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وق ـى الربيع، وشـوق الفراش إلـاء السماء، وشـوق الصحاري إلى مـكما ش ا:ـصوني
وق هذا ـة، شـى نسيم الحريـالشعوب المستعبدة إلوق ـز، وشـى رغيف الخبــالجائع إل

ى فتنبعث شرارة ــاء قدامــدد يتحاورون مع أصدقـاء جــى اكتساب أصدقــالمنتدى إل
 موقدةً  ان القديم، وتكبر الشرارة حتى تغدو ناراً اد الجديد لصوّ ــن قدح زنــمداع ــاإلب

ّ ود واإلستنقاع، وتؤجــتحرق أصنام الرك اء.ــر واإلرتقوّ ــج لهيب التطـ  

ي وزرع الحيرة في عقلي وال ـي موضوع طالما أرقنــوم للتحاور فــي اليــن نلتقـنح
ّ ك متغيرّ ـفي هذا الوجود أم كل شيء متح ل هناك ثوابتٌ ــزال.. ه ل. وهل ر ومتحوّ ــ

ي يحيط بها ـل للثوابت ماهياتها التــي تخبط خبط عشواء، وهــة قوانينها أم هــللحرك
ر العقل؟ــود خارج إحاطة جوهــل، وهل هناك موجودات في هذا الوجــقالع  

ك، أفكاري الل ذاتي، كل شيء في ذاتي متحرّ ـن خــود مــرف الوجــا أعــام: أنـحس
ل هائجة بإستمرار، رغباتي كل ـرار، عواطفي متحركة بـى قــر علـمتحركة ال تستق

ي جوهر هذا ـالحركة ه أنّ  لبوسها، ال شكّ ي شأن وكأنها تلبس لكل حالة ـوم هي فــي
ود.ــالوج  

اس ــأذواق الن ة أنّ ــرة مطعم تحققت بالمالحظة والتجربــا كصاحبة ومديــي: أنــأنج
ول من حالة إلى حالة، ولذا أحاول أن أكون مرهفة ــر باستمرار، وشهواتهم تتحـتتغي
ي ـرواد لكــرات أذواق الــغيي أستطيع بها أن أرصد تــسادسة ك أملك حاسةً  ،ةـشفاف
يرات على تلك ي معرفة ما طرأ من تغة فـون السباقــي أكــل لكــاري طلباتهم، بــأج

ري.ــل غيــرة األرباح قبــاألذواق ألقطف ثم  

أرصد  ي كنتي أننــن أهم أسباب نجاحــال ناجح، كان مـل أعمــرجــا كراس: وأنـف
ً وق قبل غيري من ـطلبات الس ً  في أالمستثمرين، فأكون سباقا في  خذ المبادرة، وسباقا

لة.ـاألرباح الطائ درُّ ــاكتشاف المجاالت التي ت  

ة ال ــق السلعــتسوي رة مبيعات علمني السوق أنّ ــي كمديــملــن خالل عكرازييال: م
خلق ى ـه يعتمد علــدم نفعها. ولكنــدم جودتها، نفعها أو عــى جودتها أو عــيعتمد عل

ى تسويق سلع جديدة. بمعنى آخر زرع ــد المستهلكين تساعد علــدة عنـات جديــرغب
ات في أذهان الناس وتدعيم ذلك ــى الخرافــام والخزعبالت وحتــن األوهــر مــالكثي



4 

 

ي تساعد في عملية ـة التكبوتهم المـهم ونزعاتـدغ شهواتـدغـي تــببعض الشائعات الت
ن الحقائق، وعشقهم لألوهام ــرون مــون األوهام وينفـي يعشقــالتسويق. فالناس برأي

ً ــستمرار طلبــون بإجعلهم يتحركي ة ي هذا الجديد المضرّ ــو كان فــلــى ود حتـللجدي ا
زاز.ــواإلبت  

ر هذا الوجود، وكل شيء في هذا الوجود يتحرك ويتغير ـي جوهــسليمان: الحركة ه
 رك موجودات هذا الوجود حركةً ــل تتحــاألساس. هى السؤال ــباستمرار، ولكن يبق

كيف ولماذا؟ عبثيةً  أم حركةً  غائيةً   

فهي تفتش عن الجمال الكلي في الجزئيات  ةً ــغائي ةً ــرك حركـام: أحاسيسي تتحـحس
ة، في قطيع الراعي وشبابته، في ـر الساقيــي خريــرة الخميلة، فــي زهــالمبعثرة، ف

بتسامة وديعة على ثغر عاشقة حالمة، في ثدي ي إروق، فــالب ود ولمعــزمجرة الرع
ر القميص.ــاطح حريــد ينناه  

ًـ أمات الجميلة ألصوغ منها لحنــذه النــأجمع ه في هيكل إلهة متناسق األنغام أعزفه  ا
 الحب والخصب عشتروت.

ً  ي: أذواق رواد مطعمي أذواقٌ ــأنج كمستثمرة ة، وظيفتي ـثابت متحركة وليست أذواقا
ذه الحركة وأماشيها في عملية التغيير، وأجسدها مأكوالت جديدة ـناجحة أن أرصد ه

حركة التغيير هذه  من ضروب اإلبداع ولكني أعتقد أنّ  ه ضربٌ ـدة، إنــومازات جدي
ة وغايتها التفتيش المستمر عن ملذات ــة وليست عبثيــي حركة غائيــي األذواق هــف

َّ ل أن يعبد ربــد ملذاته قبــنسان يعباإل جديدة طالما أنّ  ه.ــ  

دة وتسويقها بشكل ناجح هي الربح وال ــداع أصناف جديـة إبــة حركــكرازييال: غاي
ن الربح هو ما يحرك عقول وخياالت ـد مــى مزيــه الشوق إلــر الربح. إنــشيء غي

ًـ أصناف ال الصناعة ليبدعواــرج ة ــا حركــدة. إنهــجديوها بأساليب ــقدة ويسوّ ــجدي ا
حاجاته والمساهمة في تسهيل  ادة اإلنسان وسدّ ـمتواصلة ال تتوقف، ليست غايتها سع

ر دوالر في جيبه، ثم خنتزاع آاه كمالها. ولكــن غايتها فقط إرها باتجــه وتطويــحيات
ّ حث ا ن السلع وهكذـد مــء مزيان الدوالرات لشرــد مــه للعمل المتواصل لكسب مزيــ

 ى عبيدـاس وتحويلهم إلــالنسترهان ة فتصبح إــة الحركــل غايـدها تكتمــدواليك. عن
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األموال إلى ملوك غير متوجين بل إلى أباطرة أو فراعنة  وتحويــل أصحاب رؤوس
ن.ــمستبدي  

ر محددة بأطر عقالنية ولكنها جامحة وتزيدها  رغبات اإلنسان غـيراس: طالما أنّ ــف
من المال لشراء هذه  ، ستبقى الحركة من أجل جني المزيدق جموحاً إغراءات التسوي

ة العبث ألنه ال يوجد نهاية تقف ـا أضعها في خانــمتواصلة. وأن السلع الجديدة حركةً 
رغبات اإلنسان وشهواته غامضة ال أحد  دها، وال يوجد غاية تبغي تحقيقها. ألنّ ــعن

 يعرف كيف يحددها ليوقفها عند حدودها.

رها طاقة رها الصدفة، أو تسيّ بين الحركة العبثية التي تسيّ  كبيرٌ  رقٌ ــسليمان: هناك ف
رها سيّ ـة محددة تاه غايـن الحركة المنتظمة التي تسعى باتجــن خارجها. وبيــتأتيها م

بين حركة الموجودات غير العاقلة  هناك فرقٌ  كما أنّ  ة تنبع من داخل جوهرها.ـطاق
حركة الموجودات غير العاقلة هي حركة  ل اإلنسان. ألنّ ـد العاقن حركة الموجوـوبي

ة تلك القوانين. ـوهي غير قادرة على مخالف ي جواهرها.ـف ة قوانينها منغرزةٌ ـجبري
ن من برمجها. ويبقى اإلنسان هو ــعلى قواني اءً ــة تتصرف بنــة غائيـي حركــأي ه

ة.رّ ـتمليها عليه إرادته الح ةً رّ ــح الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يتحرك حركةً   

د جعلت عدة مواضيع تتداخل ببعضها، وكل واحد منها يحتاج إلى حوار ــلق ا:ـصوني
على  اءً ــبن ةً ــجبري ةً ــة تتحرك حركــر العاقلــالموجودات غي مستقل. فعندما قلت أنّ 

القوانين. فمعنى ن منغرزة في جواهر كينونتها وهي ال تستطيع أن تخالف هذه ــقواني
على قوانين  ى أوجد هذه الموجودات وبرمج حركاتها بناءً ـأعل هناك موجوداً  ذلك أنّ 

ذا ـو هــأن هللا هــل تقصد بــر تلك الموجودات. هــا في جواهــو وضعها وأودعهــه
ود؟ـــالموج  

ها ة تنظيم حركاتها وخضوعـود ودقــهذا الوج توداــي موجــر فــن ينظــسليمان: م
الوجود وجد  ة ال يستطيع أن يصدق شائعات بعض العلماء التي تقول أنّ ـلقوانين ثابت

 ة وانتهاءً بأكبر مجرّ  داءً ــالموجودات ابت د وأنّ ــن الممكن أال يوجــة وكان مــبالصدف
هي وليدة الصدفة. هنا دعونا نسأل أنفسنا ما هي  عبثيةً  ةً ــة تتحرك حركر ذرّ ــبأصغ
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كتشاف هذه القوانين لتسخير إبالكيمياء إال  بالفيزياء وانتهاءً  وم؟ ابتداءً ـالعلة كل ــغاي
 الموجودات لمنافعنا ومصالحنا ووضعها تحت سيطرتنا.

على إرادة  بناءً  ةً حرّ  ل يتحرك حركةً ــاإلنسان الموجود العاق راس: ولكنك قلت أنّ ــف
ة؟ــه الدرجإلى هذ رٌّ ــيمتلكهما فهل اإلنسان ح رّ ــة ووعي ححرّ   

ه ــان هويتـو الذي أعطى اإلنســالمسؤول ه رّ ــد الحــي المريــل الواعــسليمان: العق
ل هو الذي جعله غرض هللا من مخلوقاته. ـن بقية المخلوقات. بــعزه ــّ اإلنسانية ومي

ات وكواكب وطبائع واستقصات وتراكيب جماد ونبات ي الكون من مجرّ ـا فــوكل م
ّ وان مسخــوحي ور اإللهي الذي فيه وهو العقل الواعي ـر لخدمته وذلك بسبب هذا النــ
المسؤول. رّ ــالح  

ؤولية عند اإلنسان من تعتبر مباديء الوعي والحرية والمسك ــا: معنى ذلك أنـصوني
 الثوابت وليس من المتغيرات؟

ق منطديقنا سليمان فهو ال زال يقف تحت مظلة ـي حالة صيء ثابت فـام: كل شــحس
.ون الشهيرــفالطأرسطو وأعداد فيثاغوروس وكهف أ  

ي دونما استئذان فهل للوجود من معنى دونما وجود ـل عقلــي: كالم سليمان دخــأنج
لل النظام.ؤول. بدون اإلنسان الوجود ناقص مفالمس رّ ــاإلنسان الواعي الح  

الوجود يحتاج إلى معنى أو مبرر  ود كامل. ومن قال أنّ ـالوج ال أنّ ــن قــام: ومـحس
 لوجوده هو موجود وكفى..

العقل في الوجود يوجد ثم يأتي  ه بعض المتفلسفين بأنّ ــا يقولــم ا: هل صحيحٌ ـصوني
ذا الوجود ويعطيه التبريرات والمعاني واألهداف.ـمرحلة الحقة ليفسر علل ه  

ً ه العود على بدء. فالفوضى ال يمكن أن تنجب نـسليمان: إن ، والحركة العشوائية ظاما
ر الواعية ـــي دقتها، والطبائع غيــة صارمة فـة ال يمكن أن تنجب قوانين دقيقــالعبثي

ًـ واعي ق عقالً ــال يمكن أن تخل ام اللغز الكبير. هناك حقيقة ــوكل ذلك يجعلنا نقف أم ا
ه ـود قوانينــوجي تعطي لهذا الــي التــود وهــدة يمتليء بها الوجــة مريــكبرى واعي
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 من خميرة وعيها في ذلك ه وحيوانه، وتضع جزءاً ـي نباتــاة فــدأ الحيــوحركته ومب
ـّة اإلنسان. وليصبح هذا ي أحسن تقويم لتعطيه هويــوان الذي أوجدته الطبائع فــالحي

 الً ـوارها على هذا الوجود عقــن خالله تشرق أنــن تلك الحقيقة الكبرى مــباإلنسان إ
ً  ةً ــوحري .ومسؤوليةً  وأخالقا  

ن الثوابت وليس من ـرى أي هللا مــذه الحقيقة الكبـه ى كالمك هذا أنّ ــكرازييال: معن
 المتغيرات؟

قتنع بها ودات هذا الوجود وقضية وجوده إه كل موجــامتألت ب ودٌ ــسليمان: هللا موج
سان يعي هللا على قدر اإلن الجميع رغم اختالفهم في صفاته. وسبب هذا اإلختالف أنّ 

هذا القبس  نّ وانجذابه إليه. أو بعبارة أخرى أ ه ]در منزلة حبّ ـه وعلى قــمنزلة وعي
هذا العقل نظيفة خالية من  در ما تكون مرآةسمه العقل فبقي اإلنسان والذي إاإللهي ف

نعكس دأ والسراب الذي تسببه األعمال المخالفة لقوانين الطبيعة بقدر ما تالكدر والص
ً ــي داخلنا متربعــدو هللا فــا فيغــى عقولنــوار اإللهية علــاألن  ــرش قلوبنــاى عــعل ا

ً ــرنا تمامــوضمائ در عندما تنعكس صورته على ماء بركة صافية فنراه في ـكما الب ا
ي أعلى عليين.ـو فــة وهـاع البركــق  

هناك موجودات في هذا الوجود  ة الحوار إن كانـي بدايـد سألت صونيا فــي: لقــأنج
ل؟ــر العقــفهل هللا خارج إحاطة جوه ،ر العقلــخارج إحاطة جوه  

ل هذه ــة هللا لما طالبنا هللا بمعرفته وجعــن معرفــع ل عاجزاً ــو كان العقــسليمان: ل
ً ــالمعرف ً ــلإليمان ب ة أساسا  در صفاءـى قــلــن ندرك هللا عنح ه. ولكن كما قلت سابقا
راق ــوق واإلنجذاب وازداد إشــاء ازداد الشــدر. وكلما ازداد الصفـن الكــا مــعقولن

ور اإللهي فنصبح في هللا ـا النــة أن يغمرنـى مرحلــى نصل إلــة حتــوار اإللهيــاألن
ا.ــح هللا فينــويصب  

ا.ـة النرفانــى طريقــي هللا علــى فـا نفنــى ذلك أننــام: معنــحس  

ا اإلنسانية لكي نتنازل عنها ونفنى في ذاته. فهذه النفس ـا هللا هويتنــيمان: لم يعطنسل
 من نور هللا األزلي السرمدي وهي نفسٌ  خالدة ألنها قبسٌ  ي نفسٌ ـة هــاإلنسانية العاقل
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 رّ ـــح ل واعـر لتعيش خلودها وتكرس هويتها ككيان مستقــى آخــن جسد إلــتنتقل م
ن المتغيرات ـر النفس العاقلة اإلنسانية من الثوابت وليس مــمسؤول ونتيجة ذلك تعتب

كتسبته من خالل تفاعلها ـّة الوعي الذي إي جوهرها ولكنها من المتغيرات في كميــف
ّ مع بقي ه.ــر جوارح الجسد وآالتــة الموجودات عبــ  

ً ــف مختلطة في ذهني وكأنها طبخة  وكل األمور واحدةً  لم أفهم كلمةً  راس: أنا شخصيا
 مخلوطة جبلية.

واحدة مجازية  ،هناك نفسان ال سليمان أنّ ــوار سالف وقــق في حــد سبــلقا: ـصوني
اج ـي من إنتــة الحيوانية وهـا النفس المجازية فهي النفس النباتيـرى حقيقية. أمــوأخ

ي مسؤولة عن النمو ــواإلنسان. وهوان ــي النبات والحيــع األربعة موجودة فـالطبائ
ذه ـة تسيير الجسد. وهــة األعصاب وآليــواس الخمس وحركــل الحــاوالتناسل وأعم

 وهي قبسٌ  ناطقة عاقلة ازية. ونفسٌ ا أنها نفس مجولذلك قلن ى بفناء الجسدــالنفس تفن
واإلرادة فقط في اإلنسان وهي جوهر الخلود والوعي والحرية  ور هللا موجودةٌ ــمن ن

وهذه النفس الخالدة البسيطة الروحانية غير القابلة للفناء تنتقل بموت الجسد إلى جسد 
معها في جوهرها خالصة معرفتها وخبراتها العمالنية. ناقص ر مولودٌ ــآخ  

ً  د أنّ ــا أعتقــام: أنـحس  هذه النفس الناطقة التي أسهب سليمان في شرح ماهيتها سابقا
ن البديهيات العقلية التي بها تفسر ــدء التكويــي جوهرها ومنذ بــفزن ـي التي تختــه

ي التي تختزن في ـل كما قال أفالطون هــة للتفسير. بل لنقــر قابلــي غيــاألشياء وه
ات ــي الجزئيــرة خصائصها فـردة المبعثـو الكليات المجــل وهــرها عالم المثــجوه

م المحسوسات.ــي عالــالموجودة ف  

ة أما أنا فأقول: خذ مني كل البديهيات والمثل ـي محاورة سالفــه سليمان فــهذا ما قال
ً ـل الفعال وأعطني حديقــلود النفس والتواصل مع العقــوخ ً وطاس ة ورد وكأسا [  ا  ودفا

ل ـان أعمدة هيكـة كالسجنجل، وفخذاها يتحديــدر ترائبها مصقولـوبيضة خ اً ومزمار
ان ـان وال يرفضان، وعينـناهدان يتحديــان دق وال ينقطع وثديـي اً ي، وخصرــرومان

ً وصوت وعسالً  راً ــان تقطران خمــي وشفتـكزهرتي نرجس ربيع ً مــرخي ا ّ ه بحــفي ا ة ـ
ح.ــالقصب الجري  
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ن كالم سليمان الذي رددته صونيا ثم حسام أنه يعتبر جوهر النفس ـكرازييال: أفهم م
ن ــق الكلية مــن البديهيات والحقائــر مــما يختزنه الجوه ن الثوابت. وأنّ ــالناطقة م

 ً .الثوابت أيضا  

 ً أعتقد أنه عندما ظهرت النفوس الناطقة جواهر نورانية من ذات  سليمان: أنا شخصيا
ه تلك النفوس ـا قامت بــة. لذلك كان أول مــى الوعي والحريـة علــهللا كانت مطبوع

ا فطرت عليه من ــق ذاتها أي تجسيد مــو السعي لتحقيــي األجساد هــبعد أن حلت ف
ً ــي وحريــوع ًـ نطالقــي عالم المحسوس. إف ة عمالنيا من هذه المقولة إني أعتبر أن  ا
ة ــن اكتساب المعرفــه ومنعه مــو مصادرة عقلــاإلنسان ه قّ ــي حــر جريمة فــأكب

رادته ته. ومصادرة حريته ومنع إا بتصرفاوممارستها بمعانقته للحقائق والتناغم معه
ى روبوت مبرمج.ــد مأمور أو إلــى عبــوتحويله إل رّ ــمن اإلختيار الح  

ن المتغيرات.ــن الثوابت وليس مــة مــي والحريــالوع ي أنّ ــي: هذا يعنــأنج  

سليمان: الوعي والحرية في جوهر النفس اإلنسانية حقائق كلية ثابتة يشكالن محاور 
ة ــة وتصرفات مسلكيـن معارف محسوسة جزئيــحولهما ما يكتسبه اإلنسان مدور ـت

لى زمن. بكالم ر من زمن إرة تتغيــة. وهذه المعارف والمسلكيات متحركة متغيرّ ــح
ه متحرك.ــور ثابت وما يدور حولــز المحــموج  

 لكم اه تجسدات جمالية في عالم المحسوسات وبارك هللاـباتجرك ــام: دعوني أتحـحس
ي المطلق في عالم المثل والثوابت. فأنا ال أهتم إال بما أستطيع أن ــال الكلــي الجمــف

ي.ـه وأعضه بأسنانــألمسه وأشمه وأضمه وأتذوق  

راس: كل نشاطي أصرفه في رصد حركات سوق اإلستثمار وتقلباته من حالة إلى ــف
ن الجزئي ـج الوعي ممسألة تدرّ ي األرباح. ــأوظف أموالي وأجن ة ألعرف أينــحال
ال يهمني البتة بل أعتبره مضيعة وقت  ى الكلي ومن المحسوس إلى المطلق شيءٌ ــإل

ل لهم.ــن ال عمــل مــوعم  

ن السوق له مبدأ ثابت هو الربح. أما الوسائل للوصول إلى هذا المبدأ ــكرازييال: ولك
ومن مكان إلى مكان. والذكاء الثابت فهي وسائل متحركة متغيرة من زمن إلى زمن 
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الفكر  ي هذا المجال أعتقد أنّ ـل المتحركة باستمرار وفــي مواكبة هذه الوسائــو فــه
ً ـو األكثــالبرغماتي األميركي ه وإن كان الصينيون اليوم يبيعون األميركيين  ر نجاحا

ن بضاعتهم.ــم  

ً ــا شخصيــي: أنــأنج كمبيوترات الحواس  أعتقد أنّ ي العمالنية ــرتــالل خبن خــوم ا
لطت ـفاخت ةــرامجها األصليــى بــل الفساد علــد دخــري قــد البشـي الجســالخمس ف

ولهذا  ي غاية الترتيب والتنظيم.ـد أن كانت فــا بعــي ثناياهــومات المؤرشفة فــالمعل
عاد إرشيف و ــن لــر. ولكــرك مستمــدل وتحــي تبــزعات فــأصبحت األذواق والن

ور إلى حالة الثبوتية والنتفى هذا ـواس إلى سابق تنظيمه لعادت األمــكمبيوترات الح
ي األذواق والرغبات والشهوات.ــالتغيير والهرج والمرج ف  

األلوهة ثابتة مع  سليمان: دعونا نرتب أفكارنا ونضعها في أطر متناسقة. لقد قلنا أنّ  
 أنّ الوجود ممتليء با] ثم قلنا  ا، ولكننا اتفقنا أنّ ز عقولنا على اإلحاطة بمعرفتهــعج

ور هللا الثابت بماهيته. ولكن ـن نــم ه قبسٌ ــثابت ألن ة جوهــرــر النفس الناطقــجوه
 ي معارف متحركة متغيرة تزيد وتنقص.ثم قلنا أنّ ــي تكتسبها النفس هــالمعارف الت
ة فهما مبدآن ثابتان في النفس ولكن ـوالحريي ــى الوعــعل ورةٌ ــة مفطــالنفس الناطق

في جوهر النفس الناطقة  ان. ثم قلنا بأنّ ـان والمكـرك الزمــتمظهراتهما متحركة بتح
ق كلية وبديهيات منغرزة منذ بدء التكوين يمكن طمسها بظلمة مخالفات قوانين ــحقائ

ل إلى الوجود د بالفعلغاءها بل تنتقل من الوجوـق العقل ولكن ال يمكن إالطبيعة ومنط
ر كل الموجودات غير العاقلة بحركات جبرية هي القوانين التي تسيّ  ثم قلنا أنّ  بالقوة.

ر تلك الموجودات.ــة في جواهــقوانين ثابت  

على الوعي والحرية  النفس الناطقة اإلنسانية مفطورةٌ  ا: عندما قال سليمان أنّ ـصوني
تقوده نفسه الناطقة وليس نفسه الحيوانية هي  ة اإلنسان الذيـحرك كان معنى ذلك أنّ 

اإلنسان هو الموجود الوحيد في هذا الوجود الذي يستطيع  ة إختيارية وأنّ رّ ــحركة ح
ل.ــأن يرفض ويخالف القوانين الطبيعية وقوانين منطق العق  

الذي ال يحترم قوانين  و الموجود الوحيد الشريرـاإلنسان ه ذا أنّ ـى هــكرازييال: معن
قائق الكلية والبديهيات المنطقية.ل الحــمقدوره أن يتجاهالطبيعة وب  
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ً ــي: وهــأنج ـع بتصرفاته أن ل الذي يستطيــد الخيــّر الفاضــوق الوحيــالمخل و أيضا
ق العقل وحقائقه الكلية غير مجبر وال ـع بديهيات منطـن الطبيعة ومــتناغم مع قوانيي

ره.ــمك  

ود الذي يعي ـي في هذا الوجـد األخالقــوق الوحيــون اإلنسان المخلــصونيا: بهذا يك
عن تصرفاته وأفكاره تجاه نفسه وتجاه  وم الرذيلة وهو مسؤولٌ ـمفهوم الفضيلة ومفه

اه هللا.ــاه اإلنسانية وتجــالمجتمع وتج  

الوحيد الذي يستفزه حسام: ولكنه المخلوق الوحيد الذي يعي معنى الجمال والمخلوق 
 ً ق واإلبداع.ــ] في عملية الخل الجمال ليصبح شريكا  

ن نموذج سابق وال بمادة سابقة. ــل سابق أو مــدع الكون ليس من مثــسليمان: هللا أب
ور ذاته.ولكنك أنت كشاعر تبدع قصائدك من مواد آالف ـه أبدعه بإرادته من نــولكن

 دع معتمداً ـك. وتبــي أعماق ذاتــصورها ومعانيها في انصهرت ــالقصائد السابقة الت
ى لغة لست أنت الذي أبدع قوانين صرفها ونحوها وخصائصها وهذا ال يقلل من ــعل

داع اإللهي.ــع اإلبـقيمة إبداعك ولكن ال نستطيع أن نجعل إبداعك يتشابه م  

ولكنه يبقى الكائن دع من ال شيء ـمفهوم فاإلنسان ال يستطيع أن يب ذا شيءٌ ـحسام: ه
داع.ــالوحيد القادر على اإلب  

من هللا وهذا الذي أعطى  النفس الناطقة اإلنسانية هي قبسٌ  صونيا: ولكن ال تنسى أنّ 
 ً له. لهذا الكون وخليفة هللا بل إبناً  وسيداً  لإلنسان هويته كإنسان وجعل منه مبدعا  

ن ـودها مــي لوجــت مهما أعطوابــن بالثــراس: علمتني أعمالي وتجاربي أال أؤمــف
ً  ة دائمة مستمرة جماداً ـود برأيي في حركــن وتعليالت. الوجــبراهي ً  وحيوانا ، وإنسانا

رك، المجتمعات تتحرك، ال شيء ـرك، الرغبات تتحــد تتحــرك، التقاليــالمفاهيم تتح
ه الشمس.ــثابت تحت وج  

ً ذ خمسة وعشرين قرنــل هيروفيطس منــحسام: ألم يق الوجود أصله مادي  ف أنّ ونيّ  ا
والتغيير هو صيرورتها وأننا ال نستطيع أن نسبح في  ،دأ المادةـة هي مبــالحرك وأنّ 

ن.ــر مرتيــماء النه  
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ذرة تتحرك والذرات ــل الــون ثابت فاإللكترونيات داخــالك ل أنّ ــسليمان: نحن لم نق
والطبائع واإلستقصات. ولكننا  رك وكذلك الكواكب والمجراتـل الجسيمات تتحــداخ
ة وليس حركة ـثابت ة منتظمة تحكمها قوانينٌ ــذه األشياء هي حركــة هــحرك ا أنّ ــقلن

ً ـدة الصدفــي وليــفوضوية عبثية ه الحضارات واألنظمة والدساتير  أنّ  ة. وقلنا أيضا
ـو ببي هر ولكن كل هذه التحركات والتغييرات تخضع لقانون ســرك وتتغيــكلها تتح

ار ولكنها ال تستطيع ـالم واألفكـكذلك تتحرك الرغبات والشهوات واألحقانون ثابت. 
. فهل يمكن القول واستكباراً  ة الثابتة إال عناداً ـق الكليــل البديهيات والحقائــأن تتجاه

وهل نستطيع أن نقول اإلنسان بالفطرة ليس مبدأ ثابتا.  رٌّ ـح عاقلٌ  نٌ ــاإلنسان كائ بأنّ 
ً  بالفطرة ليس مبدأً  كائن إجتماعي ً ـ. وهذه الثوابت هثابتا  ي التي تجعلنا نتحرك مسلكيا

ذه الثوابت على أرض ـريس هــن الوضعية المناسبة لتكــوجماعات للتفتيش ع أفراداً 
ع.ــالواق  

سعي دائم لبناء المجتمع العادل المؤلف من ة وــة دائمــي حركــن فــحسام: ولهذا نح
ً ــل جسمـر متضاربة تشكــرة متناغمة غيــر متنافــاسقة غيشرائح متن ً  ا و ــه صحيحا

والخير والجمال. المجتمع الصالح إلنسان الوعي والحرية إنسان الحقّ   

ً ــأنج ا العدالة بالحقيقة فالمجتمعات المتوازنة المتناغمة يجب أن ـربطن ي: ولهذا أيضا
ُ ت ان المناسب في المكان المناسب ـأولها اإلنسام ــى أوهــق وليس علــى حقائــبنى علـ

و السكاني والنمو اإلقتصادي وثالثها توزيع الثروة القومية ـالنم نة بيــوثانيها الموازن
دأ القدرة فقط وهكذا.....ــدأ الحاجة والكفاية وليس على مبــعلى مب  

ً ـحس مظهر تمظهر ان بأي ــا نرفض اإلستبداد والطغيــرفضنا وال زلن ام: ولهذا أيضا
العقل معناه سلب اإلنسان سلب الحرية معناه سلب العقل وسلب  وبأي قناع تقنع. ألنّ 

وإعادته إلى مرتبة الحيوان األعجم. إنسانيته  

كل شيء يتحرك يجب  و جوهر المتحرك. وأنّ ـالثابت ه ن ذلك أنّ ــكرازييال: افهم م
ثابتة. وأنه  تحكمها قوانينٌ  منتظمةً  ور ثابت أو أن يتحرك حركةً ــأن يتحرك على مح

ة إال في تصرفات اإلنسان فقط فهو ـود للفوضى والصدفة والعبثيــي الوجــال مكان ف
 وحده الذي يستطيع أن يخالف ويشاغب ويرفض ويسبح عكس التيار.
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وازن وشرارة نار ــاغم وتــحسام: نسيتم الجمال لحاكم هللا فهل الجمال إال تناسق وتن
صطلوا عشاق المحسوسات. وأنا من الذين إ ق المعقوالت وتحرقواعية تضيء عشا

دة.ــبنارها الموقدة التي تلهب األفئ  

بعضها من بعض أبوهم  ةٌ ة ذريّ ـر والفضيلة والحقيقــال والعدالة والخيــسليمان: الجم
ة للشهوات والرغبات واألوهام والخرافات بأحسابهم ـل وأمهم العاطفة وال عالقــالعق

 وأنسابهم.

ود إلى مجرى حياتي ـذا المنتدى وأعــن سأغادر هــة أو ساعتيــد ساعــكرازييال: بع
ح وال ـل بالعدالة أو باإلغتصاب، الربــأو بالباط قّ ــح بالحــاليومية حيث هاجس الرب

ح.ــر الربــشيء غي  

ال يهمني راس: وأنا سأغادر وال شيء يؤرقني إال أين أستثمر أموالي ألربح أكثر وـف
ه فهمي كرجل أعمال كما غيري من ــتنفع اإلنسان أو تضره، تبنيه أو تهدمبمشاريع 

ر الربح.ــال األعمال الربح وال شيء غيــرج  

بتها أن ترضي أكبر عدد اي األكبر في كتوهمّ  اً،دـا سأغادر ألكتب قصائــام: وأنـحس
أبالي في ذلك فكل ما ممكن من الناس سواء دغدغت عقولهم أم دغدغت غرائزهم ال 

ً  يهمني هو أن أكسب جمهوراً  ن القراء والمستمعين.ــم واسعا  

م ــا عقولكــي حنايــردد فــاورة سيبقى يتــذه المحــوت هـدى صــن صــصونيا: ولك
 ل ومكاشفة يقول لكم الحقيقة فهل نسيتم أنّ ـي لحظة تأمـوسيبقى عقلكم ف وضمائركم.

الموجودات.ل يحيط بكل ــر العقــجوه  

مهما كانت الظروف غامضة ومربكة على التمييز  ادراً ــى اإلنسان قــسليمان: وسيبق
. فالجوهر يحمله معه أينما شرقت هو أعراضٌ  في إنسانيته وما رٌ ــو جوهـن ما هــبي

نفسه الناطقة أو غربت في رحلة حيواتها الالنهائية. واألعراض تسقط بسقوط الجسد 
رار.وتبقى تتغير باستم  

ً ــر يبقــالجميع: الجوه رار.ــستمــر بإرك وتتغيــواألعراض تتح ى ثابتا  



14 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


