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ة لنحقق بها ــن الحقيقــذر نفسه للتفتيش عــي هذا المنتدى المتواضع الذي نــصونيا: أهالً بكم ف
الذي في السموات، والذي امتأل به كل الوجود، ون أبناء أبينا ــون جديرين أن نكــإنسانيتنا، ونك

جرأة رون عن آرائكم بصدق وه، أهال بكم تعبّ ــليــا بطريق نصل بها إواحد منوالذي خّص كل 
 وتشرد في كل اتجاه، ولكنها في كل الحاالت نخطئ وقد تنتظم أفكارنا وقد تجمح قد نصيب وقد

انيها.ــاعها مع معــاطنها وال إيقــاهرها مع بــتبقى صادقة ونظيفة ال يتناقض ظ  

عينيك استنرنا فغدونا مستنيرين، وغدا لنا نوٌر يضيء ما بين أضلعنا ق ــن ألــحسـام: سيدتي م
رفة، أكلنا ولمـّا ــاس، سيدتي من شجرة عقلك قطفنا أشهى ثمرات المعــوٌر نمشي به بين النــون

وع الورود الى ندى ــ، جــاء السماءوع الصحاري الى مــه جــوي، إنــنشبع، وشربنا ولمـّا نرت
عاني الى جسد الحروف.الربيع، جوع الم  

ى مائدة الصداقة المستديرة نجتمع، وتحت مظلة البحث عن الحقيقة نتحاور يحدونا ــسليمان: عل
ّ ي بها يتألــرها، المعرفة التــطلب لغيذاتها وال تُ ــطلب لرفة التي تُ ــى المعــالشوق ال ه االنسان ــ

البرهانية، إنها لذة اللذات وسعادة السعادات، ويتأنسن اإلله معرفة البديهيات المنطقية والفضائل 
 وما عداها كثافة مركبات وشؤوناً عرضية تدور كيفما يدور بها الزمان.

ر أهالي الشرق يحصرون المعرفة بالطب والهندسة والمحاماة، وما عدا ذلك باطل ــجــاكو: أكث
فترى أكثرهم يتأفف أو  ول أمام جمع من األقارب أنا أتخصص في علم الموسيقىــاألباطيل، تق

 واب سلبي، تقول أمام األصدقاء أريد أن أدرس فنّ ــي ال يضطر الى إعطاء جــيشيح بوجهه ك
لالنحالل والخالعة. رقص التانغو فيبتسم وكأّن الرقص في عقله مرادفٌ   

ب و آداــات األرستقراطيات هــا كانت تتعلمه الفتيـي أوروبا أول مــي عهد النهضة فــسلوى: ف
زف على البيانو ورياضة الجمباز، وكانوا يربطون ذلك بتعاليم ـالسلوك االجتماعي وأخصه الع

ي النفس بذور االعتدال ــحة، وتزرع فمائع العدوانية والجاــالموسيقى تهذب الطب ون أنّ ــأفالط
لى كالسهم ى األعــر طواعية واستعداداً لالنجذاب الــل الجسد أكثـوازن، أما الجمباز فيجعــوالت

 المنطلق. وهذا بدوره يشجع األخالق أن تسمو وتترفع عن صغائر األمور.

وعبٌث، فبرأيي الذي اعتبره صحيحاً ال  وٌ ـــو لهــدة عمالنية هــجاكوب: كل سلوك ال يعطي فائ
عرفة تطلب من أجل مرها، الـرفة تطلب لذاتها وال تطلب لغيــل المعرفة، ال معــرفة من أجــمع
ال والحصول على مزيد من الرفاهية، لقد تجاوزنا ـي تطوير االنتاج وزيادة رأس المــائدة فــالف

 زمن الفلسفة والمتفلسفين، نحن اليوم نقيس أحقية الشيء بمدى منفعته.
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صونيا: أنتم مدعوون اليوم للتحاور في موضوع الطهارة، وكما تعلمون بداية الطهارة النظافة، 
الباطن، فمن اتسخ بجسده من الصعب أن  ةافة الظاهر ونظافـمطابقة بين نظن الــّد مــوهنا ال ب

أو من يعيش في محبس أو من  أو ناسكٌ  دٌ ــأدّق ال يستطيع عاب ه، أو بعبارةٍ ــون نظيفاً بروحــيك
ة ــوا نظافـــاس أن يهملــك النــورة" ال يستطيع أولئــى أساس أّن الجسد عــيستتر بحجاب " عل

وات والرغبات واألماني ــن الشهــارة بواطنهم مــى طهــدؤوب علـال الـبحجة االشتغأجسادهم 
 واألحالم والخبائث التي تتناسل جميعها كما تتناسل الفئران.

زين والتطيب شيء والنظافة شيٌء آخر، التزين ينعش حاسة النظر فقط، أما النظافة ــحسـام: الت
فتشم في عنقها رائحة الربيع، تتخيل نفسك  نظيفةً  رأةً ـواس مجتمعة، تراقص امــفتنعش كل الح

ي ــر فــن األرض، بأنك تطيــدامك ترتفع عــأدونيس وتتخيل صديقتك عشتروت، تشعر بأن أق
بألوان قوس قزح، يقترب رأسك أكثر باتجاه ترائب الصدر فتشعر أنك تتنزه  ملونةٍ  فضاء أنوثةٍ 

ق ــرى بأذنيك، وتنطــواس وتتشابك فأنك تسمع بعينيك وتــي بستان ياسمين، وهنا تختلط الحــف
ن لكلمات ونهل من أثداء العبارات لبر اال يعرفها إال شاعٌر داعب خواص ك، سعادةٌ ـبأصابع يدي

ة ــل من خبائثها إال رائحــر روح الرجــالوعي والحرية، صدقوني أيها األصدقاء ال شيء يطه
اه النشوة فيرقص الريح ـه شفــاً موسيقياً تصدح بــدا لحنــى غــتشفف صلصالها حت جسد إمرأةٍ 

 وتتمايل أعطاف الشجر.

ه من فضالت عالقتها بذاته عالقة ــق بــأن يكون الشيء نظيفاً يعني أن نطهره مما عل سليمان:
ة جوهرية، وهنا ال بّد من التمييز ما بين الجوهر والعرض، فهل أنت يا ــعرضية وليست عالق

لكبير في تشبيبك بالمرأة تميز بين جوهر أنوثتها وأعراضها؟شاعرنا ا  

يهيمون، والذين يقولون ما ال يفعلون، لقد  ن الشعراء الغاوين الذين في كل وادٍ ــسلوى: حسام م
ن التزين والنظافة، ولكني أراه على أرض الواقع ال ينجذب إال الى ذوات ـرائع بي أتحفنا بتمييزٍ 

داء التي أشبعت بالسيليكون فنهدت واستدارت وفاضت في كل االتجاهات، الشفاه المنتفخة واألث
ن النظافة، ـارية التي تلمع بالدهونات، ثم يتكلم متفاصحاً عــق على شرفات األفخاذ العــإنه يندل

ِّ نظ ن التشدق ـرمان، نظفه مــور الحــود الكبت وعصــن رسوبات عهــا صديقنا مـالك يــف خيـ
وأنت ال تبغي إال لهاث الجسد المعروق برطوبته وعفونته وحرارته. بأريحيات الحبّ   

اهر الجسد والطهارة هي ـي لظــافة هــالنظ ول إنّ ــاظ الدينيين يقأحد الوعَّ  رةً ــجـاكو: سمعت م
النظافة هي أن ننظف الجسد مما علق به من أوساخ وأدران  ال أنّ ـلباطن الروح، ثم استطرد فق

من المستمعين، قال له وهل  حاد مع شابٍ  ي جدلٍ ـذا الواعظ فــق هــنا علوإفرازات، وه وشعر
شعر اللحية والشوارب أدران علقت بالجسد أم هي عالمة رجولة وفحولة وتقوى عند البعض؟ 
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آخر على خط الجدال وقال: لماذا شعر  رتبك الواعظ وأخذ يتلجلج في الكالم فدخل شابٌ ــا إوهن
العانة واإلبطين يعتبر زوائد وأدران من شروط النظافة إزالتها، وشعر اللحية والشوارب يعتبر 

 عالمات رجولة وتقوى؟ وما الفرق بين اإلثنين طالما أنها كلها وجدت طبيعياً مع الجسد؟

من أركان الجسد،  بل هو ركٌن أساسيٌّ ـة بالجسد د عالقــد ليس زوائــجــاكوب: الشعر أينما وج
له، شرط أال نسمح لألوساخ أن تعلق بذلك الشعر أينما وجد، وهذا ما ال يفعله  يٌّ ــجمال ومصدرٌ 

ذارة.ــوع على القــاالنسان ألنه مطب  

وا نحن من التراب والى التراب نعود، إنهم يكرهون أن ـاس يستلذون أن يقولــر النــصونيا: أكث
ار اإلبداع، كل الناس صفقوا لفرويد الذي مّرغ بالصديد طهارة ـور الطهارة ونــاء نــبنيكونوا أ

ه، مرجـّعاً كل اندفاعات االنسان ــوالصداقة بكعب حذائ ى الحبّ ــة، وداس علــوة واألمومــاألب
 ألسباب شبق جنسي مستحكم في طبيعته.

قدمين من يونان ورومان، وأماكن اللهو في و عند األـن اللهــارن بين أماكــسليمان: يكفي أن نق
العصر الحديث، تلك كانت مالعب مكشوفة يتعرض فيها الجسد البشري للريح والشمس، وهذه 

ن دخان السجائر ــة عفــوح منها رائحــواء وتفــوال ه وءٌ ــسراديب تحت األرض ال يدخلها ض
ذارة، أكثر سكان األرض تجمعوا و عصر القــوعرق األجساد المحمومة، هذا العصر بامتياز ه

روا األرياف، تركوا الغابات والمراعي والحقول وضفاف األنهار وتكدسوا في ــوهجفي المدن 
زاء األخرى لبيوت الصفيح حيث ـمنهم وتركت األج زءٍ ــالمدن التي وفرت المرافق الصحية لج

المكشوفة وجيوش الذباب والبعوض والجرذان. المجارير  

تحطيم قدسية األسرة على يد فرويد وأتباعه ورجال الصناعة وأصحاب الشركات سيتم سلوى: ن
وهناك الممارسات الجنسية  ،ن مظاهر المدنية الحديثةـاحية مظهراً مـحيث ُكرست اإلب العمالقة

افة والتي تسبب أنواعاً من التلوث تشيب له الرؤوس، ــها نظي ال يسبقها وال يعقبــالغوغائية الت
االً جديدة ملوثة منذ ساعة والدتها، ثم تتحدثون عن النظافة والطهارة.وتنتج أجي  

ال المستكبرين يعيـّرون المرأة بأنها مكب قذارات، فالرجل ال عمل له ــجـاكو: كان بعض الرج
من الرجال حولوا مؤخراتهم الى  ي أحشائها فضالت دمه المتعفن، واليوم كثيرٌ ــرغ فــإال أن يف

غ فيها الفحول الشاذين قذاراتهم.مكبات قذارة يفر  

 ن يتصور االنسان مركباً من عنصرين هما الجسد والروح، فاالنسان وحدةٌ ــصونيا: يخطيء م
لإلنفصام، وهذا التصور الخاطيء جعل الكثير من الناس يبالغون في نظافة أجسادهم  غير قابلةٍ 

يتطيبون ويأكلون اليوم الواحد و افة نفوسهم، إنهم يستحمون عدة مرات فيــويهملون بالكلية نظ
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اب المعقمة، ــي، ويلبسون الثيــر والمعدنــاء المقطــون المــالمأكوالت الطبيعية الصحية ويشرب
داً عن مطبات التلوث، ولكن نفوسهم في المقابل قد امتألت حسداً وحقداً ــويمارسون الجنس بعي

استغالل اآلخرين وابتزازهم.اً، واستحدثت أبرع أساليب وفاضت كراهية وبغض  

ذارة التمييز العنصري أو الديني، فأن تعتبر طبقة من الناس ــادل قــد قذارة تعــسليمان: ال يوج
ري قمة التلوث ــوا إال لخدمتهم، هذا لعمــاس عبيداً لم يخلقــة النــاد وتعتبر بقيــنفسها طبقة أسي

نفسهم التفكير بأنهم وحدهم أبناء هللا وبقية الناس والتعفن النفسي، أو أن يجيز بعض المتدينين أل
ة إذا كانوا ـة أو معونــالي هم ال يستحقون شفقة أو رحمــاء الشيطان، وبالتــاء الخطيئة وأبنــأبن

ل يجب أال تمتد يد العناية إليهم النتشالهم من ــادة إذا كانوا أشقياء، بــضعفاء، وال يستحقون سع
، هذا لعمري أيضاً أقصى درجات اإلهتراء.بؤسهم وفقرهم وجهلهم  

له التوبة إذا أخطأ، والشفاعة إذا  ه وحده الذي يحقّ ـر أنــنساٌن لنفسه أن يفكسلوى: كيف يجيز إ
واب مقفلة في وجه غيره، ألن غيره من أساس تكوينه ال ـشطن، والرحمة إذا ضعف، بينما األب

اس الذين هم أشباح بال أرواح.ته خميرة إلهية، فغيره من النــَّ يوجد في جبل  

رهات الرومانسية، فكما يوجد في الطبيعة صقوٌر وحمائم، ومن ـن هذه التــجـاكوب: أخرجوا م
ائم، كذلك يوجد في المجتمعات البشرية صقوٌر ــالصقور الطبيعي أن تتغذى بلحم ودم الحم حقّ 
وناً من قوانين الطبيعة، هل تريدون أن ه أنتم استغالالً وابتزازاً ليس إال قانــائم، وما ترونــوحم

الء مبدعين نذروا حياتهم للتطور واالرتقاء في ترويض الطبيعة وامتطاء ــعق تساووا بين أناٍس 
ول البقر ـران ويغتسلون ببــوا يعبدون الفئــال زالرفاهية االنسان، بأناس ــصهوتها وتسخيرها ل

أو التفتيش عن كأس ضائع للثم قبر أو تقبيل حجر،للتطهر من الخطايا ويسافرون آالف األميال 
 ي ظالم بيوتهم على أساس أنهنَّ ــيحبسون نساءهم ف أو بأناٍس  أو االستحمام في ماء نهر ملوث،

 وّ ــر والجــضوا البحول وروَّ ـــامرين اقتحموا المجهـــل تريدون أن تساووا مغـــــورات، هـــع
ن يعبدون ـن خائفيـــخانعي اٍس ـــاطن االرض بأنـرات بـــخي رجواــارات واستخــوا القـــواكتشف

اء ــن سمــدسة هبطت مــرافية ويسمونها نصوصاً مقـــارات والنصوص الخــاالشخاص والشع
اق ــوار الفضاء ويغوص الى أعمـن من يسبر أغـــاسة، أتساوون بيـــى أرض النجــالطهارة ال

وا ــفي عالم المعلومات واالتصاالت، بأناس ال زال ثورةً  الي الجبال ويفجرــاألرض ويتسلق أع
الك ــــوم واألفــرهم بالنجـــون مصيــاريت والتبصير والتنجيم ويربطــوالعف نّ ـــون بالجــيؤمن

 والخطوط السوداء؟

اء فيجيئك منها نسيٌم يفوح برائحة الياسمين، تصافحها فتتضّوع ـحسـام: تمـّر بجانب صبية حسن
ر، تنظر في عينيها فترى ـن العنق جدول مسك وعنبــك بشذا الكاردينيا، تضمها فيسيل مــراحت
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رى صورتك في مرايا ـل بك النظر الى ترائب الصدر فتــزره، يميــّده وجــر السعادة في مــبح
 ن المرمر المقبب بالياقوت تدفعك للنظر دائماً الى األعلى،ــرى تالالً مــالكريستال البوهيمي وت

ها السالم فيسيل الكالم ا لترفعها الى رتبة القداسة، تـُقرئى عليائهـترفعك ال تسمو بك لتسمو بها،
هي النظافة شعورك  هذه ،دو حساسين هائمة، ألحان فرح متناغمة أفق ابتساماتـن شفتيها شــم

ة ويبوسة، يج حرارة ورطوبة وبرودان، ال مزـام وألحــور وأنغــار ونــن نــم بأن كيانك مزيجٌ 
ي منك الى الجهل، كحبة ــرب الى الوعــى األرض، أقــرب الى السماء منك الــعورك أنك أقش

 جوهر ما إن تمسها حتى تكاد تضيء.

ار، تحتاج الى رؤية إنسانية ـر والبحــابات واألنهــافة المدن والغــافة االجساد ونظــنظصونيا: 
ى االنتاج والتصدير واالستهالك ـاضر، الدول تتنافس علــي الوقت الحــود لها فــشمولية ال وج

ة انعدمت فيها الحياة، وأكثر البحار ــرض الحائط بنظافة البيئة، فأكثر األنهر ملوثــوتضرب بع
ر السماء لوثته ــن النفايات النووية والفضالت البترولية والكيميائية، وحتى مطــة مــغدت ملوث

ً ــالحوامض فه اجة الى دول تتحالف على قهر العدو ـاً يرتجى، نحن بحــ ال غيثو يتساقط سموما
المشترك التلوث وليس الى دول تتسابق على انتاج سلع أكثرها يضر وال ينفع، نحن بحاجة الى 

ابات واألنهر والشطآن وترعاها ـافظ على الغــولية تحــاون على وضع مخططات شمــدول تتع
الحاجة الى تعاون الدول وتنسيق  وـوقت الذي تدعـي الــد. فــلمصلحة الجنس البشري أينما وج

ل اآلخر، وعلى ـل على الجنة من يدخلها قبــرى إال شعوباً تتقاتــود واستنهاض الهمم ال نــالجه
ر، وعلى احتكار الثروات ومن ـل اآلخــن قبــن يرعب اآلخريــار الشامل ومــصنع أسلحة الدم

ن.ـــن يستذل مــن ومــيجّوع م  

اء المدن الشعبية، نصف سكان القاهرة يعيشون في ـلقد تعمدت برحالتي السياحية أن أزور أحي
ور، نصف سكان بومباي ـل بعضهم يعيشون بين القبــاء لم يصل اليها الصرف الصحي، بــأحي

ي بيوت صفيح وزقازيق معتمة، والبعض على األرصفة يغتسلون بماء الترعة التي ــيعيشون ف
ي تعتبر نفسها رمزاً للحضارة كباريس ـى المدن التــاياتهم، حتــا نفــون بهــون منها ويرميشرب

 ونيويورك هل زرتم ضواحيها وأحياءها الخلفية؟

ي الحكمة في ترك السهول الشاسعة حيث الشمس والهواء والغابات والجداول ـأنا ال أدري ما ه
وكل أنواع الوسخ الظاهري والباطني، هل هي  وبةــونة والرطــي المدن حيث العفــفوالتكدس 

القة والشركات المتعددة ــع العمــة رخيصة ألصحاب المصانــاد عاملــر أيــط توفيــة فقــالقص
اة الريف المنتظمة الهادئة في كنف األسرة للعيش كأفراد ـرب من حيــو الهــل هــالجنسيات؟ ه

تنظيم في كنف المدينة؟بعالم الضجيج واالنفالت خارج أي رباط أو   
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ى االقتصاد الصناعي الخدماتي فرض ـوي الزراعي الــن االقتصاد الرعــال مــجاكـوب: االنتق
شافي والمصانع مع الناس في المدن حيث الجامعات والمدارس والي تجمُّ ــه فـوانينه ومعطياتــق

ة الشركات ـالزراعة أصبحت مهنى ــه، حتـو والترفيــل اللهـــوالشركات العمالقة وجميع وسائ
ور ـال، بتطــن العمــل عدد مــزارع بمساحة دول صغيرة وبأقـالمختصة العمالقة التي تمتلك م

راعي وكلبه وشبابته وقطيع ـاً للمزارع الصغير والــي االنتاج مكانــاك فــالتكنولوجيا لم يعد هن
يدة، فال شيء وليد الصدفة، القصة هي امه، تطور نمط االنتاج هو الذي فرض الوقائع الجدـأغن

دن أن تقدمها، ارات دقيقة ال تستطيع إال المـن اختصاصات معقدة ومهــمتطلبات سوق العمل م
ن أهم مشكالت دول العالم الثالث اليوم هي عدم قدرتها على تزويد سوق العمل بعمال مهرة ــم

ختصاصات أدبية ع من جهة أو إين مشردين في الشوارمتخصصين، ولذلك هي ال تفرز إال أمي
ن جهة أخرى. وأنتم هنا أراكم كشعراء الرعاة تتغنون بجمال ــل مــي سوق العمــال مكان لها ف

ي السواقي ونباح الكالب وراء قطعان األغنام، كل هذا ـر المياه فــي األرياف وبخريــالطبيعة ف
ولكن أين فرص العمل واالنتاج يف ى الرــي رحلة كل سنة الــجميل نستطيع أن تنذوقه فشيٌء 

ر أال تلحظون أّن المدن هذه األيام ـاؤه فيه؟ ثم هناك شيء آخــالتي يؤمنها الريف لكي يستقر أبن
ل، وتلك مدينة في ــساحاتها تعادل دوالً، فهذه مدينة خط المترو فيها يتجاوز المئة ميمأصبحت 

تتمتع بكل خصائص الريف، ثم طبيعة المرأة ألم ق العامة واألشجار ما يجعلك ــقلبها من الحدائ
 ةزواء في البيت من جهة وحياــرأة إال اإلنــوي الزراعي لم يقدم للمــتلحظوا أّن االقتصاد الرع

قتصاد ول من جهة ثانية، إي الحقــار واالحتراق بأشعة الشمس فــي حلب األبقــخشنة تمضي ف
ومة ــاج والمنافسة دون التضحية بنعــي االنتــة فــركرأة قدرة على المشاــى المــالخدمات أعط
ق وجهها ودالل أنوثتها.ــأصابعها وتأل  

ة، وهو يساهم كما ــال الكثير من خصائص الرجولــد الرجــقتصاد الخدمات أفقــن إسلوى: ولك
الناس قتصاد الخدمات أبعد ال والنساء، وإن الرجــوالدة جنس ثالث وسط بيـام بــنلحظ هذه األي

ع ــد الربيــي مواسم الحصاد وعصر العنب وتمجيــاد األرض فــن الملذات الكالسيكية كأعيــع
اء في الحقول والرقص على ضفاف الجداول والصيد ــي المالعب المكشوفة والغنــوالرياضة ف

ايت ــوالنى واستبدل بعصر "البوب ـّـول، كل ذلك ولــي امتطاء الخيــي الغابات والفروسية فــف
ي حفالت جماعية بآلية خالية ـون، وممارسة الجنس فــوشرب البيرة حتى اندالق البط وب"ــكل
راً ممارسة ــام الموسيقى الشيطانية وأخيــن أي أحاسيس إنسانية، والرقص المجنون على أنغــم

كما في  ل ترى اآلن عشاق هائمون يكتبون القصائد ويرندحون المقاطع الشعريةــالمخدرات، ه
ال الجامح ـا الخيــن نقيضين، إمــرت فنحن بيـابة تغيــة تغيرت وأساليب الكتــاألمس؟ حتى اللغ

والعفاريت الى أساطير  ال العلمي وهو االنتقال من أساطير وخرافات الجنّ ـوالذي يسمونه الخي
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نفسي والعقلي ا العبث والفراغ الـزو الفضاء واستعمار الكواكب والسوبرمان، وإمــوخرافات غ
 مع المخدرات والجنس الجماعي والشذوذ.

ي حياتي نجاسة تعادل نجاسة الظلم واالستبداد، ما أهون تلوث األنهار والبحار ـسليمان: لم أَر ف
ارنة بتلوث النفوس بالكذب والنفاق والتزلف والمذلة التي يسببها ـي بيوت الصفيح مقــوالعيش ف

ستزالم ــاق والتــزلف واإلى الكذب والنفــوف فيجبرهم علــخحاكم مستبد يسوق الناس بعصا ال
ي نفوسهم، بل أصبحت وكأنها طبائع ــى صارت هذه التصرفات عادات راسخة فــوالتبعية، حت

متأصلة ولدت معهم، وسخ الكذب ال يعادله وسخ، يقول االنسان شيء ويفكر بشيء آخر، يلبس 
جبان، يتظاهر حسود مجرد غالم مخصي بخيل حقود  قناعاً من الرجولة والشهامة والكرم وهو

تحته، دائماً مملوء بالشك و ـيحاول أن يستبد بمن هولمن هو فوقه  دٌ ــو عبــزة وهــبالسيادة والع
و ال يثق بأحد حتى بأهل بيته بل يتماهى مع الشك حتى يشك بنفسه، فهو إن رأى ـفه واالرتياب

كون ـاهره يرباً، فظــنتفض غاضباً وأشبع االثنتين تأنيباً وضإــن جسد ابنته مثالً أو أخته شيئاً م
ى الشرف والكرامة والتقاليد وأعراف الدين وباطنه هو أنه ال يثق بنفسه أنه ال يشتهي ـغيرةً عل

ر نفس ــى الشرف يخنق آخــرة علـــسم الغيــوته وال بإنسانيته فبإجسد ابنته أو أخته، ال يثق بأب
دو بؤرةً لألفكار السوداء والتخيالت السوداء.شريف في صدره ويغ  

ستبداد روح المحبة ام اإلي أقصى درجات النجاسة؟ كيف يخنق نظــوالكراهية أليست ف صونيا:
اً يستلذ آالم اآلخرين وبؤسهم وشقاءهم، يستلذ أن يرى الناس ه حقودــجعل منفي قلب االنسان لي

نسانية، يستلذ أن يكون عسساً على الناس يتجسس ة فاقدين ألدنى درجات الكرامة اإلراء جهلـفق
نسان إبن العتمة ل اإلستبداد يجعويفرح عندما يوقع بواحد منهم، اإلعلى تصرفاتهم ومسلكياتهم 

ن الكراهية ال إبن المحبة، إبن الروح العدوانية فهو يعتدي على نفسه ويعتدي ـور، إبــال إبن الن
 على اآلخرين.

ي هذا شرق األنبياء والقديسين والرساالت السماوية، إنه ــولون لــتق سمعتبعد كل مــا حسـام: 
اس وصادروا حرياتهم وعقولهم ـوا بكرامات النــاة الذين عبثــفقط شرق الحكام المستبدين الطغ

وم، إنه الشرق الذي كان الملك يموت فيه فتدفن ثروته معه وماليين ـمنذ آالف السنوات حتى الي
تدفن فيه قناطير الذهب مع جثة الفرعون الحاكم والناس ال  مالمسة الدينار، شرقٌ تهي اس تشالن

م أفراح أوالد ــوالئ فــي تنحر فيه الخراف بالمئات شرقٌ  تعرف الذهب إال في االحالم والمنام،
ه آالف الناس وماتوا ــل كفضالت في الوقت الذي عاش فيــي المزابـرها فــالحكام ثم يرمى أكث

ا في هذا ــة عدن هنــولوا أّن جنــون بنبات االرض، ال تقــوم ويكتفــون طعم اللحــ يعرفوهم ال
ل ــن قبــاع فيها الشعوب بالمزادات العلنية مــد إال أسواق النخاسة التي تبــالشرق، فهنا ال يوج

ا ــوعندم اس الذهب والجوهر على ظهورهاـراً تحمل أكيــا ال يوجد إال حميــالدول الكبرى، هن
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وا لي هذا شرق النظافة ـــن والبرسيم. بعد كل ما سمعت ال تقولــد ما تأكله إال التبــتجوع ال تج
ارها ــاداتها، بـِنتن أنهــاليدها وعــنها تغتسل بـِنتن تقـوم، ألي اليـرات فــألنها تغتسل فيه عدة م

اركة، إنه شرق ـرها مبــي تعتبــة والتــورها المعفنـــن قبــدسة، ونتــوثة والتي تعتبرها مقــالمل
 القذارة، شرق النجاسة، شرق الغلمان والجواري شرق العبيد .

واالستعمار  ل نسيت أّن الغرب هو غرب الغزو والعدوانـا صديقنا حسام هــانيك يــجـاكو: حن
قتل الشعوب وم، منذ أن اكتشف الغربيون أميركا ماذا فعلوا غير ــذ خمسمائة سنة وحتى اليــمن

رك الغربيون من حضارة األنكا ـادة الحضارات وتدميرها، ماذا تــذر االساليب وإبــاألصلية بأق
الناس بأبشع األساليب  واألزتيك ومن آالف السجالت والوثائق والكتب غير الرماد؟ من استرقَّ 

المية التي قتل ر الغربيين، من غزا الشرق باسم الدين غير الغربيين؟ من أشعل الحروب العـغي
رية والمصالح المالية غير الغربيين، ــرات المدن باسم العنصــا عشـن وهدمت فيهـا المالييـفيه

ر حضارة ما بين النهرين وحرق متاحفها ـى ذلك ، من دمــا شاهدين علــراً ونحن ال زلنــوأخي
الشرق المسكين  اس في أبي غريب وأشعل نار الحروب بين المذاهب في هذاـونهبها وعذب الن

الغربيين، أليس هذا أيضاً أقصى درجات القذارة؟ رغي  

دل، ولكن يبقى ــاية والعــان والكفــهارة بأربع كلمات، السالم واألمن تلخيص الطــسليمان: يمك
ل على ــة؟ كيف نحصــذه الكلمات األربعــن الوصول الى تحقيق مضمون هــالسؤال كيف يمك

ر نقطة من ماء العنصرية الملوث، كيف ــام والشعوب آخــن رؤوس الحكــالسالم إذا لم نقتلع م
بشؤون  اعتبار نفسه كائن فـرد ال يهتم إالنسان من ل اإلان إذا لم ننجح في نقــنحصل على األم

رين، ــادة اآلخــن سعــم زءٌ ــادته جــجتماعي كوزموبوليتي، سعــن إى اعتبار نفسه كائــذاته ال
اط مصالح مشتركة فقط، كيف ـوي مصيري وليس ارتبــعض اطٌ ــو ارتبــخرين هوارتباطه باآل

ان، ـنسل إلك بديهي العلم والعمل والطبابة والتطور حقّ  نحصل على الكفاية إذا لم نعتبر أّن حقّ 
قوق والواجبات، ونناغم بين النمو السكاني ـي جميع الحــرأة فــل والمــوإذا لم نساوي بين الرج

وازن ستهالك، والتاإلقتصادي، وكيف نكرس العدل إال باإلعتدال في طلب الملذات واإل ـووالنم
اسب في المكان المناسب، وإلغاء أي امتياز يعود الى الوراثة ـنسان المنبين السلطات ووضع اإل

 نسان بجهدهجادت بها الطبيعة ولم يكتسبها اإلة ـوة والجمال وأي هبــأو المعتقدات الدينية أو الق
ومعتقدات  قّ ــمعتقداتهم على ح اس يعتقدون أنّ ــاك أنــي هنــدالة نبتغيها إذا بقــونشاطه، أي ع

ة الناس مجرد " غوييم" عبيد ــرهم شعب هللا المختار وبقيــل وهم دون غيــرين على باطــاآلخ
 وجدوا فقط لخدمتهم، تريدون الوصول الى الطهارة؟ هذه هي الطهارة.

تريدون والدنيا بركاٌن تغلي بجوفه حمم األحقاد، وها هو يتأهب ليقذف بها في  أي سالمصونيا: 
 وأمةً على أمةٍ  وٌم على قومٍ ـرون كيف يقوم قــت ــر، أالاراً تحرق البشر والحجـكل االتجاهات ن
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، فاضت الكراهية ى مذهبٍ ــومذهب عل نٍ ــن على ديــودي ةٍ ــة على طبقــوطبق وقارة على قارةٍ 
الى شاهق، أرقى الدول التي  دأ الهرب من شاهقٍ ـزحف الحقد فب ،صديدها كل الشعوب فأغرق

نسان والسعي لنشرها في كل مكان أنظروا ماذا تستبطن من الشرور ــوق اإلتتشدق باحترام حق
سبوع، ي نيويورك " كما عندنا " أو لوس أنجلوس لمدة أنقطاع الكهرباء فــوا إوالعدوانية، تخيل

ر والبيوت التي كانت تتباهى بأمنها، كل هذا يدل ـل واقتحام المتاجــاإلغتصاب والقتثم أحصوا 
رصة المناسبة لكي تتقيأ ـي تنتظر الفــوه ة،ــوحسداً وجشعاً وعدوانيداً ــوس ممتلئة حقــأّن النف

ذارتها.ــق  

لقناعة العقلية ستقرار، وليس االعقاب هو الذي أثمر السالم واإل سلوى: هذا يعني أّن الخوف من
ة في جسم المجتمع تسعد لسعادته وتشقى لشقائه، بل الفرد ذئٌب ـّ رد خلية حيــوالضميرية بأن الف

وة ينتظر الوقت المناسب ليصبح ذئباً بالفعل، وبعد هذا تتحدثون عن النظافة والطهارة!ــبالق  

غتصاب المال العام لمة في إاني المظزن إال األمــرد ذئبية ال تختــحسـام: عندما تكون نفسية الف
غتصاب النساء واألطفال، وال تعطيها قوى األمن الفرصة لكي تجسد أمانيها القذرة اص وإوالخ

ادي ــى أحزاب ومنظمات تنــنتماء الــو اإلل هــون البديــواقع، عندها يكــى أرض الــحقيقةً عل
مخزونها العدواني، وهذا برأيي  ي تفجرـذهبي كمخرج لكــي والمــة والتعصب الدينــبالعنصري

رفة حتى بأرقى الدول في ـزاب اليمنية واليسارية المتطــي تفشي األحــو السبب فــالمتواضع ه
 دخلها القومي وتطورها العلمي والتكنولوجي.

جـاكو: أكثر األحزاب التي تحكم الكون اليوم والتي تعّد العدة لحكمه هي أحزاب قامت إما على 
ة أو الطبقية أو الدينية أو المذهبية ونحن في الشرق األوسط ندفع الثمن باهظاً ـعرقيالعنصرية ال
 هذه األيام.

ى رأيه أّن امتالء قلوب األفراد بالحقد والحسد والجشع والعدوانية ــصونيا: إني أوافق حسام عل
 رهاب، إنّ ارس اليوم أعتى شرور اإلزاب والمنظمات المتطرفة التي تمــرز األحــو الذي أفــه
ل مستنفرة فقط تحتاج الى عبقرية شيطانية تجمع ما تشظى وتنظم ما ـأة بــراد مهيــوس األفــنف

وم األشكال الخارجية نظيفة ـرهاب، هذه حالنا اليذلك المارد المرعب الذي اسمه اإل تبعثر ليولد
وتنخلع القلوب. واألرواح قذرة منتنة رائحة عدوانيتها تقشعر لها األبدان وترتجف المفاصل  

ي أّن الثورة الصناعية والتكنولوجية والعولمة أيقظت من النجاسة ما كان كامناً ــسلوى: هذا يعن
 ونشرت من العفونة ما كان مستتراً وفجرت من الخوف والرعب ما كان مكبوتاً.
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ثانياً ومع  ومع مجتمعه نسان الفرد مع نفسه أوالً ـة وال طهارة إال إذا تصالح اإلسليمان: ال نظاف
نسانية ثالثاً ومع هللا رابعاً، ولكن األسئلة التي تحتاج الى كثير من البحث والتمحيص لإلجابة اإل

ا هي اآللية التي ستتبع إلنجاز هذه ـة لهذه المصطلحات؟ ومــدوداً منطقيــع حــعليها، كيف نض
 المهمة الشاقة.

ى مبدأ تنمية حاسة ــول، إذا اشتغلنا علــأقرد مع نفسه ــنسان الفــى صعيد تصالح اإلحسـام: عل
ى نتائج إيجابية، ألم نقل سابقاً أّن ــول الــن الوصــال وإدراكه والسعي لتجسيده يمكــتذوق الجم

اغمها داخل وحدة الجسد، والجمال الباطني هو ــوازن األعضاء وتنــو تــاهري هــال الظــالجم
ـا نسأل هذا السؤال هل ل وحدة النفس، هنــرؤى داخــواألفكار والز والعواطف ــوازن الغرائــت

ون عدوانياً؟ هل يمكن أن يتعدى على جسده بإدمان الكحول ـنسان الجميل بجسده يمكن أن يكاإل
ر ممارسة ــل يرضى أن يُعّرض جسده عبــة، هــون والحلويات بشراهــوالمخدرات وأكل الده

نسان الجميل بنفسه أن يسمح وسات؟ وهل يمكن لإلجراثيم والفايرالجنس المنفلت الى التلوث بال
 لغرائزه أن تقود عواطفه وعقله؟

جـاكو: ولكن مفهوم عامة الناس اليوم عن الجمال هو مفهوم بعيد عن تصوراتك، إنهم يعتبرون 
جع رائز وتنشيط الشبق الجنسي وبالتالي جمال يشــثارة ودغدغة الغي القدرة على اإلــالجمال ف

ن العدوانية.ــى مزيد مــعل  

ق اإلثارة تحت عباءة الجمال، إنه أحد أكبر الصناعات الشريرة التي تشجع على ــصونيا: تسوي
روح العدوانية عند االنسان.ــتنمية ال  

و روح الحقيقة سكبها في قوالبه الخاصة به، أنا شخصياً أفهم االمور ــاله حسام هــسليمان: ما ق
بن هللا سان فعليه أن يحفظ األمانة ألنه إنق اإلةً في عنــل هللا الجسد والروح أمانــهكذا.. لقد جع

وتناغم  ؤتمن على جسده إذا فهم قوانين الطبيعةــنسان يـــاطق الوحيــد باسمه، واإلوخليفته والن
مع تلك  اغمـل وتنــوانين العقــه إذا فهم قــى روحــؤتمن علــاج طبيعي، ويــمعها ألن الجسد نت

ال، من قال أّن ــى في علم الجمــل مثالً أعلــون جميالً بــسيك ل ذلك ال شكّ ــوانين. وإذا فعــالق
ال، ألم نقل سابقاً أّن نظافة الجسد هي إزالة الفضالت العالقة به ــالطهارة ليست إال مرادفاً للجم
الفضالت العالقة بها من حقد روح هي إزالة ــة الــراثيم، ونظافــمن شحم ولحم وفايروسات وج

ــى اللهم وحتـستغــرين وإى اآلخــذذ بالتعدي علــانة وتلــاءة وجبــراهية وجشع ودنــوحسد وك
ستعبادهم.إ  

رف كيف يتصالح مع ــا أن نعــي علينــنسان مع نفسه وبقــا اآلن كيف يتصالح اإلسلوى: عرفن
ه.ــمجتمعه ورب  
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ولكن  الفرد بالمجتمع يجب أن تبنى على مبدأ الحقوق والواجبات ةــصونيا: أنا ال أشك أّن عالق
وق والواجبات من خالل مصالحه وليس من خالل ــرد وكل مجتمع يفهم الحقــالمشكلة أّن كل ف

ام.ــالحقيقة والخير الع  

 ةــي مجتمع الكفايــة إال فــرية والمسؤوليــوعي والحــنسان السليمان: ال أستطيع أن أتصــور إ
ختياراته دون إكراه وال إجبار وال ضغوطات في راً بإرد حــن أن يكون الفــدل، كيف يمكــوالع

ي والمالي، وينقسم فيه الناس الى ـالثة السياسي والدينــاده الثــاع بإبعــقطــه اإلمجتمع يتحكم في
ك، كيف يصون افقون هنا وهناـاجية ووسطاء ينــي أبراجهم العــة ومتنفذين فــجماهير غوغائي

رافي والشعوذات، والمتنفذون فيه يشجعون ــر الغيبي والخــه في مجتمع يحكمه الفكــالفرد وعي
 على ذلك ألنه يخدم مصالحهم في مصادرة عقول الناس وتحويلهم الى مجرد أشباح بال أرواح.

دأ السيادة ـبى مــن االرتهان للغيبيات والشعوذات إال مجتمع منظم علــال شيء يحررنا مجـاكو:
على أساس التفاعل اإليجابي الذي يخدم  عقالني مدني قائمٌ  للعقل والمنطق والخير العام، مجتمعٌ 

وثقافاته، مجتمع منفتح على جميع الحضارات  المصالح العليا بين جميع أثنياته وأديانه وطوائفه
ه من جذوره ـح أن تقتلعــه ولكنه ال يسمح ألي ريــل ساحاتــة أن تدخــاح الحداثــيسمح لكل ري

 الوطنية والقومية والحضارية.

ه الغذائي والثقافي ــو مكشوف بأمنــاً وهــادياً إيجابيــا ال أصّدق أّن هناك مجتمعاً سيــأن سلوى:
ى مرافئه والتي ألسباب طارئة قد ـاخرة القمح التي قد تصل الــوالسياسي، فالمجتمع المرتهن لب

عنه، والمجتمع الذي تنهزم في مدارسه وجامعاته لغته القومية أمام هجوم ون ـال تصل ماذا تقول
دول الكبرى والمجاورة في تعيين ــالذي تتحكم اله، والمجتمع ــولون عنــاللغات األجنبية ماذا تق

 رؤسائه ومسؤوليه ماذا تقولون عنه.

افي والسياسي، ولكن في ن الغذائي والثقـراعاة قضية األمــفيه أنه يجب م جـاكوب: مما ال شكّ 
ا أن نزرع كل سهولنا ورداً ــن األربح لنــور فإذا كنا نحن مثالً مــولمة تداخلت األمــعصر الع

اً وشعيراً ـة أليس هذا أفضل من أن نزرعها قمحــى الخارج بأسعار مغريــوقرنفل ونصدرها ال
تنفع متخرجينا في أسواق العمل وعدساً لنحصل على األمن الغذائي، وإذا كانت اللغات األجنبية 

الرؤساء  نومية أليس من األفضل تنميتها على حساب اللغة القومية، وإذا كاـن لغتنا القـر مــأكث
ن الرؤساء التي تأتي بهم عصبيات القيسي ـرى والمجاورة أفضل مــدول الكبــالذين تختارهم ال
ه ــة الشيء وعدالتــماذا ال نقيس أحقيل؟ لــن المسلم والمسيحي أليس ذلك أفضــواليمني وضغائ

 ونظافته بمدى منفعته؟



14 

 

د أمامها إال ـة ال تجــائم جائعــى الحمــور وتبقــوب الصقــى جيــولكن المنفعة تذهب الحسـام: 
ل والتشتت، حتى وهي في الشتات ال تجد من يذكرها " إال إذا حولها الكدح الشرعي الى ـالرحي

 صقور بالقوة ".

وال حرية بال مسؤولية، وال مسؤولية بال  ة،ــي بال حريــي، وال وعــة بال وعــال عدال صونيا:
اك أناس ـه وسدرة منتهاه، طالما هنــور هذا الوجود وغايتــن االنسان محــفلسفة غائية تجعل م

ودهم متساويان، طالما أّن هناك أناس يتصرفون ـوجودهم وعدم وج ى أساس أنّ ــيتصرفون عل
ه معه، طالما أّن هناك أناس يتناسلون وال يفهمون معنى ـولد رزقتــولد تــن يــأساس أّن معلى 

  .قداسة العائلة

نسانية؟ سان مع مجتمعه فكيف يتصالح مع اإلنـه الكفاية عن تصالح اإلرفنا بما فيــسلوى: لقد ع
نسانية؟الى اإلهب والدين والحضارة، ليصل وق سياج الوطنية والقومية والمذــهل يقفز ف  

ى الوطن والقومية والحضارة فهماً ـاء الــنتمــى اإلو الصحيح، إذا فهمنا معنــسليمان: العكس ه
نتمائي الوطني وهو يتكامل مع ز بإنسانية، أنا أعتــى التصالح مع اإلد وصلنا الــإيجابياً نكون ق

نتمائي مع إنتمائي الحضاري، وإ ومي يتكاملائي القــنتمــاقض معه، وإومي وال يتنــإنتمائي الق
ــان وطــاعل األي، تفي االنساني الكوزموبوليتـــنتمائضاري هــو البــاب الذي ألج منه الى إالح
تفاعل القوميات اإليجابي داخل اإلطار الحضاري، وتفاعل ار القومي، وـل اإلطــابي داخــيجاإل

ى سدرة ـو السراط المستقيم الذي يوصل الــنساني هذا هــار اإلطالحضارات اإليجابي داخل اإل
 المنتهى حيث جنة المأوى.

ل نسعى الى ذلك بالعقل شأن ــه، هــوق مع خالقــريق تصالح المخلــي أن نتلمس طــسلوى: بق
الفالسفة، أو بالحدس شأن الشعراء، أو بالوالء شأن الزهاد والمتصوفين، أو بتوفيق من هللا فهو 

ن الذين نختاره.الذي يختارنا وليس نح  

ي عقلي وفي ضميري وفي كل أين، ـي وفــي قلبــأراك فـسليمان: إلهي... أنشأتني أنظر اليك ف
بك، فحاشا أن أكون من الذين ينظرون إليك وهم ال يبصرون، أنت الذي  ود ممتليءٌ ــأرى الوج

تجليت على قلوب محبيك فكان الجمال والبهاء واإلبداع، أنت الذي سقيت تلك القلوب من خمرة 
ع ــاء ورفــانكشف الغطــة، فــؤوس العطف واللطف والرحمــرور، بكـأنينة والسـاألنس والطم

تجسد العقل كلمةً، وزلزلت الكلمة زلزالها، وأخرجت األحرف أثقالها، اب، فـن األلبــالحجاب ع
دم الروح الى سدرة منتهى أرواحهم ال الجمال، فساروا بقــاق الجمال بمالمستهم كمــام عشــفه

وا هياماً وال زالوا هائمين.ادفازد  
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على أساسها خلق  صونيا: التصالح مع الخالق يكون باحترام قوانين الطبيعة وقوانين العقل التي
 الخالق مخلوقاته.

ي خلق مخلوقاته كان هناك ل أن يبدأ الخالق فـولين ذلك! فكالمك يعني أنه قبــجـاكوب: كيف تق
سمها قوانين العقل، وهذا يعني أّن تلك القوانين تشارك ـوانين إوانين الطبيعة وقــسمها ققوانين إ

 هللا أزليته، أليس هذا هو الشرك بعينه؟

ره ــالق ونكــن أن نحب الخــه ال يمكـن قصدي أنــي التعبير ولكــون أخطأت فــد أكــق صونيا:
ي الكثير من عاداتنا ومسلكياتنا، فاg منزه عن العبث ـر فــا أن نعيد النظــمخلوقاته، ولذلك علين

بها. ل غاية ولها منفعة، والوجود ال يكتمل إال ــوهذا يعني أّن كل المخلوقات خلقت من أج
و تعد على الوجود وخالق الوجود أي هللا، من هذه الزاوية أنا أفهم ـادتها هــوالتعدي عليها أو إب

ل الهند على الفئران والقردة وسائر الزحافات، ويتناغموا معهم في المعيشة، ــكيف ال يعتدي أه
 بل يتقاسموا معهم رغيف الخبز.

راهية األعداء أو ـى كــراهية حتــد فيه متسع ألي كوــه بحب هللا ال يعــن يمتليء قلبــسلوى: م
وا أعدائكم فأي فضل لكم إذا أحببتم ـوت، أليس من أجل ذلك قال السيد المسيح، أحبــكراهية الم

 أصدقاءكم فحتى اللصوص يفعلون ذلك.

؟ قــم المنطــن والفلسفة وعلــاصمون مع الفــد أن نتصالح مع هللا ونحن متخــحسـام: كيف نري
ي ثقافتنا الدينية غير مستحب إن لم نقل حرام، وكذلك الرقص والموسيقى والتصوير ـاء فــفالغن

ن ال نتقن إال شيئاً واحداً وهو السجود لصنم ــدق، نحــق فقد تزنــن تمنطــوالنحت والتمثيل، وم
لقبور رف، ناهيك عن التبرك باـامين على الحة وكذلك السجود للقوّ ــالحرف سجود خوف ورهب

 والبكاء على أعتابها.

القول المشهور الذي نزل حفراً في عقول  ىسفهل نن افة إبداعـاع ال ثقـجـاكوب: ثقافتنا ثقافة إتب
 الناس، كل بدعة ضالل وكل ضالل في نار جهنم.

وا مع ربهم فنطق هللا بألسنتهم ــر تصالحــاء وصوفيين كثــاك فالسفة وحكمــن هنــصونيا: ولك
بإراداتهم.وسعى   

رهم فهموا أّن الجمال تناغم ــم، فهم دون غيــال تصالحوا مع ربهــاق الجمــحسـام: وحدهم عش
رق، الجمال بهاء الخير كما قال أفالطون، والخير بهاء ـافر، وتوحيد ما تفــوتوازن وجمع ما تن

الذي هو هللا. الحقّ   
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ه، فهو الموجود المنزه، فإذا انشغلنا عنه ــعنه ــع هللا علينا أال ننشغل بــسليمان: لكي نتصالح م
فبتنا وقد شغلتنا ظواهر األلفاظ عن حقيقتها،  ار محارم الحقّ ـزيه وهتكنا أستــأضعنا خاصة التن

ذ بالً للحرمات، فنتأول الباطل ونتخفتتوجه األنوار عن قلوبنا وتمسي أنفسنا أبواباً للمعاصي وس
 المآثم شراباً عذباً زالالً.

ه عنه، فلكي نتصوره يجب أن يكون ـا لم أفهم من كالمك كلمةً واحدةً، كيف ننشغل بــو: أنجـاك
ّده الزمان والمكان كان ــان، وإذا حــاٌن ومكــده زمـون موجوداً يجب أن يحــموجوداً، ولكي يك

كفر ي مكان وخلت منه بقية األمكنة، وفي زمان وخلت منه بقية األزمنة، وهذا هو الــموجوداً ف
ه الزمان والمكان فهذا يعني أنه خارج هذا الوجود وال سلطة له على هذا ـط بيبعينه، وإذا لم يح

 الوجود.

لينا من حبل رب إود، فهو أقــه كل الوجــوداً يمتليء بــسليمان: ولهذا علينا أن نتصور هللا موج
نتصوره منزها ال تحيط  و رابعهم، وعلينا بنفس الوقت أنـوه وى ثالثة إالـالوريد، وما من نج

به العقول واألفهام وال الخواطر واألوهام، فنحن نعرفه على قدر منزلتنا فيه، والمنزلة إخالص 
 وصفاء سريرة وعفة وفضيلة.

 حسـام: بالحب وحده نتلمس وجود هللا، وبالوله والهيام فقط نتلمس تنزيهه.

زةً ـــــان معجــــي االنســــق فــــيخل الحبُّ    

ن عجبـــــم ي الحبِّ ــــر كم فــــهللا أكب   

 

وى من ذاتك، وبعزة تضرعي في محراب زة هواي الذي هـوالي... بعــا حبيبي ومــسليمان: ي
ي عالم لطافتها، هبني قبساً من ــاً وصبابةً ودخلت فــعشقك، وبهذه األحاسيس التي انبعثت شوق

ى معرفتك اليقينية التي ال ــوا الــن اطمأنــاً على مرداً وسالمــورك الشعشعاني الذي جعلته بــن
لعاشق مثلي أن يتيه ويختال ويمشي مرحاً بعد  وضباب الظنون، أال يحقّ  اح الشكّ ـتساورها ري

!أن تجرد من آدمية صلصاله، فذهبت أشراط العبودية عنه وتحقق بالحقّ   

.وتحققنا بالحقّ الجميع: إذا تصالحنا مع هللا ذهبت أشراط العبودية عنا   
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