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ام الصمود ـراء ال تستطيع األوهــرب داحس والغبــلنا وأوهامنا حوـــصونيا: بين عق
ي ــ، ولكن الشعوب التي والعقل النقديالمنطقل ــطويالً إذا توجهت نحوها أنوار العق

ات السنوات ماذا عساها تفعل ــمستبدة تعاقبت عليها منذ مئ سلطاتٍ ولها ـدرت عقصا
ة ــواطر واألوهام، والتمادي في ذلك حتى تصل الى مرتبـغير الهروب الى عالم الخ

وع من التحشيش.ــالتحشيش الخيالي، وتتلذذ اإلدمان على هذا الن  

جدلية دائمة بين ما هو  ي مزيٌج من العقل والوهم، إنهاــاة اإلنسان هــسليمان: إّن حي
و غيبي، بين ما هو ديني وما هو ـو واقعي وما هــو وهمي، بين ما هــعقالني وما ه

 دنيوي.

رف والفساد ذخ والتـــي السلطات السياسية الذي يسببه البــراء فــجورجيت: إّن اإلهت
ي ى بؤس إقتصادـؤدي بالضرورة الــادة الشخص، يــوالمحسوبيات واإلستزالم وعب

اس البسطاء الى التعلق بأوهام خيالية تجعلهم يبنون قصوراً من ــوإجتماعي، يدفع الن
اب من ملذات الحياة الدنيا من ــذّ وطــوهر، والمملوء بكل ما لــالذهب المرصع بالج

اء والغنج والدالل واإلغراء، ـرقص والغنــزف والــّن العــنساء مطهرات كالدمى يتق
اء. إنهم ــداع وال إغفــورها اإلنتعاش والنشوة فال صــخم بكؤوسان يدورون ــوغلم

وائد العامرة، ويعاشرون النساء ـز األسود ويحلمون بالمــون الخبــالبسطاء الذين يأكل
الحافيات األقدام الممسوحات األثداء المتشققات الشفاه ويحلمون بالجواري العين التي 

أشجار النخيل.تحاكي عيونهن زهور النرجس وقاماتهن   

ره الحتمي الفساد ثم ـرد مصيــوهره اإلستبداد وسلطة الفــحسـام: كل نظام سياسي ج
اإلهتراء، فالحقيقة لم تكن يوماً من األيام فردية بل هي مناخ ونتاج له طابع جماعي، 
والبطولة أيضاً ال تكون فردية، وهي ال تنمو وتؤتي ثمارها إال بعد خروج الناس من 

بقائهم بعيداً عن أحابيل المتالعبين بالعقول.الباطل و  

ل ال توحي للمستمع إال بالخطايا التي ال يفتأ أصحاب األمر ــمــاري: ولكن كلمة باط
ستعراضات ي تنافس إر، يقدمون لها اإلستعراضات التــبالمعروف والنهي عن المنك

لترهيب.راء، هناك عبر الترغيب وهنا عبر اــاس في أساليب اإلغــالس فيغ  
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ذب هو إغتصاب فرح الحياة ــذب، ورأس الكــو الكــي هــاطل برأيــمنيــر: رأس الب
ول ببعضها وكذلك قدح العواطف ـدح العقــاور وقــاعل والتحــاح والتفــوبهجة اإلنفت
 واألحاسيس؟

ي قفص األوامر والنواهي، ثم أعطوا ــوه فــربي، سجنــميرفت: مسكين اإلنسان الع 
ل األرض كرماً خالصاً ـصفة القداسة وجعلوه شيئاً أنعمت فيه السماء على أه القفص

رء عن خيرات الدنيا ــه أقصى درجات الكرم أن يتخلى المــور، إنــأو شك دون منـّةٍ 
وجمالياتها وملذاتها من أجل الحصول على ملذات اآلخرة التي ال عين رأت وال أذن 

ام الذين ــن الحكــرم مــى درجات الكــه أقصــر، إنــر على قلب بشــسمعت وال خط
ركات األرضية لكي يطهروا رعاياهم من شؤون الحياة ــيصادرون كل الخيرات والب

وج فردوس اآلخرة بلطافة الظل ــالعرضية، ليتصفى جوهرهم اإلنساني ويستحقوا ول
ام.ــأو بلطافة األوه  

ل ـو العقــه هــور ذاتــن نــم ه بقبٍس وقاتـــن جميع مخلــصونيـا: خّص هللا اإلنسان م
ي المسؤولية، أي ــرية، ليجعل منه شريكاً في الخلق واإلبداع، وكذلك شريكاً فــوالح

ن جهة والجمود والتصنم من جهة أخرى، ـن العبث مــليجعل منه كائناً غائياً بعيداً ع
طقه ورفض قوانينه ر من منـه ونفــه، شّك بقدرة عقلــن عقلــن اإلنسان خاف مــولك

 السببية.

سليمان: منذ البدء واإلنسان يستلذ الكثافة وينفر من اللطافة يستلذ أن يكون إبن الطين 
ور، يستلذ الرطوبة واللزوجة والعفوية ويكره طهارة ـالالزب ويكره أن يكون إبن الن

ن الصعود، ــل مــوط أسهــي ذلك أّن الهبــور، قد يكون السبب فــوهج النــار وتــالن
ن اإلرتفاع، إنه مخلوٌق عجيب يكره عقله الذي يجذبه الى األعلى ـواإلنسفال أسهل م

 ويعشق غرائزه التي تشده الى األسفل، يكره القوانين السببية ويستلذ أوهام الفوضى.

انون ـات القــاء مجتمعــالء وأسسوا لبنــى بعض العقــجورجيت: ألهذا السبب كلما أت
والعدالة في تداول السلطة وتوزيع اإلنتاج، وتكريس حّق كل إنسان في العلم والنظام 

اء، أتى بعدهم فيٌض من الرجال الذين يزرعون في نفوس ـل والتطور واإلرتقــوالعم
ود الى إغتصاب ـار التي تقــرة شعب هللا المختــرين اإلستعالء واإلستكبار وفكــاآلخ
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وة ــادها، ثم تعميم فلسفة القــرتهانها وإستعبى وإــررات الشعوب األخــات وخيــحري
ال.ــواإلستئثار بالسلطة والم  

ن دموع ودماء وجوع وتشرد وإذالل ثمن أوهام ـحسـام: يا إلهي كم دفعت البشرية م
 قّ ــار التي أعطت البعض الحــرة شعب هللا المختــال تستند الى أي حقيقة يقينية، ففك

الع أشجارهم ومزج دم ــقتــالهم وسبي نسائهم وإل رجــن وقتريــاح بالد اآلخــجتيبإ
ن األوهام التي فعلت ما لم تفعله الحقائق، وفكرة العرق ــرجالهم بدم كالبهم أليست م

وقة على حضارة، إنه تاريخ من األوهام التي ـرق، والحضارة المتفــالمتفوق على ع
سلك.أنتجت التوحش والبربرية والعنف في التفكير والم  

ر وهم دفعت البشرية ثمنه بحراً من الدماء وال تزال هو وهم الدين الذي ـمــاري: أكب
اعه أنهم أشرف األمم، فهم وحدهم على حّق وكل الجميع على خطأ، وهم ــيُفــَرز أتب

ار جهنم، وهم وحدهم أحباب هللا وتحت ـة والجميع الى نــوحدهم من سيحظون بالجن
هللا وتحت رعاية الشيطان.رعايته والجميع أعداء   

ون الديانات اإلبراهيمية كلها سماوية وجدت لتبني عالقات صحيحة ــمنيــر: كيف تك
سمت الى ــه اإلنسان، وكلها إنقان وأخيـان ونفسه واإلنسـه واإلنســان وربّ ــبين اإلنس

ويصارع ر بالحقيقة لنفسه، ــرى ويستأثــر المذاهب األخــمذاهب كل مذهب فيها يكف
م ــراضهم وأرزاقهــاء بنيهم وأعــل دمــرى بالكلمة والسيف، ويستحــذاهب األخــالم

ادتهم إن استطاع، فإذا كانت مذاهب الدين الواحد ــي إبــداً فــر جهــوأرضهم وال يوف
 تفعل ببعضها كل تلك الشناعات فما بالك بصراع األديان الكبرى وما تفعله؟

روة، وأما الصراع الديني والمذهبي ـى السلطة والثــاع علصونيـا: القصة قصة صر
والقومي واألثني، فما هي إال أقنعة إخترعها األقوياء لكي يبرروا إرتهانهم للضعفاء، 

ة ومحبة ــواألغنياء ليبرروا إستغاللهم للفقراء، فاألديان إذا لم نتصورها مصدر عدال
ا أن تكون وسائل ـودها، إال كما قلنــلوجرر ــراد والشعوب فال مبــارب بين األفــوتق

اء لتسهيل إستغاللهم وإرتهانهم، ـول الضعفــاء كمخدر لعقــوياء األغنيــيستعملها األق
ه السماء لهم، وإّن ـى ذلك اإلستغالل واإلرتهان بأنه قدرهم الذي قدرتــواإلطمئنان ال



6 

 

ذات ـان ربح ملــدون ضمرة ــامرة نتيجتها خسارة ملذات اآلخــه مقــاإلعتراض علي
 الدنيا.

و أّن هذه الحياة الدنيا مملكة ـاس هــول النــي عقــوجود فــوهم الكبير المــسليمان: ال
ن يحبها دنيٌء بدناءتها، واإلنسان ــة، وكل مــا ألنها دنيــالشيطان، فهي قد سميت دني

الوهم جعل اإلنسان  ه، هذاــر أذنــرميها دبــه عنها ويــالشريف يجب أن يشيح بوجه
يزدوج في نفسيته فهو بواقع جسده وجوارحه منجذب الى الدنيا يعشقها حتى العبادة، 

ٌر عنها يكرهها ويستغفر السماء الدنو منها وكأنه يدنو من ــوهم عقلــوب ه وخياله مزوَّ
ً ـم جعــٍد، هكذا وهــة أو من مرض معــة نتنــجيف  ل اإلنسان يكره جسده ويعتبره كهفا

ه ويعتبر التنازل عنه نعمةً من نعم هللا عليه، وهكذا فسروا ـره عقلــل يكــللشيطان، ب
السالم بأنه تسليم الى أحكام القدر وعدم اإلعتراض على مشيئته، واعتبروا أّن هللا قد 

ن حكمة، وأّن من يريد أن يكره الشيطان ويبتعد عن ــر الدنيا للشيطان عــّوض أمــف
ا ألنها مملكته. ونحن اليوم نعلم علم اليقين أّن ــعليه أن يبتعد عن الدني هــحبائله وحيل

ة صغيرة من الناس الذين استأثروا بالمال ــي مصلحة حفنــام تصب فــكل هذه األوه
ذه األفكار لتغسل بها ــة لتضخ هــة والمدنيــوا كل المؤسسات الدينيــوالسلطة، ووظف

أنه من قبيل الصدفة بمناسبة رأس السنة ترّوج وسائل اهير، هل تعتقدون ـأدمغة الجم
س يريدون إقناع ون علم الغيب، أولئك الناـاإلعالم للمنجمين والمبصرين والذين يّدع

اً رجال الدين ـي الحقــي أيديهم، ثم يأتــزنة األسرار اإللهية فــيح خالبسطاء بأّن مفات
ة بترويج فكرة أّن بني البشر ـن بلـّ ــالطيبنبوءات أنبيائهم وأوليائهم وقديسيهم ليزيدوا 

يبقون م بحاجة الـى مخلـّص يخلصهم وإال سد الشيطان، وأنهــي يــن فــأجمعين رهائ
الى األبد رهائن، ولكي يأتي المخلص عليهم أن يسلـّموا بقدرهم البائس ويكتفوا بأكل 

صفيح والتبعية لما يريده وث والسكن في بيوت الــاء الملــابس وشرب المــز اليــالخب
ي جيوبهم لصندوق المخلص لتمهيد الطريق لمجيئه ــر ما تبقى فــتقديم آخ الكهنة من

ه. ــز والجاه الذي يليق بــبالع  

صونيـا: فكرة المخلص الذي سيأتي ليمأل الدنيا عدالً ومحبة كما ملئت ظلماً وكراهية 
ا مملوءة بالظلم والكراهية، ــهذه الدني ّد ذاتها إعتراف وتسليم، إعتراف بأنّ ــي بحــه

ن لإلنسان أن يتحرر من الظلم والكراهية إال بقوة خارقة تأتي من ــوتسليم أنه ال يمك
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ر خارج هذا العالم، معنى ذلك إلغاء حركة العقل اإلنساني الدينامية وحركة ــعالم آخ
من الخارج، وكلنا يعلم أّن ي ـن داخله الستبدالها بحركة تأتإرادته الدينامية المنبعثة م

ارجية يتحرك على قدر الطاقة التي قدمتها له ـامد الذي يتحرك بحركة خــالشيء الج
 تلك الحركة الخارجية، ثم ال يفتأ أن يهدأ ويعود الى سابق جموده.

جورجيت: معنى كالمك هذا أّن ال حركة تغيير حقيقية إال الحركة النابعة من الداخل 
الطاقة المختزنة في عقله وإرادته وعاطفته. اإلنساني، أي من  

ي جورجيت، والدفء ـاعسة صديقتــانك النــن أجفــر الساري مدــن الخــحسـام: ولك
ي ردفيك والتوثب في نهديك يحرك فّي ــرجرج فــن إرتعاشة شفتيك والتــالمنبعث م

األنوثة في جمال وال حركة ــّد، لــة ال تحصى وأحاسيس متلهفة ال تعــر ملونــمشاع
داع ـــامرة واإلبــاج والمغــل واإلنتــو العمــال نحــالحسناوات لما تحركت همم الرج

 والتضحية، أنا شخصياً من أنصار الحركة الخارجية.

ن حركتك يا صديقنا باتجاه جورجيت وهي حركة جامحة وطائشة رغم ـميرفت: ولك
ودك، وبعدها تعود لتفتش ــالى سابق جمة ومبدعة، سرعان ما تهدأ لتعود ــأنها خالق

ة جديدة، وهذا هو العبث بعينه، يبقى الشفيع ــة يحركك حركــعن مصدر جديد للطاق
لوبنا برداً وسالماً ومتعةً ــي تهبط على مسامعنا وقــائد التــو تلك القصــالوحيد لك ه

من الكبت الذي  رنا من كثيرـرر مشاعــرك أحاسيسنا وتحــوشروداً، إنها بدورها تح
 ورثناه عن ماضينا والذي ال زالت جيناته تعيش في نسيجنا.

ال جورجيت بحور عينيها ونهود ثدييها وارتعاش شفتيها هو ــمنيــر: أنا أشك أّن جم
ام هو الذي ـوهر نفس حســوش على مرآة جــال المنقــام، إّن الجمـرك حســالذي يح

ط ذلك الجمال على جورجيت فيظّن أّن جورجيت ل إال أن يُسقــو ال يفعــيحركه، وه
ال الخارجي إنسان ال ـذوق الجمــال، صدقوني ال يستطيع أن يتــي منبع ذلك الجمــه

ال.ــر الجمــتختزن نفسه جوه  

اغم التنوع داخل الكيان الواحد، ــل الوحدة، وتنــاسق الكثرة داخــال تنــسليمان: الجم
يم، إنه ثمرة على شجرة العقل فإياكم أن تعتبروه وهماً و نظام وتنظــولذلك الجمال ه
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ام الشعراء، ألن الشعر الخالد أثمر حقائق ولم يثمر أوهاماً، فالجمال حقيقة ــن أوهــم
 واإلثارة وهم، والحّب حقيقة والجنس وهم، والصداقة حقيقة والصحبة وهم.

لعصر الحديث يعتمد على ي اـّن التسويق فــون اإلثارة وهماً وكل فــصونيا: كيف تك
ائم بذاته في عصرنا هذا وله ــّن قــرغبات والشهوات فــاولة دغدغة الــارة، محــاإلث

ز أبحاث، فليس المهم اليوم أن يكون الشيء محقاً أو غير محق ــإختصاصات ومراك
 ر مفيد يخدم خير اإلنسان أو ال يخدم، المهم هو القدرة على تسويقه وهذاـمفيداً أو غي

 ال يكون بمحاورة العقل والمنطق بل بمحاورة األوهام والنزوات والرغبات.

و الصواب بعينه ومن أهم ثمراته التطور التكنولوجي الباهر ـجورجيت: ما تقولينه ه
و الذي ينتج القسوة والعنف واإلرهاب على ـي هـوالمترافق مع تخلف أخالقي وإنسان

 كل الصعد.

اد توحشاً زدالعلمي وتطوره التكنولوجي كلما إ ن في تقدمهل اإلنساـمنيـــر: كلما أوغ
ن إحترام قوانين الطبيعة ومنطق العقل، أليس عجيباً ــبتعد عوبربرية وقسوة، وكلما إ

ربائية مئات ماليين الناس ــزو الفضاء، والسيارة الكهــي عصر األنترنيت وغــأنه ف
وتنام في بيوت الصفيح، ونصف دول  وثةـاه الملــوء التغذية وتشرب الميــاني ســتع
ات الناس وكراماتهم وتحولهم ـتية تصادر حرياابرـالم تحكمها أنظمة شمولية مخــالع

 الى أرقام في جداول.

ام عبيده وإيوائهم وتطبيبهم ــن إطعــي قديماً مسؤوالً عــمــــاري: كان السيد الرومان
لرأسمالية واألنظمة الشمولية يستعبدون لكي يؤمنوا له الخدمة المنتجة، واليوم أسياد ا

امهم، العبيد الجدد أشد بؤساً من العبيد ـة إطعــن مسؤوليــى مــاس ويتنصلون حتــالن
دامى.ــالق  

ية والديموقراطية والحقيقة و عصر الحرـاس في وهم أّن العصر هــيعيش النحسـام: 
لبس بالديموقراطية، ــداد المــر اإلستبــرية وعصــودية الملبسة بالحــه عصر العبــنإ

اريخ الوالدة والملف الصحي ــدم وتــة الــة وفئــن محصيــدي واألعيــات األيــبصم
دي رجال ــالفات السير كلها محصية وتحت أيــي وحتى ملف مخــي واألمنــوالمسلك

سترون من يدون فضحه، وــن يريــاؤون فيفضحون مــالسلطة يستخدمونها ساعة يش
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ن يعمل لصالحهم، يصادرون ـون مــن يزعجهم ويكافئــره ويبطشون بمــيدون ستير
رون لها ـول ما تشاء ويسخّ ــاوات أن تقــرة ويسمحون للبغــول ويشجعون الثرثــالعق

اء ويعتبرونهم محرضين على التقاليد والعادات، أو ـل اإلعالم ثم ينبذون الحكمــوسائ
اهير التي عقلها في أذنيها لكي تؤدبهم بالنيابة عنها، ــمى الجــة ثم يحيلوهم علــزنادق

ي عالم من األوهام لم تعرفه البشرية من قبل، القفازات حريرية ــوم نعيش فــنحن الي
 والقلب من الصخر الجلمد.

عتبرون أنفسهم حكماء األمة وضميرها الحي كيف يسّوقون ـى من يصونيا: أسفي عل
رن آخر من الضياع والتخلف، أال تسمعون كل يوم ــنصف قد ندفع ثمنها ــاً قــأوهام

ك الحكماء يسّوق فكرة الديكتاتور العادل، كيف يمكن لرجل يستأثر بالسلطة ـأحد أولئ
ن ال يوافقه الرأي ثم ـة مــافسين ثم تصفيــه المنــو تصفية أصدقائــا يفعله هــوأول م

ة أوالها تخيير الناس بين األمن ــة وحجــريات تحت ألف حجــول والحــيصادر العق
ي وإيهامهم أنهم إذا أعطوه حريتهم ـان األمنــوال الفلتــرية بعد تخويفهم من أهــوالح

ابراتية تستبيح األرزاق ـاس بين قبضة أجهزة مخــدو النــا يغــن، عندهــيعطيهم األم
ي، وتضمحل اهير الى أبواق وغلمان وجوارـول الجمــرامات وتحــواألعراض والك

اج ويستبدل بالبيانات الكاذبة، ثم يبتكر ــراجع اإلنتــافة وتستبدل بالشعارات، ويتــالثق
ادل حرباً مع الخارج ليستنهض العصبية القومية بإسم الدفاع عن ــذلك الديكتاتور الع

 الوطن، تضيع الكرامة ويضيع الوطن.

ر والكبت والعقد النفسية هو وهم ا الى التخلف والفقـر الذي جرنــاألكب الوهم ميرفت:
ورة، وهي ناقصة العقل وال يوثق برأيها وال بمسلكها، وهي بحاجة الى ــأّن المرأة ع

كل عضو من جسد المرأة يثير  ي أمر وما الى ذلك، ثم بنوا على مقولة عورة أنّ ــول
أخمص رق المرأة بالسواد من أعلى رأسها حتى ـل، ولذلك يجب أن تغــوة الرجــشه

ارم، وهذا الوهم قد شّل نصف ــال إال المحــالطة الرجــقدميها، ويجب أن تتجنب مخ
ر الذي سبب الفقر سواء المادي أو الفكري، وسمم ــي البالد األمــاقة اإلنتاجية فــالط

ن جهة يحلم ليل نهار بجسد المرأة ومن جهة أخرى يفتش عن ــل فهو مــنفسية الرج
الجهل والكبت واإلنحباس في البيت على إعتبار أنها الزوجة  ي عتمةـزوجة تعيش ف

 المثالية.
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اع الديني الذي يمتلك أوقافاً بمئات ماليين الدوالرات بإسم السيد ـمنيـــر: وذلك اإلقط
اً أو بإسم النبي العربي الذي ـوحل شادــي القدمين ويحمــالمسيح الذي كان يمشي حاف

ريش كانت تأكل القديد، وليت هذا اإلقطاع إكتفى بما لديه ن قــرأة مــقال.. أنا إبن إم
ارات، ويبتز الفقراء بآخر قرش يمتلكوه باسم ـاني والعقــاجر بالمدارس والمبــفهو يت

اء دور جديدة للعبادة وما أشبه ذلك.ــبن  

ي تستطيع مواكبة ـة تنتج النخب التــة تربويـــه آليـــد فيـــسليمان: كل مجتمع ال يوج
ة ــراتيجية واضحــة إستــذه النخب رؤيــدى هــائه، ولــوره وإرتقــي تطــر فــالعص

و مجتمع يخبط خبط عشواء، تتقاذفه رياح الصدف وبالتالي ـوض، هــرمجة للنهـومب
ل، مجتمع مستهلك وليس مجتمع منتج، مجتمع ــو مجتمع منفعل وليس مجتمع فاعــه
ه مجتمع يفكر بعقول ــة، إنــيتالءم مع خصائصه الذاتيدع ما ــن وال يبــد اآلخريــيقل

راه في بالدنا ـرين، وهذا ما نــرين وينطق بألسنة اآلخــن ويعمل بأيدي اآلخــاآلخري
ي الملبس فأصبحت المرأة عندنا مانيكان ونحن ال ـرين فــا اآلخــلألسف الشديد، قلدن

خرين فلم نعد نعرف إن كانوا رجاالً أو د شبابنا اآلـا نطالبها بغشاء العذرية، وقلــزلن
 نساًء أو جنساً جديداً، كيف تترجى خيراً من مجتمع تعطلت فيه قوى اإلبداع؟

ة مجتمع، فالمجتمع هو مجموعة من الناس تعاقدوا ــأنت تظلم بالدنا بكلمجورجيت: 
علوا مع ى التعدد داخل الوحدة عندما تفاـوا معنــى نهج ينتهجوه، فعرفــفيما بينهم عل

وألم  ه تشعر بفرحـداً، كجسم اإلنسان كل خلية فيــى أصبحوا نسيجاً واحــبعضهم حت
مع أعمال الخاليا وط بها الذي يتكامل ـة لها عملها المنــرى، وكل خليــا األخــالخالي
ر بأمر الدماغ المسؤول عن تنظيم العمل والقيادة، نحن يا ـمتة تأـرى، وكل خليــاألخ

د وصل الى مرحلة ـوهم أن نتصور تجمعنا قــن الــتجمع وليس مجتمع،ومي ــصديق
ص بها اة كيانها الخـن لكل حبــل الشاطيء متالصقة ولكــالمجتمع، نحن كحبات رم

رح ألحزان البعض اآلخر، وبعضنا ـوالمنفصل عن كيان الحبات األخرى، بعضنا يف
اب سعادة اآلخر، فكيف ر، وبعضنا يشقى على حســوى على حساب ضعف اآلخــيق
جديد فالمواطنة لها  ن نكون قد عشنا في وهمٍ ـى إذا قلنا نحن وطــون مجتمعاً؟ حتــنك

قوانينها ومفاهيمها وفلسفتها الواضحة المعالم، نحن بكل بساطة تجمع طوائف وقبائل 
 وعائالت.
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ً ـوني أسألكــام دعــن األوهــحســام: طالما أننا نتحدث ع ، لماذا نطلق م سؤاالً محرجا
ن زوائد شهواته والرغبات المحمومة ــه طهر نفسه مــي أنــى اإلنسان الذي يدعــعل

والمشاعر الشاذة لقب قديس أو قديسة، وال نطلق على اإلنسان الذي استطاع عمالنياً 
ن زوائد الشحوم واللحوم ويجعل الجسد كالسهم ـوبالشاهد المنظور أن يطهر جسده م

يق الحركة بمرونته وطواعيته لقب شرــى بشفافيته والى األعلــق اليء لإلنطالـالمته
ن زوائد الشهوات كشهوة ــول بتطهير نفسه مــن يقــم أّن مــقديس أو قديسة؟ مع العل

بتبعية  ذغتصاب اآلخرين نفسياً والتلذم بمصير اآلخريـن وإـة والسلطة والتحكــالملكي
والشره والتعدي والمأكل والمشرب حتى يصبح اس له ناهيك عن شهوات الجنس ـالن

المرء كرسالة التربيع والتدوير، إّن من يقول ذلك قد يكون كاذباً ومنافقاً وممثالً، وقد 
يكون عندئذ إعطاءه لقب قديس أو قديسة تزويراً للحقيقة. بينما الذي يطهر جسده من 

اهرة للعيان لكل الناس، ألم افة والتصلب براهينه يقينية ظـد اللحم والشحم والكثــزوائ
اغم مع قوانين ـى التنــادة الشيء الــو إزالة الفضالت وإعــال هــل سابقاً أّن الجمــنق

بيعة، وانين الطـاء مخالفين لقــن طوبوا قديسين وأوليــر مــالطبيعة، وأنا أرى أّن أكث
قييم أنهم شذاذ آفاق، وانين الطبيعة كانت نتيجة التـوأولئك إذا أردنا أن نقيمهم حسب ق

الت الشحم واللحم ــن فضــروا أجسادهم مــى أجسادهم وطهــوا علــن اشتغلــبينما م
ي نتاجها للجسد البشري، وهم حسب منطق ــوانين الطبيعة فــاغموا مع قــوالتيبس تن

اء.ــل وحدهم الجديرون بلقب قديسين وأوليــالعق  

ادل وهم الفرقة الناجية الذي إجتاح كل الديانات ال وهم في تاريخ البشرية يع سليمان:
ن هذه الديانات إعتبروا أّن من كل الفرق التي إنقسم ـن مــاع ديــاإلبراهيمية، فكل أتب

دة ال غير ناجية ومكافأتها الجنة والعودة الى الفردوس ــرقة واحــاك فــإليها دينهم هن
المصير، وعلى هذا األساس تخاصموا ار جهنم وبئس ـى نــرق الــالمفقود، وباقي الف

د والسيف ألن كل واحد منهم كان يعتبر نفسه الفرقة الناجية، إقرأ تاريخ ـبالكلمة والي
ه الكاثوليك بالبروتستانت ـاقبة والنساطرة قديماً وما فعلــوه باليعــا فعلــالمسيحيين وم

رق ـدة منها تسفه الفــواح رق كلــى فــتانت الــرع البروتسرأ كيف تفــاً، ثم إقــحديث
ر مذبحة سجلها التاريخ بين المسحيين ـرى، وكذلك الكاثوليك أما في بالدنا فآخــاألخ

شبثين بعقيدتهم األرثوذكسية والرافضين تكانت مذبحة المقوقس ألبناء اإلسكندرية الم
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المية. ر أباطرة بيزنطية قبل الفتوحات اإلسـل آخــه هرقـلمذهب الملكانية الذي إبتدع
أما في اإلسالم فيكفي أن نرى ماذا فعل الخوارج في صدر اإلسالم والعصر األموي 

ال العباسيين الى الحكم، وكيف كان ــاني إليصــمزيو مسلم الــوالمذبحة التي فعلها أب
ون والمغول يجتاحون البالد، وكيف كان الفاطميون ــل السنة واإلسماعليين يتقاتلــأه

تلون والصليبيون يجتاحون البالد، وكيف بعض أبناء العراق وسوريا والعباسيون يتقا
ل وطنهم، كله تحت تأثير مخدر الفرقة ــى أهــرباء علــوم يستقوون بالغــان اليــولبن

 الناجية.

رس أّن اإلنسان كره النور وأحب الظلمة، كره منطق العقل وأحب ـمربط الف صونيا:
ن ــون إبــور وأحب أن يكــن النــون إبــره أن يكــكام والخرافات والغيبيات، ــاألوه

ذيب اآلخرين إنسان ـذيب نفسه وتعــذ تعــه اإلنسان الذي يستلــالصلصال الالزب، إن
 يهرب من العدالة التي فيها خالصه وخالص اآلخرين.

ي مجتمع ويحب أن يعيش في ــره أن يعيش فــذا اإلنسان يكــر هــميرفت: غريٌب أم
ره أن يعيش منظماً مطمئناً ويحلو له أن تتالعب به رياح الفوضى ويكون ــيك تجمع،
ن هذه الفكرة الشاعر الخالد المتنبي وهو يقول:ــر عــق دائم، ألم يعبّ ــعلى قل  

االــــاً أو شمـــرني يمينـّـــتسي يــح تحتـــق كأن الريـــى قلــعل   

     

في الشرق األوسط القديم وبالد اليونان والرومان، ه ــر أنــي األمــسليمان: الغريب ف
ي التي ــان مختلفة " وهــكان الناس وآلالف السنين يعبدون آلهة متعددة ويدينون بأدي

تسمت جميعها ــرة إروب كثيــالد حــي تلك البــامت فــة " وقـــال بالوثنيــسميت باط
أساساً لسبب ديني، بمعنى أنه لم  شبتالد حرباً واحدة نبالمحدودية، ولم تشهد تلك الب

ة أو جماعة من أجل نصرة إله على حساب إله آخر وعقيدة أخرى، فال ــتحارب دول
ادة آمون، وال اليونان غزت العالم ـمصر القديمة حاربت الحوثيين إلجبارهم على عب

 وس، وال الفرس بسطوا سلطانهم على الشرق ليروجوا لدينهمـادة زيــالقديم لتعمم عب
رهم عبادة مردوخ وعشتار، ـى غيــالزرادشتي أو المزدكي، وال البابليين فرضوا عل

ون أّن b ــوا يدركــن كانــروت وأدونيس، وكأن األقدميـع عشتــن مــوكذلك الفينيقيي
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ر الزمان والمكان، وال يصح الخالف والجدل حول صحة بعضها ـتجليات مختلفة عب
ول في ترنيماتها التي ـتق ـة وادي النيلزيس إلهــسمع إي، فلنرــالن بعضها اآلخــوبط

وصلت إلينا: " أنا األم الكونية سيدة العناصر كلها ُعبدت بطرق شتى، وأُطلقت عليَّ 
 أسماٌء كثيرة، ألن جميع أهل األرض يقدسني."

يُفتتح رومانية وفتوحاتها وجدنا أّن كل إقليم ـاريخ اإلمبراطورية الــا تــونحن إذا قرأن
ى مجمع اآللهة الروماني في تآخ وإنفتاح يتيح ألي مواطن روماني ـكان إلهه يُضم ال

ه الذي يشاء. ولم يدب التعصب والتقاتل وفرز الناس الى مؤمن وكافر ــد اإللــأن يعب
ي القرن الرابع ـد قسطنطين فــانية على يـراطورية الرومــاإلمب د أن تنصرتــإال بع

اكية وأثينا وروما، وبدأت ـاركة اإلسكندرية وأنطــذ بين بطــات والتنابفبدأت اإلنشقاق
ى ذروتها في ــاجية التي وصلت الــرقة النــالنزاعات والمذابح الدينية، وأسطورة الف

وي الكثير من الفقهاء يعتبرون إسناده غامضاً الى حّد ــى حديث نبــاإلسالم مستندةً ال
 بعيد.

ي عالم الوهم ولم تقرعوا باب ذلك المصنع الكبير الذي ــف جورجيت: شرقتم وغربتم
ام في عقول البشر ما لم يزرعه غيره، أعني بذلك التاريخ.ــزرع من األوه  

ي هذا التاريخ من أوهام عجيبة، فاألضواء مثالً تُسلط حتى تغدو ساطعة ــكم قرأت ف
هـ ولكن ٥٨٣ن منها سنة رد الصليبييــل األيوبيين وطــن قبــر القدس مــى تحريــعل
ى ـدس الــادوا القــوبيين أنفسهم أعــة صفحاته كيف أّن األيــي عتمــاريخ يخفي فــالت

هـ . والتاريخ يسلط أضواء ساطعة ٦٢٨ون صداقة سنة ـالصليبيين كهدية وعرب
الحرية واإلخاء والمساواة وما  ادئــن مبــه مــرنسية وما نشرتــورة الفــعلى الث

ي، ولكن التاريخ يضع في ــاولة إستئصال اإلقطاعين السياسي والدينــفعلته في مح
ورة من تخريب وسلب ونهب وظلم ـسم الثــاش والسوقة بإل األوبــالعتمة ماذا فع

ن أنظمة ـورة مــرزته الثــوضى والبلطجة، وما عادت أفــوإستبداد ونشر للف
ودة إليه ـاس بوجودها على عهد الملكية وأصبحت العــية عاتية ترحّم النديكتاتور

ورة البلشفية في ــحلم الكثيرين. وهذا التاريخ المخادع كيف صور ما فعلته الث
أ في عتمته ــر العبودية وخبــن نيــر مــاألمبراطورية الروسية بأنه تحرير للجماهي

ن إنهيارات ـاعات وإبادات، وما سببته من آالم وفضائح ومجـورة مــما صنعته الث
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اصرة واألدب ــام القيــأخالقية وإنسانية، قارنوا أيها األصدقاء بين األدب الروسي أي
ل التي عاش فيها الشعب ـة األكاذيب واألباطيـة لتكتشفوا لعبــام الشيوعيــالروسي أي

سيد هذا الكوكب.  ـونالروسي  موهمين إياه بأنه أقوى قوة في العالم ويوشك أن يك
ة ــفي حقيقة األمر جائع محبط، األستاذ الجامعي مستعد أن يبيع أسئل وهو

ـاء بنطلون ي، واألستاذة مستعدة أن تهب جسدها لقــزجاجة ويسكــاإلمتحانات ب
د ــورة عبــما عن أكاذيب التاريخ وأوهامه فيما يتعلق بالشرق األوسط منذ ثجينز، أ

راق وسوريا ومعرجاً على الثورة اإليرانية فحدث وال ـعالناصر مروراً ببعث ال
 حرج.

استبطرت ال تستطيع الصمود ا الحوار ننهيه األوهام مهما كبرت وـصونيا: وكما بدأن
في العقل. ويالً، إذا توجهت نحوها أنوار العقل والمنطق، فالصحيح هو ما صحّ ــط  

ل.ــي العقــف و ما صحّ ــالجميع: الصحيح ه  

 

 


