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 شخصيات المحاورة:

 

صونيــا:صاحبة المنتدى األدبي سيدة ثرية جميلة مثقفة تملك فكراً ليبرالياً 
 وتؤمن بأّن الحرية والعدالة أشياء تستحق أن يناضل اإلنسان من أجلها.

قوانينه.سليمـــان: مثقف يحمل لواء العقل، وسيادة   

 حســــــام: شاعر مبدع يملك ثقافة موسوعية، محبط.

 نورمـــــا: أستاذة جامعية.

 سميـــرة : مصممة وخيـّاطة مالبس نسائية.

 ربيــــــع : معلـّـم عمـــار ونحــّات.
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صونيا: أهالً بكـم فــي هذا المنتدى المتواضع الذي مــا فتـيء يالمس الواقــع بالفكـر 
والمحسوس بالمجــرد والنسبّي بالمطلق. منتـدى تتالمس فيـه الفلسفة باألدب واألدب 
بالفــّن والفــّن بواقــع الحياة اليوميـة. فيختلط الجّد بالهزل والضحك بالمأساة والعامل 
الثقافــي بالعامل السياسي. ونحن اليــوم نجتمع لنتحاور فــي الموضوع القديم الجديد 

إلبداعي. ما هــي مواصفات المثقف وكيف يكــون اإلنسان مثقفــاً ؟التقليدي ا  

نورمـا: لماذا ال نحــدد موضوع الحـوار أكثــر ونقــول كيف يكون اإلنسان مثقفاً في 
 لبنــان؟

حســام: لو لم يوجــد أدونيس وعشتروت فــي فينيقيا إلهي حّب وخصب وجمــال لما 
لحرف ونشره في أربعة أقطار المسكونة. إنها مالمسة استطاع أولئك النــاس إبتداع ا

الجمــال التي تحّول اإلنسان من كائــن فـرد إلى كائن إجتماعــي، مــن كائـن إتباعّي 
إلى كائــن إبداعّي. مــن حفنــة صلصال متحّرك إلـى تمظهر E بصورة تستأنس بها 

 العقول واألحاسيس.

الحجارة وأرصفها حيطاناً وأعمدةً لم أتخرج من جامعة ربيـــع: أنا عامل بناء أنحت 
ألّدعــي أنــي مثقف أو ألتجـرأ على مصاحبة أهــل الثقافة. ولكني وأنا أنحت الحجر 
أداعبه أهدهده أناغيه أزيل منه الفضالت، فأحسه ينبض بين يدي أضعه على الحائط 

صامتة ليتني أستطيع أن  برفق وحنــان كما أضع إبني فــي السرير أقول لنفسي بلغة
أزيل الفضالت مـن كيان أوالدي كما أفعل بالحجارة. ليتني أستطيع أن أضع أوالدي 

 Kي مكانه المناسب كما أفعـل مع حجارتي، أعود ألسأل نفسي حائراً هل ـف ◌ً كال
 الجمال يا تــرى هو إزالة الفضالت ؟ بل هــل الثقافة هــي إزالة الفضالت؟

ــر سنوات ونيّف وأنــا أفّصـل الفساتيــن وأخيطها ألرقــى سيــّدات سميرة: منــذ عش
المجتمع. لم أكــن أزيــل الفضالت مــن أجساد النساء كما يفعل ربيع مع حجارته بل 
كنت بارعـةً في تصميم وخياطة فساتين تخفي تلك الفضالت. زبائني يعتبرن أنفسهّن 

. وأنــا أعتبــر نفسي مجرد خيّاطة بارعة بارعات الجمــال ويعتبرنني صانعة جمـال
 في إخفاء البشاعة رحمةً بالعيــون المرهفة واألذواق الحساسة.
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وهنــا أسأل نفسي وأسألكم هل الجمــال هـو القدرة على إزالة الفضالت أم هو القدرة 
 ذاتها جمالٌ  على إخفائها؟ أم هــو القدرة على أيهام الناس أن هذه الفضالت هـي بحدّ 

 وثقافةً ؟

سليمان: لو عدنــا إلــى المعنى المعجمي للثقافة لبان لنا أن التثقيف هو التقويم وإزالة 
الفضالت. فالرمح سّمي مثقفــاً بعد أن قّومت قناته بالنار لتغدو مستقيمة وطيّعة مرنة 

ء تلتوي وال تنكسر. بهذا المعنى كل أنسان مستقيم يملك المرونة في تعامله مع األشيا
 يمكن اعتباره مثقفــاً.

حســام: لهفي علــى المرونــة والطواعيــة، فمالمستها بالعيــن واألذن وكل الحواس 
 الظاهرة والباطنة تنعش الشيخ الرعشن فتعيده مراهقاً فــي عــّز صبــاه.

لهفــي على سمارة وهــي تتلوى كما قضيب الخيزران، األرداف تجذبها إلـى األسفل 
ل إلى الطول ـن يجذبانها إلــى األعلــى، العنق العاجــي المائوالثديان الناهدا والكتفان

وليس طويالً، والمائــل إلـى الهزال وليس هزيالً، يا إلهي وهــو يشرئب إلـى األعلى 
مسـك وعنبــر، رائحة شذاه تصل إلى  فلش شاللٌ غنجاً ودالالً، ناهيك عن الشعر المن

للحظات لم أشعر بأي انجذاب شهوانّي، شعرت بعظمة شفافية كّل األنـوف. فـي هذه ا
الجسد وتجسيده الحّي لشفافيـة الــروح. شعرت بالفــرق بيــن اللـذة الجماليــّة واللــذة 
الجنسية. بالفــرق بين خفـّة الظل والخالعة، بين اإلنفتاح واإلستنساخ. أنا مع سليمان 

ة.ـيفي أّن الثقافة هي المرونــة والطواع  

نورمـا: لـو تجاوزنا هلوسات حسام وتهويماته الشبقية، مهما حاول أن يخفيها بالكالم 
اللبق وبالتنظيرات التي ال يصدقها أحــد، لقلنا أّن المرونة هي في قدرة اإلنسان على 
التكيّف وفي قدرته علــى المحاورة. فاإلنسان المثقف هو اإلنسان السريع التكيّف مع 

واء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو حتى عقائدية. بهذا يكون المتغيّرات س
المثقف إنساناً يؤمن بأّن الحركـة هــي جوهـر هذا الوجود وبأّن الحركة تعني التغيير 
فال شيء ثابت وال شيء جامــد ونحن فـي مسلكياتنا واعتقاداتنا ومثلنا العليا يجب أن 

نكون متصلبي العقول متجمدي األحاسيس من عبدة  نعي حركة التغيير ونماشيها وال
 األصنام.
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حســام: كل شيء مبنيٌّ على مبدأ صراع األضداد. وهذا الصراع هو السبب المباشر 
 للتغيير. بــل هو الرحم الذي ينجب التطّور واإلرتقاء. 

 سليمان: بل لنقـل أّن مبدأ الحركة هو حركة صراع األضداد. ولكن هذا ال يعني مبدأ
الثنائيــة. أي أّن كل موجودات هذا الوجود مبنية على مبدأ ثنائيـة الموجب والسالب. 
حتى أن البعض قــال أّن للوجود قطبين واحــٌد خيٌّر وآخـر شرير وهما متعادالن في 
القــوة وفي صراع دائم ينعكس علــى األشياء فبعض األشيــاء ترجح فيها كفة الخير 

فـّة الشر على الخير والبعض كفة النور على الظالم والبعض على الشـّر، والبعض ك
 كفة الظالم على النور وذلك إلى ما ال نهاية.

صونيا: يمكن أن نستشف مــن ذلك أّن المثقف هـو الذي رجحت في عقله وأحاسيسه 
كفــّة النـور على الظالم والخير على الشّر. وأّن الجاهل هو العكس بغّض النظر عن 

ارة والمعلومات التــي يمتلكها هــذا اإلنسان فــي شــؤون األعمــال والحياة مدى المه
 اليومية.

نورمـا: أنــا شخصياً أميــل إلى هذا التفسير فالمثقف هو اإلنسان الذي يتعامل إيجابياً 
مـع اآلخريــن فيكــون مردود أقوالـه وأعمالـه مردوداً خيّـراً عادالً، يسعد اآلخريــن 

هم وينفعهم. والجاهــل هــو اإلنسان الذي يتعامــل سلبياً مع اآلخريــن ويكـون ويريح
مردود أقوالــه وأعمالــه مردوداً شريراً ظالماً يساهم فــي شقـاء اآلخرين وإزعاجهم 

 ومضرتهم.

صونيا: هنـا ال بــّد مــن سؤال ملحاح، فلو افترضنا وجود عالم كيميائّي مبدع خالّق 
ـر عبقريــة إبداعه فـي مختبره إلنتاج مـواد جديدة من المخدرات المدمرة ولكنه سخـّ 

 للعقــول واألعصاب، هل نعتبر هذا العالم مثقفاً أم نعتبره جاهالً ؟

ربيــع: هــل يمكن اعتبــار إنسان يساهم فــي تخريب عقـول الناس وتدمير أجهزتهم 
تقبـل بها األديــان واألذهان وال  العصبية ورميهم فــي متاهات أعمــال وتصرفات ال

 منطق الحياة إنساناً مثقفاً ؟
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سميرة: لقــد أخبرنـي أحــد أصدقائـي المطلعين أّن أكبــر مافيـا فــي الكون هي مافيا 
قومي لكل دول المخدرات. وأّن رأسمالها يفوق مليارات الدوالرات بل يفوق الدخل ال

ثانية الكونية هي مافيا صناعة األدوية الفاسدة، شعرت القارة اإلفريقية. وأّن المافيـا ال
بالخوف الشديـد عندمــا سمعت ذلك، وقلت لنفسي هــل يمكــن أن يكون هناك أنـاٌس 
يعتبرون مـن أصحاب أكبر األدمغة في العالم يسّخرون قواهم العقلية والمادية لتدمير 

ضمحالل كل ذلك بغيــة انتفــاخ اإلنسانيـة وجــّر الجنس البشـري إلــى اإلنحالل واإل
 األرصدة فــي البنــوك!

صونيا: إذا كانت الثقافـة بمعناها المعجمّي كما قـال سليمان، هي تقويم اإلعوجاج في 
قنـاة الرمح ليصبح مستقيماً وتقويم التصلب فيه ليصبح مرنـاً. فنحن جميعنا علـى مـا 

نتاج سلع تضر باإلنسان مثل المخدرات أظــن متفقـون على أّن العلم الذي يستعمل إل
 واألدوية الفاسدة هو علٌم شريٌر وأصحابه ليسوا مثقفيـن علـى اإلطالق.

سليمان: هذه أفكــاٌر مسطحة إلى حــّد بعيد. فالعلم ال يكون شريـراً أو صالحاً بل هو 
ابتداًء بالذرة علٌم ال أكثـر وال أقــّل. غايته اكتشاف القوانين فـي جميع حقول الطبيعة 

وانتهاًء بالمجّرة. ولكّن اإلنسـان وحــده هـو الذي يجعل العلم صالحاً مفيـداً إيجابياً أو 
شريـراً ضاراً سلبيـاً. فإذا سّخرنــا الحقائــق والقوانيــن العلميـة المكتشفة إلــى إنتـاج 

 السلبيات شيء وإذا سّخرناها إلــى إنتــاج اإليجابيات شيٌء آخــر.

نورمــا: معنــى ذلك أّن علينــا التمييز بيـن العلم والثقافة. فغاية العلم اكتشاف قوانين 
طبيعة األشيـاء وهنـا ينتهي دور العلم ليبدأ دور الثقافـة فـي استعمال هذه األشياء إما 
 لخيـر البشريــة وتطويــرهــا وارتقائــها تحت جناحـي الســالم والعدالــة وإمــا لشـرّ 
البشريـة وانتكاسها وارتكاسها تحت أجنحة الحـرب واإلستبداد واإلستئثار واإلحتكار 

 واإلستغالل.

 سميرة: أفهم من ذلك أّن اإلنسان يمكن أن يكـون مثقفـاً دون أن يكـون صاحب علم.

حسـام: الجهل بطبيعته ال يولـّـد إال الفوضى واإلستبداد والتعـدي والجــوع والمرض 
ال يمكـن نتيجـة ذلك أن نبني ثقافةً على جهل. فالثقافة الحقيقية ال تبنى إال والتصنم. ف

 علــى أعمدة المعرفــة.
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 ربيـــع: هــل معنــى ذلك أنــه يوجــد فــرق بيــن العلم والمعرفــة؟ 

صونيا: قـد نستطيع القــول أّن العلم تقتصر مهمتــه علـى اكتشاف قوانيــن صيرورة 
ــرق تفاعلها وسلوكياتها. بينمــا المعرفة هي فــي فهم الحقائـق الكليّة الموجودات وط

والبراهين المنطقية التـي تشكل مبـادئ عامة تنضبط تحت لوائها كّل القوانين العلمية 
 المكتشفة.

حسـام: أنــا أعتقــد وال أجـزم بأّن المعرفة هــي فـي أنسنة العلم أي إعطــاء القوانين 
رورة الطبيعة بكــل موجوداتها معنـًى إنسانياً وسأضرب مثــالً على ذلك العلمية لصي

مــن شطحاتي الشعريــة. أّي كوكب فــي الفضاء هــو ثمـرة تجمع ما ال يحصى من 
الذّرات فــي نظـام معيّن . وقـد يأتي زمٌن تعود فيه ذّرات هذا الكوكب المجتمعة إلى 

الكوكب. هذا علٌم، أما المعرفة فهي أن نقول أّن  التبعثر والتشتت فيختفي وجــود هذا
الذرات عندما تنجذب إلـى بعضها بدافع الحّب تتجمع وتتشكل كواكب وعوالم. 

وعندما تتنـافر عــن بعضها بدافع الكراهية تتبعثر وتختفي فالحّب هو دائماً أداة جمع 
ذا المبــدأ العام على كل واتحاد والكراهية هــي دائماً أداة تفرقـة وتشتت، ثم نطبـّق ه

شيء فنقول أّن المجتمعات الناجحة هي المجتمعات المؤلفة من أفراد تجذبهم مصالح 
مشتركة وخيٌر عــام بدافع الحّب فتجعل منهم مجتمعاً متوازناً متناغماً عادالً سعيداً. 

بدافع  والمجتمعات الفاشلـة هــي المجتمعات المؤلفــة من أفــراد متنافرين متضاددين
ً عام اً ة تجمعهم وال خيـرالكراهيـة فال مصالح مشترك يجذبهم، فهم مجتمع العدوانيـة  ا

 واإلستبداد والصراع الطبقي والطائفي والجنسي واألتني......

نورمـا: أعتقد أّن الثقافة هـي التعبير الحّي عـن المعرفـة السائدة. ولكني أميل إلى أّن 
الجماعـة ومثلها العليـا أكثر مما يختص بسلوكية الفرد الثقافة شيٌء يختص بسلوكيـة 

ومثلــه العليـا. أي أّن الثقافـة هــي التعبيــر الحــّي عـن العقـل الجمعّي للمجتمع. فإذا 
كان العقـل الجمعّي مثـال يـؤمن بالغيبيات والخرافات والعجـائب والمعجـزات وتأثير 

ً ر كانت الثقافـاألفالك واألبـراج علــى سلوكيات البش ، وإذا كان العقل الجمعّي ة شيئـا
يتناغم مع منطق العقــل والقوانين الطبيعية والتفكيـر المنهجي الذي يعتمد المالحظـة 

 والتجربة شيٌء آخــر.
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صونيا: دعونا نعــود إلى نقطة البداية. لقد قال سليمان أّن التثقيف هو تقويم ما اعوّج 
عيـّة ولقـد أسهب حسام بشطحاته اة وطوـفــة إستقامة وليونوتطويع ما تصلـّب. فالثقا

الشعرية بتفسير معنى الليونـة ولكننا لم نتطّرق حتى اآلن إلى تفسير معنى اإلستقامة 
 وأّي المناهج هــي الصحيحة في القيام بعملية التقويم.

ـل المنطقي سليمان: ال أستطيع أن أتخيـّل منهجاً صحيحاً للتقويم خــارج إطـاري العق
 والعقــل النقــدي. 

سميرة: لقد أدخلت الحــوار فــي غموض محيّــر فأنـا أفهم أّن الشيء ليكون صحيحاً 
علينا أن نزنـه بميزان العقـل، فما صّح في العقل اعتبرناه صحيحاً وما نبا عن أحكام 

 العقل اعتبرناه فاسداً.

إال علــى أوامـر ونواه مسقطة من فوق حسـام: وهــل تعتبرين العقــل الذي ال يعمـل 
 عقالً ؟

بمعنى آخـر هـل تعتبريــن مثقف السلطة الـذي ينظـّر ويؤدلج بناًء على أوامر أسياده 
ال لشيء إال لتبريـر مسلكياتهم واعتبارها محقـّـة تخــدم مصلحة الجماعـة هـو مثقف 

 صاحب عقـل حقيقّي ؟

اعتبرنا السلطة هي فقط سلطة الحكام، فكل قوة سليمان: في هذا المجــال نخطيء إذا 
فاعلــة قادرة علــى التحكم فــي صيرورة المجتمع تعتبــر سلطـة، فاإلقطاع السياسي 
سلطة واإلقطاع الديني سلطـة، واإلقطاع المالـي سلطة وتداخــل هذه اإلقطاعات مـع 

يع هذه السلطات.بعضها سلطة. ونحن فــي لبنـان والحمدE لسنا محرومين من جم  

نورمـا: لقــد أحسن سليمان عندما حــّدد العقــل المسؤول عن التقويم بالعقل المنطقي 
النقدي. ولقــد أحسن حسام عندما رفض تسمية العقــل الذي يعمـل على مبدأ األوامر 
 والنواهي المسقطة مــن فوق عقالً حقيقياً. أنا كأستاذة جامعية أعانــي األمريــن مــن
أولئك الطلبــة الذيــن يملكــون فكــراً غيبيــاً يؤمــن بالصدف العميــاء والمعجــزات 
والخـوارق. ال يستطيعون أن يدركوا أّن كل نتيجة هـي وليدة مقدمات وأّن لكل شيء 
سبباً يتبع سببه فإذا انحدر المجتمع مثالً إلـى الفقر ال يستطيعون أن يفهموا أنه عندما 
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 .ن معـدل النمـو اإلقتصادي ينحدر المجتمع إلى الفقرــدل النمو السكاني عيزيــد معـ
وعندما يزيـد معدل اإلستهالك عن معدل اإلنتاج ينحدر المجتمع نحو الدين العام. 

وعندما ينفجـر النمـو السكاني دون أن نكون قادريـن علــى مواكبته ببنية تحتية أولها 
مجتمع حتمـاً سيسير باتجـاه مزيــد مـن الجهل المدارس وآخرها الصرف الصحي فال

 والبطالة والمرض والفقر والعبثية والتعصب وعدم إحترام حقـوق اإلنسان الطبيعية.

ربيــع: ولكن بأّي حــّق نقــول للناس فــي هكذا حالـة، توقفوا عن اإلنجاب ألّن النمو 
 اإلقتصادي ليس متوازناً مع النمــو السكاني؟

يمكن أن يقـال إلنسان يؤمن بأّن من يولد يولد رزقه معه ال تنجب ألنه  سميرة: كيف
 يوجد خلل بين كفتي ميزان النمو اإلقتصادي والنمو السكاني؟

حسـام: هذا هــو العقل الغيبي الذي ال يحترم األرقام واإلحصائيات وبرامج التخطيط 
تيـق ال زلنا نؤمـن بهذا والرؤيــة التي يصفها األخصائيون ونحن فــي هذا الشرق الع

المفهوم الغيبي للقـدر المسقط مـن فـوق والذي يحّول اإلنسان إلى مجرد روبوت ينفّذ 
 البرنامج الذي يبرمج له.

سليمان: اإلنسان شريـك هللا فــي الخلـق واإلبـداع، وما نفسه العاقلة إال قبٌس من نور 
ــود فــي قلب كّل موجـود فــي هذا الوعـي اإللهي المحيط بكّل هذا الوجــود. والموج

الوجود. وما اإلرادة إال القوة التنفيذية لسلطة العقل التشريعية واإلثنان في واحد غير 
قابل للتجزئة. فاإلنسان يصنع قدره بيديه وهللا يريد ما يريده اإلنسان لنفسه وما تريده 

 الشعوب لنفسها وليس العكس.

هنــا أمــام تعدديـّـة ثقافيـّـة واحدة تعتمد العقـل الغيبي  صونيا: أفهم مــن كّل ذلك أننـا
وأخرى العقــل السلطوي، وثالثــة العقل المنطقي النقدي ورابعة التواصل مع الوعي 

 اإللهي الذي يحيط بكّل الموجودات والموجود في قلب كّل الموجودات.

صراٌع بين الثقافة التي  سليمان: بــل نحن أمام صراع ثقافي وليس أمام تعددية ثقافية
تعتمد الفكر الغيبي والتعاليم المسقطة من فوق وبين الثقافة التي تعتمد الفكر العقالني 
المنطقي والمنهج النقــدي فــي الوصول إلى الحقائــق. إنــه صراٌع بيــن نظرية قدر 
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بيديــه. إنــّه اإلنسـان يسقط عليــه مــن فــوق وبيــن نظريــة أّن اإلنسان يصنع قدره 
ما صّح فــي العقل وبين اإلنسان الذي يقول أّن هو الصراع الذي يقــول أّن الصحيح 

الصحيح هــو ما تقولــه المرجعيات العليا. إنـه الصراع الذي يقول بالتواصل مع هللا 
المتعالي بواسطة طقوس وتكاليف ومرجعيات والذي يقـول بالتواصل مع هللا المتربع 

ش قلوبنا بالصدق والعدل والمحبة وإحترام اإلنسان في إنسانيته فالسفر إلى علـى عر
 هللا رحلة داخلية وليس رحلة خارجية.

نورمـا: لماذا ال نقــول إنـه الصراع بيــن الناس العقالء األحــرار الذيـن يدركون أّن 
ظيفــة الحريـة هي وظيفة العقل هي التفكير تحليالً وتفسيراً واستنتاجاً وابتكاراً وأّن و

فــي القــرار المسؤول المتولـّد عــن اقتناع داخلي حــّر بيـن الناس الذين يعتقدون أّن 
أقدارهم كتبت لهم قبــل أن يولدوا وأّن ما يصيبهم من جهل وفقر وارتهان واستغالل 
هـو مــن سوء أعمالهم وأعمال أهلهم وخطاياهم في مخالفة الطقــوس والتكاليف وما 
عليهم إال أن يرضوا باألمــر الواقع ويسلموا بما كتب لهم لينالوا الرضى واألجر في 
العالم اآلخــر. ومــا هــو هذا األجـر إنه ليس أكثر من مالبس حريرية وموائد دسمة 

 ونساء ينضحن بغرائب الملذات.

اإلستبداد  حســام: ال أعتقـد أّن هناك أمالً فــي ثقافــة حضارية في مجتمعات يحكمها
 الذي يتعامل مع الناس كما كان السيد القديم يتعامل مع عبيده واإلقطاعّي مع فالحيه.

نورمـا: برأيـي المقارنة غير منصفة ألّن اإلقطاعي القديم رغم ظلمه واستكباره على 
فالحيه كان مسؤوال عـن تأمين المسكن والمأكل والملبس والرعاية لهم لكي يستمروا 

ور الحديثــة فهم يستخدمـون النــاس دون أن يكونــوا ـالعص ا مستبدوأمـفـي خدمته، 
 مسؤولين عــن شيء إال عـن إهانتهم وارتهانهم ومعاملتهم كدجاج المزارع.

سليمان: عدنـا إلــى بيت القصيد فأن تصادر عقــول الناس وحرياتهم فهو أن تصادر 
ماء التي تعيش بغرائزها وليس بوعيها إنسانيتهم وتعيدهم إلــى مرتبة الحيوانات العج

وإدراكها بــل يصبح الوعــي واإلدراك زائديــن عن اللزوم ومعرقلين لمسيرة مشيئة 
 المستبد.
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سميرة: هــل معنى ذلك أن المستبد يريــد بشراً ال تعـي وال تفكر وال تدرك بل تعمل 
 حسب خطط مبرمجة يضعها المستبد وأزالمه!

توجب علينا أن  .ل هو القدرة على التحليل واإلستنتاج وأخذ العبرـصونيا: ما دام العق
نستنتج أّن اإلنسان المثقف هـو اإلنسان العاقل الحّر المسؤول. وتوجب علينا أن نفهم 
أّن العاقــل هو الذي يعي الحقائق البديهية والفضائل البرهانية ويتواصل مع هللا على 

ــو الذي يخلق أعماله وأقـواله مــن عندانياتـه وال جسر العقــل والمحبة وأن الحــّر ه
ً ره وأن يملك شخصية مستقلة ورأيـيستنسخها عــن غي وال يكون ظالً ألحد  تً مستقـل ا

وأّن المسؤول هـو الذي يعــي أنـه مسؤوٌل أمام ثالثــة مراجع فهـو أوالً مسؤول أمام 
أن يطورهما باتجـاه كمالهما ال أن  نفسه ألنـه أعطي نفساً عاقلةً وجسداً متطوراً عليه

يعتــدي عليهما بالتخبط فــي األباطيــل واألوهــام ومسؤوٌل أمــام مجتمعه ألنه كائٌن 
تــه، ومسؤوٌل أمــام هللا بـأن إجتماعيٌّ سعادتــه جــزٌء مــن سعادة مجتمعه وكذلك قوّ 
 يتواصل معه بالحّب واحتـرام قوانيـن هللا فــي مخلوقاته.

حسـام: تسحرني صونيا والحماسة تلهبها وهي تقّدم رأياً تعتقد بكل جارحة من كيانها 
أنــه صحيح. وجهها األبيض يتشرب بحمـرة فتخاله الصباح قــد ألقــى وشاحه علـى 

عن لؤلؤ واللؤلؤ بدوره يضيء  األفــق الشرقي. شفتاها ترتعشان فتخال الياقوت يفترُّ 
رجح بتأرجح عنقها فتحسه ظالمــاً ينفلش حول نــور ليزيد حنايا الياقوت. شعرها يتأ

النور توهجاً وألقاً. أنا شخصياً أؤمن بعودة آلهة بالدي كّل حين لمباركة هذه األرض 
الطيبة. أؤمـن بعودة أدونيس كّل ربيع حيث أرى العشب ينبت تحت قدميه واألشجار 

ظرت إلى صونيا وهي تتكلم. تلبس حلتها السندسية. وأؤمــن بعودة عشتروت كلما ن
ودائماً أسأل نفسي كيف يمكــن للمطلق أن يتجسد فــي النسبي والالمحدود أن يتجسد 

 في المحدود. وهـل صونيا هـي المحدود اإلنساني أم الالمحدود العشتروتي؟

س الباطــل بالحــّق فمـاعليكم إال أن تسمعوا ما لبَّ نورمـا: إذا أردتم أن تعرفـوا كيف يُ 
س نحاسـاً بذهب لكـي يوهم السامعين أنــه ذهبـّي الكالم. ولكن لبَّ يقـولـه حسام. إنــه يُ 

ذهب كالمه بنار العقل سرعان ما ينفصل النحاس ويسود كاشفاً جوهره  ىرمعندما يُ 
 الحقيقي.
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حتى درجـة الجفاف والبرودة فأنا أسكرتني أقوال حسام وأدخلت  سميرة: لقـد تعقلنت
قلبـي. قديماً قــال لــي أحـد األصدقاء أّن العاطفة هـي انجذاب العقل إلى  الفرح إلــى

 الجسد فلو كان عقلك ينجذب إلى جسدك كما عقلي لما قسوت على حسام هكذا.

سليمان: مــا قالته صونيا عـن المثقف والثقافة قـد ألـّم بالموضوع من جميع جوانبه.  
لحرية والمسؤولية. وليست ثقافة األوامر والنواهي فالثقافة الحقيقية هي ثقافة العقل وا

 سواء أتت من فوق أو من تحت. من أولي األمر أو من غوغائية الشارع.

 سميرة: مــا معنى مــن تحت مــن غوغائية الشــارع؟

سليمان: إذا تحكمت الشريحـة الغوغائية وتحكم الشارع فــي قرارات المجتمـع مــاذا 
ن نــوع جديــد. والثقافة الحقيقية هي إبنة الحرية، وترفض إستبداٌد م؟ تكــون النتيجة

 اإلستبداد سواء أتى مـن فوق أو أتــى من تحت.

نورما: الثقافــة الحقيقيــة إبنة العقــل المنطقي النقـدي التجريبي والحريــة المسؤولـة 
اء.الواعية وما عــدا ذلك سراٌب يحسبه الضمان مـاًء وما هــو بالم  

 الجميع: مــا عــدا ذلك سراٌب يحسبه الضمان ماًء وما هــو بالماء.

 

 

 

 

 

 كمال يوسف سري الدين
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