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 شخصيات المحاورة:

 

 

ي سيدة ثرية جميلة مثقفة تملك فكراً ليبرالياً ـصاحبة المنتدى األدب صونيا:
 وتؤمن بأّن الحرية والعدالة أشياء تستحق أن يناضل اإلنسان من أجلها.

قوانينه.ل، وسيادة ــواء العقــل لــسليمان: مثقف يحم  

دع يملك ثقافة موسوعية، محبط.ــر مبــشاع ام:ـــحس  

.ة عمليات تجميلــجراح ،ةــان: طبيبـماري  

.ةــة نسائيــي مجلــة فــة: صحفيـعائش  

.ريــر مسبح بحــي: صاحب ومديــجون  
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ي هذا المنتدى المتواضع الذي يفتش عن الحقيقة في جانب منه، ــبكم ف ا: أهالً ـصوني
ر وتثمر في الجانب اآلخر. إنه المنتدى الذي يحاكي ـها تزهالجمال علــّ  ويسقي بذور

وجسد، وعاطفة تتذبذب بين  و عقلٌ ـر اإلنسان من حيث هــة جوهــه الحواريــبلقاءات
 اإلثنين ألنها بطبيعتها متحركة متغيرة ال تثبت على حال.

ُ ي تــام: إنها العاطفة التـحس ُ عالم مثق من ــنزل الحقائـ ى أرض الواقع، وترفع ـلها إلــ
رة اإلنسانية بالنسبة ـار الدائــة بيكـل. إنها نقطـُـالجسد من ترابية تكوينه إلى عالم المث

داع.ــوالموسيقى واإلب نّ ــل الشعر والفــأله  

 ◌ٌ نه حفنةائه، وبهاء جمال تكوينه، من قال إجوني: إنه الجسد في مجد تناسق أعض
ل يوجد ـى.. هــه وأرقــل منــأكم ودٌ ـموج في الوجود دــل يوجــ.. همن تراب الواقع

د ــه مجــه! إنــفاعليته من فــي درةــق ــري تكوينه وأكثـف أدقُّ  ودٌ ـموجود ــفي الوج
وم ـل يـتجسد على أرض الواقع المحسوس. إسألوني أنا صاحب مسبح أرى ك الربّ 

 عن كثب، أرى ثدي الفتاة وهو يشرئبُّ ات األجساد، وأراقب تكاوين أعضائها ـمئ
ي روعة تدورها ــة فــدى السحاب، أرى األرداف الممتلئــداً يتحــناهمن طوقه 

ع متوثب، ـي إطاللة ربيــي تحاكي النرجس فــون النجالء التــوتكورها، أرى العي
ج ودالل وغابات من شجر الحور ـر المنسدل تتأرجح بغنــن الشعـأرى شالالت م

ال تغتفر. ◌ٌ تمايل في قوام كل حسناء. ال تنسبوا الجسد إلى التراب هذه خطيئةالم  

أن يكون  ر له الربّ دّ ــمقدس وإال كيف ق ◌ٌ انــا ال أشك أن الجسد كيــة: أنـعائش
من نوره. نفس العاقلة التي هي قبسٌ لل ◌ً وعاء  

 ً لنفس العاقلة. مقدس، ولكنه أكثر من وعاء ل ال أشك أن الجسد كيانٌ  سليمان: أنا أيضا
ن ـة، األمر الذي يسمح بتعبير النفس عــع النفس العاقلــبطبائعه مع طبائ ه متناغمٌ ــإن

 ذاتها من خالل جوارحه.

ه كهف الشيطان وينبوع الشهوات والنزوات ــون الجسد إذن بأنــماريان: ولماذا يصف
ى تورده التهلكة؟ــن عقل اإلنسان حتــالتي تفت  
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و الغزل. دوافعه في ـوم هـــر فموضوعنا اليـي التنظيــال نستطرد فا ــا: دعونـصوني
ول هذا وأنا على يقين أن كل ما ـ. أقنّ ـر والباطن وموقعه في عالم الشعر والفــالظاه

.تداولتم به في صلب موضوعنا  

ن القلب. ماذا ـن، كسويداء القلب مـن العيـن مـزل من الشعر كإنسان العيــام: الغـحس
لبس أثواب الجبابرة ب يُ ه التكسّ ــغايت زل! مدحٌ ــن الشعر إذا أسقطنا منه الغــم ىــيبق

ت بغية لميّ  مزيفٌ  هو مدحٌ  ن الدراهم. أم رثاءٌ ـزام صعاليك بغية حفنة مــاألبطال ألق
حرق على يُ  أنه بخورٌ  استدرار أموال أهله وليس بغية البكاء عليه. يكفي الغزل شرفاً 

ال.ــمذبح الجم  

ر من دخان الشهوات المحمومة التي ال تعرف ـينبعث منه الكثي ورٌ ــعائشة: ولكنه بخ
ا. ــأين حدودها لتقف عنده  

ً ــدها لكانت حقــحدودها لتقف عن ــوعرفت الشهوات أيــنسليمان: ل ، اطالً ـوليست ب ا
 ً ومضاددة.  مع قوانين الطبيعة وليست مخالفةً وانسجاما  

و أجمل وأكمل كيان أنتجته الطبيعة، ـل أن الجسد البشري هن يقوــاك مــا: هنـصوني
ري، أي أنه متساو في الطول والعرض عند ـالشكل الدائو يملك ــفمن حيث الشكل ه

ً ــري هــالشكل الدائ ن. وكلنا يعلم أنّ ــانفتاح الذراعي . أما من و أكمل األشكال هندسيا
ً ــا لم يقــحيث الوظائف فمن من كمبيوتر  اط الدماغ، وبأنه أكبر وأدقّ عن نش رأ أبحاثا
ذا ــى استيعاب المعلومات التي تستوعبها كل كمبيوترات هــعل في الكون، وأنه قادرٌ 

مدح و يستحق أن يُ ــون مصدر إعجاب فهــهذا الجسد أن يك ن حقّ ــون. ولهذا مــالك
ى اختالفها.ــثنى عليه بتكوينات أعضائه علويُ   

مختصة في عمليات التجميل أعتقد أنه لو أعطى كل إنسان جسده ماريان: أنا كطبيبة 
 ً ً  طعاما ً نظيف وهواءً  وشرابا  بغضّ  ةً ــل األجساد جميلــدون زيادة أو نقصان لكانت ك ا

وث ــه التلــل عليــل أن يدخــن طولها ولونها ووزنها. وذلك ألن الجسد قبــر عـالنظ
ه ــبطبيعت اسقٌ ــه متنــبطبيعت رٌ ــطاه جسدٌ و ــة هــوالفضالت بسبب مسلكياتنا الخاطئ

 والجمال برأيي ليس أكثر من تناسق وطهارة.
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ّ رأة أحببتها قلت لها: حبــالم قصيدةً  رةً ــام: كتبت مـحس ك طهارتي جمالك طهارتي. ـ
ن كياني وأعتقد ـة مل ذرّ ــل كنت أعيش هذا اإلحساس بكــول، بــي ما أقــوكنت أعن

ري.ــي وضميــي وقلبــصحته بعقل  

ً ــقنالحب والجمال وجعلتهما وكأنهما أ نــا: ولكنك بإحساسك هذا خلطت بيـصوني  وما
ن بعضهما.ــوليسا أقنومين مستقلين ع واحداً   

ي الهندسة والمنطق، هذا في ر من علمَ ـرف بأسرار التناسق أكثــسليمان: ال شيء أع
حدهم عرفوا التناسق في المشاعر الكبار وي األفكار. ولكن الشعراء ـاألشكال وذاك ف

ي في منزلة بين منزلتين. فهي تالمس حقائق العقل وال ترقى إليها، وتالمس ــالتي ه
ر الشعر ـذات أعتبــذا السبب بالــا لهــاياها. وربمـأسرار الهندسة دون أن تكتشف خب

ن المنطق والهندسة، وإلى أذهانهم من الفلسفة.ــرب إلى قلوب الناس مــأق  

ً  ام: ولكن أسرار الطهارة لم يعرفها أحدٌ ـحس  أكثر من الشعراء. أن تكون المرأة مالكا
ن تفقده شفافيته، أن يكون  كثفته الطبيعة دون أ، أن يكون جسدها نوراً مصفى جوهراً   

ا فتتلوى معه العواطف واألحاسيس، أن ـوى قّدهــر، أن يتلــشعرها شالل مسك وعنب
ً ــشامخدي يتحدى المحدود ـينهد الث ا على ــي الشمس رداءهــاه المطلق، أن تلقـباتج ا

 ً في حناياها  كتكون الترائب كمرآة مصقولة ترى صورت ، أنالوجه النقي فيتألق أنسا
ّ هكل ذلك يط ً ـ ً  عاقالً  درياً  ر اإلنسان من ترابيته ليجعل منه كوكبا ه ــيضيء ذات مؤنسا

 ويضيء محيطه.

قصائده المشحونة بالشبق  ن الطهارة ثم يقرأُ ــسمع كالم حسام يتكلم عن يــا: مـصوني
ول أن حسام هو إثنين في واحد بل ربما ــوس، يقـى حدود الهــالجنسي الذي يصل إل

ة.ــثالث  

ّ خلجات الطهارة ويعب ي أن يرصد الشاعر أدقّ ـعائشة: ليس المهم برأي ر عنها، ومن ـ
ً ــإنفعاالت الشبق ويعبر عنها. ب ناحية أخرى أدقّ  في رصده  ل المهم أن يكون صادقا

ر.ــو المعيار وليس أي شيء آخــا هــوتعبيره في كال الحالتين. الصدق هن  
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ر عنها ـّـي المشاعر التي يعبــن مشاعره فــزءاً مــرى القارئ جــماريان: المهم أن ي
هو التعبير  نّ ــار الفــأخالقيتها. فمعي دمــن أخالقيتها أو عــر عــر بغض النظــالشاع

ا أو عدم أحقيتها، ــر، وليس أحقيتهــذه المشاعــة هــوإنساني رــن المشاعــالصادق ع
دم إستقامتها.ــإستقامتها أو ع  

ى شاطئ مسبحي مئات األجساد العارية، وتأملت في تقاطيع جميع ــجوني: رأيت عل
ً ــدة حينــعلى ح األعضاء كلٌّ  ً وم ا ى عشرات الحسناوات ـ، وانجذبت إلجتمعين أحيانا

اإلنسان الذي يعيش أحاسيسه  ي أنّ ـدة، هــة واحــوعاشرت الكثيرات وخرجت بنتيج
ّ بصدق ويعب وعها ومهما ــمهما كان ن وأحاسيسه جميلةٌ  فاضلٌ  انٌ ـر عنها بصدق إنســ

 صادقاً  له أن يصنف إحساساً  حد يحقّ ل إني أقول أكثر من ذلك ، ال أكان تصنيفها. ب
ً ــإنساني .ا  

ًـ د تناسيتم جميعــسليمان: لق ز على سعيه ـى إهتمامات اإلنسان يجب أن تتركــأن أول ا
 عن وضع اإلنسان نصب عينيه أنه كائنٌ .لتحقيق إنسانيته بغية اكتساب هويته كإنسان

ي مع بديهيات المنطق ــاإلبداعي، وظيفته التماه رّ ــر الحـوالعقل وظيفته التفكي عاقلٌ 
ل البرهانية.ــوالحقائق الكلية والفضائ  

ه ـاغم أعضائــتناسقه وتن ة تضاريسه ودقــةـوي بروعــام: ولما كان الجسد األنثـحس
د هذا الجسد األنثوي ويقدم ال يرقى إليها الشك، كان من واجب المرء أن يمجّ  ةً ــحقيق

واإلنجذاب بكلمات ملونة ذات إيقاع موسيقي ر واإلعجاب ـله قرابين اإلحترام والتقدي
 ومعان إبداعية أطلقنا عليها إسم غزل.

ة تقرر يفكر وإرادة حرّ  له عقلٌ  وحسب إنها إنسانٌ  ن المرأة ليست جسداً ـسليمان: ولك
ّ يعب فصيحٌ  ولسانٌ  ع الجسد ـر وكل ذلك يجب أن يتناغم مـتنجذب أو تنف ر، وأحاسيسٌ ـ

هذا بال أرواح. أو أننا نحن رجال  الحسناوات عندنا أشباحٌ  ول أنــالمتناسق كي ال نق
 الشرق نتعامل مع النساء كدمى، كأشباح بال أرواح.

.فكأن القصيدة جماليةً  ، وال نمتلك ثقافةً شبقيةً  ي واقع األمر نمتلك ثقافةً ـجوني: نحن ف
لتهام جسد الغزلية عندنا غايتها إيقاظ غريزة الرجل وتحضيرها لعملية إثارة تنتهي با

ر الظروف للوصول إليه.ـال ذلك الجسد إذا لم تتوفــإمرأة أو بالتهام خي  
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ّ ي وصف أعضاء الجسد والتفنــن فـّ عائشة: هذا صحيح ألن التفن  راً ـي جعله مثيــن فـ
رأي الطرف اآلخر، بل دون اإلهتمام بهذا الرأي إني أعتبر ذلك منتهى ـدون األخذ ب

عندها من باب التهذيب واللطافة  ون اإلعجاب متبادالً ـعندما يكه ـالوقاحة، أنا أفهم أن
زل الرجل بجمال جسد صديقته ويصف جمال أعضائها ومدى ـوالذوق السليم أن يتغ
ى حواسه وأحاسيسه.ــتأثير ذلك الجمال عل  

ً ـا: ولكن التجاذب يجب أن يكـصوني ه يحصل دونما . أي أنّ وليس مصطنعاً  ون طبيعيا
ً ـوله. عندهقرار مسبق بحص ً  ا يكون صادقا ه خال من أالعيب التعمد.ــألن وإنسانيا  

رار المسبق.ــذ القــن بالتعمد وأخــماريان: لم أفهم ماذا تقصدي  

على  يظن أنه قادٌر مستكبراً  ل القوي المتمول مغروراً ـون الرجــما يك ا: عادةً ـصوني
له ومركز نفوذه. وبالتالي د ذلك في مركز عمإخضاع أي إنسان إلرادته. فهو قد تعوّ 

ل ــو يملك الوسائــره. وهــعلى إستمالة أي امرأة جميلة تثي ن له غروره أنه قادرٌ يزيّ 
ات تصل إلى آذان النساء عن إغراق ــن دعايــه مــه عنــه أزالمــا يبثــمنها م ،لذلك

ً ــا والترف األسطوري هنــصاحباته بالهداي د ـــوق ومتعمداً  ا يصبح التجاذب مصطنعا
ً ــيخرج عن كونه تجاذب ل حضارية.ــليصبح تجارة رقيق بوسائ ا  

ي واإلحساس الجنسي فهما موضوعان ـن اإلحساس الجمالــل بيــسليمان: يجب الفص
ّ ن بعضهما. وذلك ألن اإلحساس الجمالي يولــمستقالن ع د الخشوع ويوحي بالقداسة ـ

ارة والرغبة الملحة ــد اإلثــّ ا اإلحساس الجنسي يولن هللا. بينمــب اإلنسان مرّ ـالتي تق
 بإشباع الشهوات المحمومة.

و لذة اللذات وغاية ــن يعتبرون التواصل مع هللا هــللناس الذي مقنعٌ  عائشة: هذا كالمٌ 
د ـو يزيــول أبــره كما كان يقــه وال يطلب لغيــه الشيء الذي يطلب لذاتــالغايات ألن

يزنون عالقتهم با^ بميزان الربح والخسارة فهذا الكالم اس الذين ــلنالبسطامي. أما ا
ً  يصبح تنظيراً  إلى الواقع بصلة. ال يمتّ  مثاليا  

ل في تكبير الثدي أو ـعمليات تجمي نَّ ــي أجريت لهــن خالل النساء اللواتــماريان: م
رائب. كنت أرى أن ـق والتـل العنـي إنتفاخ األرداف وتكورها وفي صقــتصغيره وف
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ارة وجذب الرجال وليس الحرص على التناسق ــمن اإلث دٌ ــي مزيــه ة عندهنّ ــالغاي
ة كما يسميها ــللنفس العاقل ون آلةً ــبأن يك راً ــن أعضاء الجسد ليغدو جديــوالتناغم بي

 سليمان.

قتنيات والجاه و زهد اإلنسان بالملذات والمــون بلغة المثاليات. فلــام: كلكم تتحدثـحس
ً◌ اــر الناس اندفاعــن خالل معارفي أعلم أن أكثــى العمل. فأنا مــلفقد دافعه إل

ً ـللعم على الملذات وإستعراضات الجاه هذه هي سنّة  ل واإلنتاج هم أكثر الناس إنفاقا
 الحياة.

 وذ والجاه والترؤس هو سمة مشتركة بينـى الملذات والنفــا: ولكن اإلندفاع إلـصوني
 سل أن يرأــن أجـرى كيف تتقاتل الحيوانات حتى الموت مــاإلنسان والحيوان. أال ت

 كل منها قطيعه، وينفرد وحده بممارسة الجنس مع إناث ذلك القطيع.

ً ــجوني: والرج م يحاولون مضاجعة أكبر ـون ذلك فهم بأموالهم ونفوذهــيفعل ال أيضا
ى ــا دعوتهم إلــلتهم. ولكنك إذا مرور فحوــلغ ◌ً ن النساء إرضاءً ــقدر ممكن م

وا على ن كرامة مظلوم إزوّروا وارتدّ ــاع عـــم أو دفــة يتيــة مسكين أو معونــإغاث
ور النساء ـاء ظهــي امتطــة فقط فــد حصروا الرجولـــأعقابهم خاسئين وكأنهم ق

 كما يمتطي الراعي ظهر حماره.

ظهور أبناء شعبه، وكما يمتطي  دّ ـاكم المستبول كما يمتطي الحــسليمان: ولماذا ال تق
ه وموظفيه، وكما يمتطي الكاتب المأجور لمراكز القوى ـل األعمال ظهور عمالــرج

ه.ــته وخسّ ــعفن ظهور الكلمات فيحمـّلها كلَّ   

ة شقيقتان يجري في أعراقهما ـال والعدالــالجم لكالم أنَّ ذا اــن هــف ما: أستشّ ـصوني
واء.ــويتنفسان نفس الهدم ــنفس ال  

ان ــة. فإذا كــل وأمهما العاطفــن بعض، أبوهما العقــة بعضها مــسليمان: إنهما ذري
بين  ة هي تناسقٌ ـفهكذا العدال وشفافيةٌ  وبباطنه طهارةٌ  وتناغمٌ  ال بظاهره تناسقٌ ــالجم

الحاكم بأبناء في عالقة  بين السلطات فيه، وشفافيةٌ  ه، وتناغمٌ ــشرائح المجتمع وطبقات
ي ألعجب من شعراء الغزل الذين تفننوا في تصوير تناسق أعضاء جسد ـه. وإنـشعب
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جسد المجتمع. وكيف لم يتحولوا  ى ضرورة تناسق أعضاءــالمرأة كيف لم يفطنوا إل
د الحرية والعدالة والسيادة وتحقيق اإلنسان لكرامته اإلنسانية.ـشعراء يغنون مج إلى  

ي أنه عاش في كنف الخلفاء واألمراء والسالطين ال في ـالشعر العربام: مصيبة ـحس
ترعاهم من جهة ليغنوا  ر لم يكن للشعراء جماهيرٌ ـر الشعب. بمعنى آخــكنف جماهي

وا ألم مصائبها وويالتها.ــد بطوالتها وحرياتها أو يغنــمج  

ّ ن يعبــر العربي لم يكــالشاع ذا يعني أنَّ ــا: هـصوني ة وجدانية صادقة ــربر عن تجــ
نعمته ليستأثر بعطائه. يَّ ــّل همه أن يرضي ولــوعميقة وإنسانية بل كان ج  

ّ ادرة كان يعبــي حاالت نــام: ربما فـحس ن تلك التجربة كما حصل مع المتنبي ــر عــ
 يمدح سيف الدولة. ي باطن األمر كان يفتخر بنفسه والـالمتنبي ف وسيف الدولة. ألنَّ 

ن أجمل ما ـل األعلى وكانت مقدماته الغزلية مــه صورة اإلنسان المثم لنفسكان يرس
زل.ــن غــل في األدب العربي مــقي  

ّ الكت ن ذلك أنَّ ـعائشة: أفهم م  اب والشعراء العرب مساكين ألنهم ال يملكون جمهوراً ـ
يستطيع  ى مرتبة القاريء الناقد الذيــالجمهور العربي لم يصل بعد إل يرعاهم أو أنَّ 

ّ أن يمي ز بين النحاس والذهب.ــ  

ّ سليمان: ال شيء ينقذ كت نا من اإلرتهان لمراكز القوى إال وجود جمهور ابنا وشعراءـ
ن عقالها ـر الكلمة من أصحاب مراكز القوى. عندها تتحرّ ــيرعى الشعراء بالنيابة ع
ف.ـّ ذ ألف سنة ونيــه منــالذي ما فتئت مربوطة ب  

شتراها من أو جارية جميلة في بالط السلطان إل كدمية عامَ المرأة تُ  ماريان: وال تعود
ي أي شيء ــا وأثدائها وليس فـا وأردافهـتهي ساقيها وصرّ ــق فقيمتها فــأسواق الرقي

ر.ــآخ  

ار ـواركم. ماذا أثــاق حــسي الً ــيقطع عليكم قلي ؤاالً ـي أسأل حسام ســـا: دعونـصوني
ً ــي حتى اعتبرتزل المتنبــإعجابك في غ ؟ه خارقا  
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ً ــام: إذا كنت تتوقعين وصفـحس  بُ ة فأنا سأخيّ ــوراء والترائب المصقولـون الحــللعي ا
ّ ظن : سن حبيبته قائالً زل به المتنبي برأيي المتواضع عندما وصف حُ ــك، أجمل ما تغـ
في  سن الذي بلغ في تطوره مرتبة الكمالسن في حركاتها. هذا الحُ اهى سكون الحُ ـتن

ال انتظامها ـلكمال جم انتظام الحركة وتناغمها مع ذاتها ومع محيطها فجعلها تطمئنُّ 
في جمال  ه أعظم ما قاله شاعرٌ ـي ليست كذلك. لعمري إنـوه ونٌ ــدو وكأنها سكــوتب
رأة.ــالم  

نتذوقه بعقلنا وضميرنا  جمالٌ  ،زل الراقي الذي يالمس القداسةــو الغــهذا هسليمان: 
ملكات إنسانيتنا.وأعلى   

و من العصر الجاهلي ــمريء القيس وهــد اي الجمالي عنــعائشة: وماذا فعلت بالرق
ال:ــعندما ق  

اــوي تضوع ريحهــإذا التفتت نح   

لــا جاءت بريـّا القرنفــم الصبـنسي   

 

ً  ذا غزالً ــه أنّ  ي: ال شكّ ـجون رأة.ــيختزن طهارة جسد الم راقيا  

و برسم التسويق. ــة عصر اإلستهالك فكل شيء هــوم ثقافــنعيش الين ــماريان: نح
ار ــّ ي هم بمجملهم سماسرة األرض والعرض وتجــر الغزلــن يستهلكون الشعــوالذي

ن يطلبون ـي وهم الذيـاد المطاعم والمالهن فهم روّ ــالممنوعات والمغتربين المغامري
رق ويلتهمون اللحم النيء ويرقصون على ـون العــم يشربــغرائزهم وهــر يثي غزالً 

ة هوى أو زوجة تتشبه بمسلكياتها ــن أحضان بائعــول لينهوا سهرتهم بيــرع الطبــق
ي البضاعة التي ترضي زوجها أو عشيقها.ــوى ألن هذه هــاله ةببائع  

اللغة وم ليسوا المثقفين العارفين بجماليات ــر اليــالشع فمستهلكوذا صحيح ـام: هـحس
أصدقاء الكاس والطاس والطبل والمزمار.  نل هم كما قالت مارياـوأسرار بالغتها ب

ي برامج ـراء اصبحوا مقدمــبعض الشع ، حتى أنَّ ن بضاعتهمــوالشعراء يبيعونهم م
ارة.ــن اإلثــد مــي لمزيــنكات ماجنة تسبق وصالت األغان  
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ً  الغـزل ول أنّ ـا أن نقــلن قُّ ــا: هل يحـصوني بجمال اآللهة ولذلك  في بداياته كان تغنيا
ر من الترانيم القدسية التي يرندح بها الكهان في الهياكل أمام تماثيل آلهات ــكان يعتب

الها صبايا من ـم أخذت الشعوب تنتخب آلهات حبها وجمـالحب والجمال والخصب. ث
ً ــدها أصبح الغـبني البشر عن  ني تحولن بيــالعذراوات اللواتا ـلتلك الصباي زل مديحا

من الواجبات الدينية واإلجتماعية. ليلة وضحاها إلى آلهة وأصبح تقديس أجسادهنّ   

وروبا صوروا القديسات شبه ــي أرسامي عصر النهضة ف ماريان: أال تالحظون أنّ 
داء واألفخاذ كمظهر من مظاهر الجمال المقدس ـري األثــعاريات وتعمدوا إظهار ع

ن مظاهر اإلثارة الجنسية.ــكمظهر موليس   

و يصف كل عضو من أعضاء خليلته بيضة الخدر ـمرؤ القيس وهــن إام: ألم يكـحس
ً ــال تيمنــة الحب والجمــيقصد أن يرسم للعرب بالكلمات صورة إلله ن ــم مــبغيره ا

 الشعوب.

تروت.جوني: تريد أن تضع بيضة الخدر في نفس المقام مع أفروديت وإيزيس وعش  

ى ــدر علــل أفروديت وإيزيس وعشتروت وبقيت بيضة الخــصونيا: ألم تتشوه تماثي
زل بأوصافها ومحاسنها.ــجالل جمالها قبلة كل شعراء الغ  

ً ــنال الميالد كــا قبــشعوب م د أنّ ــسليمان: أعتق ً  وا أكثر نضجا من شعوب ما  إنسانيا
ن هناك ـن هناك قوميات شوفينية، لم يكـده. لم يكن هناك عنصريات فاشية، لم يكــبع

والباطل قوانين الطبيعة ومنطق  قّ ـأنظمة بوليسية، كان مقياس الفضيلة والرذيلة، الح
ة ـن الحرام والحالل والرغبــة الخوف مــن تصرفاتهم تقف تحت مظلــل، لم تكــالعق

يالد بأثينا ما بعده، أن يقارن أثينا قبل الم بالجنة أو الرهبة من جهنم. هل يستطيع أحدٌ 
ل الميالد بإسكندرية ما بعده، بيروت ـا بعده، إسكندرية قبـل الميالد بروما مــروما قب

ده.ــل الميالد ببيروت ما بعــقب  

ا. كانت ـة آلهتهــة آلهتها وللحكمــة كان للجمال آلهته وللعدالــي تلك األزمنــام: فـحس
أكثر بطبائعه ة وخشوع. كان اإلنسان ــوشفافي ال بقدسيةــل مع الجمــالجماهير تتعام

تناقض أو  زة مثلث متساوي األضالع ال يوجد أيّ ـة والغريــل والعاطفــ، فالعقتوازناً 
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ر أخالقية إذا ما اعتبرنا األخالق مروءة ــن زواياه. كان الناس أكثــصراع أضداد بي
 وفروسية ورجولة وكرم وشجاعة وحكمة.

وا المدن ــم، وبنــى الشرق فنشروا فلسفتهم وعلمهم ومنطقهــاليونان إلى ــا: أتـصوني
ان فنشروا سالمهم ــى الرومــوالمدارس فتفاعلت الثقافات وتزاوجت الحضارات.وأت

ا استقبلت ــروم ى أنّ ــوب حتــالشعرهم الليبرالي وعدالتهم فانصهرت ــق وفكــالعمي
روت مترادفة مع مدارس روما وأفروديت ــس بيدارــا وكانت مــن بالدنــم رةً ــأباط

 متضامنة مع عشتروت وجوبيتير مع أدونيس.

د الغوغاء آنذاك. كان للشعوب حكماؤها ـي يـن القرارات المصيرية فـم تكــماريان: ل
ون.ــوللعدالة فالسفتها وللجمال شعراؤه الحقيقي  

 غزليةً  د فينا أن يقدم مقطوعةً ــن كل واحــ، لماذا ال نطلب مداً ـد ذهبتم بعيــعائشة: لق
ذا.ــا هــننهي بها حوارن  

ن ــلنساء يتغزلا د علىوّ ــم نتعــون بنساء ولــال يتغزلــا أن نسمع لرجــدنام: تعوّ ـحس
 برجال.

ن قال لك أننا سنتغزل برجال فقد نتغزل بآلهة ـصونيا: عش رجباً ترى عجباً ولكن م
دأ.ــولكن بمن نب  

 ً م ــور الحكيــل الوقــسليمان الرج ا ألتعجب كيف أنّ ــبالرجال وإني هن ماريان: طبعا
زل.ــعلى التغ سيكون قادراً   

ا متأكدة أنه سيتغزل بأفروديت وليس بواحدة من بنات ـصونيا: إذن فليبدأ سليمان وأن
 البشر.

واي الذي هوى من عليائك، وبعزة ذلي ـزة هــسليمان: حبيبتي وموالتي المعبودة. بع
فسمت ودخلت عالم  ةً ــوصباب ةً ـّـي تمرغت رقـدود التــوى، وبهذه الخـذا الهــي هــف

 ار التي جعلتها برداً ـار أنوثتك المقدسة تلك النـن نــم ذوةً ــهبيني جة. حبيبتي ــاللطاف
 ً ي.ــي قلبــف وسالما  
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في أفقه ه يا حبيبتي ألحاسيس قلبي الراعف كلما ذكر إسمك الذاكرون، فكم لمعت ـإي
يت انتشت بذكراك وروّ  ـود الَوجد، وكم روضة بهذا القلببروق النشوة وقصفت رع

 خمائلها بسحائب الشوق اليك، وفاحت نسائم عطرها بأعراف أزهار حنينها.

التي  ني وكم أقصاني وأدناني. أنتك يا حبيبتي فكم أضلني وهداـذا الجمال بــه هـّ للف
 ً التي  جمالك لطلب ما لم أدركه بعد. أنت أدركت منمن لذة ما  أشعلت في قلبي شوقا

بقلبي وإال  ةً ــي وإال صعق، ورحمــبعقل رحمةً  ،هــن جمالها جميع حجبــلم تكشف ع
ال يصلح لشيء. التهب وغدا رماداً   

ً  ي.. من نعمك عليَّ ـحبيبت ، ألن أن أقمت قلبي على حبك وعلى ما لم أستطع له إعالنا
ّ ر يتولــآخ اها وبعضٌ ــمنه يتن شأن، بعضٌ  يــو فــوم هـجمالك كل ي د. أنقذوني أيها ـ

ً ـاه الحبيب مــل سمعتم بعاشق كلما سقــاألصدقاء.. ه إليه  ن رضاب شفتيه زاده شوقا
رح يشرب وما برح يظمأ وما برح ــو ما بــفازداد ظمأ، وكلما ازداد ظمأ شرب. وه

.يزداد شوقاً   

ً ــي: لم أسمع فـجون ى وأسمى مع أني لم أفهم نصف ما قلت على ـرقأ ي حياتي كالما
ل ولكني تذوقته بحاستي السادسة.ــاألق  

ا قالت صونيا من ــي وال تتغزل وصاحبتك كمــا صديقنا سليمان تناجــعائشة: أنت ي
ً ــبنات جب ً  ل األولمب وليست من بنات والدنا آدم. والسبك اللغوي كان فخما ال  وملكيا

 ملءَ ول: أنام ــو يقــي وهـة الشعب بصلة وكأنك تشبهت بالمتنبــة عامــى لغــإل يمتُّ 
زل بلغة الشوارد لتدهشنا كي ال نقول ــن شواردها. فهل طاب لك أن تتغــي عــجفون

ا!ــلتستعلي علين  

وال جان. فأن  م يعطة إنسٌ ــالقبلة ما ل نّ ــا صديقنا سليمان أعطيت فــماريان: أراك ي
ّ إليه وزيادة الشوق تول الحبيب فتزداد شوقاً ن رضاب شفتي ــتشرب م ادة الظمأ ـد زيـ

ن جديد وكل ذلك إلى ما ال نهاية هذا لعمري ـأ تتطلب بدورها الشرب مـوزيادة الظم
ذة القبلة.ــن لــأعجب ما سمعته ع  
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ال الذي لم يكشف كل الحجب عن جوهر ذاته كي ال ينصعق عقل ـا: هذا الجمـصوني
ذة ـمن ل ي قلب المحبّ ــوتشرد حواسه. وهذا الشوق المشتعل ف الحبيب ويحترق قلبه

في الهوى آه ليت هذا  ما أدرك من جمال محبوبه لطلب ما لم يدركه بعد. وعزة الذلّ 
ّ الهوى موج ى سعد حظها.ـلواحدة من بنات البشر لكنت أغبطها عل هٌ ـ  

ذلك تحت يخفي  من لحم ودم ولكنه رأةً ـون صاحبة سليمان امــس أن تكام: أتوجّ ـحس
ن الفارض.ــزل الصوفي كما كان يفعل إبــجبة الغ  

اآلن دور حسام. ،اــع السير في سياقنــا نتابــجوني: دعون  

 ه وزنٌ ة فقط. إنّ ــة صادقــمبتكرة وصور إبداعية وتجرب يانـزل ليس معــام: الغـحس
وموسيقى داخلية تنبعث من تآلف الحروف داخل الكلمة وتآلف الكلمات داخل  وإيقاعٌ 

ً  ول شعراً ــالعبارة ولذا سأكلمكم بلغة اإليقاع والتآلف وأق ّ مقف موزونا ى.ـ  

يـــي قبلــــي عانقينــعابثين اـوم لهـي يـا إن قلت فــراعه   

زلزلي جموداً  يَّ ــي فــحرك ًـ ــي لهبــار بقلبـــدي النــأوق  ا  

لـك ثياب الخجــي عنــمزق ًـ ي فرحـوق شفاهــأسقطي ف  ا  

 حرري اإلحساس من محبسه أخرجي من عتم ذاك المعقل

وق العللـري المعلول فــفج يـدي ال تستحـا فتاتي عربــي   

لــاء الطلــن بكــي مــأنقذين ي أصنامهــد فــري التقليــدم   

يـــأن تعتدلـسن بدل الحُ ــيع اـسن فمي ثورة الحُ ــبادري ف   

رام األولـــل الغـــاليـــألض تــــي هفــأشواق ذنب أنَّ  أيُّ    

لــل بسيف الخبــل العقـــأقت يـــــي لهفتــي فــذنب أنن أيُّ    

  

ة المرأة الشرقية التي حبسوها في بيت الحريم منذ ألف سنة ا أفهم وضعيّ ــا: أنـصوني
ود وتستعيد هويتها ـورة لتعــرد والثــى التمــرأة علــذه المــف. وأفهم تحريض هـّ وني

الهوية اإلنسانية  ال هذا الشرق ونسائه أن يظنوا أنَّ ـاف على رجــاإلنسانية ولكني أخ
في مسلكيته. ما نحتاج إليه  غربيٌّ  متحررٌ  ي تفكيره وجسدٌ ـف يٌّ ـسلف محافظٌ  لٌ ــهي عق

 معتدلٌ  وقورٌ  من تفكيره وجسدٌ  على كل القيود التي تحدُّ  ثائرٌ  متحررٌ  و عقلٌ ـوم هــالي
ة.ــي إقباله على عصر تسويق الملذات الماديــف  
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ً ـي تفجيره للمعلوالت فــدع فـسليمان: ولكن حسام أب  وق عللها. وال أظنه كان خسيسا
 ى الملذات بجموح ناقةـي دعوته لفتاته بأن تخلع عن وجهها برقع الحياء وتبادر إلــف

ً ـة فعصحراوية. إنها ردّ  في وعيه  ل صادقة لكبت مزمن. وإذا كان حسام ليس مكبوتا
 ً إنه يعبر عن ال وعي الجماعة.  في ال وعيه، أو لنقلفهذا ال يعني أنه ليس مكبوتا  

وس ــام بالهــن قفص اإلتهــن تستطيعوا انتشاله مــن حسام فلــعائشة: مهما دافعتم ع
 الجنسي.

اآلن دور عائشة. ،ا نتابع ما بدأناهــكم دعونجوني: با^ علي  

.ال أوالً ــا الرجــد قلنــعائشة: لق  

إلى الجموح فملذاتي أمارسها  أعيش الشعر وال أكتبه. لست مضطراً  جوني: أنا رجلٌ 
حرج فأنا لم  ن وردة إلى وردة، ال أرى في ذلك أيّ ـبهدوء وطمأنينة، أنتقل كالبلبل م

 ثقيالً  ل أوالده حمالً ـال حمّ ــي ال يقـام زوجتي ولم أنجب كـأم أتزوج ألكون مسؤوالً 
ا أتلذذ بمساعدة الفقراء والتبرع ـي أعيش قناعاتي فأنـن. إنـام اآلخريــيخجلون منه أم

ًـ ذذ أيضـل واليتامى. وأتلـون لألرامــد العــمديللمنح المدرسية و بصحبة الحسناوات  ا
جوههن وأتلذذ بمعاقرة الخمرة والرحالت البعيدة اء عن وــع الحيـن برقـي خلعـاللوات

ي بعض األحيان. واآلن دور عائشة.ــوأرسم بعض أحاسيسي ف  

ي مجلة نسائية وأقابل كل يوم عشرات النساء اللواتي ــل فــأعمة ـا صحفيــعائشة: أن
 ل أنَّ ـل المتواصــول المناسبة. علمني هذا العمــة إيجاد الحلــبغي يعرضن مشكالتهنَّ 

وف كما تعلمون يضيع منطق العقل ــة باستمرار ومع الخـة امرأة خائفـالمرأة الشرقي
ة تخبط في عالقاتها مع الرجال خبط ـة الخائفـرأة الشرقيــان. ولذلك المــدأ التوهـويب

تجمح ومرات تزهد، وفي كل الحاالت  رةً ـتتصوف، م د وساعةً ــتعرب عشواء، ساعةً 
رأة الشرقية لم تنضج بعد ـالمن عندانياتها.ـينبع م وليست فعالً ل ــات فعتصرفاتها ردّ 

رار ــلب إال اإلستقــها ال تطـــالحبيب، إنــزل بــة الحب والتغــى مرحلــول إلــللوص
 ن القبيلة والعشيرة والعائلة، ومرةً ـباسم قواني رةً ـر.. مــر متوفــة، وهذا غيـوالطمأنين

ستقرار زل إال باإلال تتغرأة الشرقية ــالم ،ا وأعرافهاــهــة وتقاليدباسم طقوس الطائف
ًـ د حينــي.. قد تعربـوالطمأنينة صدقون ولكن هذا كله شواذ القاعدة في  وتتهتك أحياناً  ا
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المستقل المسؤول  ال تملك القرار الحرّ  مستضعفةٌ  دة. إنها مسكينةٌ ـحياتها وليس القاع
ة إنسانية صادقة وعميقة.ـون غزلها تجربــزل بالحبيب ويكــفكيف تريدونها أن تتغ  

ان.ــق، اآلن دور ماريــّـد أن نعلــجوني:ال نري  

طلب منها أن تفعله، وتقول رأة الشرقية كما لمحت لذلك عائشة تفعل ما يُ ـماريان: الم
ر عن ذاتها ولهذا هي غير ي كال الحالتين ال تعبّ ــي فــه. وهــذ لآلخرين سماعــما يل

ً ــول رأيـــا دعوني أقــصادقة. هن ً ــأعتق ا .د صحته وإن كان قاسيا  

ر صادقة بحكم ـرأة الشرقية غيــر شريف المــغي و إنسانٌ ــر صادق هــكل إنسان غي
ون شريفة حتى لو صانت جسدها. لقد ـها فكيف تكـن ذاتــر عــّ الضرورة فهي ال تعب

سمحت لآلخرين أن يستبيحوا عقلها وروحها وضميرها فماذا بقي منها لكي تصونه؟ 
كان أم امرأة إال إذا  ألي شخص أن يتغزل بالحبيب رجالً  ا أقول أنه ال يحقّ ـن هنــم

 ً ً يملك القرار الممستقل. وهذا ال يتوفر في الشرق وخصوص الً ـعاق حراً  كان شخصا  ا
األنظمة الديكتاتورية التي تصادر الحريات والعقول ال يتوفر  ي ظلّ ـللنساء. وكذلك ف

 ً ي ــفس المعانــي مجملهم يرددون نــرون الشعراء فــ. لهذا السبب أنتم تللرجال أيضا
بالحبيب  ي سأسمعكم غزالً ــوف. ولكن بالنسبة لــة كمن يعلك الصــور القديمــوالص

ه ـاء ال يعترفون إال بما يقصونــاألطب ولوا أنّ ـكي ال تق أكتب شعراً ي ــوسأفاجئكم بأن
    بمقصهم.

  

 هل أنت من جنس البشر

رــــــللنظ مٌ ـــأم أنت وه  

درــا إبن القـــاك يـــشفت  

رــــر ينهمـــالل خمـــش  

رــام الوتـــق أنغـــأم شب  

رــــعتصاء ورد يُ ـــأم م  

كــــــــال عرفت بأنـــه  

ود إلى خطرــيق رٌ خطـــ  

ىــــي بالمرتجـــأغويتن  
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رـــي بالمنتظــــأغريتن  

اــلي منهم ةٌ ــل قبلـــه  

رــري ينصهــتجعل ثغ  

يـــــي أحرقتنــــألهبتن  

ررـذف بالشــفالقلب يق  

 

ر.ــي بالمنتظــى أغريتنــي بالمرتجــسليمان: أغويتن  

ل ــول المشاكــي وحــرق فـى، فكانت أرجلهم تغـأغواهم المرتجاء المعمورة ــأبن كلّ 
ّ ة، وخياالتهم تحلــالمعيشية واألمني من  ى وتبني لهم قصوراً ــواء المرتجــي أجــق فــ
رد وتغص ـن والغلمان المــور العيــول فيها الحــرد، تتجــوت والزمــالمرجان والياق
ذا ر، هـراهم المنتظــاء المعمورة أغــأبن لّ ن رأت وال أذن سمعت. وكــبملذات ال عي

ّ ال يتغي ي جوهره واحداً المنتظر الذي تعددت أسماؤه وبقـ ر.ــ  

 حسـام: هذا يذكرنــي بعبــارة للشاعر سعيـد عقــل يقــول فيها: 

 أجمــل مــن عينيك حبــي لعينيــك.

والعدالــة والكرامــة والمساواة، عائشة: منــذ آالف السنين والنــاس تنتظــر الحريــة 
 وأظني سينتظرون آالف السنوات األخرى.

جوني: هذا ألنَّ الحريــة والعدالــة والكرامــة والمساواة نحـن نصنعها بأيدينا إذا آمنا 
بمصداقية طروحاتنـا وناضلنــا مــن أجــل تحقيــق ذلك بكل مـا نملك من قوى عقلية 

 وماديــة.

صونيــا تنهي حوارنــا هذا فهي البدايـة وهـي النهايـة.ماريان: دعوا   

صونيا: مرةً كتبت في دفتر مذكراتي، وكان ذلك قبـل عشرين سنة ونيّف، خاطرتين 
 كانتا ثمرة عالقة رومنطيقية شفافة قلت في االولى:

 عيناك أنزلت علــى قلبي غيث الراحــة واإلطمئنان. 
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 وفي الثانية:

عــد الحب مداركهم وفــرش باألحالم مسالكهم فنعمـوا بحبهم وال لهفي علــى الذين أب
 زالوا بهـذا الحب يتنعمون. 
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