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ّف تحــذ عقـي كتاب لسلیمان نشر منـرأ فــارحة وأنا أقـا: البــصونی وان ــت عند ونیـ
ذا المقطع.ــستوقفني ھیض إراب األبــالغ  

ئن الى ذة المعرفة، ووثقت بحالوة سعادتھا، أن تطمـعتصمت بلــول إراٌم على عقــح
 غیرھا.

واھر ل الكلي بالخلق واالبداع، وفتح لھ أبواب كنوز جــّزه العقــن أعــراٌم على مــح
اه ــكس باتجرتـانیة، ویــالف اه الشؤون العرضیةــالدة، أن ینتكس باتجــالمعقوالت الخ
وذ وملذات.ــال ونفــن مــاة الدنیا مــزخاریف الحی  

ھ ة أم یشبّ ن بلذة المعرفـرى ھل نحن في منتدانا ھذا معتصمودھا ساءلت نفسي، تــبع
ق ــالخلل بــنا العقزّ ــل أعــھ لنا، وھـون بحالوة سعادتھا أم یشبّ ــا، وھل نحن واثقــلن

ؤالء وال تحیروا في أمرھم فتذبذبوا فغدوا ال الى ھوم الذین ـحن من القواالبداع، أم ن
 الى ھؤالء.

حتى  ديـریبة فما إن تشرق على قلبي شموس وجــاللة الغــأعذروني على ھذه االط
نفسي  ألـودي االنساني، وأســي النقدي ألقتحم طالسم وجــتراني أمتطي صھوة عقل

بة ال الى ارة متذبذــى محتــوبة، ولكني لألسف أبقــآالف األسئلة، وأجیبھا آالف األج
ؤالء.ــؤالء وال الى ھــھ  

في أعماق  ر النوم عیوني فاستغلیت المناسبة للسفرــارحة ھجــا أول البــحســام: وأن
ات ـألبیي والبحث في دھالیزھا عن أحاسیس تائھة وخلجات ضائعة فكتبت ھذه اــذات

ة:ــالشعری  

الـــة بالخیــــطیت الحقیقــوغ ام نفسيـم سلیت باألوھـــوك   
ري بالحاللــمزجت حرام دھ يـول وال أخاف الناس إنــأق   

 وقد حسنت خصاٌل لي ولكن وجدت القبح أكثر في خصالي
ً مقالـــد أثــوقلت فلم یج يـــرا ً كتــد شیئــم یفــكتبت فل  ابيـا  
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أنت ود، ولوال علم المنطق لما اطمــالوجال ــل لما رأینا جمــور العقــلوال نسلیمان: 
المركوزة  وھةــنا خمیرة األلقلوبنا الى الحقیقة واستأنست بجاذبیة المعرفة، لو لم تدعُ 

ً ال نــف ً ال نسمع، بكما ق. ــنطي جواھر ذواتنا الى سماع صوت الناموس، لبقینا صما
لتكوین تجلت بلغنا إنسانیة ا اة لتكویننا، حتى إذاــوننا حیــوھة التي جعلت كــإنھا األل

ة ـسیلن الوــد والمشھود، ونحــا، فأصبحنا نحن الشاھــرایا ذواتنــوھة لنا على مــاألل
ّ ایة، ونحن المحجــوالغ ّ ریق الى المحجــة والطـ ة.ـ  

إغراًء، ویتلوى فتنًة و اق الرجال الى خصري وھو یمیسعندما تشرئب أعنسوزان: 
جة، والى وایات المبھرـونة والغــوتنبض بالرغبات المل ي تترجرجــوالى أردافي وھ

 أرى ھا واألرض في انسفالھا، عندھا الي سموّ ـًة السماء فــدائي وھي تنھد متحدیــأث
ا وال أرى وب، وال خمیرة ألوھة تجعل كوننا حیاًة لتكویننـل تطمئن لھ القلــمنطق عق

و العقل امتطاء لصھوة العقل النقدي أر، وال أي داع، وأي بصیرة وتبصّ ـأي خلق وإب
ٌ ـاٌت محمومة مندلقــواٌت شیطانیة جامحة، ورغبــي، كل ما أراه شھــالجدل ة، وأحالم

ما من تحت رى من تالل النار ومستنقعات الكبریت فروـرى وفیما ال یُ ــشاردة فیما یُ 
وق.ــلیست كروما من ف  

ألوفر ن یمسك الناس بشھواتھم ھو اـمبیـــــار: أنا كصاحب مطعم علمتني مھنتي أّن 
ً بالدخ ن بالمنطق واس بعقولھم، فأن تبرھن للزبــول الى قلوبھم ال من یمسك النــحظا

تدغدغ  يء، وأنــودة السلعة التي تقدمھا لھ شــن جــائج المختبرات عواألرقــام ونتـ
اآلخر  لشيءریھ بتسویقك المشوق للسلعة شيٌء آخر، وھذا اــواسھ ومشاعره وتغــح
ي رأسھا ي أذنیھا وعینیھا ولیس فــاس عقلھا فــو الذي یربح الشوط. صدقوني النــھ

ة.وھة واالستئناس بجاذبیة المعرفــل وخمیر األلــور العقــفألف رحمة على ن  

ً علني عبــــلة: مھنتي كطبیبة نفسانیة أجبرتني على تنویم بعض المرضى م غناطیسیا
ما یساعدني  ارات التي یتفوھون بھا في أثناء غیبوبتھم بعضـن بعض العبــأتلمس م

ادئة ـــھرأة الــاجأ كیف أّن المـان كنت أتفــر األحیــاولة معالجتھم. في أكثــى محــعل
شوق الى ي أعماقھا كل ذلك الــف الغة في محافظتھا، تخبئــؤمنة المبــالمستكینة الم
شذوذ، ور والــي أقصى درجات الفجــفرغباتھا فألوف، ــروج على المــالتحدي والخ

تھم في ادھا وشھوة االنتقام عندھا من أقرب المقربین الذین تخضع الراداــوكذلك أحق
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وق رج عن ذلك الشــن الرجال فحدث وال حــا عــعالم وعیھا بكل رضى وتسلیم. أم
یق مرحلة تمز ى ممارسة العنف الجنسي حتىــرق الدماء ولعقھا، والــالى ھ الجامح

ً في ذلك البوح الالوــوأكل اللح اعي سواء وم النیئة، أما موضوع المحارم فیسقط كلیا
ر بالخوف ادر. في كثیر من األحیان أشعـال أم عند النساء إال في القلیل النــعند الرج

ً فــر جدیــوأفك لن أكرر  ل إني في كل مرة أقسم أمام نفسي أننيـرك مھنتي، بــي تــا
ود ألنكث بقسمي.ــربة التنویم المغناطیسي، ثم تراني أعــتج  

الملكیة، وكلني وتكم ھذه اللیلة للتحاور في العالقة الجدلیة بین الكینونة وـصونیـا: دع
ً ذا الموضوع. أنا شـد الكثیر من الغموض الذي یكتنف ھوارنا سیبدّ ـح ل أنّ ــأم خصیا

ذي اعد بین جوھر االنسان الــرب أو أباــي أخبط خبط عشواء كلما أردت أن أقــأران
علم.ال ونفوذ وسلطة وثقافة وــیعطیھ كینونتھ كإنسان، وبین ما یمتلكھ من م  

ري ل أن یبدأ الحوار ویحتدم أن أھرق بعض عطور شعـن لي قبحســام: ھل تسمحو
ّ ا التي أعتبرھا ربــال صونیــعلى مذبح جم ھمتي والجمال فھي مل ات الحبّ ة من ربّ ـ

الیة.ــورفیقتي في شطحاتي الخی  

 سوزان: یحق للشاعر ما ال یحق لغیره ھیا أسمعنا بعض حماقاتك.

 حســام: 

ةــن حكمــٌغ مــا صیــأرى فمھ  
بـن ذھـــل مـــــھ إن أقـوأبخس  

در الدجىـــار بـــإذا ابتسمت غ  
ّن األدبــــاه فـــــطقت تــوإن ن  
الــد جمـــة مجــالطبیعا ـــحبتھ  

ركبـــــا الــــھ وثنینـــونا لـــجث  
وانيــــفھل أنصف هللا سحر الغ  

ى بالعجبــى أتــا" حتـــ"بصونی  
رش الداللـالشعر ع ئوھل بوّ   

عبــزول التـــــا فیـــــدغنـــیدغ  
 



6 
 

ال الشعر .ـــى قــرف المھووس یھذي حتــذا المتــزال ھ سوزان: ما  

دي.ــــر التحـراء یتمظھر بمظھـــن اإلغـــر مــانیك فكثیـــبیـــار: حن  

وصلتني الى رت في كینونتي كإنسان تضاربت األفكار في رأسي وأــكلما فكحسـام: 
ً ھل أنــریق مسدود، فأنا أسأل نفسي مثــط یاة ن حــویھ مــا یحتــو جسدي ومــا ھــال

جلي رت یدي أو رـــتل إذا بُ ــر كذلك فھــكان األمار، فإذا ــوانفعاالت ومشاعر وأفك
ً مــخسرت ج راعاي ترت ذل أقول أنھ لو بُ ـن كینونتي كإنسان. أنا في منطق عقــزءا

نتي ألني د كینوــ، ال أفقذوق والشمّ ــدرتي على التــوساقاي وزال سمعي وبصري وق
ي وجود جمیع سأبقى رغم ذلك أعي ذاتي وأعي ذوات اآلخرین، أعي وجودي، وأع

أن أبدع  داع فباستطاعتيــق واالبــي ال أخسر قدرتي على الخلــل إنــالموجودات، ب
الكلي ومع  لــولًة فلسفیًة. وكذلك أستطیع أن أتواصل مع العقـــقصیدًة أو قصًة أو مق

 هللا.

 ع تحكمھھذا الكون الشاس رة أنّ ــوم المتوافــر العلــوم عبــسلیمان: نحن نكشف كل ی
ة، وال ادفصمد الــأنظمة دقیقة كل سبب فیھا یتبع سببھ، فال شيء عبثي وال شيء ولی

ة حتى ون من الذرــیرورة ھذا الكل ھناك قوانین تنظم ســشيء یخبط خبط عشواء، ب
ً قد أوجده ونظمھ وقّومھ علـود موجــرة. كل ھذا یجعلنا نتیقن أّن لھذا الوجــالمج ى دا

د ھذا رار أّن ذلك الموجد قد أوجـاألمر كذلك توجب علینا االقأحسن تقویم، ولما كان 
ً أّن غـة ولیس عبثــل غایــود من أجــالوج ً أعتقد موقنا ً أو تسلیة. أنا شخصیا ایة ھذا ا

ً الوجود ھ فیزیاء غیر قابل للفناء كما یقول علماء ال و االنسان. ولما كان الوجود خالدا
ه، من الدة بخلوده وإال فقد الوجود مبرر وجودتوجب أن تكون غایتھ وھي االنسان خ

موجد الذي من نور ال الدة ألنھا قبسٌ ـة خرّ ــاقلة الحــن أّن النفس االنسانیة العـھنا أتیق
ككائن  د ھذا الوجود، وأّن ھذه النفس ھي كینونة االنسان فھي التي تعطیھ ھویتھـأوج

جد من و غایة ھذا الوجود، وُ ــھمسؤول، وھذا االنسان بدوره الذي  رّ ــل حــحّي عاق
ً وغایتھ ھي معرفة هللا بالحبّ  ً ولم یوجد عبثا  ذاب ألنّ والعشق واالنج أجل غایة أیضا

هللا منزه ان والمكان والحدود المنطقیة، وــل االنساني بطبیعتھ تحت إحاطة الزمــالعق
ه صفة أو لغة أو عدد أو شكل.ھ زمان أو مكان أو تحدّ ــعن أن یحیط ب  
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لیس إال  رأةـال المــزلیة، أّن جمــنفسي وأنا أكتب القصائد الغ ســام: طالما حدثتنيح
ً لجم جذابنا وي ھو بدل ضائع عن انـال هللا، وأّن انجذابنا الى ذلك الجمال األنثــظالال

ّن ال األلوھة، وھنا أتذكر مقولة الكھف في جمھوریة أفالطون وكیف أـالى جالل جم
اتجاه اقھم ووجودھم بــوا مقیدین بأیدیھم وأرجلھم وأعنــن كانــذیسكان ذلك الكھف ال

ة الى أناس دـى حائطھم والعائــوا یحسبون الظالل التي تنعكس علــائط، كیف كانـالح
قیقة، ار موقدة فیعتقدون أّن ھذه الظالل ھي الحــاب الكھف وخلفھم نــام بــیمشون أم

ا األشخاص اه باب الكھف لیروـودھم وینطلقوا باتجــوا قیــر لبعضھم أن یفكدّ ــحتى قُ 
خل المعتم ى رفاقھم في الداــور، ولما عادوا الــونھم النــالحقیقیین بعد أن اعتادت عی

ن العداء ـلر والبعض یعــزأ والبعض یستنكــن الحقیقة أخذ البعض یھــروھم عــوأخب
ى خارج الكھف.ــلقیودھم واالنطالق ا كّ ــل ھم الذین اشتاقوا فــوقالئ  

قنیات ل معنى ذلك أننا ننظر الیوم الى ما نملكھ من مال ونفوذ وسلطة وتـصونیــا: ھ
ن ما یفنى ور، فنخلط بین الجوھر والعرض، وبیـربوطة بھذه األمـفنظن أّن حقیقتنا م

ً غیر قابـزول وما یبقى خــوی .زوالـل للــالدا  

طیع أن نفصل الطبیعیة واالجتماعیة، ھل نستبیـــار: االنسان بجسده وعقلھ إبن بیئتھ 
ان رى. ألیس االنســن جھة أخــن جھة ومحیطھ الجغرافي مــبین االنسان وعصره م
ً، وـھ فاذا كانوا وثنیین أو ملحدین نشــعلى ما أنشأه علیھ أھل ً أو ملحدا إذا كانوا أ وثنیا

ً أو  ً أو مسلما ً، وإذا ما عاشمسلمین أو مسیحیین أو بوذیین نشأ مسیحیا في بیئة  بوذیا
ھ.ـجیم دینھ ودیدنؤمن بالتبصیر والتنجیم والخرافات واألساطیر كان التبصیر والتنــت  

ي أكناف ــھ فــرتبطة بنشأتــاالتھ النفسیة مــائع االنسان وانفعــعبــــلة: ال شك أّن طب
متھ التي بصل، ولكن یبقى لكل إنسان خصوصیتھ وــز العمــاألسرة والمدرسة ومرك

ً بین االخوـتمی ً شدیدا ة الذین نشأوا زه عن غیره. في عیادتي ملفات أسریة تظھر تباینا
استدلیت  دي نفس المدرسة والجامعة وامتھنوا نفس المھنة. ولقـنفس النشأة وتعلموا ف

یة وبصمة ن ذلك أّن لكل إنسان نفسھ الناطقة الخاصة بھ والتي تحمل ھویتھ الفردانـم
اه ـتي تحدد أنردانیة الــونتھ الفــزم أّن لكل إنسان كینــأنا كطبیبة نفسانیة أج وده،ــوج

ّ ر الذي جعلني ال أطبــل، األمــل ومتكامــبشكل مستق اییر على ق نفس المفاھیم والمعـ
ة ـالجسد عالقة بین النفس وــاالت المرضیة، فالعالقــالمرضى الذین تنتابھم نفس الح
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ً على خط التــاعالن إمــفھما یتف از،ــدلیة بامتیــج ً علوافق، أو سلبــا إیجابیا ى خط ـیا
درة الجسد التنافر، وذلك حسب قدرة النفس على جذب طبائع الجسد الى طبائعھا أو ق

ً عندھا تتنافرـائع النفس الــعلى جذب طب طبائع النفس  ى طبائعھ، أو فشل االثنین معا
كان  لحادة وھذا ما أعالجھ في عیادتي. وإذامع طبائع الجسد وتحصل االضطرابات ا

سان وكأنھ إثنان ي الشخصیة فیصبح االنـھ حصل االنفصام فــافر في أقصى حدتـالتن
د.ــي واحــف  

ً، فما أراه أمامي وأختبره كل یوم یدلـي وجــسوزان: أنا أشك ف على  ود النفس أصال
ً أّن ھناك جسد ً ح ا سد زواتھ وال شيء غیر ذلك، وھذا الجـرائزه ونـلھ انفعاالتھ وغ ـیا

ات ون الموت واالنحالل ألن كل المركبــاصر ولذلك یحكمھ قانــن عدة عنــمركب م
االنسان من  ى العناصر التي ركبت منھا، ولھذا نحن نقولـوم وتتحلل فیھ الــسیأتي ی

وق الى یتي شأنھ شأن كل كائن حّي ـود. وھذا الجسد برأیــراب یعــراب والى التــالت
ن جھة ویتناسل ـي الحیاة واالستمرار ولھذا یندفع الى اللذة الجنسیة لیتلذذ مــاء فــالبق

رى.ــمن جھة أخ  

لذذ ن كالمك ھذا أّن نشاط االنسان كلھ یدور على محورین، األول التــبیـــار: أفھم م
ً محاولة االستمرار بالحیاة، ولما كان اــاة التي یحیـبالحی ً رـالستماھا وثانیا ار مستحیال

االنسان  عبر الذات كان التوجھ لالستمرار عبر النسل. وھنا أستطرد فأقول أّن شوق
ً منـوذ والسلطة لیس إال وجــالى تملك األرض والبیت والتقنیات والنف أوجھ ذلك  وھا

ى التلذذ واالستمرار.ــالشوق ال  

وھنا  ستمرار،الى التلذذ واال صونیـا: لقد نسیتم أّن الحیوان یشارك االنسان في التوق
ا االنسان من ي التناقض فاذا أنزلنا االنسان الى مرتبة الحیوان نكون قد جردنــع فـنق

أعطینا  ة االنسان نكون قدــوان الى مرتبــھ، وإذا رفعنا الحیــریتھ وإرادتــھ وحــعقل
ً وإرادة وحــالحی ائن.ـریة ومسؤولیة وھذا لیس بالكــوان عقال  

تى لو أخرجنا ونتھ شيٌء ثابت حـھ، ومعرفتھ بحقیقة كینــي االنسان بذاتــوع :سلیمان
دیم فراغ خال نا االنسان في سالطبیعیة واالجتماعیة، حتى لو وضعاالنسان من بیئتھ 

أن ھ شـاذبیة وكل ما لــوسة والجــة والیبـرودة والرطوبــوء والحرارة والبـن الضــم
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ي االنسان ـاصر الطبیعة، لبقــواسھ الخمس مع عنــاعل حــبتف بالطبیعة، وما لھ شأن
ً على وع ماذا ألن اه، فھو ال یغیب عن ذاتھ حتى وھو نائم یحلم، لــي كینونة أنــقادرا

ھ منذ وھر النوراني الذي فاض عن الذات االلھیة وانغرز في جبلتـي الجــھذه األنا ھ
ور ــلتطاه اــركة التصاعدیة باتجــوالح وعي والمسؤولیةــریة والــاصة الحـفیضھ خ

الدائم بین  واصلـوع الذي یتكرس بالتــة كمال النــواالرتقاء حتى الوصول الى مرتب
رع واألصل، بین المفید والمستفید.ــالف  

ً كارتبــونة تمــاط الملكیة بالكینــوا ارتبــن ال تنســحســام: ولك فس ـجسد بالناط الــاما
ً، فال یمــى. إنــرف بالمعنــبالسلطة والحوالمجتمع  ً عرضیا كن تصور ھ لیس إرتباطا

خارج  دون ملكیة مھما كبر حجمھا أو صغر، وكذلك ال یمكن تصور نفسـونة بــكین
 ار الجسد وال معنى خارج إطار الحرف وال سلطة خارج إطار المجتمع. وبرأیيـإط
دة اسمھا ـل وحــاع النفس والجسد داخي، صرـو الدیالكتیك الحقیقــواضع ھذا ھــالمت

 رفـة، وصراع الحــدة اسمھا الدولــل وحــراع السلطة والمجتمع داخـاالنسان، وص
ة.ــدة اسمھا اللغــل وحــوالمعنى داخ  

یتھا معھا، صونیــا: ولكن ھل تستطیع النفس عندما ینھدم الجسد بالموت أن تأخذ ملك
ع أن ل تستطیـوال وعقارات وأسھم وشركات، ھھل تستطیع أن تأخذ ما تملكھ من أم

یع أن ذ ما تملكت من جاه ونفوذ وسلطة وشھادات وأوسمة، بالطبع ھي ال تستطــتأخ
ول ــحق يــن ملذات فــومات والمھارات التقنیة وما تذوقتھ مــل ذلك، حتى المعلــتفع
ن تأخذه سان أة، كل ذلك ال تستطیع نفس االنــأكل والمشرب والجنس والمصاحبــالم

ا.ــمعھ  

لذي فاض و فقط كینونتھا، أي ذلك القبس النوراني اــسلیمان: ما تأخذه النفس معھا ھ
ً انطبعت علـدء التكــعن الذات االلھیة منذ ب ً غریزیا ى مرآتھ وین، والذي یحوي عقال

ً ھــكل بدیھیات الحقیقة، وعق ً مستفادا ً ـو قابلیة التعلم والتطــال ً ر مفاور، وعقال وھو  قا
ي أكون ادر على تجاوز الجزئیات الى الكلیات والمحسوسات الى المجردات، ولكـالق
ً، النفس االنسانیة عندما تغــر وضــأكث د آخر ولد ادر الجسد بموتھ لتحل في جســوحا
ا ــا مذــارفھا ال جزئیاتھا ومجرداتھا ال محسوساتھا، وھــوه، تأخذ معھا كلیات معــلت

ة. ــالحكم ن تسمیتھــیمك  
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ذي انھدم د لتوه عندما تغادر جسدھا الــي جسد ُولــالنفس ف لّ ــن لماذا تحــولكبیـــار:
یھ ساعة ف اتھا خارج إطار الجسد ثم تعود لتحلّ ــارس حیــوت،أال تستطیع أن تمـبالم

ي المكان الذي تشاء.ــتشاء ف  

ارج ــخ وداتـووعیھا للموجھا ـارس وعیھا لذاتــس أن تمــال تستطیع النف سلیمان: -
صر، بحاجة الى ب ووعیھـا  إال مــن خالل جــوارح الجسد وآالتھ، فالبصیرة اـذاتھ

جة الى ة الى حبیب، والعدالة بحاجة الى مجتمع، والمعارف الكلیة بحاــبحاجوالحب 
ذا ھو دل الھابط، ھـزئیة تنسحب علیھا بواسطة الجــر معارف جــالمادة لتتمظھر عب

فاد فیرفعھا وس الحیاة، نكتسب المعارف الجزئیة المحسوسة بواسطة عقلنا المستــنام
ھ عبر ارق لیحولھا الى كلیات مجردة یحملھا معـدل صاعد الى عقلنا المفــبواسطة ج

ى العقل دل ھابط الــاھیة، ثم یعیدھا بواسطة جـوات ال متنــي حیــسفره الالمتناھي ف
بھا في حیاتنا  مستفاد لیمظھرھا معارف جزئیة محسوسة ننتفعالمستفاد لیعود العقل ال

ومیة.ــالی  

اض ال الى جسدي بعیون ذئاب مسعورة، مھیأة لالنقضــدما ینظر الرجــسوزان: عن
تھم ي فرصـاة ھــي نظراتھم إعتقادھم بأّن ھذه الحیــرأ فــوتمزیق اللحم وازدراده، أق

حوم الثمالة، وأكل أكبر قدر ممكن من ل األولى واألخیرة لشرب كؤوس الملذات حتى
وأقول، لماذا  النزوات الطبیعیة وغیر الطبیعیة، في كثیر من األحیان أعود الى نفسي

ً یشــأل زید من ـمع، ویضاجع ویطلب الــأكل وال یشبــوي، ویــرب وال یرتــوم إنسانا
ادر ھذه موت ویغھ ال یعرف في أي لحظة سیـوان والتقنیات، طالما أنــاألشكال واألل
ً ھ أمام ھذا االستبداد االلھي أن یكون جشعــر رجعة. ألیس من حقــالحیاة الى غی في  ا

اب حتى ولو كان ذلك على حس ذ لھ ویسعده ویرضي غروره وطموحاتھــطلب ما یل
ذه ــ یأخة الــذ شيء بالمغالبــن یستطیع أخــوى وأّن مــألیست الحیاة لألقرین، ــاآلخ

یف ربھم من الموت ذلك الســو ھــاس ھــرك الحقیقي لھكذا أنــبالمساءلة. ألیس المح
المال  ى أعناقھم دون شفقة أو رحمة. إنھم یظنون أّن التحرك باتجاه طلبـالمسلط عل

ً بقدر وذ والسلطة، ھو تحرك باتجاه منابع الحیاة الخالدة، وأنا شخصــوالجنس والنف یا
ي تحركاتھم وتصرفاتھم.ــأنا شریكة فدر ما ــما أحتقرھم بق  
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لكي  بل  اتھیكرس ذ يكــاه الملكیة لھ یسعى باتجــھ وبال وعیــاالنسان بوعیعبـــلة: 
أنھ إذا  ن وھو معذوراى جبین المجتمع والتاریخ، یظن االنسـھ علـواص ذاتــیحفر خ

ً حف ً صنع بیتواص كیانھ على ذرات تراب تلك األرض، وإذا بنى ــر خــتملك أرضا ا
ً ثابت ً ینوب عن ھیكل جسده ساعة یتحلل ھیكل الجسد، وإذا مارس الجــھیكال نس مع ا

ء رجولتھ امرأة فھو في وعیھ وال وعیھ یرید أن یخترقھا حتى كبدھا وقلبھا لیقذف ما
ً أراد شرب خانھ على صفحات ذلك الكبد والقلب، وإذا ـھناك فیطبع خصائص كی مرا

ّع قضبان  ّھ ینطلــالجسد الكثیف المحص فـقأن یخلـ البعید حیث  قق الى األفــدود علــ
تكاملة مع ة مــة الملكیــھ. إّن نزعـون بكاملھ لیراقصھ ویضاجعھ ویتملكــحتضن الكی

ملكیتھ. ونة فاالنسان ال یتصور أنھ قادر أن یعیش كینونتھ إال عبرــوھر الكینــج  

ً لمعنى ــونا نضع حــصونیــا: دع ّـوار حقــة لنستطیع إعطاء الحـالملكیدودا ھ.ـ  

ً أعتقــبیـــار: أن الم ــاألحار وــافة واألفكــوالصحة والثق يّ ــد أّن الجسد الحـا شخصیا
تصرة فقط ال كلھا تدخل في باب الملكیة، قصیر النظر من یعتبر أّن الملكیة مقـواآلم

ً أو عقــعلى المال نق ً أو شركات ووــدا ً أو أسھما كاالت.ارا  

یربون  ر رجال الشرق یعتبرون النساء ملكیة وكذلك األوالد، ولذلك ھمــسوزان: أكث
سائل أوالدھم على قاعدة أن یكونوا صور طبق األصل لھم، ویتعاملون مع النساء كو

ً أعتقــذة واالنجــانیة للــمج شرق ول الـد في طــھ ال یوجــد أنــاب، ولھذا أنا شخصیا
یر رأة وذلك لسبب بسیط ھو أّن من یحب یرید الخــیحب ام احــدٌ ٌل وــرضھ رجــوع

ً عاقــد أعطــلمحبوبھ، ولما كان هللا ق ة مستقلة ـة سیدة مسؤولرّ ــلة حــى االنسان نفسا
لما ي نفس محبوبھ، وـھذه الخصائص ف رعىــأن ی ن واجب المحبّ ــمتكاملة، كان م

ً لھ یسـأن تكل یرید من المرأة ــى أرض الواقع كیف أّن الرجــوجدنا عل یرھا ون ظال
ا ــغبتھا ورــا وإرادتھــوجب أن تعطیھ ما یشاء دون أن یحسب لعقلھــحیث یشاء ویت

ّ رقرأة ویستـل یغتصب المــن ذلك أّن الرجــومتطلباتھا أي حساب، استنتجنا م ھا وال ـ
دھا ـفسھ ویستعبغتصب نراه یــھ واستعباده لھا على نفسھ فنــد اغتصابــیحبھا، ثم یرت

ً روبوتات ویفقدان ھویتھما االنسانیة. إنھ اــل والمــوھكذا یصبح الرج ل ــلرجرأة معا
ي ھكذا واقع ــادات والتقالید والمعتقدات، فــالشرقي بكل ظالمیاتھ التي تبررھا لھ الع

ملك، ی ول أّن االنسان ھو ماـود أي كیانیة لالنسان لنقــر وجــظالمي األفضل أن ننك
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ً وانتــوة لیغتصب اآلخــولذا األفضل لھ أن یمتلك الق ً وجھدا ً عــرین جسدا ى أن ــلاجا
ً یغتصبھ األقــیك ً.ــون ضعیفا ً وباطنا ً ظاھرا ً وجسدا ویاء عقال  

 یوجد على افة واألفكار ملكیة، وأنھ الــار یعتبر أّن الجسد والصحة والثقــسلیمان: بی
ود ـالوج الملكیة، وأّن ھذه الملكیة ھي نفسھا الكینونة، فلیس فيع إال ھذه ـأرض الواق

 ً  إال ما ھو موجود، والموجود ھو دورة دمویة تعطي الحیاة ألعضاء یمسك بھا جمیعا
 حيّ ن الـو الكائــن كل شيء. لقد نسي بیـار أّن االنسان ھــو المسؤول عــاغ وھــالدم

صل الیھ موجودات ھذا الوجود، ویعقل ما یادر أن یعقل نفسھ ویعقل سائر ـالوحید الق
یعقل ما ق الحواس الخمس والجھاز العصبي والدماغ، وـربة والتعلیم عن طریــبالتج

فطوٌر على ل البشري مـل الكلي، ونسي بیـار أّن ھذا العقــن هللا والعقــیفیض علیھ م
یانھ، ھ أو عصول الشيء أو رفضھ، على طاعتــادر على قبــده القــة فھو وحــالحری

الم ــع يــر موجودة فــق أشیاء غیــل یستطیع أن یمارس لعبة خلــونسي أّن ھذا العق
لى ودة، ونسي أّن ھذا العقل أو النفس العاقلة تحمل معھا اـود من عناصر موجــالوج

إما والخیر والجمال والعدالة المطلق الذي ھو السعادة، و ور الحقّ ـحیواتھا األخرى ن
اء. وإني المطلق الذي ھو الشقوالتعدي والشذوذ  الم االستبداد والظلم والشرّ باتجاه ظ

مییز بین ال والسلطة وتـراه من ظلم واستبداد واستئثار بالمــا أّن ما نــألفت النظر ھن
لفي راد واألجناس والقومیات وما نعیشھ من ظالمیات فكر قومي عنصري أو ســاألف

م، وھا ھي طورت عبر حیواتھا المتكررة باتجاه الظالدیني ھو إفراز نفوس إنسانیة ت
ن البشر ـیل لنفسھا ولمالیــاء والجھــع فتثمر الشقــتمارس ظالمیتھا على أرض الواق

 اآلخرین.

ً وتنـي سلیمان لقــا صدیقــانیك یــبیــار: حن ً وــد أشبعتني نسیانا م ذلك ــلكنني رغاسیا
باتجاه  راز نفوس تطورتـالظلم واالستبداد ھو إفول أّن ــتعاطفت مع كالمك الذي یق

 الظالم فھال أضأت لنا أكثر على ھذا الموضوع.

یقرأ فیھ ما و یتكلم كراھب ھندوسي یفتح كتاب الفیدا وــحســام: تصورت سلیمان وھ
إنما ھي ناس كتب عن الكارما التي یمكن تلخیص مفاھیمھا بعبارة واحدة تقول فیھا لل

ُ أعمالكم ت إلیكم. ردّ ـ  
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وازیھ لكل فعل ردة فعل ت ن نضيء على ھذا الموضوع لقلنا أنّ ا أـصونیـا: وإذا أردن
عل موازیة في القوة، ولھذا فكل أعمال االنسان االیجابیة والسلبیة سیكون لھا ردات ف

القانون  وات الحقة والعبرة في صرامةــة أو في حیــلقوتھا سواء في ھذه الحیاة اآلنی
ابتزاز ن یمارس األفعال الظالمیة من تخویف وترھیب واستبداد وــولذلك مھ، ــودقت

ھ ـالذي كال ب واستغالل وارتھان، سترتد علیھ ھذه التصرفات وسیكال لھ بنفس الكیل
 لآلخرین.

 ر من ھذا القانون لكان جشعھم وطمعھم وشرھھم الىـاس العبــذ النــو أخــسوزان: ل
كان من ل بكثیر مما ھو علیھ اآلن، بل لــسلطة والنفوذ أقال والنساء والخمرة والــالم

ھ ـعن ادل الذي طالما تحدثــاء المجتمع المتوازن العــدرة على بنــالممكن تصور الق
 سلیمان.

ً ماذا یقصد بیــار ــسلیمان: إني أفھم تم یمكن  ذا الموضوع الذيــباالضاءة على ھاما
؟ جوابي ةـة أم كینونــارف ملكیــافة والمعــوالثقل الجسد ــأن نستھلھ بھذا السؤال، ھ

د یعتبر ھ معھا عندما یموت الجســو أّن كل ما تستطیع نفس االنسان نقلــالمتواضع ھ
ذه المقدمة ونة، وكل ما یتوجب تركھ عند المغادرة یعتبر ملكیة، إذا انطلقنا من ھــكین

ننا سبق رى، ولكـاة أخــمعنا الى حیذه ــا أّن الجسد ملكیة ألننا ال نستطیع أخــظھر لن
خالل  ا إال منــا وعلمھا وعملھــاقلة ال تستطیع أن تمارس وعیھــوقلنا أّن النفس الع

بالقوة  لبقاء خارج إطار الجسد ألنھا عند ذلك تكون موجودةر وال تستطیع اــجسد آخ
ة للجسد ــیسرمدة الــدأ مصاحبة النفس الدائمــا یصبح مبــودة بالفعل ھنـولیست موج

ة.ــونة أما ذات الجسد ملكیــكین  

یمكن  فھي ملكیة ألنھ ال المحسوس ي أطارھا الجزئيــا المعارف فھي إن بقیت فــأم
ردة ـجى كلیات مــدل الصاعد الــر الجــاة أخرى، ولكنھا إن تحولت عبــنقلھا الى حی

ھنا یبرز مبدأ كینونة. وي طبائعھا عند ذلك تصبح ـوھر النفس وتفنى فــبج وھرــتتج
لنفس، ادة معرفة الكلیات المجردة المتجوھرة بجوھر اـاء وذلك بزیــور واالرتقــالتط

ا لصالح ي التي ستحسم الصراع إمـردة ھــرفة بالكلیات المجــادة المعــولما كانت زی
م.ة أو لصالح جھنـرى إما لصالح الجنــاء، أو بعبارة أخــور أو لصالح الشقــالن  
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غض والجشع د والبال تقصد أنھ حیث ینتصر الظالم فیسود الظلم واالستبدـعبـــلة: ھ
ھنم، وحیث واالستغالل والتمییز العنصري والتعصب الدیني والقومي یتحدد موقع ج

نیات االثات وــراد والطبقــن األفــاعي بیــوازن االجتمــة والتــدالة والمحبــتسود الع
ة.ــع الجنــوالقومیات یتحدد موق  

سي ھو ة ھي الجمال، وبما أّن الجمال بشكلھ الجسدي والنفـي الجنــحســام: بالنسبة ل
لھ االجتماعي اغم بین أعضاء الجسد وطبائع النفس فال بّد أن یكون بشكــوازن وتنــت
ن بشكلھ ّد أن یكوـراده، وال بــھ وأفــوازن بین شرائح المجتمع وطبقاتــو تناغم وتــھ

تناغم مع وازن بین السلطات، وبشكلھ األخالقي ھو توازن وـاغم وتــو تنــالسیاسي ھ
ل.ــوانین الطبیعة وقوانین العقــق  

ن جمیع رأة وبیــل والمــامة بین الرجــي المساواة التــة ھــي الجنــسوزان: بالنسبة ل
تعلیم رص الـوف اجــالك واالنتـي االستھــاواة فـوان، مســاس واأللــوب واألجنــالشع

لمعیبة، فما ن بشریة تحكمھا الفروقات اــد سئمنا مــادیة، لقــة والملكیات المــوالطباب
ة ــن الطبقــبدول المتقدمة ال یستطیع أن یستھلكھ إــي الــوم فـن اللحــیستھلكھ كلب م

ھا وتقنیات ھادول المتطورة بصناعاتـن تحكم الــي البالد المتخلفة، سئمنا مــالوسطى ف
زالت في مرحلة الخبز والحشیش والقمر. ومراكز أبحاثھا بالدول التي ما  

اتھم، سئمنا اس وحریـول النــي تصادر عقــة الدیكتاتوریة التــصونیــا: سئمنا األنظم
المذاھب ل الشعوب بــال وبیع أعضائھم، سئمنا تجھیــاغتصاب النساء وخطف األطف

ار الغیبیة.ـواألفك وس الصنمیةــالسلفیة والطق  

م؟ وإذا ل یعني ھذا أننا في جھنـوٌد عندنا نطحنھ تحت أسناننا فھــبیــار: كل ھذا موج
بالد ما كان ھناك جنة فدلوني علیھا ألني ال أرى على سطح ھذه األرض سواء في ال

اء ـفون بضعــمویاء یتحكــالد الفقیرة، المتطورة أو المتخلفة، إال أقــي البــالغنیة أو ف
ً بین األفــول والحــومتسلطین یصادرون العق األجناس راد وـریات، ال أرى إال تمییزا

ً للنساء واألطفال بطرق مــواألعراق واألل ختلفة وان والقومیات، ال أرى إال إغتصابا
ً فــونتیجة واح ة فحسب ــوانین الطبیعــالف قــي المسلكیات یخــدة، ال أرى إال شذوذا
رة األرضیة بكاملھا ھي جھنم.ــمقاییسكم الك  
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ً علینا أن نبنیھا بأنفسنا بالمحبة والتـسلیمان: الجن عاون والتضامن ة ال توھب لنا مجانا
محاولة  ونـي ھذا المنتدى قد یكــرفة والحكمة وعملنا فــواضع والمعــوالتسامح والت

م وأشرد ني أحلاكة عباءة الجنة المطلوبة ولكن دعــي حیــزل خیط رفیع یساھم فــلغ
ً ف رانیین وـر مسكون بأناس نــون ھناك كوكٌب آخــن یدري فقد یكــي حلمي، مــبعیدا

عة وقوانین وانین الطبیـاة متوازنة متناغمة مع قــادلین یعیشون حیــمحبین مبدعین ع
ن عالم كرتنا األرضیة.ــل، یتمتعون بسعادة لیست مــالعق  

واء ــین سادلــالع دعینـراد المستنیرین المبــأّن األف لــدھا یمكن أن نتخیــحســام: عن
د الموت الى رین، یكافأون بانتقال نفوسھم بعـبتعاملھم مع ذواتھم أو بتعاملھم مع اآلخ

 ذلك الكوكب السعید.

ً الى الحقیقة لتصورت أن یكون ذلك الكوـال طریقــصونیــا: لو كان الخی كب السعید ا
ایا رـنقوشة على ممل، حیث البدیھیات الــھي حكومة العقومة واحدة ــّل حكــتحت ظ

حمومة. امحة والرغبات المــول مكشوفة للجمیع ال یحجبھا ضباب الشھوات الجــالعق
تخیل ر والجمال واضحة معروفة من قبل الجمیع، أــّق والخیــوسبل التواصل مع الح

، فھو إما  قلوبھم  متجل على عروشأّن الناس في ذلك الكوكب على تواصل دائم با
ً في حــي سرائرھم وعلى قسمات وجــوره یضيء فــن ق الة عشـوھھم والناس جمیعا

اس ـالن ال. وإما أن یتجلى ألولئكــن كما یقــل الوتیــرب الیھم من حبــام فھو أقــوھی
ً فیظھر لھم بأفعالھم ویخاطبھم بلغاتھم لك ي تستأنس ــالسعداء بصورة كصورھم تماما

ً یردد سلیمان.بھ  ظواھرھم وبواطنھم كما كان دائما  

لمرأة ل یراه بصورة رجل، واــل الرجــسوزان: إذا تجلى هللا لنا بصورة كصورنا ھ
راه بصورة طفل؟ــرأة، والطفل یــتراه بصورة ام  

ً كالناظر الى نفسھ في المر الیھ ھو تمامظاــسلیمان: ال ھذا وال ذاك ولكن الن  ــرآة الا
اطة ز عقلھ عن االحـدھا یعلم أن هللا عنده وفیھ ومعھ رغم عجــصورتھ، عن یرى إال

ّر عنھ فری ً ما عبـ ة الشھیرة ي ملحمتھ الصوفیـار فــد الدین العطــبمعرفتھ وھذا تماما
ى ــھم معنھ وضمیره بفــل االنسان وقلبــعق ي ھذه اللحظة یمتلــئــر، وفــرحلة الطی

ور.ــوذلك حسب منزلتھ في مدارج الن هللا كینونتھ كانسان وبفھم معنى  
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نور؟ دارج الصونیــا: وما ھو الشيء الذي نحدد بھ " أو نقیس " منزلة االنسان في م
زل بین إنسان وإنسان؟ولماذا تتفاوت المنا  

هللا، فال أحد  رد إنساني طریقھ الىـزلتھ في هللا ولكل فــرد إنساني منــسلیمان: لكل ف
ي ما سعى، والسعي برأی أحد یأخذ حصة أحد، ولكن لكل امــرئال أحد، و محلّ  یحلّ 

لعبادات، ر اــوس ومظاھــرائض والطقــل صلیب التكالیف والفــالمتواضع لیس بحم
سرائر یثمرھا ولكن السعي بتطھیر النفوس من الخبائث والشؤون العرضیة فصفاء ال

نا وعقلنا هللا لیس فقط بقلب نحبّ دى الى هللا. أن ــوٌق ال محدود وحٌب ال یعرف المــش
ربنا ـا ومشأكلنــى بمــھ حتى بأجسادنا حتى بأعمالنا وأحالمنا حتـوضمیرنا ولكن نحب

ً وام حتى ونحن نمارس الحبّ  ي واحد.ــن فـیرأة ونكون إثنــرجال  

نت أشعر حســام: صدقوا أو ال تصدقوا فأنتم أحرار، في بعض مغامراتي العاطفیة ك
ّ د أصلــالى صدیقتي وكأنني في معبوأنا أتودد  لروح، كنت دم اــل، أسافر بقــي، أبتھـ

ح.زــوس قــوان قــطھارتي وبأنني أذوب في عدالة متوازنة لھا أل أشعر بأن الحبّ   

ً ـتوانات افــر الحیــولون، فاالنسان أكثــسوزان: أنا ال أصدق كلمة واحدة مما تق راسا
ً الغتصاب اآلخــوحب ذه وه، وھـــاولتم أن تجملــترھانھم والتھامھم مھما حرین واســا
فسھ في المرآة ونة التي فلسفھا سلیمان حتى وصل فیھا الى مرحلة الناظر الى نــالكین

ً واالستشھاد بالعطــأنا ال أص وردي ار أو جالل الدین الرومي أو السھرـدق منھا شیئا
ً، ھناك جسد حيّ ـأو الحالج ال یزی االتھ وما لھ غرائزه وأحاسیسھ وانفع د المقولة یقینا

ل.ــل األباطیــدا ذلك باطــع  

 حســام: 

اــــــــــــــافتنــــربت ثقــــــھ  
ً من الجالد فــخ ي الطرقـوفا  

ً الى األضواء في الشفق  شوقا
ھاــي مسالكــفركضت أستجل  

وى شبحــونظرت لم ألمح س  
يــى ورقــره علـــأبعث لٌّ ـــظ  
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ي كالم سوزان؟ــول فــصونیــا: وأنت یا صدیقنا سلیمان ماذا تق  

 

ر:ــالھ الشاعــا قــسلیمان: أردد م  
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