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اٌر طالعةٌ من بركان قديم كان قبل ألف عام ــأنظر اليكم بعيون تشتعل فيها نصونيـا: 
اول السماء، وعندما المسه الفكر السلفي تخاذلت قواه وخمد، تكدس ــملتهباً حممه تط

اً لنفايات الصقيع.ــفوقه الجليد وأصبح مكب  

ار حاجتكم واعطوني ثماراً أنضجها اللهب، أعطوني ـّي وخذوا من نبع النــلأنظروا إ
أحاسيس طهرتها الحرائق، أعطوني أفكاراً راعفة ألوانها تحاكي ألوان زهر الرمان، 

ر جبلي عتيق.ــتق في ديـعُ  رٍ ــمذاقها يحاكي مذاق خم  

َ راً من لـإنه قلبي يسيل نه ها وتنشر دفئــ فيه تنقلب طاقــةً  ادةـإنه عقلي أحس المهب، ـ
وءها في كل اتجاه، حتى جسدي أراه اآلن يتشظى كأنه مهرجان ألعاب نارية.ــوض  

في أذن الفضاء، إنه  طائٌر أفلت من قفص الواقع ليرندح أغنيةً إبداعيةً  سليمان: كأنكِ 
ر ــومية، ذلك الطائــاة اليــالحياقضات ــة الذي ربطوا أجنحته بواقع تنــر الحريــطائ

ن ــل مــر، الساعي بشغف لتطهير العقــر واألصفــاألزرق المزركش صدره باألحم
مــن شهواتـه المتضاربة، واالنطالق مع الشمس المتمسكة منطقه التبريري، والجسد 

مها اج التي اســل تلك الصبية المغنــرقص على جدائــي تحسن الــح لكــال الريــبحب
 األرض.

ر مرئية، كأنك القبلة التي طبعها المجرد على ــغي رئٌي لشمٍس ــوٌر مــن حسـام: كأنكِ 
ديها وفي ــر الذي تمده السماء بين نهــر الكوثــل أنت نهــشفتي المحسوس، سيدتي ه

والياقوت. دوهج محار اللؤلؤ والمرجان وفي أعماقه مغاور الزمرــخلجانه يت  

ر للروح كيف قـُـدّ  رةً،ـر كلما فكرت فيه كلما ازددت حيـّـمحي وجوديٌ ٌز ــسليمان: لغ
واصه الوعي والحرية أن ال ـي جوهرها أهم خــور هللا أودع فــن نــم قبسٌ  هي التي

وارح هذا الجسد وآلياته، كيف ـن خالل جــودها العمالني إال مــتستطيع ممارسة وج
وات ـراخ الشهــد الفضالت وصــزوجة وصديــوية واللــور أن يعايش ظلمة العفــللن

ر ما أنتجته ــم لطلب آخــواد الكثيفة والشبق الدائــى التهام المــامحة باستمرار الــالج
ونات.ــالعف  
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روح تتفتح وتذبل في كل لحظة، إنها جدلية الحياة والموت، ـــنــورما: الجسد وردة ال
كانت، لعبة الخلود والفناء، يا لها من لعبة ن، وتالشي أشياء ـجدلية والدة أشياء لم تك

 تزرع اآلمال العظيمة واآلالم المبرحة في كل مكان.

الم واألوهام والهموم، ـن األحــاناً مــو عجيب، يحمل أطنــســعيد: هذا االنسان كم ه
 ل الصحاري الى مروجٍ وّ ـشاردة، يح ا بأفكارٍ ــشاردة ويهدم الدني ارٍ ــيعمر الدنيا بأفك

سبخة، يتطهر بالماء والتراب  ةٍ ـابات والمروج الى أرض قاحلــل الغوّ ــابات ويحوغ
ار إذا لمسه ــلوث في كل مكان، إنه االنسان العمالق الذي ينهــواء ثم يزرع التــواله

بسيط. مسمار حدثٍ   

ه انسان الغرائز التي تمردت على قوانين الطبيعة، والشهوات التي جنحت ــثــريا: إن
ريب ــي تخــي ساهمت فــاالت التــل، واالنفعــرف حتى المست المستحيــالتط ىــال

رير ما قامت به شهواته، وانفعاالته وإقناع ــتب الــل لعقله إها، ال عمــمجتمعات بكامل
يتناغم مع قوانين المنطق، وهو الذي يلوي  رين بأن ما يفعله حقّ ــاع اآلخــنفسه وإقن
ول أن االنسان ـق فقط لتنسجم مع شهواته الشاذة، من منكم يقــئؤول الحقاــاألشياء وي
ل أخالقي؟.ــحيوان عاق  

و الكائن الوحيد في هذا الوجود الذي يمتلك الوعي ـد نسيتم أّن االنسان هــصونيـا: لق
وانين الطبيعة ـــرية واالحساس بالمسؤولية، قدره السعي المتواصل الكتشاف قــوالح
 ر الطبيعة لخدمة شهواته في التملكـّـور هللا، ال ليسخــن نــم و قبسٌ ــل الذي هــبالعق

 اته وآماله وأحالمهــل ليتناغم مع الطبيعة بمسلكيــواإلستئثار والتسلط واإلستغالل، ب
اً متجسداً في كل تصرفاته المادية والمعنوية ال ــاهج تفكيره ليعيش السعادة واقعــومن

التناقضات بينه وبين عالم الواقع.حلماً مستحيالً يوجد آالف   

والتوازن  ن، الحبّ ــن اثنيــالل مبدأيــن خــوانين الطبيعة إال مــا ال أفهم قــحسـام: أن
وازنة تجعل كل كوكب يعرف حدوده فال ــواكب بعواطف متــالي، تتجاذب الكــالجم
وده مرتبط بمدى ـجي جبلته أّن وــرية المنغرزة فــوانين الجبــاوزها، يعرف بالقـيتج

العادل الذي ال يطلب التملك األناني  رى له وجذبه لها، إنه الحبّ ـجذب الكواكب األخ
ب حجّ ي البشر تعلموا ذلك من الطبيعة لما رأينا امرأة تُ ــواالستئثار السلطوي، ليت بن
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ن في بيتها باسم الغيرة والمحافظة، ورجالً يتملك مجموعة سجألنها عورة، وأخرى تُ 
رى، يتباهى بفحولته ويطلب من نسائه أن يتباهين بالخفر ــأخ نساء ويعشق مجموعةً 

اء والبرودة والزهد في متاع الحياة الدنيا. أما التوازن الجمالي فهو قمة الوعي ـوالحي
قرؤوا قصيدة لتروا هل جوهر صورها وق بالخالق، فقط إدأ تشبه المخلــالبشري ومب
اعها الموسيقي، وهل االثنين متوازنين مع خلفيتها ــيقر إــوازن مع جوهــالشعرية مت

اء جسدها ــل أعضــرأة هــلة أم ال. كذلك المــة لتحكموا إن كانت قصيدة جميريــالفك
وازنة مع بعضها ومتوازنة مع أفكارها وأحاسيسها وأحالمها وآمالها لتحكم عليها ــمت

  إن كانت جميلة أم ال. 

ب الي، فهذا الوجه االبيض المشرَّ ــوازن الجمــى للتــا مثالً أعلــأنا مثالً أعتبر صوني
ون ــذبيح، وتلك العي رزٍ ــاتين الشفتين الناضجتين كحبتي كــرة، وهــن الحمــم بقليلٍ 

الذي  ة والصدر الناهد الذي يتحدى جبروت السماء والقدّ ــوش الوارفــالسوداء والرم
التي تنجذب الى األسفل وتجذبها األناقة الى األعلى، كل ر واألرداف ى وال يتكسَّ يتلوَّ 

تجاوزت  حاسيس تشع في كل اتجاه وآمالٍ يعبر وأ يفكر ولسانٍ  ـلٍ مع عق ذلك متوازنٌ 
واحد. المدى، باختصار صونيا هي أفروديت وأثينا في شخٍص   

هذا يعني عطاء الكل كينونته التامة فزئيات إلــاذا كان الجمال تناسقاً بين الجسليمان: 
المسؤول عن التنظيم  ل وحدهــل، ألن العقــن ثمرات شجرة العقــرة مــأّن الجمال ثم

ويته ويعيشها فرحاً وسعادة، هل ـق هـاله وليستطيع أن يحقــوالتأطير ليبلغ الشيء كم
ّ العقل الكلي هو الذي نظ نسينا بأنّ  ره بواسطة فيض التأييد االلهي ـّ م هذا الوجود وأطـ
ً ــتفجعله م ابية بالموجودات ــاته اإليجــه وعالقــويته الخاصة بــه لكلٍ  ،وازناً متناسقا

زئياته تخدم وحدته ـوهره كل جــي جــدو واحداً فــون ويغــرى ليتكامل هذا الكــاألخ
الوجه اآلخر للعقل على الصعيد االنساني هو  ى أن نعلم أنّ ـبذلك. يبق ذوتعيشها وتتلذ

لنا أن نسميه عقال وكان األجدر أن نسميه  ة مبادرة العقل لما حقّ ــالحرية ولوال حري
راً وال فضل له في تنفيذها. بالحرية يأخذ ــينفذها جب ى خطواتٍ ــرمج علــروبوت مب

وانين الطبيعة ـل الكلي لفهم قــواصل مع العقــأن يت رُّ ـــفهو ح اهــل البشري معنــالعق
واصل ــالت أن يرفض رّ ــه، وحــال سعادتــنسانيته وكمــال إلتحقيق كم والتناغم معها

ا كان أحد ان. ولمَّ ــوزم ي كل مكانٍ ــف ويزرع الفوضى واالستبداد واالستئثار والشرّ 
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توازيه في القوة، وجدنا أّن االنسان  لٍ ـردة فع لٍ ـلكل فع وانين الطبيعة األساسية أنّ ــق
ي حيواته المتالحقة ــاله فــه أفعــالذي يمارس الظلم واالستبداد واالستئثار سترتد علي

 ألماً وعذاباً ومرضاً وقهراً وجهالً وعبودية.

داد ــوضى واالستبــوالف رّ ــرى الشــوم نــى اليــوح وحتــن عهد نــولكننا وم سعيــد:
وة عبيداً لفرائض ـاس تساق بعصا القــرش السلطة، والنــربعة على عــتوالشهوات م

بواسطة مالئكة ال يوجد أي دليل جون لها بأنها هبطت من هللا يسمونها سماوية ويروِّ 
اع منطقي عما جاء في تلك الفرائض من متناقضات ـوجد أي دفــوال يعلى وجودها 

ومنطق العقل.تخالف بعضها البعض وتخالف قوانين الطبيعة   

و االنسان الذي استطاع عقله أن يمتلك ـتتحدثون فالمالك ه ن أي مالئكةٍ ــنــورما: ع
وانينه، والشيطان هو من ــرائزه فيجعلها تنساق الى منطقه وتتناغم مع قــشهواته وغ

شطنت به شهواته وغرائزه المتطرفة الشاذة والتي تخالف قوانين الطبيعة عن سراط 
المستقيم.ل ــالعق  

زوع الى التسلط واالستئثار بالخيرات في مسيرة التاريخ الذي ـثـــريا: غريٌب هذا الن
من الخطأ  ه ممثل هللا على االرض معصومٌ ـعي أندَّ ــلينا، فالحاكم يــاره إوصلت أخب

من يطيعها يكافأ بالخدمة في دار السلطان واألكل من رغيفه  وله أوامر ونواهٍ ــوما يق
ائم األمور فهو زنديق منافق ـور وعظــويل والثبــن يخالفها فالــبسيفه، وموالضرب 

ريد العبث بأمن البالد والعباد واستقرارهم. واألدهى من ذلك ــأجنبية ت لسلطةٍ  وعميلٌ 
دينية إال وهي في خدمة  ه لم نجد مرجعيةً ــذا التاريخ الذي نعرفــر مسيرة هــأننا عب

وم ــريري المدعــق التبــال المنطــي استعمــه، تستميت فــراض السلطان وغاياتــأغ
رها ـرات االرض ظاهــر تسلطه واستبداده واستئثاره بخيــبالنظريات السماوية لتبري

اطنها.ــوب  

حدى كتب التراث أّن هللا أول ما أبدع من نوره الشعشعاني العقل ي إسليمان: قرأت ف
تامة بالفعل جوهره مفطور على خاصتين  ،وةـبالقرية كاملة ــي صورة دائــي فــالكل

رية، ثم خاطب هللا سبحانه العقل خطاباً معنوياً  في زمن ــي والحــا الوعــإلهيتين هم
ا كان العقل مفطوراً على الوعي قبل وكان خطابه طلباً ال أمراً، ولمَّ ـال له أمعنوي فق
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ه وطاعته، ولما كان العقل مفطوراً ل على معرفته ومحبتــفهم أّن هللا يريد منه أن يقب
رية أيضاً كان باستطاعته أن يستجيب أو يرفض، ولكن العقل عندما سمع ــى الحــعل

ي جوهره حتى غدا لهيباً، وانجذب الى ربه مشتاقاً فكان ــه عصف الشوق فــنداء رب
خرج من ى ما سيــه وعلــه على ذاتــمن ن هللا، وكان فيض الحبّ ــض التأييد له مــفي

ناموس هذا الكون وغدت العالقة بين  ر الوجود، لذلك غدا الحبّ ــن دوائــره مــجوه
اغم. ولما كانت النفس االنسانية قبساً من ـوازن وتنــة محبة وتــعالقجميع موجوداته 

ل كان جوهرها عندما خرجت من دائرة العقل ــر العقــي جوهــور هللا مستودعة فــن
ل مفطوراً على الوعي والحرية.فعالى ال وةــالكلي من الق  

رأت في أحد كتب التراث أّن هللا سبحانه قال: كنت كنزاً مخفياً ـحسـام: وأنا بدوري ق
راً ـرت كثيــرأت ذلك فكــرفوني، وعندما قــي عــفأردت أن أعرف فخلقت الخلق فب

ليس كمثله  زهٌ هللا من ، ونحن في مكان آخر قرأنا بأنّ "ي عرفونيـوب"بمقصود عبارة 
رأنا بأّن ــبا`، ثم ق ئٌ ــود بكامله ممتلوأّن الوج ي إطار ثالث أّن هللا موجودٌ ــشيء وف

داً للقضاء والقدر وأنه مهما يفعل ال يستطيع أن يغير حرفاً مما كتب من ــاالنسان عب
معها  ولى، ويبدووهلة األدو متناقضة للــوح المحفوظ، وأشياء كثيرة تبــي اللــقدره ف

يا أم عمرو. رية حديث خرافةٍ ــالوعي والح  

ق الهيولى ـنفجار الكبير أطلوعي فاإلــر أّن المادة سبقت الــنــورما: أنا شخصياً أعتب
رودة والرطوبة واليبوسة ثم ـة الحرارة والبـائع األربعــاألولى التي منها انبعثت الطب

ستقصات النار والهواء والماء والتراب، اإلنبعثت ائع األربعة إـاعل هذه الطبــن تفــم
واكب وال زال بعضها ــرات والكــنبعثت المجائع واإلستقصات إــل الطبــن تفاعــوم

ا الوعي أو ما تسمونه العقل الكلي فقد أخذ يتشكل رويداً ــيتالشى وبعضها يتشكل. أم
لمادة صنعت ستقصات وتشكل المجرات والكواكب، فاائع واإلـاعل الطبــرويدا مع تف

ا تكاملت القوانين وانين التي صنعتها، ولمَّ ــواء القــقوانينها بنفسها وانضبطت تحت ل
 ق االنسانـن موجودات، أطلــوله مــه ويعي ما حــأن يعي ذات وأصبح االنسان قادراً 

ادة ــــركة المـــا كانت حل الكلي والبعض لقب هللا. ولمَّ ــلقب العقوانين ــعلى تلك الق
متواصلة ال تهدأ والموت والوالدة أحد نواميسها، والتغيير المستمر طبيعة من طبائع 

ل الكلي مفهوماً متحركاً ومتغيراً يأخذ شكل تفاعالت ـتفاعالتها، كان مفهوم هللا والعق
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ا إال ــي تتحدثون عنها فأنا ال أرى فيهــرية التــرزه من تقلبات. أما الحــالمادة وما تف
ملون ال تمت  جميلٌ  وحلمٌ  رك تفاعالت المادة وبالتالي هي أمنيةٌ ــمتحركة بتححتمية 

 الى عالم الواقع بأي صلة.

ركب أنتجته الجينات الوراثية ومفاهيم ــثريــا: أنا بدوري أرى أّن االنسان ليس إال م
نتجته ن بيئته المادية الصرف، وما أــبــواجد فيه، فاالنسان إان والمكان الذي يتــالزم

 تلك البيئة المادية من مفاهيم سلوكية وفكرية مرتبطة بها بل هي ثمرة من ثمراتها.

ته للوصول الى الحقيقة، رية بأنها السعي الذي ال تخمد نار همَّ ــا أفهم الحــأنسليمان: 
وانين التي فطرها هللا في جوهر العقل الكلي وفاضت منه على ـالق والحقيقة ليست إالَّ 

نسانية فغدت نواة جوهرها.العقول اال  

وجودة في داخل نفوسنا، إذن لماذا يفتش عنها العلماء ـسعيــد: هذا يعني أّن الحقيقة م
ي الطبيعة الخارجية.ــف  

نطوى فيه العالم األكبر، وهذا ــالم صغير إن سينا أّن االنسان عــبــل إصونيـا: ألم يق
لنفس االنسانية هي نفسها القوانين التي معناه أّن القوانين المنقوشة على مرآة جوهر ا

 تنظم صيرورة موجودات هذا الوجود بكامل جزئياته.

رومانسية التي تقوم على األوهام ـار الغيبية والــن كالمك أّن كل األفكــثــريا: أفهم م
وع من أنواع العبودية طالما أّن وظيفة الحرية االساسية هي السعي ــوالتمنيات هي ن

ياً.لمحم معها نظرياً وعالحقيقة والتاللمعرفة   

رية المنافسة في االنتاج وحرية فتح جميع ــرية إال من باب حــسعيــد: أنا ال أفهم الح
ن تطوير االنتاج وتحسين ــم زيدٍ ــلم ل المنافسة وسيلةً ــام المنتجات لجعــاألسواق أم

 نوعيته.

األسواق ألن الضعفاء غير قادرين  ي هذه الحالة يحتكرونــوياء فـحســام: ولكن األق
ن السوق ويضمحل ــرج مــوالضعيف يخ وةً ــوي يزداد قــى المنافسة، وبذلك القــعل

ويتالشى، بعدها يأتي األقوياء ليسنوا القوانين التي تتناسب مع مصالحهم، ونعود الى 
معات فرض على المجتمعات الضعيفة أن تكون مجرد مجتى أن يُ ــمبدأ االستئثار وال
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استهالكية تبيع موادها الخام وثرواتها الطبيعية لتحصل فقط على رغيف الخبز وهذا 
واب ــهو الشيطان المتجسد على أرض الواقع والذي يعبث بكرامات الناس ويسد األب

 في وجه تطورهم وارتقائهم.

ة ـقرية ليست إال السعي الدؤوب الكتشاف الحقيــال سليمان أّن الحــصونيــا: عندما ق
ي أفكارنا ومسلكياتنا العملية فمعنى ذلك أّن الحقيقة ليست حكراً على ـوالتناغم معها ف

لك ـي تمــوم فــددوا قبضة استغاللهم للضعفاء كما يحصل اليوياء ليتملكوها ويشــاألق
وياء لحقائق التكنولوجيا المتطورة، ولكن الحقيقة يجب أن تكون أبوابها مشرعة ــاألق

وائق أو عراقيل، وبما أّن الحقيقة وحدة ال ــي االنتماء اليها دون عــف لكل من يرغب
وي ـــن قــزئياتها بيــاقض جــزئياتها فكذلك االنسانية وحدة يجب أال تتنــاقض جــتتن

ر سخّ الم أول وعالم ثالث، ويجب أال تُ ـود وعــوضعيف ومنتج ومستهلك وأبيض وأس
ل لما يعود بالخير على االنسان ويساعده ــاالستئثار بادة الملكية وــالحقيقة للربح وزي

نسانيته التي هي غايته األولى في الحياة.لى التطور واالرتقاء وعلى تحقيق إع  

نــورما: الجميع يتكلمون عن الحقيقة والسعي الكتشافها والتناغم معها، وهم يتخيلون 
فوق السماء السابعة. الحقيقة  ادئ ثابتة مكانها يشبه مكان هللا على العرشــالحقيقة مب

 ه، فاجتياح االسكندر المقدوني االمبراطوريةــي مسيرتــاريخ فــركة التــليست إال ح
يستطيع أن  رز حقيقة أّن المقاتل الحرّ ــل مليون أفــالفارسية بخمسين ألف جندي مقاب

تالي هي بالركة تغيير وـن العبيد والمرتزقة، فالحروب حــل مــيتغلب على مئتي مقات
 ائق جديدة تفرز أنماط مسلكيات جديدة وأنماطـي ينتج حقضرورة لتسريع التغيير الذ

ح النووي أفرز دمير هيروشيما بالسالالمية الثانية مثال وتـفالحرب الع معيشة جديدة،
ونه، وما نراه ـه وشجــالم والمتحكم بشؤونــميركا أصبحت سيدة العحقيقة جديدة أّن أ

ــرائن، فالمصالح واقع والقــاماً يثبت ذلك بالــالشرق األوسط منذ ستين ععلى ساحة 
للتحكم بشعوبها ومصادرة عقولهم ميركية هي التي ساعدت الديكتاتوريات العربية األ

ر ـل الفكــي أشعلت فتيــي التــة هــميركيهم واضطهاد مثقفيهم، والمصالح األوحريات
اح المنطقة ويضعها بين خيارين أحالهما مّر، ـيجتالديني السلفي والصراع المذهبي ل

 إما الموت تحت أنياب الضبع أو الموت تحت أنياب الذئب.
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ى معرفته ومحبته وطاعته، ـلال ــقبي أن يُ ــل الكلــن العقــب هللا ملعندما طسليمان: 
ام ـلنظ ي جوهر العقل، وتحرك لمعرفة باريه، ولدت الحركة مبدأً ــوعصف الشوق ف

ون بكامل موجوداته، فكل الموجودات الجزئية تتحرك شوقاً باتجاه ـورة هذا الكصير
كمال نوعها، ولكن االنسان وحده يتحرك حركة واعية وحرة فيطلب المزيد من نور 

دأ التطور واالرتقاء، وهللا طلب من ـو مبــن شوق المحبة وهذا هــالمعرفة والمزيد م
ره، فالطاعة هي ثمرة االقتناع، واالقتناع هو ــوال مك ر مجبرٍ ــاالنسان أن يطيعه غي

. أما الطاعة التي يطلبها الحكام بالترغيب والترهيب فهي مظهر رّ ـثمرة االختيار الح
ر العبودية ومحاولة تجريد االنسان من جوهر كينونته االنسانية التي هي ـن مظاهــم

اسية والعسكرية ــة والسيــالدينياولت المرجعيات ــرية. لهذه االسباب حــالوعي والح
وس والتكاليف والشعارات والقوانين الوضعية ــن الطقــاعة سالسل مــاكمة صنــالح

امدة وجره عن وعي أو عن غير وعي الى النتبجة ــوالبها الجــي قــلحبس االنسان ف
 الحتمية لذلك وهي عبادة أصنام الشرائع واالحزاب وعبادة أصنام أشخاص الحكام.

رفة وال معرفة بدون تجسد عمالني على ـرية وال طاعة بدون معــي بدون حــال وع
ر ـــرية التفكيــي حــدس لالنسان فــمق قّ ــدالة ومساواة وحــأرض الواقع المعيشي ع
ول واالبداع واالتباع.ــوالتعبير والرفض والقب  

الطاعة  ل ما أراه أنّ ـّر، بــوعي الحــاعة والــنــورما: أنا ال أرى أي ارتباط بين الط
ى، كنت في الصيف الماضي في لندن ـوف من العقاب بالدرجة األولــي وليدة الخــه

رابة منتصف الليل، رأيت بأم عيني شباناً يخرجون من أحد ـي الهايد بارك قــأتنزه ف
وجد رجال ــه ال يــولهم في كل االتجاهات حتى اذا استيقنوا أنــارات ويتلفتون حــالب

اعد والمصابيح ال لشيء إال للتلذذ بالتخريب، ــم، أخذوا يكسرون المقهشرطة يراقبون
 عبثي عدواني إذا استطاع اغتصاب المرأة عنوةً  هذا هو االنسان على حقيقته مخلوقٌ 

المال فهو ال يطلبه  اهماً واحتراماً ومحبةً، وإذا استطاع اغتصابــاربها تفــفهو ال يق
ً عمالً وكدح و مستعد أن يغرق البالد في ـاً، وإذا استطاع اغتصاب السلطة فهــوتعب ــا

من الدماء وال يتخلى عن كرسي حكمه. الطاعة هي وليدة الخوف سواء الخوف  بحرٍ 
و الخوف من سجون الحكام أو الخوف من النبذ االجتماعي، وال دخل  أن جهنم هللاـم

ّر في هذا الموضوع.ــللوعي الح  
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ورما صحيح فالموظف الذي تسنح له الفرصة ليسرق من المال ــوله نــما تق ثــــريا:
أمن من العقاب والفضيحة حتماً سيسرق ابتداًء من رأس الدولة ـون في مــام ويكــالع

ي الدول ـوانين وطبقت بصرامة فــي وزارة، ولهذا وضعت القــوحتى آخر حاجب ف
ى ـي الدول المتخلفة حيث الغنــوضى فــالفوات وــاح الشهــالراقية، وتالعبت بها ري

الفاحش لمجموعة صغيرة من بطانة الحكام والسماسرة والتجار، والفقر المدقع لعامة 
والحكمة واألخالق  ة الدواء، أما أصحاب المعرفـةيف وحبــي حلمها الرغاس التــالن

عليهم مبعدون عن المراكز العامة، إما مذلون حتى  دول إما مغضوبٌ ــفهم في تلك ال
ز، وإما مشردون في القارات الخمس.ـبرغيف الخب  

اشلة ال تحتمل وجود العارفين األحرار الذين يملكون ـهذا صحيح فالدول الفصونيـا: 
أخالق األسياد، إنه مجتمع عبيد، أخالق أبنائه أخالق عبيد يقوم على التملق والتزلف 

واقف ــــرض والمــرص والسمسرة باألرض والعــاز الفــذب وانتهــم والكواالستزال
ي أسواق النخاسة.ــالسياسية وبيع الجسد والفكر ف  

اعة بالمعرفة هو شأن الفرسان الذين أخالقهم أخالق أسياد، وربط ــحســام: ربط الط
سهم دائماً الطاعة بالخوف هو شأن العبيد الذين يزحفون على بطونهم كالديدان ورؤو

بين أرجلهم، هاجس السيد األول هو طلب المعرفة والشوق لمعانقة الحقيقة والتعريج 
أعلى حتى التواصل مع كمال الحقيقة الذي هو هللا،  الى منزلةٍ  بهذه الحقيقة من منزلةٍ 

كمال ل هو الطريق الوحيد للوصول الى هللا الذي هو ـأّن العق ؤالء األسياد يتقنــواــه
ل غيبية خرافية كالتبصير والتنجيم ــة الحقيقة بوسائـمعرفة، ولذلك لم يستجدوا الحقيق

علم اليقين أّن الكواكب د علموا راج، فهم قــوالع واألبــوتحضير األرواح وشرح الط
 اً رـان مسخَّ ـدمة االنسان وليس االنســرة لخن الجمادات مسخَّ ــرها مــراج وغيــواألب

ي التي تعرف مصير ـو الذي يعرف مصيرها وليست هــل هــلخدمتها، االنسان العاق
ل.ــاالنسان العاق  

ٌم قائٌم بذاته، وأكثر الفالسفة اشتغلوا فيه وربطوا مصير ـوم علــثــريا: ولكن علم النج
 االنسان بما عرفوه من أسرار.
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معها  وجود ما هو موجودٌ ودها وال تعي ـي وجــون لجمادات ال تعــسليمان: كيف يك
وهي ال تعيها، أن تتحكم  اًء على قوانين جبرية منغرزة في جوهر كينونتهاـوتسير بن

ويعقل الموجودات خارج ذاته ويعقل أنها يعقل وجوده فهو  يملك العقل، بمصير كائنٍ 
ّر الذي يملك القدرة ـن الحــرية، وكيف لهذا الكائــي صيرورتها تخضع لقوانين جبــف
درة على الرفض أن ـول والقــدرة على المعصية، القدرة على القبــاعة والقــلى الطع

اة فيها وال وعي، إنها وهللا مهزلة المهازل بأن يتحكم ــتتحكم بمصيره جمادات ال حي
ل الحّر المريد.ــل بمصير الحّي العاقــر العاقــالجماد غي  

ر عاقلة هي التي ـادات غيــالتي تسميها جمالك والكواكب ــن هذه األفــنـــورما: ولك
ى ـن التشكل وحتــراحل صيرورتها مــي مــوانين التي تضبط كينونتها فــأفرزت الق

هذه الكواكب تموت كما يموت االنسان لتولد كواكب  التالشي، هنا يجب أال تنسوا أنّ 
تها لتولد رها، وهي في طريق موتها تهدم القوانين التي ضبطت صيرورــرى غيــأخ
دل أّن القوانين نفسها متحركة ــوها، وهذا يــواكب المولودة لتــوانين جديدة مع الكــق

اً ووالدةً قد أفرزت هذه القوانين، ــون التغيير، وأنها هي في حركتها موتــيحكمها قان
عون.كلي وجوده سبق وجودها كما تدَّ  لٍ ــرض عليها من قبل عقــولم تف  

ي صيرورته يخلق قوانينه بنفسه، خذوا ـال أفهم أّن الشيء فــل أعمــسعيــد: أنا كرج
اك أفكار مسبقة وقوانين مسبقة، بل هو في ــتسويق، لم يكن هناج والــمثالً قصة االنت

حركته اليومية العالمية أفرز قوانينه بنفسه، هكذا أنا شخصياً أفهم العولمة حيث يقول 
ى الرأسمال العالمي وحصره ـاية منها السيطرة علــركية الغــالبعض أنها بضاعة أمي

ر أّن العولمة وضعت الرأسمال العالمي ومصير ــول البعض اآلخــي قبضتها، ويقــف
ومة من األقوياء، ال أحد يعرف عنهم ــر معلــي قبضة مجموعة صغيرة غيــالبشر ف

 شيئاً وال أين مقرهم وال ماذا يبغون.

در ـللق ` أو عبيدٍ  رد عبيدٍ ــر الناس على كونهم مجــأكثصونيـا: ال أدري لماذا يصر 
ون ـرية، يغنُّ ــن الحــاس مــر النــاف أكثــاذا يخــام، لمــللحك ال أو عبيدٍ ــللم أو عبيدٍ 

لء عيونها، ـة  مــذراعيها واللهف اتحةً ــي اليهم فــون رؤيتها، وعندما تأتــويتشوق لها
لهدم تقاليدهم وعاداتهم،  صياح الديك، يعتبرونها مؤامرةً ل ـرات قبــينكرونها ثالث م
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اتهم وتبديالً لواقعهم الذي ــاتهم وسلطــن ملكيــريدهم مــايالً عليهم لتجــيعتبرونها تح
 استكانوا له رغم آالمه الكثيرة وتناقضاته المكشوفة.

من أعدائهم،  اس يخافون من عقولهم أكثر مما يخافونــر النــالغريب أّن أكثحســام: 
وفاته ليست إال ــل وكشالت العقـتأم اسية أنّ ـالدينية والسياتهم ــد صورت لهم أدبيــلق

حكامهم وأولي األمر  رضهم ضدّ ـل كشيطان يحــاملوا مع العقــوسة االبليس، تعــوس
رضت عليهم، ــي فــزمنية التــوالتكاليف الدينية وال ــرائضّد الفــمنهم، يحرضهم ض

ى تبعيتها العمياء للرجل، وعلى كونها ظالَ ال يجوز ــرأة علــاً يحرض الموخصوص
ون لها رأي أو ــوز أن يكــّر، ال يجــرارها الحــون لها شخصيتها المستقلة وقــأن يك
ار فهي ضمن ممتلكات الرجل يفعل بها ما يشاء جسداً وعقالً، واذا ما ظلمها أو ـاختي
البغاء فإنما ذلك لذنوب ارتكبتها "رغم عدم معرفتها ا أو ضربها أو جرها الى ههجر

ـوى وإال كانت معترضة على ه دون شكــا وعليها أن تتقبلــي تستحق واقعهــبها" وه
رع مسرعة الى رجال دين ــرة يجب أن تهــونة بأرواح شريــرادة هللا، أو أنها مسكإ

عجزوا عن تطهيرها.ليطهروها مما علق بها من أرواح شريرة أو ليقتلوها إذا   

، هي التي روجت ة والجنّ ـود المالئكــجت لوجي التي روَّ ــان هــن األديــثــريا: ولك
، ألم يكن شغل السيد المسيح ني جسم االنسان والحيواــل فــلوجود أرواح شريرة تح

رة التي لبست ــرواح الشرين األــم اقــرضى وشذاذ اآلفـل تطهير أجسام المــالشاغ
ان االبراهيمية ـديلم تصور كل األــاتهم ومسلكياتهم، أدهم  وتحكمت بمصير حيأجسا

ي أحاديث مسندة وصحيحة، واليوم أال نرى ـولها وعرضها وأجنحتها فــالمالئكة وط
أّن المبصرين والمنجمين والذين يّدعون علم الغيب هم أكثر شهرة حتى من المغنيات 

الى اليوم يذهب المرضى الى المنجمين لصنع رة القدم، أليس ـوالراقصات والعبي ك
 األحجبة ولفك الخطوط السحرية السوداء.

اول ـيتنبأ له بعلم الغيب ويح ّرافٌ ــاال وعنده ع أو حاكمٌ  وجد ملكٌ ــسعيــد: قلما كان ي
ن أحداث وبين مواقع النجوم وحركات الكواكب، وحتى ـا يتعرض له مــالربط بين م

رموق فكل الحكام ـهم المنى دول العالم ال زال للعرافين مكاــرقوى وأــوم وفي أقــالي
ورجال األعمال والنساء يهرعون سراً اليهم وكثيراً ما يتخذون أخطر القرارات التي 

اًء على نبوءات أولئك العرافين.ــقد تغير مجرى المصير االنساني بن  
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والتقليل من قيمته، يقول له هللا ي تحقير نفسه ــر التاريخ فــن االنسان عبـسليمان: تفن
وعي والحرية واالحساس بالمسؤولية، ويصر ذلك ـن نوري هو الــلقد وهبتك قبساً م
وم ــراج والنجــسمها األب إبجماداتٍ  قٌ ــمصيره معل رٌ ــٌد مجبــه عبــاالنسان العنيد بأن

وهذا التفنن في من زمام أمرها شيئاً،  ـرة ال تملكادات ال تعي مسخّ ـواكب، جمــوالك
من قبل الحكام  مدروسةٌ  د الصدفة أو العبث، إنه خطةٌ ـه ليس وليــتحقير االنسان لذات

ا سيرفض أن يكون واه الذاتية، وعندهــوالمرجعيات الدينية لكي ال يكتشف االنسان ق
ة، عندها يرفض أن يكون عبداً لقدر ـرادة المرجعية الدينيــاكم أو إمرتهناً لمشيئة الح

في حقيقة األمر مصالح الحكام والمرجعيات، ولن يرضى إال بالعدالة ولن ينحني  هو
والخير والجمال، واذا حصل ذلك ال يعود أصحاب النفوذ قادرين على  قّ ـاال الى الح

امة الناس تلهث وراء رغيف الخبز، ـائلة وعــوالهم الطــالتملك الجشع لعروشهم وأم
وار وعبيد وسيكون جميع ـالحكام والمرجعيات ج اك في قصورــود هنــعندها لن يع

اء علماً وعمالً ــرص لالرتقــاس متساوين كأسنان المشط، تعطى للجميع نفس الفــالن
 ومن يتفوق يتفوق بجهده ال بالوراثة وال بضغط مراكز القوة.

 عطاء الناسدأ العدالة وإوم على مبــة ال تقــى كالمك هذا أّن أي شريعــصونيـا: معن
ي االنتاج العملي وفي تداول السلطة، هي ـي التحصيل العلمي وفــرص متساوية فــف

زازهم ـــاس وابتــامة النــى عــن التسلط علــم زيدٍ ــوى لمــز القــدم مراكـشريعة تخ
.واسترهانهم واستغاللهم بغطاء سماوي مؤدلج  

شيء وما يجب أن يكون ئن او كـرون، ما هـِّ ولون وتنظـاً تصولون وتجــسعيــد: عبث
ر والجمال شيء وأخالق ــوالخي قّ ــن العدالة والحــه أفالطون عــر، ما قالــشيء آخ

ه السيد المسيح من تالمذته ومريديه شيء ــا طلبــر، مــة عمله شيء آخــالسوق وآلي
ر، فلننظر حولنا ولنشاهد جميع أهل العلم ـواقع شيء آخــى أرض الــوالتصرفات عل

ل المال وليس العكس، العلم ليس غايته اكتشاف الحقيقة التي جعلها ـيخدمون أهكيف 
ة العلم خدمة أصحاب المال ــاً ولكن غايــود االنسان كما قلتم سابقــة وجــل غايــهيغ

ل انتاجهم وتطوير األسواق بغية المزيد من الربح وال شيء إال الربح، ــلتطوير وسائ
ل التسويق ليس غايته مساعدة االنسان على ـاج ووسائــاالنتل ــوير لوسائــوهذا التط

ولون، فكرامة االنسان وحقه في التفكير والتعبير والعبادة آخر ـتحقيق إنسانيته كما تق
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ي تكديس أكبر قدر ممكن من رؤوس ـاية هــاس، الغــك النــال أولئــما يخطر على ب
اكز القوى".ل قدر ممكن من الناس " مرــاالموال في أيدي أق  

د إال أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، متخمون ــواقع ال يوجــى أرض الــحســام: عل
رام ومحرومون مكبوتون ـالي بالحالل والحــون، مترفون بالملذات التي ال تبــوجائع

د إال دول قوية تحتكر ــع ال يوجــالق الحميدة، على أرض الواقــخبإسم الفضيلة واأل
الخام وتمتلك وسائل االنتاج المتطورة وتحتكر األسواق، ومليارات الضعفاء واد ـــالم

 يعملون كأشباح بال أرواح فقط برغيف الخبز الملوث بالكبت واالرتهان والعبودية.

الك ــوق االستهــوا بأنفسكم، فســق واحكمــذا الشرق العتيـى هــروا الــنورمــا: أنظ
ومسات ــات ومــيتطلب راقصات ومغني ،اءــاء واألغنيــدده األقويــذي يحــوال ،هــفي

ن ومنجمين ومواعظ وفتاوى وكتب طبخ وأفالم سكس، ولكنها سوق تشيح ــومبصري
روائع الفلسفية واالبداعات األدبية وتحتقر المسرح ـن األبحاث العلمية والــبوجهها ع

ور وليس ـوي بالصــالي بالب يه والمطبوعات إال إذا كانت تحاكــيرفــإال إذا كان للت
از ـالً حــن مجتمعات ترجم بحبات البندورة والبيض رجــباألبحاث، ماذا تنتظرون م

ون مبدعيها ـريها وترجم شعراءها وتخــي مفكــي اآلداب، وتنعل فــى جائزة نوبــعل
ح أفخاذ ـون من رجال ال يحلمون إال بفتــرجي دور الحريم. ماذا تــوتحبس نساءها ف

ساء وهم عاجزون عن فتح كتاب أو ولوج مكتبة.الن  

سعيــد: في أرض الديكتاتوريات ال يمكن أن تنمو ثقافة انسانية، وال يمكن أن يتطور 
ل االنتاج. النجاح على جميع األصعدة المادية والفكرية يتطلب ــاالنتاج وترتقي وسائ

الديكتاتوريات  واالبداع، في ظلّ ق ــوال تمارس الخلــعقة، يتطلب رّ ــمبادرة فردية ح
 ً عي أنها تتكلم بلسان هللا وتقرر بوحي يوحى الديكتاتوريات الدينية التي تدَّ  وخصوصا

 ةـادة الشعارات، ثم يسود الكسل واالتكاليـادة الشخص وعبـن هللا ال يزدهر اال عبــم
الجهل ومع  اج على جميع األصعدة، ينتشر الفقر، ومع الفقرــز االنتــوتضمحل حواف

اس الى قطيع كالب تنبح على أدراج ــاق واالستزالم وينقلب النــل الكذب والنفــالجه
 قصور سالطين السلطة والمال والتشبيح.
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صونيـا: أنا شخصياً ال أستطيع أن أتصور وجود فضيلة عند أناس تمرسوا بالعبودية 
بفعل شيء واالمتناع عن ي هو الرغبة ـوا بأخالقها، ألن تعريف الفضيلة برأيــوتخلق

 فعله بغية شيء أسمى منه.

يحتاج الى منجمين فهل تريدين منا  زٌ ـزاً وليس تعريفاً، لغــا لغــثريــا: أنت تقدمين لن
 العودة الى ثقافة التنجيم.

في  د تجمحـا يملك شهوات قـد منــالً يوضح تعريفي، كل واحــسأضرب مثصونيـا: 
اع تلك ـد إشبــمنا يري دٍ ــون، وكل واحــى مرحلة الجنــان حتى تصل الــبعض األحي

ا إذا اندفعنا الى إشباع شهواتنا الجامحة ــرارة أنفسنا نعلم أننــي قــالشهوات، ولكننا ف
ويتنا االنسانية ونعود القهقرى الى المرتبة ــد نخسر هــسنخسر مروءتنا وشهامتنا وق

آخرين  على كرامة أناٍس  دٍ ـيشكل تعسوات ــشهاع تلك الــالحيوانية، كما أننا نعلم إشب
وال لنا أّن الحياة مروءة وشهامة ـل والضمير ليقــا يقف العقــوسيضر بمصالحهم، هن

ه المخلوق بالخالق، وليست شهوات جامحة تحمل في أحشائها بذور وتشبّ  زّ ـووقفة ع
من أصحاب الوعي  ي األلم والندم واالحباط. إذا لم يكن االنسانــردات الفعل التي ه

 زّ ـن يستطيع لجم شهواته والوقوف وقفة كرامة وعـوالحرية واالحساس بالمسؤولية ل
دى ـحات تحكمها أخالق العبيد الفضيلة إي مجتمعــول ال فضيلة فـــومروءة ولذلك أق

ة.ــثمرات الحري  

 نظامور يضبط ــى محــرك علــا أن تتحــواكب عليهــسليمان: الحرية شأنها شأن الك
رية وهذا المحور هو العقل، ال يمكننا أن نتصور أي ـوازنة ودائــحركتها ويجعلها مت

رية هي قصده وغايته، وهي التي تعطيه هوية كينونته، وهنا ـل إال وله خلفية فكــعم
ل والفضيلة ثمرة على شجرة ـى شجرة العقــرة علــرية ثمــول أّن الحــأستطيع أن أق

 الحرية.

ة التي ال ن الفلسفة البراغماتية التي ولدت ونمت في أميركا البالد الحرّ ــلكنورمــا: و
من حريتها أي ارتباط بدين أو طقس أو فرائض أو تكاليف، هي فلسفة تقول أّن  دّ ـيح

ي المنفعة، حتى ولو كانت هذه المنفعة على حساب مآسي اآلخرين، وهذا ـالفضيلة ه
ي السيطرة ــأمين مصالحها فــة الديكتاتورية لتــمما فعلته أميركا عندما ساندت األنظ
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ام بحريات ــالمية دونما اهتمــة واألسواق العــواد األوليــاز والمــرول والغــعلى البت
ه أميركا اآلن في ـا تفعلــه تلك الديكتاتوريات. وهذا مــالشعوب ووعيها الذي صادرت

أنها تحاربها في وسائل ي السّر رغم ــا فرفة وتغذيتهــارات الدينية المتطــمساندة التي
ل التي تتحدثون ـوانين العقــار بقــداع للشعوب واستهتـليالً. إنها فلسفة خإعالمها تض

أرسطو.ن لوقيون ــعنها وكأنكم تالميذ تخرجتم من أكاديمية أفالطون أو م  

جوهرها، وكذلك ى تغيير ــاء بالحقيقة فهم غير قادرين علــحســام: مهما عبث االقوي
ة ى حقيقة، فحبّ ـرارة أنفسهم يعلمون علم اليقين أنهم يعبثون وأّن الحقيقة تبقــهم في ق

اج ملك أو رميت في سلة مهمالت ستبقى في جوهرها ـواء وضعت في تــاس ســالم
ّ حب ة ماس.ـ  

ة أحد األصدقاء هل غناك غنى فاحش أم متوسط فأجبته: إذا كنت رّ ـصونيـا: سألني م
 ي فأنا غنية عن حقّ ــزعه منــرف أن ينتــد وال يستطيع ظــك شيئاً ال يستطيع أحأمل

ان أن تنتزعه مني ـرون أو تقلبات الزمــوحقيق، أما إذا كنت أملك شيئاً يستطيع اآلخ
فأنا فقيرة، أجابني لقد فهمت العقل الحّر المسؤول هو الشيء الوحيد الذي ال يستطيع 

غنية وغناك غنى فاحش. أحد أن ينتزعه منك وأنت  

اراً وأعماالً إيجابية تخدم ــى ساحة المجتمع أفكــل علــة يتمظهر العقـبالحريسليمان: 
ل تتحرك الحرية ــى تحقيق إنسانيته، وبالعقــاء وتساعد االنسان علــور واالرتقــالتط

وارتباطاً بالمجتمع اً ـدالة ومحبة وتضامنــارها عــي ثمــركة إيجابية منتظمة تعطــح
 واالنسانية.

رية.ــركة الحــل تنتظم حــل وبالعقــرية يتمظهر العقــالجميع: بالح  

 

 


