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 صونيا:

 يــــا مــــن يعذبنــي بمبسم ثغـــــره 
  وبــــزهو خــــّدٍ ورده يتفتـــــــح

 يسطــــو علــــــيَّ بغنجــه وداللـــه 
بالقصيد يرندح ورخيم صــــوتٍ    

 

وفي... ـة كتب عليها بالخط الكــوحة معلقــرا لــي شارع الحمــائط مقهى فــى حــعل
ق ملياً في اب.. دائماً وأنا أحتسي قهوتي في ذلك المقهى، أحدِّ ــالشيخوخة منتهى الشب

ق وأغــتلك اللوح ب في تأمالتي.. ترى هل الشيخوخة التي بتنا منها قاب ــة، وأشّرِ ّرِ
ال نضجه، كما العنب عندما يكتمل ــمنتهى الشباب بمعنى إكتمى، هي ــقوسين أو أدن

نضجه يغدو مهيأ لينتقل من مرتبة العنب الى مرتبة الخمر، هل الشيخوخة هي كمال 
اماً كما الصيف هو كمال الربيع، فالزهور في الربيع والثمر في الصيف، ــالشباب تم
وخة منتهى الشباب بمعنى ـشيخي الصيف، أم أنَّ الــي الربيع والحصاد فــالخضرة ف

ايته واضمحالله خطوة إثر خطوة حتى تالشيه وانتقاله من الوجود الى العدم، من ـنه
 الحياة الى الموت، ليت شعري لست أدري.

د عدم لينتقل من الوجود الى العدم، وال يوجد موت لينتقل من الحياة ــال يوج سليمان:
و حالة من ـود، وكذلك الموت هــن حاالت الوجــى الموت، فالعدم ليس إال حالة مــال

وة.ــل الى الوجود بالقــول إنه ينتقل من الوجود بالفعــحاالت الحياة، األصح أن نق  

ق ـى، واأللــاب قوسين أو أدنــولين أنَّ الشيخوخة قد أصبحت منك قــحسـام: كيف تق
وق شفتيك، أال يكفيك تمرد األثداء ـن عينيك، واإلبتسامات ترقص السامبا فــيتوهج م

السمو  عليين لكي تسمو بتوثبها وتكون علـّةعلى قميص الحرير وجموحها الى أعلى 
ر اليها شاهٍد عجقة سموها؟ وهذه القامة الهيفاء التي تتثنى كقضيب خيزران ـلكل ناظ

وق ــف عــاد ينقطــر الذي يكــات، وذاك الخصــفتنتشي معها األحاسيس وتتثنى الرغب
ٍة شاردة، ـــوتٍة وألف رغبــزوةٍ مكبــؤرجح معها ألف نـراجٍة تتأرجح فتــأرداٍف رج

سيدتي إذا كان لمثل الشباب ممثوٌل فأنت ممثوله، وإذا كان لألنوثة فتوةٌ فأنت فتوتها، 
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ٌز لإلستنهاض فأنت حافزهم، ــالهم ورغباتهم حافــزين بأحالمهم وآمــوإذا كان للعاج
وراءها خضرة الربيع  رُّ ــا ال أرى فيك إال تجسداً جديداً لعشتروت وهي تجسيدتي أن

 وزهوره وشذى وروده ورياحينه.

ن التقهقر حضارياً الى حدود البداوة طالما فيه ــى مجتمعنا مــاف علــالينـا: أنا ال أخ
قادارات  داسة، ونساءٌ ـرجاٌل إحساسهم الجمالي مرهف وشفاف يكاد يالمس حدود الق

اقة تصرفاتهنَّ واإلطالالت البهية والرشيقة والوعي المواكب ــبتهذيبهنَّ وأناقتهنَّ ولب
 للتطور، من اإليحاء للرجال باألحاسيس الرقيقة واألفكار المجنحة.

وق مطباته، ساعين الى ــز فــع الذي نعيشه، والقفــاولنا تجميل الواقــطوني: مهما ح
ى التطور واإلرتقاء باتجاه بناء مجتمع ــل، ومتشوقين الاعــوار والتفــاح والحــاإلنفت
ي موكب الحضارة العالمي، إال أننا ال ـالني له مكانته المرموقة فــي علماني عقــمدن

ي عدم اإلنتماء الى األرض والتاريخ والجغرافيا ـاهل مأساتنا المتجذرة فــنستطيع تج
ما ظنَّ الصفقة رابحة حتى هويته  اجر الشاطر الذي يبيع كل شيء إذاـولعب دور الت

 وكينونته.

وطن ــع والــون مع المجتمــل أن تكــه قبــع ربّ ـة اإلنسان مع نفسه ومــمشكل ربيعة:
ومية واإلنسانية، هل يسعى اإلنسان صادقاً وجاهداً لتحقيق إنسانيته، وهل تتحقق ـوالق

يمكن أن  واإلرتقاء، وهللتطور دالة والتوازن واإلبداع واــإنسانيته إال بالمعرفة والع
ّ يتصالح مع رب تسليم وهو يرتع في مستنقعات الجهل  توكل ويسلم حقّ  ه ويتوكل حقّ ـ

لك ـــى التمــدود الــي الالمحــة والسعــروح العدوانيــد والحسد والــوالتعصب والحق
 واإلستنقاع في الشهوات والملذات وعبادة األشخاص والنصوص؟

اور نبني وبالتقوقع نهدم، بالتسامح ــدم، بالتحــل نهــي وبالجهــفة نبنرــصونيا: بالمع
د نهدم، بالديموقراطية والعلمانية نبني والديكتاتورية ـوالغفران نبني وبالتعصب والحق

القة الجدلية بين ــي مسألة العــور فاوالبيروقراطية نهدم، ولكننا مجتمعون اليوم لنتح
دلنا على الطريق، وما علينا إال شّد ــة شمعة تــا ربيعــءت لند أضاــهللا واإلنسان، لق

 الرحال والمسير.
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رفوني، جالت ـي أي ليعــلق إال ليعبدونــارة، وما خلقت الخــرأت عبــسليمان: كلما ق
ى الوعي والحرية، ـوس اإلنسانية علــر النفــار، أولها أّن هللا فطــاٌر وأفكــبذهني أفك

كتسب اإلنسان هويته كإنسان، ـوهر النفس اإلنسانية، وبهما إهما ج فهاتان الخاصتان
ن معرفته عرف اإلنسان ربه ـزه عــي عجــون لإلنسان على هللا حجة فــولكي ال يك

عده عن المماثلة والمشاكلة، دوماً، وعندما عرفه موجوداً أدرك بُ ــوداً وليس معــموج
رٍد رؤيته ] الخاصة به، ولكل ـأّن لكل فن ــزهه وتيقــوأدرك أن ليس كمثله شيء فن
 فرٍد طريقه الى هللا الخاص به.

وٌر على التفتيش عن المعرفة بجهد صادق ـل معنى كالمك أّن اإلنسان مفطــألينــا: ه
 إذا ما أراد أن يكون منسجماً مع إنسانيته.

ول ـ] حجم، طّن ادر الى أذهاننا أـود فأول ما يتبــول أّن هللا موجــدما نقــطوني: عن
وق وتحت ويمين ويسار وأمام ووراء، وأّن ] ــوعرض وعمق وتحدده ستة نقاط، ف

ان معين وزمان معين فهل معنى ــل هللا محدوداً بمكــصورة ومالمح، وكل ذلك يجع
ة واألزمنة خالية من هللا؟ ونحن بالعقل ندرك أّن الزمان والمكان ــذلك أّن بقية األمكن

با].  وليس هللا في قبضة الزمان والمكان فالوجود كله ممتليءٌ في قبضة هللا  

ود، ألن العدم هو حالة من حاالت ـن هللا ليس الوجــبا] ولك وجود ممتليءٌ ــربيعة: ال
 الوجود والوجود مزدوٌج بالعدم وحاشا هللا من اإلزدواج.

ي السماء، ــول إّن هللا فــنق أنسن هللا،ــع هللا إذا لم يتــألينا: كيف سيتواصل اإلنسان م
وعندما نصلي نرفع رأسنا الى السماء، وعندما نقوم بالدعاء نرفع رأسنا الى السماء، 

 فهل السماء منزل هللا واألرض منزل الشيطان؟

ة، والبحار سبعة، ـاليم االرض سبعــول أّن السماوات سبعة، وأقــصونيا: والبعض يق
ـه اإلنسان سبعة ر، وفي وجااإلنسان بشبره سبعة أشبول ــام األسبوع سبعة، وطــوأي

رة والشك ـــي الحيــراق اإلنسان فــي تتعمد إغــن الطالسم التــوفان مـــ، طخــروق
عترافاً ــة، أليس هذا تحديداً ] وإواإلرتباك، ويقولون أّن عرش هللا في السماء السابع

يط بالمكان.ضمنياً أّن المكان يحيط با] وليس هو الذي يح  
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القة بين هللا واإلنسان على مبدأ الغموض وال ــحسام: لماذا الكل يريدون أن تـُبنى الع
ة واضحة صريحة عندما ـالقة واضحة صريحة، وهللا نفسه أرادها عالقــيريدونها ع
اس معرفته، فلو لم تكن معرفته في حدود إمكانيات اإلنسان لكان الطلب ـطلب من الن

و، فمعرفة هللا إذن في حدود ــواً، وحاشا هللا من اللغــ، بل لكان الكالم لغًى لهــال معن
ه؟ــإمكانياتنا ولكن كيف نعرف  

رفة هللا هي عين معرفته، فنحن نعرفه على قدر ـن اإلحاطة بمعــزنا عــسليمان: عج
ولما كان ول ال ينجذب إال الى َمثــَله األعلى، ـا له وانجذابنا اليه، ولما كان الممثــحبن

اء والرحمة والغفران والمعرفة، كان المنجذب اليه ـداع والعطــق واإلبــو الخلــهللا ه
إنساناً يحاول أن يتماهى بماهيته ويتصف بصفاته، وإال فالنتيجة تنافر وليس تجاذب، 

 وبعد وليس قرب، وكراهية وليس محبة.

ه يجب أن يسعى ليكون ــالي ى ذلك أّن اإلنسان لكي يحب هللا وينجذبــألينـا: هل معن
 مبدعاً عارفاً رحيماً معطاًء غفوراً متسامحاً؟

ي أّن أهل الشرق األوسط هم أبعد الناس عن هللا وأكثر الناس جهالً ـذا يعنــطوني: ه
بمعرفته، فهم أهل إتباع وليسوا أهل إبداع، بل هم يعتبرون كل إبداع ضالل وخروج 

صوص وأشخاص ـرفة وعرفان بل عبدة نل معــم ليسوا أهــن سراط السلف، وهــع
ور وكتب صفراء. أما الرحمة عندهم فحّدث وال حرج، منذ آالف السنوات وهم ــوقب
ر الى أفخاذ وبيوت وكلها ــر والعشائــائل الى عشائــائل والقبــة الى قبــمون األميقسِّ 
مذاهب وفرق وزوايا  مون األديان الىاب والمخلب، كذلك يقسِّ ــل وتتناهش بالنــتتقات

وتكايا كلها يكفر بعضها البعض ويستحل الدماء واألعراض واألرزاق، واألدهى من 
 كل ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم شعوب هللا المختارة وكٌل يغني اإلختيار على لياله.

ز، وقوانين ــات حيـّة تسيِّرها الغرائــن كائنــل نحــألينـا: هذا شيٌء بديهي فبدون العق
وانين جبرية مبرمجة من قبل العقل الكلي الذي يدير شؤون هذا الوجود، ــرائز قــغال

ة الخير وال في فئة الشّر، ال في فئة الظلم ـار أصحابها ال في فئــولذلك ال يمكن إعتب
وال في فئة الباطل. وال في فئة العدالة، ال في فئة الحقّ   
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من نوره الشعشعاني خصها دون سائر  دما أبدع هللا نفوس البشر الناطقةـسليمان: عن
ل، وزرع في جوهر ذلك العقل بذرة الحرية والمسؤولية ـالمخلوقات والمبدعات بالعق

ق، فغدا اإلنسان يخلق عمله بإرادةٍ حرٍة مسؤولة، من أجل ـة الخلــوالمشاركة في لعب
ن للتواصل ؤهلوـرار، هم وحدهم المــرف هللا إال العقالء األحــذلك ال يستطيع أن يع

ل الكلي، وهم وحدهم الذين يعرجون في معرفته من منزلٍة الى منزلة ـر العقــمعه عب
 حتى بلوغ حدود العقل الكلي الذي ال ينقطع عنه فيض النور اإللهي طرفة عين.

ه ويعطيه من ــن كثافتــرير الجسد مــي تحــرقص يساهم فــدون أّن الــألينـا: أال تعتق
والطواعية ما يجعله على مجانسة الروح اللطيفة الشفافة؟المرونة   

ن القوالب المعرفية الجامدة التي ـل مــر العقــي تحريــربيعة: والموسيقى أال تساهم ف
 تصنم اإلنسان وتعرقل عملية التطور واإلرتقاء؟

 ّنٍ ينمي األحاسيس الجمالية يساهم في تحرير العقل والعاطفة والغريزة،ـحسام: كل ف
ون يقف الشعر، ألم يقل أرسطو قبل عشرات القرون أّن وظيفة ــوعلى رأس تلك الفن

أة ـن وطــق وتحريرها مــوف والقلــن الخــي التطهير، أي تطهير النفس مــالشعر ه
 الغريزة التي تشدها الى حمأة الصلصال الالزب.

اعر الجنسية، فهو ال ارة المشـام يستعمل كمقبالت إلثــن الشعر هذه األيــصونيا: ولك
ى طاوالت الشراب ويختلط هناك بالنكات الماجنة والطرائف الداعرة، ـيزدهر إال عل
ن قيمهم ومناقبهم والمربي لعقولهم ـر لسان قومه وضميرهم والمعبر عــلم يعد الشاع

ر إستعراضات بالكالم الملون ــر لألسف مبتكــدا الشاعــوالمهذب ألحاسيسهم، لقد غ
اق، هذا ما ــز األغنياء والمتنفذين والمكبوتين وشذاذ اآلفــش فقط ليدغدغ غرائاحــالف

ولية البوليسية في شعرنا وشعرائنا، ـة األنظمة الشمــافة البترودوالر وثقافــصنعته ثق
رات ــن خيــون لهم نصيبهم مــرجين أو أزالم ليكــفهم مخيرون بين أن يصبحوا مه

ج لشعاراته وأكاذيبه، أو يودعوا ـبالبترودوالر، أن يكونوا أ واق نظام ديكتاتوري يرّوِ
 السجون أو يطردوا خارج أسوار الهيكل.

حسام: إذا كان الوجــــود ممتلئـــاً با] فمعنــى ذلك أّن التواصــل مع هللا ليس عبـــر 
ا كانت ـــود، ولمــوجودات هذا الوجــواصل مع مــل التــة فقط، بــوص الدينيــالنص
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وانين تضبط صيرورتها في عملية التشكل والتالشي، ـموجودات  هذا الوجود هناك ق
رفة هذه القوانين ـوجب والسالب، كانت معــزر، المــّد والجــرق، المــاإلجتماع والتف

ل الكلي المسؤول عن نظام وتنظيم هذه الموجودات.ــتواصالً مع العق  

قرباً الى هللا من أي أناٍس آخرين، ألن مهمة العلماء  ون العلماء أكثرـألينـا: وبذلك يك
داًء بالمجرات ـوانين التي تضبط صيرورة الموجودات إبتــي إكتشاف القــالرئيسية ه

 وإنتهاًء بالذرات.

ى ـول الـى الوصــان وتساعده علــصيرورة اإلنس ــوانين التـي تنظمربيعة: ولكن الق
ر جبرية، اإلنسان حّر أن يطيعها ــانين إختيارية وغيوــي قــال إنسانيته هــتحقيق كم

ي معرفة هللا من ـاء والتعريج فــراحة والسالم واإلرتقــفيكافأ بالطمأنينة والسكينة وال
ة والفضائل البرهانية ــومات اإللهيــى المعلــى حتى يصل الــزلٍة أعلــزلٍة الى منــمن

رها، وكذلك هو حّر أن يخالفها فيعاقب ــتـُطلب لغيي تـُطلب لذاتها وال ــوالمعرفة الت
بالقلق واإلضطراب والفوضى وثورة غرائز التملك والتسلط واإلستئثار واإلغتصاب 

 والشره والتخبط في التناقضات.

اولون إكتشاف القوانين التي تضبط صيرورة الموجودات ـطوني: ولكن العلماء ال يح
أة على ذلك بالطمأنينة والسالم والمحبة والعدالة، بل اغم معها والمكافـل التنــن أجــم
ل التحكم بتلك الموجودات وتسخيرها لمنافع المستثمرين األمر الذي يزيدهم ــن أجــم

م بالسوق لمزيد من إبتزاز ـى التحكــدرةً علــدهم قــى المستهلكين ويزيــواًء علــإستق
ى ــي علــوياء. دلونــواء لألقــواإلستقة ــم أقصى الرفاهيــالضعفاء وإستغاللهم وتقدي

اء والفلك إستعمل لخير البشرية ــزياء والكيمياء واالحيــوانين الفيــد لقــإكتشاف واح
 وسعادتها ولم يستعمل سالحاً بيد األقوياء لمزيد من إستعباد المتخلفين.

كل ما يعنيه هو  ور العلمي ال تعنيه األخالق والقيم والمثل،ــون التطــحسـام: بهذا يك
ن هنا نالحظ هذا التناقض ــزاز، مــرة واإلبتــى اإلستثمار والربح والسيطــالقدرة عل

الفاضح اليوم بين أناس وصلوا في تطورهم التكنولوجي الى حدود المستحيل وزادت 
ذذ ــو الشذوذ والتلــول نحــة زادت، وكذلك الميــروح العدوانيــوحشاً، فالـالقهم تــأخ
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ارسة الحّب، ــي ممـــذاءة فــرين، والبـــذيب اآلخــاء وتعـــة الدمــإلغتصاب وإراقبا
 واإلستمتاع بالتعدي على النفس والتعدي على اآلخرين.

سليمان: من واجب اإلنسان البحث عن القوانين التي تضبط صيرورة موجودات هذا 
ومن واجبه التناغم مع تلك الوجود، ألن هذه القوانين هي خميرة هللا في هذا الوجود، 

ي مخالفة لإلرادة اإللهية، وعليه أن يعلم أّن إكتشاف تلك ــالفتها هــوانين ألن مخــالق
ز اآلخرين ويستعلي عليهم بأخذهم مطيةً ــه لكي يبتــي يديــازاً فــوانين ليس إمتيــالق

يرورتها، بل أن ن مسار صـوانين عــامعه فيـُخرج تلك القــواته ومطــاته وشهــلرغب
ي مخلوقاته، وكيف يقدسه من خالل إستنهاض نفسه ــالق فــرم الخــيعرف كيف يحت
رين وإسعادهم، فمقولة أّن كل بني البشر وحدة غير قابلة لإلنفصام ــوإستنهاض اآلخ

ذه القوانين، وتناغم اإلنسان مع الطبيعة هو أيضاً أحد هذه القوانين.ــد هـهو أح  

ما نراه حولنا هو إستغالل اإلنسان للطبيعة بأبشع الوسائل، وكأن ال  ربيعة: ولكن كل
ا باإلنسان، كذلك ــه عالقتهــامها وتشويــعمل لإلنسان إال إفساد الطبيعة والعبث بنظ

ون إستهالك الكلب في العالم األول عشرة ــه اإلنسان، فأن يكــإستغالل اإلنسان ألخي
رض يعيشون على إستهالك دوالرين أو دوالر وم ونصف سكان األـدوالرات في الي

وق اإلنسان؟ ثم يمارسون الطقوس الدينية ـّدٍ على حقــوم، أليس هذا تعــي اليــواحد ف
هللا يريد منهم  ادة ويغالون في الصالة والصيام وكأنَّ ــاء دور العبــويتسابقون على بن
واميس هذا الوجود وإحترام تلك ـد فهماً لنــة العبيد وال يريــي خانــتكاليف تكرسهم ف

 النواميس.

ألينـا: عبادة هللا عبر التناغم مع النواميس والقوانين الطبيعية والعقلية هذا هو اإليمان 
 الصحيح وما عداه تكاليف وفرائض وطقوس باطلة األباطيل.

اس بالحياة الدنيا وتصويرها ـل شيء إال تبغيض النــطوني: الديانات السماوية لم تفع
ل الفقر فضيلة والتخاذل ــر الذي جعــزهد فيها، األمــوكأنها مسرٌح للشيطان يجب ال

ريس طقوس شكلية تكرس المرأة عورة والرجل عبد للقضاء ـرمة وانتهى الى تكــمك
ه فكيف نقترب من هللا ــربه منــن هللا ولم يقــان عــد اإلنســذا أبعــل هــدر، وكــوالق

 ونستضيء بنوره؟
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ان: مشكلة كل الديانات أنها إعتبرت مسألة الخالص مسألة فردية ولم تعرها أّي سليم
ة إجتماعية عامة، فكيف لفرد أن يطلب الخالص وهو يعيش في مجتمع موبوء ــأهمي

ى مسألة األحوال ـال الدين علــبجراثيم الديكتاتورية والبيروقراطية وهيمنة طبقة رج
ت الدوالرات، متربعين شأنهم شأن الحكام على الشخصية وإحتكارهم ألوقاف بمليارا

رش إمبراطوريات إقتصادية قبل أن تكون مقاماً دينياً، كيف لفرد يعيش واقع فرز ـع
م الناس الى غني وفقير والى مؤمن وكافر، والى ي وطوائفي وأثني يقسّ ـي ودينــطبق
هير في دور ة مهيمنة على الحكم وطوائف منبوذة، ورجال دين يجمعون الجماــطائف
هم تعاليم الحكام ة ويستبدلوها بعقل جمعي ثم يلقنـورديــولهم الفــادة ليمسحوا عقــالعب

وسين أو أدنى، وهم ــاب قــقــن الجنة وهم أنهم مــي يقنعــاليم السماء، ولكــوليس تع
ر والجهل والمرض والكبت والتشرد.ــه الفقــيعيشون واقعاً مأساوياً رأس هرم  

ادلة هي التجسد اإللهي على أرض الواقع فهل ــة العــي كالمك أّن الدولــيعنصونيا: 
اعية هي التجسد اإللهي وما ــي شرائحها اإلجتمــوازنة فــوية المنظمة المتــالدولة الق

ل؟ــل األباطيــعداها باط  

ل ذلك أطلقوا على أفالطون إسم الفيلسوف اإللهي؟ أيكون أفالطون ـن أجــحسـام: أم
ادلة قوية تعطي ــة عــي دولــى إال فــة أّن هللا ال يتجلــذه الحقيقــن اكتشف هــأول م

المواطنين فرص متساوية لتحقيق إنسانيتهم عبر العلم والعمل، وكل واحد منهم يضع 
نفسه حيث أوصلته همته وإرادته، فيكون الفرز طبيعي نابع من إختيار الفرد وتحمله 

له مسؤولية نتائج همته، وبالتالي هو في المكان ه وتحمـّ من همتاره، وــمسؤولية إختي
ر والرفض، وكل ذلك من الناحية ـاره لنفسه فال مجال لعدم الرضى والتذمــالذي إخت

وكٌل يأخذ حسب  تساوين كأسنان المشطادية فالجميع ماحية المــن النــالمعنوية، أما م
لفقراء في أيديهم حتى أصبح رأسماالً لهم فراد أغنياء كّدسوا تعب احاجاته، ال يوجد أ

 إغتنوا به، وال يوجد فقراء ُسرق منهم تعبهم ليتكدس في جيوب اآلخرين.

راد يشعرون بأنهم مظلومين وبأنهم ليسوا في المكان الذي ـسليمان: طالما أّن هناك أف
هناك ي نفوس أولئك األفراد، وطالما أّن ــيطان فــاك وسوسة للشيستحقون، طالما هن

دم ــورة والهــاس مستعدون للثــاك أنــرمان والكبت والظلم هنــن والحــإحساساً بالغب
الما أّن هناك أنظمة سياسية ودينية تكبت ــاء أول فرصة تسنح لذلك، وطــواإلنتقام لق
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واطف وال تشذبها، هناك إندفاع الى الرذائل ــى العــر علــالمشاعر وال تهذبها وتحج
.نف واإلغتصاب وميالً الى اإلباحةوصوالً الى العوالشذوذ   

ربيعة: أفهم من كالمكم أّن اإلنسان كائن إجتماعي ال يمكن تصور خالصه من وهدة 
ي إطار بناء مجتمع الكفاية والمعرفة والعدل، ـر والجهل والكبت والحرمان إال فــالفق

لمجتمع المؤلف من أفراد رص المتساوية أمام الجميع للتطور واإلرتقاء، اــمجتمع الف
زت السلسلة بأكملها، ـة إهتــمترابطين متضامنين كحلقات السلسلة إذا هززت أي حلق

و ــــوي، أليس ذلك هــه المجتمع العضــو المجتمع الذي يصح أن نسميــأليس ذلك ه
 دة مترابطةــو وحــوجودات هــون المتعدد المــه، فالكــي مخلوقاتــالق فــمحاكاة الخ

أثر بالموجودات األخرى، أليست وحدة هذا ــر ويتــود فيها يؤثــة، كل موجــمتضامن
دل على أّن هللا واحد أحد فرد صمد منزه عن اإلزدواج ـي البوصلة التي تــون هــالك

 والعدد؟

دة الجسد، جسد الكون هو تعدد ــل وحــدد أعضاء داخــو تعــطوني: جسد اإلنسان ه
د، قال فيثاغورس أّن ـــون، هللا واحٌد أحــل وحدة الكــرات داخرات وكواكب وذــمج

ى الواحد تعود في دوائر تاسوعية ولهذا السبب ـد والــن الواحــاألعداد كلها إنبثقت م
 سّمى أفلوطين كتابه التاسوعيات، هل هذه ألغاز أم حقائق؟

أّن الجمال هو تناسق حسـام: أنا ال أستطيع أن أتصور هللا خارج رؤية الجمال، وبما 
د تناغم بين ـوتناغم ونظام وتنظيم، ال أستطيع أن أتصور هللا في قلب إنسان وال يوج

ه وخياله وقلبه وغريزته، أو في مجتمع تحكمه الفوضى والتنافر والتباغض بين ـعقل
اته وأثنياته وطوائفه وأديانه وثقافاته، مجتمع تحكمه طبقية بغيضة تجعل قلةً من ـطبق
ال بالقناطير المقنطرة، وكثرة من الفقراء الحاقدين ــغنياء شرهين على تكديس الماأل

ام، ـــأر واإلنتقــرص للسلب والنهب واإلغتصاب والثــن يتحينون الفــالموتورين الذي
ى الناس بكرباج التخويف والترهيب فتصادر عقولهم ـمجتمع تحكمه ديكتاتورية ترع

ل وتدبيج ــق والتهليـوع والتصفيــوما عليهم إال الخض رياتهم وتمتهن كراماتهم،ــوح
الخطب، أنا ال أستطيع أن أتصور هللا خارج إطار العدالة بل إني أقول وبالفم المآلن 

ة والمحبة، هللا هو العدالة هللا هو المحبة هللا ـارج إطار العدالــود هللا خــال مبرر لوج
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ولذلك الدولة العارفة هي العادلة هي  الحقّ ى الخير والترابط على ــو التضامن علــه
 التجسد العمالني ].

الني ]، دعونا نحاور هللا ـجسد عمــادلة تة العــة، الدولــة هللا محبــصونيا: هللا عدال
 ونناجيه كصديق، كحبيب، كل كما يعرفه ويحبه ويتواصل معه.

ا إلهي كل ـا الذي أؤدي لك يــي، وأنــاع الشوكــؤمن با] حتى النخــا المـطوني: وأن
ي طالما قضـّت ـألك بعض األسئلة التــي أســادات، دعنــاليف والعبــرائض والتكــالف

ر الشكوك والحيرة واألوهام، هل إختص كوكب ـي بحــرق فــمضجعي وجعلتني أغ
ة الكواكب بوجود ذلك المخلوق العاقل الحّر المريد المسؤول ــاألرض وحده دون بقي

ه اإلنسان؟ أم أّن هناك كواكب أخرى مأهولة كما كوكب األرض؟ إذا كان ـذي أسمال
رات وكل تلك الكواكب طالما الموجود ــلق كل تلك المجــدة خــاً فما فائــالجواب سلب

ى كوكب األرض، هل يمكن أن تكون قد خلقت كل ــي الوحيد متواجٌد فقط علــالواع
من أتباع العبثية، أم أّن كل تلك الكواكب والمجرات  ذلك عبثاً للتسلية؟ هل أنت أيضاً 

تك على هذا الوجود؟مباشر على ذلك اإلنسان خليف لها تأثيرٌ   

ر يحيرني إلهي الذي أنحني أمامك خشوعاً وإستسالماً لقضائك، هل كوكب ـشيٌء آخ
واكب والمجرات األخرى مسخٌر لخدمته ألنه ـو أشرف الكواكب وكل الكــاألرض ه

رق نورك فيه فكان اإلنسان؟ وإذا كان كوكب األرض هو ــد الذي أشــالوحي الكوكب
و اإلنسان فلماذا كل هذا العنف ــود الذي هــة الوجــوي على غايــه يحتــاألشرف ألن

رك هذا الكوكب مسرحاً ــى كوكب األرض؟ لماذا تـُ ــرض علــم والمــر والظلــوالفق
ة؟ إلهي.. كل األديان تقول أنك ـم والخيبــبداد واألله الفوضى واإلستــإلبليس ينشر في

وٌر محض وحٌق وخيٌر وجمال وعدالة ومعرفة وحرية، وكل األديان تقول أنك أنت ـن
الخالق، فكيف لخالق نوراني أن يخلق من لدنه إبليساً ظلماني؟ كيف لخالق النظام أن 

لماً وإستبداداً؟ يخلق من لدنه فوضى، كيف لخالق العدالة أن يخلق من لدنه ظ
ي اإلبليس الذي خلقته كل شؤون هذه ــا إلهــوضت يــن كل ذلك كيف فــى مــواألده

األرض، والتي تقول كل األديان أّن كل موجودات هذا الوجود مسخٌر لخدمتها بسبب 
 النور الذي فيها وهو اإلنسان؟
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يديه يتصرف  ون اإلبليس هو السيد الحقيقي لكوكب األرض ومصير اإلنسان فيـأيك
ن األديان ومرةً يقسـّم األديان الى مذاهب ــزرع العداوة بيــرةً يــواه فمــى هــه علــب

متناحرة، ومرةً يخترع مقولة العرق ويزرع العداوة بين األعراق، ومرةً يبتدع بدعة 
 ى طبقات ويبقىـم المجتمع الرةً يقسّ ــوميات، ومــداوة بين القــوميات ويزرع العــالق

وحاً واأللم سيد المواقف، والناس كل الناس تتلذذ بتعذيب ـالصراع مستمراً والدم مسف
ن تعذبه تعذب نفسها بنفسها، إلهي كيف أرسلت ـد مــدما ال تجــبعضها البعض، وعن

ل كل خصائصك وهو مساٍو لك، ــوم منك ويحمــو أقنــوع المسيح الذي هــك يســإبن
ريه بملكية المال والسلطة على أن ــى الجبل ليمتحنه فيغــه الــوجعلت إبليس يصعد ب

ر الرسالة التي أتى من أجلها، هل معنى ذلك أّن مملكة األرض يسودها ــينكرك وينك
ن شاء ويصرفها عمن شاء؟ هل اإلبليس المخلوق يمتحن ويجرب ــاإلبليس، يهبها لم

د لتضرب به عرض ري المسيح الخالق؟ وهل أنت الذي خلقت منطق العقل تعوـويغ
 الحائط، فالمخلوق يمتحن الخالق والمخلوق يجرب الخالق؟

ي الذي أعبدك بصدٍق وإخالص، ال أترك فريضةً من فرائضك إال وألتزم ــألينـا: إله
زم به، ولكني دائماً أسأل لماذا كل تلك الفرائض ــن تكاليفك إال وألتــبها، وال تكليفاً م

اك صداقةً ومحبة، لماذا تصر على التبعية والعبودية، ــهنون ــوالتكاليف، لماذا ال يك
ون العلّي األعلى، الغضوب المهاب الدقيق الحساب فلكل فعل ردة ــلماذا تصر أن تك

وة، ولماذا يا إلهي سمحت بنقل مهابتك الى الحكام الذين إستغلوها ـفعل تساويه في الق
اً وترهيباً، والخوف الذي نشروه علـّم أبشع إستغالل فمألوا الدنيا خوفاً ورعباً وإرهاب

ر الباطن والمعلن غير المضمر، فساد ــاهر غيــاق فأصبح الظــذب والنفــاس الكــالن
ى أسياد وعبيد ومتنفذين وعسس وأزالم وفحول ــاس الــرج وانقسم النــرج والمــاله

 وغلمان.

البارعة التي تستدر إعجاب  وــا راقصة التانغــه وأنــد أن أسألك عنــر أريــشيٌء آخ
ول من مادة كثيفة ــر بأن جسدي تحــص أشعــا أرقــوأن لمشاهدين وتصفيقهم، إنــيا

وٍر لطيف شفاف يكاد يتحرر من جاذبية األرض ليطير في األفق الى ـالى قالٍب من ن
ذا ر نظافةً وأكثر طهارةً وأكثر قرباً منك، لماـاقي أنني أكثــي أعمــاألعلى، وأحس ف

روا الرقص فناً يحاكي الغرائز ويستدر الشهوات، لماذا تنوقد ــك إعتبــمسؤولي أديان
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ة جسد إمرأة يتلوى، لقد ـال وهم يتلذذون برؤيــي صدور الرجــالرغبات المحمومة ف
ن طقوس العبادة فهو قربان يقدم أمام ـرقص طقٌس مــة أّن الــي الفيدا الهنديــقرأت ف

ف سمحت لما كان مقدساً أن ينحدر الى عالم الرغبات والشهوات، تمثال براهما، فكي
كانت غايته تشفيف الجسد والنفس لتزداد طهارة، أن يصبح وسيلةً  نّ ـكيف سمحت لف

ة بت أشك بأن بكر ــي بصراحــال، إلهــوب الرجــيستعملها اإلبليس ليسترهن بها قل
د أحبني ومن بغضك فقد بغضني، خليقتك هو العقل وبأنك خاطبته قائالً، من أحبك فق

 بك تبلغ المنازل العالية.

ذه الشكوك السودانية وهذا الجدل الذي ظاهره طاعة وباطنه معصية، ـا هــصونيا: م
ل البشري مزدوج ما بين نوٍر وظلمة وطاعة ومعصية وإقبال وإدبار ـصحيح أّن العق

اني يشبه بوح الصوفيين ا ننهي هذا الحوار ببوحٍ وجدـوك، ولكن دعونــن وشكــويقي
ا نقدم آيات الحمد والشكر ـرومي والجنيد والسهروردي، دعونــال البسطامي والــأمث

ررة ألبينا الذي في السموات، الذي مأل ـب اءً ــون أبنــوالرضا والتسليم لنستحق أن نك
الى وانين التي تتحكم بدوران اإللكترونات داخل الذرات ـن القــود مــوره كل الوجــن

وانين التي تتحكم بدوران األفالك وتنظيم والدة وموت الكواكب والمجرات.ــالق  

 ربيعة: يا إلهي وحبيبي وموالي المعبود،

ن لدنك، وبعزة ذلي في عالم هواك، وبهذه العيون التي ـوى مــواي الذي هــزة هــبع
ني جذوةً من ألق، زدـم عشقها المتــي عالــةً وصبابةً فسمت ودخلت فــإغرورقت رق

 نارك الموقدة التي جعلتها برداً وسالماً في قلوب محبيك،

اق جمالك المخلصين، أن نتيه ونختال ونمشي مرحاً في ـا نحن عشــأِن لنــإلهي ألم ي
ذهب عنا أشراط ـدري، فتــالك الول كوكب جمــراش حــرقص كما الفــاألرض، ون

ن متزملون به، فقد ـأة الطين الالزب ونحــن حمــطهر متن وودية ونتحقق بالحقّ ــالعب
ُرفعنا عن النسبة بالنسبة وأصبح كل محب منا مرآة محبوبه يراه من حيث هو ال من 

 حيث المحبوب.

ي أتوجه إليك بقلبي وعقلي وضميري، عزيزاً بالوقوف بين يديك، ال ذلة ــلهحسام: إ
فة وفردوسك الذي هو ور جنتك التي هي المعرــورك، زهــر زهــن إستنشق عبيــلم
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ي خشوعي إجذبني الى منابع كوثر قربك ألسمع بوح ـي وأنا المخلص فــالمحبة، إله
ي إذا ما ــق بلسانــس أنك تنطــرحتي وأنا أحــي فــي ألنتشي فــي، إجذبنــعقلك الكل

دي إذا ما أخذت وتنظر بعيني إذا ما ـذ بيــي إذا ما سعيت وتأخــى بقدمــنطقت،وتسع
ي أحيان يناديك يا إلهي، فهو دائم الشوق ال عن بعٍد بل ــي ما أسعد قلبــرت، إلهــنظ
وقدة التي تطلع على األفئدة، فإحترق الصلصال الكثيف ولم ــارك المــه إنتشى بنــألن

يناجيك.. لذي يناجيك وال يفتأيبَق إال الروح اللطيف ا  

مال الشهوات العرضية ولم أُك آمنت بجالل جمالك موالي ولم أُك كافراً، وكفرت بج
السوء، وحسبوا ذلك البوح إنجذاباً  نّ ــي الناس ألني تهت بجمالك ظنَّ بــؤمناً، وظــم

اني، هم لم يتذوقوا جمالك الكلي المجرد الخالد، ـزئي الفــال المحسوس الجــالى الجم
 وال نفوسهم ذكرت يوسفها ليتعرفوا على جوهر الجمال.

بي.. معبودي الغالي،صونيا: إلهي.. حبي  

 رزألنك أعطيتني نعمة اإليمان فال تأشكرك في السّر وأشكرك في العالنية، أشكرك 
رى، وأّن لكل إمريء ما سعى،ــوازرةٌ وزر أخ  

ق بعدالتك فإنما هي أعمالنا ترتد علينا سلباً آو إيجاباً، أشكرك ألنك ــي أثــأشكرك ألن
ي وسامحتني وأعطيتني الفرصة تلو ــان فترأفت برــوبة والغفــّي بنعمة التــمننت عل

وج مستقيماً والضال مهتدياً والمقبل على المعصية مقبالً على ــل األعــالفرصة ألجع
ل وأردفتها بنعمة الحرية وجعلتني أختار ــاعة، أشكرك ألنك أعطيتني نعمة العقــالط

وال مجبرة، فسبحان والي بصحة من عقلي وجسدي، مخيرةً غير مكرهٍة ـأعمالي وأق
ر للعقل وأّن المسؤولية هي ميزان الحرية ــي الوجه اآلخــرية هــالذي علمني أّن الح

رك على نعمك وآالئك، اللهم بالكلمة األزلية التي ــة، اللهم أشكــرة اليقظة العقليــوثم
محبةً رفة والحكمة وامأل قلبي ــن أصحاب المعــاً إجعلني مــاً حيــتجسدت لحماً ودم

 ورحمةً وتسامحاً وعدالة.. أنت يا أرحم الراحمين اللهم آمين.

ل هادياً ـاً للوصول إليك، فكان العقــل طريقــرك ألنك جعلت العقــسليمان: اللهم نشك
وسنا الى السراط المستقيم، هو الذي علمنا ـي جبالت نفــائقه المزروعة فــنهتدي بحق
وريد، ال يحجبك عنا إال سوء أعمالنا، فإذا تطهرنا وٌد أقرب إلينا من حبل الـأنك موج
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ن عتمة الجهل وتصنم اإلستكبار، وجدناك متربعاً على عرش قلوبنا تنطق بألسننا ــم
زهٌ ال تحيط بك عقولنا، نعرفك على قدر ــو الذي علمنا أنك منــوننا، وهــو بعيــوترن

ث وال تـُشترى بالمال، ولكن  ي الــة التــة توحيدك، تلك المرتبــي نعمــمرتبتنا ف تورَّ
ن اإلعتقاد، اللهم بألق نورك الشعشعاني الذي ال ينقطع ــرم األخالق ويقيــتـُكتسب بك

ن، أعطنا يقين اإليمان ونعمة التفكير المنطقي، ــة عيــي طرفــن عقلك الكلــفيضه ع
ناء النور، أطرد ّق، ووحدنا على عمل الخير، واجعلنا من أبــول الحــى قــإجمعنا عل
ا الشجاعة لنحطم أصنام التخلف والتنابذ والتشرذم ــوبنا، وهبنــن قلــاطل مــظلمة الب

ى نعيم الحّق والخير والجمال والعدالة أنت يا ـن صفوفنا، اللهم خذ بيدنا الــوالتبعية م
رات الكرام يا رحمن يا رحيم.ــر عثــجاب  

 

 

 

 

 

 

 

 


