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ریب ـھ القــء بور لیستضيــدى، وبكم ینتشر النـذا المنتــصونیـا: بكم تشرق شمس ھ
ار، ومن لھ ـنور وــان فلیبصر األفكار التي تتجسد كلمات من نــن لھ عینــوالبعید، م

ً على شفتي العقــأذن تدى جدلیة إنھ منل والوجدان، ــان فلیسمع صوت الحقیقة مجلجال
 ة معــراع الحریــذب، صــع الكــدق مــراع الصــالم، صــع الظــور مــراع النــص

جسد.ة، وكل ذلك في إطار صراع الحرف مع المعنى وصراع النفس مع الــالعبودی  

ما تمظھر للجمال أین ي، ونفسي العاشقةـحســام: أنا كشاعر حروفي ال تصارع المعان
ّة حالمة وال التــف رَ وَ ال تصارع الَحـ ّة ثــي عیني صبیـ رة، وال ـائوثب في نھدي صبیـ

ّ ــي ردفــأرجح فـــالت اغم ــوي تنــثد األنــن الجســن نفسي وبیــة. بیـة غاضبـي صبیـ
ً، والجسد یعـمتب ً وكماال تبرھا الناطقة ادل، نفسي تعتبره ذروة ما أنتجتھ الطبیعة جماال

 الرسمیة بجمالھ وكمالھ.

ا األم التي یولد ي ثنائیة الجسد والنفس، إنھـدھا الموسیقى تستطیع أن تلغــمیشیل: وح
ر فینبعث ر، ونجمع ما تبعثـؤالف ما تنافــدس، بالموسیقى نـاسق من رحمھا المقــالتن
لب الوحدة إذا ى التعدد في قــد یستطیع أن یفھم معنــاسق وینتشر ویھیمن. ال أحــالتن

.ة موسیقيــثقافكان ال یملك   

جة تجعل ھ وأدیره تنبعث الموسیقى صاخبة مجلــالذي أمتلك رقصـي المــناریمان: ف
ناسق في وتات یظھر، إن كان ثمة تــائم من الشھوات یستیقظ والمختفي من المبكــالن

مومة ھكذا موسیقى فھو تناسق وأنغام مع صراخ األجساد الجائعة الى الشھوات المح
اسق ـتن اسق األرض مع السماء،ـا تناسق األجساد مع النفوس، تنـة. أمواللذات السادی

ً.ـالجسماني مع الروحاني، فھذا م ا لم ألحظھ أبدا  

ّـسلیمان: ال یمكن تخی اد راع األضدـراع أضداد، صــود وموجودات بدون صــل وجـ
التي ظة د ھذا الشيء الطبیعي، في اللحــو الذي یوجــر الشيء الطبیعي ھــي جوھــف
الى التنافر  األضداد اي اللحظة التي تعود فیھـد الشيء، وفـآلف فیھا األضداد یوجــتت

عھا، وھذا ي وسط حلبة صراــآلف األضداد فــول. إنھا قصة تــیختفي الشيء أو یتح
ً ھو ثـمیشیل. فاللحن الجمی ھاسق الذي تحدثت عنـو التنــآلف ھــالت مرة تناسق ل مثال

ف یعطي ادة مع القصیرة الناعمة مع المتوسطة المخملیة، فالتآلـة الحـلام الطویــاألنغ
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ّحن وحدت ً ینبعث، و ن للوھلة األولى أنّ ـاعھ. أنت تظـھ وإیقــللـ ً واحدا لكنك ھناك نغما
ً متضادة متصارعة تآلفت فيــم الموسیقى وجدت أنغــإذا عرفت أسرار عل لحظة  اما

ل.ــن الجمیــالمتضادات ھذا اللحآلف بین ــنتج ھذا التمعینة فأ  

آلفة بنفس ن أربع طبائع متضادة متــرف ان الجسد البشري مركب مــصونیا: كلنا یع
الحرارة  رارة والبرودة متضادتان، والرطوبة والیبوسة متضادتان، ولكنـالوقت، الح
التي  واحدةآلفتان وكذلك الرطوبة والبرودة. والجسد وحدة لھا بصمتھا الـوالیبوسة مت

 تمیزھا عن غیرھا من األجساد.

ً أنّ  عة أو ي توازن ھذه الطبائع األربــي فــصحة الجسد ھ حســام: وكلنا یعرف أیضا
تالل خبدایة المرض ھو في بدایة ا ّد ممكن. وأنّ ــالى أقصى ح ــن التوازناقترابھا م

ان معنى ذلك ع كوازن، حتى إذا وصلنا الى ما یعرف بالتنافر التام بین الطبائـھذا الت
 إنحالل تركیبة الجسد وھذا ما یعرف بالموت.

ً، فالذكاءـائع لیست موجـال أن ھذه الطبــمیشیل: ومن ق واإلبداع  ودة في النفس أیضا
ٌع ـفھو طب ٌع بارد، أما التواضعــن طبــي الیقیــرار فـار، والطمأنینة واإلستقــٌع حـطب

توازن  طبٌع یابس. وسالمة النفس ھي فياد والثبوت على موقف واحد ـرطب، والعن
ً، ومرضھا ھــھذه الطب فس الل ھذا التوازن، وطبائع النــختــي او فــائع داخلھا أیضا

نى بالتنافر بین الجسد ینحّل ویف تتماھى مع طبائع الجسد، ولكن الفرق بین اإلثنین أنّ 
ر.ــود الدھــائع، أما النفس فتبقى خالدة خلــھذه الطب  

كبات ن الطبائع األربعة ولذلك ھو كیان مركب، وكل المرـد مــ: الجسد متواجسلیمان
تي ركبت ھ الى العناصر الـن تتحلل فیــال زمن تركیبھا أو قصر سیأتي زمــمھما ط

ائع ــالطب نــول دائم، أما النفس فھي لیست مركبة مــي عملیة تحــمنھا، فالمركبات ف
 ةابلي، وألنھا جوھر بسیط روحاني فھي غیر قر بسیط روحانـل ھي جوھـاألربعة ب

النفس ال  ي أنّ ــن ھذا ال یعنــى. ولكــلل وال تفنــاء، ألن البسائط ال تتحــللتحلل والفن
على الشيء  ركتھا لإلقبالتحتوي على قوة الطبائع األربعة، فالحرارة فیھا ھي في ح

ــدھ، والسبب الرئیسي الذي ولـاد عنــأو اإلبتع ّ ھو حبھا  ر النفسـي جوھــالحرارة ف ـ
ة ــشقیة عــرارة فیھا شوقیــدعھا، فالحــى مبــا لإلنجذاب الـوعشقھا لمبدعھا، وشوقھ
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ً ماوی ً ــولیست طبعا ة مبدعھا ستقرارھا في معرف، والبرودة في النفس ھي سكونھا واا
ولد من األضداد تتد، ألن ــرارة العشق والوجــھ حــي یقینھا الذي ولدتــواإلطمئنان ف

یقین فولدا اعل األضداد مع بعضھا فحرارة الحب تفاعلت مع برودة الـبعضھا، ثم تتف
وار ـن أنــم ل ما یشرق علیھاــل بھ النفس ذاتھا وتعقــور العقالني الذي تعقــوة النــق

رودة ور تغلب حرارة الحب على بـي قوة النــر الموجودات، وفــل سائــمبدعھا وتعق
و المعارف وینمو ون التواضع وبھ تنمـولد سكــة فیتــاعل األضداد ثانیــقین، ثم تتفالی

اعي الخیرة من ال على الفضائل والبدیھیات العقالنیة والبراھین المنطقیة والمسـاإلقب
ب. معنى تسامح وعطاء ورغبة بالعمل واإلنتاج، وفیھ تغلب برودة الیقین حرارة الح

ركب منھا ي النفس ھي قوى لجوھر النفس ولیست عناصر تتـائع فــالطب كل ذلك أنّ 
ھا النصف ة وغاب عنــي أفكارھا نصف الحقیقــول أصابت میشیل فــولھذا نقالنفس.

ر.ــاآلخ  

ً نفسي ال تعترف إال بطبیعتین فقط، حرارة الشوقــحســام: أن في اإلنجذاب  ا شخصیا
احیھ. أما الجمال والسكون تحت جن رودة الیقین في اإلطمئنان الى ذلكبالى الجمال و

كلھا تولد منھ طبٌع آخر، و رج، كلما تھادى طبعٌ ــعھ وال حــن طبائــث عدّ ـجسدي فح
ملكتھم ذات الجمال المحجورة عن أعین الناس الذین مـك باتجاه مائدة ملائع تتحرّ ــطب

مان.ل ناریــل الدنیا مثــالمكشوفة على أمثالي وأصدقاء أھذه الدنیا ــن ھــلیست م  

إلطالق. دل العقیم، بل ال أتعبھ بأي جدل على اــناریمان: أنا ال أتعب رأسي بھذا الج
ً، ھذا مــرائزي أیضــري وبغـــاسیسي بمشاعــي أعیش بأحـإن رواد  نــھ مــا تعلمتــا

ة، وفي بعض م بلغة الجسد وما یختزنھ من مواد كبریتیة ملتھبـمرقصي، الجمیع یتكل
ً ن نظرات شاردة وأطیاف حزینة ووجوه شاحبة. إني أراقب األجساد جیـاألحیان م دا

ى البعید، ة لتطیر فیھا الــن أجنحــومة مــدو كـد وتغــم تھمــرق ثــكیف تلتھب وتحت
رق فیھا حول اآلسنة لتغة والوـة اللزجــى العتمة والرطوبــي تنجذب الــواألجساد الت
قلھا وة أنوار عــق وقــا اإللھي وعشقھا للمطلــحبھ رارةــوس وحــما النفوتستریح، أ

ً ال فــومعارفھ وعرفاناتھا وشطحاتھا ولمعاتھا فھذا ما لم ألحظھ أب وال في  ي نفسيـدا
 أنفس رواد مرقصي.
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، فمن حــصونیا: أعط م ً ـونالجسد علینا أن نص قّ ــا لقیصر لقیصر وما   ھ نظیفا
ً خ ً مــمھذبا ً كالسھم الــلشحم واللحم، رشیقن فضالت اــالیا ى ــق الالــر لإلنطــضاحا

 أكل والمشرب والجنسـن ملذات المــرمھ مــالجسد علینا أال نح قّ ــن حــى، مــاألعل
لك أن ل ذـن كــوانین الطبیعة، واألھم مــي ذلك قــراحة واإلستحمام مستلھمین فــوال

واجباتھ التي لھ األلم وتمنعھ من القیام بن الجراثیم والفایروسات التي تسبب ــنحمیھ م
لمعرفة كتساب اا أن نجعلھا تتمتع بملذات اـالنفس علین قّ ــن حــن أجلھا. ومــد مــوج

ل الكلي ـع العقواصل مــة والتنعم بالتــن الحقیقة والتمتع بممارسة العدالــوالتفتیش ع
لج منھ الذي ھو الباب الذي تالم بشطریھ العاقل وغیر العاقل، وـر شؤون ھذا العــمدب

وع كل ــنبو یــواصل مع هللا وتذوق حالوة العشق اإللھي الذي ھــالنفس اإلنسانیة للت
تمظھراتھ. تقلبت شوق وكل عشق مھما  

ً كالسھم الــد رشیقـون الجســمیشیل: وكیف یك لى إال ــعى األــالق الــر لإلنطــضاحا
ل علم عرف إال من خالٌب منھا؟ والتناسب ال یُ و مركـن األضداد الذي ھــبالتناسب بی

ً یعــالموسیقى فلكي یك ً موسیقیا ً یجب أن یكون لحنا زف على أوتار ون الجسد متناسبا
ناغم بین اة في ذلك الجسد أن یوازن ویـوة الحیــائع وعلى المایسترو الذي ھو قــالطب

ـائع لیولــھذه الطب ّ د التناسب.ـ  

ي ھذا والنفس شيٌء آخر؟ طالما سألت نفس الحیاة في الجسد شيءٌ وة ــل قــھحســام: 
م قوة الحیاة تموت بموت الجسد، ومن جھة أخرى أعل ن جھة أعلم أنّ ـالسؤال، فأنا م

العالقة  ني ال أعلم ما ھيكلــاء. ول للفنــر قابــاني بسیط غیــر روحــالنفس جوھ أنّ 
فصالن، د، أم شیئان منــا شيٌء واحــل ھمــاة وبین النفس، ھــوة الحیــبالضبط بین ق

ن اإلثنین.ــد إتحاد كونفدرالي بیــأم یوج  

ندي وة أصبح من حقي أن أتدخل ألن الجـدأ القــى مبــر الــیوسف: عندما وصل األم
لبشریة، إنھ ضبیة في النفس اـوى الغل القـات السنین یمثــال أفالطون منذ مئــوكما ق
الغیرة  ونــى األرض والمجتمع، وتكــاء الــاطفة یكون اإلنتمــالعة وبــة الدولــعاطف

ً أعتقد أّن اـوالحمیة ف لنفس ي الدفاع عن كرامة األرض وكرامة المجتمع. أنا شخصیا
ھا كمیة ھي قوة الحیاة وال شيء إال قوة الحیاة. وكلنا یعلم أّن القوة طاقة وأّن الطاقة ل

ً كما المــاس بھا تمــتق لى ادة اــادة والمــى مــاقة الــل الطــھ یمكن تحویــادة، وأنــاما
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لجسد في دلیة بین النفس والجسد، فمادة اـّر العالقة الجــو ســالي ھذا ھــة، وبالتــطاق
الجسد  اك توحد ووحدة بینــالي ھنــادة جسدیة، وبالتــى مــول الــظروف معینة تتح

ائیة.ــد أي ثنــوالنفس وال یوج  

ً ــف إال جھ ال یكشــوان، ولكنــات والحیــذا الكالم صحیح بالنسبة للنبــیمان: ھسل زءا
ً م ان ھي ما أطلق ن الحقیقة بالنسبة الى اإلنسان. قوة الحیاة في النبات والحیوــبسیطا
ً ــعلیھ مج وبالنفس  وع،ــاء النــولد وبقــن النمو والتــاتیة المسؤولة عــبالنفس النب ازا

یتھا عن الحركة اتیة وتزید علیھا في مسؤولــي تشمل نشاط النفس النبــوانیة التــالحی
دى ى مــل الــور والتخیــحساس والشعالخمس ونشاطات اإل واســل الحــوضبط عم

ان ، وتعلم بعض الحركات واألعمال الى مدى محدود. أما الكائن العاقل اإلنسدودـحم
المسؤولة  ى ھي النفس الحیوانیة وھيــفس األولدة. النــفھناك نفسان ولیس نفس واح

خدمتھ وم بـل الحواس الخمس وجمیع آالت الجسد التي تقــمــولد وعو والتــن النمــع
ي في بقیة ھ وھذه النفس الحیوانیة في اإلنسان متطورة أكثر مما ھــوتحافظ على بقائ

نتجتھ ن حّي أـل كائــكمو أــالجسد اإلنساني ھ و أنّ ــوات وذلك لسبب بسیط وھــالحی
جعلھا تصل  الطبیعة، ولذلك فنفسھ الحیوانیة ھي أكمل النفوس الحیوانیة، األمر الذي

وتخیل  ان الصناعات ومن حفظ المعلوماتــي نشاطاتھا الى تمكین اإلنسان من إتقــف
الخمس اس ام أو األشیاء التي تركبت من الصور التي إلتقطتھا الحوـاألوھ من الكثیر

ھي غیر وانیة تموت بموت الجسد وـي الحس المشترك. وھذه النفس الحیــزنتھا فوخ
لتي یملكھا وة الحیاة في الجسد. أما النفس الحقیقیة اــن قــر مــالدة ألنھا لیست أكثــخ

ن نور هللا اقلة، وھي قبٌس مـول النفس العــاطقة، واألصح القــاإلنسان فھي النفس الن
ة للتالشي ة بحیاة هللا غیر القابلـدة ومسؤولة. حیــرة مریــة حــعاقلة ــالشعشعاني حی

النور اإللھي  ل ما یفیض علیھا منـل ذاتھا وتعقــاقلة بعلم هللا فھي تعقــاء، وعــوالفن
زمان ــلھ الذي یحیط باــم بعلمــرة ألن هللا یعلــي حــر الموجودات، وھــل سائــوتعق

ت" وھذا الحریة یسقط مبدأ العقل وتغدو النفس مجرد "روبو ھ بدون مبدأــوالمكان أن
عي ھ وتمكینھ من الســل خدمتــود من أجــد الوجــده هللا لإلنسان الذي أوجــما ال یری

ر الشوق تثم ى كمالھ، وأوجد اإلنسان من أجل معرفتھ تلك المعرفة التيــللوصول ال
ذة ال ــي لــاع بلذة ذلك اإلنجذاب، وھــى هللا واإلستمتــلإلنجذاب ال والوجــد والحب 
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ل ــائة والفضــومات اإللھیــذة إدراك المعلــة ألنھا لــذات عادیـن قیاسھا بأي ملـــیمك
ن والمكان.البرھانیة والكلیات المجردة والبدیھیات المنطقیة التي ال یحیط بھا الزما  

ع ادي مــي والمــزئي مع الكلــدود مع الالمحدود والجـاطع المحــدما یتقــعنحســام: 
تقاطع  رد، أنا أفھم ذلك ألني أعیشھ في بعض تجاربي الشعریة، أعیش إحساسـالمج
اھدیھا ــون اــي شفتیھــة وفــي صبیــي عینــذي أراه وأتحسسھ فـي الــال الجزئــالجم

حواسي  نـة عـــا غریبـر بأنھــاسة أشعــي الذي أتحسسھ بحــال الكلــوساقیھا، بالجم
 ي لحظات نادرة، لحظاتـّي وھي ال تمارس عملھا إال فــودة فــالخمس، ولكنھا موج

ً مــأك ة منحازة أو إنتماء ـزوة أو عاطفــوة أو نــة أو شھــن أي رغبــون فیھا محررا
دود.ـمح  

ھو یموت وت بنفس الوقت، فــوت وال یمــاإلنسان یم ي أنّ ــصونیا: كالم سلیمان یعن
ائع ــن الطبــا مـد تركبــوانیة قــوانیة وذلك ألن جسده ونفسھ الحیــونفسھ الحیبجسده 
ل ـوك مھاالطبائع األربعة ویضبط نظا ن طبع الھیولي الخامس الذي یمدّ ـة ومــاألربع

التي  ول مھما طال بھ الزمن. وال یموت بنفسھ العاقلةــوت والتحــمركب مصیره الم
ب جدیدة سد آخر مولود لتوه لتمارس حیاة أخرى بتجارتنتقل عند موت الجسد الى ج

ل ذلك ي ظروف جدیدة ومجتمعات جدیدة ومفاھیم جدیدة وكــد فــوبعقل مكتسب جدی
ود هللا.ــالدة بخلــور هللا خــالنفس العاقلة قبٌس من ن لسبب بسیط أنّ   

ً للموسیقى ھــن وضع سلمــمیشیل: أول م من علم ك اغورس الذي استنبط ذلــو فیثــا
ألرض الفلك المحیط وحتى كوكب اون إبتداًء من ــال بوحدة الكــو الذي قــالعدد، وھ

ضبط نظام وانین العقل الكلي تـال أّن قــائع األربعة واإلستقصات األربعة، وقــوالطب
 ھذا الكون من رأس الھرم حتى قاعدتھ وأّن لكل شيء سبب یتبع سببھ.

ً یـالكون غائ اًء على ذلك یصبحــیوسف: وبن وھذا  نة،ل تحقیق غایة معیـوجد من أج ا
ي الفراغ ما ال أقر بھ وأعترف، فالكون وجد بالصدفة من تالحم الذرات التي تسبح ف

ي ــبح فى ذرات تســن أال تتالحم وتبقــن الممكــروف معینة وكان مـي ظــر فــالكبی
ً أوجدتھا التفاعال بائع وكان ت بین الذرات والطالفراغ، والحیاة وجدت بالصدفة أیضا

ة ـدفاصمي، وبما أن الــاعل، ولذلك علینا أن نتقبل األمور كما ھــن الممكن أال تتفــم
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در ممكن ـأقصى قــودنا فنتمتع بــل وجــا أن نستغــن علینـودوأوجدتنا كما نحن موج
ود. وبما ة قبل أن یخفینا الموت عن ھذا الوجـونشرب كأس اللذة والسعادة حتى الثمال

رزاق ال واألــاء المــقتنرب والجنس واـأكل والمشــي المــا ھــاللذات التي تسعدن أنّ 
صبح حفنة رح عظیم قبل أن نـوإنجاب األطفال والسعي الى الرئاسة، فلنفعل ذلك وبف

 من تراب.

تھا، فإذا ن تداعیاــاف مــرارة نفسي أخــي قــھذه إستنتاجات أحبھا ولكني ف ناریمان:
أن یتحول  ن الملذات قبلـدر ممكن مــاإلنسان یجب أن یمتع نفسھ بأكبر ق اعتبرنا أنّ 

ي ــم ھدھــذات عنــى الملــولون أّن أقصـــاس یقــأتي أنــد یــراب، فقــة تــى حفنــال
ى اآلخرین ـالسلطة، والسلطة كما عرفناھا في ھذا الشرق العتیق لیست إال التسلط عل

ي یا ــر اإلستغالل والمھانة. واسمح لــوحریاتھم ووضعھم تحت نیبمصادرة عقولھم 
سلطة في أكثر ول لك أنكم أنتم معشر العسكریین قد اقتنصتم الــصدیقي یوسف أن أق

ً وكانت حجتكم الدفذا الشرق اــبلدان ھ سات ة األرض والمقدــن كرامــاع عــغتصابا
ات، كل ما ایــاألدمغة باألكاذیب والدعن ذلك إال غسل ــالمستباحة ولكنكم لم تفعلوا م

تات" ال رة مسؤولة الى "روبوــن مخلوقات عاقلة حــفعلتموه ھو أنكم حولتم البشر م
زودكم اج وفقاسات تــي، إنھا ماكینات إنتــل وال أّي إحساس أخالقــحیاة فیھا وال عق

الق ــس أخد ولیـالق عبیــالق المجتمع بأكملھ أخــد حتى أصبحت أخـال العبیـباألطف
اد.ــأسی  

التي ال  ا صدیقتنا ناریمان ، وأظنھ خرج عن غیر قصد منك أنتـھ یا قلتـــمیشیل: م
أي ذریعة  فال یجوز للسلطة تحت قّ ــح ولٌ ــتؤمنین إال بما یملیھ علیك الجسد، ھو ق 

ً یجب أدي العسكر ألنھم قوة غضبیة ولیسوا قوة عقلیة، السلطة أیـأن تقع في أی ال ضا
ً الربح واالتقع في أیدي التجار ألنھم قوة غریزی متاع بذلك بأي ستة نفعیة غایتھا دائما

ً معنى ـمع ل والحدســن یدركون بالعقــالء الذیــون للعقــوسیلة، السلطة یجب أن تك ا
رائح إنتاجھ، تنیاتھ وشات المجتمع واــن جمیع طبقــاسق بیــاغم والتنــوازن والتنــالت

رأة.ــل والمــن الرجــوازن بیــاغم والتــن كل ذلك التنــم مــواألھ  

الح ن الضرورة أن تكون ملذات اإلنسان وطموحاتھ على حساب مصـلیس میوسف: 
یع، ات الجمــوازن بین مصالح الجمیع وكرامــا یمكن أن نــرین وكراماتھم، ھنــاآلخ
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ً ال أع ة ـوقراطیة الدیمــمة الرأسمالیـم ذلك، فال األنظــرف كیف یتــولكن أنا شخصیا
عل ذلك، ادیة استطاعت أن تفـة المــل ذلك، وال األنظمة اإلشتراكیــاستطاعت أن تفع

أكثر من  ة. ضمن ھذا الواقع، العدالة لیستــي لھا خلفیات دینیــحتى وال األنظمة الت
ن خیالیواء الرن المثالیین، ورندح بھ الشعـاھھ مــون وأشبــھ أفالطـل حلم بــحلم جمی

 قصائدھم ومشوقاتھم.

ة للحیاة ــیایة حتمــوت نھــر المــول أنا إنسان واقعي أعتبــد أن تقــصونیا: كأنك تری
ات حول دم، وكل ما نسجتھ األدیان والفلسفات واألدبیـد إال العــوت ال یوجــوبعد الم

یاح الواقع لفح رة ال تثبت تحت ــر من خیوط عنكبوتیة واھیــھذا الموضوع لیس أكث
 وعواصفھ.

ت تسبح وـالدة ال تمــالنفس خ اول أن أقنع نفسي بمسألة أنّ ــناریمان: بصراحة أنا أح
ي ـتعیش ف النفس وم دینونتھا، ولكني ال أفھم كیف أنّ ــي الفضاء الرحب منتظرة یــف

ً معــالجسد أع آالف  ن الجسدــزلة عـي الفضاء الرحب منعــر فــدودات ثم تنتظـواما
ى تلك ـب علوم دینونتھا لتتحاســي یــى یأتــل ملیاراتھا حتــاألعوام وربما مالیینھا ب

وام.ــي الجسد وما فعلتھ في تلك األعــل التي عاشتھا فــوام القالئــاألع  

في  رتھانة الجسد أعوام قھر واــوام المعدودات برفقــحســام: وربما كانت تلك األع
دوى، أو ة أو في كنف أسرة مریضة یأكل أفرادھا التلوث والعكنف أسرة فقیرة معدم

ھم. وھنا ن ذواتــر أنفسھم والتعبیر عــرادھا من تطویــالمة منعت أفــأسرة مستبدة ظ
في حقول  ور ذواتھا وترتقيــول ھل أعطیت الفرص العادلة لكل النفوس لكي تطــنق

ھر فرصة ستبداد والقوالفقر واال الجوعل ترك لھا ــرفان والمسلك، وھــالمعرفة والع
نوار هللا ستقبال أادرة على اــون قــواھرھا لتكــل جــا فتصقـى ذواتھــل علــلكي تعم

ال ـالفع صـرل الكلي الفـــل أعطیت لھا الفرص لتتواصل مع العقــالشعشعانیة، أو ھ
ات ــة والكلیــالمنطقیرھانیة والبدیھیات ــل البــة الفضائـذات معرفــى ملــوتتعرف ال

لت سلیمان في ھذا الموضوع، ولكني ما ز المجردة. كل ھذا یجعلني أعود الى أقوال
د من التوضیح.ــالى مزی أراھا غامضة وتحتاج  
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د ـق ود إال بموجودــذا الوجــور ھــن تصــھ ال یمكــة أنــل بساطــر بكــاألم سلیمان:
ا كل وانین تنضبط فیھـى قــاًء علــود بنــد الوجــأوجد ــد قــذا الموجـده، وأّن ھــأوج

ً علــالموجودات، وإال لج ً من ر یبني قصــى شاطيء بحــاز لنا أن نتصوره طفال ورا
ة ـث، وغاین العبــود لیھدمھا ال لشيء إال لیتسلى ویعبث، وحاشا هللا مــالرمال ثم یع

ً یحوي كل أسي بالطبع اإلنسان الذي جعل هللا ــود ھــھذا الوج ً صغیرا رار منھ عالما
ــاطقة الحیــفس النـن هللا النــھ مــر، ففیـــالم األكبــالع ّ ة ــة المسؤولرّ ـــة الحــة العاقلـ

س النسب رام والكواكب والطبائع واإلستقصات وذلك بنفــھ من األجــة، وفیـاألخالقی
ون الرحیب.ــي ھذا الكــویة الموجودة فــالمئ  

ً وب ناریمان: ً وفحما ً وحدیدا ً وفضة ونحاسا ً ھل كالمك یعني أّن في اإلنسان ذھبا تروال
ً بقدر ما في ھذا الكوكب األرض وحسب النسب المئوی ً وھواًء وماًء وترابا ة؟ونارا  

ً فما علیك إال أ ھ أخصائیـوـر طبیعي یعرفــسلیمان: ھذا أم ن تسألیھم المختبرات جیدا
افي.ـواب الشــلتأخذي الج  

ھم ـار تلتــنة بــاسبات معینــي منــار یا صدیقتنا ناریمان، أال تشعرین فــــام: والنحس
ً بین أضلعك وتقذف حممھا في دم شرایینك. أول البــك وتفأحشاء ارحة عندما ح لھیبا

ان ـقذفك تلشاب الممشوق األسمر رأیت عینیي مرقصك وكان برفقتك ذلك اــزرتك ف
ً، والشرر یتطایـحمم التحیة  ك حتى إني تجنبت إلقاءـاث نھدیــمنھما، وسمعت لھر ــا

، ولكني تمنیت أن أكــعلیك أو اإلقت ً ل لذلك ـلبدیون اــراب منك كي ال تظنیني متطفال
ي.ــالشاب الوسیم بكل ذرة في كیان  

ات ــشوقد ومــاء بأوھامكم لتنسجوا منھا قصائــرون األشیــم الشعراء تــناریمان: أنت
مون.بھا أحاسیس الناس وشھواتھم، إنكم الضالون الذین في كل واد یھی رونــتثی  

ً مع حـمیشیل: إذا كان لھ ة فھذا رارة نفسھا الروحانیـاث نھدیھا وشرر عینیھا متناغما
ً أغبط ناریمان على ذلك إذا كانت ق ً وــشيٌء جمیل، وأنا شخصیا أعتبره د عاشتھ فعال

ج ــر وال ینتــبیة، والحاالت اإلیجابیة ینتج عنھا الخیحالًة إیجابیة وال أعتبره حالًة سل
ّر.ــعنھا الش  
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رارة ـح ة معــرارة النفس العاقلــاطع حــن ذلك فعندما تتقــسلیمان: الموضوع أدق م
في لحظة  ر ھذا التقاطع حالة واقعیة، فإذا استطاعت حرارة النفس العاقلةــالجسد یثم

ق وإبداع إلیھا أثمر التقاطع شرارة عبقریة ولمعة خلالتقاطع أن تجذب حرارة الجسد 
د ة السھرودي وأبي یزیــى طریقــان علــد وھیمــة أو ومضة وجــة صوفیــأو شطح

ارة رـذب حــاطع أن تجــي لحظة التقــرارة الجسد فــالبسطامي. أما إذا استطاعت ح
ً أو ھــرة شبقــاقلة إلیھا كانت الثمــالنفس الع ً جنسیا ً أو حمــا ً عاطفیا ًة غضبیة اسـوسا

ً الى شھوة أو الى قتال أو الى تعدّ اح الكیان برمتھ لتترجم اـتجت تصاب وما غوا ندفاعا
ابھ ذلك.ــش  

الحیاة ول حرارة قوة الحیاة في الجسد، فــل أقــرارة الجسد بــول حــأنا ال أقیوسف: 
ــركة تولــركة والحــح ّ شرب المنشتھي ملذات المأكل و رارة، بقوة الحیاة نحنـد الحـ

ً، ونشتھي كذلك العمران والحــق ومراقصة النساء ومداعبتھنّ  ً وفعال التملك رث وـوال
بح تلك واعھ، ونحاول أن نحطم كل الحواجز التي تعترض شھواتنا عندما تصـبكل أن

امحة.ــالشھوات ج  

ً بطریقة ال واعیة شعي أحضان المرأة ھو ـاء فــن ذلك أّن اإلرتمــصونیا: أفھم م ورا
ً وھلعــاد خــن اإلرتعــل عــد الرجــان یبعــباألم ً من الموت،وكذلك إقتناءــوفا المال  ا

ة ال والعمران والسلطة لیس إال محاولــري وراء المــواألرزاق، فھل صحیح أّن الج
ً لوجــوت وجھــتجنب اإللتقاء بشبح الم ھ؟ــا  

لتفاعل ارات جدیدة لـر إطــل ونبتكــي العمــانى فــتفوالجنس ون ارس الحبّ ــل نمــھ
ح الموت ي نشغل أنفسنا عن مالقاة شبـان أو لكــجتماعي كل ذلك لكي نشعر باألماال

ً لوج ھ؟ــوجھا  

 و وجٌھ من الحقیقة، أما وجھھا اآلخر فھو ھربـھ یوسف ھـد أّن ما قالــمیشیل: أعتق
ابھ، ال والسلطة وما شـرب والجنس والمــأكل والمشــھ باتجاه المــن ذاتــان مــاإلنس

بخالد،  اإلنسان یخاف أن یواجھ نفسھ ألن المواجھة معناھا أّن معرفتھ بأنھ فان ولیس
ضمانة  وت وقد تكون النھایة بعد لحظات، فال أحد یملكـایة ھي المــمعرفتھ بأّن النھ
تھ على وق فان وعدم قدرـمخل ھ بأنھــد. إكتشاف اإلنسان لذاتــوم غــأن یعیش حتى ی
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الملكیة ى الملذات، أو تجعلھ یتوھم أّن المال وــرب الــاء، تجعلھ یھــرة الفنــتحمل فك
ل.ــر مباشر لھ وكل ذلك أكاذیب وأباطیــود غیــوالسلطة ھي خل  

تمییز بین ة البیكار، كل ھذا التخبط سببھ عدم الــى نقطــرة الــادت الدائــسلیمان: وع
ً كما اج الطبائع األربــوت الجسد ألنھا نتــوت بمــي تمــوانیة التــفس الحیالن عة تماما

عور وة الحیاة في اإلنسان، وھي المسؤولة عن الشـي ما یسمیھا یوسف قــالجسد، وھ
ة ال عالقة ریـوانین جبــؤون الجسد بقــر شــواإلحساس واللذة أو األلم، فھي التي تدب

ھي التي یجب لة في اإلنسان السوي فــأما النفس العاقؤولیتھ بھا. ل بحریتھ ومســللعق
س الحیوانیة مع ود الجسد ونفسھ الحیوانیة لكي تتناغم طبائع الجسد وطبائع النفـأن تق

ي اإلنسان، ول أّن هللا والطبیعة یتقاطعان فـــر أقــس. بمعنى آخـائعھا ولیس العكــطب
الوعي  ي جوھره خواص هللا فيـزن فــور هللا مختــن نــي قبٌس مــاقلة ھــفنفسھ الع

وھر روءة، وھذه النفس العاقلة جــة والمـة والعفـر والشرف والعدالــة والخیــوالحری
و نتاج ــة ھوانیــھ النفس الحیــر شؤونــالد، وجسد اإلنسان الذي تدبــنوراني بسیط خ

ة من النار و معادلة مركبـولي أي ھـة التي تغذیھا الھیــائع األربعــاإلستقصات والطب
طوبة راب، ونفسھ الحیوانیة مركبة من الحرارة والبرودة والرـاء والتــواء والمــوالھ

ً الھیولي. ندما تستطیع وانیة عـل اإلنسان الى الطبیعة الحیــیمی والیبوسة تغذیھا جمیعا
میل اإلنسان وبالعكس ی اقلة وتجعلھا خادمة لھا،ــوانیة أن تقھر النفس العــالنفس الحی

یوانیة وتسخر ر النفس الحـاقلة أن تقھــة عندما تستطیع نفسھ العــى الطبیعة اإللھیــال
واھا لخدمتھا.ــق  

حس بھا رعدة التي نـل تلك الــرح واإلسھاب ال یستطیع أن یزیـذا الشــصونیا: كل ھ
ً اك موتـعندما نتذكر أّن ھن یة الموت رغم أنھ ظاھرة حیات، أو عندما نفكر في ماھیة ـا

وم.ــنراھا ونعیشھا كل ی  

نوا في عمارة ن فكرة الموت بأن ابتكروا فّن التحنیط وتفنــراعنة مــمیشیل: ھرب الف
ة أخرى ود إلیھا الروح مرــأملین أن تعـوز الى جانب الجثث متــز الكنــر وكنــالمقاب

د.ـاتي من جدیــلتستأنف نشاطھا الحی  
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ً وغــي حیــم ألحظ فناریمان: ل ً مكلفا ن نسّخر الي الثمن مثل ھذا السخف، أـاتي سخفا
ً أخرى لتحنیط جثة، ثم نضحي ب ثروات ھائلة آالف الناس لبناء مقبرة، ثم نسّخر آالفا

أنا ال أفھم  وح ستعود إلیھا لتمارس الحیاة من جدید.رور بحجة أّن الـي القبــلندفنھا ف
رغون جثث تھم في فن العمارة والتحنیط كیف أنھم یفسخف أولئك الناس رغم عبقری

عودة فرغون جمجمة الرأس من الدماغ، ثم یتأملون بیاھم من جمیع محتویاتھا وــموت
مارس د أن أفترض أّن الروح عادت الى الجثة المحنطة فكیف ستــأری روح إلیھا؟ــال

أن ھة عباقرة من جارغة من جمیع محتویاتھا، كیف یمكن ألناس ــة فــحیاتھا في جث
رى.ــانین سخفاء من جھة أخــیكونوا مج  

السخفاء.  راعنة فكلنا بطریقة أو بأخرى أسخفـن سخف الفــصونیا: لماذا تعجبین م
ً أخلوم أي إنسان لماذا تتزوج وتؤسس أسرة سیجیبك كي أنجب أطـلو سألت الی ّ فاال د ـ

و دقق في ھذا الشخص نفسھ للود عبر نفسي. ولكن ـعبرھم طالما أني ال أستطیع الخ
ً، ألن أوالدنا یملكوــد ما یقــواھرھا، لوجــى ظــا علــور ولم یأخذھــاألم ن ولھ سخفا

ً غیر عقولنا وأحـد ونفس غیــبصمات عین وی اسیس غیر ر بصماتنا، ویملكون عقوال
ً أحاسیسنا، وبالتالي ھم كیانات متكاملة مستقلة حرة وإن كنا نحن السبب ب في  یولوجیا

ة وحدھا ولھ سلیمان بأن النفس العاقلـى ما یقــل الــأنا أمیل كل ذلك ــإنجابھم. من أج
ّ وت ونحن نخلـالتي ال تعرف الم الخالدة تنا الذاتیة د عبرھا ألنھا ھي التي تعطینا ھویـ

ر األزمنة واألمكنة الى ما ال نھایة.ــھي أنانا التي ترافقنا عب  

 ً قة، وما فعلناه فنحن غیر قادرین على تذكر حیواتنا الساب یوسف: لو سلمنا بذلك جدال
ن علم ومعرفة.ــوات، وما اكتسبناه مـفي تلك الحی  

ـــاتھا ئیومھا وجزـــالھا وعلـــاصیل أعمــا تفــل معھــاقلة ال تنقــس العــسلیمان: النف
ً ــإال ن المحسوسة ئیات زـرد ھذه الجــاس علیھ، ولكنھا تجــواذ ال یقــادر شــوالن ،ادرا

رب لك ولھا الى كلیات مجردة وتنقل معھا ماھیة تلك الكلیات. سأضــالمحسوسة وتح
ً على ذلك. نفسك العاق ن من أعمال ھ في حیاتك الحالیة اآلـل ما قمت بــلة ال تنقــمثال

غ دسمة رع بمبالـوتقدیم منح دراسیة، وتب ىاجین ومساعدة مرضــكریمة كعطاء محت
سماء أشخاصھا اصیل تلك األعمال بأـن تتذكر تفــاقلة لــسانیة. نفسك العلمؤسسات إن

لیة انھا وزمانھا، ولكنھا تنقل معھا مفھوم الكرم والعطاء وملذات ھذا المفھوم ككـومك
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ّ ى الحیوات الالحقة، فیولـمجردة ال ً د ذلك في نفسك مفھومــ ً للكرم أكثر نض ا ً وعمقا جا
ن الذین لم یقوموا بمثل أعمالك.ـخریوس اآلــو في نفــودقة مما ھ  

ً بالســمعنى ذلك أّن مفھوم الك ً مجوھرا ً دقیقا ً عمیقا عادة في رم والعطاء یصبح مفھوما
ك الالحقة رم في حیاتــوة، حتى إذا قمت بعمل لھ صفة الكــر نفسك العاقلة بالقــجوھ

ً بالفعــوة وبــود بالقــرك ھذا الموجــتح د في اإلنسان الذي ال یوجل. أما ـرز موجودا
ً للكرم والعطــجوھ ً وعمیقا ً واضحا ھ السابقة اء فألنھ في حیواتـر نفسھ العاقلة مفھوما

ً كریمة معطاءة، فمھما مّر معھ من أحداث في حیاتھ الالحقة ال ی ستیقظ لم یفعل أفعاال
ً في جوھر نفسھ بالقوة، وھذا  أن ال  یدلعنده مفھوم الكرم والعطاء ألنھ لیس موجودا

تاج الى ھ وھي موجودة بالقوة وتحـن أشیاء قد سبقتــل مــن ال شيء، بــد مـشيء یول
ل.ــوة الى الفعــحدث عمالني لكي تبرز من الق  

ً یوجد في نفسھ العاقلة آالف النساء  ناریمان: معنى كالمك ھذا أّن الصدیق حسام مثال
ً م ذات،ــى الملــالمتشوقات ال والفتیات ،الماجنات یس لھ ن الھرج والمرج لــورصیدا

ھة واألرداف ود المتوثبة والشفاه المتولـاتھ الحالیة عن النھــدود، وما یكتبھ في حیــح
ً بزبدتھ في جوھــروز ما كان موجـالرجراجة، لیس إال ب جاربھ ر نفسھ بالقوة، وتـودا

ل.ــود بالفعــالحالیة تبرز ذلك الى الوج  

اء، عندما ارسون أعتى العدوانیة السادیة على الشعرـلشعر وتمأنتم تظلمون احســام: 
نیات، اني وما یحركھ في النفس من رغبات وأمـال الجسد اإلنســر جمــیصف الشاع

وقھ، وھنا و في الحقیقة یمارس دور األستاذ الذي یعلم طالبھ فّن رؤیة الجمال وتذـفھ
جھا، لجمال یھذب الغرائز وال یؤجذوق اـال أدري إن كنتم تعلمون أو ال تعلمون أّن ت

مالیة عند أبناء ي الشفافیة الجـوأنا أعتقد أّن النقص ف رھا.ــویصقل األحاسیس وال یثی
بكلمة  یختزنون اللذةاء ھذا الشرق مھووسین ـل أبنــو الذي جعــھذا الشرق العتیق ھ

ل ـى الطبال تتعدّن الموسیقى ــالما أّن ثقافتھم في فــذرھم على ذلك طــجنس، وأنا أع
حت ألن ّن النـل الرسم شبھ معدومة وكذلك في فــزمار، وثقافتھم في حقــوالدّف والم

لفنون ذلك مربوط بشكل أو بآخر باألصنام وما نسج حولھا من مفاھیم. ماذا بقي من ا
ي إقبالھم ـرأة والتھویمات الجنسیة، وھم فــر جسد المــألولئك الشرقیین المساكین غی

شعراء  رــھ. لقد رسم لھم أمیــوه ولم یستمتعوا بجمالھ وبھائــرأة شّوھــد المعلى جس
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علقتھ ي مــال فــال الجمــوي القریب من كمــالجاھلیة امرؤ القیس صورة الجسد األنث
جب أن ال لھم بصورة غیر مباشرة لكي تستمتعوا بتذوق ھذا الجمال یـوق المشھورة،

ولكن  ، ال أن تلتھموه وكأنھ قطعة لحم ساخنة،ءعقال وه رعایةــھ وترعـتحافظوا علی
د ا أراــوه ال مــم أن یفھمـا أرادوا ھــرئ القیس إال مــرب لم یفھموا من معلقة امـالع

ً كما فھمت ناریمان مــصاحبھا، تم ن أشعاري ما أرادت ھي أن تفھمھ ال ما أراد ــاما
ار.ـصاحب تلك األشع  

ً أضم صوت رائز وال ون تھذب الغــالھ حسام بأّن الفنــي الى ما قــصونیا: أنا شخصیا
ة فنیة في ماسة الى ثقافده بأننا بحاجة ــقل األحاسیس وال تؤججھا، وأؤیرھا وتصـتثی

ة ــمھذب زــھ إذا لم تكن الغرائــول أنــد على حسام فأقــون، وأزیــواع الفنــمختلف أن
تھ الكبرى یستطیع العقل أن یصرخ صرخافة ال ـواألحاسیس مصقولة والعواطف شف

وا في موكب ات السنوات یستیقظون لیسیرــائمین منذ مئــل الكھف النــالتي تجعل أھ
ون عن د من التطور واإلرتقاء. بكالم آخر نحن عاجزـالحضارة اإلنسانیة باتجاه مزی

ة ــحاسیسنا أرضیوأة ــرائزنا بدائیــن  إذا كانت غـاء حقیقییــانیتنا كأبنــق إنسـتحقی
كاد تستطیع أن وء بالتناقضات والمفارقات وعقولنا بالــواقع المملــال راثــملتصقة بت

وق وشغف واصل بشـردة لتتــات فكیف نطلب منھا إدراك الكلیات المجـتدرك الجزئی
ي؟ـمع أصلھا اإللھ  

ي العالم، میشیل: كل ما قیل حتى اآلن، وكل ما سیقال في المستقبل، وفي أي مكان ف
لما وت، وھلعھ كـوف اإلنسان من المــدد خــان أي كان، ال یستطیع أن یبـى لســوعل

مستنقع التفسخ  تخیل ذلك الشبح األسود یھجم علیھ لیقتلعھ من تربة الحیاة ویرمیھ في
یجب  ذاوت برأیي أصعب من الموت نفسھ، ولھـار والتالشي، الخوف من المـواإلندث

من  وفـة المستعصیة مشكلة الخــھذه المشكل لّ ــاولة حــود لمحــكل الجھ أن تنصبّ 
وت.ــالم  

ا للوصول ل إمكانیة تحقیق اإلنسان إلنسانیتھ ومحاولة تطویرھـحســام: ال شيء یعط
انیة وعھا أكثر من الخوف،الخوف ینتزع من اإلنسان ھویتھ اإلنسـالى مرحلة كمال ن

اتف ــلتكر اــع البشــر واجب جمیــوان، ولھذا یعتبـة الحیــى ما دون مرتبــده الــلیعی
وف.ــر العدو المشترك الذي ھو الخــوالتضامن والتعاون لقھ  
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ن الشریف یوسف: الخوف ھو سایكولوجیة العبید ولیس سایكولوجیة األحرار، اإلنسا
كیف یسمح للخوف أن یطرق بابھ. رّ ــالسید الح  

ذا ــي ھــوا فـــم تفعلــر لــم العسكـنا یوسف، أنتا صدیقـك یــك أدینــن فمــسلیمان: م
 ول الناســع، إال مصادرة عقــة األرض والمجتمــن كرامــاع عــالشرق، بحجة الدف

م قوانین ركة یعلو على كل صوت. فرضتـصوت المع ون ذلك بأنّ ــوحریاتھم، وتعلل
ات وبدون دون محاكمــوالمعتقالت بتھم ملفقة باس الى السجون ــطوارئكم وسقتم الن

ى مخبر ــولتموه الــھ وحــان وعبثتم بكرامتــوق اإلنســي، فھدرتم حقــإشراف قضائ
دارس ــي المــلم فــى العــرامة، حتــرف والكــى إحساس بالشــص ال یملك أدنــرخی

ى تثقیف ــلن مرتھنین ولیس اــن مطیعیــى آلة تفقیس موظفیــولتموه الـوالجامعات ح
رواد حقیقة اس وتزویدھم بالعقل المنطقي والعقل النقدي لیصبحوا طالب معرفة وـالن

 وساعین لتطویر ذواتھم وتطویر مجتمعاتھم.

أي محاولة  ن رؤوس المتعلمینــي نزعتم مــالفكم مع اإلقطاع الدینــأنتم العسكر بتح
الغرق في والني وأعدتم الناس الى عبادة الطوطم والصنم ــلتفكیر منطقي منھجي عق

یصنع  وق من المجھول بدل أنـن فــالص مـر الخــالذي ینتظ ر الغیبيــمتاھات الفك
ع ـینابی اد الخوف، وإن كان للرعبــفأنتم أسی ادــوف أسیــخالصھ بیدیھ. إن كان للخ

خوف من ن الموت أصبح ال شيء إذا قیس بالـوف مــابیع الرعب، حتى الخــفأنتم ین
 مخبریكم وعسسكم.

اإلنطواء ل أفراده الى التقوقع وــي مجتمع ما، یمیــوف فــیتفشى الخســام: وعندما ح
ّ زال أي نشاط إجتماعي، فالخوف یولــواعت اآلخرین، د عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بـ
ً ویتصــل اإلنسان یتصور نفسھ مذنبــیجع ور رغباتھ ــن، یتصــرین مذنبیــور اآلخــا

ھر أولئك أعداء في داخلھ ویحاول أن یق ر الدیني الغیبيـالفك ةــوشھواتھ تحت مطرق
ً األعداء بالتفرد والتوحد والتنسك وممارسة الطقوس الفارغة، فیصبح جز ٌء منھ عدوا

ین زء اآلخر. كذلك بالنسبة الى اآلخرـاف من الجــھ یخــزٌء منــر، وجــزء اآلخــللج
ا بذور ل في أحشائھـاولة منافقة تحمــي محــاولة منھم للتقرب منھ ھــیتصور أي مح

ً. في ھكذا مرحلة ال یبقىـي مالھ أو عیــالطمع ف للصداقة  الھ أو التعدي علیھ شخصیا
أقول لكم  لھذه األسباب مجتمعة أنا ن تفسیر إال اللذة الجنسیة.ــمن معنى وال للحب م
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بید أخالق العوف واإلرتھان وــن مرض الخــر الناس مــأن ال شيء یساھم في تحری
یعلم رین على تذوق الجمال ومحاولة التواصل معھ، وــل الشعر الذي یشجع اآلخــمث
  الحبّ ي اآلخرین وأنّ ـاس كیف یفكرون بأصوات مرتفعة، یعلمھم أّن سعادتھم ھــالن
 أّن الحبّ ة بالنفس، وــرتیاب وعدم الثقوف والشك واالــن الخــو وسیلة للتحرر مــھ

الجماعة  ة الشمس. في كنفــق تحت أشعــواء الطلــي الھــن نعیشھ فالحقیقي یجب أ
وتذوق  الحبّ ة، في كنف التفرد والتقوقع، بــرف المعتمة الرطبة اللزجــولیس في الغ

ال والتفكیر بأصوات مرتفعة ننتصر على الخوف.ــالجم  

كما كان یقول  اغم مع موسیقى الطبیعة واألفالكــاسب والتنــمیشیل: بالموسیقى والتن
وف.ــفیثاغورس ننتصر على الخ  

ر ـنتصة نــان مكبوتـــة وأمـات مدفونــن رغبــوسنا مــي نفــناریمان: بالكشف عما ف
وف.ــى الخــعل  

العدم  صونیا: أما الخوف األكبر الذي ھو الخوف من الموت والفناء والغرق في بحر
 فبماذا ننتصر علیھ؟

ً ال یأتیاــد إعتقـسلیمان: بأن نعتق ً راسخا ننا نملك ن أمامھ أو من ورائھ بأـھ الشك مــدا
ً عاقل أصلھا الواعي الخالد، وأّن ھذه النفوس ك اس من نور هللا الحيّ ــي أقبة ھــنفوسا

ة ي حرّ اء تحمل معھا خالصة علمھا وعملھا، وھــر قابلة للفنــالدة غیــالمنبثقة منھ خ
درھا بیدیھا.ــمسؤولة تصنع ق  

الذین  ون أقدارھم بأیادیھم ھمــن یصنعــون الذیــرار المسؤولــالء األحــالعقع: الجمی
وت.ــھم الذین ینتصرون على المووف ــینتصرون على الخ  
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