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صونيا: على مبـدأ أّن اإلنسان كائن إجتماعي يفعل باآلخرين وينفعل بهم، تأسس هذا 
المنتدى األدبــي ليساعد على قدح العقــول ببعضها، تماماً كما تـُـقدح حجرة الصوان 

بالزناد شرارة نارية تضيء مصباحاً وتشعل بالزناد، وكما تكون نتيجة قدح الصوان 
حريقاً تهيء إلعــداد وليمة، كذلك قــدح العقـول ببعضها يطلق الشرارة التي تضيء 
 فضاء اإلبداع وتشعل مخزوناته فتعلو النار ويتأجج اللهب وتولد الحضارة اإلنسانية.

هب حتى تطاول حسـام: مــن بريق عينيك سيدتي تشتعل النيران في قلبي، ويتأجج الل
ألسنته كل كيــاني، فيضيء بين أضلعي ويتوهج في مقلتـّي، أما ارتعاشة شفتيك فهي 
الزناد الذي يقـــدح صوانه تصنمنا لتنبعث منها نيــران اإلبداع فتولد القصائد وتتلون 
الكلمات بألـــوان الورد وشقـــائق النعمان، أعذروني أيها األصدقـــاء إذا مـا قلت أّن 

سؤولية الرجل األولى في الحياة هي أن يغني جمال المرأة وتوهج أنوثتها، ثم يغني م
جمال رديف المرأة التي هــي الطبيعة، هذا التــألق األنثوي فــي المرأة والطبيعة هو 
مولـّد الحركة االيجابية في عقــل الرجل وقلبه وخياله وغريزته، لواله لكان الرجـــل 

نفع، أو فـــي أحسن األحـــوال حيواناً راقياً منتصب القامة ولكن صنماً ال يضر وال ي
 فارغ العقل معطل الحواس.

عبــلة: أن نغني مجد الجمال وقدسيته شيء، وأن يثير الجمال غرائزنا ويؤجج نيران 
الشبق فــي شهواتنا شيٌء آخــر. أما أنتم شعراء الزمــن الرديء فكلكم مهووسون أو 

هيمون فـــي صحاري شهــواتكم، فأحالمكم لمــع سراب، وقصائدكــم شذاذ آفـــاق، ت
تهويمات عقل باطني يفيض بمكنوناته القذرة التي مهما حسنتم من أطرها وهذبتم من 
ديكوراتها ستبقى رائحة قــذارتها تزكم أنــوف القراء والمستمعين الذين يملكون الحّد 

 األدنى من الحّس النقدي األصيل.

حنانيك صديقتنا فما صديقنا حسام إال كاهــٌن من كهان معبد أتــون، نذر نفسه  لينـــا:
لعبادة شمس الجمال التي تضيء وال تحرق، منذ زمن طويــل خرج حسام من عبادة 

اتون ونفرتيتي، أال ترين ـألخن أنـَّه صديٌق حميمٌ  ون، أال تعلمينــادة أتــآمـون الى عب
و إن تغـزل بصونيا فألنه يجد فيها م فـي قصائده، وهــمالمح نفرتيتي واضحة المعال

 تجلياً جديداً من تجليات نفرتيتي.



4 

 

أنجيال: هذا هــو التحشيش الخيــالي بأمـــه وأبيـه، حسام يتماهى مع أخناتون ويتخيل 
صونيا تتماهى مع نفرتيتي، منذ أكثر من سنة رسمت صديقة لي لوحة موحية، رجٌل 

قذرة حتى ركبتيه، ولكنه يرفع يديه الى السماء ويحدق بعينين يغوص فــي الوحول ال
متألقتين بقــرص الشمس الذي يرسل أشعته الذهبية لتضيء كل الوجـود، ترى حسام 
يمثل هذا الشخص؟ غارٌق حتى ركبتيه في مخازي شهواته ولكن عيون روحه تحدق 

 في شمس العقــل والجمــال والحــرية؟

من تجليات نفرتيتي، وال  شك للحظة واحدة أّن صونيا هي تجلٍّ ربيع: أنا شخصياً ال أ
أشك أيضاً أّن الجمال هو فيض نور هللا وبهائه ولذا كان من واجب كل إنسان يحترم 
إنسانيته أن يغني مجـــد الجمــال ويتعــامل معه بروح القدسية، كذلك ال أشك أبداً أّن 

تكار.الجمــال هــو ينبوع الخلق واإلبداع واإلب  

سليمان: يحرضنا الجمــال لإلنعتاق مـن صلصال الجسد الى النار الموقدة التي تطلع 
علــى األفئدة، تلك الخميرة اإللهية التــي أودعت فــي عجيــن صلصالنا لتسري فــي 
عروقه نــوراً وتضيء بين خاليـاه، يحدو بنا الجمال لنقطع صحاري الصلصال بقدم 

خيــام الحبيب، حيث الــروح والريحـان وجنات النعيم، حيث  الــروح للوصول الــى
من نور شراب التسنيم، فينتشون ويرقصون  مجالس العاشقين الذين يشربون بكؤوٍس 

رقصة الفــراش حــول القناديــل، حتى إذا احتــرق الطين الالزب فــي كيانهم غـدوا 
، هذا هــو النـور على نور أيها أشخاصاً مــن نــور يتــربع هللا على عــروش قلوبهم

 األصدقاء وما عداه باطل األباطيل.

 واياه واستمريت مع ربيع بتجلٍ ـام بانجذاب جمالي مشكوك بنـصونيا: إبتدأت مع حس
ي مجالس العاشقين الذين يطّوف عليهم بكؤوس ـجديد لنفرتيتي وانتهيت مع سليمان ف

منحازة نظرتها  ونٍ ـوني بعيــستحقه ورأيتمــاني جماالً ال أشرابها التسنيم، كلكم أعط
على صدر  مشلوحةٍ  جبليةٍ  ريةٍ ـن قــادية مــرأة عــمــا إال إا أنــليست موضوعية، فم

ه، إمرأة عادية أمها كانت تخبز ــن دّر لبنــن نبع عسله، وتغتذي مــصنين، تشرب م
ر ر المقمّ الوجه المحمّ ي الى جانبها طفلة، ما أجمل هذا ـول لها وهــى الصاج وتقــعل

وم مجتمعون للتحاور في موضوع ـالمستدير كالرغيف، ولكنكم شردتم بعيداً فنحن الي
 األخالق.
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ره ـاسيسه ومشاعــرائزه وأحــعبلــة: أنا كمهندسة زراعية أفهم أّن الجسد البشري بغ
محاكاة  ونـــة الجسد يجب أن تكــرعى مسلكيــاج الطبيعة، واألخالق التي تــو نتــه

واميسها وقوانينها، وهذه المسألة في غاية الصعوبة ألنها تتطلب دراسات ــللطبيعة بن
ر الطبيعة من جماد ونبات وحيوان، وتسليط األضواء على ما ـعميقة وميدانية لمظاه

و كائن وليس على ما نرغب نحن في أن يكون.ــه  

أّن الحياة  نفهم مراقبة بسيطة ل ربيع: أنا ال أشك بهذه المقولة، يكفي أن نراقب النبات
اء من جهة أخرى، هذان العنصران ـفي النبات مصدرها أشعة الشمس من جهة والم

 يفعالن في العنصر المنفعل الذي هو التراب وما يحتوي من معادن وغيرها.

ل ومنفعل، والعالقة بينهما عالقة جدلية، فال قيمة للفاعل ـأنجيال: إذن هناك دائماً فاع
ستنتج من ذلك درساً نفعل إذا لم يتوفر الفاعل، وأنا أل وال قيمة للمـــلم يوجد منفعإذا 

د هو مخالف ز القائــي مركــاً فــى دائمــنسان الذي يصّر أن يبقلبشري، فاإلللمسلك ا
و مخالف اً في مركز المنفعل هــنسان الذي يصّر أن يبقى دائملنواميس الطبيعة، واإل

ي أّن ـون فاعالً ومنفعالً، هذا ال يلغــيجب أن يك قّ ــنسان المحواإللنواميس الطبيعة، 
اعلة عندهم على الطبيعة المنفعلة، فالمرأة في هذا ـبعض األشخاص تغلب الطبيعة الف

 الشرق العتيق مثالً هي في أغلب األحيان منفعلة وفي القليل النادر فاعلة.

الً إال على ـي الحقيقة ليس فاعــو فــ؟ هل الشرقي فاعالً ــل تعتبرون الرجـــلينــا: وه
ه وزعيمه ورئيس قبيلته وحتى أمام ــام كاهنــه وأوالده، ولكنه منفعل دائماً أمــزوجت

د ــالً لكنا قــل الشرقي فاعـــرأها والكالم الذي يثرثره، ليت الرجـــالنصوص التي يق
ادة ـــمبدأ توريث السلطة وعباع السياسي والديني وــل من االقطـــى األقــتخلصنا عل
 األشخاص.

ي الطبيعة، في ـد فــجه أينما وُ ــال أفتش عنـــون منفعالً بالجمــحسـام: يشرفني أن أك
راءة ـي مقامات المتصوفين وأحوالهم، في بــر الثاقب فــي ومضات الفكــوثة، فــاألن

راء ـــات الشعـــي شطحـــرين وإبداعاتهم، فــي لمسات المفكــال وشفافيتهم، فــاألطف
وي إنفعاالً ـولوجيات، وبعد أن أرتييدي تمنطق أصحاب الفلسفات واألــوجمالياتهم، ف

وتتعتق خمور الجمال في دهاليز أحاسيسي، عندها يصعد بخار القصائد وفيه لمعات 
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ولد القصائد وتتموسق الترنيمات بأوزان غير ـداع، فتـــلق واإلبــروق الخــالنشوة وب
ر لم تخطر على قلب بشر.ــبك مألوفة وقوافٍ   

ودة الى تراب األرض، ـدة، الحنين للعــرأة وجهان لحقيقة واحــسليمان: الطبيعة والم
زر ـي بحار األرض واكتشاف جــرأة، الحنين للسفر فــوم على صدر إمــوالحنين للن

مرأة فـي عيني إ ــي خلجان مكتنزة بالمحار، كالسفراقوت، والغوص فــزمرد واليــال
زر ملونة من األحاسيس والمشاعر، والغوص في خلجان صافية تفتيشاً ــالكتشاف ج

نادر كتلك الدرة اليتيمة التي حلم بها عالء الدين. ن لؤلؤٍ ــعن صدف متفتح ع  

عتبروا األخالق نتاج صيرورة المجتمعات وتقلبات جتماع إــاء اإلصونيا: بعض علم
ادة وارتهان، وواقع طبيعة السلطات ــوة وضعف وسيــى وقــوغنر ــوالها بين فقــأح

اهير وعالقة الجماهير بها، كذلك يعتبرون األخالق نسبية تتغير من ـوعالقاتها بالجم
هم الفضائل ـالً تعتبر من أر. فالعفة مثــالى زمن آخ ر، ومن زمنٍ ــالى واقع آخ واقعٍ 

ن الكفاية، والكرم هو الفضيلة ـاألدنى م دّ ــيش على الحــر يعاألخالقية في مجتمع فقي
المرادفة للعفة ألن الذين يحتاجون األخذ أكثر بكثير من القادرين على العطاء. ونحن 

ل أن نخلد الى النوم نناجي هللا وندعوه بخشوع وضراعة ــما زلنا حتى يومنا هذا وقب
العطاء. ة وأن يزرع في قلوبنا حبّ ــأن يهبنا فضيلة العف  

ان: تعطين من بهاء جمالك الكثير من اإليحاءات، ثم تتعففين عن الشهوات، إنها سليم
ي أهم بند في دستور علم ـرتيتي، وهــاتون وجسدتها نفــي نادى بها أخنــالصفات الت

ي مقوالتهم، فأنا أربط األخالق ــجتماع فــالف علماء اإلاألخالق. ولكني بتواضع أخ
وسنا منذ بدء التكوين، وهي ما ـمنزرعة في جبـّالت نف كقيم جوهرية قّ ــبالخير والح

ي ــاء والمسلكيات، وهــر األشيــيمكن تسميتها بالضمير، إنها بديهيات بواسطتها تفس
ل هي خميرة األلوهة في ذواتنا. ـنساني، بلة للتفسير ألنها جوهر وجودنا اإلر قابــغي

برت العفة قبحاً ورذيلة ولم تعتبر ـن العصور إعتـُ ي أي عصر مـي فــولوا لــبربكم ق
دح كل أصحاب العقول العطاء ـن العصور لم يمــي أي عصر مــاال وفضيلة؟ فــجم

ن صغائر األمور.ــوالكرم والترفع ع  
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 الجمال الجمال، فحبّ  على حبّ  نسان مفطورٌ ــا ال أشك لحظة واحدة أّن اإلحسـام: أن
ن معاشرة اآلخرين، إنه ـجتمع أو يكتسبه مي مدرسة المــنسان فليس درساً يتعلمه اإل

نسانية منذ بدء التكوين، ولذلك هو شيء ـرآة جوهر النفس اإلوشة على مــة منقــحقيق
نحطاط األخالقي بشحمه ولحمه.ــاز وعدم التفاعل معه هو اإلأخالقي بامتي  

األعضاء صونيا: إذا فهمنا الجمال تناسقاً في عناصر الكثرة داخل الوحدة كما تناسق 
اسق الطبقات والشرائح والمؤسسات داخل وحدة المجتمع، ـدة الجسد، وتنــل وحــداخ
ال هو ـنسانية، كان الجمــل وحدة اإلوميات واألثنيات والحضارات داخــاسق القــوتن

 العامود الفقري لعلم األخالق.

اهيم ــأن كل المفــرّوج له الكثيرون بــانون النسبية الذي يــا شخصياً ضد قــعبلـة: أن
األخالقية والفكرية والجمالية تتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، كل ما 

وهر يبقى ثابتاً، تماماً كما تتغير تمظهرات الذات ـاهر تتغير ولكن الجــأظنه أّن المظ
الزمان وهر هللا واحداً أحداً أزلياً سرمدياً، ــر األدوار والعصور ويبقى جــاإللهية عب
و في شأن ـوم هــان والمكان." كل يــو في قبضة الزمــي قبضته وليس هــوالمكان ف

 ال يشغله شأن عن شأن."

ل العلماء أّن الكتلة ثابتة ال تتغير والذي يتغير هو ـزياء ألم يقــلينــا: حتى في علم الفي
 تمظهراتها المختلفة عبر األزمنة واألمكنة.

د وال نسانية ثابت منذ بدء التكوين ال يزيضاً أّن عدد األنفس اإلـا أعتقد أيسليمان: وأن
ونته ــاع كينـــلهية لكل شعـــور الشمس اإلن نــنسانية أشعة مينقص، ألن النفوس اإل

ر تقلباته في الحيوات ـره عبـــن غيــه والتي تميزه عــالخاصة به وبصمته الخاصة ب
ن.المختلفة عبر سفره الالمتناهي في الزم  

أنجيال: وكيف تفسر إذن هذه الزيادة المطردة في سكان األرض؟ كل الكتب تقول أّن 
ار وهو اآلن يقارب ـن يتعدى المليــوسطى لم يكــي العصور الــعدد أفراد البشرية ف

 السبعة مليارات.
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ون في هذا الكون ــوحيد المسكــوكب الــي الكــال لك أّن األرض هــن قــحسـام: وم
ومن قال لك أنه ال يوجد تبادل أرواح بين كوكبنا البائس وكواكب أخرى قد  الرحب؟

 تكون أكثر فرحاً وتطوراً، العدد ثابت ومواقع اإلقامة متغيرة.

ونة سيكون ـواكب األخرى المسكــى الكــال الحسناوات علــل مقاييس جمــعبـلة: وه
األرض؟ وهل أوهامكم تزين لكم معشر الرجال إذا انتقلت  ــى كوكبمشابهاً لتلك عل
اه ـاهدة واألرداف المترجرجة والشفــداء النــرى ستبقى األثــواكب أخــنفوسكم الى ك

نكم؟ هل ستبقون مهووسين بتضاريس جسد دَ ياعسة دينكم ودَ ــون النــالمرتعشة والعي
لستر ذلك الهوس ببعض الديكورات ة ــوم مع محاوالتكم المشبوهــالمرأة كما أنتم الي

 العاطفية.

ال ـى للجمــرات، سيبقــة واألشكال والتمظهــة واألمكنــسليمان: مهما اختلفت األزمن
ل للتبدل إال عند المهووسين والمجانين وهو التناسق والتناغم ـر قابــاس ثابت غيــمقي

و كيان جميل. أال ـوكل كيان مؤلف من عناصر وأجزاء وأعضاء متناسقة متناغمة ه
ورد الخدين ـرة الشفتين وتــوجه وسواد الشعر وحمــاض الــتالحظين التناسق بين بي

اع الخصر؟ أال تالحظين أّن المجتمع ــن وانقطــدارة الساقيــن واستــاز الردفيــواكتن
اغمت المؤسسات والطبقات ـه السلطات وتنــاسقت فيــو المجتمع الذي تنــل هــيمالج
ي موقعه المناسب حسب إمكانياته وكينونته، ـوقع كل شيء فــراد، فــثنيات واألفواأل

إبداع نبدعه أو مسلك نسلكه أو عمل  الق بناء التناسق والتناغم في أيّ ذه هي األخــه
وله أو عاطفة نحسها أو قصيدة نغنيها.ــنعمله أو فكرة نكتبها أو كالم نق  

ر ما أنتجناه من تمثيل ـــذا أّن أكثــك هـــى كالمـــاًء علــر بنــأنجيال: أنا كممثلة أعتب
و إنتاج قبيح وغير أخالقي ـاالت في هذا الشرق العتيق هــد ومقــومسرحيات وقصائ

التناغم في مسرح الممثل الواحد الذي يحاكي  اغم. أيناسق والتنــى التنــألنه يفتقر ال
لك الرقص الشرقي الذي ال ن التناغم في ذـادين السلطة أيــي ميــديكتاتورية الحاكم ف

ا شعراؤنا الذين ــازعة الى التفجرات الفوضوية؟ أمــامحة النــوات الجــالشه يثير اال
يرصفون كلمات وعبارات غير مفهومة ويّدعون أنهم يحاكون نظريات فرويد وأدلر 

لقصائد المدحية راب الطاووس، أو يدبجون اــويقلدون المبدعين الغربيين كما يقلد الغ
راء واضطهاد العقالء ـزاز المجتمع واستغالل الفقـــّن ابتـــاس ال يتقنون إال فـــفي أن
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اغم في توزيع ثرواتنا القومية ألناس يمتلكون آالف ـوازن والتنــن التـــوالمبدعين، أي
يوم؟ اق دوالرين في الــنفيين الجائعين الذين يعيشون على إالماليين والى جانبهم مال

وازن في المؤسسات الدينية التي تمتلك أوقافاً بآالف الماليين وبين المتدينين ـن التــأي
نتاج ــل تتيــح لهم اإلوال فرصة عم ن ال يجدون مدرسة تعلمهمراء الجهالء الذيــالفق

رق المقهور ـذا الشــر بلدان هــي في أكثــي السلطات التــوازن فــن التـــالشريف، أي
محصورة في قبضة رجل واحد إذا عقل عقلت الدولة وإذا جّن جنـّت معه الدولة. أال 

الخراب والدمار والفقر ون لبعض الحكام الذين ولـّد جنونهم ـوم حاالت جنــنعيش الي
ستباحة الكرامات واألعراض والممتلكات؟والتشرد وإ  

لطبقات والمذاهب واألديان وم حاالت التنافر بين السلطات والتنافر بين اـأال نعيش الي
ول أنه أساس علم ــوحدة والذي ال نفتأ ونقــي قلب الــوالمناطق؟ فأين توازن التعدد ف

 األخالق وأساس علم الجمال.

اطل ال يلغي الحقيقة، والعجيب أّن الباطل في أغلب األحيان ـصونيـا: ولكن هيمنة الب
ه للبسطاء ولإلنتهازيين ـدم نفســأن يق اولــيح رّ ــة، والشــكان يتجلبب بجلباب الحقيق

وروبيون المتدينون قتلوا في ن ذلك. فاألة كثيرة عــر، وفي جعبتي أمثلـــبمظهر الخي
ثني عشر مليون هندي أحمر. وكان ــرن السابــع عشر مــا يقارب اإلركا في القــأمي
هم ضمن مخلوقات ود الحمر بالرغم من كونـالهن ون بأنّ ــر رجاالت الكنائس يفتــاكب

رى ناقصة شريرة، وأكد ــوا بروح أخــوا بروح المسيح وإنما خلقــهللا، فإنهم لم يخلق
بالتالي الهنود الحمر مثل الحيوانات مخلوقات بال روح وال ضمير و أكثرهم وبثقة أنّ 

ل األبيض، وبفضل هذه النظريات ـنسانية التي يحملها الرجفهم ال يحملون القيمــة اإل
اء من الهنود بال أدنى ـل ما شــوروبي أن يقتــدور المستعمر األكيمة" أصبح بمق"الح

ة المذابح التي يرتكبها المستعمر ـدم أو شعور بالذنب، ومهما بلغت بشاعــل من نــظ
اء قداسه الذي يقيمه كل ليلة قبل ــوال النهار، لم يكن ذلك ليفسد عليه نقــاألوروبي ط

 النوم.

اريخ اإلسالمي، وما فعله الصليبيون بأهل ـي التــه الخوارج فــا فعلــسليمان: وهذا م
رة أبيهم، والمهزلة ـــن بكــدس المسيحيين " ولكن ليس على مذهبهم" فذبحوهم عــالق
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تملك  اجمون مخلوقاتـرهم المهــن يعتبــزيديين الذيــراق مع األي العــاآلن تتكرر ف
ومن خلقهم براءة الذئب من دم يوسف. منهم صورة البشر ولكن هللا بريءٌ   

ر ليس إال ـايا العشــالق أي الوصــخور األصف بدستا وُ ــدل أّن مــأنجيال: هذا كله ي
ان اإلبراهيمية حسب مصالحهم وتوجهاتهم مبررين ــة األديــأكذوبة يتالعب بها سدن

ون إال ــم ال يفعلهم أنهم يوهموــل وهــاطيل والرذائــللمؤمنين البسطاء الشرور واألب
ات التي تفيض ــر وسيكافؤون بالجنــاء األمــالصواب الذي يرضي هللا ويرضي أولي

اء المطهرات والخمور التي ال تصدع وقصور ــن النســاب مــوط ـذ ّعليهم بكل ما ل
 المرجان والياقوت.

ثم ال تسرق وراتي ال تقتل أول بند في دستور األخالق التــعبــلة: هذا كالٌم صحيح ف
زور، وإذا عدنا الى سيرة أنبياء التوراة وجدناهم أول من مارس القتل ـشهد بالثم ال ت

والسرقة وشهادة الزور، فها هو يوشع يقف أمام جنوده على مشارف فلسطين أرض 
ي وعدكم يهوه بها أدخلوها واقتلوا ــي األرض التــالً هذه هــالكنعانيين ويخاطبهم قائ

وتها واقتلعوا اشجارها وامزجوا دم أهلها بدم ــرقوا بيــحــوا نساءها وأسبــالها وإرج
ؤتمن على دستور األخالق، ال يكتفي بقتل إنسان بل يريد قتل ــكالبها... هذا كالم الم
د بكاملها، وال اغتصاب امرأة بل ة دينار بل سرقة خيرات بالــشعب بكامله وال سرق

براهيم يوصي زوجته سارة ــدة. وها هو إة واحسترقاق آالف النساء دفعغتصاب وإإ
ر فال تقولي أنك ــالً لها إذا دخلنا أرض مصــ" التي تعتبر رمزاً لطهارة النساء " قائ

ولي أنك أختي فلعل الفرعون أعجب بك فيكون لنا من ذلك خيراً كثير. ـزوجتي بل ق
ليسمع ومن له عينان ان فــن له أذنــي دستور األخالق مــراض فــان األعــهكذا تص

 فلينظر وليشهد.

رأ في تاريخ اليونان وزحف االسكندر الى الشرق وفتوحاته العظيمة ــحسـام: كنت أق
نتباهي تلك الروح الحضارية التي تصرف ــى حدود الصين، ما لفت إالتي وصلت ال

وبنى  ن بعده، لقد تصالح مع الشعوب المغلوبةـاته ومــي حيــواده فــبها االسكندر وق
ان العهد ــهم وفنهم، فكــلومهم وفلسفاتهم وأدبــونان وعــالمدن التي تنشر حضارة الي

أنينة ورقي ونشاط فلسفي وأدبي ــالم وطمـار وســد ازدهــي الشرق عهــاإلغريقي ف
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ور كانت رها ونصيبين وجنديسابــا والــة الشرعية ألثينــوبت الوريثــفاالسكندرية ط
اليوناني المتفاعل مع حضارات الشرق القديمة.منارات للفكر   

سكندر وورثته بطليموس في مصر وسلوقس في بالد الشام أن يجبروا ـاول اإللم يح 
حتراماً وتقديراً ولم فكل اآللهة كانوا في نفس المقام إونان ـادة آلهة اليــالناس على عب

روح ــرق بالجسد والــوب الشــل تزاوجوا مع شعــيستعلوا ويتقوقعوا كشعب غالب ب
جمل ـي آرامي فكانت من أرعوني بابلــاني فــوا حضارة كوكتيل يونــر وأنتجــوالفك

 الحضارات التي عرفتها البشرية.

راطور ــمبــر اإلرومانية إال بعد أن تنصّ ــي اإلمبراطورية الــلينـــا: لم يدب الفساد ف
سكندرية أرثودوكسية فكنيسة اإل الدين الى مذاهب وفرق ي تقسيمـقسطنطين وساهم ف

ة، ثم ابتدأ التذابح بين أتباع الكنائس وتكفير ـا سلكانية وأنطاكية نسطوريــقبطية وأثين
تهام بالهرطقة، وظل األمر هكذا حتى محاكم التفتيش في ــر واإلالبعض للبعض اآلخ

ها كل اس تكفر بعضها وتذبح بعضـي القرنين الخامس والسادس عشر والنــأوروبا ف
 ذلك باسم المحافظة على األخالق وكل ذلك تحت مظلة الوصايا العشر.

ل شعاره السالم عليكم، وحجر األساس فيه فكرة العدالة، ـسليمان: واإلسالم الذي جع
وارج. ـــي العهد األموي يتذابحون بين أمويين وزبيريين وشيعة وخــإذا بالمسلمين ف

ي ـوهذا الرقم إذا أخذنا باالعتبار سكان األرض فون إنسان ــل مليــفالحجاج وحده قت
ضحايا  اوز الخمسماية مليون، علمنا أنّ ــن يتجــرن السابع الميالدي والذي لم يكــالق

ا فعله أبو مسلم الخرساني باسم ـى، ومــادل ضحايا الحرب العالمية األولــالحجاج تع
ل ظالمية عما فعله الحجاج. ــال يقابه والخالفة الى آل البيت ــى نصــال قّ ــإعادة الح

ال في ـون األطفــاء ويغتصبون النساء ويبيعــيكفرون بعضهم البعض فيستحلون الدم
ى الدستور األخالقي ال ــون علــون أنهم مؤتمنـــم يّدعــواق الرقيق، كل ذلك وهــأس

 يفرطون بكلمة واحدة منه.

داً نشروا فيه األمن ــوا بلــوا إذا احتلــنونان فكاــد اليــان على يــصونيا: تثقف الروم
وحد البالد كلها في العبادة وفي الوالء ـى مجمع آلهتهم لتتــه الــوالسالم وأضافوا آلهت

رب الرومان عندما احتلوا ـم يجــان أو اإلضطهاد، لــور باإلرتهــدم الشعــللدولة وع
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وا من ـادة جوبيتير ولم يقللــعبعليهم  ــا السلوقية أن يفرضــوامصر البطالمة وسوري
وا آلهة وبنفس مستوى القداسة ـون أو أدونيس وعشتروت وزوش، فالكل كانــقيمة آم

ى سدة الحكم ويكونوا ـرادها أن يصلوا الــستطاع أفــن المشرق إى أّن عائالت مــحت
ويقدمون ان ـادها يعيشون في لبنــي ال زال أحفــي روما كعائلة كركال التــاطرة فــأب

وم، فهل كانت بربكم روما البابوية أكثر أخالقية من ــداع حتى اليــو اإلبــداع تلــاإلب
 روما القيصر أو كركال؟

وانين ـالف لقــالق.. كل مسلك مخــى التحديد المنطقي لألخــود الــسليمان: دعونا نع
مادي مخالف  ل وقوانين الطبيعة يعتبر مسلك غير أخالقي. وكل عمل فكري أوــالعق

ر أخالقي، ولذلك يجب أن يتواكب ـوانين الطبيعة يعتبر عمل غيــل أو قــلقوانين العق
اء والفلك، تلك العلوم التي تسعى ــزياء والكيمياء واألحيــوم الفيــعلم األخالق مع عل

ره، وكذلك يجب أن ـوانين الطبيعة لفهمها وتسخيرها لمنفعة اإلنسان وخيــالكتشاف ق
ي ــل الكلــوانين العقــم المنطق الذي يسعى الكتشاف قــكب علم األخالق مع علواـيت

اًء على مبدأ أنه أوجد لكل شيء سبباً ـود بنــن تنظيم صيرورة هذا الوجــالمسؤولة ع
 يتبع سببه.

ة نظرك ألنها معقدة بما فيها ــى وجهــيء بها علــة تضــدم أمثلــصونيا: عليك أن تق
 الكفاية.

سكندر عندما همت جيوشه بالعبور ـراكسا التي واجهها اإلي كعقدة البــل هــأنجيال: ب
 الى آسيا.

ـوانين منطق العقل هو مرحلة زواج حسب قــزواج فالــن الــسليمان: سيكون مثلنا ع
ن فردي الى كونه كائن إجتماعي فالزواج هو بناء خلية ــنسان من كونه كائإنتقال اإل

المجتمع عليها أن تتفاعل إيجابياً مع بقية خاليا المجتمع لما فيه الخير جديدة في جسم 
رأة، ولكي يكون كال الطرفين ــل وامــّر مسؤول بين رجــو عقد حــام، ولذلك هــالع

ون ـالً وجسداً، ويجب أن يكــونا راشدين عقــمسؤولين عما تعاقدوا عليه يجب أن يك
راه وإجبار أو ضغوطات أو خداع كي ال يكون هناك تعاقدهما تعاقداً حّراً دون أي إك

رة ناجحة تساهم في نجاح المجتمع. أمام هذه ـاء أســأي مبرر لعدم تحمل مسؤولية بن
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رع زواج فتيات قاصرات ــد الشعوب " المتدينة خصوصاً " تشــالحقيقة المنطقية نج
عقولهن ابتدأ وهذا يعني  ءّن اكتمل وال بناــاء أجسادهــالً، فال بنــجسداً وعاطفة وعق

ة ـرة ناجحــاج أســنتــن مسؤولية إحملــي الموضوع فكيف يتؤخذ رأيهّن فــي أنهن لم
اك سيد وجارية والجارية ال هم لها إال إرضاء سيدها ـالة هنــي هذه الحــوأخالقية. ف

مسلك ع الخوف والتملق أن تسلك أي ــي مرغمة بدافــاطل، ولذلك هــأو بالب قّ ــبالح
الق عبيد وليس أخالق أحرار، ــالق تلك الزوجة أخــدها تصبح أخــيطلبه السيد، عن

افع وال تحركها ـركها المنــأخالق العبيد أّن أفكارهم ومسلكياتهم تح ى سماتومن أول
ون أي شيء في العتمة بعيداً عن أعين ــون ويسرقون ويخونون ويفعلــالقيم فهم يكذب

أوالد ستقدمهم للمجتمع غير أوالد يمتلكون شخصيات مزدوجة  السيد، هكذا أسرة أي
رها شيء وباطنها شيٌء آخر، لسانها يلوك عبارات الفضيلة وجوارحهم تفيض ــظاه

ا العتيق. نحن نعلك القيم صباح مساء ــي شرقنــراه فــاد وهذا ما نــبالشهوات واألحق
ا، نعلك شعارات الحرية ونحن عبيد ور تلك القيم التي نعلكهـوقلوبنا غلٌف ال يدخلها ن

مسترهنين لإلقطاع السياسي والمالي، نعلك شعارات الوطنية ووالؤنا للعائلة والقبيلة 
والطائفة، نعلك شعارات اإلنسانية ونحن نكفر بعضنا البعض بل نستحل دماء بعضنا 

ا أخالق ــد وال تحكمهــالق العبيــالت تحكمها أخــاء عائــالبعض. باختصار نحن أبن
 األحرار.

ي؟ خصوصاً عتبار أخالقد أن أسأل سؤاالً، هل إعتبار جسد المرأة عورة إعبـلة: أري
راقها بالسواد طوال ــغــرأة في البيت وإو حبس المــعتبار هأّن ما ينجم عــن هذا اإل
قتصادية مستقلة وحرمانها  العمل واإلنتاج وبناء شخصية إقّ ـحياتها وحرمانها من ح

لم العالي وحقها بالخلق واإلبداع. من الع  

واني غير هذا ى المستوى الحيــلها تنحط الــل وجعــحسـام: ال شيء سمم نفسية الرج
رجل الشرقي ينام وخيال جسد المرأة ينام بجانبه على السرير، إنه يحلم ــعتبار فالاإل

ى المتخمين رأة ليل نهار، إنه مدمن مخدرات إسمها خيال جسد المرأة وحتــبجسد الم
ارقهم ذلك الجوع النفسي والخيالي فهم يأكلون وال يشبعون ــّن ال يفـبالنساء وأجساده

 ويتخمون وتمرضهم التخمة وتبقى نفوسهم وعيونهم تتضور جوعاً.
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زواج ـتشريع ال ر الغيبي إالر والجهل والفكــرز في مجتمعاتنا الفقـــلينــا: ال شيء أف
ي السواد من جهة والمواعظ التي تتعمد ــلبيتها وإغراقها ف رأةــر ومالزمة المــالمبك

رافية المخالفة لمنطق العقل في اعتمادها الخوارق والمعجزات، ـالقصص والسير الخ
ي ال تؤمن بالجن ـابها وهــواد ثيــة بيتها وســدة تالزم عتمــرأة واحــمــي على إدلون

خطوط السوداء؟والعفاريت واألرواح الشريرة وضربة العين وال  

ي السواد وهي ال تقص على أوالدها ـارقة فــرأة واحدة تالزم بيتها غــمي على إدلون
ى الصالة ـاء والقديسين والمتصوفين الذين انقطعوا الــوم أخبار األوليــالصغار كل ي

ل لهم طعامهم ـا وهللا يرســاتها ألهلهــاة ومسؤوليــاركين كل شؤون الحيــأمل تــوالت
رابهم بواسطة المالئكة أو يسخـّر الناس لخدمتهم ألنهم المختارون.وش  

ادة السيارة ومخالطة الرجال أو ارتداء ـن قيــرأة لبيتها ومنعها مــأنجيال: مالزمة الم
نتاج ــاملة وبالتالي نصف اإلدي العــالئمة للعمل، أفقد المجتمع نصف األيــالثياب الم

وصاً وأننا نعيش في ظل نظام العولمة الذي ال مكان ي الفقر خصــرق المجتمع فــفغ
از حيث يجب أن ـي بامتيــستهالكــه عصر إل ألنــن العمــفيه للضعفاء والعاطلين ع

زيد على ذلك أن ـراد األسرة لتلبية الحاجيات التي يتطلبها العصر، ولنــيتكاتف كل أف
أكل والمشرب وممارسة ـالسعادة إال المى ــذة لها علــرأة التي تالزم البيت ال نافــالم

اييس ــوف المقــارج مألــاريسه خــر الذي يجعلها بشكلها الجسدي وتضــالجنس األم
اب ـنجــرأة بإل، وكذلك تتلهى المــن البديــدأ بالتفتيش عــل ويبــالجمالية فيملها الرج

زوج بغيرها في أي و قد يتـاألطفال على أساس أّن زوجها ليس ضمانة حقيقية لها فه
راق الرجل باألوالد لمنعه من إدخار أي قرش كي ال ــرأة إغــلحظة ولذلك تتعمد الم

ر الذي تطمئن المرأة له رغم قسوته أكثر مما ـيستعمله ضدها وضد أوالدها فيعم الفق
 تطمئن الى زوج ميسور.

ي رزقه ـولود يأتــال الدين ليطرحوا شعارات أّن كل مـــة رجذــحسـام: ثم يأتي جهاب
ه من العار أن تمارس المرأة الجنس ــر، وأنــؤمنين التكاثــن واجب المــمعه، وأّن م

رأة شيطانية. ثم يتوغلون في ـمــي إل ذلك هــي تفعــرأة التــللذة وليس لإلنجاب والم
رأة ـالمي ــز المتعفن هــي تأكل الفضالت والخبــرأة التــريبة فالمــآرائهم العجيبة الغ

راءة الكتب الدينية وتشيح بوجهها عن قراءة الشعر ـي تكتفي بقــرأة التــالفاضلة والم
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ي األكثر نقاًء ـى الزندقة هــوالمسرحيات والروايات وكتب الفلسفة وتعتبر ذلك باباً ال
ي إقفال نوافذ بيتها وإسدال الستائر والجلوس في ـارة، وكلما أمعنت فــوصالحاً وطه

وساً متعفنة فال ــوتاً متعفنة ونفــرز بيــى من هللا، كل ذلك أفــكلما ازدادت قربالعتمة 
 شمس الطبيعة تدخل البيوت وال شمس المعرفة تدخل العقول.

ر متوازن هو كيان غير أخالقي وكل عمل غير ــان غيــا أّن كل كيــربيع: عندما قلن
الذي ال يوجد توازن بين عقله  نسانـل غير أخالقي فمعنى ذلك أّن اإلمتوازن هو عم

ه هو إنسان غير أخالقي وطبيعي أن تكون أعماله غير ــاطفته وغريزتــاله وعــوخي
واجب تجاه ـة واإلحساس بالــزعة اإلنسانيــوازن مع النــولة إذا لم تتــأخالقية، فالبط
يتوازن رين وحرياتهم تصبح بلطجة وإرهاباً، والشغف العاطفي إذا لم ــكرامات اآلخ

ر اآلخر، ــدي وتدميــغتصاب والتعــر اإلوحاً يثمــنقلب جمــر للحبيب إالخي مع حبّ 
والمصلحة ل ــــزان العقـــرارات بميـع المشاورة ووزن القـوازن مــوالقيادة إذا لم تت

ّر والتالعب ـراب والشـر إال الخـن تثمــاتورية لـستبداداً وديكتالعليا للمجتمع انقلبت إ
 بمصيرهم ومستقبل األجيال الصاعدة.

ي أن أسأل سؤاالً خارج السياق، هل المثلية التي تتفشى في الغرب عبـلة: إسمحوا لــ
 ويصل رذاذها الى بالدنا عمل أخالقي أو غير أخالقي؟

القية أو ــاس بها األعمال ويحكم عليها باألخــي تقــاييس التــسليمان: لقد وضعنا المق
وانين الطبيعة أخالقي وما ال ينسجم مع قوانين ـا أّن ما ينسجم مع قــوقلنالالأخالقية، 

لل ـه أي خــد فيــادياً وال يوجــاً وعــر سليمــي، فإذا كان جسد الذكــالطبيعة ال أخالق
ر أخالقي مخالف لقوانين الطبيعة، ــه تصرف غيــة بالنسبة إليــبيولوجي كانت المثلي

عهر نفسي، أما إذا كان في جسد الرجل خلل بيولوجي فهذا ريض وـال مــوثمرة لخي
ر.ــشيٌء آخ  

راً عقالنياً؟ــارسة الجنس مع الحيوانات هل يمكن أن نجد له تبريــلينــا: ومم  

ي علم الفيزياء يقول أّن لكل فعل ردة فعل تساويه في القوة، ــون فــسليمان: هناك قان
اطئة مثله، فاعتبار جسد المرأة عورة ـة فعله خّد وأن تكون ردّ ــاطئ ال بــوالفعل الخ
ال جعل المرأة تتصرف ــن مخالطة الرجــي عتمة البيت ومنعها مــرأة فــوحبس الم
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ع ــارسة الجنس مـوحش وشاذ، فممــل يتصرف بشكل متــبشكل متوحش شاذ والرج
لرجل عن المرأة وان ليس إال رّدة فعل هذا الكبت الالإنساني الذي تسببه ابتعاد اــالحي

ه إذا ما سلكنا مسلكاً خاطئاً ولم تعاقبنا القوانين الوضعية ــدل بشكل واضح أنــوهذا ي
 على ذلك المسلك الخاطئ فستعاقبنا القوانين الطبيعية فال فعل إال وله رّدة فعل.

رأيت العجب العجاب أكثر من نصف ـاضي فــي الصيف المــحسـام: زرت أميركا ف
اد يستطيعون بالكـ الواحدة قرابة المئة كيلوغرام، أكثر من نصف الرجالالنساء تزن 

ن فرط السمنة، دخلت مطعم مأكوالت سريعة فهالني ما رأيت ــالسير على أقدامهم م
ات وكأس ـدة طبقــانية، سندويش الهمبرغر عــق البيتزا بوسع الصاج بلغتنا اللبنــطب

أكلون ـذا الشره في المأكل والمشرب يا سبب هــراً كامالً. سألت نفسي مــالبيبسي ليت
ن يجدوا ما يأكلونه في اليوم الثاني، فاجأتني أميركا بتخلفها ــون فارغة وكأنهم لــبعي

رها نخبة مثقفة ـركا تسيــا خرجت باستنتاج أّن أميــة، وهنــالجمالي وبأزيائها السوقي
ة ــروض مغريــالم إليها بعــوبي العــوق ذلك تجتذب كل موهــي فــأحسن تثقيف وه
ول النيرة التي تبشر باإلبداع وبالتالي التفوق، والتخلف يتعايش في ـوتستورد كل العق

أميركا جنباً الى جنب مع التفوق، في كل مدينة هناك مزبلة بشرية ال مكان للضعفاء 
هناك  في أحياء األقوياء وال للفقراء حيث يقيم األغنياء، مجتمع صقور وحمام، ولكن

االدنى من التوازن، أميركا هي الوريثة الشرعية لروما  ر الحدّ ــوانين صارمة توفــق
ن فالحمدb نقلد ــا نحــي روما. أمــراء والسقوط كما حصل فــهتبالفساد واإلفبشرها 

رد صاحبه، فبيروت ليست إال نيويورك مصغرة وكما لنيويورك ــأميركا كما يقلد الق
ات وغيرها، ولكن زبلتها البشرية في المخيمــبيروت مي هـارلم ــة فــمزبلتها البشري

ي القرار السياسي ــويورك، إنها شريكة فــل نيــل بيروت ليست هامشية كمزابــمزاب
 واإلرشاد الديني وغيره وغيره.

 أنجيال: باختصار نسأل هل نحن شعب أخالقي؟

نحطاط األخالقي، فالتوازن اإلراحل وأ مــن نعيش أســسليمان: وباختصار نجيب نح
مفقود بين ظاهرنا وباطننا وبين عقلنا وخيالنا وبين عاطفتنا وغريزتنا وبين تنظيماتنا 

راء واألغنياء، واألقوياء ـالعائلية والقبلية والطوائفية وبين مؤسسات الدولة، وبين الفق
ي رأس بيروت ــفن سيداتنا ــح مخيماتنا، وبيــامة شوارعنا وقبــوالضعفاء، وبين فخ
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ع قبيح ـا مجتمــن المقيمين والمغتربين. إننــي، وبيــي الضواحــواألشرفية وسيداتنا ف
ال، مجتمع إتباعي يجتر تقاليده ومحفوظاته ونوهم أنفسنا ـونوهم أنفسنا بأننا منبع جم

داعي، مجتمع يخرب جمال الطبيعة ويبدد خيراتها ثم يغني لها وينشد ــبأننا مجتمع إب
ن بفضائلهم ـال السياسة والديــدائح، مجتمع يتشدق فيه رجــها األناشيد ويدبج لها المل

راً أقول:ــوهم متواطئون مع سماسرة األرض والعرض والمواقف والقرارات وأخي  

ت أدريــي فلســــكنت الغب يــــــت وليتنــي دريـــإن   

 

 الجميع: 

ت أدريــي فلســــــكنت الغب يـــــــوليتن ي دريتــــإن   

 

 


