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ركة هي ــال فيه أّن الحــوانه الثابت والمتحرك قــال قديم لسليمان عنــصونيا: في مق
اه المطلق وجميع المحسوسات ــرك باتجــود،جميع الجزئيات تتحــوهر هذا الوجـــج

رد بدوره يتحرك باتجاه المحسوس والمطلق باتجاه ــرد، والمجــرك باتجاه المجــتتح
زئي، حتى نصبح قادرين على تلمس المجرد من خالل المحسوس والمطلق من ـــالج

 خالل الجزئي وبالعكس. 

ي منتدانا نملك هذه الرؤية، ومنذ البداية سعينا للتواصل مع المطلق الكلي من ــنحن ف
 خالل مفاهيمنا الجزئية.

ال ـــي لجمـــالل تذوقــن خــر، فأنا مــة أصحاب البصر والبصائــا رؤيــإنه: حسـام
ن شهد الرضاب، وتأرجحي بأهداب العيون، وسفري في ــالحسناوات في ارتشافي م

ألق سراب االبتسامات، وتسلقي تالل النهود التي تموج بعطر الياسمين البري، أشعر 
 أني أتواصل مع الجمال المطلق المجرد.

خرج الساحر ة كما يُ ـك الكلمات الملونــن فمــرج مــخعليــا: أنت لست إال مشعوذاً تُ 
 الحمام األبيض من أكمامه، والحقيقة أنه ال يوجد إال الوهم والسراب.

للناس األفكار  ي هذا الشرق العتيق أن يقدمواــراء فــة الشعــي وظيفــاس: هذه هـالي
ة فتستقر تلك األفكار والمشاعر في ـكلمات ملونة دافئالمغلوطة والمشاعر الشاذة في 

نسج على منوالها ألنها تغدو مثالً عليا.عقولهم وعواطفهم وكأنها قيم مقدسة يُ   

ل أن يتذوق الرجل جمال المرأة ويتغنى بذلك الجمال ويحاول تجسيده في ــدة: قبـعبي
ذ إال ـتلسيــرد وحش مفترس ال ل مجــاثيل، كان الرجــان وصور وتمــار وألحــأشع

اح الحضارة هو انتقال ـالً واغتصاباً. مفتــوته بالتعدي على اآلخرين قتــاستعراض ق
ل من مرحلة الشبق الجنسي الى مرحلة الشبق الجمالي.ــالرج  

ي علم األخالق وليس مشعوذاً كما قالت عليا، تذوق ـستاذاً فــا أعتبر حسام أريتــا: أن
حاولة رسمه بالكلمات هو ذروة االحساس األخالقي عند الرجل، ألنه اذا ال ومــالجم

رف أنه ال يجوز العبث به إلتالفه بل يجب المحافظة عليه وصيانته ــتذوق الجمال ع
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ار الجمال بتجسيداته األنثوية المحسوسة ثروة جمالية تخص ــعتبــن جهة، ويجب إم
لعامة وهذا هو أعلى مراحل األخالق.ى مبدأ الملكية اــالمجتمع يجب حمايتها عل  

اس باألفكار المغلوطة والمشاعر الخاطئة التي ــولكني لم أفهم ماذا قصد اليا: ــصوني
ي أذهان الناس وعواطفهم.ــيزرعها الشعراء ف  

ا القدامى والجدد زرعوا ـنن شعرائـي ال مهرب منها أّن الكثير مــسليمان: الحقيقة الت
وب مفاهيم خاطئة بل مميتة، إنها مفاهيم تنمي الروح ـان والقلــي األذهــويزرعون ف

 العدوانية، وعدم احترام إنسانية االنسان في ذاته وفي اآلخرين.

.ارر فهو الروح العدوانية بعينهــريتـــا: هذا الكالم خطير إذا لم يب  

اق، فنامت ــي اآلفــن غّربت شهرتهم وشّرقت فــن الشعراء الذيــحسـام: إنه الحسد م
 قصائدهم الى جانب الحسناوات على نفس الوسادة وافترشت نفس الفراش.

 عليـا: هذا ما يحلم به خيالك المريض، ال شيء سوى دفء الفراش وحرير الوسادة.

اهلي ألنه يختزن بذور الحرية ــاه من الشعر هو الشعر الجــل ما ورثنــسليمان: أجم
ن اجتماعي، ويظهر أّن ــرد واالنسان كائــن فــئوالفروسية والصراع بين االنسان كا

و عند المقدرة ـة والعفــاء والعفــل الكرم والعطــرف معنى فضائــاالنسان بفطرته يع
و ليس بحاجة الى تعاليم دينية تدله على هذه الفضائل.ــوالتمرد على االستبداد، وه  

بد ــرتبة العــالى م االنسان تا فعلته األديان في هذا المضمار أنها أنزلـحسـام: كل م
ل الفردي ـان بمجملها حاولت أن تلغي العقــأتمر وينهى فينتهي. األديــؤمر فيــالذي ي

اً S ـراد الى قطيع، وتجعل الحاكم ممثالً شرعيــول األفــي يحــل جماعــلمصلحة عق
وخروج من ن طاعته هو خروج عن طاعة هللا ـروج عـ، والخأــن الخطــمعصوماً م

 الجماعة.

نع مصير خ لسلطة عليــا قــوتها غيــر محدودة تصو رضوــاً كان هــعليــا: الدين أي
البشر دون أن تستشيرهم في ذلك، ومن يرضى بمصيره ويستسلم لتلك السلطة العليا 
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ن الطاعة كافراً بالنعمة مشككاً ـون خارجاً عــن يتمرد يكــن المؤمنين، ومــون مــيك
ار جهنم ليذوق عذاباً لم يحلم به خيال أعتى المستبدين.ــي نــيقة يرمى فبالحق  

يرفع من قيمة  و رضوخٌ ـل هــه ولكن هــهذا شيء ال شك في ن رضوخٌ ــصونيا: الدي
ي المسألة التي ال تزال قابلة ـى مرتبة العبودية تلك هــاالنسان أو يهبط بتلك القيمة ال

بأبعاده  ي ماهية الحبّ ـولكننا اليوم اجتمعنا لنعيد البحث مرة أخرى ف للنقاش والجدل،
شأن الدين والرضوخ أو التمرد الى حوار آخر. لسلبية واإليجابية، فدعواا  

ة لوجدناه ممثالً برجل ــن حيث موروثاتنا األدبيــم ا أن نفهم الحبّ ــسليمان: إذا أردن
خيال المرأة أمام مرآة هلوساته فال يرى فيه يؤرقه الشوق ويستبد به الهيام، يتراقص 

ً ــأال أث راً ــراً يكاد ينقطع وثغــام وخصــتستدير وأفخاذاً كأعمدة الرخ داًء تنهد وأردافا
عة ال مبالية تنام قريرة العين وهو لعسل والخمر، والمرأة مغنــاج متمنباسماً يفيض با

لغرام وأسقمه الهيام.المؤرق المهلوس الذي يحسب السراب ماًء، أنحله ا  

دها ـرأة في شباكه عنــل مؤرقاً هائماً ناحالً سقيماً، حتى تقع المــعليــــا: ويبقى الرج
ن إمرأة أخرى يبثها ــوان ويرحل مفتشاً عــذل والهــرك حبيبته للــيقضي حاجته ويت

 لواعج هلوساته ويهيم بها من جديد.

ن جنس النساء يفتش عن جنس الغلمان ليعثر ــوي هذا العاشق مــريتـــا: وعندما يرت
ور عينيه وشهد رضاب ــره العشر سنوات ليهيم بحــاوز عمــد ال يتجــى غالم قــعل

ه ـيفتض براءتي الشباك عندها ــع حتى يسقط فرأة سابقاً متمنــشفتيه. والغالم كما الم
ول يغتصبه ويرحل مفتشاً عن غالم جديد.ــكي ال نق  

و هذا التراث فأنا لم أجد عاشقاً واحداً من عشاق العرب ـتراث مخجل هصونيـا: أي 
ناقشها وانجذب الى عقلها وحكمتها أو تحدث عن جمال نفسها وشفافية  ،حاور المرأة

 روحها.

اليـــاس: واألدهى من ذلك أن هذا العاشق الذي يجمع بين النساء والغلمان يغار على 
ى مسام جلدها، حتى يغار عليها ــالشمس تتسرب ال ن الهواء يلفحها وأشعةــحبيبته م

ي تستحم. ناهيك عن أعين الرجال اآلخرين حتى ـن الماء الذي يالمس أثداءها وهــم
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رة يحجبها عن الهواء ـذه الغيــؤولة، وبحجة هــومة وخــوة وأوالد عمــولو كانوا إخ
امح ثم يصادر عقلها ـــالج ريتها بحجة الحبّ ــون، يصادر حــاء والشمس والعيــوالم

ليجعل منها استنساخاً له تتبعه كما يتبع الظل صاحبه، فتغدو الحبيبة المسكينة وكأنها 
ن الخباء ــن جسدها مــل يتعفــد قليــل وال شخصية وبعــروبوت ال إرادة لها وال عق

النفسية، و والعقد ـن اللحم الرخــدور وتنقلب الحبيبة الى كتلة مــور ويتــوالكبت ويتك
  لمشافر الجمال.ــزام الى حنظلة برية ال تصلح إالن زهرة خــتنقلب م

التملك واالستئثار في أقصى  زعةـلن رق التعيس تمظهرٌ ــي هذا الشــف سليمان: الحبّ 
و له شخصيته ـزءاً منك، أن تمحــدو جــجموحها. أن تلتهم الحبيب وتهضمه حتى يغ

ي المرآة، لعمري كما الناظر الى نفسه ف كليصبح منالق ـالمستقلة التي خصه بها الخ
رق يتلذذن ــنساء الش ي أبشع صورها، والعجيب أنّ ــوافتراس ف هذه عملية اغتصاب

ل ــله المستقــه عقــان لــن بكيــاستقاللهن وتميزهبهذا االستالب لشخصياتهن وكأنما 
ن، فيلجأن الى ـقت ممكردن التخلص منه بأسرع وــه المستقلة عبٌء عليهن يــوحريت

دامى يتماهون بربهم متلذذين ـاهي به كما كان المتصوفون القــالهيمان بالحبيب والتم
 بحالة انعدام الوزن والتوازن.

و تنمية االحساس الجمالي في العقل والخيال، وتمجيد ذلك ـي هــالحقيق حســام: الحبّ 
 واصله مع الطبيعة األم، إنَّ تواصل اإلنسان مع هللا، وت االحساس كمظهر من مظاهر

و الذات في ــنوع راق من أنواع العبادة، ولكنه ليس العبادة بمعنى التبعية ومح الحبّ 
اآلخر على الطريقة الصوفية، بل هو العبادة بمعنى الغوص في بحر المعرفة للعثور 

ونشاهد  ي الكثرةــرى الوحدة فــاسق والتناسب والتناغم الذي يجعلنا نــعلى لؤلؤ التن
اني ــن تسلق سلم الجسد المركب الفـي المحسوس المادي، إنه نوع مـالتجلي اإللهي ف

ور هللا، صدقوني أيها ــن نــالدة التي هي قبس مــروح البسيطة الخــى الــللوصول ال
ر امرأة قط إال وأحسست أني أكثر روحانية من ــاألصدقاء لم أرتشف الرحيق من ثغ

ود، وأكثر استعداداً للتضحية والتسامح ـة هذا الوجــن حقيقــرباً مــل، وأكثر قــذي قب
 والتعاطف والعطاء.
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ار احترام استقالل شخصية اآلخر ثم ـارج إطــخ عليـــا: أنا ال استطيع أن أفهم الحبّ 
ريقين، دون أن تشكل ــد الفــة والتلذذ عنــواسم مشتركة تثمر الراحــى قــاغم علــالتن

تهي بنزعة اإلستئثار والتملك.ضغوطات تن  

ً رهف األحاسيس غالمـر مــاليـــاس: ال أستطيع أن أتصور كيف يعشق شاع لم يبلغ  ا
اس ـرة شفتيه، ثم يشيع شعره بين النــن خمــور عينيه ويسكر مــسّن الرشد فيهيم بح

بين مستحسنين، بل يحاولون النسج على ي كل مناسبة سمر ومنادمة معجـفيرددونه ف
زل أصبح مثالً أعلى يحتذى.ـفس المنوال وكأن هذا النوع من الغن  

الياً، فأنا ال أستطيع ـدل بشكل ال يقبل الجدل بأن تراثنا ال يملك حساً جمــريتــا: هذا ي
األخالقي وعن حقائق العقل. أن أفصل الحّس الجمالي عن الحسّ   

واالستبداد والفقر.ر من شبق جنسي سببه الكبت ــه ليس أكثــعليــا: إن  

ر عنه.ـوالتعبي ل الكبت والفقر واالستبداد في فهم معنى الحبّ ــاليــاس: وما دخ  

ي األرياف يمارسون الجنس مع ـراقي أن بعض الشبان فــحســام: أخبرني صديق ع
و بنفس الوقت يأمر ــائق وال يستنكرها، وهــيعرف تلك الحقإناث الحمير، والمجتمع 

ذا ما ـاجرهم إاله مستعدون أن يستلوا خنــوتهن، ورجــومالزمتهن بي بتحجيب النساء
 عرفوا أن شاباً سرق من صبية قبلة أو ضمة أو أكثر أو أقل.

واري ــن، الجـوم يعتبر النساء قسميــى اليــي مجتمعنا حتــل فــسليمان: ال زال الرج
ى ــرسة للذة الجنسية بأقصــي مكــال وهــاع وتشترى بالمــة تبــرائر، فالجاريــوالح

مسلكيات التعهر والشذوذ، والحرة مكرسة للزواج واالنجاب وهي التي يفرض عليها 
اج الى ولي أمر وال ــاسية فهي تحتــالحجاب ومالزمة البيت وتوضع تحت شروط ق

ن قيادة السيارة أو ممارسة العمل ـى المحارم، ناهيك عــد إال علــيحق لها التسليم بالي
ّر.ــالح  

بداية القرن الماضي، أما اليوم فالمرأة شريكة الرجل في العلم  يــصونيـا: هذا كان ف
ل واالنتاج المادي والفكري.ــوالعم  
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اك، ولكن سايكولوجية الرجل لم تتغير عن ــا أو هنــولينه صحيح هنــا تقــسليمان: م
وتتكلم اللغات األجنبية الماضي كثيراً، فهو يحلم بامرأة عصرية تلبس أحدث األزياء 

رها، وذلك ليتخذها عشيقة ـات عصار ومسلكيــل واالنتاج وتعيش أفكــوتمارس العم
ن أنوثة ــا تظهره مــالها الجسدي ومــي التغني بجمــد فــج لها القصائـّه بها ويدبـّ ليتد

س ة، ولكنه عندما يريد الزواج يفتش عن فتاة أهلها علموها كيف تمارس الطقوـملون
 ر والقضاء والقدر والرضى والتسليم، وتحبّ ــن إيماناً قاطعاً بعذاب القبــالدينية وتؤم

ة إنجاب األطفال وهي ـبغي الي تكره أن تمارس الجنس إـاء، وهــور األوليــزيارة قب
ظ ـكتب الوع د غير األكل والشرب، وال تقرأ االن أنها ال تعرف من ملذات الجسـتعل

ولياء.وسير األنبياء واأل  

ي ـــاهر بذلك فهي فــرأة تستجيب لتلك المتطلبات أو تتظــن ذلك أّن المــى مــواألده
ة الفرائض واإلكثار من ــار وتأديــة البسملة والحمدلة واالستغفــحضور زوجها دائم

ا وهي ـابه تنفق الساعات إمــي غيــي الملبس والمسلك، ولكنها فــاء والتحشم فــالدع
رآة أو وهي تتحسس أعضاء جسدها تحت جاذبية الماء الساخن في ـالة المــترقص قب

ة ـور المضاجعـــى محــدور علــاراتها فكل الكالم يــام، واذا ما اجتمعت مع جــالحم
اء هذه هي الحقيقة ـذاءة. صدقوني أيها األصدقــوطرقها وأساليبها بلغة كلها فحش وب

ل خارج بيته دون جوان كل أحاديثه ونكاته ــلرجد أحد أن يعترف بها، اــالتي ال يري
ه واكتشافاته، وداخل البيت هو المؤمن الورع ـن الجنس وملذاتــع وطرائفه وقراءاته

و ـــأّن هذا هــع بـراً ويقتنــاليد حتى يصدق نفسه أخيــادات والتقــى العــالحريص عل
وذاك شيء آخر. أما المرأة رى، فهذا شيء ـوازرةٌ وزر أخ رزــه ال تالصواب، وبأن

ن النساء شرط أن يبقى مظهرها ـرها مــاً وممارسة مع غيــفال بأس إن تعهرت كالم
ورة أمام أعين اآلخرين.ــمظهر السيدة األم الوق  

ن أجل تحرير ـربط بين مسألة النضال مــذه األسباب مجتمعة يجب الــحسـام: لكل ه
ن أجل تحرير المجتمع من ـلمغلوطة وبين النضال ماليد والعادات اــن التقــرأة مــالم

الوطن من الهيمنة الخارجية، فالكل في اع السياسي والديني والمالي، وتحرير ــاإلقط
ع ـارجية، وال المجتمــة الخــن الهيمنــرر مــن يستطيع أن يتحــسلة واحدة، فال الوط

إال اذا تحرر الرجل من عقده ة، ــوى اإلقطاعيــز القــن مراكــرر مــيستطيع أن يتح
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زدواجية الشخصية ومن الفكر فته المغلوطة، وتحررت المرأة من إاـن ثقــالنفسية وم
ل ـي العلم والعمــل فــة حقيقية للرجــالية، وأصبحت شريكــرافي والمعتقدات البــالخ

رؤى.ــواالنتاج والمواقف وال  

ر الوطن قصيدة، لتصف ـي تحريــقصيدة، وف ي استنهاض المجتمعــول فــتق عليـــا:
ة ـول الضعيفـــون أصحاب العقــراء تبيعــد، أنتم الشعـرأة بعشرات القصائــجسد الم

والجنس  ن الحبّ ــة عــاهيم خاطئــى مفــام واألكاذيب، وتستدرجون النساء الــاألوه
ة وأشياء كثيرة أخرى.ــوالحداث  

شعر عامالً مهذباً للغرائز الجامحة والملذات التي تخالف ر الــريتــا: أنا شخصياً أعتب
ادر على مزج الشعور الجنسي المتفجر بالكثير من ـوانين الطبيعة، الشعر وحده القــق

ن هذا وذاك، ذلك التوازن الذي ـوازن بيــادئ حيث يحصل التــالي الهــالشعور الجم
ي.ــيعطي للسلوك طابعه الحضاري االنساني الراق  

روب العصور القديمة والوسطى كان المنتصرون يوزعون على ــي كل حــف ـام:حس
ل بها ــق يفعــال كرقيــرية حيث توزع النساء واألطفــادية والبشــائم المــالغنأنفسهم 

مالك شخصية ال يوجد لها أي ي أـأصحابها ما يشاؤون دون أي حسيب أو رقيب، فه
معيار أخالقي للتعامل معها.د أي ــنسانية، بل ال يوجقيمة إ  

ادة بالجواري والغلمان وتتحول هذه القصور في ـور القــيء قصــصونيا: وهكذا تمتل
السر الى مواخير دعارة وشذوذ وال من يسأل أو يحاسب، ثم يأتي الشعراء فيمدحون 

نهب ي فضيلة والـرة والسبــل مفخــر القتصوَّ راء حيث يُ ــادة بالقصائد الغــأولئك الق 
مفاجئ  رة، ثم يتباهى أولئك الشعراء بأنهم وقعوا ضحية حبّ ــولة والتوحش مأثــرج

والجواري يتمنعن غنجاً ودالالً. أو ألحد القصر وهم يتأججون شوقاً  واريـإلحدى ج
ال قاصرين، حيث يظهر الشاعر هيمانه ــادة ما يكونوا مجرد أطفــغلمان القصر وع

لقمر، وبالعارض الشنب والعينين الناعستين النرجسيتين بسنا الوجه الذي يشبه وجه ا
ن الردفين الممتلئين ــي، ناهيك عن أصل صقلبــرمزية اذا كان الغالم مــاه القــوالشف

 الرجراجين.
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في تراثنا الميمون، حتى  اً أو ذكوراً هو عنوان الحبّ ــال إناثــاألطف بعليــا: اغتصا
ه كلما ــالنا المريض أنــخيّن ــاالغتصاب فقد صورهن ــة لم ينجين مــحوريات الجن

ادت اليها بكارتها لتفتض من ــوح الدحم عــبأقصى جم واحدة منهنّ ــافتضت بكارة ال
ي الجنة إال افتضاض البكارات. ـل له فــؤمن الورع ال عمــد، وكأن هذا المــجدي

ن كرامة أو حقوق فهو مجرد نها ثقافة الغزو في العقلية البدوية التي ال ترعى لالنساإ
 غنيمة.

ي تتخيلينها بدوية دون أن تدري، فالعرب في ــرحلة التـالم د ظلمتــسليمان: أظنك ق
اً منهم ـاً وحساً جماليـاً وإنسانية وتهذيبـاهلي كانوا األكثر فروسية وأخالقــالعصر الج

وكية والعثمانية. فها ة والعباسية ثم السلجوقية واأليوبية والمملـفي الحضارتين األموي
 ىشاًء، وها هو أيضاً يغـدو له جارته تهذيباً وحيــالطرف عندما تب و عنترة يغضّ ــه

كالصقر الجارح ليلبي  الوغى ويعف عند توزيع الغنائم، أما طرفة بن العبد فهو يهبّ 
غوث الطريد والمستضعف، وها هو حاتم الطائي يخجل داء الضعيف المظلوم، إنه ـن

ك عن زهير الذي ـائع، ناهيــوار شخٌص جــي أو الجــويشبع وهناك في الح أن يأكل
ذّم، ـة الجماعة يُستغنى عنه ويُ ــه في خدمــال أنه اذا لم يضع مالــول لصاحب المــيق

تافه ال قيمة  ودمٌ  ر وما عدا ذلك لحمٌ يعبّ  يفكر ولسانٌ  لٌ ـاالنسان بكماله عق ول أنّ ــويق
لي عند امريء القيس فال زلنا نأكل من فتات مائدته حتى اليوم، اــه، أما الحس الجمل

تمن عليها وشهامته وعزة نفسه. ة التي إئوحفظه لألمان وإن نسينا فهل ننسى السموأل
ان أعلى وتيرة منه في كل المستوى األخالقي والحس الجمالي في العصر الجاهلي ك

والرجولة وسيد ستاذ الفروسية والعفة و المتنبي أـذا استثنينا شذوذاً واحداً هالعصور إ
اعدة يثبتها وال يلغيها. والغزل الذي يليق بأخالق الفرسان وشذوذ القالحبّ   

ه عاشق متيم يغني آالم ــي أنــاً أن يّدعــلالنسان المنحط أخالقي قّ ــاليـــاس: كيف يح
المستبد الذي ل رضى الحبيب، هل نتوقع من الظالم ــاني في نيــواقه والتفـوأش الحبّ 

ي البيت بأقصى ــه فــل أو خدامــي المصنع أو فالحيه في الحقــاله فــيتعامل مع عم
افية تتالءم مع مناجاة الحبيب ــة وشفــزاز، رقــي االستغالل واالبتــدرجات الجشع ف

، هل نتوقع من المتسلط الذي يصادر عقول سىً ة وأـروفها لوعـبكلمات تكاد تذوب ح
اج، ويصادر حرياتهم ليجعل منهم مجرد عبيد ــرد آالت إنتــعل منهم مجموظفيه ليج
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ه ـالفتات يرمي نتاجهم إال، ويصادر أتعابهم فال يعطيهم من إينفذون األوامر والنواهي
العاشق النموذجي في أن يكون  .لهم بتعال واستكبار كما ترمى الفضالت لكلب شارد

هل نصدق هكذا إنسان وهو يبث لواعج حبه ، اء وحفظ العهد والودّ ــاالخالص والوف
وع تترقرق ـوغرامه ويصور نفسه بصورة المخلص المتفاني الذي يسهر الليل والدم

الً سقيماً أدمى قلبه الصدود ـو يناجي طيف الحبيب ثم يصور نفسه نحيــفي مقلتيه وه
يب في ن حرارة الوجد فيردد اسم الحبــاه وذبلت عيناه وأخذ يهذي مــفاصفرت وجنت

 اس مجنوناً. كل ذلك برأييـام وفي البيت وعلى الطرقات حتى يظنه النــاليقظة والمن
ر ذلك، أو هو تغطية لعقد نفسية ــو مجرد تمظهرات للمجون والعهر وال شيء غيــه

ا ـراً مــي الممارسة الجنسية كثيــى فــأو لشذوذ مسلكي، فالذكر الذي يلعب دور األنث
اشق المتيم الذي أضناه الغرام واستبد به الشوق الى ــيتظاهر بمظهر العو له أن ــيحل

ن أعين الناس واقع حاله.ــالحبيبة فقط ليخفي ع  

للوعظ واألخالق فتركوا األخالق  حسـام: كثير من النقاد والمنظرين فصلوا بين الفنّ 
وب ممكن. بإظهار الجمال والتعبير عن تمظهراته بأفضل أسل نّ ــالديني، وخصوا الف

ن سليمان، وهو أّن األخالق ـهذا التنظير وذلك لسبب بسيط تعلمته م أنا شخصياً ضدّ 
تناغم وانسجام بين مسلكية االنسان وقوانين العقل والطبيعة، وال عالقة للدين في هذا 

وقفت  ــر المــؤمنين، برأيها،األديان التي بررت التعدي على غي لّ ــالمضمار. بل لع
مثالً أمر اإلله  ي قياساً لما كانت تفعله الشعوب الوثنية، ففي التوراةـأخالقموقفاً غير 

هم ويقطع الهم ويسبي نساءل رجــر على أرض الكنعانيين ويقتــيوشع بأن يغي ــوهيه
ان ــفعله الروم. إذا قسنا هذا المفهوم بما كان يدع هناك كلباً ينبحــأشجارهم حتى ال ي

ود السالم ــى آلهتهم ليســوا يضمون آلهته الــد، حيث كانــبلى ـون علــدما يستولــعن
رش االمبراطورية الرومانية أباطرة ــعتلى علعدالة، حتى أنه في بعض المراحل إوا
اطرة الذين حكموا ـي من ساللة األبــان، وال زالت أسرة كركال وهــن سوريا ولبنــم

اهى بها أمام اآلخرين.ــداعية التي نتبــة اإلبــروما، تنتج أجمل العروضات الفني  

ي وقعت بها ــالطات التــر المغــن أكبــو مــالق هــان واألخــالربط بين األدي عليــا:
رأيي مربوطة بمنطق العقل والفطرة التي فطر عليها االنسان، ـاالنسانية، فاألخالق ب

ده ــن بعــفيثاغورس وم ونانيــو الفيلسوف اليــالق هــوأفضل أستاذ علم الناس األخ
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دالة واضحة جلية كما نراها في محاورات ـرى صور العــن نــأفالطون فأرسطو، أي
أفالطون، وأين نرى صور الصداقة واألخوة المبنية على التضحية والعطاء واضحة 
كما نراها عند فيثاغورس، وأين نرى فكرة التطهير وعودة النفس الى صفاء فطرتها 

دء أين نرى صورة الرجولة ـى بــودة علــو، ثم العــد أرسطــاها عنرــواضحة كما ن
ا الجاهلي.ــوالفروسية والشهامة والكرم واألمانة واضحة كما نراها في شعرن  

صونيـا: كل ما قلناه مآخذ ونقد سلبي ال يفي بالغرض، نحن بحاجة الى آراء واضحة 
ل ــزاء وتهمــى بعض األجــلامل وال تسلط الضوء عــتحدد معنى الحب كمفهوم متك

دم مفهومه المتكامل في هذا ــا أن يقــرى لماذا ال يحاول كل واحد منــزاء األخــاألج
 الشأن.

ز الظلم واالستبداد وغريزة التملك الجامحة، إذا لم يجد ـل برأيي هو رمــعليــا: الرج
نفسه بنفسه، فعاطفته التي الرجل رجاالً آخرين يظلمهم قمعاً وابتزازاً واستغالالً ظلم 

زه، ثم يأتي عقله المؤدلج بمفاهيم ـوان المعتقد الديني أو السياسي تقمع غرائــلونها بأل
ى الحقيقة بأي صلة ليقمع عاطفته، ثم يتضامن الجميع لقمع ـرها غيبي ال يمت الــأكث

منذ القدم رأة، فــي المــل واستبداده هــالجسد المسكين، ولكن أشهر ضحايا ظلم الرج
واء ـوب ارتكاب الذنب وتأنيب الضمير عندما صورها بأنها إبنة حــل ثــألبسها الرج

راط ــن الســه عــفشطنت ب ربّ ــالفة تعاليم الــه آدم بالمعصية ومخــوت أبيــالتي أغ
واء المرأة ومنذ البدء ذنب خروج آدم ـة، لقد تحملت حــن الجنــالمستقيم، وأخرجته م

ن تعب وعناء وفقر وقهر هو في األساس من ــاه مــة وأّن كل ما القــالجن الرجل من
ريه ـــي ذات وجهين بوجهها األول تغــه هــواء. فحواء برأيــجريرة ما فعلته أمها ح

ه الثاني تغريه بالملذات ـبالمعصية والرذيلة والمخالفة والخروج عن السراط، وبالوج
ى ــولته وفروسيته وحتــامر برجــي التي تقــن هــلتيي الحاــ، وفونــوالعربدة والمج

 بمصيره.

ل يتعامل مع المرأة بوجهين أيضاً، فهو في الوجه األول ـوألجل هذا كله أصبح الرج
اني يرغب ــوجه الثــاسته، وبالــيكرهها ويحقد عليها ويحملها مسؤولية كل فشله وتع

در ما يندفع ـــل بقــونتيجة ذلك أصبح الرجه وعسله، ــاقه ويشتهي لبنــبجسدها ويشت
متالك جسدها واستدرار خيراته، بقدر ما يحتقر ذلك الجسد ون باتجاه المرأة الــوبجن
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ه بالحجاب ـه، ويتعامل معه بروح عدوانية فيحاول أن يخنقــبعد أن يقضي حاجته من
ل ـارسة العلم والعمان من ممــاس، أو بالحرمــن النــزل واالبتعاد عــأو مالزمة المن

 والتطور واالرتقاء.

المجتمع  ور واالنتاج يجرّ ــل والتطــرأة من العلم والعمــرمان المــح وكلنا يعرف أنّ 
ة، ويجره كذلك الى هاوية الفكر ــوز حتى حدود الكارثــاوية الفقر والعــبرمته الى ه

وم عليها ـــرأة المحكــي الشخصية، حيث تصبح المــرافي واالزدواجية فــالغيبي الخ
رافي وأحالم من عالم ـباالرتهان الى الحجاب واالبتعاد عن أعين الناس فقاسة فكر خ

الالمعقول تزرعها في أذهان أوالدها ممزوجة مع أخبار الزهاد والعباد والمتصوفين 
السعادة  وارث وتعاسة، وأنّ ـا دار مصائب وكــاة الدنيــومع الحكايا التي تصور الحي

وقعها االنسان إال في دار اآلخرة، ولكي نستحق اآلخرة السعيدة ــيجب أال يطلبها ويت
ن جهة ورجل الدين من ــل الجمعي الممثل بالحاكم مــوله العقــعلينا أن نرتهن لما يق

جهة أخرى، وتلقين األطفال أّن الفكر حرام فهو زندقة، والتأمل حرام فهو تمرد على 
رام ألنه إحدى شبكات إبليس.ــالدنيا ح لة حبّ القدر ومحاو  

راً هو األقرب الى هللا ــر فقــرأة المرتهنة ال تعلـّم أوالدها إال أّن األكثــبل إّن تلك الم
مشاكل الدنيا يعترض  لّ ـن يحاول حــو حبيب هللا، ومــه، واألكثر توكال هــوالى جنت

ور مفهوم ـقتصادي كيف يتبلماعي وإــي هكذا واقع سايكولوجي وإجتعلى المشيئة، ف
ن الشوق الجارف للتمتع بجسد المرأة من جهة، وخوف ــزيجاً مــه يغدو مــ، إنالحبّ 

ن الذنب من جهة أخرى، فينشأ الحب عاطفة كوكتيل من هذا وذاك، شهوة ــجارف م
اً، وإذا ما اً ونفسياً تنفجر شوقاً وهياماً وحنينـاعاً ماديــدل من أن تنفجر إشبــمكبوتة ب

اء ـــاولة إللغـــزة تملك ومحــاراً وغريــى غايتها، إنقلبت استئثــدر لها أن تصل الــق
ر وكأن العاشق ـــاشق، ويصبح األمـــشخصية المعشوقة لتنسحب عليها شخصية الع

ّ و يقبـل صورته في المرآة وهـّـه وال يعشق حبيبته، أو كأنه يقبــيعشق ذات  لها، ويضمّ ـ
دو األمر نرجسية كاملة.ــها، أي يغو يضمّ ــذاته وه  

ي هذا الشرق هو ردة فعل عنيفة لكبت مزمن عمره ـف أيها األصدقاء صدقوني الحبّ 
ة السياسية المستبدة التي ــن ممارسات األنظمــاجم عــات السنوات، إنه الكبت النــمئ

سوم من هللا والمقدر، فالدنيا هي واء المقــد االستبداد تحت لــر ديني يسانــيساندها فك
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قذر للوصول الى اآلخرة السعيدة. وألنه ردة فعل كبت مزمن هو نزعة  رد ممرّ ــمج
اً، وتذويب شخصيتها المستقلة والتي ال تسمح ــرأة جسداً وروحــجارفة الى تملك الم

ل ـأصالً بجعل شخصيتها مستقلة. هذا من ناحية الرجالظروف التربوية واالجتماعية 
رأة ـــرب من المسؤولية، فالمــوع من الهــو برأيي نــه رأة فالحبّ ــأما من ناحية الم

ا ــر مــل بذلك المصيــدي حبيبها يفعــي بكامل مصيرها بين يــد أن ترمـالعاشقة تري
انة التي ال تريد أن تتحمل مسؤولية بناء شخصيتها المتكاملة ــرأة الجبــيشاء، إنها الم

اصة بها، إنها المرأة التي تريد أن تتجاهل أّن االنسان ــالتي لها بصمتها الخ المستقلة
ر عبر الحوار ــر إال بعد أن يتواصل معه بالفكــنسان آخ له أن ينجذب الى إقّ ــال يح

رة ـرية المشتركة، ثم بعد أن يكتشف بالعشــر النشاطات الفكــوالنقاش والمجادلة وعب
اه أحاسيس مشتركة ومشاعر مشتركة ورؤية للحياة ــأنه يملك وإيربة الحياتية ــوالتج

ً متوازن واصالً ــراً بعد أن يتأكد أّن التواصل بينهما تــمشتركة، وأخي واصل ــوليس ت ا
ي وكادح مع عاطل عن العمل، أنهي مداخلتي بكلمة ــقوي مع ضعيف وعاقل مع غب

ي اإلمكانيات ــوازن فــدأ التــلى مبوم عــرأة ال تقــل وامــواحدة، كل عالقة بين رج
اطفية والجسدية واالقتصادية واالجتماعية والسايكولوجية هي ـوالحاجات العقلية والع

ن ــالة مـارها بأي حــر وال يمكن اعتبــى اآلخلريقين عــن أحد الفــإستئثار وتسلط م
 الحاالت عالقة حّب.

ر ــوازن ولكنها بخلت بالتفسيــت أّن الحبّ  التــدما قــا عنــد صدقت عليــاليـــاس: لق
الجمالي في  األخالقي والحسّ  برأيي المتواضع هو توازن بين الحسّ  والتعليل. الحبّ 

ابع ـــالقي الذي يغلب على طبيعته الطــاألخ ه. الحسّ ــقلب االنسان وضميره ووجدان
ى ـــالي الذي يغلب علــالجم امل ومعاملة. والحسّ ــاعل وتعــاالجتماعي ألنه ثمرة تف

نسانيته، وعيه لخميرة ي ألنه ثمرة وعي االنسان لجوهر إطبيعته طابع شخصاني ذات
ى تناسق الجزئيات في ـده األدنــاقه. ولما كان الجمال في حــوهة في أعمق أعمــاألل

اد الجانب االنساني بالجانب االلهي، فأنا أعتبر الشاعر ــده األعلى اتحــالكل، وفي ح
ّ ر من عبــلجاهلي أمرؤ القيس هو خيا ن التناسق المادي بين األعضاء في جسد ــر عـ

ن التناسق بين الجمال ــي معلقته، وعــجدنا ذلك في وصف بيضة الخدر فرأة، وــالم
ل جمال بيضة الخدر بجمال فاطمة في ــوي كما وجدنا في تقابــالجسدي والذوق األنث



15 

 

ؤ القيس التي ال تغتفر هي أنه زرع نموذجين للنساء ريمة أمرــنفس المعلقة. ولكن ج
زواج ــرى للصداقة والــربي واحدة للمتعة والتلذذ المادي وأخــل العــفي مخيلة الرج

 والتلذذ المعنوي.

ار األنثوي في ذهن الرجل العربي فهو ـزدوج المعيــوم إذ ذلك الوقت وحتى اليــومن
واالنجاب، وهذا هو المولد الذي ولـّد كل النفاق يرغب بأنثى للمتعة وبأخرى للزواج 

و روح التوازن، إنه العدالة ـيا أصدقائي ه والكذب في القول والعقل وال يزال. الحبّ 
دالة التي ال تدرك تجسداتها الدنيوية إال بفهم عميق لقوانين الطبيعة. ـبأبهى حللها، الع

االنسان. لنبدأ بعدالة التعامل مع  اية التي من أجلها وجدـوبمحاولة صادقة لمعرفة الغ
ى ــونان وعلــونان، كل فالسفة وأساتذة اليــر من فهم تلك العدالة هم اليــالجسد، وخي

اً أساسياً من أركان تربية األجيال، وعللوا ذلك ــرأسهم أفالطون جعلوا الرياضة ركن
ن ــار، وتلييــة بالنــاماً كما تسبك الفضــبسببين، سبك الجسد إلزالة الفضالت منه تم

اً بالطبع وليس بالتكليف الى ـى األعلى منجذبــويعه ليغدو سهماً منطلقاً الــالجسد وتط
فيغدو كقالب من الكريستال. وصفاءً  الرشاقة والشفافية األمر الذي يزيده طهارةً   

زف على الناي لكي ــرها العــواس الجسد وأحاسيسه بالموسيقى وأشهــبعدها سبك ح
دو علوية الطابع وعلوية الغاية والهدف. بهذه ـق االنفعاالت وتتشفف بدورها وتغرّ ــت

ولوها من وحش هائج ـى الغريزة الجنسية وحــذب اليونان القدامــرق الحكيمة هــالط
وة افتضاض ــرار شهــى غــزيق علــرس ال يشبعه إال الدحم واالغتصاب والتمــمفت

ل الممارسة لحناً ـــى جعــض والنهش مع الممارسة الالبكارات والتلذذ بالضرب والع
رهف المهيأ بدوره ـار الجسد الشفاف المــاعه المتناغم يعزف على أوتــوياً له إيقــعل

 لالنطالق الى األعلى. 

اع عن األرض والمجتمع والدولة تحصيناً ــطفة بواجبات الدفاأتي دور سبك العــثم ي
امة والثروة الجماعية، ثم بواجبات ـوحفاظاً على الملكية العرد والجماعة، ــلحرية الف

ام وذلك بانتماء كل مواطن ــالمشاركة في التشريع وسّن القوانين التي تخدم الخير الع
الى الجندية ومجالس الشيوخ، إنه تهذيب العاطفة برياضة االحساس بالواجب هذا ما 

نفس البشرية.ونان إلزالة الفضالت العاطفية من الــقاله الي  



16 

 

دالة في أرقى ـى فضيلة العــول بالمعرفة والحكمة للوصول الــوأخيراً يأتي سبك العق
ن كل أنانية شخصية ومصلحة فردية فتلتقي سعادته ــدرجاتها حيث يتطهر االنسان م

رون ـرح اآلخرين فيعيش في قلوب اآلخرين ويعيش اآلخــبسعادة اآلخرين وفرحه بف
برأيي  ر تلقائياً اليه، هذا هو الحبّ ــر وينجذب اآلخــقائياً الى اآلخفي قلبه، ينجذب تل

 المتواضع.

اً لرجال هذا الشرق كم هم ــتب ن ظهر قلبــأون محفوظات حفظتموها عــتتقيريتــا: 
وي بجانبهم على ـام طيف الجسد األنثــل نهار، ينــرأة ليــمنافقون، يحلمون بجسد الم

وا شفتيه،، يصلبون نهديه حتى يقطر الدم من ــنه بنهم حتى يمزقلوـّـنفس الوسادة، يقب
يء حيث أصداف ــار الدافــا خليج المحــه، أمــالحلمات، ثم يصلبون أنفسهم بين نهدي

ؤ والشعب المرجانية المشعة بألف لون ولون، هناك يغوصون وأكثرهم ال يتقن ــاللؤل
ليعودوا ويلتقطوها في صباح اليوم الثاني. وم جثثهم ـوص فيغرقون ثم تعــالغ نّ ــف

اقات والجناسات والمحسنات البديعية، إنه ــل الطبــفهماً بسيطاً ال يحتم أنا أفهم الحبّ 
ذة الجسد األنثوي في ارتشاف ــوي. ولــراقه الجسد األنثــي اختــلذة الجسد الذكري ف
أللوان المعطرة والعطور ي إطار من اــر فـّـري، وكل هذا مؤطــخيرات الجسد الذك

ن مساره، هناك ــرمان ينحرف الهدف عــي مجتمعات الكبت والحــونة، ولكن فــالمل
 ي تعلم فنّ ذالية، الذكر الـالذكر الممعوس بحذاء الديكتاتوريات الدينية والسياسية والم

لسفلى، رادة عليا سحقت له إرادته اى إر المرتهن الــاق، الذكــزلف والتملق والنفــالت
ي أقصى أمنياته أن يكون عبداً في ذلتهم عقله الفردي، الذكر الـاعي إل جمــوالى عق

ر الذي يتماهى بالكالب ـأكل ويشبع تماماً كما كالب السلطان، الذكــقصر السلطان لي
دوس عليه السلطان بحذائه ويتلذذ ويتفاخر بذلك، ثم يعود الى البيت ليعنقه   دّ ـفهو يم

 ة، فتمدّ ــزوجة أو األخت أو اإلبنـرأة الــه المــي وجــح بأقصى شراسته فمتنمراً لينب
ذاء السلطان ، ثم ــرى لعنقه تحت حــه كما جــدوس عليه بحذائــالمسكينة له عنقها لي

ارب وتقـ وقية سيده.ـاً بفــوقية متماهيــرسة الفــزوجة بكل تلك الغطــارب جسد الــيق
ة وجلة، إن فتحت له كنوز الملك سليمان أساء الظن ــخائفالزوجة جسد زوجها وهي 

ار عليها حتى تخنقها ــاً ويغــسها تأديبــرة فيؤنبها وقد يضربها ويحببها وحسبها عاه
رته، وإن أقفلت له أبواب الكنوز أفرغ قذارته في أحشائها بأسرع ما يمكن وشتم ــغي
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رب ــمان أفضل منهن فلماذا ال يجالغل ه أنّ ن جنس النساء، وقال في سرّ ــوبصق ولع
رأة المسكينة فتوشحت بالسواد وانكبت على تأدية فرائضها ـحظه مع الغلمان. أما الم

ال ـاً من األرض ورجــي السماء بعد أن يئست تمامــد من حصتها فــالدينية علها تزي
في  ريءـأو شاب ج يّ ــن الحــأزوم قد يظهر غريب عــالموقت ــاألرض. في هذا ال

رأة سراً فتفتح له أبواب كل الكنوز حتى تفقده رشده وعافيته ــمطلع الشباب تلتقيه الم
 فيظن نفسه عاشقاً مولهاً ويظنه اآلخرون كذلك.

ي مجتمع ــف ود الحبّ ــوقع االنسان وجــروا واعتبروا.. كيف يتــاء أنظــأيها األصدق
ة ـــراداتهم وربطتهم بعجلــرياتهم وإاس وحــول النــه الديكتاتوريات عقــصادرت في

اد ــــاألسي ـــارسه إاله ويمـــال يعرف ة صاحبه. الحبّ ــربط الكلب بعربمشيئتها كما يُ 
 ملح طعام ل انتقل فينتقل. الحبّ ـون الذين اذا قالوا لهذا الجبيدالء المرـرار العقــاألح

ة العدالة فهم ال يظلمون ن حرمـوا شجاعتهم في خدمة الذود عالشجعان الذين وضعــ
داً وال يسمحون ألحد أن يظلمهم، إنهم غوث المظلوم وطبق طعام الجائع وعكاز ــأح

د في العصر الجاهلي أو ــن العبــاب كطرفة بــبش اجز. لو قرنتم الحبّ ــالضعيف الع
ي العصر ــالط فــال جنبــاندي وكمـي العصر العباسي أو المهاتما غــأحمد المتنبي ف

 رن الحبّ ــوهره. أما أن يقــوج كثب طبيعة الحبّ ن ــدرون عــالحديث لعلمت أنكم ت
ى لعمري هذه ــون ليلــبالمخنثين المخلعين والمزدوجي الشخصية كجميل بثينة ومجن

درسوا ـد أحد أن يعترف بها، إرد أكاذيب، إنها تزوير فاضح للحقيقة التي ال يريــمج
دهم النفسية وواقعهم االجتماعي واحصلوا على النتيجة ــك العشاق من خالل عقــأولئ

اليد البالية ـن قفص التقــاق مــى االنعتــة الــوس الشجاعــوق النفـش الصحيحة الحبّ 
دود ــو شوق الجسد المحــه لق، الحبّ ـاء المطـي سمــة للتحليق فــوالطقوس الخرافي

هو نداء  أ يتمدد، الحبّ ــيتمدد وال يفت اق الى الالمحدود الذيــبالزمان والمكان لالنعت
االً ونساًء من ــأله. أعطوني رجــليت الــى هللا ليتأنسن ونداء هللا الــى اإلنسان االنسان
ذة المبدعين الملتزمين بكرامة ل على طبق من ذهب. الحبّ  ار ألعطيكم الحبّ ـنور ون

م لمحاربة الظلم واالستبداد ي ذوات اآلخرين، الناذرين أنفسهـي ذواتهم وفــنسان فاإل
االقطاع السياسي  الى التقاليد الخرافية التي ال تخدم اــرتهان الود واإلوالتصنم والجم

 والديني والمالي.
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الشرقيون عموماً يحدقون في الشمس وأرجلهم غائصة في الوحول، يفلسفون حسـام: 
ً ــفهم المطلق وهم بالكاد يتلمسون المحسوس، أنا أفهم الحبّ  ه مع ــبسيطاً أتشارك في ا

ى قلبي يكون محبباً ــرح الــل الفــال، كل شيء يدخــاعة والعمــطالب المدارس والب
ي تداعب عنقي حبيبة، الثمرة الناضجة التي أقطفها من ــرية وهــوحبيباً، النسمة الط
السحاب، ي الساقية، السماء الزرقاء الموشحة برقيق ـاه فــر الميــبستاني حبيبة، خري

ت من فترّ ابة قبيل الغروب، إبتسامة مشعة إق، أنين شبّ ـرفوف البجع وهي تطرز األف
يقاع إ على دافئةُ  دٌّ يتمايل غنجاً ودالالً فتميل معه الرغبات، نظرةٌ ــشفتين عنابيتين، ق

و الفرح وال شيء غير الفرح.ــأيها السادة ه ود وصوت عندليب، الحبّ ــع  

ذا أردنا االستجمام غير وت، ال شيء نفعله إافة مــطقوسنا ثق نحن في هذا الشرق كل
ل بالدماء. نحن بكاؤون ـِب ور والتبرك بتراب جُ ــاء وتقبيل القبــارة ضرائح األوليــزي

ويل واآلهات، منذ العصر الجاهلي ونحن نقف على ــن إال التذمر والعــندابون ال نتق
ا وأصبحنا أسياد العالم القديم لم نتقن ـا الدنيرائب، وعندما افتتحنــاألطالل ونبكي الخ

رائر واقتناء الجواري ـوات وتحجيب النساء الحــاء والتفجع على االمــك الدمــاال سف
ر من ألف عام ـل أكثــرجل قب نمليو ثقفياج بن يوسف الجل الحــوالغلمان. عندما قت

أي ما نسبته قتلى الحرب ون ــون ال يتجاوز الخمسمائة مليــحيث كان عدد سكان الك
ده، ثم بكينا موتانا وال زلنا ـل أبو مسلم الخرساني من بعــانية، وكذلك فعــالعالمية الث

ابه الحكام الظالمين زهدنا في ـن أن نجــدل مــنبكي ولبسنا السواد وال زلنا نلبس، وب
حدى فضائلنا، ار وأصبحت مذمة الدنيا إـراري والقفــي البــا فتصوفنا وسحنا فــالدني

رض وخيانة وزنى ـاسة وخساسة وظلم واستبداد ومالحياة الدنيا نج افة أنّ ــونشرنا ثق
رة فامتألت قلوبنا بغضاً وحقداً وكراهية ــواغتصاب، وأّن ال خالص إال بالحياة اآلخ

د الحياة فغدا الحزن ــى ما بعــرح والسعادة الــوأصبحنا باطنيين مزدوجين وأجلنا الف
، إنه صناعة الفرح ورعشة اً معيشياً والفرح أمالً يرتجى، وتسألوني عن الحبّ ــواقع

د، إنه ابتسامة ـدي تحدى الكبت ونهـوات، إنه شهقة ثــزان واألمــالحياة في بالد األح
ستطاع أن يثقب جدار الطقوس ليدخل ه إبداع شاعر إر تحدى الحجاب وابتسم، إنــثغ

المتعفنة، إنه صرخة ثائر يريد أن يصنع قدره بيديه.الهواء الطلق الى غرف القلوب   

ا أصدقائي أفهمه إذا فهمت نفسي.ــي الحبّ   
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نبض الحياة وخلجاتها، تموجات مشاعرها وأحاسيسها،  أوالً: أنا كائن حّي ولذا الحبّ 
 ترددات آمالها وأحالمها، بهرجة ألوانها وعطورها، دفء نورها ولذع نارها.

 ة استطيع أن أقول نعم واستطيع أن أقول ال، لذا الحبّ أملك إرادة حرّ ن ــثانياً: أنا كائ
ادة نتعودها أو طقس نمارسه أو ـليس ع ار، الحبّ ــراه أو إجبــرٌّ دون إكــاٌر حــاختي

ه قدرة االنسان أن يقول ـة بأعمق معانيها، إنــه الحريــمنهاج تربوي نتدرب عليه، إن
طبيعي فنحن لسنا إال إرادتنا ذب الذي هو أهم قانون للشيء كن فيكون، إنه قانون الج

ة ميدان تصول فيه النفوس الحرّ  اً من لحم ودم، ولهذا كان الحبّ ــة تتجسد واقعرّ ــالح
، انهم كديدان األرض تحركهم غرائزهم، يعيشون ون الحبّ ــول، العبيد ال يعرفــوتج

رية اآلخر وينتزعون ـخنقون حة شهوة التملك، يــن المنفعة ورطوبــكالديدان بين عف
، العبيد الذين ال يعرفون لذة التحليق في األعالي منه خصوصية شخصيته باسم الحبّ 

ار، اللذة بالنسبة اليهم رطوبة لزجة ال تعيش إال في ــومواجهة العاصفة بأجنحة من ن
د في اً وهم يستمعون الى صلصلة القيوــاألماكن المعتمة المتعفنة، تتشنف آذانهم طرب

وس والتقاليد المتوارثة جيالً بعد جيل، دائماً يسيرون ــود الطقــاقهم، قيــأرجلهم وأعن
ريقاً لنفسه في ـد منهم أن يشق طــرأ الواحــرون، ال يتجــعلى طرق سار عليها اآلخ

ل، كل فكرة لم تمضغها آالف األفواه فكرة ــنسان من قبــدام إر لم تطأها أقــأرض بك
اق ــن العشــؤالء مـــن هــرين، أيـة إبداعية تجعلهم يرتجفون منذعــرؤي تخيفهم، كل

اني ويرتشفون خمر الفرح من ثغور حسناوات ــر المعــالحقيقيين الذين يدغدغون بك
 أنجبتها شردات خياالتهم.

اء والوقوف عند تلك الحدود دود األشيــة حـل هو معرفــل والعقــعاق اً: أنا كائنٌ ــثالث
ور هللا ـــن نــم ي قبسٌ ــرف أننــل أعـــعاق نٌ ــي كائــأنا بذلك سليمان" وألنــا أنبكم"
افية ذلك النور متألق بتألق ذلك النور، أضيء وال أحرق كما ـلشعشعاني، شفاف بشفا

ي ومن ــا أمارس ذاتــى من ال يستحق، فأنــوعل ور، أشرق على من يستحقــذلك الن
عاقل أعرف أّن الجمال هو  صادقاً في ممارستي لذاتي وألني كائنٌ ون ــواجبي أن أك

ي التناغم ـاء العدالة، كل شيء عادل هو شيء جميل، وأعرف أيضاً أّن العدالة هــبه
ة ــي بقيــراً وفــر االنسان اختياراً حــي جوهــل الكلي المزروعة فــوانين العقــمع ق

ميالً من واجبي أن أتناغم مع قوانين العقل المخلوقات جبراً وضرورة، فلكي أكون ج
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ى األشياء ـائياً أنني منجذب الــاغم أشعر تلقــوانين الطبيعة، وعندما يتم التنــالكلي وق
اله أيها السادة، ـعي أعلى ـف و الحبّ ــر، هذا هــالمتناغمة وعلى رأسها االنسان اآلخ

اغم ـــر متنــان آخــنســى إة الــطبيعل والــوانين العقــاغم مع قــان متنـنسإنجــذاب إ
 الخالدة، زف االثنان سيمفونية الحبّ ــار ذلك التناغم المشترك يعــدوره، وعلى أوتــب
ّ لواالبداع غة إحدى بيادرها ــون المعرفــنها السعادة القصوى التي تكإ ة حصادها.ـ  

وان في ــمتطور يشارك الحيوان ــور فهماً بسيطاً، االنسان حيــصونيـا: أنا أفهم األم
ذا عرفنا الطريقة التي يعمل ة، إل واالرادة الحرّ ــالحياة والغريزة وينفرد عنه في العق

ا أو انجذابنا نحن الى األشياء، ــانون الجذب الطبيعي ، سواء جذب األشياء الينــبها ق
وشؤونه وشجونه. عرفنا الكثير من أسرار الحبّ   

الى األنثى ألنه يستبطن في الوعي غريزته كونه أباً بالقوة، ر االنساني ينجذب ــالذك
ل. وكذلك األنثى هي في الوعي غريزتها أماً بالقوة وتسعى ــويسعى ليصبح أباً بالفع

ل.ــلتصبح أماً بالفع  

ه الذكور وقهرهم ــى مصارعة رفاقــرائزي الــي الوعيه الغــر ينجذب فــكذلك الذك
دل أّن نزعة التسلط غريزة أصيلة في ــاسة والسلطة وهذا يرئــللوصول الى مرتبة ال

ان ـي بعض األحيــوت فــى المــوان واالنسان الصراع حتــر يتشارك فيها الحيــالذك
ى تنجذب بالوعيها ــادة. كذلك األنثــوالتلذذ بالسيطرة والسي ةــى السلطــول الــللوص

من غريزة األمومة لديها  زءٌ ــها وهذا جر الذي يحميها ويدافع عنــالغرائزي الى الذك
اجس التأمين على سالمة أطفالها. هذا الجانب الحيواني في ـفهي في الوعيها تملك ه

االنسان يفسر الكثير من تصرفات البشر ويسلط األضواء على بعض المفاهيم وكيف 
واع ــاألني كل ــوى فــر األقــوعة. دائماً الذكــورت وكيف تمظهرت بأشكال متنـتط

الحيوانية يصارع لبسط سيطرته على األنثى األفضل عافية وجماالً، وهو في الغالب 
واع الحيوانية يحاول الذكر األقوى أن يحتكر لنفسه ــال يكتفي بواحدة وفي بعض األن

ر االقتراب من اإلناث، وقد يصل ــاث قطيعه وعدم السماح ألي ذكر آخــتلقيح كل إن
ك طاحنة تسيل فيها الدماء وتتكسر القرون.ذلك الى نشوب معار  
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وة في الذكر الحيواني وبينها في الذكر االنساني، ــاهر القــهنا يجب أن نميز بين مظ
القوة في الذكر الحيواني هي قوة بيولوجية صرف يحددها تركيب الجسد، بينما القوة 

الجسد بل أصبحت ر االنساني وبعد تطوره وارتقائه لم تعد تقتصر على قوة ـفي الذك
وة المال، فأصحاب السلطة ـوم في قــتعني قوة النفوذ والسلطة، وهي تكاد تتمركز الي

ولذلك هم الذين يحاولون بسط نفوذهم على  ي الزمن الحاضرــوياء فــوالمال هم األق
در ممكن ـة والتلذذ بحمايتهم ألكبر قــدر ممكن من النساء للتمتع بغريزة الغلبــأكبر ق

ال يمكن أن تحوز عليها ـوة أي السلطة والمــاث. ولما أصبحت مصادر القــاإلن نــم
ى أيضاً تحاول بسط نفوذها على أكبر عدد ــاإلناث في العصر الحديث أصبحت األنث

أة من ـممكن من الذكور ليعيشوا تحت حمايتها والتلذذ بغريزة التسلط ولكن أخف وط
الذكر وليست طبيعية في األنثى.ر ألن هذه الغريزة طبيعية في ــالذك  

ن السلوك البشري، هل نقول أّن ـي هذا الجانب الحيواني مــف ن يقع الحبّ ــالسؤال أي
، كأن ينجذب أمير ي االنتماء الطبقي هو الذي يثمر بعض قصص الحبّ ـاالختالف ف

 الح أوــوظفاته، أو العكس أن ينجذب فــال إلحدى مـل أعمــإلحدى فالحاته، أو رج
وى. وهل هذا التباين في ــى مراكز القــل أو موظف إلحدى النساء المنتميات الــعام

ن توليد عواطف مكبوتة تحاول أن تظهر الى العلن ـو المسؤول عــاالنتماء الطبقي ه
صاحب  ، أنا في هذا المجال أفهم األمور فهماً واقعياً وهو أنفتتمظهر بمظاهر الحبّ 

ة والقهر اللذين ــاته بالغلبــى طلبــيستطيع أن يحصل عل النفوذ رجــالً كان أم امــرأة
ريرية ــاعمة الحــاهر النــاقة ببعض المظــي العصر الحديث تهذيباً ولبــيتمظهران ف

ة وقهراً.ــولكنهما في جوهرهما يبقيان غلب  

في راودني وأنا أقرأ الكثير من الغزل ا أريد أن أسأل نفسي وأسألكم سؤاالً طالما ــهن
ل الذكر الذي يملك ـ. أن يظهر الرجر العباسيي العصــربي وخصوصاً فــالشعر الع

تشترى  اً ما تكون جاريةـه التي غالبــام معشوقتــال الضعف والتذلل أمــالسلطة والم
كلما اقترب  ر المعشوقة متمنعة المباليةـي أسواق النخاسة، ويصور الشاعــاع فــوتب

د من اإلغراء، أليس هذا نوعاً من ـاناً في مزيــاً ودالالً وإمعــه غنجــمنها ابتعدت عن
امة، أال يظهر ذلك أّن ـوته وسيطرته التــل بقــو ذروة تبجح الرجــون، أليس هــالمج
اً في قصر مليء بالجواري والغلمان والخدم ـل القوي المترف الذي يعيش غالبــالرج
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ن أبواب اللذة بعد أن استنفذ كل ما خطر على بال شيطان ــد عنده مــوالمماليك لم يع
ة أن التي تعلم في قرارة نفسها وبالدربة ــى المغلوبــواطف تلك االنثــإال أن يعبث بع

الجارية  مصيرها متعلق برضى الرجل عنها والتزامها ألوامره ونواهيه. ولو قلنا أنّ 
ألمراء، وتعلق الشاعر بجمالها أال يستطيع بكل بساطة أن يطلبها ن اـراً مــتخص أمي

ي عرض األمير لكي يحجبها عن عين شاعره أو ـن األمير كجائزة مديح، وهل هــم
ار عليها كما يغار على عياله، إنها مجرد جارية يبيعها ساعة يشاء ويشتري مثلها ـيغ

 ساعة يشاء.

صى حاالت الشذوذ والمجون والعهر، شاعر ن ذلك عشق الغلمان، إنه أقــواألدهى م
ال جائزة قصيدته المدحية آالف الدنانير الذهبية يهيم بغالم ـين في الخمسين أو الستين

ق اشتراه ـو رقيــانوني، وهــل بالمعنى القــقد ال يكون تجاوز الخامسة عشرة أي طف
ه ـح مرتبط بقدرتوده المريــوج ى على أساس أنّ ــن أسواق النخاسة وتربــأصحابه م

ي الشاعر ويتدله ـ، يأتة تلك الطلباتــى تلبية طلبات سيده بغض النظر عن نوعيــعل
الم المسكين بحور ـق لجسد ذلك الغــوعته وحسراته مع وصف دقيــبعشقه ويصف ل

ل ـــاللتين تشبهان كثيب الرم كغصن البان وإليتيهه الذي يتمايل دّ ــعينيه الناعستين وق
اه الخمرة فأسكره ثم ضاجعه ــال عليه وسقــه احتــف أنثم يتباهى الشاعر كيــاعم الن

في الشعر العربي أيها األصدقاء، وهو ما زلنا نردده  ة، هذا هو الحبّ رّ ــعلى حين غ
وم، برأيي المتواضع أّن العهر أصبح قاعدة في هذا الشرق ــونترنح لسماعه حتى الي

اهير ــي الجمــر ذلك فــون غيــوذ يفعلــصحاب النفال السياسة وأــل رجــاللعين، وه
ال والسلطة اآلن يفعلون غير ذلك بمظاهر تتماشى مع ـل أصحاب المــالمسكينة، وه

ّن نسخة منقحة عن جواري األمس، ـالعصر، أليس أكثر الموظفات في هذا الشرق ه
 تقولوا يوجد ن مماليك األمس وغلمانه. الــأليس األزالم والعسس هم نسخة منقحة ع

ل في جميع مجاالت الحياة رأة وتغدو مساوية للرجــى تتحرر المــفي الشرق حّب حت
وانين األحوال الشخصية ال زالت في قبضة المراجع ـخصوصاً في االنتاج، طالما قو

ل هو ـة، الرجــرأة ألن كل تلك القوانين تكرس السلطة األبويــرير للمــالدينية فال تح
البيت والمرأة ضمن ممتلكاته يفعل بها ما يشاء.السيد رّب   
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عن الفكر الغيبي الخرافي، الني علماني واقعي بعيد ــافي عقــاخ ثقــالحّب يتطلب من
ر ليس إال مغتصب لكل ــالحّب يتطلب حرية وديموقراطية فالديكتاتور في حقيقة األم

 قّ ـــرامات، يغتصب حــريات يغتصب الكــول ويغتصب الحــصب العقــيء، يغتــش
التفكير والتعبير، وأخيراً يغتصب مقام هللا  قّ ـل، يغتصب حــالمواطن في العلم والعم

ى األرض، ويعطي نفسه صفة العصمة ومن يخالفه الرأي ــب نفسه ظالً S علويطوّ 
د أن ـر أريــآخ يءٌ ــارق الزنديق. شــن والمــجهراً أو سراً يعطيه صفة العميل الخائ

واري، وحيث أّن ـي عصر الغلمان والجــو أنه فــي هذا المضمار وهــيء عليه فأض
د أولئك ــاؤها على يــى أبنــاء الطبقات المهيمنة سياسياً واقتصادياً تربــالكثير من أبن

واري وعاشروا الغلمان في بيوتهم فنشأوا إما شاذين جنسياً وإما عاجزين، وهذه ــالج
ال ووجدوا أنفسهم ال ــر األطفــل الحضارات المشابهة ولما كبي كــراها فــمظاهر ن

ى نفس نمط آبائهم حاولوا أن يموهوا على واقعهم الذي ـولة ليسيروا علــيملكون الفح
اع عن الزواج تقديساً ـان وباالمتنــوالهيم لم يكن يتقبله مجتمع الصقور بادعاء الحبّ 

ّر معي في أدب التراث أّن أبا نواس ــاماً، ولقد مــر ذلك تمــلذلك الحّب، والحقيقة غي
نان ويصور نفسه متيماً محروماً أضناه التمنع يتمنى أن جزل بجارية اسمها ـكان يتغ

اً ــة، ولكنها تتمنع لتزيده ألمــوفة أو ابتسامة دافئــعط ــان ولو بنظرةود عليه جنــتج
ان يحبني حقاً ويشتاقني صدقاً قالت لو ك رـان في األمــوحسرة، وعندما روجعت جن

ل مخنث ال ــن ويتعهر ليس إال فهو رجــه ولكنه يتماجــي ليطأه بحذائــلقدمت له عنق
 الة جميل بثينة ومجنون ليلى لظهر لنا العجب العجابــارب النساء. ولو درسنا حــيق

ألي  د منهما إبن لزعيم القبيلة، ومن المعروف أّن أقصى حلمــفجميل وقيس كل واح
ن زعيمها فما الذي منع جميل إذن من االقتران ببثينة ــي القبيلة أن تقترن بإبــاة فــفت

اراً خارج سياق عادات ــوله بها وكذلك قيس، ولقد أطلق المؤرخون أخبــطالما أنه م
الناس تلك األيام، فمن المعروف عند العرب أّن من يشبب بفتاة يلزم على الزواج بها 

رى في قصص جميل وقيس وغيرهما، وهذا كله ـوليس العكس كما ن كي ال يفضحها
وع جديد من التعهر والتماجن كان القصد منها أن تكون ـدل أّن تلك القصص هي نــي

ي ليالي السمر على موائد الشراب، أو أّن الباطنية ابتدأت تذر بقرنها منذ ـمادة تندر ف
ويين والعباسيين ـن آل البيت واألمــيى السلطة بــي الصراع علــذلك الوقت المبكر ف

زوا ــام المعصوم أن يرمــرية اإلمـن آلل البيت ولنظؤيدوــطر الشعراء المحيث إض
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ن من كل ذلك دعوني أنهي كلمتي ـام. مهما يكــسم اإلمــل عن إالبديبحبيباتهم لتكون 
بالتكامل وتجاذب  حترام متبادل وثقة متبادلة وإحساسـول أّن الحّب أوالً وأخيراً إبالق

ام سياسي ــاج الى نظــرأة. وكل ذلك يحتــل والمــادي بين الرجــوي ومــجمالي معن
ام اقتصادي يوفر فرص العلم والعمل لكل المواطنين ذكوراً وإناثاً، ـديموقراطي ونظ

بأن كل فرد مهما كان جنسه أو  اء حتى مصرعيه، ويقرّ ـاب التطور واالرتقــويفتح ب
و امتداد ألحد وال هو ـو قوميته أو عقيدته يملك شخصية متكاملة مستقلة فال هه أــلون

ن أحد، وكل ذلك يحتاج الى سلم قيم جديد ومثل عليا ــو استنساخ عــظل ألحد وال ه
وم.ــر متوفرة في أغلب دول العالم حتى اليــجديدة لألسف ال زالت غي  

 عبيـــدة: 

ردمـــن متـــراء مــادر الشعـــل غــه   

مــــد توهــدار بعــرفت الـــل عــأم ه  
 

 

ي شيئاً أقوله من بعدكم ولذا سأقدم كلمتي ـركوا لــوهكم لم تتــاكم هللا وشاهت وجــلح
 شعراً:

اــد يعبد الذهبــداً لعبــات عبـــإذ ب اـذهبقد  ن الحبّ ــــأي ة الحبّ ــا ربــي   

اا كسبوا أو بئس ما كـُسبــفبئس م اـالك عن أصنام واقعنــوني جمـــص   

ورث العطباــال داٌء يــوشهوة الم ال شهوتهــر المــال يثيــن جمــكم م   

يكنزون الحبر والكتبا ىــنحن األل ال وال ذهبـــــال م ة الحبّ ـــا ربـــي   

ور في أشعارهم طرباــفشعشع الن ور في فرحـانجذبوا للن ىــن األلــنح   

 

ود الى بدء التكوين، فاS سبحانه الجميل بجماله، الكريم ـي أن أعــلسمحوا إسليمان: 
شتاق أن يرى صورة ذاته ـارف بعرفانه، أادر بقدرته، العــالم بعلمه، القــبكرمه، الع

 ر بالشوق الواعي الحرّ ــوره الشعشعاني المتجوهــه فأبدع من نــر مرآة ذاتــعلى غي
ل الكلي، واستحسن هللا هذه الصورة فناداها ـالعقوعي والحرية هي ــصورة كاملة بال

داء هللا المعنوي عصف الشوق في جوهره ــل نــل اليه، ولما سمع العقــمتحبباً أن تقب
ى الثمالة، فتولد من إقباله ــؤوس المعرفة االلهية حتــوفاً يريد ارتشاف كــل ملهــفأقب
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ولما سكن العقل واستقر في معرفة  زيد،ــولهة لطلب المــحرارة الحركة العاشقة المت
م تفاعلت حرارة ـرودة اليقين والسالم، ثــرفة تولدت بــه مطمئناً سعيداً بتلك المعــرب

ر ـدة إثــور واحــود التي أخذت بالظهــر الوجــرودة اليقين فتولدت دوائــالعشق مع ب
النور الشعشعاني  ن الزمن. إنه انجذاٌب واع الى جالل جمالــراخ مــي تــاألخرى ف

ي جوهر يقين ذلك ـون واطمئنان فــن االستنارة، ثم سكــبشوق ولهفة لطلب المزيد م
ال يبنى على قوة جذب طبيعية وليست صناعية أو  ال والجالل. من هنا كل حبّ ـالجم

، وربما اًء كاذباً للحبّ ـدعــون إل العاشق ثم عاطفته ثم جسده، يكــمصطنعة يبثها عق
تأخذني أفكاٌر كثيرة الى  وناً. في هذا التصورـاً أو مجــبعض أن يسميه تماجنلل قّ ــيح
هو انجذاب االنسان الى هللا، أال نستطيع أن  في جوهره الحبّ اك، اذا كان ــا وهنــهن

اً ــاشق معشوقــا يصبح العــه، وهنــان هللا اليــو جذب االنســـه الحبّ أّن أيضاً  نقول
نجذاب دة، وأظن أّن ثمرة إـق واحــالة عشــان يصبحان حــواالثناً ــوالمعشوق عاشق

ـو ـي ال تحدها حدود، وانجذاب هللا الى االنسان هــي السعادة التــى هللا هــاالنسان ال
خالقاً كخالقه.بداعية تجتاح االنسان لتجعل منه مبدعاً حركة إ  

كان طاقة شوق واعية تسعى رى هي أّن االنسان في أصله ــرةٌ أخــي فكــا تأخذنــهن
ر قدر ممكن من ـالرتشاف أكباقة تتحرك ــوعي، وعندما بدأت هذه الطــال لمزيد من

نفعلت بوعيها فتولد من ذلك االنفعال العاطفة ــي بجالل كمالها المجرد، إوار الوعــأن
في دأت المشاعر قليالً وتاقت الى التموضع ولد الجسد كتلة كثيفة ـوالمشاعر، ولما ه

ار المشاعر ونور الشوق الواعي. أفهم من ذلك أّن الحّب حالة جذب وانجذاب ـقلبها ن
اء أنوار العقل الكلي، ـواعي المتوازن المتناغم مع بهــعقالني تهفو لمعانقة الجمال ال

ارب ومحاولة االتحاد، وتبرز ظاهرة جدلية العالقة بين الروح ــثم تتوالد مشاعر التق
وارح الجسد، وال ــن خالل جــا إال مــارس ذاتهــروح تستطيع أن تمــوالجسد، فال ال

رة إال من خالل طبائع ـة أو ثمــى أو غايــركته أي معنــالجسد يستطيع أن يعطي لح
غير  راقيل في حاالت الحبّ ـن العــولد الكثير مــال أيضاً تــذا المجــي هــالروح، وف

روح ـى األسفل، والــي االنجذاب الــاً فــه دائمــالمكتمل، فالجسد بطبعه كثيف وراحت
رنح العشاق بين راحة ــى األعلى، وهنا يتــي االنجذاب الــافة وراحتها فــبطبعها شف
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امضة ــاهيم غن جدلية العالقة بين االثنين مفــروح ألن مفاهيمهم عــالجسد وراحة ال
 وخصوصاً تراتبيتها.

ل الكلي من نوره ـدع العقــدما أبــو أّن هللا عنــوه د أن أضيء عليهــر أريــشيٌء آخ
ريتين هما الوعي والحرية ــل طبيعتين فطــر العقــالشعشعاني كان مغروزاً في جوه

اً حراً، وكان انجذابه الى ربه انجذاباً واعياً حراً، ولذا ــه شوقاً واعيــولذلك كان شوق
ركته مغشوشة أو ــون حــة تكــواعي ةرّ ــذابه ليست حـه وانجـة شوقــكل عاشق حرك
ة باالنتقال من موقع ـرك تحت ضغط الكبت أو الرغبــاسدة، فمن يتحــمصطنعة أو ف

وح ــــع الشبق والجمــالتملك واالستئثار، او بداف ريزة حبّ ــع غــع، أو بدافــالى موق
راز هو بضاعة ـن هذا الطــماشق ــع االنفعاالت المتناقضة كل عــواني أو بدافــالشه

ة ـول حركــكما سلف وقلت وكما نق ة العشق، فالحبّ ــخاني ــف أــفاسدة وضعت خط
نسانيته، إنها ــة، أي تحقيق إواعي غاية وجوده والساعي لتحقيق تلك الغايــاالنسان ال

 ر المكره وال المجبر والذي ال يحركه كبت أو قهر أو حبّ ــّر غيــحركة االنسان الح
زة التملك.ــالغلبة أو غري  

  


