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روت  "آل شيء يتوجب توجيه آيات الشكر الى جماعة         قبل   وآل من وقف      " سوليدير "و" مهرجان بي
. انها نعمة االختيار الشخصي الحر      : لقد انعموا علينا بفرصة ندر مثيلها في هذا البلد        . معهم ووراءهم 

ة مسلوب           دا من العام االرادة في آل   ففي الوقت الذي صار يشعر آل مواطن بانه ال يعدو آونه واح
ى الخاصة المخص          بما يتعلق    را عل ات حك أتي  )من خصخصة  (صة خ الشأن العام وقد ب مهرجان  "، ي
  .ا، وإن يكن يمتزج بهواجس المجتمعيليضعنا فردا فردا امام سؤال يبقى شخصيا، بل حميم" بيروت

  
  .وبالمفرد. اغ اال بصيغة المتكلمصأحضر او ال احضر؟ مثل هذا السؤال ال ي

  
ار       صحيح ى الخي ل معن ى تعطي سقف  .  ان التراآم المرجح للردود االيجابية قد يفضي في الظاهر ال فال

ا        يس عالي شاهد  ٣٥٠٠٠: المحدد العالن نجاح الحدث ل م     .  م ا ه شاهد في بحر عشاق         ٣٥٠٠٠وم  م
  .فيروز

  
يس       لكن الخيار يبقى له    و ل ق فه يلة الحداث اصطفاف شعبي         معناه العمي ادة تر     .  وس ه اداة الع ز  ان آي

  .ذى به وال يسعى اصال الى ذلكتتمرد ال يمكن ان يح. العالن تمرد محض فردي، مجاني. الذات
  

ون الحدث   دما يك رد اال عن تكلم الف ى الم سه عل سؤال ال يفرض نف ذا ال ل ه أحضر او ال احضر؟ مث
ى جماعة         . بحجم فيروز  شكر ال د من ال ه المزي دا يجب توجي روت  "ولذلك تحدي وشرآة  " مهرجان بي

ين    بطرحهم الخيار االصعب زادوا من لذة لحظة      . وآل من يقف معهم ووراءهم    " سوليدير"  التأرجح ب
شاهد        . ففيروز قد ال تغني مجددا في بيروت . احتمالين آالهما حلو ومرّ    م ي ه ل دم من تغّيب الن د ين وق

  .فيروز وقد يندم ايضا من حضر النه لم يشاهد فيروز اال على مسرح المدينة المجتث قلبها
  

ر، او حت        وم االخي ى الي تمرار حت حة لالس رة مرش ت الحي ضر؟ آان ضر او ال اح اد  أح ة نف ى لحظ
ي                 البطاقات المعقولة السعر، لوال هذا النور الذي قذفته في القلب السيدة نضال االشقر، عندما اوحت ل
من خالل فطرتها المسرحية، وربما من حيث ال تريد، ان ما انا مدعو اليه هو المشارآة في مسرحية                  

  .ال يراد مني فهمها
  

  هبال؟أهذا ما يسمونه االستكبار، ام انه مجرد است
  

سمير قصير
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