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ل ـــالبداح بــواؤھا شذى وأصواتھا صــر وھمـــاؤھا خــة أنیسة مــصونیـا: لیلتنا لیل
ندما ون وأمھ كنار، عدي عصفور ھجین أبوه حسّ ـوحساسین، السنة الماضیة كان عن

ً دافئة حنونة، فیھا الكثیر م لفة والتعاطف. ن اإلــیبدأ بالغناء كان الفضاء یسیل أنغاما
ً عالمیــي كّرات صوتــوازن العجیب فــبذلك الت أحسّ  تكن ً قسمھا ـھ وكأّن موسیقارا ا
ر، ـة أشھدــارحة تذكرت عصفوري الذي قضى نحبھ منذ عــالب اغم بین طبقاتھا،ــون

 ھي في ھذا سألت نفسي كیف أّن التوازن بین جنسین مختلفین یحقق معجزة إبداع ال
ّده التف ذه ھي ھاعل تحت مظلة اإلتحاد والوحدة، ـالجنس وال في ذاك، شيٌء جدید یولـ

ن انصھرا یدة عنصرین متجانسیوارنا اللیلة أیھا السادة، لیست ولــالمحبة موضوع ح
ّون راھا، بل عنصرین مختلفین تجاذبا بالمحبة فانصـفي وحدة ال تنفصم ع ھرا في أتـ

ً غیر قابل للتجزئة. ھكذا منتدانا أیھا السادة عناصـالوج ر متباینة د حتى أصبحا واحدا
ً ومشاعر إبداعیة لم تـولد من الحوار أفكــاور فتــبآرائھا وأذواقھا تتح وجودة م كنارا

إلخالص رة التفاعل اإلیجابي تحت مظلة اــفي أي من العناصر المتحاورة ولكنھا ثم
ً لیصھرنا ویحــللحقیقة، وعشق الحقیقة الج ى عنصر ـال ولناــارف الذي یجذبنا جمیعا

زئة. ــل للتجــر قابــواحد غی  

ً على مذبــرق أفكاري وأحاسیسي بخــي معبد الجمال أحــٌن فــحسـام: أنا كاھ حھ ورا
اعل ـتفي، وبــاس الذین حولــلوق المحسوس بجسدي، وبالنــالمقدس، أشعر وأنا المخ

دود رى وكأني ذلك المحسوس الالمحسوس، أشعر بأني ذلك المحــالمحسوسات األخ
ً، أتــالالمحدود، أت ً عضوا یتي ارة بـلمس حجــرین، أتــلمس اآلخــلمس جسدي عضوا

 ھ، ورغم كل ذلكــء محسوس ومحدود بحجمھ وشكلھ وزمنوورود حدیقتي، كل شي
ذي ال ـهللا ال اجيــي الالنھائي، أشعر بأنني أنــائھ في المطلق، فــأشعر بأنني ذلك الت

ال األلوھة، وأشعر أّن ذلك الوھج ـان، أشعر بوھج جمــان وال یحصره مكــیحده زم
ي ــآلن في، ھذا ما أراه اــینعكس على كل المحسوسات فیجعلھا تنبض بالحیاة والوع

نسمي ھذا  ق عیني صونیا، في إرتعاشة شفتیھا، في دفء حماستھا وتعاطفھا، ھلــأل
ً لیت شــمحب ً خیالیا عري لست ة أم نسمیھ تھویمات متصوف جمالي أم نسمیھ تحشیشا

 أدري.
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أنا ال وخزام،  ى زنبق ویاسمینــورد وال یلتفت الــریتـــا: أنت كالبلبل الذي یعشق ال
إلعتزاز، ار واالنفة واــاھل جمال صونیا األرستقراطي الموشح بالكثیر من الوقــأتج

اسمین یعبق، أنا شلوح زنبق تتمایل وشذا یام ففي األفق ــولكن حنانیك یا صدیقنا حس
ً الى الالمحدود، وعن المحسوــن المحدود المنجذب عشقــأفھمك عندما تتحدث ع س ا

ً فرــالمتشوق لیغدو مج لورود ن عشقك الصوفي لــق، أفھم ذلك مــالم المطلــي عــدا
ق والیاسمین. ــوعشقك الغریزي للزنب  

ً مع المحبــال إال متــل الجمــسلیمان: ال أستطیع أن أتخی قیقة، وال ة والعدالة والحـآلفا
ً مع الكراھیة واإلستبداد واألبــل القبح إال متــأستطیع أن أتخی لجمال كما ، فااطیلــآلفا

شوق ألمح الى ذلك حسام ھو شوق المحدود لإلنعتاق من محدودیتھ باتجاه المطلق، و
 یوجد ة اإلنسان الــي ماھیــرد، فــاه المجــاق من محسوسیتھ باتجــالمحسوس لإلنعت

، ق، بل یوجد ھذا التجاذب بین المحسوس والمجردـرد مطلــق أو مجــمحسوس مطل
نبوع اغم، وھذا ھو الیـوازن والتنــالمجرد كان اإلنسجام والت فإذا انجذب اإلنسان الى

بحر  سوس غرق فيالذي تدفق منھ میاه المحبة، وإذا ازداد إنجذاب اإلنسان الى المح
ء آخر، ى حساب شيــون علــو إن رغب بشيء فإنما یكــدات. فھالتناقضات والتضا

ّد الحیرة وي میدان آخرــألم فــوإن تلذذ بمیدان فعلى حساب الت الشكوك ، وھذا ما یولـ
ً الكراھیة والعدوانیة.  وأخیرا

ً وازداد اقتــالتھ ســریض كلما ازدادت حــعبلــة: علمتني مھنتي أّن الم ھ من رابــوءا
ً الى التــوت كلما ازداد شوقــاجعة المــف ً لإلتحــواصل، وحنینــا بعض  ر،ــاد باآلخــا

ً ــذلك شبق نّ ــالممرضات یظن ً عنا قبل أن  د المریض، أنا أفھم ذلك، فالمریضــجنسیا
ي مارسھا من األخطاء التاة الدنیا یصحو ضمیره ویعاتبھ على كثیر ـع ھذه الحیودّ ــی

ً خط اقھم، رین أو التعدي على أجسادھم وحریاتھم وأرزــباآلخأ اإلستبداد ـوخصوصا
افیتھ نفسھ أنھ إذا عاد الى عاھد مع ــؤلمة تجعلھ یتعــدم مــریض حاالت نــیعیش الم

ً مع الضعفــون متعــسیك ً لــون جابــاء والمقھورین والمھمشین، سیكــاطفا رات ــعثرا
رة المریض ده شفافیة وصفاًء ومروءة، أنا ألحظ صفاء سریــالمتعثرین، كل ذلك یزی

ً دافئــّل ألقـوھي تط ً من عینیھ، لیس ذلك نــا محبة  نورار شھوة على اإلطالق، إنھ ــا



5 
 

عد فوات ور محبة وتعاطف ال یكتسبھ اإلنسان لألسف إال بــوتعاطف. صدقوني إنھ ن
 األوان.

د المریض.ــود الرغبة الجنسیة عنــألبیرتو: ولكن ذلك ال ینفي وج  

الل ــن خــن الالمحسوس إال مــھ ال یستطیع أن یعّبــر عــة اإلنسان أنـحســام: مشكل
ً على التمییز بینــور في ذھنــألمالمحسوس، ولھذا تختلط ا ھا، بل ال ھ وال یعود قادرا

ً عل أین تنتھي ن تنتھي حدود الجنس لتبدأ حدود المحبة، وـى تحدیدھا، فأیــیعود قادرا
اھیة، ھذا ما ور، وأین تنتھي حدود التباین لتبدأ حدود الكرــحدود النار لتبدأ حدود الن

ً خاطئة، ث ال یستطیع معرفتھ إال الشعراء الذین م یروجون یصدر الناس بحقھم أحكاما
ً ــل الجــلذلك الخطأ حتى یصبح وكأنھ حقیقة ال تقب  على ذلك. دل، وأنا سأعطیكم مثال

ما نعتوا زل األول في األدب العربي امرؤ القیس عندــاس أستاذ شعر الغــلقد ظلم الن
حل أّن عن فكرھم الض زل الخلیع الماجن، مساكین ھؤالء الناس لقد غابــغزلھ بالغ

م عینھ ال عند العرب بعد أن رأى بأــینحت بالكلمات جسد إلھة الجمامرأ القیس كان 
د ــعن الــ"أفرودیت" وإلھة الجمان ــد الیونــال عنـل إلھة الجمــي بالد الشام تماثیــف

ل ـشوھت تماثیل عشتروت، وتــام تماثیــالفینیقیین " عشتروت"، ولقد اختفت مع األی
ً على اــال " بیضة الخــأفرودیت ولكن تمث لعرش في در" بقي في حرز حریز متربعا

 ى المحدود، وجمال المجردــال الالمحدود علــود. إنھا عملیة إسقاط جمــمتحف الخل
ألمور ى المحسوس، ھذا ما فعلھ امرؤ القیس، ولكن الذین ال یریدون أن یفھموا اــعل

ة ـدار األمحوه، ونجحوا مستغلین انــلجنسي فعلوا ما فعلإال من خالل منظور الشبق ا
ل.ــباتجاه اإلنحطاط والجھ  

دافھّن، ألبیرتو: أنا ال أرى الجمال إال في اھتزاز أثداء راقصات السامبا، وارتجاج أر
ً مع جـوما یثرن في جسدي ونفسي م مال ن رغبات وشھوات، وال أرى ذلك متناقضا

جنسي ذاب الــي ال أرى أي تناقض بین اإلنجـنھ، كما إنون عــالالمحدود الذي تتحدث
شعوب ون عنھا. لقد زرت أكثر دول العالم ووجدت أّن الـوانجذاب المحبة التي تتحدث

ً والتي تخبيء نساءھا وراء األحجبة واألقنعة، ھي أكثر الش ً المكبوتة جنسیا عوب نھما
ً أّن شبـالى الجنس وأكث ً، والحظت أیضا من الحقد  قھا ممزوج بالكثیرر الشعوب شبقا

ة اإلنسان لنفسھ.ــر، وفي بعض األحیان كراھیــر، وكراھیة اآلخــعلى اآلخ  
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 ّ ـد الكبت الذي یولـ ّ أة من رـرمان المــراھیة إال حــدوره الكــد بــصونیـا: ال شيء یولـ
البیت رأة في ي البیت، ولقد الحظت أنھ حیث تستنقع المــرص العمل واستنقاعھا فــف

م فرص العمل یزید حجم اإلنجاب وبالتالي تولد الحلقة الجھنمیة الممیتة للحیاة، فانعدا
ً علــو نتیجة عدم النمــھ ً لألسرة وتدریبا ول ـى الدخو اإلقتصادي وھذا یتطلب ترشیدا

ً فــالى سوق العم ً من الوالدات لنـي البیت یسبب مزیــل ولیس استنقاعا حصل على دا
ى الھاویة.ــر والسیر الــام فرص العمل ومزید من الفقمزید من انعد  

ً من ا ّد التكالب على الجنس ومزیدا ّد الجھل، والجھل یولــ إلنجاب، ریتــــا: الفقر یولــ
اھیة رــد والكــّج، مشرذم بالحقــج مرتـى والدة مجتمع متشنــد علــذا یساعــل ھــوك

تسویق، ي الجامعة في صفوف الـلمت ذلك فواعھا. لقد تعــن جمیع أنــواإلنقسامات م
راش الضباع ة حتى تصبح متوحشة كھل العرض یكثر الطلب وتبدأ المنافسـعندما یق
س فیھ الجمیع اس أن تتحابب في مجتمع یتنافــن النــة. كیف نطلب مــة نتنــعلى جیف

ع الى المجتم بالناب والمخلب على الوظیفة وفرصة العمل وكسرة الخبز، وینتمي فیھ
ً محرومة من كل شيء ً تستأثر بكل شيء، وطبقة واسعة جدا . كیف طبقة صغیرة جدا

قة رأة متبرجة من بنات طبـاء طبقة المحرومین إذا ما صدف ورأوا امــد من أبنــنری
راتھم ــن نظــاء جسدھا بسكاكیــوا أعضــأعینھم، أال یمزقـأكلوھا بــوسرین أال یــالم

ً المحمومة، وكیف نطلب  ً جماعیا وراتھم، بخیاالتھم وتصمنھم أال یغتصبوھا اغتصابا
لوسادة. ى اــھا معھم علني كل اإلتجاھات ثم ینیموــھا فنھا وینكحونّروــفكل لیلة یع

نسمي ھذا محبة أم كراھیة أجیبوني؟ھل   

ن في إحدى ن عائلتیـل بیــار حصــریح نتیجة شجــجعبلــــة: أتانا األسبوع الماضي 
لطبي ھ من موت مؤكد ففرح الجسم اـرى الجردیة، أجرینا لھ جراحة ناجحة أنقذتــالق

ضرت الى ھ المھارة مع التوفیق، بعد یومین حــاز الذي تحالفت فیــبكاملھ بھذا اإلنج
ھا قائلة: ھ بالسالمة فوجدتھا تبكي بحرارة، تعجبت وبادرتـغرفة المصاب ألھنيء أم

تضحكي  زرائیل، األجدر بك أنــن فم عــسحبنا إبنك مد ــالة تبكین وقــما بالك یا خ
د شكرت ي تتنھد لقى نعمھ، أجابت الخالة وھـري هللا علــوتزغردي وترقصي وتشك

ً وما ً عليّ ـل نھــي أشكر لكم جھودكم لیــزلت، وإن هللا كثیرا لت  لو قبّ ار، ولیس كثیرا
رة واحدة، لقد ــد في جیبي لیــوجرة ال یــرأة فقیــأیادیكم وأرجلكم، ولكني یا ابنتي ام
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ذ ام ولدي، منـن طعــارحة، وخجلت أن آكل مــوع فأنا لم آكل منذ أول البــآلمني الج
ثمن قنینة  ا، أنا ال أملكــال لي: أمي أرید قنینة سفن أب ثم غفــساعة استفاق إبني وق
ّل أھ أین أحصل  نل الضیعة بنفقات المستشفى ولكن المصاریف مـسفن أب، لقد تكفـ

ا شيء، علیھا.. جمعت الممرضات وأعطیناھا ما في جیوبنا، وبالكاد یوجد في جیوبن
ا ال ة وحدھـرارة، شعرت أّن المحبــام بكیت بمــل أن أنــعندما عدت الى منزلي وقب

ً ل العقل الجماعي لـل مشاكل المجتمع وتناقضاتھ، یجب أن یتدخــتكفي لح یبني نظاما
 ً ً عادال ً، بدون عدالة وتوازن وسالم وعقل ینظم ال تستطیعـومتإجتماعیا المحبة  وازنا

رح والسعادة.ــأن تثمر الف  

ھ ـوأن ود،ــل في ھذا الوجــّي الوحید العاقــن الحــسلیمان: إذا عرف اإلنسان أنھ الكائ
بّد أن  ن الوحید الذي یعي وجوده ویعي وجود اآلخرین ویعي وجود هللا، كان الـالكائ
 ّ ً  الذي أعطــي نفسھ حبــد ھذه المعرفة فتولـ ً حث ــل،اه نعمة العقــا ً لتوسیع وسعیا یثا
والفرح  ل، وابتكار األسالیب التي تساعد على مزید من الوعيـرة وعي ذلك العقــدائ

ً إلزال تحد من ذلك  ة كل العوائق والعراقیل التيــالعمیق بذلك، والسعي الحثیث أیضا
إللھیة "." الھبة اي ــالوع  

ة والكراھیة.ریتـــا: أنا ال أرى أي رابط بین ما تقولھ وبین العالقة الجدلیة بین المحب  

ً ا یعني أن نحب منطق العقل وقوانینھ، ونــي ذواتنــسلیمان: أن نحب هللا ف سعى دائما
ع والتطور ق واإلبداـرة وعیھ، أن نحب هللا في ذواتنا یعني أن نحب الخلــلتوسیع دائ

یاھا لنكون ة التي وھبنا هللا إـاء، أن نحب هللا في ذواتنا یعني أن نحب الحریــرتقواإل
ً ال عبید ً أسیادا نفتحین على ، لنكون مسؤولین عن أعمالنا وأقوالنا ال عبثیین، لنكون ما

ة ـسانیة اإلنــد الھویــي تمجیــة ھــواسم مشتركــى قــاعلین معھم علــرین ومتفــاآلخ
اء ونقف رف حدود األشیــوتسھیل تواصلھا مع هللا في ذواتنا یعني أن نعرامھا، تواح

نظافة  عندھا، والھدف الذي وجدت من أجلھ ونسعى لتحقیقھ، فنعرف أن نحافظ على
ً فنصونھا من الفكر الخــعق ً رافي واألسطوري والغیبي، ونجعل مــولنا أوال نھا عقوال

ً فنصونھامنطقیة نقدیة كما أرادھا هللا. أن نحافظ  من التلوث  على نظافة أجسادنا ثانیا
 لھ ال من أجل شھوات إصطنعتھاـل ما وجدت ألجــوارح من أجــوذلك باستعمال الج
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داد ــستبق التملك واإلــرھا الجشع والطمع وشبــزوات ابتكــریضة، ونــالتنا المــمخی
وضى.ــوالف  

مرأة من ل تحریر الـن أجــاضل مــي أن ننــي مجتمعنا یعنــصونیـا: وأن نحب هللا ف
ً لـي عھــا فــرة التي صدرت بحقھــاألحكام الجائ ھ نفس ود اإلنحطاط، ونعیدھا إنسانا

دأ ـمب اســى أســل، وأن نبني األسرة ال علــوق وعلیھ نفس الواجبات كما الرجــالحق
ھم المستقلة اتى أساس التشبھ با في خلق أناس لھم شخصیـل علــل، بــالملكیة للرج

ً للرجــالمتكاملة، فالزوج ى ولو كان ل اإلقطاعي بتفكیره، حتــة واألوالد لیسوا أمالكا
ً باقتصادیاتھ، األوالد أبن المسؤولة.  اء هللا، أبناء الحیاة، أبناء اإلنسانیة الحرةـمعدما

ع الى ــم المجتمرشید الملكیة فال ینقســى لتــي أن نسعــي مجتمعنا یعنــأن نحب هللا ف
ً وي فیھا یستغل الضعیف ویســاقدة، القــاسدة متحــاحرة متحــطبقات متن ترھنھ روحا

ً، أن نسعى لبن ان فوق الني علماني شعاره كرامة إنسانیة اإلنســاء مجتمع عقــوجسدا
نات نفسھ.عن مكنول والتطور والتعبیر الحّر ـاإلنسان بالعلم والعم قّ ــكل اعتبار، ح  

اتھ وأنھاره رابھ وغابـره وتــي كوكبنا األرضي ببشره وحجــنحب هللا ف ألبیرتو: وأن
ً فال نحشر الناس بالـاره یعنــوبح مالیین في مدن ي أن نحافظ على البیئة البشریة أوال
حم بمائھا ة بھوائھا ومائھا وبقیة أرض هللا فارغة ال تجد من یدوس ترابھا ویستـملوث

ا وأنھارھا بغیة اباتھا وینابیعھـدى على الطبیعة بغــویتنشف بشعاع شموسھا، وال نتع
نفقد ركھا وراءنا ونغادر لنوارى في تراب ملوث فــوك نتــي وأرصدة بنــح وھمــرب

ً.ــاًة وممــطھارتنا حی اتا  

الشعر في  اغمة خالقة مبدعة، ألیسـوازنة متنــة متــحســام: بالشعر فقط نبني إنسانی
ً؟ وھــنارجیة أوزاــموسیقاه الخ األنظمة  اتــادلة التي تسنھا برلمانــوانین العــل القــا

ً، وھــالدیموقراطیة إال أوزان تي تجذب ن الموسیقى الداخلیة في الشعر الـل غفلتم عــا
ألیس  روف الى بعضھا داخل الكلمة، وتجذب الكلمات الى بعضھا داخل العبارة،ـالح
ة طبقاتھ ـبالشعر المناخ اإلنساني الذي تسود المحول ھذه الموسیقى الداخلیة في ــممث

توحاة من وشرائحھ ودیاناتھ وجمیع أنشطتھ المادیة والمعنویة، إنھا محبة التناغم المس
یثاغورس أنھ الك والكواكب والطبائع، ألم یخبرنا الفیلسوف فــراج واألفــاغم األبــتن
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ً ــھ طربــالك فتنتشي روحــوسیقى األفــكان یسمع م ً بتـوفرح ا ً وإحساسا ناغم الكون ا
 ووحدتھ.

ً تتناحــولنا فال نــریتــــا: ننظر ح ّـنات تكفاصم ودیاــات تتخر، وطبقــرى إال دوال ر ـ
ً تحائعین، ورجــزون جــاء، ومتخمین یبتــاء یسترھنون ضعفــبعضھا، وأقوی اول ـاال

ً یُ ــاد نساء، وأطفــاستعب ً من ، یكاد القلب یسلعاعون كأنھم ــبغتصبون ویُ اال نفطر یأسا
ھذا  ن أین أتى كلــدھشة ویسأل نفسھ مــرى ویسمع، ویأخذه العجب والــول ما یــھ

ر جمیع راھیة طالما أّن قوانین العقل واحدة في ضمائـد والكــدي والحقــم والتعــالظل
اس، والبدیھیات المنطقیة یعرفھا الجمیع بدون استثناء.ــالن  

سھ ویحرم ام دیني أو حزبي أو عقائدي یحاول أن یحتكر الحقیقة لنفــنظسلیمان: كل 
فوس اشي یزرع بذور الكراھیة والحقد في نــام عنصري فــو نظــرین، ھــمنھا اآلخ

ً اس أجمعین أتباعــالن ً وأخصام ا سواء. دّ ــعلى ح ا  

ة إذا ـن بالجنوینیة لنفسھا أن تقول أتباعي یكافأازت المرجعیات الدــعبلــــة: كیف أج
نم ي جھــرین فــاعوا الرؤساء، وجمیع اآلخــروض وأطــوا الفر وأدّ ــمارسوا الشعائ

دون الى ار، وإذا نضجت جلودھم بدلوا بجلود أخرى فھم یموتون ثم یعوــشوون بالنیُ 
 قاس ال یلین ن جدید وال من توبة تقبل وال من شفیع یشفع، فقلب هللاـذاب مــار العــن

لذ صراخ األلم وینتشي برائحة الدم واللحم المشوي.فھو یست  

، وكل ى عشرات األقسامـن انقسم على نفسھ الــن ذلك أن كل دیــریتــــا: واألدھى م
ّ ــقسم م ّ حلل یستـرى، بــاع األقسام األخـــابھ أتبــر أصحـن تلك األقسام یكفـ ون سفك ـ

راھیة والحقد، ع التي تتدفق منھا الكدمائھم ونھب ممتلكاتھم وسبي نسائھم. إنھا الینابی
ارغ.ّول اإلنسان الى حفنة صلصال فــّول الشعائر الى أصنام تعبد، وتحــوتح  

قبیلة البدویة اع الدین الواحد تشبھ اإلنقسامات في الــي أتبــفاإلنقسامات  صونیـا: ھذه
ً عندما رب قدیمـل لھ، فالعــد ال مثیــر بحقــالواحدة الى أفخاذ كل منھا یصارع اآلخ ا

رمات بعضھم، ى قیسیین ویمنیین وتذابحوا وتناھبوا واستباحوا حــتكاثروا انقسموا ال
كذلك الیمنیون ر مع تغلب، وـذابحت عبس مع ذبیان وبكثم انقسم القیسیون بدورھم فت

ى األنانیة دأ التفتت المبني علــمب لّ ــدة، وظــاذرة مع آل كنــح الغساسنة مع المنــتذاب
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ل ــر الرجــى مؤسسة األسرة الصغیرة حیث استأثــى وصل الــدد حتـواإلستئثار یتم
صھم اع لھ، وجھد لیسحب ظلھ علیھم ویزیل منھم خصائــبزوجتھ وأوالده وكأنھم مت

 الذاتیة ویحولھم الى أشباح مستنسخة ثم یعتبر ذلك غیرة وحمیة ومحبة.

رین ــب باآلخاــك واإلرتیــرز إال التشكــم تفــة لــة والدینیــحســام: المجتمعات القبلی
ً ف ـّن ّن وحدھھ ھـھ وبناتـر زوجتــن یعتبــة، فالمتدیــانة الخطیئــي خــووضعھم دائما

عّھر، رات أو في الطریق الى التــن النساء عاھــّن وما عدا ذلك مـات لفروجھالصائن
وحوش ضالة تأكل بأنیابھا روءات وشھامات وما عداھم ــوأوالده وحدھم أصحاب م

 ومخالبھا.

ان اإلنسان ابن رة تستبطن الكراھیة والحقد، فإذا كــرة الخطیئة نفسھا فكــصونیـا: فك
ذاب فھو ة، وما یصیبھ من الظلم واأللم والعـة والرحمــالخطیئة فھو ال یستحق المحب

صحاب ى أّن أى مواساتھ، حتــرة استحقاق یستحقھ، وال داع للتعاطف معھ أو حتــثم
، ألنھ لو اھات أجدر باإلزدراء والنظرة الدونیة منھم بالمساعدة للقیام بأود أنفسھمـالع

ألغبیاء ر خبیثة ونفوس خاطئة لما خلقھم هللا ھكذا. ھؤالء اــلم یكونوا أصحاب سرائ
یح بذرة ي رحم أمھ ھو ثمرة تلقـول أّن الجنین فــي تقــق علم الطب التــتجاھلوا حقائ

 أن یشرف رجل لبویضة المرأة وتنمیة طبائع األفالك وال دخل  فیھا بل حاشا هللال
یم أھانوا . أصحاب ھذا الفكر السقعلى تلقیح بویضة امرأة بمني رجل في عتمة رحم

ھ بالقدرة على كل كبیرة وصغیرة.نهللا وھم یظنون أنھم یمتدحو  

زهٌ عن ي معرفة هللا فا موجوٌد منــفولھم ــوا عقــو قلت أنھم أھانــعبلـــة: األصح ل
 المدح أو عن الذّم.

ً الى أنــقلب الم سلیمان: من الصعب أن یمتلء ھ یعیش رء بالمحبة إال إذا كان مطمئنا
كبر على وال أحد یستغل أحد، وال أحد یستد، ــیعتدي على أح ھد فیــفي مجتمع ال أح

ً بأن كان وإال إذاأحد،  ادیة ــھ المــاتولھ إمكانــان الذي تخــي المكــوٌد فــھ موجــمقتنعا
ً أعلى لیشرئ ً فیھ، وبالتالي ھو ال یستحق مكانا ب عنقھ إلیھ والفكریة أن یكون موجودا

ً أعلى لیشعر بأنھ قذ أذل وأھین. ولذلك ترــویحسد أصح تبط فكرة ابھ علیھ، وال مكانا
ً مصیــة إرتبــالمحب ً بفكـاطا ة ـھا األنظمي اغتصبتــدالة التــذه العــدالة، ھــرة العــریا
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ما في جشع ال اش الناس إــرھیب، فعــرغیب والتــالت عواقــالدیكتاتوریة واستبدلتھا ب
ویات ریات والضمائر والھــول والحــي خوف سلب العقــیعرف حدود الشبع، وإما ف

 وحرمة األجساد وكسرة الخبز.

التي حولت  علمانیة أنظمة الدیكتاتوریات الدینیةن األنظمة الدیكتاتوریة الــواألدھى م
تعباد أة الذین یستحقون اإلرتھان واإلسـن الخطــى مجموعة مــاس باسم السماء الــالن

هللا المختار  حتى یثبتوا طاعتھم العمیاء ألولي األمر منھم فیتحولون عندئذ الى شعب
بادة أولیاء األمر أولئك عادة هللا فرض ــباسم عب ،والى أشرف من وطأ األرض بقدم

ي أیدیھم، ـد هللا أصبحت فــي یــة وجھنم فــون مفاتیح الجنــدل أن تكــأشخاصھم. وب
بھم ھو والسلوى وغض و المنّ ــاد عنھم جحیم ورضاھم ھــفالتقرب منھم نعیم واإلبتع

وه والبطون.ــالمھل الذي یشوي الوج  

ً مؤلمة وھو یحســام: العجیب كیف یكره اإلنسان نفسھ،  حاول ویمارس علیھا طقوسا
 بیننتجَ والممن السمو واإلرتقاء الى مصاف األولیاء  وم بھ نـوعٌ ــأن یقنعھا بأن ما یق

ً كما فع أكلون إال امون على األشواك وال یـوا ینــل بعض المتصوفین الذین كانــتماما
وكل ذلك  ة الدائمةالعزوبام وینذرون ــام الى العــن العــالخبز المعفن وال یغتسلون م

ً منھم أنھم یقمعون شھواتھم لتصفو سرائــاعتق  یصبحـوارھم وتتشفف ضمائرھم وـادا
ن وھو رب الى هللا من مالئكتھ الیھ، حتى أّن بعضھم وصل بھ الغرور أن أخذ یظـأق
ً ھ ویسعى بقدــي ذروة ھلوستھ وتحشیش مخیلتھ أّن هللا یتكلم بلسانــف مھ، وأّن لھ نورا

ھذه الشرائح  یمشي بھ بین الناس. أكثر الدراسات المیدانیة الحدیثة التي أجریت على
ً ومدمنوأثبتت بغ مخدرات. البیتھا أنھم شذاذ جنسیا  

ون ـظلما یـھامھا ومتنفذوـحك تي مجتمعاـد العیش فوّ ــي تعــصونیـا: اإلنسان الشرق
ھ إذا كان اإلنسان الشرقي أنذا ــھم كعبید. ومصیبة ھنھم ویضطھدونالناس ویسترھنو

ً إستعبد النــق ً تلذذ بقی ناس وتلذذ باستعبادھم، وإذا كاــویا بودیتھ واستمرأ ود عـضعیفا
اختراع  يــن یضطھده إضطھد نفسھ بنفسھ، وتفنن فــطعم اإلضطھاد، وإذا لم یجد م

دى ـنسان مرق فیھا اإلــاب السوداء التي یغــل واألسالیب، فھل نفسر ھذه الثیــالوسائ
ً من أنواع كراھیتھ لنفسھ، ھل نفسر حرمان المرأة من التعلیــالحیاة إال ن م وقیادة وعا
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ة طقوس اج إال كراھیة لنفسھ، ھل نفسر ممارسـي العمل واإلنتــالسیارة واإلنخراط ف
 یومیة روتینیة إال كراھیة اإلنسان لنفسھ.

سھ، ولذلك یكره نف و إنسانٌ ــھلھا ھریس جــریتــــا: كل أنسان یتعمد تجھیل نفسھ وتك
الغیبي الخرافي  التجھیل طرق ملتویة والتباسات كثیرة. فبعض الناس یغرقون بالفكر

ً والتنجیم سبی ود ركضوا ـل ھدى، فھم إذا أرادوا تسمیة مولــمعتمدین التبصیر مرشدا
ً ون الھدایة، وإذا أرادوا أن یعقدوا زواجـى المبصرین یطلبــال مین الى المنجرعوا ـھ ا

رض برأیھم ھو یستأنسون بآرائھم ثم یبنون جمیع تصرفاتھم على ھذه الغیبیات، فالم
ّ للمریض من قبخط أسود خُ  و ـة ھارــل والتجــریب، وانتكاس العمــل حسود أو قــطـ

ام بھا أحد المنافسین.ــتعویذة سحریة قنتیجة   

شمالي  حدود أّن المرأة البدویة في اء بالـن عم لي یعمل مع أطبــعبلــــة: أخبرني اب
ً یمنع عنھا أكل اللحوم والبیض والحلیبـالع والدھون  راق وسوریا عندما تنجب طفال

نمیة ً◌یصلح لت راـون الحلیب طاھــل، فلكي یكــبحجة أّن ذلك یوسخ حلیب الطف
ن وقط. وتكرأة أن تكتفي بأكل الخبز الناشف وشرب الشاي فــى المــالطفل یجب عل

ً وبھاًء وعافیــلنتیجة أّن ھذه المرأة قبا ة، وبعد ل الزواج تكون كلیلى العامریة جماال
ـاإلنجاب بسنتین أو ثالث تصبح وكأنھا قف ّ  اھدة وال أردافـداء نــة عظام ال أثـ

بن عمي ھذه القصة بّت أعرف ون متألقة. بعد أن قّص علّي إراجة وال عیـــرج
احدة.امرأة ول للزواج بأكثر من ــغیبي یطمح الرجلماذا في بالد الجھل والفكر ال  

ً للطـاھل أن یكون محبــألبیرتو: ال یمكن لج ً لمجتمعھ ومحبا ً لنفسھ ومحبا ً ا بیعة ومحبا
ً، أفھم المحبــة نظــلإلنسانیة. أنا أفھم المحب ً وتنظیما ً بیــة تــاما ذات الجسد ن ملــوازنا

لذات الروح المعنویة.ل المعرفیة ومــادیة وملذات العقــالم  

ّا نتــر مــریتــــا: آخ المادیة كلنا  از ھو ألبیرتو، الملذاتــوقعھ یتكلم بلغة األلغــن كنـ
ً غ یة لیست رفـركة، والملذات المعــالھا المتحــھ رمــارقون في تیــنعرفھا ألننا جمیعا

ّـة عنــغریب یسر من وأسرارھا، وما تاولة اكتشاف قوانین الطبیعة ـا فھي السعي لمحـ
ا الملذات ة على صعید الفرد وعلى صعید الجماعة، أمــرفة أسرار النفس البشریــمع

لنا السبیل. دٌ ــار أحــنویة فھذا ما ال علم لنا بھ فھال أالمعن  
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ة أما جسر ــروح اإلنسانیــرى للــویة الكبــو اللذة المعنــواصل مع هللا ھــسلیمان: الت
.ل العفیةــفھو الفضائ التواصل ھذا  

عنویة ل التواصل مع آلھات الجمال عند الشعراء الخالدین ھي اللذة المــل قـحســام: ب
تنظر بحذر  ى " بیضة الخدر" بترائبھا المصقولة كالسجنجل وھيــالكبرى، لھفي عل

اد ـول، لھفي على خصرھا الذي یكــر المجھــزالة مطفلة تخشى خطــل كما غــووج
جة، لھفي ة، وعلى أردافھا المتثاقلین لكثرة ما تحمل علیھما من ثمار ناضــقرینقطع 

ً فــالذي یسري خى شذا طیبھا ــن السمرة وعلــل مــعلى بیاضھا المشرب بقلی ي ـدرا
الذي  ى دالل فاطمة وغنجھا األرستقراطيــواس رغم أنھا لم تتطّیب، ولھفي علــالح

یش الشعر قرب، صدقوني أیھا األصدقاء من ال یع ة على بعد بعیدة علىـیجعلھا قریب
الضیاع  ى طرقاتــر من كتلة لحم ودم تتدحرج علــھ لیس أكثــوحي بــأو یكتبھ أو ی

للخنافس والدیدان والعقارب. رھا طعامٌ ــآخ  

لعفیة التي ل اـاسبة ما ھي الفضائــل أن تضیع المنــوني أسأل سلیمان قبــعبلـــة: دع
واصل مع هللا؟ــالتاعتبرھا جسر   

الجماعي  ة الضعیف العفو عند المقدرة الفرحـرم العفاف إغاثــروءة الكــسلیمان: الم
ً الخلق واإلب داع.ــوأخیرا  

ً  بعقلھ وأحاسیسھ وكل جــل أّن اإلنسان إذا لم یكن محبــال أتخی وارح ارحة من جـا
ً لتحقیق إنسانیتھ وبلــجسده ومحب ً لنفسھ ساعیا ً لوغ كـا ً مال نوعھ، ومحبا مجتمعھ باذال

ً ال ینتمي إال ال ً ل وحقائقھ البدیـى قوانین العقــما في وسعھ لجعلھ مجتمعا ھیة، مجتمعا
ً متساویة للتطــیعطي الجمیع ف جمیع دون اء ویوزع خیراتھ على الـرتقــور واإلرصا

ً ــرمان، ومحبــشعور أحد بالظلم والح ً لإلنسانیة ساعیا اإلنسان  ا فیھ خیرلتوحدھا لم ا
ً ال تجتمع فیھ ھذه الصفات یة أو دین إأي قومی الى ً نتمى، ال أتخیل إنسانا ملك إحساسا

ً بالشرف وھ یده  روءة وشھامة، كریم یعطي من نفسھ وما ملكتــو صاحب مــحقیقیا
ً ظاھ ً ال یخشى أقویاء وال یستبد بضعفاء.ــنھ، شجــره كباطصادقا اعا  

ً ــوان ولیست صنــي صنــة برأیــعنویصونیـا: الملذات الم ً واحدا ألول ھو و اـالصنوا
خر فھو ة والتي تحدث عنھا سلیمان، أما الصنو اآلـالملذات التي تثمرھا شجرة المحب
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الحسد ة السوداء التي تثمرھا شجرة الكراھیة وھي الكذب والنمیمة وـالملذات المعنوی
بالمال والسلطة.د والتعدي واإلستبداد واإلستئثار ــوالحق  

ً ویسقیھا إسـال أستطیع بدوري أن أتخی ً یكره نفسھ فیطعمھا جھال ً ل إنسانا ً ونزقا تبدادا
ً وانج ً وراء الفكــوطیشا ً مـرافا ً منعزال ً متعصبا ً منغلقا ً ر الغیبي إال أنسانا ً عنیدا ستكبرا

ً إذا لم یج ً إد من یغتصبھ روحــعدوانیا ً وجسدا ي عقلھ ودة فغتصب البدیھیات الموجـا
میره فغدا غتصب بذرة األلوھة في ضانین الطبیعة المنغرزة في ذاتھ، إوـالطبیعي وق

ً بشكل إنسان. ً مجسدا  شیطانا

راھیة ــن كــول سقراط أّن سبب كل الشرور مــا الى قــولون یعیدنا تقـریتــــا: كل م
لیاتھ من جمیع تجل وسبب الخیر بـو الجھــاق ھــوعدوانیة وظلم واستبداد وكذب ونف

و المعرفة.ــمحبة وعدالة وصدق ومروءة ھ  

عرفة أبوه الم والمحبة مولودٌ  ،ل وأمھ اإلستكبارـوه الجھـأب ولودٌ ــراھیة مـالجمیع: الك
واضع.ــھ التــوه المعرفة وأمــأب ھ التواضع، المحبة مولودٌ ــوأم  
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