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قبضة ل نھار، عشت طوال األسبوع الفائت منـر اللیــال آخــن قــصونیـا: رحم هللا م
لزوم  وجودي من بابوقة األنفاس، كئیبة من غیر ما سبب، أشعر بأن ــالصدر، مخن

ھ بموضوع اء الذي سنتحاور فیــما ال یلزم، حتى تواصلت معكم واتفقنا على ھذا اللق
ات شبھ ض نبضـاد ینبــي عــي الّي، قلبــن روحــزء مــاء، فأحسست بعودة جــالعط

یھ ا زلت أحسھا صفراء وطعمھا فإلبتسامة عادت الى ثغري وإن كنت موازنة، واـمت
ھي  ون ثمرة ھذا اللقاءــي لتكــّي روحــو أن یعید حضوركم الــأرج بعض المرورة.

روح.ــودة الــع  

ً أعــحسـام: عن ر من حریتھ لى یقتدي بھ اآلخرون، یفقد الكثیـدما یصبح اإلنسان مثال
ً، فــون قــفي أن یك ً أو ضعیفا ً، في أن یكوــویا ً أو قبیحا ً أو ي أن یكون جمیال ن سعیدا

ً. اإلنــشقی ً مرتبط باآلخــلى دائمــل األعــسان المثا ي أفكاره ـدوة فــھ القــرین، وألنــا
ً مضحــوأحاسیسھ ومسلكیاتھ فھو ملت ً لیبقى زم أن یعمل على نفسھ لیل نھار مجاھدا یا

ً إذا لم أستحم بأرـّق وخیــرمز ح یج ر وجمال، رمز عدالة وأنس وتفاعل. أنا شخصیا
ً ق عینیھا، ال أشعر بطھارتي، ال أشعر أنني أــور صونیا، وأتنشف بألــعط قف نظیفا

على الخلق  اء رحمتھ وعطائھ، ألستحق فیض توفیقھ في قدرتيــأمام هللا ألستحق بھ
داع.ــواإلب  

ر الى ر علویة وجسر عبوعدو الجمال مصدر طھارة وشفافیة ومشاــبریجیت: أن یغ
ربیناھا في ھذه التربیة البذیئة التي تذة اللذات وسعادة السعادات. ما ـهللا لعمري ھذه ل
تصورنا ص اإلثارة والشھوة المحمومة، وــي قفــق فحبسنا الجسد فــھذا الشرق العتی

ة التي ال غرف قصورھم المظلم في ھانویاء فیحبسوـذة حمراء یقتنصھا األقـالجمال ل
ة ذئاب ــبشراھ ھانوــاب، أو یلتھمــرقع أو نقــھا ببنة الشمس، أو یحجبوــتدخلھا أشع

ر.ــوم آخــن غیرھا فریسًة لیــجائعة، ثم یفتشون ع  

حمل رف بالخبرة العملیة أّن الوصول الى الجمال صعٌب مستصعب ال یــفاطمـة: أع
 زـولكم في الشوارع، في مراكــروا حــروءات والھمم. أنظــاءه إال أصحاب المــأعب
ً ونساًء كروشھم مندلقة، أكــي المقاھي والمطاعم، أكثر النــل، فــالعم تافھم اس رجاال

لكسل، افة، وعیونھم ذابلة، إنھم عبید ملذات المأكل والمشرب واــمتھدلة، بشراتھم ج
ال ــالجم إنھم أشبھ بكتل لحمیة رخوة تتدحرج على الطرقات. أما أولئك الساعین الى
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ى ـال القـبتغي اإلنطواسھا تــى أقــراھم كالسھام المشدودة الــبأرواحھم وأجسادھم، ت
سادھم اؤل بأرواحھم، مسلكیات أجـل تفــویة بأجسادھم، وكتــل حیــى، إنھم كتــاألعل

المنطق، تناغمت مع قوانین الطبیعة، ومسلكیات أرواحھم تناغمت مع قوانین العقل و
ق.ــّق وحقیــاء هللا عن حــل األعلى للتناغم، إنھم أبنــإنھم المث  

عولمة، یجب وم مع ثقافة الـق الذي نعیشھ الیـاإلستھالك والتسویي عصر ــسلیمان: ف
ظاھروا أمام ار العالم، ویتـن كل أقطــانون وفالسفة مــاء وفنــأن یتجمع المثقفون أدب
ال، إنھ ار: كل شيء برسم اإلستھالك إال الجمــم یرفعون شعــمبنى األمم المتحدة وھ

ال ـجمال یصان وال یستھلك، الــى هللا، الجمــلورھا اــاد اإلنسانیة وجسر عبــزاد مع
ھالك ألكلة انین والفالسفة، ولیس مصدر استــاء والفنــي للشعراء واألدبــمصدر وح

ً حتى یضطروا في النھایة الـاللح ً ونھما ى أكل وم الذین كلما أكلوا كلما ازدادوا جوعا
 أنفسھم.

عینھ، اء ألنھ الكمال بــبشر، ذروة العطة اإللھیة لبني الــال ذروة الرحمــحسـام: الجم
ً ال یعتوره النقص، أعطاه نورـھ أعطــاإلنسان من ذات ىــوهللا عندما أعط ً ال اه كماال ا

ً ال تعتوره الش ً ال یعتوره اإلستبداد، أعطاه شوقا ً تعتوره الظلمة، أعطاه عدال ھوة وحبا
 ال یعتوره اإلستئثار.

ي یحیط ح الذــى كل ھذا القبــھ، والــالم الذي یلفــالظذا ــى كل ھــفلینظر اإلنسان ال
ھم ن أتى؟ وما ھو مصدره، ولیفـل الذي یمارس علیھ، من أیــھ، والى كل ھذا البخــب

ظالمیة ھ وـو طمع ذاتــل علیھ وال الطبیعة بخلت، إنما ھــھذا اإلنسان بأن هللا لم یبخ
دي بأصلھ نفسھ عّل الفرع یعود لیقتاتھ وجشع غرائزه، أفال یخجل اإلنسان من ــرغب

ً وعطاًء؟ ً وعدال ً وكماال  جماال

ً وعطاًء وعدالًة، وال أستطـصونیـا: ال أستطیع أن أتصور هللا إال محب یع أن ة وجماال
ً یسعى لتحقیق إنسانیتھ إال مقت ً با على قــأتصور إنسانا یھ الصادق للتشبھ در سعــدیا

ً، ومأل حواال إنسان عصر العولــبھ، فما ب ً مة قد مأل قلبھ عنصریة وتعصبا سھ طمعا
ً، ومأل أفكاره عبث ً وعــوجشعا ً، ومأل خیــا ً للتعدي واإلستئثارــالھ شوقــدما والشذوذ  ا
سان زداد ظلمة، وإنـوویة یــاء النــال إنسان عصر الكھربــوالرفض واإلنحالل. ما ب
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ً. الكونیة یزداد وحشًة و زلة، وإنسان عصر القریةـعصر الفایس بوك یزداد ع توحشا
القي وار، إزداد  تـّل الحــكتروني وقــّل القراء، إزداد التواصل االلازدادت الكتب وق

جمیع د أن یعطي الـل الحضارات واألدیان. ال أحد یریــّل تفاعــاس وقــالناس واألجن
نك ك إیبة یجــارك أعطني ابتسامة أو تحیــریبك أو جــیریدون أن یأخذوا، إذا قلت لق

ستاذ لتلمیذه رمة استقاللیتي، إذا قال األـؤوني الشخصیة وتتعدى على حـتتدخل في ش
ف یقبض لبي یجیبھ أنت مجرد موظأعطني ثقتك وصداقتك وأنا أعطیك من عقلي وق

من روحك  أعطنيھ تال الصدیق لصدیقــك ثقتي وصداقتي، إذا قـھ فلماذا أعطیبــترا
یري. أعطیك من جسدي وھذا یكفي فما شأنك بروحي وضمي ــنك قالت لھ إوضمیر

ً لكل ما تـن العطاء عنــاس تمتنع عــل النــأنا ال أدري ھ ً ورفضا ً واستكبارا عارف ادا
كما  ،ھلأم أّن الناس ال تعرف طبیعة العطاء، والج ــال علیــن قیم ومثــعلیھ البشر م

إلستكبار واإلستئثار.اندة واــّر ولیس المعــھو سبب الش ،ال سقراطــق  

ل یعني أبو ة الفضل والعطاء ولقب أبو الفضــربیة القدیمــاجم العــي المعــف سلیمان:
ل ــیلة فھن الفضل والفضــربى بیــوعھ، وكلكم تالحظون القــاء ومصدره وینبــالعط

 الفضیلة في مفھوم أجدادنا القدامى كانت تعني العطاء؟

منھ  و إزالة الفضالتـى ھــة األولــال الجسد بالدرجــجمفاطمــة: علمتني مھنتي أّن 
النفس  ى من حیث تناسق أعضائھ وتآلفھا، وأظن أّن جمالـوإعادتھ الى طبیعتھ األول

أوھام  ن النفس ما علق بھا منـي شيء، فإذا أزلنا مــال الجسد فــن جمــال یختلف ع
ة ــي أزمنــادات التي ولدت فــوالع اطئةــاھیم اإلجتماعیة الخــأثیر المفـومغالطات بت

السعي الى اإلنحطاط  كالطمع والجشع واإلستئثار بالملكیة، والتكالب على الملذات، و
ة ـة علویــیلي ذلك عادت النفس جمــالتسلط والترؤس بمختلف األسالیب، إذا نجحنا ف

ً ال على ن أحشائھا وولد أضدادھا مـي ال تــى حیث الملذات التــى األعلــمنجذبة دائما
قي ھو أن ي المتواضع أعتبر العطاء الحقیــرفة، وأنا برأیــدالة والمعــذة العــرأسھا ل

جدید  ھ ال من تلك الفضالت التي تشوھھ وتجذبھ منـر ذاتــن جوھــیعطي اإلنسان م
ى مرتبة البھیمیة.ــال  
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ً ـھ حــھ علیإلنسان ونفسا أّن لجسد اــویبھ لقلنــء وتبــاسلیمان: إذا أردنا تفنید العط  قــا
ً ــوللمجتمع علیھ ح ً ـ، وللوطن علیھ حقا اإلنسان  ، ولإلنسانیة علیھ حّق، ویجب علىقا

ّـّق حقــالشریف المستقیم أن یعطي لكل ذي ح ھ.ــ  

عبر  ّق الجسد علینا، یجب أن نسعى جاھدینــو حــّن فاطمة قالت ما ھــأظ بریجیت:
ن أكل والمشرب حتى نزیل كل ما علق بجسدنا مـوالمن الریاضة ــام مدروس مــنظ

ً مھیــفضالت ونعیده كما وج ً سھما لیونتھ الق الى األعلى برشاقتھ وــأ لإلنطــد أصال
ً علــافیتھ، وأظنھــوشف ھا فضالت أن نزیل عنــّق النفس علینا بــى حــا أضاءت أیضا
ي ـــة الترفــلتصنم وذلك بالمعلم واـاندة والكذب والظــل والجشع والطمع والمعــالجھ
ً ونورانیة ل وخاصة القانون السببي، وبالتشبھ با شرفــوانین العقــرم قــتحت ً وعفافا ا
دالة.ــوع  

ً وعفًة ومعزًة إال إذا أـصونیـا: ال نستطیع أن نمأل نف ً وعدال فرغناھا وسنا محبًة وأنسا
نة تمشي مراقبة عقولنا وفي أزممن محتویاتھا األخرى التي امتألت بھا في غفلة من 

نقدي علینا ل المنطقي والعقل الـى قدمیھا، فلكي نتملك العقــعلى رأسھا وال تمشي عل
ینا أن ، علن ذواتنا كل ما علق بھا من فكر غیبي خرافي عبثي أسطوريـأن نطرد م

دما ق الحكیم عنن التحشیش الخیالي، ألم تسمعوا ماذا قال ذلك الفرنسي لتوفیـنمتنع ع
ً ف ة ـرقیرة الشــالمك أیتھا البقــّري أحــد شوارع باریس "إجتــي أحــرآه یمشي حالما

اھیمھ نجتّر ن ومنذ مئات السنین نجتّر تاریخنا، نجتّر قیم ماضینا ومفـّري."  نحــاجت
صر واري والغلمان، نعیش عصرنا بأرواح أتت من عـأفكارنا وعصر اإلقطاع والج

في القدم، وھذا ھو سبب ازدواجیتنا.ل ــر، عصر موغــآخ  

ا الصحة ل الفضالت من أجسادنا لنعطیھـوني أسأل كیف نستطیع أن نزیــحسـام: دع
ن ال نتلمس افیة والرشاقة وشفافیة اإلنجذاب الى النور لتتجوھر في النور، ونحــوالع

رطوبتھا ـنة بعفل المقفلة المتــد الحمید، وعلب اللیــإال مع نارجیلة السلطان عبلذائذنا 
زوجة لھاث روادھا وإفرازاتھم المقززة، كیف ونحن نھرب من وھج الشمس الى ـول
ة طوال ى تلوث المدینة، نھجر قرانا الجبلیـارة الطبیعة الــن طھــة، ومــن الظلمــعف

ة. وكیف ــازاتنا الحضاریـاھى بإنجــدن الملح ونحن نتبــي مــعشرة أشھر لنتكدس ف
الة واإلتحاد ن نفوسنا لنعطیھا المعرفة والحكمة والعدــزیل الفضالت مــنستطیع أن ن
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ً دینیــن ال نطعمھا إال فكــق، ونحــال المطلـبالجم ً مذھبیــرا ً ال یثمــا تعصب ر إال الــا
ي، نحن ال وقع والتصنم والتحجر الفكري والعاطفـر والتقــوالعنصریة وكراھیة اآلخ
ثیر من الباطل، الحّق بالك من ك والتسویق التي تلّبس القلیلنطعمھا إال ثقافة اإلستھال

یر من الشھوات ن الثرثرة، والقلیل من الحب بالكثــوالقلیل من الكالم المفید بالكثیر م
إلظھاره  ال بالكثیر من القبح المزركش والملون بالخداعــن الجمــل مــالشاذة، والقلی
ال.ــبمظھر الجم  

یعطیھ دي السرمدي الذي یكرس إنسانیة اإلنسان وـاألضداد األبھ صراع ــإنسلیمان: 
ھ، وال و مالك استطاع عقلھ أن یملك جمیع شھواتھ ورغباتـھ الممیزة لھ، فال ھــھویت

نسان في ن الصراط المستقیم، إنھ اإلــواتھ حتى أبعدتھ عــو شیطان شطنت بھ شھــھ
لمصلحة والعفة، ومرة الى شمال ا رة الى یمین الفضیلة والشرف والمروءةــتذبذبھ م

ات ولزوجات ا من عفونــاة الدنیــي الحیــل ما فــواالستنقاع بك ارــوالمنفعة واالستئث
بح ھ یصــما رجحت كفت انون أنّ ــم المستمر یحكمھ قــاءات. وھذا الصراع الدائــودن

ً بالفعــموج ً بجھدـــجمیع ود بالقوة، ولذا فلنسعـل وضده موجــودا لكلل أو ال یعرف ا ا
ً بالفعل والظلمة موجودة بالقوة، العطاء موج وٌد بالفعل الملل لنجعل النور فینا موجودا
قوة، العدل والبخل واالستئثار موجود بالقوة، الجمال موجود بالفعل والقبح موجود بال

وة.ــود بالقــل والظلم موجــود بالفعــموج  

ن، فالظلم ة الشمال ولیست كفة الیمیـاآلن ھي كفة الراجحة حتى ــصونیـا: ولكن الكف
جرة وة ووجوده قد ال یساوي وجود النار في حــدل موجود بالقــل والعــموجود بالفع
ن ــ مھ والــي الذي ال یأتینا منـن جلید القطب الشمالــان مــة تحت أطنــصوان مرمی

لواتي یر من الحسناوات الراب والشعارات المخادعة والكثــإیدیولوجیات أھلھ إال الخ
ي المزاد العلني.ــن أجسادھّن فــیبع  

ً ّق المجتمع علینا إذا كان اإلنسان كائنــو حــبریجیت: وما ھ ً إجتماعی ا رة یفعل ـبالفط ا
ره یؤالف ویخالف؟ــوینفعل یأخذ ویعطي یحب ویك  

در ما نرى ــقي تنظیفھا وصقلھا بــرآة بقدر ما تساھم فــل المجتمع كمــفاطمــة: أتمث
بقدر ما  ى جوھرھا، وبقدر ما نساھم في تلویثھا والتقاطھا للصدأــة علــصورنا جمیل
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عي ھ السـا أن نعطیــالمجتمع علین قّ ــن حـمفذا ــرى صورنا مشوھة وممسوخة ولــن
ھ، بین رجالھ د من التنظیم والتوازن بین شرائحھ وطبقاتـائھ نحو مزیــلتطویره وارتق

الح العلیا اء سلم قیم صحیح مبني على منطق العقل والمصــوھذا یتطلب بنھ، ــونسائ
ً للجماعة ة حضاریة جریئة یتولد من أحشائھا استنھاضــللمجتمع وذلك باستلھام رؤی ا

ن.ــفي كل المیادی  

ن ــحسم تــداد، إذا لــراع األضــدلیة صــرد بالمجتمع تحكمھا جــة الفــسلیمان: عالق
نت النتیجة اء سلم القیم الجماعي فھم دقائقھا وأسرارھا، كاـالقائمة على بناعلیات ــالف

دیة و من جھة فرد مستقل لھ بصمتھ الجسـابھا لھا، فاإلنسان ھــا أراد أصحــعكس م
ھة أخرى اصة بھ والتي تمیزه عن غیره وتعطیھ ھویتھ الذاتیة، ومن جــوالنفسیة الخ

عض ى مرایا اآلخرین. بــھ إال علــرى صورة ذاتــاعي ال یستطیع أن یــن إجتمــكائ
 ردیة اإلنسانرطوا في التركیز على فــم لمجتمعاتھم أفــاء سلم قیــى بنــائمین علــالق

ھ وجعلوا كل ن شخصیتــانب اإلجتماعي مــلوا الجــھ لنفسھ فأھمــواستقاللیتھ وسیادت
ً شيء مسخر ره في التملك ن الجشع والشـیر من ذلك الكثــولد عــردانیتھ، فتـلتنمیة ف ا

جتماعیة في زعة اإلــى النــركیز علــي التــرطوا فــوبعضھم أف واالستئثار بالسلطة.
وا أن یتربى رحــى أنھم اقتــادینھا، حتــروا الملكیة الشخصیة بجمیع میــاإلنسان فأنك

ا من ھم للوالدین أن یعرفو األوالد في مدارس جماعیة من قبل المجتمع حیث ال یحقّ 
رض يء، فاألـى كل شــرة علــوا الفكــمأوالدھم، فالجمیع أوالد المجتمع، وكذلك عمّ 

رجال، ى النساء ملكیة جماعیة للــاعیة، وحتــة جمــالل ملكیــاعیة، والغــة جمــملكی
نزلون ی ظنون أنھمء، فأھانوا إنسانیة اإلنسان وھم یوالرجال ملكیة جماعیة لكل النسا

ً انتھت كل محاوالتھم بأنظمة بیــن السماء الــة مــالجن اطیة روقرـى األرض، وأخیرا
ا ــة العلیاعي والمصلحـل الجمــریات باسم العقــول والحــاتوریة صادرت العقـــدیكت

ً معــللجماعة فكرسوا جھنم واقع ً بعد أن كان شبح تخویف وترھیب.ــا اشا  

م ھامة تدخل في مضمون العطاء اإلجتماعي لم یأخذھا أحد منكصونیـا: ھناك مسألة 
، فال یجوز و السكانيــو اإلقتصادي والنمــن النمــوازن بیــي التــن االعتبار وھــبعی

اء یتعاملون ي االنجاب متذرعین بأفكار غیبیة أنانیة تجعل اآلبـلألزواج أن یفرطوا ف
ً كلمــفكلما زاد األوالد ع املون مع ممتلكاتھم،ــمع أوالدھم كما یتع ذلك  رــا اعتبــددا
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ً زیادة في الملكیة، والبعض من ھؤالء یبرر زیادة االنجاب بمبررات دینیة ت ضع حدا
ً  ي الموضوع ألن ذلك یدخل في باب الحالل والحرام. كیف نعطيـللمناقشة ف مجتمعا

دول الجمع ذي تعلم جر مما ینمو باقتصاده؟ الطفل الــرات أكثــو بسكانھ ثالث مــینم
م مزید رف أّن ھكذا نھج ال یقود إال الى مزید من الفقر وبالتالي مزید من الجھل ثـیع
ً ــن أن یبیعــاألب والمستعدی ــن والمجھولـين المشردیــم ً ــ وروحوا إنسانیتھم جسدا ا

ن التطرف والتعصب.ــز، أو برغیف مــن الخبــبرغیف م  

ً في الثروةــمع نمو أعطینا المجتــحســام: ل ً ونموا ً عمرانیا ً ونموا ً إقتصادیا والعملة  وا
ھ ـھواتزه وتشذیب شــذیب غرائـى تھــالیة تساعده علــة جمــالصعبة، ولم نعطھ رؤی

ال. المجتمع ھ الى التعدي والظلم واالستبداد، فنحن كمن یبني على رمــوتدجین نزعت
ى من رجل یضع رجل المال في رتبة أعلالذي ال یقدس شعراءه وال یستلھم فنانیھ، و

ھ في ـأنذور انحطاطھ وتخلفھ مھما ارتفع شــي أحشائھ بــ، ھو مجتمع یحمل فرــالفك
رھّن مطیة ال والتكنولوجیا، المجتمع الذي ال یحترم نساءه ویعتبــال واألعمــعالم الم

ھدم یمجتمع سران والبحبوحة ھو ـق العمــھ في مرافــالھ مھما عال شأنــلشھوات رج
ون إال ـن ال یؤمنــذینتج إال الحكام المستبدین المتسلطین النفسھ بنفسھ ألن عقلیتھ ال ت

زة األمنیة.ــوة األجھــوة المال وقــبق  

ر ھـاس في جوھر اإلنسان كمصن النحــل الذھب عــر یفصــد مصھصونیـا: ال یوج
لذكر، ى غریزة الرجل اـعل ل األبــة الرجــي كنف األسرة تنتصر عاطفــاألسرة، ف

من لذة ر األسرة تھیعلى غریزة المرأة األنثى، في مصھة المرأة األم ـوتنتصر عاطف
لیل  ى غیرھا من الملذات، إنھا األبوة التي تجعل الرجل یكدحــومة علــوة واألمــاألب
ر ــھرة آخلس وال لیتھیأ دیدةاب جــي ثیــق فــدة أو لیتأنــار ال لیشتري سیارة جدیــنھ

نین من راقیة یتخرجون منھا أقویاء محص تاءه الى جامعاــدفع أبنــل لیــاألسبوع، ب
ارھا ومة.. أنتم ال تعرفون من األمومة أسرـالبطالة وعبث اآلخرین بمصیرھم. واألم

ر أو ـة شھلمد ن فیعاشرن أزواجھنــات بنغالدش والھند یتزوجــالعمیقة، كثیر من بن
ً ثم تودعــشھرین ثم یساف ً لرزق أسرتھ، وتنجب المرأة طفال ھ عند أمھا ر الزوج طلبا

ً من معاشھ،ــوتسافر خ ً واحدا وال  ادمة الى بالد الذھب األسود، ال الوالد ینفق دوالرا
ً م  یرى نوات الــن عشر سر مــلین أكثــن معاشھا، یعیشون عامــالمرأة تنفق دوالرا
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ً یخولھم أن یعودوا الى وطنھم فر حتى یجمعوا مبلـالواحد منھم اآلخ ً متواضعا یبنوا غا
ً ویتــبیت ً صغیرا األم وذلك  ةـة الجدة وأمومــدر المستطاع، أمومــابعوا تعلیم ابنھم قــا
مارسة رون إال في مــي البالد الناعمة ال یفكــاس فــرمان الذي ال یوصف، والنــالح

ون تلك الشعوب ات، ثم یحتقرــذ المقویــي أخــق فــالیبھ والتسابـن بأســالجنس والتفن
ھا لیست إال ــل، إنــھا مستنقع رذائـاذل، وبأنــالمستضعفة ویتھمونھا باالنحالل والتخ

األعمال ل الحكام المستبدین الذین مھد لھم طریق السلطة رجال المال وــمستنقع رذائ
داخل ي الـق اإلنسان فوــي الدول الناعمة، دول الدیموقراطیة واحترام حقــوالحكام ف

كریین واع اإلستغالل وامتھان كرامة اإلنسان وتسلیط الحكام العســوممارسة أقسى أن
اب شعوبھم في الخارج.ــوالمتدینین على رق  

تحدق بشمس  الد، التناغم یخلق االنسانیة التيـن الخــبریجیت: كما التناغم یخلق اللح
لخلق  ي جماعيـود دولــذل مجھــبب أن یُ ان ال ترتعش، بتصوري یجــدالة بأجفــالع

ة ـسیة واقتصادیافیة وسیاــدة، وتعیش مستویات ثقــة واحــاغمة تتكلم بلغــإنسانیة متن
قیادة العقل  اء تقالید وعادات اجتماعیة متشابھة، وكل ذلك تحتــاربة، وتنھج لبنــمتق

ل.ــي اإلنسان إال منطق العقــفال شيء یجمع بن  

روج " إّن ما ي تــكار التـوانا لتلك األفــولھذا السبب یجب أن نتصدى بكل قسلیمان: 
قٌّ ھنا ھو باطٌل في مجتمعات أخرى، وما ھو عدالٌة ھنا ھو ظلم واستبداد في ــھو ح

و قبح في مجتمعات أخرى".ــرى وما ھو جمال ھنا ھــمجتمعات أخ  

نرفع الصوت تصدى لھا بكل قوانا وة الكبیرة التي اسمھا النسبیة علینا أن نـھذه الكذب
ً بأّن اإلنسان بجــعالی لف وھره ھو ھو أینما وجد وفي أي زمان وفي أي مكان. تختــا

ً أبناء ر والقشور أما الجوھر فحقیقة ساطعة كنور الشمس. نحن البشر جمیعــالمظاھ ا
ً والدنــوسنا النــي بنفــل الكلــشمس العق أمنا الرحمة الة وة والعدـا الحقیقــاطقة جمیعا

ران.ــوالمحبة والمسامحة والغف  

النور الذي  ل وشمس الطبیعة، ولیغمرــن شمس العقــحســام: فلنتدین جمیعنا إذن بدی
عروقنا  یضيء وال یحرق ضمائرنا وسرائرنا، ولیخالط لحمنا وعظمنا، ولیجري في

روق.ــمجرى الدم في الع  
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ً بأصوات مت الصداقة. رح والحب وـاني الفــاغمة أغـمتن آلفةــبریجیت: ولنغني جمیعا
ن.ده یحیا االنساــرس باألفعال ال باألقوال أنھ لیس بخبز المنفعة وحــولنك  

یقتنع الغني وي بكف أذاه وارتھانھ للضعیف؟ وكیف سـفاطمـة: ولكن كیف سیقتنع الق
بأنھ یجب أال ي ـر، وكیف سیقتنع الذكــوحشیة على حساب الفقیــھ بــبعدم تنمیة ثروت

ن یتم إال إذا ن أـاء وتضلیلھم، كل ذلك ال یمكــول األغبیــیستعمل ذكاءه للتالعب بعق
ً یدید الصدفــود لیس ولیــھذا الوج اقتنع الجمیع بأنّ  ً عادال شؤونھ  رـة، وأّن ھناك إلھا

لخوارق.ن المزاجیة والعبثیة واــر قوانین عقالنیة منطقیة بعیدة كل البعد عــعب  

لكل فعل ردة  انون الفیزیائي الذي یقول أنّ ـأن یصدقوا القي البشر ــى بنــلیمان: علس
اء كانت خّیرة علینا سول تساویھ في القوة. وأفعالنا جمیعھا لھا ردات فعل سترتد ــفع

ه علم أو لم ة أو ظالمة، وبالتالي اإلنسان بتصرفاتھ ینسج عباءة قدرــعادل أم شریرة،
 یعلم. 

دم، ابن اعة أّن اإلنسان ھو ابن الوجود ولیس ابن العـاج الى قنــذا كلھ یحتصونیـا: ھ
ن الموت، ابن هللا ولیس ابن ثنائیة أھورمزدا وأھریمان.ــالحیاة ولیس اب  

ن علینا؟ــّق الوطــل بحــبریجیت: وماذا نفع  

التعصب ون الحقیقیة معنا ھي مشكلة اإلنتماء، واإلنتماء شيء ــسلیمان: مشكلة الوط
فتت، ورغم ر، منذ آالف السنین واللبناني یعیش حالة تشرذم وتـوالعنصریة شيٌء آخ

ار وبناء راع الحرف وتصدیره الى كل الشعوب، وفي مخر عباب البحـذكائھ في اخت
اللبناني  ى الوصول الى شواطئ أمیركا الجنوبیة، رغم كل ذلك بقيـالمستعمرات حت

بلوس التي راعنة ضد بیـن صور التي تتحالف مع الفــبن، اــابن مدینة ولیس ابن وط
تھا مع رس، ابن قرطاجة التي ال تنصرھا أمھا صور في ساعات محنـتتحالف مع الف

ا ـمدنن ردونــداء یستفــلوس وأوغاریت. كان األعــواتھا بیبــا، وال نصرتھا أخــروم
ّ وحب ً یزین جید ویجعلھا عق د مبعثرة ال من یأتي بخیط وحدة بسیط لیجمعھاـات العقـ دا
ان.ـــالزم  
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تاریخي ى فخر الدین بروحیة القائد الـن ماضینا؟ أتــل حاضرنا أفضل مــحسـام: وھ
ً وار ة الوطن السید الحرّ ــدع لنا رؤیــفوحدنا وأب على  تقاءً المستقل، الذي یشع تطورا

بور الع كل ھذا الشرق المعتم، رؤیة تالقي حضارات الغرب مع الشرق، رؤیة جسر
یة. ثم اء عصرنا ولیس أبناء عصور ماضـة أن نكون أبنــن الشرق والغرب، رؤیــبی

ً ھو انتزاع نیر العثمانیین عن أعناقنا وتذوق طعم اال ً واضحا الى نتماء وضع لنا ھدفا
ور نضاٌل م أّن ثمن الحریة والتطن المعرفة والحریة والقوة، فخر الدین كان یعلـالوط
ع اتجاھات ھ في جمیـور وضرب بــد والسیف، امتشق سیف النــوالی ل والقلبــبالعق

تى الموت. ثم االستبداد والقھر والعتمة، ولكن كثرت علیھ وطاویط اللیل فاستنزفتھ ح
ن طائفیین اه فخر الدین، وعدنا على یدیھ مشرذمیــى بشیر الشھابي فھدم كل ما بنــأت

نطویة.ا زالت مالمتطور وم رّ ــالسید الح قبلیین، وانطوت أعالم االنتماء الى الوطن  

وة الوطن وة ھي قــول لنا أّن القــر الدین لتقــن... أین أنت یا فخــر الدیــفاطمــة: فخ
ده، وأّن و غنى الوطن ولیس غنى بعض أفراــراده، والغنى ھــوة بعض أفــولیست ق

وادین جار والسماسرة والقّز بعض أفراده. عقلیة التــن ولیس عــّز الوطـو عــھ العزّ 
ارتنا ـي حضــف ابيــو إیجــاداتنا وتقالیدنا وكل ما ھــافتنا وعــجعلتنا نبیع أرضنا وثق

ھم قلوب اء ومغتصبي عقول وأجساد، أناس لھم شكل البشر ولكن قلوبـلمصاصي دم
ح ضباع.ــاب وروائحھم روائــذئ  

دیة، الى بحرنا بزرقتھ الالزور ى الوطن ھو انجذاب صوفي الىــصونیـا: االنتماء ال
حسون جبلنا بعنفوان شماشیره وقممھ، الى ودیاننا بجداولھا وأنھارھا وكل شحرور و

أجراس  ھ، الى صدىـى شبابتــزف لقطیعھ علــوعھا، الى كل راع یعــي ربــیغني ف
اده، انجذاب صوفي مھووس الى وزالھ وزعتره وزعروره ــي تمأل وھــالكنائس وھ

لخضراء وریات بقدودھا الممشوقة وعیونھا اــي، الى بلوطھ وشربینھ وتلك الحرــالب
ن الذي دي والعنفواـر، والى ذلك الجالل والكمال والتحــدادنا صنوبــوالتي سماھا أج

ل ـھم كما تقبھ، ونقبلھا بنــاشق معشوقتــرة أرز نحتضنھا كما یحتضن العــتجسد شج
حن ماء الى الوطن ھو أن نعیش روح اإللھ تموز وناألرض الطیبة ماء السماء، االنت

الوالئم  نحصد القمح، وندق كأسنا بكأس اإللھ باخوس ونحن نعصر العنب، وأن نولم
ً تحت أقدام حبیبتھ عشتــألدونیس العائ روت، ماذا د من األموات لیفرش الدنیا زھورا
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غرباء لینالوا ضھم للي إغراء فالحینا لبیع أرـار وسماسرة یتفننون فــن تجــرتجي من
سدھا في من مائدة الطعام. ماذا نرتجي من فتاة تبیع ج رّ ــالھ الھــن الصفقات ما ینــم

ً وبضع فساتین  ً حدیثا ً خلویا ا رفیقاتھا وتتنمر تباھي بھسوق المزاد فقط لتشتري ھاتفا
، اھم كما تؤجر المومس قفاھن أصحاب أقالم یؤجرون أقالمـھّن، ماذا نرتجي مــعلی

جوھر وظف بھا ال لكي یتـأخذ شھادة ویتــرأ لیــامعي یقــن طالب جــي مــرتجماذا ن
 أنّ ـاؤھا بــاخر نســدیدة تتفــرجوازیتنا الجـھ. بــى تحقیق إنسانیتــبالمعرفة ویسعى ال

ن باالنكلیزیة ن ویثغثغون بالفرنسیة ویرطنوـرفوا التحدث بلغة الوطــّن ال یعــأوالدھ
رثرة بلغة الوطن " ملحوق علیھا".ـأھلھا فالثكأفضل   

ا نار، أعطــر، وخضرة الصنوبــن أشعة الشمس، وزرقة البحــانا الوطــحسـام: أعط
حرور انا تكتكة الحسون والشـأعطــر والجداول والسواقي، ي األنھــاه فــر المیــخری

 ا أعطینافماذ اناــذلك مج رات النمیر، وكلـواء النقي والماء الفــانا الھــوالبلبل، أعط
ول من ــتتحن یھملون أرزاقھم فــرنا سیاسة زراعیة جعلت الفالحیــبالمقابل؟ لقد ابتك

ك الفالحین اح وكرز وعنب الى مقالع شوك وبالن وجربان، ثم جذبنا أولئــتف نبساتی
یاسة تكرنا سى المدینة للعمل بالخدمات وشجعناھم على بیع أراضیھم للغرباء لقد ابـال

ن أرزاقھم ل جوازات سفر والتفتیش عـى حمــشجع الشباب علیة تاجتماعیة واقتصاد
ً ى العودة ومن بقــروة منھم شجعناه علــن ملك الثــي بالد هللا الواسعة، ومــف ي فقیرا

تقبل الفقراء ل صیاح الدیك وقلنا لھ إبَق حیث أنت فنحن ال نسـأنكرناه ثالث مرات قب
ً ابتكــزالم وعمإال كخدم وحشم وأ ى فرق، ـرنا سیاسة تقسمنا الــال تنظیفات. وأخیرا

ولة التي ل بالنیابة عن الدــوالي تلك، وواحدة تقاتــي ھذه الدولة وواحدة تــواحدة توال
أطرافھ،  د من جمیعــن تلك، كل ذلك لنمسك بالمجـل بالنیابة عــترعاھا، وواحدة تقات

نتفاخر بھذه الكوزموبولیتیة. فنحن شعب كوزموبولیتي وعلینا أن  

مَّ اإلنتماء ز ال نستطیع أن نعطي الوطن إال إذا انتمینا الیھ، فإذا تـسلیمان: بكالم موج
ن لت الى ذرات تراب موــھ وعظمنا عظمھ وبقایانا تحــھ ولحمنا لحمــخالط دمنا دم

وان أرزه، لعنفى نسخ ـھ، وعنفواننا الــن نسیم ھوائــم ــھ، وعواطفنا الى نسماتتراب
نتماء وني عن االـره، ال تحدثــو بھا خضرة صنوبــون سندسي تزھــى لــوأحالمنا ال

دأ االنتماء.ــل أن یتكرس مبــللوطن قب  
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اء.ــدأ االنتمــرس مبــاء.... فلنكــدأ االنتمــالجمیع: فلنكرس مب  
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