألنهم  وس هم أبعد الناس عنــنٌن بالطقا نعلم أن المتد
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ى ٌثبت ــفاآلخر عندهم مذنب حت ،نــو األرتٌاب بأحاسٌسهم وبأحاسٌس اآلخرٌــدائم
حتى ٌثبت العكس.  ااـ   و ٌشتهٌها وٌغتصبها نفسٌـــمرأة فهل إلــر الرجــإذا نظ .العكس
ق الفقٌر بغنً فهو ٌحسده وٌكرهه وٌرٌد سرقـوإذا ح ى ٌثبت العكس. ــة أمواله حتــد 

ة حتى ــور واإلباحــى الفجــر قصٌدة فهو ٌرٌد أن ٌحر ض الناس علــذا أبدع شاعوإ
ً قناة الحاكم حتى ٌثبت ــد أن ٌغمز فــو ٌرٌــة فهــٌثبت العكس. وإذا دبج كاتب مقال

ـ العكس. أم ه ـة لصاحبــة نفسٌــة متعـاء دونما أي غاٌــا أن ٌعطً اإلنسان ألن العطـ
ٌ  ــوغبط راء.ــه راء وأي  ــله فهذا هة لفاعة روح  

ٌ  د أن  ــ: ال أعتقسلٌمان ة ــ  ة من كل جوانبه هل نسٌتم أن الحرٌنا أحطنا بموضوع الحر
ور الذي كتب علٌه أن ـً جوهرها هً تناغم وانسجام مع قوانٌن العقل فهً ابنة النـف

 ٌصارع الظلم باستمرار.

ة مرات فً الٌوم د  ـً عــار الكهربائــلتٌاع اــنقطــا إرنا بالظلم ٌكفٌنـ  : ال تذكاـصونٌ
ة األلفٌة الثالثة.ــً بداٌــن فـالواحد ونح  

رنا؟ــور فً عقولنا وضمائـٌلتهم آخر قطرة من ن اا ــداخلٌ : ألٌس الكبت ظلماا ـامحس  

 اا ــاســاس ولٌس أنــلل أنــا بصائرنا فنغدو ظـــٌفقدن اا ــ: ألٌس اإلرتهان ظلموزيس
 حقٌقٌٌن.

ة ما هً وكٌف نفهمها؟ـــ  ة البٌكار. الحرٌــى نقطــلرة عادت إـــالدائ : كأن  اـونٌص  

    ً وكٌف نفهمها؟ـا هــة مـــ  : الحرٌــــعالجمٌ


