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 صونيا: 

 يـــا حبيبي كلما الليـــــــل شـــدا فــــوق أوتــــار السكـون المعتم
وغنـي للصدى إرفـــع الطـــرف فهــــو همٌس مــن فـؤاد مضرم  

 

البعيد، الى هذا اإلنسان الذي ما يفتأ قلبه ينبض باألحاسيس الراعفة، يهفو الى المدى 
منكسرة، من  وخصورٍ  ايلةٍ ــمتم ار، تتراقص فيه األحالم بقدودٍ ــون ورٍ ــن نــم المٍ ــع

دائماً  العيون يقطر األنس ومن الشفاه تقطر البسمات المعطرة، أحالم أعناقها مشرئبةٌ 
ى، أبصارها تسبر خبايا اآلفاق، إنه اإلنسان الذي ال يستطيع أن يقنع نفسه ــالى األعل

تجذبه األرض بقوة سبعين كيلوغرام، إنه اإلنسان الذي يتحسس كل  رد جسدٍ ــأنه مج
ذا هو أنا؟ أم أناي سجينته المحكوم ـي جسده بأصابع مرتعشة ويسأل، هل هــف عضوٍ 

ة بأناي؟ هل هذا السائل ـل هذا السعال الذي يرجُّ صدري له عالقــؤبد، هــعليها بالم
؟ أنا التي إــى اللزج يخرج مني أم يُرم ى شمس الفجر فراشاً وبدر التّم ــشتقت العليَّ

ل هاتين العينين الخضراوين شيٌء يخصني أنا، وأنا ــاح نديماً، هــحبيباً ونجمة الصب
طوال حياتي أحنُّ الى العيون السود، وعندما أسمع صوت فيروز وهي ترندح " شو 

أني من  تنهمر فوق خدودي، أحسُّ ان ـوع الحنــدم ون السود" أحسُّ ــبيعملو فيي العي
مديدة أكتاف عريضة، يمشون  اله بيض الوجوه سود العيون بقاماتٍ ـر، رجــعالم آخ

دم الروح نمشي، يحدونا الشوق الى ــمتناغمة.... بق فوق الريح وهم يغنون بأصواتٍ 
من نور،  اك حيث مجالس العاشقين، حيث نشرب اإلبداع بكؤوٍس ـام الحبيب، هنــخي

ونة، كوكباً إثر كوكب ومجرةً إثر مجرة، لقد سمح ــوالم بالكلمات الملــحيث نبني الع
ق واإلبداع، سمح لنا أن نشكل ذواتنا كما نريد، قال لنا ــة الخلــلنا هللا أن نشاركه لعب

ي وخيالي، وخيرتكم في تصوراتكم وأعمالكم، وأنا أعدُّ ــور عقلــأعطيتكم قبساً من ن
بسهم حاملين فلهم سجن الصلصال سأـا الكسالى الخــداعاً منكم، أمــوائز لألكثر إبالج

 فيه مكبوتين مقهورين خاضعين لتقلبات تفاعالته العبثية.
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 حسـام:

ه متفتحــجيب درٍ ـــو صـــوبزه رهـــن يعذبني بمبسم ثغــا مــي   

اء يرندحــبالغن وتٍ ـورخيم ص هـودالله ـبغنج يَّ ـــو علـــيسط   

  

ّد والجزر في البحار ـة المــولد حركــي.. من إرتعاشات شفتيك وأنت تتكلمين تــسيدت
ون الجاذبية الذي يجعلنا ندور حول نقطة بيكار دائرة الجمال، ــوالمحيطات، يولد قان

ــن عبــودية الزمــان والمكان.هائمين منعتقين م  

الزب، ليس مركباً تتفاعل  س حمأة طينٍ ي.. هذا الذي أرى ليس ماًء وتراب، ليـسيدت
روحاني وليس مركب جسماني،  وليس كثيف، بسيطٌ  ه لطيفٌ ــعناصره باستمرار، إن

اداً ال متناهية ـود، وأعطاه أبعــاه الخالق شكالً ليبرهن أنه موجــوٌر شعشعاني أعطــن
ي قوالب ليبرهن أنه منزه ال تحيط به العقول، سيدتي إسمحي لي أن أسكب بسماتك ف

الحروف مخافة أن يجذبها المدى الى البعيد البعيد، إسمحي لي أن أسكب األنس الذي 
كلمة، اناً يقينياً أنه منذ البدء كان الـوالب الكلمات ألؤمن إيمــي قــن عينيك فــيقطر م

صداقة حبيبك القمر، فالصداقة ال تعرف الغيرة وال  سيدتي هل تسمحين لي أن أطلب
، هل تسمحين لي أن أشرب كأساً مع نديمتك نجمة الصباح زة التملكـرياألثرة وال غ
ى باب ـي صداقتك ألدق علــل تسمحين أن أّدعــذ ساعة ولدت، هـم رحٍ ــفأنا مدمن ف

ي األبواب وأدخل بزهو المنتصرين.ــمدينة الشمس فتفتح ل  

انت ـه، وإذا كــعنر ـــر نعبـــال، وبالشعـــذوق الجمــر األحاسيس نتــصونيـا: بضمي
و نهايته، فهذا يعني أّن زمان ــي هــال والمطلق اإللهــة الجمــي بدايــالمحسوسات ه

اٍه، دائماً يفاجئنا بالجديد البكر الذي لم ينطق به لسان أنسيٍ من ـر ال متنــومكان الشع
ملوك المال ر منها ـة التي نفــي مفهوم العفــوم مجتمعون لنتحاور فــل، ولكننا اليــقب

اد الزه مها أفالطون في د والتصوف، العفة التي قسّ ــواألعمال والسلطة، وعشقها روَّ
ة النفس وقال أنهما متالزمان ال يكتمل كيان األولى ــة الجسد وعفــمحاوراته الى عف

ن ــرنا التاريخ عــن اإلثنتين، فأخبـاؤوا أن يفصلوا بيــر شــن البشــة، ولكــإال بالثاني
وية كشهوة الرئاسة ــالمعند وامتألت قلوبهم بالشهوات الجس ةــارسوا عفــشخاص مأ
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والسلطة واإلستبداد، حتى أنهم وصلوا بجشع شهواتهم الى إدعاء النبوءة والوالية بل 
ام شهوات ـة النفس ولكنهم ضعفوا أمــوهة، وبعض األشخاص مارسوا عفــحتى األل

رأة حسناء وسال لعابهم على مائدة طعام عامرة، ــمالجسد، فمالت أعناقهم بين ثديي إ
يبة إذا ما حاولنا اً الى زجاجة خمٍر أحسن تعتيقها، وأظنني مصــوجفـَّت ألسنتهم شوق

من العفتين على حدة ثم نحاول التوحيد بينهما إذا أمكن التوحيد. أن نفهم كل عفــة  

له إذا كان صادقاً من ممارسة ن يتذوق الجمال ويتماهى مع جوهره، ال بّد ــعبــلة: م
و أّن الجمال ليس مادة ــه، وهــي نفهمــة الجسد، وذلك لسبب بسيط آن األوان لكــعف

ه أفسدناه بل دمرناه، اإلنسان مع ـع بــه والتمتــا تملكــإستهالكية، إذا إشتهيناه وحاولن
رب.ــد بعيداً على قــون قريباً على بعــالجمال يجب أن يك  

 ى الشيء إال إذا تذوقه بشفتيه والكه بلسانه، وأنتِ ـولكن اإلنسان ال يدرك معنتيريز: 
ن شفاه النساء كلما ــال تفسده، أال تريــن أين أتيت بهذا اإلستنتاج أّن مالمسة الجمــم

واههم كلما نضجت أكثر واختمرت ــي أفــال رضابها فــال وســإرتشف شهدها الرج
ة بالنهل من ـًى ذا صبابــري فتــداء لماذا تنهد إال لتغــاألثحّوتها فغدت لعساً، وكذلك 

ي تترجرج في مشيتها أال تعرفين بأنها تُصدر ـرةً وعشيةً، واألرداف التــخمورها بك
ذبذبات مغناطيسية كهربائية تجذب إليها القلوب فتبدأ بالنبض السريع حتى تكاد تشلع 

ي الصحراء إذا رأت ماًء ـسها كما القطاة في بنفــاً وترمــاألضلع لتنعتق فتتطير شوق
 نمير.

ال، نوٌر ـطهارتي، كنت على يقين أّن تذوق الجم الكِ ــحسـام: عندما قلت لحبيبتي جم
د هؤالء هللا من خالل تمجيد مخلوقاته وب الشعراء والفنانين لكي يمجِّ ـيقذفه هللا في قل

ى مع السيد المسيح وهو ـأتماهي تلك الجلسة مع الحبيبة أحسست نفسي ــومبدعاته، ف
يتذوق جمال المجدلية، فتنزرع العفة في جسدها، لتمحو آثار ما علق بذلك الجسد من 

راء، قد ال يكون هناك في ــال الملذات الحمــن بصمات رجــوات، ومــائث الشهــخب
عاشٌق  ةً، ولكنه حتماً ال يوجد في الوجودـةً ولهفــادل السيد صبابــود عاشٌق يعــالوج

ارةً، العشاق الحقيقيون كلهم أصحاب عفٍة وطهارة.ــةً وطهــعادله عف  
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ن ـرفة الكلمات وتلويــذب وزخــي الكــالً يضارعك فــاتي رجــي حيــتيريز: لم أَر ف
ى األوبرج عندما ـي ملهــرقص فــارحة ونحن نــة أول البــارات، هل نسيت ليلــالعب

بجانبنا كيف لمعت عيناك لمعةً شيطانيةً، كأّن موجة شبٍق اةٍ ــرة فتــالمست يدك مؤخ
ةً على شفتيك ــة لم ألحظ ذلك؟ ساعتها طبعت قبلــاحتك، أتظنني غبيــد إجتــجنسيٍ ق

ي مكاٍن آخر، أنتم الشعراء الغاوون تنصبون ـرارة فــفأحسست ببرودتهما، كانت الح
عندما تقع مسكينةٌ في الشرك تلتهمونها ئ، وــون الدافــن الكالم الملــللنساء أشراكاً م
ع، ثم تتظاهرون بالندامة وتحاولون إقناع أنفسكم أّن طهارتكم عادت ـبأنياب ذئٍب جائ

.ــإليكم كما يع ود غشاء العذرية للفتيات العاهرات هذه األيام في ليلة زفافهنَّ  

ف العفة، وا وتدينوا وتدانوا، ــبوا وتغرّ ــقل أن تسترسلوا فتشرّ ــصونيا: قب دعونا نعّرِ
 فالمعرفة برأيي ليست إال إظهار حدود األشياء والوقوف عند تلك الحدود.

و اإلنسان الذي يرغب بشيء ويشتهيه ويريده ــسليمان: أنا أفهم أّن اإلنسان العفيف ه
من أجل شيٍء أعلى منه وأكثر  وارحه، ولكنه يترفع عنه ويعفّ ــن جــم بكل جارحةٍ 

 سمواً.

 عبــلة:

ي شرقٌ ــاء حلقـــر المـــو بغيـــل   

اء إعتصاريـــبالم كنت كالغصان   

 

زدت الشيء تجهيالً، فإما أن توضح بالدليل والبرهان، وإما أن ــف فرّ ــعحاولت أن تُ 
 تعطي أمثلة.

حسـام: النساء دائماً يطلبن البراهين اليقينية، وغنجهنَّ وداللهنَّ هو المصدر الرئيسي 
ر برهان.ــر يقين في آخــماني وتبديد آخام واألحالم واألــلزرع األوه  

ا ما هي أكبر لذة على ـا أنفسنــة، فإذا سألنــلة بسيطة ولكنها مقنعــسليمان: سأقدم أمث
ذة الجنس ـقائمة ملذات الجسد، لكان الجواب عموماً هي لذة المأكل والمشرب أوالً ول

ثالثاً ورابعاً وخامساً، لنأخذ لذة المأكل والمشرب ثانياً ولذة النظافة والراحة والتطيب 
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ايب المأكوالت والمشروبات من جميع األصناف، ـوائد العامرة بأطــفنحن نشتهي الم
ور المعتقة، ونهيم ــام الشهي، وننتشي ونحن نشرب الخمــن نمضغ الطعــونتلذذ ونح

نعلم أّن التمادي في طلب ن السيكار الكوبي، ولكننا في قرارة أنفسنا ـفرحاً ونحن ندخ
ي اإلفراط بالشراب، سينتج عنه التخمة وعسر الهضم وضيق النفس، ثم ــام وفــالطع

ه السمنة التي تفقدنا تناسق أعضاء الجسد ونضارته، عندها تنقلب الملذات ــسينتج عن
ا، ومصدر أساسي من مصادر سعادتنا ــال أجسادنا مطلب أساسي لنــى آالم، فجمــال

م ليقول لنا أنه في الوجبة الواحدة يجب أال ــي دور العلــا يأتــزازنا بأنفسنا، وهنوإعت
داً، وأال نشرب إال كأساً واحدة، وإال إعتدينا على أجسادنا بجذب ـصنفاً واح أكل إالـن

ل والكسل وتسريع الشيخوخة، ثم يتمادى العلم في معلوماته ــح والترهــالضرر والقب
ة ــات القلبيــرايين والجلطــري والضغط وإنسداد الشــراض السكــ أعا أنّ ــول لنــفيق

والدماغية تعود األسباب الحقيقية لها من الشراهة في تناول المأكوالت والمشروبات، 
ا نعلم معنى العفة فهي الترفع عن ملذات الطعام والشراب رغم توقنا لها من أجل ـهن

رشاقة والنضارة والشباب الدائم.ملذات أرفع منها وأسمى وهي الصحة وال  

اه أنه يجب أن نطلب الشيء من أجل ــد أفالطون ما معنــرأت عنــي قــصونيا: ولكن
ره، فنحن مثالً نطلب المعرفة من أجل جمال ذاتها وهو ــل غيــه ال من أجــجمال ذات

تدر  ل الحصول على وظيفةــرها، أي من أجــن أجل غيــاد بالحقيقة، وليس مــاإلتح
ة من أجل ـن نطلب العفأر، بناًء عليه يجب ــرة تجعلنا نربح أكثــال الكثير أو خبــالم

ذاتها أوالً إذا كنا صادقين، علينا أن نجعل من العفة طبيعة فينا نمارسها بعفوية تماماً 
 كما تمارس الورود نشر عبيرها في اآلفاق.

للسفر الى هللا واإلتحاد به والتنزه به ام الصوفيين الذين نذروا أنفسهم ــتيريز: هذا مق
ن جميع الرغبات والشهوات بعد أن فنيت نفوسهم في ذاته، وهو مقاٌم كثرت على ــع

ى ـوذة، حتــل والشعــوسات والدجــاءات والهلــات واإلدعــه األكاذيب والشبهــجوانب
ّ ار من الذهب دفنــالة دينــه كحــأصبحت حالت شخصياً أفضل أن اه في بيدر قّش، أنا ـ

ر عن لذة الجنس ــى ملتصقين بأرض الواقع فهال أعطانا صديقنا سليمان مثالً آخــنبق
 أو الراحة.
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اماً كما ـراع أضداد تمــة وحدة وصــي عالقــوالجنس ه ن الحبّ ــسليمان: العالقة بي
نبثق من ن النفس والجسد، الحّب يحاول أن يجذبنا الى أصلنا النوراني المـة بيــالعالق
و نتاج طبيعي مركب من ـا الى حقيقة أّن جسدنا هــوهة، والجنس يجذبنــر األلــجوه
رة من ثمرات تفاعل ــائع األربعة الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، إنه ثمــالطب

اإلستقصات أي النار والهواء والماء والتراب ال أكثر وال أقل، والجنس يمثل في هذا 
راب للحظات، ثم اإلرتماء في ـى الماء والتــوبة علــار والرطــر النالموضوع إنتصا

أي إمتزاج الماء والتراب دهراً من الزمن، وهذا يفسر كيف أّن نهاية  نـأحضان الطي
و همود الجسد وركوده، بل نفوذ الحرارة منه، عندها تفوح منه ــراط الجنسي هــاإلف

في أجساد العهار والذين شربوا كأس الجنس رودة والعفونة كما نرى ذلك ــرائحة الب
حتى الثمالة كيف إنقلبت أجسادهم قوالب جليد وعفونة، عندها كرهوا أنفسهم فرمتهم 

ون المخدرات، وهذا هو أقصى عدوانية يمارسها اإلنسان على نفسه، ـالكراهية في أت
فهم الذين بقيت  رام المتبادل،ــارة اإلحتــوطه أما الذين مارسوا الجنس بشفافية الحبّ 

وازنة، ففاح في حدائق أجسادهم شذى ورد التناسق وعبير ــائع في أجسادهم متــالطب
ه حتى يكاد يضيء.مجمد ما أن تمسَّ  ياسمين اإلعتدال، فكانت أجسادهم كقوالب نورٍ   

ه ليغدو نقياً شفافاً ـي إزالة الفضالت منــاله، وهــجم ي نفسهاــة الجسد هــحسـام: عف
اً، أال تدخل المادة الجنسية ــي أسأل سؤاالً بريئــا دعونــن الكريستال، وهنــل مكتمثا

ة بل فضيلة؟ــالمكدسة في الجسد المكبوت في باب الفضالت التي تعتبر إزالتها عف  

ادة من عينيك، وأنت تلتهم بهما أجساد النساء بنظراتك الذئبية ــرز المــتيريز: أنت تف
 أال يكفيك ذلك؟

ام كثيراً، فليس من مدة بعيدة وكنا في حفل عشاٍء جامع، ـة: تظلمين صديقنا حسعبــل
 سمعت إمرأةً تلتصق به وتهمس في أذنه بيت شعر:

ارُ ــــواٌر وأقمــــوأن كــــــٌر بعينيــــعصافي   

ارُ ــــاٌح وجلنــــــفتف اـي الدنيــالت بــوإن م   

  

رميه في النار ــه فيــز الصائغ ذهبــكما يستفز تستفزني قصداً ــحسـام: صديقتي تيري
اءه أو زيغه، إطمئني يا صديقتي فعلى أرض الصداقة ال مكان ــالمتأججة ليكتشف نق
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ي أن تنظري الى نفسك ـرق، يكفــوٌر يضيء وال يحــللشهوات المحمومة، صداقتي ن
ملكة، تجسدين تاج ألق كما حبة ماس في ـك كيف يرهج ويتــرآة فترين كيانــي المــف

ٌل شيطاني.ــين عليها هذا عمالصداقة ثم تحرض  

ة في مسلكيات ـوانين الطبيعــراعاة قــي مــة هــن التعريف األفضل للعفــصونيا: أظ
اج طبيعي ونحن متفقون على ذلك.ــالجسد، طالما الجسد هو نت  

اليسير، ماذا زر ن قوانين الطبيعة إال النــم مــجوزيف: هذا صحيح ولكن نحن ال نعل
وم، أال نرى كل سنة كيف ــوانين الطبيعة غير الفتات حتى اليــوم من قــإكتشفت العل

ائق فيزيائية وكيميائية لتنقض كل ما عرفناه سابقاً؟ سأضرب مثالً على ذلك ـتأتينا حق
اء الجسم البشري وهذا صحيح، ـا أّن البروتينات مادة أساسية لبنــول لنــعلم الطب يق

ي اللحوم الحيوانية والبحرية والمكسرات وهذا أيضاً ـول أّن مصادر البروتين هــويق
اك شعوٌب لم تذق في حياتها لحوماً ال حيوانية وال بحرية ولم تأكل ـصحيح، ولكن هن

ورغم ذلك ائدها الدينية، ولم تأكل إال النشويات ـع وعقــرها المدقــمكسرات وذلك لفق
رار ـا أســوابي أنهــل ذلك؟ جــادة البروتين فكيف حصــم ر لهاــبُنيت أجسامها وتوف

 الطبيعة وأّن اإلنسان قد عرف شيئاً وغابت عنه أشياء فلنتواضع في هذا المضمار.

ا إيجابي، هي أال نلوث أجسادنا ـي وأقلهــرها سلبــة كالوصايا العشر أكثــتيريز: العف
وم في أسوأ ـا نعيش اليــا أننــات، وبمايروســراثيم والفــباألوساخ والميكروبات والج

عصور التلوث، فالمدن ملوثة بالغازات السامة وبخار العفونات السامة، والمأكوالت 
افظة وغيره كثير، ــواد الحــال المــزوير والفساد والتهجين وإدخــوثة بالغش والتــمل

المصدر الرئيسي وث سواء كان لإلستعمال أو للشرب، ولكن يبقى ـاء بدوره ملــوالم
و ما تفرزه العالقات الجنسية الحرة والغوغائية من جراثيم وفايروسات قد ــللتلوث ه

ة لديها لتحتمي بها.ــل لها لتعي الحقائق، وال عفــتقضي على الجماهير التي ال عق  

تعطون ما للنفس للنفس. بــلة: أعطيتم ما للجسد للجسد فهــالع  

 

اــا غالبــذ الدنيـــبالتمني          ولكن تؤخل المطالب ــجوزيف: وما ني  
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بوعيه أو بال وعيه يطلب الغلبة والترؤس  ، كل كائن حيّ ي الغلبةذ ملذات النفس هـأل
و أضعف منه، إنه الظلم الذي هو من شيم النفوس، وما ـواإلستئثار واإلستبداد بمن ه

. التعفف في هذا المجال إال لتغطية ضعف أو نقص أو حتى شذوذ  

ّد من العودة الى أفالطون في رؤيته للنفس بأنها مؤلفة ــي هذا المجال ال بــسليمان: ف
ائع إيجابية لذتها البناء، وطبائع سلبية لذتها الهدم، فالمحبة والصداقة والعطاء ـمن طب

والرحمة والعدالة هي من طبائعها البناءة، والظلم واإلستبداد والتعدي واإلستئثار هي 
وتنمي الطبائع ل الطبائع الهدامة ـل كقوة تعقــة، وهنا يدخل العقــئعها الهدامن طباــم

م والذي ال يتوقف طرفة عين، ولهذا بالذات ة في صراع الطبائع النفسية المحتدالبناء
ل هو تجسد كلمة هللا على أرض الواقع.ــكان العق  

وحدة غير القابلة ـواحدة المــروحانية الــي النفس البسيطة الــصونيا: أنا ال أشك أّن ف
ائع شيطانية، كما ال أشك أبداً أّن النظام الرأسمالي ـة وطبــائع رحمانيــزئة، طبــللتج

روات في أيدي قلة من الناس هو ــح وتكديس الثــى واألخيرة الربــه األولــالذي غايت
مانية في النفس ائع الرحــائع الشيطانية وضمور الطبــو الطبــى نمــام يساعد علــنظ

 البشرية.

عون ام بها من يدَّ ــي قــاوالت التــا صديقتي أّن كل المحــن ال تنسي يــجوزيف: ولك
دالة في إلغاء التفاوتات الطبقية منيوا بالفشل منذ فجر التاريخ ـاإلصالح وينشدون الع

مع فيثاغورس وأفالطون وحتى عصرنا الحالي مع ماركس ولينين وماو وبول بوت 
ور تعقيداً، وزاد بإصالحهم ـزادوا األمــاولوا اإلصالح فــاصر، حــد النــو وعبــوتيت
ي ذلك أّن ـاسي فــل السبب األســاع، ولعــم واإلستبداد وكمية الرعــريب والظلــالتخ

ة إصالحية، ما أن يحس أّن مراكز القوى أصبحت في ـى الذي إبتدأ بدايــاإلنسان حت
ي عشق ذاته وعبادتها، ويطلب من اآلخرين عبادتها ــستبد ويقع فيده حتى يستكبر وي

وة العسس والمخابرات واألزالم، فال مجال للتعفف في هذا المجال.ــولو بق  

ة فما هما إال شعارات ــة والعدالــا العفــه، أمــن كرسي لمؤخرتــتيريز: كلٌّ يفتش ع
ار ـره للحمار فيسعد الحمــويُطعم قشأكل البطيخ ــوياء للضعفاء، كمن يــيطعمها األق

 وتأخذه نشوة الفرح.
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ضعف اآلخرين، ادته بتعاسة اآلخرين، وقوته برد الذي يتصور سعــعبــلة: ولكن الف
اً، هو مخطيء ألن ــمخطيء أوالً ومريض ثاني ردٌ ــرين، هو فــوكرامته بإذالل اآلخ

و أ اته أحوال الجماعة من خيرٍ مرآة ذي بالفطرة تنعكس على ــإجتماع نٌ ــاإلنسان كائ
أو تعاسة، إنه مرآة للجماعة شاء أم أبى، علم أم لم يعلم،  أو ضعف، سعادةٍ  ، قوةٍ رّ ـش

لن تقوده إال الى نتائج مغلوطة. مغلوطةٍ  وهو مريٌض ألنه يبني على مقدماتٍ   

فة كما ؤاالً قد يبدو غريباً، هل المالئكة يمتلكون العـأل ســا أســوني هنــجوزيف: دع
اع عنهم؟ــيش  

، فالعفة والشهوة ة ألنهم ببساطة ال يمتلكون الشهوةــون العفــسليمان: بالطبع ال يمتلك
ة هي أن تشتهي الشيء بكل ذرة من ذرات ـل أّن العفــراع أضداد، ألم نقــوحدة وص

ن أجل شيٍء أعلى منه وهو الشرف والمروءة، العفة هي ــه مــم تتعفف عنــانك، ثكي
زحفطونية ـى الــروسية علــاءة، والفــى الدنــرف علــه الشــالصراع الذي ينتصر في

والمروءة على التخاذل والتخنث، واإلقدام على اإلنتكاس واإلرتكاس، طالما المالئكة 
 ال يمتلكون الشهوة فمن أين لهم أن يمتلكوا العفة.

وقات خيـّرة والشياطين مخلوقات ول أّن المالئكة مخلــلنا أن نق قّ ــصونيا: إذن ال يح
 شريرة.

ياطين، فالمالك هو اإلنسان ن قال ذلك، أنه يوجد في األساس مالئكة وشـسليمان: وم
روءته أن تمتلك سفالته ودناءته، وعفته أن ـه، ومــه أن يمتلك جهلــستطاع عقلالذي إ

ن الذي شطنت به ا الشيطان فهو اإلنساــه، أمــه أن يمتلك بخلــه، وكرمــتمتلك شهوت
ل.ـوانين العقــو قــاءته وأنانيته عن السراط المستقيم الذي هــه ودنــشهوته وسفالت  

ه ـي وجــان األسرة متماسكاً فــى كيــو المحافظة علــة بنظري هــصونيا: رأس العف
عواصف العواطف والشهوات واإلغراءات الجانبية، األسرة المتضامنة على الخير، 

ال تفهم معنى ـد لنشوء أجيــي الضمان الوحيــاء والتضحية، هــى الوفــعل اهدةـالمتع
واصل مع الحقيقة والعدالة والمحبة ــال بإمكانها التــالشرف والمروءة والفضيلة، أجي

ال تعيش في قلب هللا ويعيش هللا في قلبها.ــوالسالم، أجي  
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صل أسر شريفة، نحن ن تصور مجتمع شريف إذا لم يكن تحصيل حاـحسـام: ال يمك
هم أسر متصدعة، أو أنجبت نن مشكلة أوالد األزقة، أولئك األطفال الذيـاليوم نعاني م

 وخبثٍ  وكراهيةٍ  ال يعقلها، إنهم مستودعات حقدٍ ــن أي عقــأنجبتهم الشهوة المنفلتة م
خ ـوإحتيال وإنتهازية، أولئك األطفال عندما يكبرون سيكونون جيشاً ألي مشاغب ينف

 أو دعمٍ  ق التخريب، وألي خارج يخرج على القانون، في يده بعض القوة من مالٍ بو
 خارجي.

الم المتمدن؟ــي األوالد المجهولي األب فيما يسمى بالعــول فــتيريز: وماذا تق  

وتة ـابل موقــرعاهم، ورغم ذلك هم قنــاول الدول أن تــل تحــعبــلة: هناك على األق
مالئمة لتنفجر.ــرص التنتظر الف  

ركا، هي التي ساهمت في ـي أميــاً فــي أوروبا والحقــورة الصناعية فــجوزيف: الث
اب، بعد الحرب العالمية ــاح للنساء باإلنجــرة وتفككها، ثم السمــتصدع مؤسسة األس

ار الزواج ساهم في إنتشار الظاهرة، ونحن اليوم قد تجاوزنا ذلك ـانية، خارج إطــالث
مثلها ومن حّق  وٍء أشّد وأدهى، فأصبح من حّق المرأة أن تقترن بإمرأةٍ ـالى س السوء
ّق الفريقين تبني األطفال... وبعدها تتحدثون ـمثله، ومن ح لٍ ــل أن يقترن برجــالرج

وانين الطبيعة، فالذكر الذي ـة األساسية عدم مخالفة قــة شروط العفــة! قمــن العفــع
خة لقوانين الفةً صارلتي تقترن بأنثى، ماذا تعتبرون ذلك إال مخيقترن بذكر واألنثى ا

ل التي يتحدث عنها صديقنا سليمان صباح ـوانين العقــة لقــة مرعبــالطبيعة، ومخالف
 مساء.

ال عاصم من التكالب ود ألذكركم بطروحاتي العقالنية، وهو أّن ــي أعــحسـام: دعون
الي، فلنسعى لتنمية ـالمتطرفة إال اإلحساس الجمراء، والنزعات ــعلى الشهوات الحم

الي عند األفراد والجماعات لنحصل على مبتغانا، أفراد عفيفي النفس ـاإلحساس الجم
دالة وتسعى صادقةً لتعيشها واقعاً يومياً، ــواء العــوالجسد، مجتمعات منتظمة تحت ل

ة، وقال أّن ــالموسيقى الراقيدالتها بــام مدينته وعــل نسيتم أّن أفالطون ربط إنتظــه
ل األلحان المتشكلة من نغمات متباينة يساعد على تناغم ما تنافر داخل ــاغم داخــالتن

 النفس ويرسخ أسس العدالة ويمهد لوالدة المدينة الفاضلة.
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في موسيقاه التي ُوجدت لتهييج الغرائز وإبراز الرغبات  تيريز: لعنة العصر الحديث
اني ورسومات ــص شيطــانية ورقــى شيطــة تضاربها، إنها موسيقالمتضاربة وتنمي

اني ال هّم له إال أن يكون مقبالت ناجحة لتأجيج ـر شيطــتجريدية شيطانية وحتى شع
دواني في كل شيء، في التعصب السياسي، في ـالشبق الجنسي ثم تحويله الى شبق ع

 األثني، نحن نعيش عصـر ، في التعصبي التعصب األيديولوجيـالتعصب الديني، ف
 الشبق وهاكم النتائج أمام أعينكم.

اة التي يعيشها هي ـذه الحيــد أّن هــداً كل إنسان يعتقــواضع جــرأيي المتــسليمان: ب
ى واألخيرة للوصول الى المال والنساء والسلطة والسيادة، ال يمكن أن ـفرصته األول

ي إقتناص الفرص، وعجوالً في الوصول الى ــل سيكون إنتهازياً فــاً، بــون عفيفــيك
ل مغامراً في الوصول الى مبتغاه، وإذا ما أظهر عفةً فلخوٍف مما هو أقوى ـمبتغاه، ب

اسية التي يسبب خرقها النبذ ــانون والعادات اإلجتماعية القــن القــه، أو لخوٍف مــمن
وهر روحاني بسيط ـنفس جو بأّن الــال أفالطون وبعده أرسطــذا قــواإلضطهاد، وله

ر قابل للفناء، وإّن الموت هو فقط للجسد المركب، بينما تتابع النفس رحلتها عبر ــغي
وم هناك الكثير من األبحاث والوقائع التي تثبت ذلك.ــر، واليــجسد آخ  

رأت كتاب نشيد المولى وإطـّلعت على الكثير من الفكر الهندوسي ــجوزيف: عندما ق
ول أّن ـــو فلسفة الكارما التي تقــد الذي أقنعني هــه الفيدا، الشيء الوحيرتــالذي أظه

ل أن يعامل اآلخرين، ألن أعماله ستنعكس على ــامل نفسه قبـــاإلنسان بتصرفاته يع
وة، فإذا كانت أعماله عدوانية وشهوانية ــاباً بنفس القــاً أو إيجــة سلبــواته الالحقــحي

لم واإلستبداد، دفع الثمن في حيواته ـد والحسد والظــره والحقــلشور واــيسودها الفج
رضاً، وإذا كانت ـوعاً ومــة وقهراً وجــإستزالماً وعبوديذلة وإسترهاناً، وــالالحقة م

باألمان رام والعدالة والكرم كوفيء في حيواته الالحقة ـاله تفيض بالمحبة واإلحتــأفع
قق ـه أن يحــادل يستطيع فيــع عــي مجتمــة والعيش فــاية والصحــوالطمأنينة والكف

 إنسانيته.

ة مدخل الى السعادة سواء بحياته الحالية أو بحيواته ــى ذلك أّن العفــعبــلة: إذن معن
 الالحقة؟
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زهد تصرفاً ـزهد، فأنا شخصياً أعتبر الــة والــن علينا أال نخلط بين العفــتيريز: ولك
ن العقل وقوانين الطبيعة، ولذلك هو يدخل في باب تعدي اإلنسان وانيــسلبياً يخالف ق

ى نفسه، وإذا ما حاول الزاهد أن يعمم تجربته على غيره يكون في حكم المتعدي ــعل
ل على اإلنسانية جمعاء، أنا ال أفهم كيف يمتنع إنساٌن ما عن ـه بــعلى المجتمع برمت
الدنيا، أو كيف يكتفي بأكل الخبز والزيت اة ــزهد في ملذات الحيــاإلستحمام بحجة ال

 حارماً نفسه من ثمرات األرض بحجة أّن ذلك يقربه أكثر من هللا.

اك أمٌر مرَّ سريعاً ولم أقتنع به، كيف يصح لنا أن نعتبر المالئكة كائنات ــصونيا: هن
ين ة، وكيف يصح أن نعتبر الجّن والشياطــة وغير عفيفــر خلوقــرة وغيــر خيـّ ــغي

ر عدوانية؟ــر مظلمة وغيــر شريرة وغيــكائنات غي  

ر بسيط يا صديقتي.. فالمالئكة كما ورد ذكرها كائنات نورانية ال ظالم ـسليمان: األم
في كينونتها، وهي مبرمجة على الخير والصالح والعفة والمحبة، والشياطين كائنات 

ّر والعدوانية والشراهة، أما ـلشي مبرمجة على اــونتها وهــي كينــور فــظلمانية ال ن
ر والشّر، بين ـن الخيــور والظلمة، بيــراع أضداد بين النــدة وصــو وحــاإلنسان فه

حّر يملك اإلرادة التي بإستطاعتها أن  ّق والباطل،وهو سيدــال والقبح، بين الحــالجم
ونسأل أنفسنا، ةً ـتختار ما تشاء وهي مسؤولة عن إختياراتها، هنا يجب أن نفكر سوي

رة في إختياراتها بالطبع ال، هل هناك صراع أضداد داخل ـهل الكائنات المبرمجة ح
رة اإللهية، العفة والفضيلة والشهامة والمروءة ــرها بالطبع ال، وهنا تكمن العبــجوه

األضداد  وانية والشراهة واإلستبداد كل هذهة، وكذلك الكراهية والعدـوالمحبة والعدال
ّي اإلنسان، ألنه الوحيد في المخلوقات يملك ـفات يوصف بها فقط الكائن الحي صــه

ة والسيادة واإلحساس بالمسؤولية، إنه الكائن الوحيد الذي يطبق عليه ـل والحريــالعق
ي األلباب.ــانون النفي ونفي النفي فاعتبروا يا أولــق  

 

 


