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ّف ماـذ عشر سنـن منـد الصوفییـارًة ألحــرأت عبــصونیـا: ق ًة ــالقزالت ع وات ونیـ
ى للذین ومرات. تقول العبارة: طوبن نفسي مرات ــزلت أرددھا بیني وبی بذھني وما

یتنعمون،  ا زالوا بتلك المعرفةزز مسالكھم فنعموا بمعرفتھم ومـأبعد هللا مداركھم وع
دیمھم ھو ائقھ یشربون، فنــن كؤوس حقــل الكلي یغترفون، ومــروافد نھر العق ومن

الذكر  وأنیسھم ھوا مداركھم، ـو الذي یرونھ على مرایــر، وحبیبھم ھــأمل والتفكــالت
ي تحقیق وم لتذكر مقومات ھویتنا اإلنسانیة، ونتذاكر فـوالمذاكرة. نحن مجتمعون الی

ومات.ــتلك المق  

المیة ا أشك أنھ یوجد في ھذه الحیاة الدنیا مقومات ألي شيء، مھنتي كإعـخدیجـة: أن
ً متغی ً متحركة ودائما دة وھي ولیرة ـعلمتني أن أجري وراء األحداث واألحداث دائما

ومات.ــوامل ولیست ولیدة مقــتقاطع عدة ع  

ً لتصرفاتھ، فعقلــحســام: واإلنسان كذلك یظ رى عواطفھ ــھ یتحكم بمجــن نفسھ سیدا
عل ل ھو ردة فــان أؤكد أّن عمل العقــي أغلب األحیــزه. ولكني فــوأحاسیسھ وغرائ

. تفعل الغرائز واألحاسیس ما یتالءم مع شھ ً أتي العقل واتھا ومصالحھا ویولیس فعال
ً لیجمع األدلــالحق نظریات  ن كل ذلكــة لیستنتج مــدمات المنھجیــة المنطقیة والمقــا
ز واألحاسیس.ــومات تبرر ما قامت بھ الغرائــومق  

دم فجعلت ون قد أنزلت العقل من منزلة القائد الى منزلة الخاـولك ھذا تكــسلیمان: بق
ً ال أخالفك الل تخدم شـحقائق العق رأي إذا ما ھوات الغرائز ولیس العكس. أنا شخصیا

معظم اة الیومیة، فــاس على ساحة الحیــأردت أن أبني على ما أراه من تصرفات الن
بریر أتي العقل في مرحلة متأخرة لیحاول تــرائزھم ویــواؤھم وغــالناس تسیرھم أھ

تبریري. یطلق علیھ إسم المنطق الواء والغرائز بمنطق یمكن أن ــتصرفات تلك األھ
ً وال یحاول التبریر ویتركــان ال یأتي العقــن األحیــوفي كثیر م التصرفات  ل مطلقا

 غرائزیة بحت ومن ال یعجبھ ذلك فلیضرب رأسھ بالحائط.

ّم بــھ قیمة األشیاء، والعملة الیـوم  ً نقیـ ً ثابتــا  ستیفاني: فــي القدیم كان الذھب مقــوما
د ـال أح ي نفسھا بحاجة الى من یكفلھا، وتتالعب بھا بورصاتــأوراق تكفلھا دول ھ

ً في ن البتروــرة األرضیة مــاج الكــن یتحكم بتحركاتھا. فإذا كان إنتــیدري م ل مثال
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ً وشراءً ـتداولت الب نّ ــون طــوم كذا ملیــالی ، وھكذا ورصة بأضعاف ھذا اإلنتاج بیعا
ت خدیجة ر السلع. كل ھذا یثبت إنعدام المقومات كما قالــلحدید وسائوا نّ ــالقمح والب

ة في ید ى أرض متحركة ولیس على أرض ثابتة، ومصیرنا ھو رھینــفنحن نقف عل
اإلنسان. وقــوى غاشمة مستبدة متوحشة تتجلبب بجلباب العدالة والحضارة وحقــق  

لیة فأقول نتركھا بالعملة المح ى دوالرات أمــل نقلب أرصدتنا الــیسألني أصدقائي ھ
ً وازرع ً وتفاحــلھم: ال ھذا وال ذاك إشتروا بھا أرضا ً وزیتونا ً ال شـوھا صنوبرا يء ا

ود إال هللا واإلنسان واألرض.ــائق في ھذا الوجــباق إال األرض، وال حق  

ھویتھ ب ومات األساسیة التي یقوم علیھا الشيء لیكتســاھل المقــعــالء: ال یمكن تج
ّـول إذا لم یتبــزة، فصحن الفــكشيء لھ خصائصھ الممی صاف غیر  ونـل بزیت زیتـ

ون، اتیة ولیمون حامض قطف وثوم حقل طازج وملح خشن مطحــمخلوط بزیوت نب
ال یملك  وإذا لم یقدم معھ صحن خضار بعید عن الكیمیائیات ورغیف خبز قمح، فھو

ول.ــمقومات صحن الف  

ً أسأل  ح ونفسي ام بضمیر مرتاـٌل صالٌح أستطیع أن أنــل أنا رجــنفسي ھأنا شخصیا
صلت الى د وـوم بعملي حسب األصول، فأنا قــمطمئنة نعم أم ال فأجیب نفسي أني أق

وھذا  ي نوعیة عملي. واإلنسان ھو عملھ بالدرجة األولى،ــمرتبة ما یقارب الكمال ف
یقیني لتقدیم م وھمي، فالعلم الـى علــال م یقیني ولیســى علــل یجب أن یستند الــالعم

ھ اآلن.ــاه والدي وما قلتــو ما علمني إیــول ھــصحن ف  

ً أّن للقصیدة الغــر أعـحســام: أنا كشاع وي ــنثوماتھا. فالجسد األــزلیة مقــرف أیضا
یستطیع الشاعر ي تقاطیع أعضائھ، وتلك الذبذبات التي یبثھا ذلك الجسد وـالمتناسق ف

و كثافتھا، ویلھا الى كلمات، ونور النفس أو ظالمھا، شفافیتھا أـالحساس إلتقاطھا وتح
لك ان أم ھي ضوء ورؤیة، ھل تنزل تـار لھیب ودخــار تتأجج في مراجلھا نــھل الن

ً وطمأنینةـارة أم تنــار على قلب الشاعر لھیب شبق وإثــالن ً وسالما ً  زل بردا وشعورا
جیج ى، ھذه مقومات ثابتة رغم ضـن هللا قاب قوسین أو أدنــمباألنس یجعل اإلنسان 

ون ـجركة الشؤون السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة، وشــن حولھا، حــركة مــالح
.اج والقدرة على اإلستھالك وما شابھ ذلكــموقع اإلنسان في ساحة اإلنت  
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 یةلھ صفة الثبوت ود لھ جوھر وأعراض، الجوھرــود في ھذا الوجــكل موجسلیمان: 
األطر ات األزمنة واألمكنة وــة تغییر مستمرة حسب تقلبــي في حركــواألعراض ھ

ل ــھ انشغــي أنــوم ھــة اإلنسان الیــاعیة والسیاسیة. ولكن مشكلـاإلقتصادیة واإلجتم
ً عــات عاجــباألعراض حتى ب مع وھر، فھو یراه وال یشاھده، ویســة الجــن رؤیــزا

ي معناه.ــھ وال یعــصوت  

تحویل  ام الرأسمالي العالميــاولة النظــو محــي ذلك ھــد یكون السبب فــصونیـا: ق
وزاد  امھ أنھ كلما زاد استھالكھ كلما زادت سعادتھــن مستھلك وإیھــاإلنسان الى كائ

 تحقیقھ إلنسانیتھ.

ماع اء اإلجتــر علمــكثاد الذي یدعمھ أــو اإلعتقــون سبب ذلك ھــد یكــحســام: أو ق
كتب علیھا والمراجع الدینیة واألنظمة الشمولیة أّن عقل اإلنسان یولد كورقة بیضاء ی

ي ـل اإلنسان فـوبذلك یدخ د.ــي یریــار التــھ األفكــى تنشئتھ وتربیتــن یشرف علــم
ً. ولكـار نصنع إنسانــمیدان النشاط الصناعي، فكما نصنع سیارة أو قط اعة ــصن لــا

ً تذـدیة قدیمــرأة الھنــذه المظلة كانت المــوتحت ھ التكنولوجیا الخاصة بھا. ھب الى ا
تراض ي بنفسھا بین اللھب دون أي اعـاطر وترمــمحرقة زوجھا المیت بكل طیبة خ

اء، وت في معركة عنصریة ضّد أعدـانعة. وكذلك یذھب آالف الشبان الى المــأو مم
ً یختارون المجدادات أن ــتریدھم القی وعلى  یكونوا أعداء، وھم یظنون أنفسھم أبطاال

ار.ــل الغــرؤوسھم أكالی  

ً تضعون الكمــستیفاني: أنتم دائم لتي نعیشھا ي خانة األعراض ولكن الحقیقة اــال فــا
كیة.ر ذلك. في حقیقة األمر الرجال ال یتقاتلون إال على المال والملــتثبت غی  

إلنسان اك أشیاء یطلبھا اـول: ھنــدى المحاورات یقــي إحــن فصونیـا: سمعت سلیما
اء سیارة اك أشیاٌء یطلبھا اإلنسان لغیرھا. وقال أّن المال یطلب لغیره لشرـلذاتھا وھن

لكمال رفة تطلب لذاتھا ألنھا ھي اــن المعــاب أو بیت أو ملذات أو سلطة. ولكــأو ثی
ً إذا وصلــالذي ما بع ت المعرفة الى منزلة الكلیات المجردة.ده كمال وخصوصا  



6 
 

 رَ دمون أصحاب المال ولم أـرفة یخــا دعوني أسأل لقد رأیت آالف أصحاب المعــھن
ض ون إذن المال عرــرفة فكیف یكــل معــال واحد یخدم رجــي حیاتي صاحب مــف

وھر؟ــوالمعرفة ج  

جھ أصحاب المال وما ینتي خدمة ـو فــروعھ ھــالم بجمیع أقسامھ وفــخدیجــة: اإلع
المال ھو  اع الناس بحاجتھم الیھا.ــن سلع إستھالكیة یریدون تسویقھا وإقنــؤالء مــھ

ع.ــوة ھي التجسد اإللھي على أرض الواقــوة والقــعصب الق  

مال وارنا الیوم ھو الضمیر وأراكم ال تتحدثون إال عن شؤون الــموضوع حعــالء: 
ه، جالدیھ وضحایاه.ونھ، فرسانھ وعبیدــوشج  

ً عنقي ال یمیل إال لیــل أعنــو ما یمیــال ھــحســام: الم نظر اق الرجال، وأنا شخصیا
ً أســكن ً ــوز الملك سلیمان تحت تنورة یتالعب بھا الریح أو شعرا راقصھ ـی ود متھدال
واء.ــواء واألھــالھ  

ان من الوجود وجد بالصدفة وك دأ بأنّ ـل نبــدأ؟ ھــن نبــن أیــي مــسلیمان: القصة ھ
دفة دأ بأّن اإلنسان ھو مجرد حیوان طورتھ الطبیعة بالصـد، وھل نبــالممكن أال یوج

ً. أم نبدأ بــل یفكــاز على عقــفح للوجود  أنّ ر بواسطتھ أصبح سید الموجودات جمیعا
، كواع الموجودات وصیرورة تطورھا بقوانین تضبط ذلـد أوجده وحدد أنــد قــموج

یره من ھ النوعیة التي تمیزه عن غــوع ھویتــي التي تعطي لكل نــوانین ھــوھذه الق
ً حیوانــل اإلنسان مثلھ مثــواع. وھــاألن یة ھي نتیجة ل بقیة الحیوانات یملك فقط نفسا
ابھ ر جمیع حواس الجسد وأعصي التي تسیّ ـة، وھذه النفس ھــرارة دورتھ الدمویــح

ً لوآالتھ حتى آلة ال م یكن. أم دماغ ثم تموت بموت الجسد وینتھي كل شيء وكأن شیئا
ھي  د لھذا الوجود قد خّص اإلنسان بقبس من نوره الخالد األزلي السرمديـأّن الموج
ً یستطیع أن یــالدة السرمدیة، وجعـاطقة الخــنفسھ الن سألھ بھ إذا ل اإلنسان یملك عقال

ً حــل منــجع ً ویــھ سعیدا ً مسؤوال وات ة األھواء والنزــي خدمــستطیع أن یضعھ فرا
ً لمن یملك القوة وھي المال كما قالت صوــوالرغبات والغرائ نیا.ز فیصبح عبدا  

ان وھذا د وجد اإلنسـامل معھ لقــع الذي أعیشھ وأتعــن إال بالواقــأنا ال أؤمستیفاني: 
وجوده،  ن أوجده ولماذا وجد وما ھي الغایة منـرابیج مــد أنفسنا بكــیكفي فلماذا نجل
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وده ـوجوده ولیتمتع بــى وجــھ لیحافظ علــھ وبال وعیــو یسعى بوعیــإنھ موجود وھ
و ـي ھــر عدو لإلنسان برأیــود. ولذلك أكبــاول أن یلغي ھذا الوجــویتصدى لمن یح

 یة اآلخر وعدمالموت وبعده المرض وبعده الحروب وبعده الخوف من اآلخر وكراھ
ر. ــة باآلخــالثق  

ً كمدیرة بن ة وارتیاب دم ثقـال وعیي بعــاس بوعیي وبــامل مع النــك أتعــأنا شخصیا
ً أعیش ھواجس أن یحتال أح رى.ــعلى البنك ویبتزه بطریقة أو بأخ دٌ ــودائما  

الین وتحت واجس كیف ستبتزین أنت اآلخرینــول إنك تعیشین ھــعــالء: ولماذا ال نق
ر من أموالھم؟ــزء الوفیــونیة الستحالبھم الجــبوسائل لھا تغطیة قان  

عدم الثقة  ن ولكن النتیجة تبقى واحدة وھياران صحیحیــون اإلعتبــد یكــخدیجـة: ق
داء بطریقة ناعمة أو خشنة.ــر وتوجس اإلعتــباآلخ  

ً منظمــوضویة أن تنتج وجــن للصدفة العمیاء الفــحســام: ال یمك ً أحســودا ظیم ـن تنا
ك وحتى الــواكب واألفــركات الكــل حــأ. فھــة للخطــر قابلــوانین غیــبصیرورة ق

ل الخطأ؟ــل الذرة الواحدة یمكن أن تقبــاإللكترونات داخ  

ى الصواب رـاطئة باألخــن الخطأ، فإذا قسنا تصرفاتنا الخــخدیجـة: ولكن اإلنسان إب
وق كمیة الصواب.ــأ تفــرى كمیة الخطــن  

ً ك. إذن أنت تعترفین أّن ھناك صوابــن فمك أدینــحســام: م ك لم وھناك خطأ. ولكن ـا
ً وكیف أصبح الخطــولي لنا كیف أصبح الصواب صوابــتق ا اعتبرنا أ خطأ، أو لماذـا

ً واعتبــھذا صواب رنا ذاك خطأ؟ــا  

لخطأ.یستطیع أن یعرف الصواب من الھ بتجرد ــاد الى عقــعــالء: كل إنسان إذا ع  

ً یولد ورقة بیضاء مؤسسات المجتـالعق نستیفاني: ولك مع تكتب علیھ ل كما قیل سابقا
و الخطأ. ــا ھو الصواب وما ھــم  

منافعھا خدیجـة: ومن قال أّن مؤسسات المجتمع تكتب الحقیقة، إنھا تكتب مصالحھا و
ً وما یضّر بتلك المصالح تعتبره خطأ. وتعتبر ذلك صوابا  
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لصواب ة ومتضاربة أصبح اـافعھا مختلفــعــالء: ولما كانت مصالح المجتمعات ومن
و خطأ ھناك، وما ھو خطأ ھنا ھو ــا ھــھن و صوابٌ ــة نسبیة، فما ھــأ عملیــوالخط

ال.ــة األطفــصواب ھناك ھذه دویخ  

 ــي تموتتوانیة الــفسھ الحیولة أّن اإلنسان ال یملك إال نــن مقــسلیمان: إذا انطلقنا م
دھا ال ى واألخیرة، عنـاة التي یعیشھا ھي فرصتھ األولــذه الحیــبموت جسده، وأّن ھ

ً ــلنا أن نل یحقّ  ً إذا ما كان إنتھازیا ً وم إنسانا رق المتوفرة ــیستعمل كل الط ومیكیافیلیا
ً من اـو كان ثمــى ولــذة حتــال والسلطة واللــى المــھ لیصل الــلدی آلالم ن ذلك نھرا

 والمصائب یقع فیھ اآلخرون ویتمرغون بوحولھ.

ستائر ن وراء احتیال على القوانین وــن مــوم ولكــا یحصل الیــصونیـا: ألیس ھذا م
وكراماتھم  اء والمتسلطون أتعاب الناسـویاء واألغنیــأال یستبیح األق حریریة ناعمة؟

ً ــوأعراضھم فیسخرونھم لمنافعھم طوع ً أو كرھا رة یرموا لھم في النھایة كسمن أن ا
ً رـز ومأوى حقیــخب دي أفراد اء ملوثة. أال تتكدس الثروات الخیالیة في أیــوشربة م ا

ة ــالرعای ال والموظفین وتمنینھم بأنھم تحتــل على حساب استغالل آالف العمــقالئ
ّون للرى المتسلطیـالة والتشرد؟ أال نــوإال كان مصیرھم البط فتك بالناس ن كیف یھبـ

زء ـوا بجوا وطالبم ومصادرة حریاتھم فقط ألنھم تجرأن بلقمة عیشھـالضعفاء المھانی
ن الضمیر.ــن حریاتھم وكراماتھم كبشر وتعودون الى الحدیث عــم  

تحضر  ون یقول لي: وأنتـول للزبــدیم صحن فــو یعلمني تقــي وھــعــالء: كان أب
ً ــدمھ ألمــأن تتخیل أنك تق ول علیكــصحن الف  ال یأتیھ ك أو لزوجتك فتحضره كامال

ن النقص من أي جھة كانت. ھل تعلم لماذا؟ ألن اإلنسان إبن مجتمعھ كرامتھ جزٌء م
ّي یفرین وسعادتھ جزٌء من سعادة اآلخرین. لم یكن أبي شبھ ـكرامة اآلخ كر كما األمـ

 تفكرون اآلن.

ة مختلفة. الكالم الذي علمك إیاه أبوك بصیاغة لغوی حســام: أنا في شعري أقول نفس
نت رد مھما كاـق ألي فــو ملك المجتمع بكاملھ فال یحــل ھــول أّن كل شيء جمیــأق

جب أن تبقى ن عیون اآلخرین. فالحدیقة الجمیلة یـمنزلتھ أن یحتكره لنفسھ ویخبئھ ع
ضرب لصاحبھا أن ی قّ ـیح اس ویتلذذوا بجمال ورودھا والــمكشوفة لیراھا جمیع الن
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ً حولھا یشبھ سور الصین، والفت بحسنھا  ام الجمیعـاة الجمیلة یجب أن تظھر أمــسورا
القائد ام للشاعر والرسام والنحات والموسیقي والمطرب وـون مصدر إلھــوبھائھا لتك

ة محصنة ـعي قلــرھا لنفسھ ویسجنھا فــي أو متسلط فیحتكــي غنــوز أن یأتــوال یج
اشات.ر والفرــواء الطلق والعصافیــن وحتى عن الھــن األعیــبأزالمھ فیحجبھا ع  

ان خدیجــة: أتت األدیان فعلمت الناس ما ھو الحالل وما ھو الحرام، وقالت أّن اإلنس
ّـمكل ّف بھ لیك فٌ ـ ّذ ما كلـ لھ ومنعتھ ون من الصالحین وبذلك ألغت لھ عقــعلیھ أن ینفـ

لة كیف یكون ائق بنفسھ. ولكن األدیان تجاھلت مشكـالكتشاف الحقّر ــمن التفكیر الح
ً عفیف ً محبــاإلنسان فاضال ً صادقــا ً مضحیا ً في ظــا ً أمینا ب سلطاتھ ّل مجتمع یغتصــا

نیاء لتسخیر وتھم والذین یتحالفون مع األغــن ال یعترفون إال بمنطق قــویاء الذیــاألق
 ساب.أن یحسبوا لكراماتھم وإنسانیاتھم أدنى حالجماھیر الشعبیة لمصالحھم دون 

ً طالما اإلنسان كائــالس . ھل ن إجتماعي كما كان یقول والد عالءــؤال یبقى مطروحا
ً فــیستطیع اإلنسان أن یك ً وفاضال ً وأمینا مستبدون  ي مجتمع یحكمھ طغاةــون صادقا

نطقون وتات ال یریات الناس وعقولھم ویحاولون إعادة تصنیعھم كروبــیصادرون ح
 إال بما یریده الحكام وال یتصرفون إال حسب مشیئة الحكام؟

إنسانیتھ. سلیمان: كل ھذه العوائق ال تعفي اإلنسان من سعیھ الدؤوب لمحاولة تحقیق  

ً ترددون ھذه العب ھ لیتعلم ـسعی ارة كیف یحقق اإلنسان إنسانیتھ؟ ألیســستیفاني: دائما
ً في سوق العمل یخولھ أن یرمة ـامعة محتــویتخرج من ج ً مرموقا جني ثم یأخذ مكانا

ً وفی ً فإذا زاد مالھ طلب الوجاھة فــماال ً وأسرة ویعیش مرفھا ً یؤسس بھ بیتا إذا زاد را
والبشر  الـى المــى جوقتھا المھیمنة علــو السلطة لینضم الــھ نحــّب عنقشرأــر إأكث

 والحجر.

م فھل لبشر والحجر علیھا أن تھیمن على اإلعالال واـخدیجــة: ولكي تھیمن على الم
ي تظنون أنھ یوجد مركز إعالمي واحد مكتوب أو مرئي أو مسموع ال یقف وراءه ف

مركز مالي أو سیاسي. لّ ــالظ  

بكامل  الـرون الجمــا أنھم یحتكــي بالدنــھ المحتكرون فــوم بــا یقــحســام: أبشع م
ستمتع ادي ال یحق لھ أن یـوكأن اإلنسان العریة ـالبحروا الشواطئ ــتمظھراتھ. احتك
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ً د الفقــبالشمس والھواء والمدى األزرق البعید. واحتكروا األرض حتى لم یع یر قادرا
ن إال ال یظھر على شراء مركز قبر ال مركز عمار. واحتكروا النساء الجمیالت فھنّ 

وفنانین.  و كانوا شعراءلي الحفالت البرجوازیة ویحتجبن عن أعین العامة حتى وــف
وا رص العمل ووزعوھا على أزالمھم وخدامھم. ولم یكفھم كل ذلك فعادـف واحتكروا

واق الدعارة وتصنیعھ وتسویقھ ثم احتكروا أسون ــة الحشیش واألفیــلیحتكروا زراع
ي اإلنتظار.ــن یعملون لمصالحھم وإال فالسجن فــوادین الذیــبالق  

أن نقول  لنا الیوم قّ ـولون أّن الناس على دین ملوكھم. أال یحــیقصونیـا: كان القدماء 
ة ــلطالق المتسلطین علیھم. فإذا كان أصحاب الســن أخــى دیـاس علــالق النــأّن أخ

وات واقف سیاسیة ومخدرات، یغتصبون الثرـرض وشركات ومــسماسرة أرض وع
وا.ــاس العادیین أن یكونــرون فماذا نطلب من النــر والقــباألنیاب واألظاف  

ً ي واقع حیاتــخدیجــة: ف نیة ھم أكثرھم للمفاھیم الدی نا الیومیة أرى أكثر الناس تعصبا
لھم فحاولوا ومیة.وكأن الشرور التي ارتكبوھا أثقلت على كاھـاًء بتصرفاتھم الیــأخط

الطقسیة،  والتكالیفة المظاھر الدینیة ـن عبئھا برشوة السماء بحمل رایــأن یخففوا م
آلخرین ممارسة الكراھیة ضّد ا ثم اء والتضحیةــة والمحبة والعطــن اإللفــوالتكلم ع

داء فھل ون السوــوك والظنــاس تحت مظلة الشكــوالعنصریة ضّد النساء ووضع الن
ؤالء ھم ضمیر المجتمع؟ــھ  

ضواء على قي األصونیـا: قبل أن نتحاور في ضمیر الفرد وضمیر المجتمع دعونا نل
 ماھیة الضمیر.

ً أّن اإلنسان ھو الكائن الحّي الوحید الذي یملك النــسلیمان: لقد قلن فس الناطقة، ا سابقا
نفس ن الھوت هللا، وجوھر ھذه الـا أّن النفس الناطقة ھي قبٌس نوراني فاض عــوقلن

ا تھ وعقل مالناطقة ھو العقل القادر على عقل ذاتھ وعقل كل ما ھو موجود خارج ذا
ل الكلي وفي حاالت الوجد الصوفي من هللا.ــیفیض علیھ من العق  

ن كل ما قلت؟ــن یقع الضمیر مــخدیجــة: وأی  
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سیط ولیس جزئة والفناء ألنھ بروحاني غیر قابل للت رٌ ــاطقة جوھــسلیمان: النفس الن
 ً ً نقــ، ولكننا نظریمركبا ل ـــمیھ العقنس اطقة بعــدٌ ــاد تلك النفس النــد أبعــول أّن أحــا

الوجود  ایة اإللھیة كل حقائقـل الغریزي نقشت العنــرآة ھذا العقــالغریزي، وعلى م
ل ـالعق ذاــور الشعشعاني اإللھي، وھــن النــاطقة مــوس النــور النفــالبدیھیة منذ ظھ

عدھا و ما نسمیھ الضمیر. وعندما نقول لشخص ما "عد الى ضمیرك وبــالغریزي ھ
ل ـعقرآة الــك الى مــول لھ أنظر الى داخل ذاتــأصدر حكمك على األشیاء"، كأننا نق

یاء ائق بدیھیة واحكم على األشـحقن ى جوھره مــرأ ما ھو منقوش علــالغریزي واق
ق ھناك.ــمن خالل ما رأیت من حقائ  

ً یرتكب األخط ة ورجولة ھل تواء ویتباھى ویعتبر ذلك فـستیفاني: وكیف ننعت إنسانا
ول أنھ بال ضمیر.ــنق  

ش على فا عادل وقد نقود بال ضمیر ـد في ھذا الوجــد إنسان واحــسلیمان: ال یوج
لى أنفسھم اس اشتغلوا عـق ولكن بعض النــول الغریزیة نفس الحقائــجواھر كل العق
ً بأعمالھم وأفكارھم المتنــفزادوا مرایا ج ق ــقائك الحاغمة مع تلــواھر نفوسھم صقال

م وھؤالء ائق فأضاءت ذواتھم ودروبھم ومسالكھــالبدیھیة، فأشرقت شموس تلك الحق
ً یمشون بھ بین النــل عنھم أّن لھم نــالذین قی شھوات  اس. وآخرون اشتغلوا علىـورا

ون ــشبعال والسلطة یــزواتھم فزینت لھم شیاطین أوھامھم أنھم بتملك المــأنفسھم ون
لى جواھر اھلوا كل الحقائق المنقوشة عــون جمیع أمانیھم فتجــویحقق جمیع رغباتھم

ائق فسخروا ولھم الغریزیة واستباحوا كل ما توصلت الیھ العقول المكتسبة من حقـعق
ھم وء أعمالـاس بســك النــرفة. أولئــالمعرفة لخدمة أوھامھم الجامحة وملذاتھم المنح

قة كثیفة الغریزیة فاحتجبت الحقائق تحت طب ا جواھر عقولھمـوأفكارھم طمسوا مرای
قد  ؤالء الناس نقول أّن الضمیر قد مات فیھم. إنھــراكمة. ھــن صدأ األخطاء المتــم

دأ الصدأ ادوا الى سراط العقل ومنطقھ البتــو عــوة ألنھم لــمات بالفعل ولم یمت بالق
ً الى أن تعود تلــزول عــی ً رویدا افیة من ك المرایا مصقولة صن مرایا نفوسھم رویدا

ى نماذجھا ـل التي صنعت علــالمث يــھائق البدیھیة التي ـوار الحقــجدید تشع منھا أن
ع حیاتنا الدنیا.ــواقــي كل الممثوالت الحسیة ف  
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اء الشرق دء الحضارة اإلنسانیة كل أنبیــمریض منذ ب لٌ ــل الشرقي عقــالعقحســام: 
روحاتھم ي شــرد مع نفسھ وأطنبوا فــامل الفــالیم ممتازة لتعــوحكمائھم قدموا لنا تع

ً من ھؤالء إنتب ھ الى للحالل والحرام وما یریده هللا وما ال یریده. ولكني لم أجد واحدا
دفة، رد مجموع أفراد تراكموا فوق بعضھم أو جمعتھم الصـأّن المجتمعات لیست مج

ً، وكما الجسد یسولكن المجتمعات كائنات عضویة كما األجساد ا یر بناًء لبشریة تماما
ظیفتھ وخطة عمل متكاملة كل عضو فیھ في مكانھ المناسب ویؤدي ون ــى قوانیــعل

ً مع الخطة الع ل ـمة عــل الجسد كذلك المجتمع یجب أن تسیره خطــامة لعمــمتناغما
دم ـلطة تقة والســي عملھا ولیست متضاربــاغمة فــمتكاملة فالشرائح اإلجتماعیة متن

 تبتز رد وشریحة حقھا والــلكل ف ــوازن وتعطيى التــایة والسھر الدؤوب علــالرع
ً ما تكــاتھا التي غــق رغبــالجمیع لتحقی ً وخرافات صنعتھاـون أوھــالبا الشھوات  اما

عیش في الجامحة الى التملك والسلطة بواسطة المال والقوة. كیف یمكن لإلنسان أن ی
جھزة ـوف والقلق بواسطة أم حكم شمولي یضع الناس تحت مغناطیس الخاــنظ لّ ــظ

قاق بین ق وزرع الخالف والشــق ما تجمع وتشتیت ما توافــة ال ھم لھا إال تفریأمنیـ
ً حدیحب أى ال یبقى أحد ـان حتــنیات واألدیاس والطبقات والشرائح واألثــالن أو أحد  ا
ى لقمة لق علـو القاعدة ولیس شواذھا والقــھ رــوف من اآلخــق بأحد فیصبح الخــیث

ً في مجتمعات ذكوریة تـالعیش ھو الھم السائ ضطھد د. كیف نطلب من الناس ضمیرا
سد المرأة األقنعة تحت شعار أّن جي البیوت ووراء ــّن وتسجنھّن فــالنساء وتنكل بھ

بكل  غري الرجلورة، وأّن المرأة ناقصة العقل ال تؤتمن على الكرامة وھي التي تـع
ً بالغلمان والخــود الــالشرور والمفاسد. ثم نع صیان الذین ى تاریخ الشرق فنراه ملیئا

وا أن اعــالیك استطــؤالء الخصیان الممــراش حتى أّن ھــى الفــیزاحمون النساء عل
ھم.ون اإلستباحة الذي مورس علیــیحكموا ھذا الشرق مئات السنوات بنفس قان  

یس فقط ة ولـة وسلطــول أّن الضمیر مشكلة مجتمع ودولــد أن تقــك تریصونیـا: كأن
رد .ــمشكلة ف  

ً أؤــون مشكلة فــل أن تكــحســام: إنھا مشكلة مجتمع ودولة قب من أّن رد. أنا شخصیا
كون ى األرض، ولكي تكون كذلك یجب أن تـّي إلرادة هللا علــي تجسید حــدولة ھـال

لم والعمل انین عادلة تعطي لكل مواطنیھا التساوي في حقوق العوــدولة عادلة تسّن ق
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یة، وتكون ي مكانھ الذي یتناسب مع قدراتھ العقلیة والعملـواطن فــحتى یتواجد كل م
ّد ـلعام ال بر العام والمصلحة العلیا للمجتمع وھذا الخیر اـوانین مستوحاة من الخیــالق
ً مع قوانین ــن أن یكــم ن ـش مل التي تحدث عنھا سلیمان ومع ما نقــالعقون متناغما

ول الغریزیة منذ بدء التكوین.ـائق البدیھیة على مرایا جواھر العقــالحق  

فراد أن ار فنحن نطلب من األــول أّن ھذا الشرق یسبح عكس التیــخدیجـة: وكأنك تق
لمجتمع ذا اي ھــر لھ وسبب ذلك أّن السلطة فـي مجتمع ال ضمیــون لھم ضمیر فــیك

ا األمنیة ریات الناس وصادرت عقولھم فطمست بأنظمتھـاستباحت حولیة ــسلطة شم
علومھم  وقیم ومعارفوف والقلق مرایا عقول الناس الغریزیة ــالتي تعتمد زرع الخ

ب والنفاق المكتسبة حتى أصبح الناس عبید إرادات حكامھم، لغتھم ھي التزلف والكذ
لخوف ون أنھ سیحمیھم من اــاء وھمي یظنــذلك لصنع إنتموالتملق واإلستزالم، كل 

  ق.ــوالقل

فراد ھ مستحیل أن نحاول إحیاء ضمائر األـن كل ما سمعتھ أنھ شبــعــالء: أنا أفھم م
ة وزرع وة والنفوذ بالمال واألجھزــق القــالمة ال تفھم إال منطــي أنظمة مستبدة ظــف

ردي إن تمع حتى ال یھم الشخص إال خالصھ الفق وتمزیق نسیج المجـوف والقلــالخ
 استطاع.

في  یملك شركة كبرى وھو رح أحد رجال األعمالـل فـي حفــرة فــحسـام: إلتقیت م
بشعري  ھ معجبـال أنــال، عرفني على نفسھ وقــالخلیج تضم آالف الموظفین والعم

وة حتى ـقھابتدأنا شرب الا إن ــزید التعارف ونصبح أصدقاء. مـأن یجالسني لی ویودّ 
رة زمنیة ي فتــى كسب مالیین الدوالرات فــّر نجاحھ وقدرتھ علـن سـأخذ یحدثني ع

ً ــقصیرة. ق ثة أشھر یدربھم ثال ال لي أنھ یأخذ من جبل لبنان وراشیا موظفین وعماال
ھ الثكنات لھم مساكن تشب ل ثم یأخذھم الى الخلیج حیث أعدّ ــي الجبــفي مؤسسة لھ ف

ً ومطبخ ً قدره خمسمائــاعي، ویعطي الـلألكل الجم عمالقً  ا ً شھریا ة واحد منھم معاشا
أكلون ــابني أنھم یــزھید أجــاش الــون بھذا المعــدما قلت لھ وكیف یقبلــدوالر. وعن

طالة ھ أنقذھم من البـد أشفق علیھم عندما وظفھم ألنــو قــھ وھــامون على حسابــوین
میره لوال ضوھو كان باستطاعتھ بطالین. ن شرورھم وھم ـلمجتمع موالتسكع وأنقذ ا

لھ ولكن  مع عمال بنغالیین بثالث مائة دوالر. قلتد ــوحبھ لمجتمعھ أن یتعاق يّ ــالح
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ة بالمئة العمال أن تكون حصتھم ولو عشر قّ ــالشركة تربح عشرات المالیین فمن ح
لي  لعمال طالما أّن سوق العمل یسمحن األرباح، أجابني كیف أبذر مالي وأعطیھ ــم

لب ـطرض وــة عــي قصــالغ الصغیرة، قلت لھ القصة إذن ھــبأن أوظفھم بھذه المب
جل أخذ رعندھا . اإلنسان الكادح بالكرامة والعدالة قّ ــل ولیست قصة حــلسوق العم

 ىي إعطاء براھین أنھ رجل محسن یجبر عثرات األرامل والمرضـاألعمال یجتھد ف
ً في الجبل وھو صاحب ضمیر ولوال ذلك لما أدخل الى شركتھ لبنانی ً واحد ا .ا  

جري ن الجالیة فقالوا لي ھذا رجل متدین ال یشرب الخمر وال یـراد مـھ أفــسألت عن
بوع فھو وراء الروسیات واألوكرانیات وھو یعقد مجالس إرشاد دیني في بیتھ كل أس

الناس  یومھا عن مفھوم الضمیر عند صاحب ضمیر حّي ومحسن كبیر. سألت نفسي
أّن سوق  فمن یستغل اآلخرین ویكدس من عرق جبینھم وإحباطھم ثروة خیالیة بحجة

داث في ــحي خلقتھا األــل یسمح لھ بذلك وبحجة إستغالل األوضاع الصعبة التــالعم
ة شكلیات ن فھل القصة أصبحت قصـول عنھ أنھ صاحب ضمیر ومتدیــجبل لبنان نق

ال ـأّن أمثن كل ذلك ــوم. واألدھى مــو حاصل الیــایة إعالمیة كما ھــوزات ودعـوب
ذلك ـوحقیق مقتنعون بأنھم أصحاب ضمیر والمجتمع ك قّ ــاس ھم عن حــؤالء النــھ

 مقتنع بأنھم أصحاب ضمیر.

تقدم لنا في  يــر الشیكات بدون رصید التــاء أّن أكثــستیفاني: صدقوني أیھا األصدق
ي األمرین یعتبرھم المجتمع متدینین وأصحاب ضمیر وأننا نعان من أنــاسبنك ھي ال

 في التعامل مع ھكذا أوضاع.

ة اصـاط المدارس الخــن أقســاث معمقة عــي أبحــخدیجــة: السنة الماضیة طلب من
رس التي اثي أّن المداـوظفین. كانت نتیجة أبحــارنة ذلك بمعاشات األساتذة والمــومق

مدارس ي المجتمع ھي أكثر الــرة فــي لھا سمعة عطــة والتــرھا مرجعیات دینیــدیت
ً بح ً المعلمات ألنھا تستغ قّ ــأجحافا محافظ  ور أھلھم بأنھمـل شعــأساتذتھا وخصوصا

 علیھم وفي أیادي أمینة.

ً أنطلق م كل ول أّن في تقییم ھذا الموضوع. أقاعدة عقالنیة ـن قــسلیمان: أنا شخصیا
ً واآلخ ً واآلخریــرین ساقطین، ومــإنسان یعتبر نفسھ فاضال ً ن ملحدیــؤمنا ن، ومتدینا
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ره بال و في الجنة واآلخرین في النار. ھذا اإلنسان أنا أعتبــواآلخرین مھرطقین، وھ
ً ف ً في إحدى المغــضمیر حتى ولو كان متنسكا اور.ي إحدى الخلوات أو متصوفا  

حزنھم، رین ویحزن لـو اإلنسان الذي یسعد لسعادة اآلخــھصونیـا: صاحب الضمیر 
سى لفشلھم و اإلنسان الذي یفرح لنجاح اآلخرین ویأـزھم ویشقى لشقائھم، ھــیعتز لع

فسھم كما ر لكل الناس كما لنفسھ ویساعد الناس على تطویر أنـو الذي یحب الخیــوھ
ً مع اآلخــیساعد نفسھ، وھذا یجعلھ ع م حقوقھم ھ فیحترــوالھ وأفعالــي أقــرین فــادال
تباین ھ یعرف أنھ رغم الــھ ألنــاینة مع آرائــو كانت متبــوخصوصیاتھم وآراءھم ول

ھ على و الخیر العام. بكلمة موجزة صاحب الضمیر یرى نفسـاك قاسم مشترك ھــھن
ة طاھر و سعید عندما تكون مرایا اآلخرین مصقولة نظیفةــرین وبذلك ھــمرایا اآلخ

العقل  ون مرایا اآلخرین قد طمست بصدأ األعمال المخالفة لمنطقــوتعیس عندما تك
 والمصلحة العلیا للمجتمع.

ریزي منذ ن الحقائق البدیھیة المنقوشة على جوھر العقل الغـعــالء: حدثنا سلیمان ع
 ا بعضق ھي الضمیر، فھال تكرم سلیمان وأعطانـال أّن ھذه الحقائــبدء التكوین، وق

ائق.ــاألمثلة عن تلك الحق  

ً وكرامة... إكتسب اإلنسان ھویتــسلیمان: حب ھو القدرة  ل والعقلــھ اإلنسانیة بالعقــا
دیھیة مركزیة ل والتحلیل واإلستنتاج والخلق واإلبداع ھذه حقیقة بـعلى التفكر والتأم

اول أن یح ي أّن أكبر عدو لإلنسان ھو المرجع الذيـق بدیھیة فرعیة وھــتعزز حقائ
حاول أن داع أو یـأمل والخلق واإلبــّر والتــن التفكیر الحــھ ویمنعھ مــیصادر لھ عقل

عمالھ یختار أ أن رّ ـل بالطقوس والقوالب الجامدة. كذلك اإلنسان حــل ھذا العمــیعرق
سان لء إرادتھ وألنھ حّر ھو مسؤول، ھذه حقیقة بدیھیة أخرى یتفرع منھا أّن اإلنـبم

ّ لھ أن یحم قّ ال یح لیدة ھ ألن النتیجة ھي وــب لّ ــدر مسؤولیة ما وصل إلیھ وحــل القـ
قدر ما لھ أن یأخذ إال ب قّ ــرى أّن اإلنسان الشریف ال یحــومات. حقیقة بدیھیة أخــمق

العملیة أن لھ أن یكون إال في المكان الذي تؤھلھ إمكانیاتھ العقلیة و قّ ــیعطي، وال یح
لكل فرد  رفة أو الفضیلة أو اإلیمان ألنّ ـلھ أن یّدعي إحتكار المع یحقّ یكون فیھ، وال 

اصة بھ، ى المعرفة والفضیلة واإلیمان كما بصمة یده الخـھ الخاصة الــإنساني طریق
عقل والطبیعة، لھ أن یعتدي على نفسھ بمخالفة تصرفاتھ لقوانین ال قّ ــواإلنسان ال یح
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ي ــخل فدــابھم والتــرة أتعــاغتصاب ثمــرین بــاآلخى ــدي علــلھ أن یعت قّ ــوال یح
ب أن ولھم وحریاتھم وإمالء رغباتھ علیھم، واإلنسان یجـخصوصیاتھم ومصادرة عق

ً لتطــى دائمــیسع اة األبدي الحركة ھي قانون الحی ر مجتمعھ ألنّ ــویر نفسھ وتطویــا
اب ـحن أصــناغمنا معھا فنحق بدیھیة إذا تــامد. كل ذلك حقائــالسرمدي وال شيء ج

اب ضمائر ـحن أصحـالفة والمضاددة فنــة نكافأ بالسعادة وإذا اتبعنا المخــضمائر حیّ 
ة نعاقب بالتعاسة.ــمیت  

الجمال،  وشة على جوھر عقلي الغریزي ھيـدة المنقــحســام: الحقیقة البدیھیة الوحی
ما  رابھ وأبتھل، وإذاــأدخل محّل ــال أسجد لھ وأصلي، وأینما حــكیفما تمظھر الجم

ال ھو اول أن أحّل فیھ وأذوب وأفنى، الجمــاج أحــتقمص جسد صبیة مغند ــرأیتھ ق
الطون و نظریة العدد عند فیثاغورس ھو عالم المثل عند أفـو التناسق ھــوازن ھــالت
ً على عرش قلبي، ــھ مال الجو اللمعات عند السھروردي، الجمال أن أرى هللا متربعا

 أن یرى الحبیب صورتھ على مرآة المحبوب والتناغم مع الجمال ھو الضمیر.

ر.ــو الضمیــال ھــاغم مع الجمــالجمیع: التن  
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