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الثقافة  ة بأن يستضيف مثقفين فهموا أنّ زَّ ــهذا المنتدى وتسعده الع زُّ ــا: كم يعتـصوني
ّ سل ً ـ اء ـن بنــردي لتمكين اإلنسان مــى الصعيد الفــعل واءٌ ــس ،اءــور واإلرتقــللتط ما

اء ــي بنــة فــي للمساهمــد اإلجتماعــى الصعيــة. أو علــة المتوازنــه الذاتيـشخصيت
ام ــح طعـو ملــذه األمسية هــا هــوازن السلطات. حوارنــمجتمع متناسق الشرائح مت
ان واللسان واألركان.ــبالجنه الصدق ــالتوازن وخمير عجينه، إن  

ر فيها عقول األفراد صادَ ي بالد تُ ــزاز فـلإلعت ــاك مجالٌ حسـام: ال أدري إن كان هن
ة األفراد بحجة صيانة تقاليد الجماعة ـبحجة الوالء للعقل الجمعي، وتصادر فيها حري

المدى المسموح للفرد أن يتحرك فيه  إني ألشعر أنّ وعاداتها وطقوسها ومثلها العليا. 
جداً. ه بصدق وأمانة مدى محدودٌ ــللتعبير عن ذات  

ً ــون صادقــورد: كيف يستطيع اإلنسان أن يك زاً عن التعبير عن ذاته ــإذا كان عاج ا
 تحت ألف ذريعة وذريعة!

ًـ ن التعبير عن ذاته إال إذا كان جبانــع زاً ــون عاجــهاني: ولماذا يك داً.ــرعدي ا  

ر موقعها فلماذا ال نقول إال إذا ـي غيــد وقعت فــان قاسية وقــكلمة جب نُّ ــمينرفا: أظ
 كان خائفاً.

ع اإلنسان من التفكير بصوت مرتفع ــو السبب الرئيسي الذي يمنــسليمان: الخوف ه
الدنيا ى ـذ إطاللة اإلنسان علـة. منـدق وأمانـخلجات نفسه بص ن التعبير عن أدقّ ــوم

رف ــذا التصــح هــرف صحيــذا التصــه. هـي أعماقــوف فــزرعون الخــه يــوأهل
ّ ذا العمل حالل هذا العمل حرام. يولد المرء وسيف الخوف مسلــيء، هـخاط على  طٌ ـ

ه، يخاف أن يسأل عما ال يفهمه ـعنقه، يذهب إلى المدرسة فيجد كابوس الخوف أمام
ي ال يوصف بالتخلف، ـى سجيته كــاف أن يتصرف علــاء، يخــكي ال يوصف بالغب
األموال التي تصرف عليه  ي اإلمتحانات كي ال يقول له والده أنّ ـيخاف أن يرسب ف

ه يغويهنَّ ــال أنــقاته كي ال يُ ــاه رفيقــر أحاسيسه تجــظهاف أن يُ ــدراً، يخــتذهب ه
ّ د المرء في هذه المرحلة أنــنوف عــن السراط المستقيم. ويصل الخــنَّ عــليخرجه ه ـ

 ً يتناقض مع األفكار الجاهزة والمقولبة سلفاً، ويخاف  يخاف أن يفكر فربما ابتكر رأيا
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ّ و نفسه أنــه نّ ــم كي ال يظــأن يحل ً ـه يبتدع لذاتــ غير عالم الجماعة المألوف  ه عالما
ّ ل ألف سنة ونيــة سلف صالح عاش قبــو سنـّ والذي ه ف.ـ  

د أن تقول أن الخوف يفقد اإلنسان حريته وبصمة هويته الذاتية ـك تريــوكأن ا:ـصوني
ً ــليجعل منه رقم على حركة من خارجه  يتصرف بناءً  داً ـأو عب ،في جدول الجماعة ا

و صاحبها.ــعلى حركة ذاتية ه اءً ــوليس بن  

وف من صديقنا سليمان بالخوف من البطالة بعد التخرج والخ ـان ذهبت يـام: وأيـحس
البشرية األول وكذلك الخوف أن ال يوضع المرء في المكان الذي يتناسب  الفقر عدوّ 

 مع إمكانياته.

ّ أن دلّ ــا يــه سليمان وعقبت عليه صونيــا قالــمينرفا: م ن الصعب على اإلنسان ـه مــ
ً  ، ومن الصعب على اإلنسان غير الحرّ الخائف أن يكون حراً  . صادقاً  أن يكون إنسانا

رضي الحقيقة ره ال أن يُ ـأم يَّ ــرضي وله أن يُ ــهمَّ  ألنّ  رة كاذبٌ ــو بالفطـــد هــفالعب
ق بها.ــوينط  

ر المدقع ينحصر تفكيره برغيف الخبز، ومن أجل ـأة الفقــا: اإلنسان تحت وطـصوني
تأمين هذا الرغيف يبيع حريته في سوق الكساد ويبيع كرامته في سوق النخاسة. إنها 

ي شره ـراء بال وعــاسل الفقــة، يتنــي حلقات مفرغــدور فــي تـاة اإلنسانية التالمأس
إستنهاض أو تخطيط غيبية لهــا طابـع القداسة فتنعدم إمكانية أي  مستظلين بتبريرات

 إلستنهاض.

ام: ويتنازل اإلنسان عن هويته كإنسان ليرتد إلى مرتبة الحيوان فينحصر نشاطه ـحس
ام والجنس، ويستعمل كل ما لديه من دهاء ومراوغة ـى الطعــصول عله بالحــوملذات

اق وحيلة للحصول على مبتغاه.ــوكذب ونف  

م المجتمعات باإلستبداد ــر والجهل والمرض مع سلطات تحكــسليمان: ويترادف الفق
والطغيان والقبضة الحديدية وابتزاز الفقراء في آخر نقطة دم يملكونها وآخر مجهود 

ر أنفسهم، فيغرق الجميع في اليأس المرير الذي ـل تطويــن أجــوه مــن أن يقدمــيمك
ر لهم ل األحالم الغيبية عند الفقراء المساكين فيصوّ ــا تدخــوت، هنــة المـيقارب حال
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على  خيالهم عوالم من الملذات المحمومة المجنحة في عالم آخر سينتقلون إليه مكافأةً 
 نّزل فيها السماء موائد تغصّ ع والظلم واإلرتهان، عوالم تُ على الجو صبرهم الطويل

ن ملذات لم تخطر على بال بشر. ويبدأ هؤالء الفقراء ــمونساء يقدّ  .ون ولونـبألف ل
صياتهم، فهم بواقعهم حتى يصبحوا حشاشي أحالم وحتى تزدوج شخبمضغ أحالمهم 

ر. فهل تطلبون ــمكان آخي أحالمهم وهلوساتهم في ـي مكان وفــي فــلالجسدي والعق
ً ــصدق ال؟ــي هكذا حــف ا  

تنمي حاسة الكذب  ام مستبدين عواملٌ ــوف واإلرتهان لطغيان حكــر والخــورد: الفق
 عند اإلنسان وتضعف حاسة الصدق. أليس هذا ما أردتم قوله بصيغ مختلفة؟

والعقلي في مستنقع ه الجسدي ـى اإلنسان الذي يعيش بواقعــار سليمان إلــمينرفا: أش
ة من ـان، ويعيش بأحالمه وهلوساته الخيالية في جنــل واإلرتهــذل والجهــر والــالفق

وطاب من خمر ونساء وترف ومجد وسلطان.  ذّ ـالنعيم فيها الموائد العامرة وكل ما ل
ً ــي الشخصية أليس نموذجــهذا اإلزدواج ف ل يمكن لإلنسان ـكذب. هاذج الــن نمــم ا

ً ــفسه ومع اآلخريادق مع نالص ؟ن أن يكون مزدوجا  

ً ــهان ليقع في شرك الكذب. لماذا  ي: ال أفهم ما الذي يجبر اإلنسان أن يصبح مزدوجا
ر على فقره أو على العوامل التي تسبب فقره، والمرتهن لماذا ال يتمرد ـور الفقيـال يث

ى يغدو واقعه في مكان ـيأس حتـن يحاول ارتهانه، لماذا يرضخ ويستسلم ويـى مــعل
ر.ــوأحالمه في مكان آخ  

ّ ي العفـر هــفضيلة الفق ول أنّ ــون يقــا: كان أفالطـصوني ة وفضيلة الغنى هي الكرم ـ
ة.ـي العدالــوفضيلة السلطة ه  

م ـهم ويسخروهــي كراماتــاء أن يبتزوهم فــنيــاع األغراء لما استطــو تعفف الفقــفل
ً ـألغراضهم الت ما تكون دنيئة. ولو انطلق الضعفاء من قاعدة أن طعم الموت  ي غالبا

ن طعم المذلة واإلرتهان لما استطاع األقوياء أن يذلوا ـرة مــى ألف مــم أحلــي الفــف
 ً ويرتهنوه. ضعيفا  
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زه وأحاسيسه البدائية ال بعقله أن يكون ــن لإلنسان الذي يعيش بغرائــسليمان: ال يمك
 ً ً ــون معلقــق ال يستطيع أن يكدـالص . ألنّ صادقا ل يجب أن يقف على ـي الهواء بــف ا

راد والجماعات التي تبني ـق البرهانية. فاألفــة البديهية والحقائـق العقليــض الحقائرأ
ادة ـى السعــا إلــام، ونظرتهــذة أوهــى اللــام، فنظرتها إلــال األوهــاتها على رمـحي

الكرامة أوهام، ونظرتها إلى العدالة أوهام. كيف تطلب منها أن أوهام، ونظرتها إلى 
 ً مع الحقيقة. تكون صادقة. ال يمكن برأيي للصدق أن يكون متناقضا  

دم أمثلة توضيحية؟ــوض من كل جوانبه هل يمكن أن تقــورد: كالمك يكتنفه الغم  

سلطة الحاكم هي سلطة أعطيت له من هللا، وأنه يملك  راد أنّ ــسليمان: إذا اعتبر األف
ل يمكن بعد ذلك محاسبة الحاكم ــى األرض. هــمع هللا فهو يجسد إرادته عل تواصالً 

وتنظيم سلطته بقوانين ومؤسسات؟ أو باألحرى هل يمكن بعد ذلك التشكيك بصالحه 
ة الرجل والترفيه عنه. هل المرأة لم توجد إال لخدم راد أنّ ـه؟ وإذا اعتبر األفــوأحقيت

ل بقوانين تثمر االحترام المتبادل والثقة المتبادلة ــيمكن بعد ذلك تنظيم عالقتها بالرج
ة أوالد ـربيـل يمكن تأسيس أسرة صالحة لتات. وهــوق والواجبــي الحقــوالمساواة ف
ً ــر مشوهين عاطفيــأصحاء غي ً ــوعقلي ا ؟ا  

ام. وال ــباألباطيل واألوه بالحقيقة والكذب مرتبطٌ  طٌ ــالصدق مرتب أنّ  مينرفا: ال شكّ 
ً  شكّ  ام. أين هي ــر األوهــل ونزفـذا الشرق المسكين نتنفس األباطيــي هــأننا ف أيضا

ة والكرامة بأجفان ال ــي نقف على أرضها الصلبة لنحدق بشمس الحريــق التــالحقائ
 ترتجف!

ع ببصمته ـّ لك قراره الموقـذي يمــال رّ ــان الحــو اإلنســادق هــان الصــام: اإلنسـحس
ً  رّ ــالذاتية. فاإلنسان الح  مستقل مسؤول. وألنه كذلك فهو قرارٌ  رّ ـح قرارٌ  قراره دائما

ن ذاتية صاحبه وعندانياته.ــر عــيعب صادقٌ   

ً  ي: عند ذلك يصبح اإلنسان الكاذب عبداً ـهان  لقرار سيده، ألنّ  ، قراره هو ظلٌّ مرتهنا
من لحم ودم فقد  د ال يكون سيده رجالً ــن إرادة سيده. وقــون مستنسخة عــإرادته تك

 نفسيةً  اً أو عقد قد استعبدته، منحرفةً  د استعبدته، أو شهواتٌ ـق يكون سيده تقاليد جامدةً 



7 

 

قد  نفسيةٌ  دةٌ ــرها عقــالتي تحدث عنها سليمان أال نعتب قد استعبدته. فاإلزدواجية مثالً 
ت صاحبها فغدا ظاهره غير باطنه، وعقله غير خياله، وواقعه غير أحالمه.استعبد  

على ذلك عالقتهم بالمرأة.  ولنأخذ مثالً  ن نفسياً ـر رجال الشرق مزدوجوا: أكثـصوني
رف عن عالم ـرة فاضلة ال تعـاة عذراء طاهــران بفتــى لإلقتــل الشرقي يسعــفالرج
ً ــالرج ً  الحبّ م ــن عالــوال ع ال شيئا ل يسعى لبناء عالقات مع . وبالمقابوالجنس شيئا

ة والمجون والتفنن في الملذات الطبيعية والشاذة بغية ــراء والخالعــّن اإلغــساء يتقن
و واقع الحال؟ــار.. أليس هذا هــل نهــالمتعة المجنحة التي يحلم بها لي  

لمرأة الزوجة إلى امرأة تعيش ول اــل تحــي الرجــة فــورد: وهذه اإلزدواجية الكاذب
ّ ام زوجها البرودة والعفـي أمــام فهي تدعــي اليقظة والمنــالكذب ف ة والحشمة وعدم ـ

ولكنها في خيالها تحلم مثله بالملذات  فاضلةٌ  ة لكي يرسخ في دماغه أنها امرأةٌ ـالرغب
ط لإلنتقام. المحمومة وقد تمارسها مع أول عابر سبيل. وقد ال تحلم ولكنها تمارس فق

ً  وقورٌ  محتشمٌ  نٌ ـل بيته متديــل داخــور، فالرجــط األمــا تختلــوهن يزن األمور  دائما
على الملذات.  متكالبٌ  ماجنٌ  خليعٌ  بميزان الحالل والحرام. ولكنه خارج بيته متزندقٌ 

ذه الحالة تعطي الرجل من بضاعته فهي تخجل أن تخلغ ثيابها أمامه، ـي هــوالمرأة ف
ر محتشم على شاشة التلفاز أمامه، وتخجل من سماع ـل أن ترى أي مشهد غيــوتخج
ه. ولكنها مع صديقاتها فهي داعرة اللسان ماجنة التصرفات ال ــة أمامــة أو نكتـطرف

ّ ن الخيانة إال وتسردها بتفنـع رك قصةً ــتت ن. عندها يصبح الرجل آخر من يعلم عن ـ
ذا ـرون كل هــا زوجها. واألوالد يـمن يعلم عن خباي رــا زوجته، والزوجة آخــخباي

ً نالكذب والنفاق أمامهم فيشربو ي المستقبل.ــن طبائعهم فــم ه ليصبح طبعا  

ي موضوع الصدق والكذب فالمجتمع الذي ـانب اإلقتصادي فــلقد أهملتم الجسليمان: 
ع ـو مجتمــاإلقتصادي ه وـه نسبة النمـراجع فيـي وتتــو السكانــنسبة النم فيــه وــتعل

 مجتمعٌ  ر والتنافس بالظفر والناب على رغيف الخبز وبالتالي الضياع.ــالبطالة والفق
ة هنا هي الحصول على المال بالحالل أو ــرر الوسيلة. والغايــة تبــه الغايــتصبح في

يتنافس  ال فرق في ذلك. إنه مجتمعٌ  ر أو بالشرّ ـذب، بالخيـرام، بالصدق أو بالكــبالح
ا فريسة ــي تتنافس على بقايــة التــالجائع ابـات بشراسة الذئـراد والجماعــه األفــفي

ي اإلنتزاع وليس األخالق ـوة فــي القـة هــتصبح الفضيلي هكذا مجتمع ــة. فــمهترئ
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ولة في القدرة على اإلحتيال والدهاء والمنافقة وليس الشجاعة ـالحميدة، وتصبح الرج
ي األكاذيب والشائعات وليس في معرفة الحقيقة. باختصار أنا ــة. والتذاكي فوالمروء

ّ و اإلقتصادي الذي يؤمــالنم د أنّ ــأعتق ن له كرامته ن لكل مواطن فرصة عمل تحصّ ـ
ً ــون صادقــامل الذي يساعد اإلنسان أن يكـو العــراره هـواستقاللية ق ي ــف وشجاعاً  ا

ن نفسه بأمانة.ــالتعبير ع  

ً ـا فــى كالمك هذا أننــمينرفا: معن  ي محيطنا الشرقي حيث النمو السكاني يسبق دائما
ى الصحيح لمفهوم األخالق، ــين بالمعنـمكن أن نكون أخالقيــو اإلقتصادي . ال يالنم

ً رّ ـا تبــة عندنــالغاي ألنّ  ينون صادقــن أن نكــوال يمك  ر الوسيلة، والوسيلة هي دائما
ال وفرص العمل المتنافس عليها منافسة ذئبية!ــالم ىــالحصول عل  

ًـ ن دائمــام: ولهذا نحـحس اع ــي واإلقطــاع الدينــن لإلقطاع السياسي واإلقطمرتهنو ا
ي. ألننا أمام خيارين ال ثالث لهما. إما اإلرتهان واإلستزالم لهؤالء الناس الذين ـالمال

ال وفرص العمل وإما الهجرة ـى المــة للحصول علــيملكون وحدهم المفاتيح السحري
ان في بالد هللا الواسعة.ــوالتوه  

ً ــرة رفضــالد الهجــذه البــرار هــار أحــذا السبب إختـي: ولهـهان ان ــر اإلرتهــلني ا
ملتبس يحتمل الصحة ويحتمل  اختيارهم برأيي المتواضع إختيارٌ  نّ ــواإلستزالم. ولك

من المجابهة  نه هروبٌ أل ة واإلباء ولكنه خاطيءٌ ل العزّ ـألنه يمث أ. فهو صحيحٌ ـالخط
ل المجتمع ــل مفاصــة ممسكة بكــوى اإلقطاعيــز القــستبقى مراك ذاــوالتصدي. ول

ه.ــومتحكمة بصيرورت  

أو مجابهة العبودية، فالهرب بين الهرب من العبودية  رقٌ ـاك فــهن أنّ  ام: ال شكّ ـحس
ً  الحصول على الحرية. فالحرّ من العبودية ال يعني  غير جبان، وهو يفهم  شجاعٌ  دائما

ً ــالحري ً  ة فهما ً ــوال يكتفي بمفهومها الف جماعيا . وخير ردي لكي يكون الخالص فرديا
ن عبودية اإلستبداد واألباطيل ـالذي لم يهرب م ل الحرّ ـال على ذلك سقراط الرجــمث
المسؤول. فقال كلمته بصدق  لعادل الحرّ وة الحقيقة وجوهرها اـل جابهها ليكرس قــب

ل في ذروة ـاء. بــي ذروة اإلعتزاز واإلبــو فــن ذلك وهــه ثمــع حياتــوشجاعة ودف
 اإلنتصار للحقيقة والعدالة.
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ة بين الصدق والحرية وبين ــهناك عالق اء أنّ ــل هذا اللقــقب ن أتصورــم أكــورد: ل
رق الذي ــي يعيشها هذا الشــن الفجيعة التــغافلة ع ي كنتــاإلستبداد والكذب وبالتال

ذ آالف السنين.ــيحكمه اإلستبداد من  

ً ـذه الحالــي هــّد لإلنسان فــمينرفا: ال ب مع نفسه وكيف  ة أن يسأل كيف يكون صادقا
 ً ن؟ــمع اآلخري يكون صادقا  

روة السعادة هي ذ ى اإلنسان أن يتصالح مع قوانين منطق العقل ليفهم أنّ ـعلسليمان: 
ّ ي اكتساب المعارف الكليــف ي قلب الحقيقة وتعيش ــل البرهانية فيعيش فــة والفضائــ

ي هي في واقع األمر لذة أن يعيش ــذة الصدق التــا يتمتع بلــي قلبه. عندهــالحقيقة ف
 اإلنسان إنسانيته التي تحققت بمعانقة الحقيقة.

ل. ـو أن نزن األمور بميزان منطق العقـمعيار الصدق ه ول أنّ ـد أن تقـا: أتريـصوني
ً ــل يعتبر صدقــفما قبله العق ً  ا ؟ وما رفضه يعتبر كذبا  

ً ـحس ن الطبيعة. فما تناغم مع قوانين الطبيعة يعتبر ــزان قوانيــمي ام: وال تنسي أيضا
 ً ً  صدقا رى.ـكب وأكذوبةً  وما خالفها يعتبر وهما  

الحقيقة نسبية تختلف من فرد إلى فرد ومن  وم أنّ ــول اليــي: ولكن كل الناس تقــهان
ن.ــن زمن إلى زمــمجتمع إلى مجتمع، وم  

ها، فهي ي جوهرــة فــصادقة ثابت قٌ ـل والكليات المجردة حقائــسليمان: بديهيات العق
ة متغيرة تلبس لكل ـراض فهي متحركـدور حوله إنسانيتنا. أما األعــور الذي تــالمح
واإلنسان العاقل يعرف كيف يميز بين الجواهر الكلية وبين الجزئيات  ة لبوسها.ــحال

 العرضية. 

اإلنسان الصادق مع نفسه يجب أن يبني مواقفه وقراراته  ن كل ذلك أنّ ــورد: أفهم م
ن ما يريده عقله ـون هناك تضادد بيــام. ويجب أال يكــى أوهــى حقائق وليس علــعل

زه.ــده غرائــفه وما تريده عواطــوما تري  
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لما تريده عواطفنا،  ما تريده غرائزنا مخالفٌ  ي أنّ ـا: مأساة واقعنا اإلنساني هـصوني
لما يريده عقلنا. وما تريده عواطفنا مخالفٌ   

على فهم طروحاتكم فهالّ وضحتم األمور؟ د قادراً ــي: لم أعــهان  

اإلغتصاب واإلفتراس. فأنتم الرجال ذ األشياء بالغلبة وــوى أخــز تهــصونيا: الغرائ
رأة جميلة تصادفونها. وإذا ما عجزتم لضعفكم وخوفكم ـام راس أيّ ــتشتهون إفت مثالً 

رم أخالقكم، إفترستموها بخيالكم وأحالمكم. أما ــادات، وليس لكــن والعــن القوانيــم
ً ــ_ د حبـفتريعواطفكم  وهرق دموعكم وسهاد ار عذابكم ــه بإظهــتتلذذون في ا رومنسيا
لة ـة والفضيــاة لها مواصفات الصدق واألمانــد شريكة حيـريعقولكم فتا ــأعينكم. أم

ً اء أسرة ناجحة فاضلة. أال ترى في كل هذا تباينـرة على بنـة والغيـوالعف بل صراع  ا
 أضداد مرير؟

ً  الشرقي متوحشٌ  ى ذلك أنّ ــل معنــورد: ه بعقله وبين  بغرائزه حتى ولو كان متمدنا
ن بعواطفه؟ــبي  

من مظاهر  مينرفا: هل هذه هي اإلزدواجية التي أشار اليها سليمان واعتبرها مظهراً 
ذب؟ــالك  

ي لنفسه أن يقترن بطفلة بالكاد ـاز الشرقــذا فكيف أجــر هكــن األمــصونيا: لو لم يك
د من يبرر له هذا المسلك؟ــرها العشر سنوات ويجــجاوز عم  

ا مأساة اإلنسان الكاذب هة وليست مأساة شرقية. إنــي مأساة إنسانيــالمأساة هام: ـحس
الذي يقنع نفسه باألباطيل، إنها مأساة كل إنسان يخالف قوانين منطق العقل بل يحتقر 

 تلك القوانين.

به فإذا سألنا أنفسنا هذا سليمان: دعونا نعالج موضوع الصدق والكذب من جميع جوان
ماذا ستكون األجوبة؟ صادق أم كاذبٌ  نسان العبثي إنسانٌ السؤال. هل اإل  

للعبثية بالصدق والكذب. ةً ــام: ال أرى عالقـحس  
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د بالصدفة وكان من الممكن أال يوجد، ـون وجــالك سليمان: إذا كان اإلنسان يعتقد أنّ 
 ودات هذاــن الممكن أال يوجد، وأن جميع موجــد بالصدفة وكان مــاإلنسان وج وأنّ 
ود تحركها الصدفة وتسيرها الصدفة، فمعنى ذلك أنه ال يوجد قوانين تنظم هذا ــالوج
ن هناك قوانين فليس هناك حقائق، ـود وتضبط مسيرته وصيرورته، وإذا لم يكــالوج

ما يريده القوي  ي القوانين، فالحقّ ـي الحقائق، ونزواتنا هــا هـوبالتالي تصبح رغباتن
له، والعدالة ما تجسد  ـذال ما يلـوي، والجمــر ما ينفع القــوما يستطيع فرضه، والخي

 مصالحه.

ول إلى ــن ال يستطيعون الوصــاس عاجزيــة األخالق كالم أنــصونيا: وتصبح مقول
رد تبرير اإلنسان ــزهم بمقوالت األخالق، ويصبح الصدق مجــأهدافهم فيغطون عج

رام ـاع الشفاف الذي إسمه إحتــذلك القن زقــي ال يتمــام نفسه كــزه وضعفه أمــلعج
 اإلنسان لنفسه.

ق ما ترسب في الوعيه لإلنسان ليحق ◌ً ةً ـة تصبح ذريعــالعبثي أنّ  ل أظنّ ــمينرفا: ب
ة الوعي.ــى خانــل الالوعي إلــر نقــازي عبمن مخ  

ً ــورد: ال أستطيع أن أتصور اإلنسان العبث ً  مستبداً  ي إال أنسانا ً  ظالما ً  انتهازيا . كاذبا
ّ و أنــوذلك لسبب بسيط وه ذه الحياة التي أعطيت له هي فرصته األولى ـر هــه يعتبــ

ه ويشبع جميع نزواته ويحقق جميع رغباته. ــواألخيرة لكي يرضي جميع شهوات
رق التي توصله إلى مبتغاه وأهمها الكذب والمنافقة والمداهنة ـولذلك يستعمل كل الط

ً ـإلحتيال وهوالمراوغة وا ً  در كرامات الناس وحتى افتراسهم ماديا إذا أمكن. ومعنويا  

س هويته ككائن عاقل ي: عرفنا بعض جوانب صدق اإلنسان مع نفسه الذي يكرّ ــهان
دق اإلنسان ــالحقيقة والتناغم معها. ولكننا لم نتطرق لجانب صإلكتشاف  يسعى دائماً 

ل في اآلخرين وينفعل بهم.ــاعي يفعس هويته ككائن إجتممع اآلخرين الذي يكرّ   

ام: اإلنسان الفرد ال يستطيع أن يرى صورته إال على مرايا اآلخرين. فإذا هشـّم ـحس
على تلمس ذاته. وإذا ما  ه الذاتية ولم يعد قادراً ــد هشـّم صورتــا يكون قــتلك المراي

خرين.در التشويه الذي ألحقه بمرايا اآلــشوهها يرى صورته مشوهة على ق  
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اب عيش ــن بــن إال مــرد مع اآلخريــسليمان: ال أستطيع أن أرى صدق اإلنسان الف
وازن تحكمه قوانين العدالة. ــاإلنسان في مجتمع مت  

ة؟ــي قوانين العدالــصوينا: ولكن ما ه  

 نـوازن بيــرأة، التــل والمــن الرجــوازن بيــورد: لقد قالها سليمان إنها التوازن. الت
الطبقات واألتنيات والطوائف والمذاهب وجميع شرائح المجتمع، التوازن بين العمال 

و اإلقتصادي والنمو السكاني ـن النمــوأرباب العمل، بين الجامعات وسوق العمل، بي
 وهكذا ........

  وازن بالصدق؟ ــا عالقة التــمينرفا: ولكن م

مع نفسه هو في التوازن بين غرائزه  صدق اإلنسان م نقل أنّ ــي: وكيف ذلك! ألــهان
ه، بين فكره ـه وال وعيـن وعيـه، بيــره وباطنــن ظاهــله، والتناغم بيـوعواطفه وعق

ل.ــوبديهيات منطق العق  

حسام: منذ أيام أفالطون وأهل الفكر يبحثون مسألة القدرة على بناء مجتمع متوازن، 
 والجميع عادوا بخفي حنين .

راطيات ـل إال بيروقــي الداخــرى فــدر ال نــن القــاء عــع الغطــرفا نــي: عندمـهان
ى العدالة حلم ليلة صيف.ة بوليسية، وتبقورأسماليات متوحشة وديكتاتوريات وأنظم  

وعبيد. ان أسيادٌ ــاس بأخالقهم نوعــسليمان: الن  

ن متناغمازه وعواطفه ره وباطنه متناغمان، غرائـمرتفع، ظاه ــر بصوتفالسيد يفك
غير كاذب. والعبد ال  غير عاجز، وصادقٌ  ر جبان، وقادرٌ ــغي و شجاعٌ مع عقله، وه

زه في الدهاء والكذب والنفاق واإلحتيال حتى يصل بتلك ــغرائ  ولكنه ينمييفكر أبداً 
ن في الوصول إلى ــود المتعفـاء األســاء فيساعد هذا الذكــى مرتبة الذكــز إلــالغرائ

رائزه تلك د إلى ذلك يسحب غدما يصل العبــال والسلطة. وعنــاه والمــلجالرئاسة وا
م ـول الناس وحرياتهم وكراماتهم، ويجعلهــع شرائح المجتمع، فيصادر عقــعلى جمي
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اء ــوف والدهــع والجشع والخــي الطمــزهم فـون بانفعاالتهم ونزواتهم وغرائــيعيش
متفرعة من نهر الكذب المتدثر بالظلم واإلستبداد. اق، وكل ذلك جداولٌ ــوالنف  

ً ــى العدالة ليكــل إلــد كيف نصــعرف بعـا لم نــصونيا: ولكنن مع  ون اإلنسان صادقا
ن.ــاآلخري  

رد المستبد ــن سلطة الفــوة، بدايتها التخلص مــخط وةً ــسليمان: المسيرة ستكون خط
انيها التوازن بين مؤسسات الحكم الجماعية، اء مؤسسة جماعية للحكم، وثــالظالم وبن
ن ــوازن بيــعدها التـادي، وبــو اإلقتصــي والنمــو السكانــن النمــوازن بيـوثالثها الت

دها التوازن بين الرجل والمرأة في الحقوق ــل وبعــوق العمـاختصاصات التعليم وس
وبعدها توزيع الدخل القومي ا التوازن في الدخل القومي واإلنفاق، ـوالواجبات وبعده

 حسب الكفاءات والحاجات وهكذا.....

ا سليمان تؤمن ـور مدينة إرم األسطورة. أنت يـى انتظار ظهــام: إذن فلنستعد إلـحس
د تستطيع اإلنتظار مئة عام أخرى لترى مجتمعك العادل. ولكن ما حيلة ــبالتقمص فق

رى مجتمعك العادل ــام أخرى لية عــمئر ــده أن ينتظــن بالتقمص أتريــن ال يؤمــم
 المتوازن حقيقة على أرض الواقع اإلنساني.

ً ـالح ـّر من واقعي ال تغيــي ليست إال أحالم منتدى أدبــورد: إذن ه . أو ربما ال شيئا
يعيشه من بطونهم ممتلئة. فكريٌّ  ول الجائعون هذا ترفٌ ــيق  

ًـ ى اإلنسان كائنــم يبقر إحباطاتكــي تبريــسليمان: مهما تذاكيتم ف ى مهمة  وتبقعاقالً  ا
ى الحقائق ليبني على هذه الحقائق ــي يصل بها إلــرق التــر بالطــي التفكيــل هــالعق

 وينطلق منها، فالحياة لها قوانينها وكل سبب فيها يتبع سببه. 

ع سببه.ــل سبب فيها يتبــاة لها قوانينها وكــالجميع: الحي  

  

سري الدينكمال يوسف    
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