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ا المنتدى ون طلب المعرفة ھو القاسم المشترك للتواصل بین رواد ھذــصونیا: أن یك
ً ون أســذا موقف حضاري، عسى أن یكـري ھــن النخب، لعمــومن یستضیفھم م اسا

ة، ـثیدوامة العبالروتین، و النیة، تنتشل الناس من فخّ ـة عقــة نھضویــیُبنى علیھ لوثب
اس ـقيء یُ ام، حتى غدا كل شــاح تفكیرنا ھذه األیــن تلك الروح النفعیة التي تجتــوم

ال ـیین، رججمعین مثقفین وأماس أــدا تفكیر النــح والخسارة، وحتى غــبمقیاس الرب
ر ـال والجنس والتمظھر بمظاھــدور إال على محاور طلب المـال، ال یــال وعمــأعم
ى والعظمة.ــالغن  

ً، واإلنســحسـام: المع ً وجدال ً ونقاشا ان لیس رفة ھي ثمرة التواصل بین العقول حوارا
ً، صحیح أّن أعلى ملكاتھ ھ ً خالصا ھ ــتاه ھویــالذي أعط ل، وصحیح أنّ ــي العقـعقال

 ً ً أّن ھناك أحاسیس ومشاعر ومیوال ائز، وغر كإنسان ھو العقل، ولكن الصحیح أیضا
الصالة في  الھ یجب أال یقتصر فقط علىــولذا فإني أعتقد أّن التواصل في مرحلة كم

ة ــت إلھى أفرودیـدة إلتفاتات الــرافق ذلك عــرفة، فمن المستحب أن یــمحراب المع
صب اء، وتموز إلھ الخــرقص والغنــرة والــلھ الخمــال، ودیوینسیوس إب والجمالح

الحب  رح جماعي ینتھي بعقد زیجات جماعیة تكرسـق ذلك من فــوما یرافوالغالل 
ً للعمل والكدح  ً بالواجب واستعدادا والعطاء.إحساسا  

رام ــتأسس اإلح ىــرفة، ومن التعارف المبني علــن المعــرٌع مــسوزان: التعارف ف
ي نفس الفرد، زرع األنس واإلنتماء فـد الصداقة التي تــة المتبادلة تولــالمتبادل والثق

نون في وانبھ، والجموح والجـداع في بعض جــق واإلبــد الحب الذي یثمر الخلــویول
ل مع د یثمر التواصـل بعیدة، وقــرى، واإلتحاد حتى اإلنصھار في مراحــجوانب أخ

ّ الشی ً معــة الجــد الرغبــطان فیولـ هللا في  امحة كما حصل لفاوست جوتھ، أو تواصال
ي یزید البسطامي.ــمحراب العفاف والسمو كما حصل ألب  

ً نمارسھ بعفویة وإحساس بــسلیمان: لكي یصبح طلب المع اللذة ولیس رفة عندنا طبعا
ً نق ً ثقیال ل، أو من ول الى سوق العمــخلنا الدوّ ــوم بھ للحصول على شھادة تخــواجبا

نا كلما ازددنا ؤمن أنـل " بریستیج " إجتماعي یجعلنا نتباھى ونستعلي. علینا أن نــأج
 ةردـوس قیمتراط المساصلنا مع العقــل الكلــي الذي ھــو الصوــرفة كلما ازداد تــمع

ل الكلي ـعقمع الواصل ــي التــ، وإذا نجحنا في الكینونة اإللھیةــل كن فــالمنتھى وفع



4 
 

ل زوج بھیج ما غمرتنا األنوار اإللھیة الفیضیة التي تنبت في قلوبنا وضمائرنا من ك
ن ـن السعادة، وال أذن سمعت من التناغم، وال خطر على قلب بشر مـال عین رأت م

ویرتفعون  ن كأس معین فینتشونـاإلبداع، أولئك الناس ھم الفرحون الذین یشربون م
، وحیث رفة كلیات مجردة ولیست جزئیات محسوسةــلیین، حیث المعى عــى أعلــال

وھو  رء خارج الزمانـل المــارقة عجیبة تجعــي مفــان والمكان فــن الزمـالترفع ع
ً.و منحصٌر فیھ، وخارج الجزئیات وھو یتعامل معھا یومیـداخلھ وخارج المكان وھ ا  

ھ ــما تعنیروءة وــي المــذه اللیلة فــھ اورــلنتح ـد دعتنا الصدیقة صونیــاعائشــة: لق
حتاج الى ى متاھات بعیدة تـوھرھا وتمظھراتھا، وأنت یا صدیقنا سلیمان أخذتنا الـبج

اد نستطیع وانحنا وبالكــد نبت ریش جــوقھا ونحن بالكاد قــق فــور لتحلــأجنحة صق
 التحلیق.

ً ورائب اللغة العربیة األسماء التي ــن غــصونیـا: م ً واحدا ھي تعني نظنھا تعني شیئا
ً سمیت إم ل امرأة رأة ألنھا تملك المروءة ولذلك كـأشیاء متمایزة، فأنثى اإلنسان مثال

ھا وشفافیة ى امرأة، وسمیت آنسة ألن جلساءھا یستأنسون بأحادیثــأنثى ولیس كل أنث
ر امرة الخصة ألنھا ضـاعمة الملمس، وسمیت بھكنــادة ألنھا نــالھا، وسمیت غــجم

امرؤ القیس  ثقیلة الردفین. لذا یجب أال نستعمل األلفاظ على عواھنھا فلیس كل رجل
رأة.ــى امــولیست كل أنث  

، ویجب ي یجب أن یحملھا الذكر لیصبح امرؤ القیســات التــجـورج: ولكن ما الصف
إنسانیتھا و إمرأة، عجیٌب أمر لغتكم العربیة وأظنھا بنضجھاى لتغدو ــأن تحملھا األنث

ر.ــي واد آخــي واقعكم المزري فــي واد وأظنكم فــف  

ھي التي  زائمنا في الخلق واإلبداعـن عــا ولكــو الذي نبــحســام: لیس سیف لغتنا ھ
ھ المستجدة ـحاجات يــور فــواكب التطــزاتھا اإلشتقاقیة تستطیع أن تــنبت. فلغتنا بمی

ة على إشتقاق توجد لغة غنیة بمفرداتھا كلغتنا ولھا قدرلمفردات وتعابیر جدیدة، قلما 
شمس  دیمة كلغتنا، ولكن اإلنسان العربي الذي غربتــذور قــن جــمفردات جدیدة م

راعنة حضارتھ في األلف األول المیالدي ولما تشرق بعد من كثرة ما وطأتھا أقدام ف
یتھ، وتركوه احوا عقلھ وحروا بكرامة اإلنسان وحقوقھ، واستبــمستبدین متألھین، عبث
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ٌ م ّروه اة، والقدم األخرى في ھاویة العدم، لقد عـعلى أرض الحی ـن أقدامھكشبح، قدم
ً حت ن شوك ران الحقول وبعض ما اخضر مـراد والجرابیع وفئــى أكل الجــإقتصادیا

ً حتى أصبح إبن  و زید ـوأب رــوقصص الزی ةییمتالبوادي والصحاري، وعروه ثقافیا
مروءة، یا ة ولیلة مرجعھ األكبر. ونحن الیوم نرید أن نتحاور في الـلي وألف لیلالھال

ھانة ة عمرھا ألف عام من المـروءة صحراء زمنیــزاء بیننا وبین المــأصدقائي األع
 واإلسترھان واإلستعباد واإلستبداد.

صرفات تون عنھا والزعماء في بالدنا تقاس تصرفاتھم بــروءة تتحدثــم سوزان: أيّ 
ندنا ال عــال المــل أو ما ال یصح. ورجــدادھم ولیس بما یصح في العقــائھم وأجــآب

اعدات ــب وتقرائــن الضــروب مــي یتبعونھا للھــویة التــون باألسالیب الملتـیتبجح
وظیف النساء.ــى تــال، ووضع الشروط علــوظفین والعمــالم  

الونات ل في الصــاھي وعلب اللیــادق والمقــعائشــة: یجلس أصحاب المصانع والفن
لون ویحاضرون في الشرف واألخالق والمروءات واإلنتماء الى الوطن، وكلھم یفض

أو التعصب  الھاربین من بالدھم بدافع الجوع أو البطالة أو اإلستبدادرباء ــتشغیل الغ
دھم ــنوفرة عــل المتــرص العمــن فــوطن مــاء الــرمون أبنــي، ویحــالدیني واإلثن

لتوفیر  ارات الخمس، ھل تعلمون لماذا؟ــي القــر والتشرد فــى السفــھم النویضطرو
ھم امل دون أي بدل أتعاب، فـرد العــى طــدرة علــان الصحي والقــمصاریف الضم

ً ویرمون ً. ثم بعــھ عظمــیأكلونھ لحما اشات رون على شــاعات یظھــد كل تلك الشنــا
یة، وتمتدحھم وت أیتام أو لفرق ریاضــریة أو لبیــزیون كمتبرعین لمشاریع خیــالتلف

ھا دوة یجب أن یقتدي بــل منھم قــال أصحاب مروءات وتجعــل اإلعالم كرجــوسائ
رون.ــاآلخ  

بدفع  روءة وفضیلة ومواطن شریفــي الوالیات المتحدة تتلخص كلمة مــجــورج: ف
تى الضرائب وال یحاول اإلحتیال ھو من أصحاب المروءات حن یدفع ــالضرائب. م

ة لیلیة.ــاة ستربتیز في علبــر مخدرات أو فتــو كان تاجــول  
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ً فالـسلیمان: على اإلنسان أن یكون صاحب مروءة ف  یسمح ي التعاطي مع نفسھ أوال
ة أن ـاسیاألسروءة ــشروط الم نــفم ،بالتحكم بسلوكھادیة ــویة والمــھ المعنــلشھوات

ً ال عبــون اإلنسان سیــیك ً، وأن یملك أخالق األسیاد ال أخالق العبید.ــدا دا  

ـاز تعقــن كالمك ألغــجــورج: ولك ّ ا ھي د مفھوم المروءة أكثر مما تضيء علیھ. فمـ
الق األسیاد وما ھي أخالق العبید.ــأخ  

ً على المواورة مستقلة، ولكن دعوني أضـاج الى محــحســام: ھذا یحت ضوع يء قلیال
ً. فالسید ھو من استطاع عقل ً وقد أكون مخطئا ھ أن من وجھة نظري وقد أكون مصیبا

یطرة ھ وغرائزه، أي من استطاع أن یجعل القسم الحیواني منھ تحت ســیسود شھوات
ه على زــواتھ وغرائــو الذي یسعى بأي أسلوب إلرضاء شھــالقسم اإللھي. والعبد ھ

 افع ھو حقّ لعقل وقوانینھ، فھو ال یؤمن إال بفلسفة المنفعة، كل شيء نحساب منطق ا
د ینفع ل وشّر وقبح، فإذا كان بیع الجســع ھو باطــوخیر وجمال، وكل شيء غیر ناف

ً كان بی ً وخیــع الجسد حقــمثال ً وكانت المحافظة علیھ تخلفــا ً وتعصبـرا ً، وإذا كانت ا ا
ً وـة كانت خیــقتصادیة والدینیة نافعالسمسرة بالمواقف السیاسیة واإل كان السمسار را

و زعیم المجتمع وصاحب المبادئ رجعي یعیش بغیر قیم عصره. ــھ  

ً مع الضعفاء بالفقــسلیمان: المروءة أن تكون عط ً متواضعا ً رحیما لعجز أو ر أو اـوفا
تستكبر وال  والالمرض أو الذكاء، فتترفق بھم وتعاملھم وكأنھم أنداٌد لك فال تستعلي 

ً على األقویاء بالنفوذ أو بالمال أوــتبت بالسلطة أو  ز وال تستھزيء، وأن تكون عزیزا
مروءة أن تكون وة البدن فال تتزلف وال تنافق وال تھادن وال تتودد إبتغاء منفعة، الـبق

ً بمعاشرتك للمرأة سواء أكانت تستحق أو ال تستحق، ســمھ ة أو ــریفواء أكانت شـذبا
تدر رأة كأنثى تسـى المــالروا ــال أن ینظــالق الرجــي أخــرة، فأبخس شيء فــعاھ

اس وفیھ ل، واإلحســالشھوات والرغبات بتضاریس جسدھا، ولیس كإنسان یملك العق
حبون حسنة فھم شرفاء كرماء مروءة في أن تظن بالناس الظنون الـخمیرة إلھیة، الم

ام، ومن العار أن ـس بالبراھین الیقینیة ولیس باألوھى یثبت العكـة حتــن بالثقجدیرو
ً أو تظـاس وتتوجس شــترتاب بالن أو منفعة  إقترابھم منك ھو بدافع مصلحة أنّ  نّ ــرا

اس وتوجس حتى ولو كان األمر كذلك. وأنا برأیي المتواضع أننا تعلمنا اإلرتیاب بالن
ا فجعلت ى مجتمعاتنــي ھیمنت علــلتة المخابراتیة اــن األنظمة األمنیــمنھم م رّ ــالش
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 أبلج ن أفكاره أمامھم بصوترین ویخاف محاورتھم والتعبیر عــاإلنسان یخاف اآلخ
ذرة ــعت بد زرــى بأنفسنا، لقــاب حتــي جعلتنا نرتــة السوء التــاح، إنھا أنظمـوض

ر جمیل.ــور خیــي نفوسنا وحاولت أن تطرد كل نــالظالمیة ف  

لى دي أال ترى امرأة جمیلة مغناجة إال وتثني عـروءة عنــأما أنا فشروط المحســام: 
جمال جمالھا وتمتدح غنجھا وداللھا بأرق العبارات وأعذب الكلمات، فجمال النساء ك

ّـأشعة الشمس یطھ عفونات ائث وأبخرة كثیفة وــن خبــوس مما ترسب فیھا مــر النفـ
ى نسائھا رھان أّن المجتمعات التي تحجر علـلبة واــد الحظت بالتجربــوفضالت، لق

ور ـك النزول ذلــزول منھا الشفافیة ویــراقع واألحجبة، تــالھّن تحت البــوتخفي جم
دع، تزول ـبول تــألق والجباه تتوھج والعقــون تتــاإللھي الشعشعاني الذي یجعل العی

ھوات ال ھاجسھم الشالب كثیفة من الصلصالھا فیغدون كقوــالمروءة من رؤوس رج
عیة والشره زعة النفـدھم النــالجنسیة وتصورات خیاالتھم األسالیب الشاذة، وتنمو عن

معات ال والتذلل ألصحابھ وأصحاب السلطان، حتى أني الحظت أّن المجتــلطلب الم
عف في مجتمعات یض ى مذابح جمالھنّ ـور علــرم النساء وال تشعل البخــالتي ال تحت
بیة زعات تعصـومي واإلنساني وتصبح ذات نــي والقــالوطن لھا الحسّ اــرؤوس رج

عد عن جوھر أصولیة تقدس اإلتباع وتنكر اإلبداع، وتغرق في قشور الشعارات وتبت
  المعرفة سواء العلمیة أو العرفانیة.

مع ار على كرامة المجتـروءة ھي أن نغــولة أّن المــذ الطفــي منــصونیـا: علمني أب
اء ـساء للبغان النــارع، وامتھـن في الشورامتنا الشخصیة، فانتشار الشحاذیــوكأنھا ك

ً رسمی ً للعیش، وتفشي عصابــمصدرا لصحف ل اوّ ـــار بالمخدرات، وتحــات اإلتجــا
ّـوأصحابھا وكت أو  ةــة وإقطاعیــایة ألحزاب أو مرجعیات مالیــواق دعــى أبــابھا الـ
النیة ن الثقافة اإلبداعیة العقـوه طالب الجامعات عــة وجــإشاحة، وــسفارات خارجی

ة، كل ذلك الم الجنسیـى "الفایس بوك" والتماھي مع مشاھد األفــوتلھیھم بالثرثرة عل
لمنكر، جمعیات النھي عن ایر وفمن واجب صاحب المروءة أن یتصدى لھ لیس بالتك

رفع مستوى الي وـدي واإلحساس الجمر النقــر المنطقي والفكــد الفكـبل بنشر وتسوی
ً وغنـاألداء الفن ً اًء وموسیقى ومسرحــي رقصا ى ــعل اضرـي الوقت الحــوني فــ. دلا

صیان وال تصادر لھم حریاتھم وتحولھم الى خ نّ ر والفال الفكــمرجعیات ترعى رج
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ً ــف ً ي بالط السلطان. دلوني على زعماء یحاولون تثقیف أتباعھم تثقیفا ً   منطقیا عقالنیا
رائزیة أخذھا لتكون عصبیتھم مبنیة على مبادئ وحقائق ولیس على تبعیة إقطاعیة غ

في  ى مدارس وجامعات تنشر روح البحث واإلبداعـي علــن السلف. دلونــالخلف ع
رار.ــول طالبھا ولیس أسلوب الحفظ واإلجتــعق  

لة مع أنقة مھذبة متواصـمت ةــرأة فاتنــون المــي أن تكــرأیي ھــروءة بــسوزان: الم
المرأة أن  ونات. علىــائث والعفــن الفضولیین وأصحاب الخبــرین ومتمنعة عــاآلخ

مار عقلھ امل معھا كإنسان قیمتھ األساسیة في ثــى التعــادون علــال یعتــتجعل الرج
ناء ى إعتـلي حریصة عــاذبیة تضاریسھ الجسدیة رغم أنــي جــافیة مسلكھ ال فــوشف
د الحدود.ــرأة بتضاریس جسدھا الى أبعــالم  

ً كان أم امرأة عن كل العوائق التي تــعائشــة: المروءة ف منعھ ي ابتعاد اإلنسان رجال
رعاه وینمیھ ور هللا علیھ أن یحترمھ ویـي اإلنسان قبٌس من نــن تحقیق إنسانیتھ، فــم

نجاز بأن تعیقھ عن القیام بھذا اإل ادةـة أو عــوة أو رغبــزوة أو شھــوال یسمح ألي ن
روءة.ــي المــالرائع ھذه ھ  

ً لدیــار لتصبح غنیــل نھــي أن تسعى لیــروءة ھــي أمیركا المــفجــورج:  ك سائق ا
وأنتما  ك والسباحة معكـاة حسناء مخصصة للمساجات والتدلیــوحارس شخصي وفت

على موعد  مطاعم الفخمة. أما إذا كنترافقتك الى الــال، ومــي بیسین الفیــعاریین ف
ركات ـإحدى الشر ــخابتن المستحسن أن ــوك فمــالشركات أو البن ىدــل مع أحــعم

ھا ألنھ من رة متفق علیــالھا وذكائھا بأجــزة بجمــاة ممیــرسلوا لك فتـالمتخصصة لی
ً، ومـي أمیركا أن تذھب إلجتماع عمــالمعیب ف ق ھناك ا یطبل رفیع المستوى منفردا

سواء. دّ ــال یطبق على النساء على حــعلى الرج  

ً أن تطلب مــروءة فــوالم منة عشرة ك عند بلوغ سن الثان إبنك أو بنتي أمیركا أیضا
ً أن تنفق على أوالدك في الجامعة فعــن قلــمغادرة البیت، وم لیھم أن ة المروءة أیضا

رت كل أما ماذا تفعل بأموالك التي ھدرجھم. ــوه بعد تخــرض یوفــى قــیحصلوا عل
ارة ــا زیــھوریثھم ومنــة الكالب وتــرة منھا تربیــالیب كثیـاك أســواك لجنیھا فھنــق

ً ومنھا السیاحة الى أماكن بعیدة، أو شراء یخت مع كامل تــالكازینوھات دوری وابعھ ا



9 
 

أنت اء، ثم الموت وور والحراس، أو صید السمك والتزلج على المــمن النساء والخم
ي سروالك من كثرة شرب البیرة واإلدمان على الكحول.ــول فــتب  

ریة أو ل ولیست فتوة على الطریقة المصـى شجرة العقــرة علــروءة ثمــسوزان: الم
بي القدیم ي قراءة ودرس تراثنا األدــرت فارة على الطریقة الشامیة، تبحّ ــقبضاي ح

ً من ــفلم أَر أعلى مق ً للمروءة. فأیــأولئاما اء الغزل ن شعرـك الشعراء الجاھلیین فھما
رتھ ارتھ حتى تواري جاـدت جـإذا ب روءةً ــھ مــطرف رة الذي یغضّ ــن عنتــوم مــالی
ى ادى المضاف یطلب إغاثة بأقصـإذا ن رّ ــو یكــة بن العبد وھــأواھا، أو من طرفــم

أنھم إذا لم وم الذي یقول لألغنیاء بــحكیم القة، أو كزھیر ــسرعة ممكنة لتقدیم اإلغاث
نسم ــأون بالماب ویوطــة الجماعة یضرسون باألنیــوالھم في خدمة كرامــیضعوا أم
عنھم وال یؤوبون إال بالمذلة. وُیستغنى  

ده الفخریة زلھ في مقدمة قصائــر غــي فأنا أعتبــاعر المتنبـل الشــلم أَر مثصونیـا: 
ً، ومن أرقھ وأن ــوالمدحیة م ً وحدیثا عذبھ أجمل الغزل الذي قیل في لغة العرب قدیما

ً ع ً، وأرى كم كان ھذا الشاعر مترفعا غبات ن الملذات الرخیصة والرــوأكثره ابتكارا
ھا، ومن وم كأن نفوسھم أبت أن تسكن اللحم والعظم لشدة مروءتـن قــالجنسیة فھو م

ً وقینةً  قوم ال یحسبوا المجد رضى نھ وقفة مجد وعز وأنفة وحمیة وھمة ال تولك زقــا
ً تأكلھ الدیدان، بل یترــوم، وإذا ما مــبما دون النج ً ات صاحبھا ال یترك جسدا ك دویا

اق الضمائر.ــى أعمــذ الــي الجھات األربع یصم اآلذان وینفــف  

ً ــوى العلــذه المروءات انطــعائشــة: وبعد ھ مدح بالذكران وم ولم نعد نقرأ إال غزال
الد حكمھا ألھالي ب ا ال أعرف كیف یحقّ ـواب السلطان. أنــافقین على أبــمتملقین من

ن، أن یوـول والتتار واألرنؤوط واإلنكشارر الخصیان والمغــالممالیك الخصیان وغی
ائز، ل على الشھوات والغرـن سیادة العقــرامات، وعــروءات والكــن المــیتحدثوا ع
ً وإبداعــا خلقوالتشبھ ب ً وشرفــا ً وعفــا ً.ــا افا  

ول قذ من المجتمع أكثر مما نعطیھ، أم ھي في ــي أن نأخــروءة فــل المــصونیـا: ھ
ھ حوض یذد عنال زھیر ومن لم ـد المغنم، أم كما قــوأعف عن عنترة أغشى الوغــى

ان وض كرامة الجماعة، والسالح ھو كل ما یملكھ اإلنســبسالحھ یھدم، وأنا أفھم الح
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م وضوح تلوه المال ثم وحدة الكلمة ثو السالح األكبر یل ھــوة، فالعقــل القــمن وسائ
ً المقـة وأخیــالرؤی فر من ى األرض كل ما توــن یجسدون علــن الشجعان الذیاتلوــرا
وة.ــل القــوسائ  

ھضة ھ الى نـاعي، وفي توثبــي حراكھ الجمــرأة فــحســام: كل مجتمع ال تشارك الم
ھ نحو ن األموات، مجتمٌع سرعان ما تجنح قوة اإلندفاع فیــھ مــي والدتــدة، وفــجدی

ین، وشعور الناس انة باألبعدین على األقربـالدكتاتوریة ثم اإلستئثار بالسلطة واإلستع
بثیة أو الجماعي في مستنقع العل أوطانھم، وسقوط العقل ــاء داخــأنھم أصبحوا غرب

ة.ــالقدری  

، فأن ال نعرف اقض مع المروءة كالفكر العبثي والمسلك العبثيــسلیمان: ال شيء یتن
تحول الى ودة بالقوة ولیست موجودة بالفعل، فتـد، أو أن تصبح إرادتنا موجــماذا نری

ھذه  د دناءة تعادلري ال یوجـل، لعمــواقف الفعــى مــل ولیس الــمواقف ردات الفع
القدریة ادل ھذا اإلمتھان. والعبثیة وــان إلنسانیة اإلنسان یعــد امتھــالدناءة، وال یوج

ّقة القدر ونعفي أنفــان من جــشجرت سنا من ذر واحد، فأن نعلق كل مشاكلنا على عال
ور ــالتط وكبــي مــر فــلھا تسیــونجعــل علــى أنفسنا لنستنھضھا مسؤولیة أن نعم

و اإلنحطاط بعینھ.ــاء ھذا ھــواإلرتق  

ا مع الظلم در مشكلة مزمنة ألن مشكلتنــرق مشكلتنا مع القــاء الشــصونیـا: نحن أبن
لتي حكمتنا، األنظمة اإلستبدادیة ار والفقر مشكلة مزمنة. لقد أقفلت ــواإلستبداد والقھ
ً وباسم القھــباسم الدین حین ً، كل النوافذـا على األمل  منھا التي یمكن أن نطلّ  ر أحیانا

ا ومجتمعاتنا ى أنفسنــل منطقي لنعمل علــرص السعي بعقــاء، وفــور واإلرتقــبالتط
حیوان  ان ووسطنا وسطـى رأسنا رأس إنســي ال یبقــا كــي ذواتنــونحقق اإلنسان ف

متنبي هللا الن ماء استنقاعھا. رحم ــروج مــراف أسماك ال تستطیع الخــوأطرافنا أط
ً لھا بأنھ ما یریـا قائـاطب الدنیــالذي كان یخ ھا في د ھو ال ما ترید ھي، ولیس أمامال

عن  ربـھ وتسیر في ركابھ، وإما أن تغــا أن ترضخ إلرادتــن إمام إال حالــھذا المق
 وجھھ ولتفعل ما تفعل فھو مستعد للمجابھة والعراك.
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ا كرامة رباء بالقھر والغلبة، ومن كثرة ما استباحوـرة ما حكمنا الغــن كثــسوزان: م
ة للسلطة ي الوعینا أّن أي معاندـواطفنا وأجسادنا، ترسخ فــولنا وعــي عقــاإلنسان ف

اختلطت ولة. فـة یعتبر بطــانون الدولــى قــروج علــروءة، وأي خــالحاكمة یعتبر م
البلطجة  ــنز بیــن التمییــزین عــا عاجــا زالت، وأصبحني رؤوسنا ومــاھیم فــالمف
النفوذ في  ولة األمر الذي جعل أكثر الصاعدین الىــن التشبیح والبطــروءة وبیــوالم

ي ظنھم أنھم وذ اإلقتصادي یمارسون البلطجة وفـوذ السیاسي أو النفـء النفابالدنا سو
روءة.ــیمارسون الم  

ون أي ل عمالھم ساعات إضافیة دي تشغیـال یتفننون فــال أعمــعائشــة: أعرف رج
فاء ي مسألة ضمانھم الصحي ونظام الصرف من الخدمة واإلكتـوھون فــل، ویمــبدی

زائم في ى لألجور. ثم یعود رجال األعمال ھؤالء لیقیموا الوالئم والعـبدفع الحّد األدن
 شكلیةل ویقدمون خدمات ـوال على األرامــوزعون بعض األمــدنھم، ویــراھم ومــق

غارون رق الریاضیة والنوادي، لیظھروا بمظھر رجال األعمال الذین یـللبلدیات والف
د الشروقي الون لھم في المناسبات وینشدون قصائــي الزجة المجتمع فیغنّ ــعلى كرام
 فقـوا مناـاالت وما أدراكم مــة عنھم المقــالصحاف افقوــمن ـجبّ ویدروءاتھم ـمادحین م

ي مقاالتھم.ــالصحافة وما ھ  

ره م تستثـبان بخیل مستبد بطبعھ ما لاس أّن الرجل أناني جـحســام: صدقوني أیھا الن
ذكائھا الى و مأخوذ بفتنتھا وبھائھا وــة فتجذبھ وھــة جریئــاقلة جمیلة فاتنــرأة عــأم
 رجالكم أصحاب مروءاتق واإلبداع. إذا أردتم ـرم والخلــولة والكــروءة والبطــالم

ّوا نساءكم لیكّن نساًء جــق واإلبــى الخلــدرة علــوبطوالت وذكاء وق میالت داع، ربـ
ّ ات، ربـالت ذكیــات منفتحات عاقــرشیقات فاتن ً ق وھنّ ــ ً ممتنعا ریبات من لیكّن سھال

ّ رب. ربـى قــد بعیدات عنھم علــال على بعــالرج ً كما أشعة ال وھنّ ـ شمس لیكّن تماما
بخیال  ھ والعینین والبشرة حتى إذا أراد الرجل أن یمسك بھا أمسكـجوھجھا یلفح الو

اتھ لیس إال.ــأمنی  

شعوب ل ھو المیزان الصحیح الذي نزن بھ المروءة، والــزان العقــعائشــة: یبقى می
نظمة المون عقولھم بماذا یزنون؟ والجماعات التي سرقت األــالتي صادر الحكام الظ

أقالم  ن، والمثقفون الذین باعــوا ملحامتھم بماذا یخمروــن شھــر عجیــة خمیــاألمنی
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ّحون ویبدعون؟ المروءة  ابداعھم لمن یدفع أكثــر في مزادات علنیة وسریة بماذا یملـ
ً ل، إنھا تـادة أو الندوات أو حفالت الزجــي دور العبــلیست مادة وعظ وإرشاد ف ماما

ً الى فـم دأ من تحتـارسة تبـكما الدیموقراطیة مم وق ــن قاعدة ھرم المجتمع صعودا
ھ حتى ي بنیة الھرم یستنبت أحجار المدماك الذي یلیــرم، وكل مدماك فـالى رأس الھ

التي تنمي  افیةــورات الثقصنع إال في مصنع الثــروءة ال تُ ــة. المــالوصول الى القم
ّ ؤوس اإلرادات الخیـارق وفــبمط تاإلیجابیات وتحطم السلبیا لمروءة رة الشجاعة، اـ

ل وشجاعة وانتماء وعاطفة وشوق لمعانقة المطلق.ــھي كوكتیل عق  

میركا حتى ون التصقنا بصدر أـرفون لماذا نحن المغتربون اللبنانیــل تعــجــورج: ھ
 نملك إال ى أمیركا فقراء معدمین أغبیاء الـاد، وكدنا ننسى وطننا األم. ذھبنا الــاإلتح

میركا ا في أن یكون لنا مكان تحت شمس الكرامة والحریة، أعطتنا أرارنـعزائمنا وق
إصدار مجالت اتنا، سمحت لنا بـاداتنا ودیاناتنا ولغــالیدنا وعــن تقــة التعبیر عــحری

طوني ا أعــالت لنــادة، قــواد ودور عبــى تأسیس جمعیات ونــد وشجعتنا علــوجرائ
ھضكم. ستنھضوني ألستنلي ألخلص لكم، إ ألطوركم، أخلصوا ورونيــألعطیكم، ط

ً وسلوكـن التطــل تمنعكم مــریقكم أیة عراقیــي طــلن أضع ف ً وعمال ً، كلكم ور علما ا
بتي تقدم ائي بالتساوي، من أتى من أوروبا ومن أتى من الشرق، الفرصة في جعــأبن

ستطیع في ، ال یاسة الجمھوریة وانتھاًء بالكونغرسلمن یعطي أمیركا أكثر إبتداًء برئ
حیك ھ، كل واحد یـزه السیاسي إلبنــّز امرأة أو أن یورث مركــل أن یبتــربوعي رج

ً إذا أظھــق ةــل البلدیــھ. إبن عامــاءتھ بیدیــعب اء ـلى العطر القدرة عــد یصبح رئیسا
ً ینــن الرئیس قــادة، وإبــوالقی یكون  رر أني أقبیة المترو إذا قـام فــد یصبح متشردا

ً. أنتم أبن اقیھا، وفي ي إقفال المرأة لســروءة والشھامة فــون المــاء الشرق تظنــعبثیا
ام بالشعائر الدینیة، وفي تقدیم فتات الموائد للیتامى واألرامل.ــالقی  

كریم، تقدم أمیركا ال تقدم للیتامى واألرامل فتات الموائد، بل تقدم لھم فرص العمل ال
ي ــتھم الــأخذوا أماكنــامعات ویـى الجــن أرقــوا مــعلموا ویتخرجروض لیتــلھم الق
اتھم إن ھم رام حقوقھم اإلنسانیة وتساعدھم على تحقیق ذوـدم لھم احتــ، تقونــیستحق

ذا الشرق العتیق.ــل ھــالمروءة یا أھ يــھ ت ھذهأرادوا ذلك. ألیس  
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وموا العقل في كثیر من األحیان، بل لراد فمالمتھم ظلم وتعد ــسلیمان: ال تلوموا األف
لحّر ویفسد راد ویمنعھم من التفكیر اـى األفــرض نفسھ بقسوة علــاعي الذي یفــالجم

رني صدیق ـاطل. أخبــوالب قّ ــن الحــن الصحیح والخطأ بیــى التمییز بیــقدراتھم عل
ً ول العراھد بأم عینھ في شـھ شــد أنــي السویــراقي مثقف یعیش اآلن فــع اق رجاال

س مع ارسون الجنـر وھم یتلذذون بذلك وكأنھم یمــاث الحمیــیمارسون الجنس مع إن
ھا العقل ى خجل ألن تقالیدھم التي صاغــدون أدنــون ذلك بــة، ویفعلــوریات الجنـح

سھم إذا راقي أّن ھؤالء الرجال أنفـال لي ھذا الصدیق العــاعي تستسیغ ذلك وقــالجم
رى رت بعین العاطفة الى رجل من عشیرة أخـن عشیرتھم نظــرأة مــبأن ام أخبروا

ّ استل یع ة نمر جریح وھم یصیحون " ال یسلم الشرف الرفـوا خناجرھم وھجموا ھجمـ
غلقة ى جوانبھ الدم" أما في الحارات والقصور والزوایا المـراق علــمن األذى حتى ی
ثر بكثیر أخرى أو رشف عطر أثدائھا أو أك رأة في تقبیل امرأةـملذذ إبالتعصب أن تت

ا زال ي مـر صبــل ظھـدھا، كذلك أن یمتطي رجــوقوف عنــفلیس مشكلة تستحق ال
ً، ویتناوب مع صدیقھ على اإلمتطاء فلیس ثمــق ة الكبرى لة، ولكن الطامة مشكـاصرا

نفسھ  لھة ركبتیھا أو أن تسّول ـل أو تسمح لھ برؤیــمرأة شعر رأسھا لرجأن تظھر إ
لنعترف  أیھا السادةوم. ـراب أو بــوداء التي تحولھا الى غـاءتھا الســرؤیتھا بغیر عب
زمن الذي ر، الزمن الذي تمتعنا بھ بأقصى درجات المروءة كان الــبالحقیقة وال نكاب

ً العصر الج ي إال وـالراشدین والعصر األم وحات عصرــاھلي " وما فتــسمیناه ظلما
ً لم الق اھلي." وعندما خرجنا من أخالق جاھلیتنا الى أخـروءات العصر الجــتجسیدا

القنا اسي غدونا أصحاب جوار وغلمان وممالیك وخصیان، أصبحت أخــالعصر العب
ا نحن الق أسیاد، أخالق مقعدین ولم تعد أخالق فرسان. وھـد أخــأخالق عبید ولم تع

ألسیاد والفرسان. وم نعیش أخالق العبید ونردد أشعار أخالق اــالی  

مثلك األعلى  روءاتنا فھلـود إلینا مــى جاھلیتنا لتعــول لنعد الــد أن تقــعائشــة: تری
الزھیر ائي وعنترة وعمرو بن كلثوم والملك الضلیل وــاتم الطــن الورد وحــعروة ب
 الحكیم؟



14 
 

افیة عاتیة تنسف ثق حســام: لیتنا نستطیع أن نتمثل بأولئك الناس.. بل لیتنا نقوم بثورة
ألولى، ن العصر العباسي والمملوكي والعثماني ونعود الى جذورنا اـكل ما ورثناه ع

ود كائنات لھا مكانتھا تحت شمس الحریة والكرامة والفروسیة.ــلنع  

وطالما أصحاب  ة،ــولیسیة القمعیــا أسالیبھا البــالما سلطاتنا تسحب علینــصونیـا: ط
لترغیب ام اــزتنا ومناعتنا أمــالما نفقد عــطا قیمھم، وــون علینــالذھب األسود یسحب

ً مع الفكر الــن نسیــرھیب فنحــوالت غیبي وتلك ر الى ھاویة عصر اإلستھالك مترافقا
ھوات یضادد العبثیة القدریة التي تجرد اإلنسان من عقلھ وإرادتھ وتحولھ الى كتلة ش

اإلستھالك. ر في نھمھا باتجاهــبعضھا البعض اآلخ  

تنا وممارسة ن تحقیق إنسانیـي تمنعنا مــوائق التــداء نھضتنا والعــسلیمان: لنحدد أع
مشكلة الي، وــاع المــاع السیاسي، اإلقطــي، اإلقطــاع الدینــمروءاتنا بأربعة: اإلقط

ل معھ كإنسان ى لنتعامل معھا كإنسان ولیس كأنثى وتحریر الذكر لنتعامـاألنث تحریر
ر.ــیس كذكول  

ورة ثقافیة ا األعداء وعرفنا العوائق فھل نملك المروءات لنعلنھا ثـد عرفنــالجمیع: لق
 مدویة ، لنعلنھا ثورة ثقافیة مدویة.
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