
 

ضع الذي نهج نهجا موفقا في جمع ما اصونيا:اهال بكم في هذا الصالون االدبي المتو
ي وجدانكم ـوتقريب ما تباعد.انه صالون متواضع غايته زرع القلق المعرفي فتشتت 

ه السعي الدؤوب للتفتيش ـي العروق.انــي عروقكم مجرى الدم فــليجري هذا القلق ف
ذا ــليثمر ه.ي العقلــي الطبيعة وفــع قوانينها فوالتناغم مام بها لحقيقـة وااللتحن اـع

فتصبح النفس .ال انسي من قبلــى بــالتناغم طمأنينة واسترخاء وسعادة لم تخطر عل
ان ـاك الروح والريحــي اآلب ويحل اآلب فيها هنــالمطمئنة راضية مرضية وتحل ف

 وجنات النعيم.

ا ـالى النجوم واقدامهم تغوص في الوحول.ي حسام:مصيبة الشرقيين ان عيونهم تنظر
اسا وارتكاسا دادت انتكة كلما ازــة كلما ازدادت حركــوب مسكينــن شعــي نحــيدتس

و االقتصادي معدوم ــفالنمل مقاييس الحدود الدنيا للتخلف.ـي تخلف حطم كــوغرقا ف
ول ومنطق ـويجوالنمو السكاني متفجر والفكر المنهجي معدوم والفكر الغيبي يصول 

العقل بضاعة نادرة وحدث وال حرج عن تحضير االرواح والتبصير والتنجيم.اخاف 
ام ــان نصاب بمرض انفص.يــي قلبــي قلب الحقيقة والحقيقة فــا فـــي وانــا سيدتــي

والمواطن ،الشخصية فتغدو احالمنا في عالم وواقعنا في عالم آخر.نتجادل في العدالة
وكافر حتى يثبت العكس وعميل حتى يثبت العكس. .يثبت العكس عندنا مذنب حتى  

ا اسمع ـى التقيؤ.اشعر بالغثيان وانــرا الالنسان السوداوي المزاج يدفعني قسـى:اـــليل
ى ــن عادة الوقوف علــة سلفية ورثناها مــه واظن ان هذا المزاج الرديء ثقافــكالم

 االطالل.

ل نقدا يثير غرائز الخوف والتشاؤم واالحباط ــيا بسليمان:القصة ليست مزاجا سوداو
 وال يكلم العقل بلغة تتسم بالوضوح والتسلسل المنطقي.

ن ملف كبير استحقاقه بدأ يقرع االبواب كلنا ــه حسام بضع حقائق مــما قالا:ـــصوني
ي ــة ومنهج سياســة متكاملــى دورة اقتصاديـــاج الـة تحتــة الحديثـــيعرف ان الدول

را لالفراد ـن وتطويـيصطدم بانتماءات االخري  ال يـديمقراطي وانتماء قومي وانسان



ن االصالح ولكن ـــملف كبير م،د من المعرفة ومزيد من العمل واالنتاجــباتجاه مزي
 من اين نبدأ؟

ن ـم ينــة ال يعتورها باطل مـن امامها اوة يقــن نبدأ معرفــن ايــا اعرف مــحسام:ان
ئها.ورا  

صفة البديهيات نلقي على  ان حقائق مقررة سلفا لهــا قبل ان ننطلق مـان:دعونــسليم
 انفسنا بعض االسئلة وعلى ضوء االجابة نقرر.

ا اجيب ــل وانــع عندي ســام:ال مانــحس  

ان:لو سألنا ما هي غاية هذا الوجود وما هو الجوهر الذي يقوم به.ـسليم  

ي هذا الموضوع ووجدت ان ـف برأيي هي االنسان.فكرت كثيراام:غاية الوجود ـــحس
  .الكون بدون االنسان سدى ال طائل وراءه وجود عبثي ال معنى له

ي ــر لماذا نحشر الوجود فــون الوجود عبثيا وسدى او بكالم آخــولماذا ال يكى:ـــليل
جود وكفى ال اكثر ا معناه وما فائدته الوجود موـد اصال مثل قالب مــم توجــقوالب ل
 وال اقل.

 ــهود فنرى قوانين تحكمــي هذا الوجــى كل شيء موجود فــام: ولكننا ننظر الــحس 
ه وما يسفر عنها.انه وجود منظم مبرمج ــه وحركتــوه وانحاللــر نمـــفتضبط ظواه

ى ول لنا الصدفة فوضــل يقـومنطق العقه.ــي تنظيمه وبرمجتــة متناهية فــوهناك دق
 وعبث ال نظاما دقيقا في توازنه وتناغمه وعالقة اجزائه ببعضها.

ل بكالم ادق ال يمكن للصدفة العمياء الفوضوية المتنافرة باجزائها ان تثمر ـسليمان:ب
 نظاما عقالنيا متكامال وشموليا.

ي؟ــي متكامل وشمولــا:ماذا تقصد بنظام عقالنــصوني  

ع ــا ان طبائــة.اذا قلنــا سأضرب لك امثلـمنطقيل ان احدد قصدي تحديدا ــسليمان:قب
ي ــع التــذه الطبائــة وان هــطوبـي الحرارة والبرودة واليبوسة والراالفالك اربعة ه

يغذيها الهيولي اصل الوجود المادي وعلته نظمت عالم المادة تنظيما متوازنا متناسقا 



وس في ـد والقـل واالسـبرج الحمف،ن االبراج االثني عشر طبعاــة ابراج مـفلكل ثالث
ي طبع التراب ـــور والسنبلة والجدي فــوالث،دــر واحــى جوهــار مردهم الــطبع الن

 فــي طبع والسرطان والعقرب والحوت،ي طبع الهواءـو فــوالجوزاء والميزان والدل
 الماء.

ن تصل؟ى:كالمك يشبه كالم المنجمين في العصور الوسطى فإلى اين تريد اــليل  

ي نفسها التي ــي تحكم االفالك هـة التـــول ان هذه الطبائع االربعــسليمان:اريد ان اق
ي تحكم ـــي نفسها التــوه مـر الدم والصفراء والسوداء والبلغـم االنسان عبـتحكم جس

الفصول فالربيع في طبع الدم والصيف في طبع الصفراء والخريف في طبع السوداء 
ي اقول بكالم اوضح اننا اذا اردنا ان نحاكي قانون ــى انـم.حتطبع البلغي ــوالشتاء ف

ل ــي كل فصل ان نأكــعلينا ف.ي معاملة اجسادناــها الشمولي الدقيق فالطبيعة ونظام
رودة الشتاء ـبوازن ــفعلينا ان ن ة الفصلــا يتناسب مع طبيعـــا ونشرب شرابــطعام
ات ـــوم والمشروبــم واللحــارة فدونكـــلمشروبات الحه بالمأكوالت اليابسة واــموبلغ

ان ــم وااللبــع بالمأكوالت الباردة فدونكــوازن حرارة دم الربيــون.ةــة القويــالروحي
ذا...ــة والخضار وهكــوالفاكه  

ا ــهالََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ اظهرت لن ــــوجا:طالما انك فتحت هذا الباب الصعب الولــصوني
ون انها ــي يقولــه بالكواكب السبع التـــي نموه وانحاللــاالنسان فة جسم ـعالق

 المسؤولة عن نمو االجسام واضمحاللها وسعودها ونحوسها.

ي الحرارة ـار وهــي طبع النــة..فالشمس والمريخ والمشتري فــا وكرامــسليمان:حب
ة ــرارة والرطوبو الحــي طبع الهواء وهــرة فــع الزهــل مـوعطارد وزح،واليبوسة

ر ــة والقمــو البرودة واليبوســـي طبع التراب وهــارد فـع عطــل مــرة وزحــوالزه
و البرودة والرطوبة.والعقل الكلي ينظم ـاء وهــي طبع المــخ فـع المريــوالمشتري م

 نـة تربط هذا الكون مــن دقيقــع ببعضها ويوازن فيما بينها بقوانيــعالقة هذه الطبائ
ي جسم االنسان والحيوان والنبات.ــه الى اصغر خلية فــاكبر مجرات  

ن والمبصرين منه ـى كالم المنجميــى ان هذا الكالم اقرب الــلــى:ال زلت اصر عليل
 الى لغة العلم والمنطق.



ر ـداال كلما اصبح اكثــن ان الشيء كلما زاد اعتــا آنستي اال تعتقديــحنانيك يسليمان:
وجماال.عدال   

دل بالطبائع االربعة واالفالك ـة االعتدال والعــقالة منطقية ولكن ما عليلى:هذا بديهــ
 والكواكب.

  ؟ةــع االربعــن الطبائــسليمان:اال يتركب جسم االنسان م

.حـزم بالتوضيــول ذلك وانت الملــى:انت تقــــليل  

ار ــة النـــة بمنزلــة والغريزيـغيواء والحرارة الدماـة الهــسليمان:اليس التنفس بمنزل
ة التراب المتصخر فاذا كان ـة الماء والتراب والعظام بمنزلــل واللحم بمنزلــوالسوائ

اختالل ع ــذه العناصر ومــه ي تحكمــي التــل الكلــالكالم منطقيا فالقيمة لمعادلة العق
 المعادلة ينهدم نظام الجسد ويضمحل.

ن بالنا ان العقل الكلي ينظم كل ـل عــصحيح ودقيق شرط اال يغفا:هذا الكالم ــصوني
 العوالم وليس فقط عالم االنسان.

اء ـي معاشرة هؤالء الناس السمجــل جلسة معكم اقول لنفسي حرام علــام:بعد كــحس
م اعود التراجع ـث،ن بالكالم الفارغــل الذين ال هم لهم اال ازعاج االخريــالثقيلي الظ

ــوا م وتكلمــوا ثياب عصركــون البســا الناس المثقفــى.ايهــلعل وعسـلنفس بوامني ا
ا متوثبا يناطح ـل شامخــلمترهر المبتكرات التي تعيد صدر اــن آخــا عــثونحد بلغته

ى شواطيء نيس وفارنا ـن الهواء علــة قميص ويصارع طواحيــالقميص اذا كان ثم
شوت.حدثوناعن المؤخرات التي تتدور وتتكور  ى طريقة دونكيــوجزر الكناري عل

 بسحر العقاقير البرازيلية.

ــي عقلك الباطنـي ا ال اراك اال مهلوسا تختزن فــر وانــاء شاعــى:يسميك االغبيــليل
ة من الظلم والحرمان والكبت وعبادة ـه عصور طويلــة الذي انتجتــي الجماعــعالو

  .الطقوس واالشخاص



ر الناس ظرفا واشدهم تهذيبا وخفة ظل فانا اعرفه منذ زمن ــن اكثــما:حسام ــصوني
فرط حبه ووالئه  ه لمجتمعه وبيئته حتى انه منـي والئــو حساس مفرط فــطويل وه

 اصيب باالحباط.

ة مشاعر الشباب ـا اعرفه ثوريا يناضل بالكلمة فكم الهبت قصائده القوميــسليمان:وان
رديئا كلما سعى فيه  ع نعيش زمنـاــي الواقــولكننا ف.مـعزائن الهمم والــوكم اثارت م

ة كلما وجدوا ـة والديمقراطية والحريــل العدالــن اجــرار لالصالح وناضلوا مــاالح
ي وحول االنتهازية واالصولية والعسكريتارية ومزيد من ــادة فــون زيــانفسهم يغرق
والمناطقي وحتى العائلة واالسرة.ى الصعيد القومي والوطني ــالتشرذم عل  

ليلـــى:هذا ال يغيـر مـن الحقيقة فـي شيء فحسام امـا مهووس يحتاج الى مصح واما 
منفصم الشخصية النه ابتدأ يشارك فــي المحاورة بجديــة ومنطقيـة ثم انحرف فجـأة 

ل فقطع تواصــل الحوار.انــا شخصيا لست ضد لغة العصر التي تحدث عنها حسام ب
 ضد هذه الجمل االعتراضية التي تقتحم الحوار كما كان اشعب يقتحم الوالئم.

حســام:المهم اني نجحت فـي اخراجكم مــن سماجــة الكالم عــن الكواكب واألبـراج 
والعناصر واالستقصات.وتتهمونـي بانـي قطعت تواصل الحوار وانتم فعلتم ذلك،لقـد 

وجود وسدرة منتهاه وان هذا الوجود وجود غائي و جوهر الـقلت سابقا ان االنسان ه
 ل كلي يعطي لكل حقيقة اسبابها ويجعلها تسعى باتجاه كمالها.ــيقف وراء تنظيمه عق

 وابراجى ـصات القرون الوسطـى استقا نتحاور في هذه الفكرة فاذا بنا نصل الــوبدأن
وان الصفاء.ــل وكواكب اخــباب  

ق الموضوع.ــة لنعمــا االمثلـوار ولكننا سقنـرف بالحــن لم ننحــسليمان:نح  

ه جوهر هذا الوجود ـى االنسان الذي عرفنا جميعا بانــود الــا االن نعــا:دعونـصوني
ر هذا االنسان.ــو جوهــا هــولكننا لم نعرف م  

ة.ــة وال شيء اال الحريــره الحريــام:جوهـــحس  

.ض والتحديــالرف ىــالقدرة علــره الرفض،ل جوهــى:بـــليل  



و قائم وهذا ليس اال تفسيرا لمعنى ــما ه ان:الرفض ليس اال حرية اختيار عكسسليم
 الحرية.

سببها عقد نفسية .عاقلـة على االمر القائم رــل غيــون ردة فعــد يكــام:الرفض قــحس
 وعواطف دينية وعرقية ال تستند الى حقائق عقالنية.

والعقـل وجهـان لحقيقــة واحدة الن الحريــة بجوهرهـا  سليمان:هذا صحيح فالحريــة
رفض ما هــو غيـر عقالني وغيـر منسجم مع مــا فطرت عليه النفس االنسانية مــن 

 الحقائق البديهية ورفض ما يتناقض مع الطبيعة البشرية.

 صونيا:لقد ازدت الموضوع غموضا يــا صديقنا سليمان هال شرحت لنــا وفسرت.

ى:الحرية هــي اختيار مــا هــوعقالني ومنسجم مع طبيعة النفس االنسانيـة كالم ليلـــ
جميل فــي ظاهره مشكوك بصحته حتـى اكاد اجزم بانه ليس اكثر مـن عملية تجميل 

 لواقع نعتبره بمنطق العقــل باطال.

ا ــادل بحماس وتحاور بانفعال..عيناهــن صبية حسناء تجــل مـد اجمــام:ال يوجــحس
رة ـــفت لَ ــمـان رغضبا كبركــد ان تنفجــو ويهبط واالثداء تريــان..صدرها يعلــتبرق

وق الجبين..يا الهي كم تغريني ـن الشعر تتأرجح فــاه ترتعش..خصلة مـركوده..الشف
اد الكهولة..احس اني اولدت نفسي من ــار شبابي وينفض رمــيستيقظ ن هكذا صبية..
ي صيف القطب الشمالي..اشكرك يا ـن احمرار غروبها فــالشمس مد ــنفسي كما تول

ات ـي االموات الذين يرتدون قبعــي واتركـي وافعلــي وانفعلــآنستي عارضي وجادل
م.ــوا موتاهــل ان يدفنــالعق  

ليلــى:خفقـان صدري ال يزعجني يا صديقي حسام وال حتى تفجره وتتطايره شظايا، 
ــو انك حشاش بغير افيــون وماريوانـا.انت تمارس التحشيش ولكــن مــا يزعجني ه

الفكري والخيالي وتحلم بعالم لـه الوان قوس قزح بالوقت الذي تكون فيه عاجزا عن 
حــل مشكلة ايجاد موقف لسيارتك ال يزعــج االخريــن او مكب لنفاياتــك ال يزعــج 

 االخريــن.

.وان كبيــر لهذا الشرق العتيقصونيــا:التحشيش الفكري والخيالــي عن  



و اقرب طريق الى الحقيقة ـال الذي هـن الخيـا شاسعا بيـسليمان:ال شك ان هناك فرق
و اردنا ـاء والهدم ولـن البنــن الموجب والسالب بيـن التحشيش الفكري كالفرق بيـوبي

وتجعل كل سبب ن طبائع العقل التي تنظم وتوازن ــا كالفرق بيــة لقلنـانصاف الحقيق
ـا تنظم ا تجمع وتعبث بمــي يستهويها ان تشتت مـن طبائع االبليس التــيتبع سببه وبي

ر عادل شفاف مشع الى ن عقالني جميل خيَ ـن كائــي وتحول االنسان مــا بنـم موتهد
 ..ة الشر تسعدهه وساديـي الظلمة فعتمة الظلم تستغويـن سوداوي يصنع اعماله فـكائ

ن الجمال والقبح بين الحق ــور والظلمة بيــن النــذلك الصراع المستمر بي انه بايجاز
ار واالنحياز ــى االختيــة علــا التامــي قدرتنــل.واهمية هذا الصراع تكمن فــوالباط

ولذلك نحن دائما مسؤولين الننا نخلق ،ي التقريرــاي الحرية ف،والسباحة عكس التيار
االلهة الذين دائما يمارسون لعبة الخلق واالبداع.اعمالنا خلقا..نحن احفاد   

ى:السؤال هو هل يختار العقل االنساني اعماله اختيارا حرا دون اكراه او اجبار ـــليل
ى قوانين مادية جبرية مربوطة بكيماء ـاء علــام ان الحواس والرغبات تفعل الفعل بن

ة لتبرير ما قامت به ــة الحقــمرحلي ــل فــي العقــم يأتــوآلية عمل االعصاب ث،الدم
ا بصراحة انا ـا وغائيــا هادفـل بعدا اخالقيا ومعنى عقالنيــاء العمــاالعصاب واعط

ى قانون جبري مكتوب على شيفرة اعصابه ـا يتصرف بناء علــاعتبر االنسان حيوان
ر العمل ودور العقل دور متأخر يأتي فقط ليبرر ويؤطاه الوراثية.ـي جينات خاليــوف

ي الواقع مختلفة تماما صدقوني القصة مختلفة تماما وانا ــفي اطـار الغائية،والقصة ف
ة.ــمستعدة لضرب االمثل  

احترمك ابنـة بـارة المك عشتروت تسيرك الرغبات الراعفــة فأينما تمشيــن ام:ــحس
تي ليسوا ينبت العشب االخضر وكيفما تبسمين تتفتح شقائـق النعمان..الشعراء يا سيد
 اال مرايــا تعكس نبض الرغبات فــي هذا التيــار الحــي الذي اسمه المرأة.

ا ونيف اسمه ماخوص ـل ثالثين قرنـن فينيقي عاش قبــه عــسليمان:اذكر كالما قرأت
ن هناك اال الهواء والظلمة ثم امتأل الهواء بالرغبة فضاجع ـول انه منذ البدء لم يكــيق

ثم اخذت العناصر تضاجع بعضها برغبة ،رـناصر واحدا وراء االخالظلمة واولد الع
 ون.ايل وال اوالده يعرفــواالب ال يعرف ماذا فع،ى اولدت الكائنات جميعاــابيها حت

ى ال يؤمن بالغائية وال بالعقل الكلي المنظم فكما البداية مجرد ــل ليلــان ماخوص مث



قد تكون مجرد صدفة اخرى لرغبة اخرى ة انتجتها رغبة عمياء فكذلك النهاية ـصدف
ة .ــاء وراعفــعمي  

ه؟ــن االخالق كالم ال معنى لـال عــا يقــا:اذن كل مـصوني  

ن األخالق.ــوا عـن الرغبات وال تتحدثــوا عــم:تحدثاـــحس  

ن ـن تضاربها بيـد ناهيك عــكن الرغبات متضاربة في نفس األنسان الواحسليمان:ول
رج.ـرج والمـى الهــود الــا يقذالواحد وهافراد المجتمع   

مشتركة واال لما استطاع انسان أن يتجانس أو يتواصل مع من قواسم  دّ ـبـا: ال صوني
ر.ــان آخـأي انس  

لنا المسالك المعتمــة ونسيــر علــى ال يضيء ــاه دليل ونتبنّ ــلعقــى اود السليمان:نعـ
 هــدى نــوره.

ن األخالق!ــل عــالعق ول لكــيقا ذاا:ومـصوني  

ا ما سعى لتحقيق الغاية التي وجد ي أن االنسان يكون أخالقيا اذي يقول لـسليمان:عقل
ا.ــجلهن أــم  

جلها .من أ التي وجدناا الى التبصير والتنجيم.ومن يعرف ما هي الغاية ــى:عدنــليل  

ان ـنسوع وليس االــكننسان جلها االــد مــن أي وجــة التــام:المقصود حتما الغايـحس
اته غاية ـرد عليه أن يحقق في ذفاالنسان كف،ة ال تناقضــي الحقيقـه فـغم ان،رردــكف

ود.ــة كل الوجــوده وغايــنوعه والنوع يحقق غاية وج  

وجبل طينته بيديه.ه ــى صورتــألم نسمع أن هللا خلق االنسان علسليمان:  

ا؟ــول سابقــت تقبما كن ـــى:وما دخــل هذا اللغــوللي  

ي ـأن يكون مشاركا Y فـن اجلها االنسان،ة التي وجد مـى الغايــهدينا السليمان:هذا ي
 عملية الخلق واالبداع.



شعوري وأتلمسها ه الحقيقة اعيشها بود االنسان هذة وجــق واالبداع غايــام:الخلــحس
رر نفسها ــة تكـميكانيكية ـليست حرك انـفحركة االنس.ديــاث كلمات قصائــي لهــف

ق عوالم ـن التطور واالرتقاء.انها خلـد مــل حركة لولبية تصاعدية لمزيــباستمرار ب
دة .ـدة ومفاهيم جديـدة وتصورات جديـدة برغبات جديـجدي  

ا نسبية ـة دائمـي أن الحقيقـق المستمرة تعنــول أن عملية الخلــار القسليمان:ولكن حذ
خالق الى خالق وبالتالي ليستنتج البعض أن ال وجود زمان ومن لى اتتغير من زمان 

طة.ولنعود مرة أخرى الى منطق السفس للحقيقة أبدا  

ليلى:هل نستطيع أن نقول أن الحقيقة هي ما يسهل حركة االنسان الى ممارسة الخلق 
 واالبداع؟

يسهل ألن ما . ل ولكنه غامض يمكن أن يحمل على غير محملهـال جميـسليمان:احتم
 ع لممارسة عملية الخلق واالبداع هو الطاعة واالنقياد الحرّ ـي الواقـاالنسان فة ـحرك

ن ثمرات النشاط العقلي المتألق وانا أتصور األمر أن رة مـفاالبداع ثم.لـلقوانين العق
نفسي ل ـعقا أاته .أنـه يكون قد ألغى ذاتـي ذفل ــن العقــل قوانيـل عما عطّ االنسان اذ

ي اتـي حالة غيبوبة عن ذأعيش ف ا.أنودأنا موج نقوانين الطبيعة والمجتمع اذ عقلوأ
وانين العقل تضرب بقا الشعوب التي ـود.ولهذر موجــا غيـن أنوالطبيعة والمجتمع اذ

ها في موكب الحضارة وهي ابنة تي وجودها وتنحسر مكانعرض الحائط شعوب تلغ
اة.ــة الحيـدم وليست ابنـالع  

ن قوانين العقل ـدر ما نقترب مـول أننا كأفراد وكشعوب بقــد أن تقـتري ا: هلــصوني
ا؟ــوبقدر ما نبعد عنها نلغي وجودن نحقق وجودنا  

أال ترين كيف تهاجر األدمغة من بالدنا لألننا عجزنا عن اعطائها ،دـا مؤكّ ن:هذسليما
ــى الخلق واالبداع.أية فرصة لتمارس قدرتها عل  

ي مجتمع يعتبر وجه المرأة عورة ـو يعيش فـدع وهــالنسان أن يبى: كيف تريد اــليل
يحركان شهوات الرجال؟ ر ضحكها وبكائهاـويصدر الفتاوى بذلك ويعتب  

ــال؟ال تتحرك شهوات الرجماذا ام:ولــحس  



وظالم وليست مصادر خير ونور أو من  ال ان شهوات الرجال مصادر شرّ ــن قـوم
رز ــو فــهذا الفرز كم هــي...ي وقمعها حالل رحمانـشيطانال ان الشهوات حرام ــق

 واالبداع...ـل ال حافز لديه للعمل واالنتاج والبناء ل بدون شهوة رجـفالرج،عجيب
ة ــده استقالليـى خصوصيته وال تفقـوال تتطفل علر ـة اآلخـالشهوة التي ال تلغي حري

االنطالق لبنــاء المجتمع  وـال نحـلخيل واـود العقــا وقــة..انهرــوة خيّ ــشخصيته شه
الفاضل لالنسان الكامــل..يا الهي هذا الشرق كم هـو شرق معتم،كم هــوعتيق متعفّن 

 يثير القرف واالشمئزاز.

احسنت يــا صديقــي فوضع ،مـا زال هــذا الرجل يهذي حتى قال كالما مفيــداى:ــليل
باسم االخالق هـو ذروة الدناءة والبذاءة الشهوات فــي خانـة الممنوعات ومصادرتها 

والعمل الال أخالقي.وهنا اعــود ألناقش موضوع مفهوم االخالق مرة اخرى..عّرفها 
وبرأيي التعريف رائع .سليمان بأنها سعي االنسان لتحقيق الغايـة التي وجـد من اجلها

.اني استوحي من ه.ـولكن دعونا نقلبه علـى جميع جوانبه لنزداد فهما له واستيحاء من
رد ـن كثب..اذا كان لكل فــي االنسان ومحاولة رؤيته عـذا التعريف اعادة النظر فـه

فمعنى ذلك ان .زةـة متمايــع متمايزة ولهاث انفاس متمايزة ونفس عاقلـبصمات اصاب
عل منه رقما مه فنجمستقل ال يحق لنا ان نقزّ  ن كامل متكامل حرّ ــرد كائــاالنسان الف

ن ــة رخيصة لخدمة اهداف وايديولوجيات ومصالح يكشف الزمـاو وسيل،لـجّ ي ســف
لنا الذهب بالتراب دونما فائدة.سرابياتها بعد حين وعندها نكون قـد بادعوراتها و  

سليمان:مـا تقوله ليلى صحيح،فلكي يكون االنسان اخالقيا يجب ان يكون حّرا..حرية 
دا اخالقيــا..الفلسفات الجبريـة برّمتها الغت اختيــار الشيء او ضده تعطي العمل بعــ

اخالقية االنسان بل الغت عقله.االخالق هي الحرية والمسؤولية،والحرية هي اختيـار 
مــا هــو صحيح في منطق العقـل..والعقل هو الذي يقيّم الذات واآلخر وهللا والوجود 

جمعاء. فأّي تعــّد على عنصر مــن هــذه العناصر هـو تعـّد عليها  

ة؟ــر اخالقيــرة غيــدر فكــرة القــذا يعني ان فكــا:هــصوني  

ر اخالقيين.ــم اناس غيــن يؤمنون بها هـيــول لك ان الناس الذل اقــسليمان:ب  



ن بعض العباقرة ـع التي تجعل مـى ارض الواقـحسام:ولكن كيف نفسر آلية العمل عل
محتكري ثروات؟ن ومن بعض المتخلفين المنحرفين ــشحاذي  

ا ـه لهـه قوانينه وفرص اقتناصــه فتنمية المال لـه الخاصة بـسليمان:لكل شيء قوانين
ر تلك العوالم النها خارج ذه القوانين التي تسيّ ـرة ال يعرفون هـر العباقــقوانينها واكث

 دائرة اهتماماتهم.ثم اني اريد ان اقول لك ان االنسان ال يمكن فهمه بسطحية وبساطة
فنحسب ماله وما عليه منذ ساعة والدته وحتى ساعة وفاته في فترة ،كما يحصل االن

.ـةه نهايــليس ل زمنية قصيرة تكاد تكون مشابهة لجملة اعتراضية في نصّ   

صونيا:االم تلمح بكالمك هل تريد ان تقول ان االنسان وجد من البدء وسيبقى الى ما 
 ال نهايــة؟

ينطبق علــى االنسان كنــوع وليس االنسان كفــرد. ليلــــى:هذا الكالم قــد  

سليمان:بــل اني اقـول ان النفس االنسانية الفردية وجدت منذ البدء وستبقى الى ما ال 
لع سعيدة او تعيسة ليست اال نهايــة،وان ما تصادفه في رحلتها عبر االجساد من طوا

ـه تــق اعماله خلقا واعيا بملء ارادرّدات فعــل العمال سابقــة،وبالتالـي االنسان يخل
وب الكثرة في الوحدة ـر الزمن تلتحم بجوهر نفسه حتى تذات فعلها عبواعمالــه وردّ 

رة.ــدة الكثـل الوحــوتظلّ   

 حســـام:تريــد ان تقول ان النفس االنسانية الفردية خالدة والذي يفنى هو الجسد فقط؟

ف الفنـاء ابـدا والمــوت ليس اال انحالل الجسـد سليمـان:بــل اقــول ان النفـس ال تعر
لتغادره النفس الى جسد جديد يكون قد ولــد لتــوه فتحـل فيه وتمارس وعيها وعملها 

 من خالل خوارجــه.

ى:كأنك تريد ان تقول ان فكرة االخالق ال معنى لها اذا لم تكن النفس خالدة؟ــــليل  

ة ــن رؤيــد عميت بصائرهم عــاس قــر النـاكثي وان كان ــذا شيء بديهــان:هـسليم
دة ــه اال فرصة واحــى لــا ومسؤوال وال تعطـون االنسان اخالقيــكيف يك،البديهيات

ي فراغ ـــل باليينها فــن السنوات بــه ينتظر مالييــم نجعلـقوامها سنوات معدودات ث



ه او عليه ثم يسري الحكم ـل يحاسب فيه على اعمال محددة فيحكم ي ليأتي يومـالواع
الى ما ال نهاية من الزمان علما ان الفرصة القصيرة التي اعطيت له احكامها جبرية 

ـال ه حسبما يقـه واوالده وال زوجتـه وال بيئته وال ثقافته وال مهنتـو اختار ابويـفال ه
 رصا ال متناهيةل ان يعطى االنسان في يصح في العقالعدل والصواب والصحيح الذ

ات فعل ن وعمل معين على اساس ردّ ـن معيـل معينين ووطــن اهــويتحدد وجوده بي
ار مواقعه علم بذلك ام لم ـي اختـو الذة فيكون هـي الحيوات السابقــعماله السابقة فأل

را منطقيا واال لغدا هللا مشابها لطفل ـا وتبريـدا اخالقيـل بعـا فقط يصبح العمـم.هنـيعل
يبني بيوته على شاطيء البحر ليتسلى قليال ثم يعود الى سابق ضجره ر ـيأكله الضج

العدم ليسوي كل شيء كما كان وكأن لم يكن شيء. وجـفيهدم ما بناه ويأتي م  

ر صدفة من احد الثقوب ـاء بأن الكون انفجـه بعض علماء الفيزيــا يقولـام:هذا مـحس
دى ـة فتبتلعه احــوة جذب هائلــت قة تحـود ليتقلص ثانيــذ يتمدد وقد يعـالسوداء واخ

ا لم يكن.ــوب السوداء وكأن شيئـالثق  

ا ان يكون االنسان هو جوهر ى خيارين ال ثالث لهما امــودنا الـوار يقى:كأن الحــليل
ة حتى اصغر خلية وجدت لخدمته جسديا الموجودات من اكبر مجرّ  هذا الوجود وكل

دفا غائيا هو حترم هن دقيقة تــة بقوانيـة منظمـعقلية ــادلون معــي الكــوبالتال،ونفسيا
االنسان.واما ان يكون الكون قد وجد صدفة واالنسان فيه قد وجد صدفة بدوره وكان 

د الكون اصال.وبالتالي ال ـالممكن اال يوجن ــل كان مـب،ن اال يوجد اصالـن الممكــم
ر وال اعراض.ـوال غايات وال جواه فيوجد اهدا  

و ليس موجودا اال بالنسبة الينا ـل وجوده وبالتالي هـود موجود الننا نعقـلوجسليمان:ا
و يتحقق بنا وليس بأي شيء آخر.ـه فهـره وغايتــا جوهـولذا فنحن وحدن  

ان يوجد بغيرنا  بنا النه ال يمكن م ينطبق ايضا على هللا فهو موجودام:هذا الكالــحس
بعبارة ادق لقد اوجدنا هللا ليوجد بنا.الذين نعي بعض وجوده. دناطالما اننا وح  

ا هللا ليوجد بنا.ـد اوجدنـق لقـو التعبير الدقيـان:هذا هـسليم  

م يكن موجودا؟ــلـا هللا أل ان يوجدنــى:ولكن هذا الكالم يطرح سؤاال خطيرا قبــــليل  



ة ــالحركن اصال ليس اال مقدار مقياس ــسليمان:القبلية والبعدية مقاييس زمنية والزم
المشكلة هي ان عقلنا البشري مبرمج على ،ة االرض حول الشمســي حركــي هــالت
ة ـي قبضـو فه وليس هـي قبضتــن فـا هللا فالزمـن امـن فنحن اوالد الزمـرة الزمــفك

 الزمن.معنى ذلك اننا ندرك وجود هللا ولكننا ننزهه عن احاطة عقولنا بمعنى وجوده.

ان وال ـا اننا اوالد الزمان فمعنى ذلك ان عقولنا تحت قبضة الزمـام:ولكن اذا قلنـحس
ي الزمان ــر محصور فـاه المطلق.وبما ان هللا مطلق وغيـتستطيع ان تنفلت منه باتج

ة هللا واذا كنا غير قادرين على معرفته ــى معرفـر قادرين علـن ذلك اننا غيــينتج ع
اال بالمعرفة. فكيف يطلب منا عبادته والعبادة ال تصحّ   

ى معرفة هللا ولوال ذلك لما طولبنا بمعرفته ولكننا ـسليمان:ال شك اننا نملك القدرة عل
  .ال نملك القدرة على االحاطة بمعرفته

ة كان يجب ان تنتهي بانتهاء العصور ـن نتيجـدا عـر ابــن تسفـذه جدليات لـى:هـــليل
.الوسطى  

ي معرفة هللا بحركة ال تتوقف ابدا وكلما اكتشفنا ـف رـول اننا نسافــسليمان:لماذا ال نق
اس او نقول نحن نعرف ـاس واقبـاقبن البعيد ـور تلك المعرفة الحت لنا مـن نـقبسا م
ي هللا وهذه المنزلة متطورة باستمرار صعودا او هبوطا على ـى قدر منزلتنا فـهللا عل

ة ــهللا بمحبته واعتبروا المعرف ةـط المتصوفون معرفــدر هممنا واشواقنا ولهذا ربــق
رة للمحبة.ــثم  

.ة،ما اجمل هذا االستنتاجـا معرفـا كلما ازددنـا حبـام:كلما ازددنــحس  

ل كلما ازددنا معرفة كلما ازددنا حبا فالجاهل ال يعرف الحب ابدا.ــى:او قــــليل  

لخير والشر؟صونيا:ولكن بالمحبة االلهية اال نخرج من ازدواجية الجهل والعقل وا  

ى مبدأ وحدة وصراع ــب علي ان يحصل ذلك الن االنسان ركّ ـال يمكن برأيسليمان:
ل فاY مدينة والعقل ــي العقـي هــى هللا برأيــق الوحيدة الموصلة الــاالضداد والطري

 بابها.



مدينة ول هللا مدينة والمحبة بابها والمحبة مدينة والجمال بابها والجمال ـام:وانا اقـحس
 والرغبة بابها والرغبة مدينة والحياة بابها.

  .ن اضلعناـفلنبارك رعشتها بي،اة اذنـى:انها الحيـــليل

.ا:ونحن جميعا ثمرات الحياةـصوني  

ن ــي الحالتيــة او ناضجة فــذ بقضمها فجّ تلذّ ــام:بوركت ثمرة اسمها المرأة كــم أحس
ة.ــرائع  

.ون هذا العبث خلقا وابداعايعبثون بنظام الحياة ويسمّ ن ــى:وبورك الشعراء الذيـــليل  

و عبث ام خلق وابداع.ـل هــو عبث ام خلق وابداع..هـل هــالجميع:ه  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حوار في العالقة بين الحرية واالخالق

 

 

 

 شخصيات الحوار

 

 صونيــــا

 

 سليمـــان

 

 حســـــام

 

 ليلـــــــى

 

  


