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قوانینــھ وسیادة العقـــل لـــواء یحمــل مثقف .سلیمان:

محبط موسوعیة، ثقافة یملك مبــدع شاعـــر .حســـام:

بیــانو عازفـــة .ســوزان:

الصحف إحدى في الثقافیة الصفحة محررة .ماجـــــدة:

كمبیوتر مھندس .بیـــــــــار:



البیتیــن ھذیــن فیھا ورد قصیدة لحسام قرأت :صونیا:

لـــھیب أو یعتـــریني شــوق أيُّ أدري لست
حبیبي شمس أشرقت ذاتـــي مـرآة علـــى إذ

فرحاً فأتــوھج ذاتــي مــرآة علــى تشرق بشموسكم أشعر اللحظات ھــذه فــي وأنـــا
الطمأنینة ونعومة كیاني، خالیا من خلیة كل في یسري اإللفة بدفء أشعر وسعــادة،
اللحظات كل وفي تشمھا، ولحظـة تضمھا فلحظة أمھا، تدللھا طفلــة وكأني تھدھدني

قلبھا ونبضات أھدابھا بظالل عینیھا، وألــق بأنفاسھا .ترعاھا

ھذه في فأنا أحاسیسي مكنــون عــن التعبیر فــي الكلمات خانتني إن المعذرة أرجــو
یراھا لن فھو وأحبابھ أصدقائھ مرایا على نفسھ یــرَ لم إذا اإلنسان أن أشعـر اللحظة
الشفافة بعالقاتنا عنھ. مغتربةٌ ونفسھ نفسھ عن مغتربٌ وھـو سیعیش اإلطالق. علــى

اللحظات ھذه فــي أحسھ ما ھذا نفوسنا... مع نتواصل اآلخرین .مع

صقلھا العقل أحسن التي بكیاستك عقده، وواسطة المنتدى ھذا أمیرة یــا أنت حســام:
التــي وبحكمتك بنــا، ترحبیــن رسمھما الطبیعة أحسنت التــي وبشفتیك تستضیفیننا،
كنھــر المتجدد البــاھر الجمــال وبھذا جلساتنــا، تدیریــن العــالیة ثقافتــك صــاغتھا

والعبارات القصائد وأعذب المعاني أحلى تلھمیننا .ھیروقلیطس

التي المصفاة فھــو المشاعر ویصقــل األحاسیس یرقــق الشعر أن أفھم أنــا سوزان:
معبد في كھاناً لتجعلنا عدوانیة، ورغبة قاسیة شھــوة كل مــن قلوبنــا خلجات تصفي

كمالــھ لجالل خاشعین .الجمــال،

نحن ولذا كمالھ، جالل في صونیا جمـال استلھم قـد یكون أال بحسام یلیــق ال بیـــار:
وسالماً برداً قلوبنا على تنزل أبیات عــدة ولــو یسمعنا أن حسام من .نطلب



وأخذت وخلودھا، النفس بجوھر تتعلق عویصة مسألة في مـرة الجدل إحتدم حســام:
وانجذاب إعجــاب ھــزة إعترتني لحظتھا البرھــان. تلــو البرھان فتقدم تتكلم صونیا

قائـــالً :فوصفتھا

حكمــة مــن صیــغ فمھا أرى
ذھب مـــن أقــــل إن وأبخسھ
الدجى بـدر غـــار ابتسمت إذا
األدب فـــــنّ تــــاه نطقت وإن
جمــــال مجــد الطبیعة ھبتھـــا
الــــركب وثنینـــا لـــھ جثـــونا
................................

ركبي وأثنــي جدیــد من أجثـــو اآلن أنـــا .وھـــا

القصیدة؟ بقیــة وأیــن ماجــدة:

في كامالً تقرأونھ صدح، وما ترجرج وما نھـد، وما افتــرّ ما وصف البقیــة حســام:
قریبــاً سیصدر الذي الجدید .دیواني

رقت ومھما وتناغمت، أعضاؤه توازنت مھما البشري الجسد أن یعرف كلنا سلیمان:
لحظة في ویضمحل یذوي الزمن في عابراً جسداً یبقى مناھلھا، وعذبت شفافیتھا فـي
غیر الــى وتنطبع الزمــن جبھة بإزمیلھا تحفــر الكلمة ولكن أحــد. یتوقعھا ال غفلــة
الذي للجسد فطوبى فانیة ولیست خالدة عابـرة، ولیست مقیمة أنھا الكلمة مجد زوال،
ونضمحل نـزول والفالسفة، األدبــاء ویستوحیھ الفنــانون ویستلھمھ الشعــراء یصفھ
التي األجیال تقرأھا خالدة تبقى والمنشورة المدونـة المنتدى ھذا وحوارات بأجسادنا،
بعد سیولدون الذین الشعراء یستلھمھ أعلى مثــالً یبقى صونیا وجمــال بعد، تــولد لم
امريء خــدر بیضة جسد جمــال نستلھم زلنــا ما اللحظة ھــذه حتى نحن كما حیــن
والمحسوس بالحواس المحسوس بین والخالد، الفاني بین الجدلیة العالقـة إنھا القیس،

والحدس .بالعقـــل



وبال بوعینا نسعى الخلـود، الــى متعطشون الفانیــن البشر نحــن أننا شك ال صونیا:
ذریتھ عبر یخلـّد أن یستطیع أنھ ظنّ أكثرنا األحالم، في ولو الخلــود لمالمسة وعینا
اإلنسان ألن الخطأ، في تمادیھ إزداد اإلنجاب فـي تمادیھ ومع اإلنجاب، فــي فتمادى
جسداً مستقلة بشخصیة یولد سابق، حوار في ذلك عــن سلیمان عبـّر وكما یــولد، مذ
العرضیة، المسلكیة العادات بعض إال والدیھ مــن فیــھ ومـــا وعقــالً، إرادةً ونفسـاً،
یمـلك اإلنسانــي بجوھــره فھـــو واإلرادة، بالعقـــل لتأثیراتھا شأن ال التي والجینات
منــا كثیــرٌ الحقیقي. الخلود ھو الكلمة عبــر الخلــود أصبح ولذا التــامة. اإلستقاللیة
الى ینتسبون والبعض أمھم، واألكادیمیة الحقیقي أبـاھم أفالطون یعتبرون الیوم حتى
الكلیة والنفس الحقیقي والدنـا الكلي العقـــل أنّ یقولون وآخرون وعشتروت، أدونیس
وتبقى الالذب، والطین الفارغ الصلصال آباء فھم والدم اللحم آباء أما الحقیقیة. أمنــا
أول ال سلیمان، یقول كما ھو، الذي الخالد النور إبنة الخالد توھجھا في العاقلة النفس
كل فوق فینظر، لھ كیف وال فینحصر لھ حــدّ وال فیوصف، لھ آخــر وال فیعرف لھ
فیھ شيء وال شيء كل وفي فوقـھ شيء وال شيء كل وتحت تحتــھ، شيء وال شيء
الخالد النــور إنــھ معھ. شيء وال شيء كل ومع یحویــھ شيء وال شيء كل وحاوي

األباطیــل باطــل ذلك عدا وما بخلوده الخالدون أبنــاؤه .ونحن

النور ذلك من قبسٌ ھو والفنان الشاعر عند الجمالي اإلحساس أنّ أعتقد إنـي حســام:
یصف وعقلي اإلبداعیة، بصوره یرتعش وخیالي اإلحساس ھذا أعیش إنــي الخــالد،
صونیا تــرائب وصفت عنــدما مثــالً فأنا ذاتــھ، الشيء ولیس للشيء األعلى المثــل
ثدییھا وصفت وعندما المرآة، تلك في متجلیة ذاتـي صورة ورأیت بالمــرآة وشبھتھا
بأعمدة ساقیھا شبھت وعندما األثداء، بقیة على وتفاخرا وتجبراً، تكبراً إستعلیا اللذین
لمعات كان ذلك كل والمحار، اللؤلؤ فیھ إختبأ بخلیج وردفیھا مقدس، رومانــي ھیكل
بشھوة أو ترابیة برغبة لھا عالقــة ال التي الصوفیــة باللمعات أشبھ جمــالي إحساس

.صلصالیة

یراوغ ومتى الحقیقـة یقــول متــى نعــرف ال أننـــا ھــي حسـام مع مشكلتنا سوزان:
من یطل وھو دیونیسیوس اإللھ كما صافیاً شفافاً أراه األحیــان بعض فــي وینــاور،
األرانب یخـرج الذي كالساحر أراه األحیان بعض وفي الیونانیــة، المیثولوجیا سماء



معھم ویدوّخون یدوخون الشعراء ھــؤالء أكمــامھ، من الحمــام وطیــور قبعتھ مــن
أنـا األسباب ھذه لكل الصوفــي، الرقص حلقات فــي المجذوبین كما تماماً اآلخــرین

جاذبیتھ وھج في الوقــوع وأتجنب الشعر أحب .شخصیاً

اإلنسان أن أعتقــد شخصیاً أنــا البعید. الــى وتأخذوننا األمــور تعقدون أنتم ماجــدة:
وذلك أحبائھ، شموس فقط ولیس الناس جمیع شموس ذاتھ مرآة علـى تشرق أن یجب
أن یستطیع ال فھو ھكذا وألنھ بالفطرة، إجتماعيٌ كائـنٌ اإلنسان أن ھــو بسیط لسبب
ذاتھ. مرآة على ذواتھم یروا أن اآلخرین وعلى اآلخرین، مرایا على إال ذاتھ یــرى
یكتبونھ مـا ألن وذلك التعقید متاھات فــي المبسطة المسائل یدخلون وحدھم الشعراء
النقاد بعض یستقبحھ وما الوعي. من ولیس الالوعي من منبعث األحیـان غالب فــي
یتبع الوعي عالم فـي مصنوعاً شعراً ویعتبرونھ الكالسیكي العــربي األدب في الجدد
الشعر جمال سبب بالذات ھو علیا، مثالً یعتبرھا معاني ویكرر عنھا، یحید ال قوانین
والشجاعة والفروسیة والمروءة الجمــال فــي قیماً یحاكــي الذي الكالسیكي العــربي

الجــواھر دون المظــاھر فــي إال تتغیــر ال ثابتــة شبھ .والكــرم

أو بالنـغم أو بالشكــل أو باللــون أو بالكلمــة الجمــال مالمســة أنّ شــك ال سلیمـان:
فالذین اإلنسان، عند الغـرائزي وحتى والعاطفي العقلـي السموّ فــي تسھم بالحــركة،
جزئیاتھ وتناسق أعضائھ وتوازن تقاطیعھ تناغم في مثالً المرأة جسد جمال یتذوقـون
تعریضھ أو الجمــال ھذا إستبـاحة عـدم علــى حرصاً النــاس أكثــر الوقت بنفس ھم
یكونوا لكي ذلك! یفعلون لماذا الطرق. من طریقة بأي الـزوال أو الذبــول أو للتلوث
صاحبة مع یتخاصمون قد أنھم حتى الزمن، من ممكن قدر أكبر تذوقھ علــى قادرین
على اإلقبال في بالشره سواء معاملتھ تسيء أو بھ تستھین أن حاولت لـو الجمال ذلك

بذلك شبیھ ھو بما أو وإبــاحة وسھر ومشرب مأكل مــن .الشھوات

أال للتحاور. اللیلة ھذه بھ اجتمعنا الذي الموضوع بآرائھ المس سلیمان أظن صونیا:
أي بالذات الزاویة ھــذه مــن الصداقــة أفھم شخصیاً أنــا الصداقــة. موضوع وھــو
وبذل وجسدیة، ونفسیة سلوكیة جمالیات مــن أصدقائــھ في ما على الصدیـق حرص
سلیمان دفـاع یعجبني مثــالً أنــا . الجمالیــات تلك لصیــانة وحقیقي صادق مجھــود
ألدق حسام التقاط ویعجبني الطبیعة، وقــوانین العقــل قــوانین عــن منطقیة بحماسة



على قادرة مجھود كل أبذل أنــا لھذا الورق، على كلمات وتجسیدھا الجمالیة النأمات
فیھ رأیت یوم وأتى صدق مــا وإذا وحسام. سلیمان عنــد الجمالیات تلك لصیانة بذلھ
سأكون شھواتھ، بھیمیة مستنقع في یغرق وحسام والفوضى العبثیة عن یدافع سلیمان
المجتمع واعتزال التوحد الى تقودني قد بكآبة وسأشعر الشوكي، النخـاع حتى حزینة

طویلــة .لفتـــرة

لنا؟ بقــي ماذا ونحن لحسام وقلبك لسلیمان عقلك وھبت أنك ذلك معنى ھــل بیـــار:

صونیا كالم مـن الحبّ. عــن وأنــأى الصداقـــة الــى أنجذب لماذا أدري ال سوزان:
إیجابي وتفاعل ترابط الصداقة أن فأفھم العمیقة بأبعادھا أمامـي تنجلي الفكرة ابتدأت
أو رأیھ إستقاللیة أو اآلخر حریة على یضغط أن منھم واحد أي یحاول ال أنـاس بین
محاولة ھو جموحھ ذروة فـي الحب بینما ھوایاتھ. إستبدال أو مشاعره تغییر محاولة
ظالً الحبیب وجعل اآلخر حریـة إلغــاء محــاولة ھــو اآلخــر، فــي الواحــد لتذویب
واحد وكأنھما واحدة موجة على أفكارھما یبثان إثنین جعل محاولة ھو بل .لمحبوبھ،

متكامل مستقل كیانٌ اإلنسان أنّ سلیمان یقل ألم الطبیعة. لقوانین مخالف بالطبع وھذا
العاطفیة وبصمتھ بــھ الخــاصة العقلیــة وبصمتھ بھ الخــاصة البیـولوجیة بصمتھ لھ
تصل تعـــد محاولة ھي الفردانیة اإلسقاللیة ھذه تذویب محاولة وبالتالي بھ، الخاصة

إیجابیة محاولة ولیست سلبیة محاولة إنھا اإلغتصاب. حدود .الــى

فناء مرحلة الى یصل أن إمــا فھو ومدمــر، بغیض شيءٌ الشرق فــي الحبّ ماجـدة:
وإما لیلى" "أنا فیھا یقول مرحلة الى وصل الذي لیلـى عاشق لقیس حصل كما الذات
حبیبھ عن المحب یحجب بحیث الحبیب على الغیرة مــن مدمرة مرحلة الى یصل أن
كثیراً األمور وھذه معھم. والتفاعل اآلخرین معاشرة ولذة والرؤیـة والھــواء الفضاء
لدیك حصل كما مدمرة فعل ردة الى أو اآلخــرین مع العنف مرحلة الــى وصلت ما

حرّى بدموع یبكیھا عمــره وأمضى حبیبتھ قتــل الذي .الجــنّ

یعطـي أن فــرد كل یحاول أكثــر، أو إثنین بیــن إیجــابي إنجذاب الصداقــة سلیمان:
على طرأ ما وأعذب مسلكیات من یملك ما وأرقّ صفات من عنده ما أجمل اآلخرین
التملك مبدأ ضدّ الصداقة المعنى بھذا أحاسیس. من عاطفتھ وعلـى أفكار مــن عقلــھ



أن لآلخرین أسمح وال وحدي لي ھـذا مبــدأ تنفي إشتراكیة ثقــافة فھي واإلستقطاب،
فیھ یشاركك إنسان الى تنجذب أن ھـي الصداقــة فیــھ. یشاركوا أن أو منــھ یقتربـوا
ھذه تكون العكس علــى بــل المشاركة ھــذه مــن بالغیــرة تشعر أن دون الكثیــرون
تنمو األسباب ولھذه اإلجتماعیــة. وعالقاتـك معــارفك دائــرة لتوسیع سبباً المشاركة
وتتـراجع وسیاسیاً، وإقتصادیاً ثقــافیاً المتطورة المجتمعات فــي وتـزدھر الصداقات
ففــي التالشي. حــدود حتــى األدبیــة الكالسیكیات فــي عرفنــاھا كما الحبّ قصص
الذي اإلشتراكــي الفكــر ببعض دیموقراطیتھا طبعت التـي الدیموقراطیة المجتمعات
ومحاولة والمرأة الرجل بین والمساواة اإلجتماعیة العدالة مقولة ترسیخ علـى یساعد
یجرد مجتمعات ھكذا في والثقافة. المعیشة مستوى حیث من الطبقات بین الھـوة ردم
سعادة من جزءٌ سعادتي مبدأ على اآلخــرین علــى فینفتح فردانیتھ جلــد من اإلنسان
األفـراد بیــن الحواجــز فتسقط اآلخــرین. مصالح مــن جــزءٌ ومصالحي اآلخریــن
إختالف رغم واحد إجتماعي لحن في الجمیع لیتناغم واألثنیات، والدیانات والطبقات

الموسیقیة والطبقات الصوتیــة .النأمات

الناس ھنـاك العـــام، األمــن مخابــرات تحكم حیث الدیكتاتوریة المجتمعات فــي أما
یثبت حتى عـدو ھــو إنسان كل وكأن بحــذر وتتصرف بعضھا مــن الریبـة تتوجس
الذي األمر أبداً" یثبت ال والعكس " العكس یثبت حتى مخبر ھو إنسان وكل العكس.
ألحد. ورغباتھ فكره بمكنونات یبــوح أن یتجرأ وال نفسھ علــى ینغلق اإلنسان یجعل
لیقدموا تصرف أو منھ كلمة إلتقــاط ینتظرون مخبـرین اآلخــرین یتصور أنــھ وبما
شیئاً ویبطن شیئـاً یظھر شخصیتھ فــي مزدوجاً اإلنسان بـات ثمنھا، یقبضون وشایة
كیف مجتمع ھكذا فـي آخــر. مكان في وأحاسیسھ وأفكاره مكان في وأقــوالھ آخــر،
والرغبات واألفكار األحاسیس بعضھم یشاركون أصدقاء یكونوا أن الناس من تطلب
تحكمــھ مجتمع فــي مرتفــع بصوت یفكــر أن إنسان مــن تطلب كیف واألمــاني...
من خائفاً اإلنسان تجعل حتى الناس قلوب في الخوف فتزرع العـام األمــن مخابرات
علیھا یطلع أن من خوفــاً الالوعي فــي رغبـــاتھ فیدفــن لنفسھ، برغبــاتھ یبــوح أن
أساس على معھم ویتواصل لآلخرین برغباتھ یبوح أن منھ تطلب كیف عندھا وعیھ،

الدردشة في وحتى والنصیحة المشورة في الخیــر وتوقع .الثقة



تثمرھا ال المذاق طیبة ناضجة ثمرة ھــي الصداقــة أن الكالم ھذا مــن أفھم صونیا:
وتأخذ لیبرالیة، دیموقراطیة أجواء تعیش التي المستقلة السیدة الحــرة المجتمعات إال
واألحزاب واألتنیـات والدیانــات األجنــاس بیــن المساواة موضوع اإلعتبــار بعیــن
منظورة أشباح من باستمرار الخـائف اإلنسان أنّ أیضاً وأفھم والروابـط، والجمعیات
ال ألنھ أصدقـاء، لھ یكــون لكـي وال صدیقــاً یكــون لكي یصلح ال منظــورة وغیــر
یكشفوا أن یستطیعون اآلخرین وال لآلخرین ذاتھ مكنــونات عــن یكشف أن یستطیع

إلیھ ذواتھم مكنونات .عــن

الصداقة بلــذة تستمتع أن نستطیـع ال العتیــق الشرق ھذا فــي أنّ ذلك معنى ماجــدة:
اإلقطاعیة والزعامات جھــة، مــن المخبــرون باستمــرار، خائفــون ألننــا الحقیقیـة
یعبث والذي المستجد الــرھیب المــالي واإلقطــاع أخــرى، جھــة مــن الدیكتاتوریة
الموظف تحمي قانونیة بنیة أي فیھا یوجد ال بـالد فــي والموظفین العمــال بكرامات
الطقوس على المحافظة منفـرداً یحتكر الذي الدیني اإلقطــاع عــن ناھیــك والعامـل،
إثارة إال لھا وظیفة ال عورة المرأة بأن الوسطى القــرون ألفكار ویروّج واألوقــاف
الناحیة من قاصر ألنھا أمر ولـي الى دائمــة بحاجة وھــي الرجــال، عنــد الشھوات
الشك تحت دائماً إنھا أي شيء على مؤتمنة غیر فھي عقلیاً قاصرة أنھا وبما العقلیة،
عیـــالھ یكشف أال یجب المحترم الوقــور والرجــل تصرفاتھا، جمیــع فــي والریبــة
وعند بالباطل، عیالھ على یتطاولون قد ألنھم أصدقاء، عنده تواجـد إذا ھذا ألصدقائھ
یستطیع ال حیث أجواء ھكذا في إنھ لي قولــوا بربكم والشنـّــار... العــار یأتــي ذلك
من أیضاً شرّه یأمن وال عیالھ، على تطاولھ ومــن صدیقھ شرّ مــن یأمن أن الرجــل
الحقیقیة الصداقة تجربة نعیش أن عندئذ یمكن كیف وممتلكاتھ مالـھ على .تطاولھ

إدراجھا یمكن ال العمل ظروف أو المــادیة المصالح تولــدھا التي العالقات سوزان:
الصداقة والمصالح. العمل ظروف بتغییر تتالشى عالقات ألنھا الصداقة، خانة تحت
یتكاشفون الناس من مجموعة أو إثنین بین علویة ظاھرة بریئة عالقة برأیي الحقیقیة
یبوح أن منھم الــواحد ویستطیع وآمــالھم، وأحالمھم ورغباتھم وأحاسیسھم بأفكارھم
أو لمصلحة یوظفھ أو بھ ما یستغل لن اآلخر أنّ مسبقاً یعرف وھو شيء بكل لآلخـر
كان إذا السعادة فـي مشاركة إال تكــون لــن لعملھ الفعــل ردة وأن لمنفعة. أو لشھوة



البـوح كان إذا الحزن فــي أو فكــھاً، البـــوح كان إذا الفكاھــة فــي أو سعیداً البــوح
الحلول تتطلب مشكلة البــوح كان إذا والنصیحة المشورة في أو .حزینــاً،

عدوانیة، مشاعـر یملك كان إذا صدیقــاً لیكــون یصلح اإلنسان أنّ أعتقـد ال سلیمان:
كیف أمـا لنفسھ. بمعــرفتھ وذلك نفسھ مع یتصالح أن أوالً اإلنسان على آخــر بمعنى
الحرّة العاقلة نفسھ ھو إلھـیاً جوھــراً داخلــھ فــي أنّ یتعلم أن یجب فھو نفسھ یعرف
الخرافي الفكر من ویصونــھ علیھ ویحــافظ الجوھــر ھذا یحتــرم أن ویجب المریدة
المنطقي التفكیر على بالتدرب وذلك العنصري، والفكر النفعي والفكر الغیبي والفكـر
لآلخرین السماح بعدم یصونـھ ثم السببي. القــانون مظلة تحت الموضوعي المنھجي
أصبح مسؤوالً حراً عاقــالً یكــن لم إذا اإلنسان ألنّ وإختیاراتھ بقراراتھ التحكم مــن
على معھا وتصالح الصفــات بھذه نفسھ اإلنسان عرف فإذا إنساناً. یعــد ولم روبوت
عقلھ قوانین فیحترم ربھ مع یتصالح لكي مدخالً ذلك أصبح مكوناتھا، إحتـرام أساس
إعتباطـاً ولیس سببیة قــوانین علــى بنــاءً الكــون ھذا شــؤون بــھ یدبـّر الذي الكلي
في جسمھ وسعادة نتاجاتھا، إحدى جسمھ التي الطبیعة قـوانین إحتــرام ثم ومــزاجاً،
یفكرون لآلخرین صدیقـاً لیكــون صالحاً یصبح اإلنسان ھكذا نوامیسھا، مع التنــاغم
مـن خــوف أو تحفظ بدون خبــایاھم عــن معــاً ویكشفــون مرتفعــة، بأصوات معــاً
وخیر الدم، حرمة من حمیمیة أكثر حرمة للصداقة أنّ ویعلمون إبتــزاز، أو إستغالل
الصفاء وإخـوان المیالد قبــل الفیثاغوریة الجمعیات أعضاء المبادئ ھذه راعى مــن
الظلمات عصر الى وعدنا النور انطفأ ثم الشرق. ھذا في المیالدي األول األلف .في

فأفرش وتتغـاوى الطبیعــة تتبرج یحـــلّ، أینما أتبعــھ الجمــال صدیــق أنــا حســام:
الرجراجة وأردافھا المیاس بقدھا صونیا تتغــاوى أقــدامھا، تحت أشعــاراً أحاسیسي
على برشاقة سوزان أنامــل تتحــرك ھیكلھا، أدراج على بخــوراً مشاعري فأحــرق
أتخیل أنني حتى بسیالنھا عواطفي فتسیل ناعمة، دافئةً األنغام وتسیل البیانو مفــاتیح
رسوماً بیار یقــدم السحریــة، مفاتیحھ علــى أناملھا تحــرك وسوزان بیــانو قلبي أنّ
كان مــا تشخیص ولــذة اإلبـداع بلــذة فأشعــر الكمبیوتـر شاشــة علــى ومعلــومات
الشرقیة الراقصة تفلش كما واستقراءاتھ قیـاساتھ ویفــلش سلیمان یتمنطق ھیــوالنیاً،
بكالم إرتفاعا. إزدادت المعنویة قامتي بـأن وأشعر المعرفــة بلــذة فأستمتع شناشیلھا



نفسي فأحس رائعاً معنویاً كیـاناً جدیــد مــن كلنا لنتــوحد جمیعــاً بكم أتبضع موجــز
قصیدة بكتابة وأبــدأ قلمي أستــلّ عندھا قــزح، قوس ألــوان علــى .أتـزحلق

جسدوا الذین الشرق ھذا في الوحیدون ھــم الصفاء إخــوان أن سلیمان قــال صونیا:
أنّ سلیمان بال عن غاب ولكن ببھائھ. متألقاً معیشاً محسوساً واقعــاً الصداقــة مفھوم
الصداقة وكأن واحدة، إمــرأة بینھم یوجــد ال رجــال مجموعة كانــوا الصفاء إخوان
إخوان كتجربة ونھضویة وتقدمیــة فــذة تجربة أنّ برأیــي فقط. بالرجــال محصورة
یدل وھذا عنھا. المرأة إلبتعاد ومشوھة مبتورة تجربة تكون أن المؤسف من الصفاء
الذین العقـالء الرجــال فحتى المأساة ھـذه ومرارة الشرقي الفكــر مأساة عمــق على
أن یستطیـعوا لـم المادیــة، والملذات والشھـرة والسلطة التملك شھوات مــن تحرروا
أعین عن سترھا یجب عورة مجرد الشرقي المفھوم في المرأة إعتبار حاجز یتخطوا
إال شــيء وال " غرائــزھم یثیــر فیھا شيء كل ألن مخالطتھم مــن ومنعھا الرجــال
وتتفجع. تبكي رأوھا أو تناجي، أو تبتھل أو تصلي سمعوھا ولو حتى غرائــزھم"

بذلك ألنھ المرأة یھین أن قبل نفسھ یھین الرجل أنّ أشعر للمرأة الدونـي المفھوم بھذا
عن الكشف من المرأة بھا تقوم بادرة أي وینتظر لشھواتھ مستنفراً ذكراً نفسھ یصور
وتتـأجج شھواتــھ تثــار حتى غنــائھا أو رقصھا مــن أو ساقیھا أو وجھھا أو شعرھا
ھو یدخل الحاالت أحسن وعلى الحمـل على الذئب إنقضاض علیھا فینقضّ غرائــزه

الخطیئة شبھة تحت .وإیــاھا

وال الحیاة میادین كل في إمرأة یمازج رجـالً تریدیــن أنــك ذلك معنى ھــل ماجــدة:
ورائیة ما بل مطلقة مثالیة ھذه المرأة؟ ویھیــن نفسھ یھیــن بذلك ألنھ .یشتھیھا

عنھ المرأة وحجرت شھــوانیاً مستنفراً الرجـل كان فإذا سخیفة تطورات ھذه حسـام:
إذن أعجم. حیوان أنثى سیشتھي مثلھ الذي الذكر عنھ حجر وإذا مثلھ، ذكراً سیشتھي
القصة اإلختالط، عدم أو البرقع أو بالحجاب الرجــل عن المرأة إبعــاد لیست القصة
تخطي على لنساعده أنثــى أم كان ذكــراً الشھوانیة اإلنسان غریــزة نھذب كیف ھي
ما الى رأیي أضم ھنا كإنسان. إال شيء وال كإنسان نفسھ ویمارس أنثویتھ أو ذكریتھ
نــور مــن قبسٌ وبأنھ نفسھ ومكونات نفسھ یعــرف لم إذا اإلنسان بــأن سلیمان قالــھ
ممارسة یستطیع لــن عنــدھا العــالم، ھــذا عجیــن فــي األلــوھة خمیرة وبأنــھ هللا،



وغیر المشروعة بالشھوات مملوء أناني ذكـي حیــوان الــى سیتحــول بــل إنسانیتھ،
الشھوات، تلك لتحقیق المشروعـة وغیــر المشروعة الوسائــل ویستعمل المشروعة،
یأكل األقوى فریسة، على ذئاب بعراك أشبھ األمر ویصبح كلیاً الصداقة تلغى عندھا

األوفــر .النصیب

صعیـد علــى تطــورات مــن التكنولوجیا ثــورة تفعلھ مــا جمیعاً غفلتم لقــد بیــــار:
واألجناس الشعـوب جمیع تعمّ كونیــة ثقــافة خلق فــي تساھم إنھا العــامة، العالقات
فرصة أنثـى أم كان ذكراً لإلنسان وفـر قــد بــوك" "الفایس أنّ نسیتم ھل والطبقات،
معھم والتكلم الثقافات، وعشرات البلدان عشرات من األشخاص، آالف على التعرف
عملیــة لمخبــر. أو لرقیب حساب أي یحسب أن دون والمكـاشفة الصــراحة بمنتھى
عورة المرأة وإعتبار التكنولوجیا. ثـورة عصر في ممكنة تعــد لم الحریات مصادرة
الفتاة فیھ تـُقــدّم عصر فـي سمجة نكتــة أصبح الشھوانیة األعیــن عــن سترھا یجب
بمختلف لشخصھا الصــور بعشرات كــان بلــد أي فــي كان أي مع للتعـارف نفسھا
البحار عبر الفتیات من یطلبون الذیـن الشبان من الكثیر أعرف إني بــل الوضعیات،
حرج. أي دون فیفعلــن عــاریة وأجسادھــنّ عاریــة بصدور أشخاصھنَّ یقدمــن أن
الشباب ثقة عصر وھــو جدیــداً عصــراً نعیش الیــوم نحــن الشبــان. یفعــل وكذلك
والنكتــة والنقــاش والحــوار والكلمـة بالصورة بعضھم علـــى وانفتــاحھم ببعضھم،

شيء وكل والسفــاھة .والفكــاھة

أن نلحظ ولكننا األمور، ھذه بكل درایة على فنحن الكھف، أھل من تظننا ال صونیا:
عبثیة وثرثرة دردشة أكثره بوك" "الفایس عبــر الشباب بین مكاشفات من یجري ما

مضجعھ وتقض اإلنسان تؤرق ھواجس عن تعبیراً .ولیس

الفكریة ومشاكلكم وأرقكم ھمومكم الـى الصاعد الشباب جــرّ تریدون ولماذا بیــــار:
من وشلــة وظیفــة علــى الحصــول إال یھمــھ ال الیــوم فالشاب والفلسفیة؟ والنفسیة
أن یریـــدون ال والجمیع لیلي، ملھى أو مسبح أو مطعم في وإیـاھم یجتمع األصحاب
طویــل الیومي العمـل تعب یكفیھم ألنــھ والثرثــرة. والفكــاھة بالنكتــة إال یتحاوروا

.الــدوام



ھو وتفكیره باستمرار یفكر فاإلنسان اللـزوم، مــن أكثــر المسألة تبسط أنت سلیمان:
مثل بھا یفكر أن إال یستطیع ال وتقلقھ اإلنسان تؤرق مسائـل وھناك وجــوده، برھان
وقضیـة ومقوماتھا، األسـرة وقضیة فنــائھا، أو النفس خلــود وقضیة المــوت قضیة
بالغریزة العاطفة عالقة وقضیة قاطبة، اإلنسانیة الى الكوني وإنتمائھ معینـة حضارة
حدود ومعرفة القضایا أم ھــي التي الحریــة وقضیـة بالعقــل، معــاً اإلثنین وعالقــة
تشغل األمور ھذه كل العادل. غیر والعمل العادل العمـل بیــن التمییز وكیفیة األشیاء
الیقینیة الحقائـق الــى یھتــدي أن منفــرداً یستطیع ال وھــو وتــؤرقھ اإلنسان تفكیــر
یفكرون أصدقاء مع األمور ھذه مناقشة الى بحاجة ھو وبالتالي البرھانیة، والفضائل
أو إبتزاز أو منفعة أو مصلحة أو إرتیاب أو منافقة أو خــوف دون مرتفعة بأصوات
الى المسؤول الحرّ العاقل اإلنسان حاجـة أن أعتقــد شخصیاً أنــا تبعیــة. أو إرتھــان
تماماً طبیعیة حاجة ھي بأفكارھم فكـره ویقدح ویجادلھم ویناقشھم یحاورھم أصدقــاء
اإلنسان أن أیضاً وأعتقد والطعــام. والمــاء الھــواء الــى البشري الجسد حاجــة كما
حلقات بوجود والثقافیة واإلجتماعیة السیاسیة بأنظمتھ یسمح ال مجتمع فــي المتواجد
والنفس العقــل مكنونات عــن صادق وتعبیر ومصارحــة ومكاشفة ونقــاش حـــوار
أن وعلیھ مقھور، مجتمع في مقھــور إنسان ھــو إنسان ھكذا والغریــزة، والعــاطفة

الوجود. في ومھانة وذل قھر یعادلھ ال الذي القھر ھذا إلزالة غیره مع یتعــاون
الى الجسد حاجة یكون أن قبل الحقائــق الــى العقــل حاجــة ھــو الحقیقــي فالجــوع
الفردیة العقول قدح من تتولد بل فرد شخص یعرفھا أن یمكن ال والحقائــق الطعــام،
تولد عندھا األفراد. أولئك بیــن والمحبة واإلحتــرام بالثقــة مملوءة بأجــواء ببعضھا
العقالء معاشرة لذة وھي الحسیة الملذات كل توازیھا ال بلذة اإلنسان ویتمتع الحقـائق

الصداقة لذة ھي وھذه .ومنادمتھم

المنطلق رئیسیین. منطلقین من تنطلـق الصداقــة أنّ كالمكم كل مــن أستنتج ماجـدة:
اآلخرین. مرایا على إال ذاتھ یـرى أن یستطیع ال إجتماعي كائـــن اإلنسان أن األول
عالقــة ولیست ضروریات عالقــة بالمعرفــة اإلنسان عالقــة أنّ الثــاني والمنطــق
أال وإما معھا، لیتناغم الحقیقة عن ویفتش مفكراً كائناً یكــون أن إمــا فھــو كمالیات،
اإلنسان لتمكین المثالي اإلطار ھي الصداقة كانت ولما اإلطالق. علـى إنساناً یكــون



إال وجوده یتلمس ال وإجتماعیاً الحقیقة، عـن بقلق یفتش مفكــراً كونــھ ممارسة مــن
حیــاة فــي وجوھریــة ضروریــة حاجــة األصدقــاء كـان اآلخریــن، مرایــا علــى

وكمالیاً عرضیاً شیئاً ولیسوا .اإلنسان،

العاقلة اإلنسانیة النفس أنّ قاعدة مـن إنطلقنا إذا إال تتوضح ال الفكــرة ولكن سوزان:
الرجال عند الخصائص نفس لھا واحدة، ھــي هللا نــور مـــن قبسٌ ھــي التي الخالدة
یتجاھلونھ وإما یفھمونھ ال إما الكثیرین أنّ أعتقد األمر وھذا سواء، حدّ على والنساء
أنّ یثبتوا أن أصحابھا یحاول التي األبحاث عشرات قرأت فلقد علیھ. یستكبرون وأما
ھذه یخبئوا أن یحاولون وھم المـرأة، عقــل عــن تختلف خصائص لھ الرجــل عقــل
التي الدینیة واإلسنــادات والقــرائن البــراھین مــن كثیــرة عبـاءات تحت العنصریة

المنطقیة البراھین صفات بالباطل .یعطونھا

مسؤولة حـرة عاقلـة فھـي والمــؤنث المذكــر لدى واحــدة اإلنسانیــة النفس سلیمان:
لــھ تصادر أن صفتھا تكن مھما مرجعیة ألي یسمح أن ألحد عــذر ال ولذلك مریدة،
تحكمھا التي المجتمعات وفي وأقوالھ. أعمالھ إختیار فـي إرادتــھ أو وحریتــھ عقلــھ
ولیس والخــرافات البــرھانیة، الحقائــق ولیس الغیبـي والفكــر العقـــل ولیس القــوة
تبرز فقط مجتمعات ھكذا في والكفایة. العدالة ولیس الحـاد الطبقي والفــرز المنطق،
الشاذة العادات جانبھا الى وتبــرز وفاعلیة، وجسداً نفساً واألنثى الذكر بین الفروقات
إال تحترم ال وھي السماء بشرائع تحتمي أن تحاول التي والتقالید الخاطئة، واألفكـار

األرض .سالطین

علـى إال نفسھ یــرى أن یستطیع ال إجتمــاعیاً كائــناً اإلنسان منطلق كان إذا حســام:
صورة أرى أن عندئذ لي یحـق أفال للصداقـة. أساسي منطلــق ھــو اآلخــرین مرایا
لماجدة أقول أن لـي یحــق أال مــرآة؟ كأروع المصقولة صونیا تـرائب علــى وجھي
أن لي یحق أال فیھما؟ صورتي أرى أن أرید ملیاً عینیك فـي أحــدق أن لــي إسمحي
مفاتیح على تعزف كما الھائم قلبي أوتــار علــى أصابعك عزفت ھال لسوزان أقــول

الدافئــة؟ عواطفي موسیقى لتسیل البیــانو



أن العاجیــة واألصابع النجـالوین والعینین المصقولة للتــرائب كبیـرٌ شرفٌ صونیا:
الدھر مدى تصدح تفتأ ال التي والخارجیة الداخلیة بموسیقاھا شاعــر كلمات تخلــدھا

الخــالدة اآللھــة آذان .وتشنف

حجم ستزید نشرھا في التكنولوجیا إنجـازات إبتدأت، الجدیدة الكونیة الثقــافة بیـــار:
مع الناس بھا یتفاعل التي الدائرة وستوسع والشعوب، األفراد بیـن المشتركة القواسم
أو آخر عقداً یعش ومن األفـق، في ترتفــع شمسھ أخذت جدیــد عصرٌ إنــھ بعضھم،

جدید قیم بسلم یبنى جدیـداً عالمــاً سیرى .عقدین

عدد یجتمع فقد الحقیقیة الصداقـات تبني التي ھــي المشتركة القــواسم لیست ماجـدة:
وإغتصاب الناس حرمات علـى التعــدي مــن مشتركـة قواسم علــى المجرمین مــن
مـن عــدد یجتمع وقــد وإستقــرارھم. بـأمنھم والعبث وممتلكاتھم، وأجسادھم أموالھم
المخالفة أشكالھ بمختلف الجمــاعي الجنس وممارسة المخدرات تنــاول علــى الشذاذ
على بل ببعضھم الثقة أو بعضھم حبّ على لیس أناس یجتمع وقـد الطبیعة، لقــوانین
یجتمع حیث الطائفي التعصب حاالت فــي یحصل كما منھم والثــأر اآلخریــن كــره
تعدیھم یتم إن ما ولكن علیھا والتعدي أخرى طائفــة كراھیة على طائفة أبنــاء بعض
یحصل ما وھذا البعض. بعضھم على التعدي الى یعودوا حتى األخرى الطائفة علـى
قبیلــة علــى التعــدي فــي القبیلــة أفــراد یجتمع حیث القبلیة، المجتمعات فــي أیضاً
الفخـذ علــى لیتعــدى القبیلــة نفس فــي فخــذ كل عــاد علیھا انتصروا فإذا أخــرى،
األسرة على لتتعدى الفخذ في أسرة كل عادت اآلخر على واحد انتصر فإذا اآلخــر،
القواسم أن ذلك كل معنى اآلخر. الفرد على للتعدي األسرة في فــرد كل ثم األخرى،

أخــرى معاییر فللصداقة صداقة تبني ال .المشتركة

وجوھر عقلھ ھو اإلنسان جوھر أنّ منطلق من إنطلقوا أنــاسٌ یبنیھا الصداقة سلیمان
ھؤالء الحریة. ھو ذلك كل وجوھر اإلدراك ھو التفكیر وجوھـر التفكیر ھــو العقــل
لذة أن والقیـاس واإلستقـرار والتجـربة بالمالحظة تحققوا األحــرار العقــالء النــاس
اللذة ھي المعرفة أنّ ھــو بسیط لسبب وذلك المعرفة. ھــي السعادات وسعادة اللذات
ونساءً رجاالً العقالء ھؤالء أدرك ولما لغیـرھا. تطلب وال لذاتھا تطلب التي الوحیدة
والتمتع كاملة المعرفة إدراك عن عاجــز الواحد الفــرد عقــل أن أیضاً أدركوا ذلك،



ووجــد بشوق والساعون المعرفـة عشاق أنھم مبدأ على معاً فاجتمعوا منفرداً، بلذتھا
مـن المعرفــة لتــولد ببعضھا عقــولھم قــدح عبــر وذلك بھا واالتحاد إلیھا للوصول

األباطیل باطل ذلك عدا وما الصداقة ھي ھذه القــدح. ذلك یولدھا التي .الشرارة

وأنھا لغیرھا، تطلب وال لذاتھا تطلب المعرفة لذة أنّ على أوافق شخصیاً أنا سوزان:
المصقولة الصافیة النفوس لذة وھي منھا، أعلى لـذة بعدھا یوجــد ال التي اللذات لـذة
تجعل التي وھي الطبیعة، قوانین مع المتنـاغم والمسلك العفیــة والفضائـل بالمجاھدة

واحد لحن في تنصھر المتباینة األنغام كما تماماً واحد فــي ینصھر .الكل

الثمـرة ولكنھا منھا أعلــى لیست وھــي المعرفــة بلذة موصولة لــذة ھنــاك حســـام:
ویخلق إبداعیاً، لحنـاً الموسیقار یخلق أن واإلبــداع. الخلــق لــذة وھــي فیھا األشھى
وجودھم بصمات لھم الورق علـى أشخاصاً األدیب ویخلــق إبداعیــة، لوحــةً الرسام
ویكون بخــالقھ المخلوق یتشبھ ھكذا الجدیدة، المعادالت العلماء ویخلق بھم، الخاصة

البــار إبنــھ جدارة .عن

في یحسن ولكنھ سبقتھ، أشیاء من یبدع واإلنسان ذاتــھ من یبــدع هللا ولكــن صونیا:
في سوزان رأي الى نعود وھنا ورائــدة جدیدة فتبدو متناسبة متوازنة متناغمة جعلھا

والتناغم .التناسب

أحاسیس وتناسب عقول تناغم ھـي الصداقة أنّ بالقــول إذن محاورتنا لننھي سلیمان:
لغیرھا تطلب وال لذاتھا تطلب التي المعرفة مع التــواصل .لذتھا

لیحققوا إجتمعـوا أنــاس ثمــرة ھــي الصداقــة أنّ بالقـــول محــاورتنا لننھي صونیا:
أخــرى غایــة أیة لیحققوا ولیس .إنسانیتھم

الدین سري یوسف كمال


