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الربیع الى الفراش وشوق السماء مــاء الى الصحاري شوق یعــادلھ .ال

لتذوق المخلص والسعي المعرفــة طلب مظلــة تحت بخشوع جمیعــاً نقف ھنــا نحن
لغیره یطلب وال لذاتھ یطلب الذي الشيء دائماً سلیمان یقــول كما فھي .حالوتھا

حــرام بشكــل ونــواه، أوامــر بشكل تـأتي التي المعارف على تعـودنا نحن الیــاس:
بالحوار لبعضھا العقـول قــدح من تتــولد التي المعــارف على نتعــود ولم وحــالل،

والجــدل والتفــاعل .والنقــاش

الى تحت الى الھرم رأس مـن فـوق، من الھــابط الجــدل على تعــودنا نحن حســام:
علـى یسقطھا ثم الحقیقة ھي مــا منفرداً الھــرم رأس یقــرر الشارع، فــي الجماھیر
تـلوكھا مقــدسة شعارات تصبح وعنــدھا الشارع، الــى تصل حتى بالتــدرج الجمیع

والمنام الیقظة في واللیل النھار في مناسبة، وبدون بمناسبة .األلسن

التي المعرفة ولیست بالحقیقة، كثیراً یھتم ال المشرقیة بالدنا في الھرم رأس سلیمان:
الغرائز تدغدغ التي الدعایة ھو الواقع في یھمھ ما ھواجسھ، من ھاجساً لذاتھا تطلب
الناس عند الخوف غریزة إثارة على یحرض إنھ الجماھیـر، في الالوعي ومكبوتات
لھم لیلــوح یعــود ثم الشخصیة، فــي واإلزدواجیة والتملــق الكذب على یدربھم لكي
یصور اآلخرین. تجــاه العدوانیــة علــى تقــوم ما عادة التي رغبــاتھم بعض بإشباع
ورجال التجار طبقــة تحطیم فــي خالصھم أن الفقیــرة والشرائح والفالحیــن للعمال
أمني نظـام في ھــو خالصھم أن واألعمال المــال لرجال ویصور واألعمال، المـال
العلة أن للجمیع یصور ثم فوالذ، مـن بلجام والفالحین العمــال بطبقات یمسك متشدد
التطور مبـادئ مع تتناقض أخــالقیة قیم مــن ینشرونھ وما الدیــن رجــال فــي ھــي
في دیاناتھم جوھر عن لإلبتعاد الدین رجــال فیھ یحرض الذي الوقت في واإلرتقــاء
بعضھا یناقض التي والشعائـر بالفـرائض للتمسك والعفــة والعــدالة والرحمة المحبة

ھناك اآلخر البعض .ھنا

فــي وقــع إذا بطبعــھ. عدواني الشرقي اإلنسان أن واحــدة لحظة أشك ال أنــا إیلینا:
األلــم فــي معھم لیتساوى النــاس كل علــى مصیبتھ یعمّم أن یحــاول فھــو مصیبــة



في یستثمرھا أن یحاول بل لنفسھ، بھا یتفـرد أن یحاول نعمة أصابتــھ وإذا والعذاب.
باألمثلة كالمي سأوضح ونفسیاً. جسدیاً علیھم والتعدي الناس إذالل مــن :مزید

اإللتھابات من مھتريءٌ رحمھا إمرأة تأتیني الجنسیة باألمراض مختصة كطبیبة أنــا
فعلت ماذا مرضاه، أســرار على مؤتمنٌ كالكاھن الطبیب أن لھا أؤكد أن ،بعد أسألھا
یعمـل الذي زوجھا وأن زوجھا. إال رجالً تعرف ال أنھا فتجیبني سلكت سلــوك وأي
رأسي أھز وھنا الطبیعیة. الزوجیة الحیـاة یعیشان وھما شھرین منذ أتى أفریقیا فــي
الشوارع ومشردات العاھرات مع الجنس مارس الذي الرجل یجیــز كیف بحــزن...
دون وفایروساتھ وجراثیمھ أوساخھ ویھدیھا أوالده أم زوجتھ یقــارب أن الموبوءات
الالوعي فـي مكبوتة إنتقام نزعة ھو بل ؟ سافرة عدوانیة ھذا ألیس رحمة؟ أو .شفقة

ویخجل نفسھ من یخجل خطیئة ارتكب إذا القریب الماضي في اإلنسان كان شمــس:
أعین عن ویسترھا خطیئتھ یخفي أن جاھــداً یحاول المجتمع، مــن ویخجل ربــّھ من
المال فسارق برذائلھم، ویتفاخرون بأخطائھم یتبـاھون النــاس أصبح الیــوم النــاس.
أصبح الجنسیة اإلبـاحة یمــارس ومــن فتــوة، وصاحب ذكیاً أصبح والخاص العــام
وال المخدرات یتعاطون أنھم یتباھون وآخرون ضاجعھم، الذیـن الناس بكمیة یتباھى
أخــذوا والعـــرض األرض وسماسرة غیـــرھم، یذھب كما المصحات الى یذھبــون

والربــط الحـــلّ مفــاتیح وبأیدیھم المجالس .یتصدرون

یعتبر بطبعھ إجتماعیاً یكون أال یجب السوي اإلنسان أن أتصور شخصیاً أنا صونیا:
یستطیع كیف معھم، یتفاعــل الذین الناس كل سعادة مــن جــزءاً الشخصیة مصلحتھ
باآلخرین عالقتھ كانت إذا واإلستقـرار والطمأنینة باألمــان یشعر أن الفــرد اإلنسان
لھ یكنون ال حولھ الذین كل بأن العمیق واإلعتقاد النیة وحسن الثقـة على مبنیة لیست

والخیـــر المحبة .إال

ولیس بالشكل إنسان ھو جمالیة ثقافة یملك ال الذي اإلنسان أن لكم أقول دائماً حسـام:
اإلنعتاق ھو والشفافیة، والتناغم التناسق ھو الجمال أن لكم أقـول ودائماً بالمضمون،
الجزئیات تملك شھــوة إنطفــاء ھـــو السعادة، أجـــواء فــي للتحلیق اللذة قفص مــن
قد أنك اإلحساس ھو الجمال المجـردة. الكلیات تملك مرحلة الى للوصول المحسوسة



كلمات فیتمظھر أجنحتك بین یضيء الذي النور هللا وغدا هللا، قلب في نبضةً غدوت
إجتماعیاً یكــون أن لإلنسان یمكــن ال الجــوارح. خالل مــن وأعماالً الشفتین علــى
الجمـالي اإلحساس بیــن یخلط كثیفـاً جاھــالً كان إذا العدوانیــة نزعتــھ من متحرراً

الشھوانــي .واإلحساس

المحسوسة بالجزئیات تعلقك فوجدت حسام یا قصائدك من الكثیر قرأت ولكني إیلینا:
على یتمرد وھو الناھد الثدي تصور تبرح ال إنك المجردة. الكلیات الى توقك یفــوق
الملتھبة فوھتــھ مــن بالحمم ویقــذف أحیـاناً حریــره وینــاطح حینــاً القمیص أزرار
في الخمر قصیدتك في أنك نسیت وھل مرات. تحل أینما تحرق شظایا وینفجر مرة،
نضجت وقد اللذة شبق مــن ترتعش وھي السفلى الشفـة صورت كیف العنبر كؤوس
وال الرجال أشباه یا صارخة وتستغیث تنادي وھـي السواد، الــى لونھا فمــال حوّتھا
وال وتسمعــون تبصرون وال تنظــرون غــدوتم حتى فحــولتكم مــاتت ھــل رجــال
الى والندمان ندمان الى یحتـاج والخمــار خمـّار الــى تحتــاج فالخمــرة تستوعبــون

المرتعشة واأللحان النابضة بالكلمات لذائذھم یجسدون .شعــراء

المراوغة درجات بأقصى نفسھ عن فدافـع الموضوع ھذا فــي مــرة جادلتھ شمــس:
بدّ ال شيءٌ درجة إثر درجة المحسوسات جمال سلم درجات صعود أن قائالً والدھاء
المثالي أفالطون الى الــرأي ھذا ونسب المجــردة. الكلیات جمــال الى للوصول منھ
الجسدیــة الریـاضة مــن سنة عشریــن وبعد شخصیاً أنا البشریـة، تــاریخ في األول
والعدل الظالم علـى فیھا النــور لینتصر النفس مع طویلة مجــاھدة وبعد والـروحیة،
بشكـل إال المجــردة الكلیات جمــال المست أنــي أدعــي أن أستطیع ال الظلم، علــى
عنــاق هللا لتعانــق المحسوس جسدي عــن الروحانیــة نفسي فیــھا تنخطف لحظـات
ما سرعان ثم الكلیات جمــال من وصفھ یمكــن ال ما على فتطـّلع للمعشوق العــاشق

جدیــد مــن التــراب لتعانــق الجسد ترابیة الى .تعــود

منھ، ظھر الذي أصلھ الى اإلنجـذاب عنصــر كــل یحــاول أن عجیبــاً لیس سلیمان:
ولھفة بشوق التراب الى جوارحھ انجذبت ما فإذا الطبیعة عناصر نتـاج ھــو فالجسد
هللا نــور مــن ظھــرت التــي العــاقلة النفس وكذلك المستھجــن باألمــر لیـس فھــذا
ندخل وھنا الطبیعي. الشيء ھو فھذا النوراني أصلھا الى انجذبت ما فإذا الشعشعاني



ھذه قلب وفي للتجزئة قابلة غیر وحدة فاإلنسان األضداد. وصراع وحـدة عملیة فــي
ویجذب أصلھ الى ینجذب أن یریـد منھما واحـد كل حیث یتصارعان ضــدان الوحدة
الیــھ العـــاقلة النفس یجذب أن یریــد الحیــوانیة بنفسھ فالجسد معھ. اآلخــر العنصر
تجـذب أن تریــد اإللھي بأصلھا العاقلـة والنفس ورغبـاتھ، شھـواتھ بترابیة ویمرغھا
مثلنا المسكین العادي واإلنسان اللطیفة، بأنــوارھا وتشغفھ علیھ وتضيء الیھا الجسد
الجمال لطافة بین النار ولھیب النور شعشعانیة بین التمزق مـن التراجیدیا ھذه یعیش
والرغبات والظنون الشكوك وإضطراب العقــل یقین طمأنینة بین الشھوات .وكثافة

الوحول؟ في تغوص وأرجلنا بالشمس تحدق عیوننــا ھكذا سنبقى وھل صونیـا:

قلوبنا فـي تنطفئ حیث النرفانا الى الوصول في ھــو برأیـي الوحیــد الحــلّ شمــس:
أو المــال أو السلطــة أو الملكیــة الــى والتــوق والــرغبات الشھـوات كل وأجسادنا

التنــاسل عبــر .اإلستمرار

حوارات في سلیمان أنبأنا ولقد عدم والفناء الفناء، الى السعي ھو ذلك معنـى حســام:
العدم الى فالوصول شـرّ والعدم خیــر الوجــود وأن الوجــود إبــن اإلنسان أن سابقة
عقالء! أنـاس سعي ھو السعي ھذا فھل والشرور. الظلمات بحــر في الغــرق معناه
الخدین متوردة أمامنا نـراك أن األفضل، ھــو ما لنا قــولي شمـس صدیقتنا یا بربـك
تراب حفنة نراك أن أو الرغبـة صراخ عینیك وفــي الشفتین مرتعشة الثدیین ناھــدة

والعقارب؟ والجنادب الخنافس منھا وتفقس الدیدان فیھا ترتع

ال بحر في تسبح وذرات وكراھیة محبة یوجد بل عدم الوجـود في یوجــد ال الیـاس:
المجـرات تتشكل المحبة بدافــع بعضھا الــى الذرات انجذبت إذا الفــراغ. مــن متناه
مع الذرات تنافرت وإذا واإلنسان. والحیوان النبــات وبعدھا واإلستقصات والكواكب
الكون ویعود تشكل قد كان ما وتالشى تركب قد كان ما تفتت الكراھیة بدافع بعضھا
عدماً لیس الفراغ أن اإلشارة مع الفراغ من متناه ال بحـر في تسبح ذرات جدید مــن

الوجـــود مظاھــر مــن مظھر ھــو .بــل

أقول أكن ألم البركات. وتحل الحیاة تولد بھ وجمال وخیـر حقّ التجاذب إذن حســام:
من كان كیف یترجرج وردف ترتعش وشفـة ینھـد ثدي الى إنجذابي لوال ذلك... لكم



من والجمال الحب آلھة مذبح على یحرق بخـوراً تقدم التي القصائد تــولد أن الممكن
األلباب أولي یا إعتبروا أخرى... جھة مــن المعذبة للنفوس عــزاء وبلسم .جھة

في تحدق عیوننا ھكذا سنبقى وھل صونیــا... تسـاؤل علــى أجیب دعــوني سلیمان:
الوحول في تغوص وأرجلنا .الشمس

خالص ال أن قناعة الى أخیـراً وتوصلت المسألة ھــذه فــي كثیراً فكرت شخصیاً أنا
األرض أن ثانیــاً واقتنعت وعمــالً. قــوالً بالصــدق إال التراجیدیا ھذه مــن لإلنسان
غایة ھو اإلنسان بأن أوالً التصدیــق التصدیق. ھــي الصدق علیھا یقف التي الصلبة
وإنتھاءً بالذرات إبتداءً الوجود ھذا موجودات كل وأن البیضاء، ومحجتھ الوجود ھذا
الوجود ھذا بأن التصدیق ثم إنسانیتھ. كمال تحقیق أجل من خدمتھ في ھي بالمجرات
في منغرزة ونوامیس قوانین على بناءً نظمھ فا عبثي، وجــود ال غائي وجــودٌ ھو
ما حتـى عشــواء، خبط یخبط شيء وال الصدفــة ولیــد شيء فال الموجودات طبیعة
ال دقیقة عقالنیة لقوانین تخضع ظواھـر إال لیس وعجائب ومعجزات خــوارق نظنھ

اآلن حتــى نجھلھا .زلنــا

وكبار واألولیاء األنبیاء أیــدي على ظھرت التــي العجــائب تلغي أن تریــد شمــس:
بعینھ اإلستبداد ھو لعمري ھذا الرأي ھذا على نوافقك أن وتریدنا .المتصوفین

نھد والدة تسببھ وما وغرائب عجـائب من التجاذب یخلقھ ما تلغي أن وتریـد حسـام:
وتقــرر تقــول فیما ونجاریك ومعجزات خوارق من ردف .واستدارة

وخفــة لرشاقتھا مستملحة فكاھاتكم كانت وإن أفكــاره یكمــل سلیمان دعــوا صونیا:
.ظلـھا

على بناءً مخلوقاتھ أبدع الخــالق أن مقــولة تصدیق مــن اإلنسان انطلق إذا سلیمان:
أن یصــدق أن لإلنسـان بــدّ ال كان ومساراتھا، تحــركاتھا وتبــرمج تنظمھا قــوانین
الناس عالقة وفي المجتمع فـي ذاتــھ یمــارس الذي والشــرّ بالكلیــة خیـّــرة الطبیعة
بعنـاده ألنــھ اإلنسان صنع مــن ھــو إنما ، وبا بالطبیعة اإلنسان وعالقــة ببعضھم
ویتبع العقل وقـوانین الطبیعة قــوانین یتجــاھل أن مصــرٌّ النفعیة وفلسفتھ واستكباره



والحق الخیر بذور بتدمیر نفسھ علــى العــدوان فیمارس وظالمیتھ، وجشعھ شھواتھ
بالظلم قاطبـةً واإلنسانیة مجتمعھ علــى العدوان ویمــارس فیھا، والعــدالة والجمــال
على العــدوان یمــارس وأخیــراً اآلخــرین. حقــوق وإغتصاب واألثــرة واإلستكبار
أن یجب ال ما وتدمیر یتھجن أن یجب ال ما بتھجین بقوانینھا العبث فیحـاول الطبیعة

.یتدمــر

على جسده مع اإلنسان تعامل في ھـي برأیــي الصدق فبــدایة مقنع كالمٌ ھذا ایلینــا:
بالعملیة لیست وھذه وباطناً ظاھراً جسده نظافة على بحرصھ أوالً المستقیم الصراط
عنھ األوساخ إبعــاد في ھــي بظاھــره الجسد فنظــافة الكثیرون. یتصور كما السھلة
والفایروسات والمكروبات الجراثیم إبعاد في ھي باطنھ ونظافـة واإلستحمام بالغسیل
كطبیبة أنـا العلمیــة. وبالمعرفــة الجنسي المسلك في باإلستقامة إال یتــم ال وھذا عنھ
مریضات الثـالث العالم نساء نصف مــن أكثــر أن وبثقة لكم أقـــول جنسیة أمراض
أبدانھنّ نظافة على یحافظن كیف یعرفـن ال جـاھالت وأكثرھــنّ الجنسیة باإللتھابات
المبكــرة الشیخوخة الـى تقــود التي والفایروسات الجــراثیم مــن صیانتھا علــى وال
الدیني التشدد یكون ولھذا المـرحلتین. ھاتیــن بیــن واأللم والعـذاب المبكــر والموت
بطرق الجسد مع التعامل بأصول المعرفة عن البدیل ھو البلدان ھــذه فــي الطقوسي

صحیحة .علمیة

قوانین مراعیاً التلوث من جسده یصون الذي ھـو نفسھ مع الصادق أن أفھم شمــس:
مع الصادق أن وأستطرد طبیعي. نتاجٌ ھـو الجسد ألن جسده مع التعامل في الطبیعة
الخرافي والفكر والخزعبالت باألكاذیب أیضاً التلوث من عقلھ یصون الذي ھو عقلھ
أن یجب صحـیاً وغــذاءً یحترمھا أن یجب قــوانین للعقــل أن فیفھم والعبثي والغیبي
والتجربة المالحظة تعتمد معارف الى السببي القـانون تحتــرم علــوم مــن بھ یتغذى

بأوھام ال وبوقائع بظنون ال بحقائق وتخرج واإلستدالل .واإلستقراء

أحلى أقوالھ تكون أن ال تماماً كباطنھ ظاھره یكون أن یجب نفسھ مع الصادق حسام:
الصبر من أمرّ ونیتھ وأفعالھ العسل .من



الفضائل مسلك یسلك وعیھ في كان إذا نفسھ مع صادقـاً اإلنسان یكون كیف صونیـا:
وأرزاقھم وأموالھم اآلخــرین أجساد بإغتصاب یحلم وعیــھ ال وفــي والمدنیة الدینیة

أرواحھم .وحتى

أن والتـرھیب التخـویف كابــوس تحت یعیش إنسانــاً أتصور أن أستطیع ال الیــاس:
ومداھن ومتملق كاذب بطبیعتھ الخائف اإلنسان كباطنھ. ظاھره صادقاً إنساناً یكــون
اإلنسان في یلغي وعفتھ، وفتوتھ مروءتھ اإلنسان في یلغي الخوف وبخیــل. وجبــان
التفكیر على قدرتھ یلغي بل النقدي وعقلــھ المنطقــي عقلــھ یلغي اإلنساني، جـوھره

وتفصیالً .جملة

السلطة ھو بمسلكیاتھم وتحكمھ الناس بیــن الخــوف لتفشي األساسي السبب سلیمان:
تمسكھم أن ال والترغیب بالتــرھیب النــاس تمسك أن تحــاول التــي القمعیة الظالمة
والمكاشفة المصارحة فتزول والناس السلطة أصحاب بین العالقة تختل ھنا بعقولھم.
معرفة عن ابتعاداً الحاكم یزداد عندھـا والتكاذب. والتملق بالتــزلق وتستبدل بالحقیقة
قادراً بدوره یعود ال حتى رأسھ في األمور وتختلط األرض علــى یجري ما حقــائق
وبطشھ غضبھ یخافون حولھ الذین ألن باطـل ھو وما محقّ ھــو ما بین التمییز على
ما فإذا الواقـع. أرض علــى ھــي كما ولیس ھــو یریدھا كما األمــور لھ فیصورون
أو حقــداً أو حسداً الشكــوى تلك وراء أنّ الحاكم یظــنّ شيء مــن الجماھیـر اشتكت
الناس یزداد وعنـدھا للناس وإرھاباً بطشاً فیزداد إنقالب محاولة أو خارجیة مؤامرة
عنـدھا فتفسد قــرار لھا لیس دوامة األمــر یصبح حتى وحقــداً وتملقـاً ونفاقـاً كذبــاً
تطال ما نادراً دینیة خلفیات لھا شكلیة سلوكیات فـي الفضیلة وتنحصر الناس أخالق

أجلھا مــن وجدت التي الغــایة أو األدیــان .جوھر

ویمنعوه عقلھ یصادروا أن لآلخرین سمح ما إذا صادقــاً اإلنسان یكون كیف حسـام:
فیمنعوه حریتھ ویصادروا والتعبیر، والنقاش والجـدل والحــوار والتــأمل التفكیر من

إجبار أو إكراه دون حراً إختیاراً وممثلیھ وأفعالھ أقــوالھ یختار أن .من



ال شكلیات ببعض العجــائبي الشرق ھذا فــي الصدق معنى ینحصر كیف أفھم ال أنا
الجمیع وعالقة بعضھم مع الناس عالقات في الكذب یتفشى بینما الحیاة جوھـر تمس

الواحدة األسرة قلب فــي بالمرأة الرجل عالقة ذلك كل من واألھم حكامھم .مع

مــواعظ أدیــاننا وتعــالیم مــواعظ أساتذتنا وكالم مــواعظ حكامنا خطــابات ایلینــا:
لسبب وذلك الوعظ فنّ إال نتقـن ال نحن مــواعظ. وأوالده لزوجتھ الرجــل ومخاطبة
بھذا الداخل في ھو ما إخفاء فنحاول بواطننا من نخاف ، یكذب جمیعنا أننا ھو بسیط
من مزید على والتحریض بالرذائــل اإلغراء مــن مزیــداً إال یثمــر ال الذي الوعـظ

الشخصیة فــي .اإلزدواجیة

حنانیك؟ حنانیك بعیــداً ذھبت ولكنك محقــة بدایــةً إبتدات صونیـا:

یصور وعظاً، إال وبناتھ لزوجتھ الرجـل كالم فھل بعیـداً ذھبت قد أظنھا ال حســـام:
لسعادة والطالب الدنیا الحیـاة ملذات في الزاھد العفیف المتدیــن ذلك أنھ نفسھ الرجل
قوالً التماجن حقل في باعھ بطول أصدقائھ أمـام یتباھى بیتــھ خارج ونــراه اآلخــرة
وھو والمنكرات. واإلباحة والمرج الھــرج وسید الداعــرة الطرفــة سید فھــو وفعالً
یكذب فالكل المكیال بنفس یكلن والزوجة والبنات وفحولة. ورجـولة فتــوة ذلك یفسر
أقــول مــرة جعلني ما وھذا بالكل یثــق ال والكل الكل یخاف الكل ألن الكل على :

أدري فلست الغبــي كنت ولیتنــــي دریـت إنـــي
مع وإنسجاماً الطبیعـة قوانیــن مع تنــاغماً إال الصدق أتصور أن أستطیع ال سلیمان:
یتجلبب متوازن مجتمع بناء في یساھم اآلخریـن مع إیجــابیا وتفــاعال العقــل قوانین
الفرح ذبذبات اإلتجاھات كل في تبث التي والثقـة المحبة مظلة تحت العــدالة بجلباب

واإلرتقــاء والتطور والسالم .والسعادة

في محصورة كانت عظیمة كمیـاه تدفقت لقــد سلیمان صدیقنا یا مھالً مھالً صونیــا:
أن أوال قلت لقـد اإلتجاھات. كل فــي میاھــھ ففاضت السدّ ذلك انفجــر ثم ھائــل سدّ
مع نتناغم كیف بسیطاً سؤاالً سأسأل ھنا الطبیعة، قوانین مع التناغم في ھــو الصدق

القوانین؟ تلك مــن الیسیر النزر إال نعــرف ال كنا إذا الطبیعة قــوانین



الكتشاف إال وغیــرھا والریاضیات والكیمیاء الفیــزیاء علــوم وجدت وھل الیــاس:
سخرت قد الحدیثة الرأسمالیة كانت ما وإذا معھا. التناغم محاولة ثم الطبیعة قــوانین
نتشكك أن یجب أننا یعني ال فھذا المادي الربح من لمزید العلـوم تلك إلیھ توصلت ما

النتائج تلك إستثمار بمجاالت بــل العلوم تلك إلیھا توصلت التي .بالنتائج

تلك وإكتشـاف وكــذب باطــل أي یحتمــل ال وصدق حــقّ الطبیعة قــوانین صونیـا:
لتلك إستعمالنا طریقة أما باطل أي یحتمل ال أیضاً حــقّ التجریبیة بالعلــوم القــوانین
مسألة ولیست أخــالقیة إنسانیة مسألـة فھذه الصحیح مسارھا عن وإخراجھا القوانین

.علمیــة

في ھي اآلفات تلك باطل، أو شرّ أي یحتمل ال محض خیـر الطبیعة قوانیـن شمــس:
الطبیعة في ولیست فقط .نفوسنا

معھا؟ والتناغم العقل قوانین عن فماذا یكفي ما الطبیعة قوانین في قلنــا أظننا ایلینــا:

تبرھن بھا التكوین بدء منذ العقــل جوھــر في منغرزة بدیھیة حقائــق ھناك سلیمان:
ال الشيء وأن الجزء من أكبــر الكل كمقولة براھین الى بحاجــة لیست وھي األشیاء
الواحـد إال لیست األعداد وأن معھ، ضده بوجود إال بالفعل وجــوده یمارس أن یمكن
یربط سببي لقانون خاضع صیرورتھ في شيء كل وأن الیھ، عائـدٌ والكل نفسھ یكرر

بالمصادفة أو شيء ال من یولد شيء فال بأسبابھا .النتیجة

العقلي؟ ومنطقك بدیھیاتك عن حسیة أمثلة أعطیتنا ھال صونیـا:

عقالنیاً تحلیالً وأحللھا البشریة تاریخ في مقولة أول الـى أعــود أن سأحاول سلیمان:
تناقضات من فیھا ما .ألظھر

والى التراب من ھي ذریتھ فكل ولذلك تراب من خلق جمیعـاً البشر أب آدم أن قیــل
مـن یخلق أن األحــرى لكان جمیعــاً المخــلوقات أشرف آدم كان فإذا تعــود. التراب
مناقض فھذا لھ قیمة ال تراب من ال والزمـرد والیــاقوت كالماس الموجودات أشرف
ھو أم أو أب بدون وجھھا من أي األرض أدم من آدم خلق أن وقیــل العقــل. لمنطق
إال وأم أب من الحیة المخلوقات كل أن یقول العقل فمنطق ورفعتھ شرفھ فـي للزیادة



األمر كان ولو أم. أو أب بدون األرض أدم من توجد والعقــارب والخنــافس الدیدان
بدون األرض أدم من یخلقوا أن والرسل األنبیاء بكل األجدر لكان الشرف في زیـادة
یصح فھل السواد الى مائـل اللون مغبـر األرض أدم أن أیضاً المعجم وفي أم. أو أب
أو إلبنھ سید یرضاه ال ما وھذا السواد الى مائالً الوجھ أغبــر الكائنات سید یخلق أن

لھم بقــولھ الغساسنة ثابت بن حسان یمدح ألم :إلبنتھ.

األول الطراز من األنــوف شمر أحسابھم كریمة الوجــوه بیض
األجدر وكان تركبت عندما العقل منطق تحترم لم األسطورة أن نــرى ذلك كل مــن
كان وإن أسطــورة إال لیست النھایة في ولكنھا وقوانینھ العقــل منطق تخالف أال بھا
ثبت ما ھي الصادقة الحقیقة أن بالقول ذلك أوجز حقیقــة. یعتبرھا الناس مــن الكثیر

أقــل وال أكثــر ال صادقة حقیقة أنھا العقــل قوانین میــزان .في

خارج صغیر ھامش ھنــاك یبقى أنــھ بكالمك إقتنــاعي رغم أعتقد زلت ما صونیـا:
الخاصة حقائقھم قصور والنساك والــزھاد المتصوفون فیھ یبني العقــل منطق حدود
والخواطر المعذبة النفوس ألصحاب العزاء من الكثیـر فیھا جمیلة قصور وھــي بھم
األسنان وصریف والبكاء والیأس والفشل المرض تجـارب عاشوا وللذین .المكسورة

بكل إال اإلحاطة یستطیع ال ھو ولذلك المنطقیة حدوده لھ العقـل أن أعتقد أنا شمــس:
كان محدودة غیر أشیاء هللا رأسھا وعلى المجردة الكلیات كانت ولما محدود. ھـو ما
غیر األشیــاء ھــذه وكانت كامـالً إدراكاً وإدراكھا بھا اإلحاطة عــن عاجــزاً العقــل
اإلستھانة یجوز ال التي الصوفیة الحقائق تعیش وھنا ومنطقھ العقــل لقوانین خاضعة

العقــل عنصر ال والذوق الحدس عنصر تعتمد والتي .بھا

عقالنیة ثقافة أي الى تفتقر والتي أذنیھا فـي عقلھا التي بالجماھیر بالكم ومــا حسـام:
وھـي فیھا. الحیــاة وقــوة وشھواتھا وأمانیھا برغباتھا تعیش الجماھیـر ھذه منطقیة،
خاللھا من تبرر لكي والخـزعبالت واألكاذیب األساطیر إختــراع الــى ماسة بحاجة
كانت ولـو حتى بھا یتعلق غایــة مــن لإلنسان بــدّ ال ألنھ بھا نتعلق ولكي تصرفاتھا

وأسطوریة كاذبــة .غایة



المدى بعیدة وبرامج تربویة رؤیة لھا ثقافیة ثورات إعــالن مــن بــدّ ال ھنا صونیـا:
والشجاعة المنھجي النقدي المنطقي التفكیر على أظافرھم نعومة منذ النــاس لتدریب
الصدق قــول فــي والشجاعــة صعبة، المواجــھة كانت مھما الحقائــق مواجھة فــي
أو الضعف تبریر أجل من واألسطوري الغیبي الفكر الى الھروب وعــدم وممارستھ

الجسام التضحیات مــن النفس إعفــاء أجــل .من

أن حقیقة نواجھ أن یجب أنھ أقول إختصاصي حقــل فــي فأنا دقیق كالم ھذا ایلینــا:
ھــذه نحــلّ فھــل الشــاذة والممارسات باألمــراض موبــوءة شبھ الشرقیة مجتمعاتنا
الحقیقــة نواجــھ أم التبریــر وسیاسة والتكاذب الدینیــة والشكلیات بالــوعظ المشاكل
ھذا في العلمیة المعرفة تبقي وھـل العمالنیــة. السلوكیة والمنـــاھج العلمیة بالمعرفة
ھو ھذا الواقـع، أرض علـى ممــارسة منھا نجعـل أم الكتب فــي كالم مجــرد الشأن

جــواب الى یحتاج الذي .السؤال

إستبدادیة، ومرجعیات أنظمة قبل من والحریات العقـول مصادرة حقـل وفي حســام:
الدنیا لیزرع آخر عالم من یأتي مخلص إنتظار مثـل غیبیة بأفكار المشكلة نحــل ھل
أنفسنا على نتكل أم والتخلف، والعدوانیة اإلستبداد منھا ویزیل وتطوراً وسالماً عدالً
حقّ وإعطاء والمرأة الرجــل بین ومساواة مدنیة ومجتمعات مؤسسات بناء في وذلك
مؤسسات أفراداً، ولیس تحكم مؤسسات وبنــاء مواطن لكل والتطــور والعمــل العلم
الخوف وتنشر والشعـارات الدعایــة بأسلوب تأخذ وال وقوانینھ العقــل منطق تحترم

كفعلھ وقولھ كباطنھ ظاھره واحداً إنساناً نجــد نعــود ال حتى .والترھیب

نفسھ مع تعاملھ فـي عادالً یكن لم إذا صادقــاً اإلنسان یكون كیف أفھم ال أنا الیــاس:
المیادین شتى في متوازن مجتمع في ویعیش اآلخــرین مع تعاملھ في .وعادالً

أمثلــة وتعطــي توضح أن فعلیك باأللغــاز أشبھ الكالم ھذا .ایلینــا:

أكثر یأخذ الذي واإلنسان صادق، ھو ھل یعطي مما أكثر یأخذ الذي اإلنسان الیـاس:
صادق؟ ھــو ھــل حاجتھ من



للحصول الجماھیر وتكدح قلیلة أیاد في الثروات تتكدس حیث الرأسمالي النظام فــي
دیكتاتوریات الى تنقلب ما سرعان التي اإلشتراكیة األنظمة وفي الخبز، رغیف على
الناس من قلة بأیدي لتتكدس والتخویف والترھیب القمع مظلة تحت الثروات وتعــود

الصدق؟ ھــو أین البیكار... نقطة الى جدید مــن الدائــرة وتعــود

أناس وھناك الكثیر، علـى ویحصلون القلیــل یعطون دھاة أناساً ھناك أن ننسى وھل
إال الصدق أرى ال شخصیاً أنا القلیل. على ویحصلون الكثیر یعطون مساكین أغبیاء
تصوغھ بتوازن وطبقاتھا شرائحھا على ثرواتھا تـوزع التــي العادلة المجتمعات في
مقتنعین الجمیع وتجعل التـوازن، ذلك بأحقیة مؤمنین الجمیع تجعل عقالنیة معادالت
عملھ یؤدي أن وقیمتھ شرفــھ وأن إلمكانـاتھ، المناسب مكانھ فــي منھم واحد كل أن
والكرامة الشرف في متساویـن الكل فیصبح وأمانة بصدق فیھ ھــو الذي موقعھ فــي
كل الدائرة كما تماماً مفضول وال فاضل ال قاعدتھ أسفــل حتى الھرم رأس أعلى من

مركزھا عــن المسافة نفس تبعد محیطھا على .نقطة

الصدق بیــن مستمراً الصــراع سیبقى الواقــع أرض فعلى مثالــي كالمٌ ھذا حســام:
والخیر للصدق ننتصر أن أردنا إذا ونحن والظلم. والعدالة والشــرّ والخیــر والكذب
أن یستطیعــون ال والشـرّ والظلم الكـذب ألن أوال. للحــریة ننتصر أن علینا والعدالة
تحت وحـریاتھم أبنــائھا عقــول صودرت التي المجتمعات في إال ویمرحوا یسرحوا

سخیف وباطنھا نظیف ظاھرھا وذریعة ذریعة .ألف

یعتبر وھـو عادالً فاضالً صادقــاً اإلنسان أتصور أن أستطیع ال شخصیاً أنا شمــس:
ال كیف الحیاة. فـي واألخیرة األولى فرصتھ ھــو یعیشھ الذي الزمني العمــر ھذا أن
تسنح التي الفرصة ان اعتبر ما إذا ومراوغاً ومنافقاً ومستغالً إنتھازیاً اإلنسان یكون
الى یحتاج الصدق األعمـال. أو النساء أو المــال حقــل فــي سواء أبداً تتكرر لــن لھ
بالموت تنتقل خالدة نفسٌ العاقلة اإلنسانیة النفس أن وھــي صلبة أرض على الوقوف
إال یكون لن الجدید انتقالھا في موقعھا وأن آخر الى مجتمع ومن آخر الى جسد مــن

السابقة الحیوات في ألفعالھا فعل .ردة



التي ھي السابقة فأعمالھ بیدیھ، قدره یصنع الذي ھـو اإلنسان أن ذلك معنى صونیـا:
التأمل من الكثیر تستحق طریفة فكرة ھذه لعمري موجـود، ھــو حیث وجوده حددت

.والتفكیر

وما فـوق؟ من اإلنسان على یفرض قـدر ھنــاك كان إذا الحریــة معنى وما سلیمان:
ال وھنا یداه، جنتھ بما یستحق ما إنسان كل یعطي عادالً یكن لم إذا الفـوق ھذا معنى
مسؤولیة لیس بالمسؤولیة. یقترن لم إذا غامضاً یبقى الصدق مفھوم أن نقـول أن بــدّ
مؤسسات فھكذا فقط، واألمنیة القضائیة المؤسسات وتجاه مجتمعھ أبناء تجاه اإلنسان
ولكن الثـالث. العــالم دول فــي وخصوصــاً ووسیلـة وسیلــة بألف مخادعتھا یمكــن
منافقـاً كاذباً یكــون أن لنفسھ اإلنسان یرضى كیف إذ نفسھ، تجــاه اإلنسان مسؤولیـة
ذاتھ. في اإلنسان یھین ویستھینھا،كما نفسھ یھین بذلك بأنھ یشعر أال ظالماً؟ مخــادعاً
من یتجزأ ال وجزءاً هللا نور مــن قبساً نفسھ یعتبر وھــو لنفسھ اإلنسان یرضى كیف
والدنیئة الرخیصة السلبیات وحول فـي المشرقة الجوھرة تلك یرمي أن الكلي العقــل

الوجــود ھذا موجودات كل منھا تأنف .والتي

أن اآلخرین من إذن یطلب فكیف نفسھ یحترم ال والظالم الكاذب أن ذلك معنى ایلینا:
ال فالواعظ مواعظ. إال شيء وال مـواعظ لغتنا بأن قصدتھ ما فھمت اآلن یحترمونھ؟
ال یعظھم من أن یعرف نفسھ قرارة فــي وھــو یفعــل، ال ما یقــول ألنھ نفسھ یحترم
ما وھذا صوتیة. ظاھرة مجرد اللغــة تصبح ھكذا الكل علــى یكذب فالكل یحترموه.
یحب أحد ال ألنھ لیس یقرأ أحد ال األخیـرة. سنة الخمسین فــي العــربیة لغتنا أصاب
والصادق وتكاذب. منافقة مجـرد ھــو یكتب ما بأن مقتنعون الجمیع ألن بــل القراءة
والتفیھق الصوتي اإلیقاع ھــو یھمھا ما أذنیھا في عقلھا التي الجمــاھیر ألن یصمت
وال أكل ال فكأنھ ماءً ویشرب حلواً یأكل كمن بإنتھائھا المناسبة كالم وینتھي بالكالم.

.شرب

لذلك تروج كما فقط باطنھ في یختلج عما اإلنسان یكشف أن ھو الصدق لیس حسـام:
النـــاس كل أمـــام یقفــوا أن یجب جنسیـاً الشذاذ أن فیقــولون العبثیـة الفئــات بعض
وال أنفسنا مع صادقون ونحن واقعنـا وھــذا ھكذا نحن أصواتھم بأعلــى ویصرخون



مدمن أنھ للمأل ویعلن المخدرات مدمن یقف أن أو كثیـر. أو قلیــل فــي آراءكم تھمنا
صادق األقــل على فھو نقائصھم یسترون الذین اآلخرین مــن أفضل بأنھ .ویتباھى

أنا وعمالً. قوالً العقل وقــوانین الطبیعة قــوانین مع التناغم ھــو حقیقتھ فــي الصدق
الحور یكحلھما وعینین یستدیر وردف یـولد نھد جمال أكشف عندما كشاعر شخصیاً
اإلبداعیة األفكار منھ تستلھموا أن یجب الجمـال ھذا الكلمات، بین للناس أقــول فلكي
بشراھة تستھلكوه أن ال ومشقاتھا، الحیاة عنــاء مــن تخفف التي الحیــة واألحاسیس
أو علیھ تحافظون أنكم بحجة والكوالیس السرادیب في وتخبئوه تحتكروه أو ووحشیة

والحــرام الحالل .بحجة

بالفطرة نلتزم أن یعني صادقین نكـون فأن كثیــرة وشجـون شـؤون للصدق سلیمان:
أشار ولذا إجتماعي عاقل كائنٌ بفطرتھ فاإلنسان التكوین. بــدء منذ علیھا فطرنا التي
بفطرة اإللتزام أن الى أشیر العقل.وأنا بقـوانین اإللتــزام ھــو الصدق أن كیف حسام
كل فــي نبث مجتمعاتنا فــي إیجابیین أعضاء نكــون أن ھــو إجتماعیـة كائنات أننــا
مع وجوده یتقاطع من كل یشعر أن ھو واإلحترام. والثقة المحبــة ذبذبات اإلتجاھات
الشعور باإللفة، الشعور السنوات، عشرات منذ أصدقــاء وكأننا لھ ألیفین أننا وجودنا
جزءٌ وسعادتي وراحتي، كرامتي على یحرصون اآلخرین بأن الشعــور باإلرتیــاح،
الصادق المجتمع ھو ھذا فشلھم. أو نجاحھم من جزءٌ فشلي أو ونجاحي سعادتھم مـن
حیث موجود أنھ ثقـة على ألنــھ عملھ الى مرتــاح بموقعھ راض إنسان كل أن حیث
دائري مجتمع فالمجتمع وعبد سید وال وذنب رأس یوجد ال وبالتالي یوجـد، أن یجب

كرویــة األرض أمنــا ھي كما كروي مجتمع .بل

الھندسیة؟ األشكال أكمل الدائــرة تعتبر ألھذا صونیــا:

فتح إذا متساویـان وعــرضھ فطــولھ دائــري نظــام اإلنسان أن نسیت وھل سلیمان:
أو المستقیم كالخط القامة المنتصب الدائـري الوحیــد الحــي الكائــن وھـــو ذراعیھ،
بتكوینھ بــل بعقلھ فقط لیس المخلوقات أكمل ھــو ولھذا األبجدیة فــي األلف كحرف

أیضاً .البیولوجي



ال كیف لربھ؟ دائم عشق حالة فـي یكــون وال صادقــاً اإلنسان یكــون كیف شمــس:
اإلنجذاب؟ بذلك والتلذذ ربــھ الى لإلنجذاب الشوق یحــدوه

لي یسمح أن منـھ وطلبت غروبھا، ولحظة الشمس شروق لحظة ربــي ناجیت طالما
أن منـھ طلبت طالما الجسد، بقدم الوصول أستطیع ال ألني الروح بقــدم الیــھ بالسفر
المدى في وأحلق بھا أطیر صقر أجنحة یعطیني أن أو أقدامي تحت األرض یطــوي
إال عنھ یحجبني وال ضمیري في هللا أن فأعلم عقلي منطق الى أرتــد ثم الالمنظور.
نتلھى كیف البشر جمیــع ولحــال لحالــي فأرثــي والعبثیة التــافھة وأفكاري أعمالي

الوتین حبل من إلینا أقرب والجوھر .بالقشور

إبن ولیس هللا إبن فھو األولى فطرتھ الى اإلنسان یعود الصادق المجتمع في الیــاس:
واإلتباع. واإلجترار التقلید إبن ولیس واإلبداع الخلق إبن فھو هللا إبن وألنھ الخطیئة.
فعملھ عمل وإذا كونیــة، ألحــان إیقــاع فكالمھ تكلم وإذا نــوراني، فتفكیره فكــر إذا
ھذا لھم قال للناس أرغفتھ ومدّ خبـازاً كان إذا كیــانھ. مــن ذرة وبكل بذاتــھ ممزوجٌ
فاشربوه دمي ھذا وقال للناس كأسھ ومدّ كرّامـاً كان وإذا صادقــاً، كان فكلوه جسدي
وقلبي عقلي نبضات ھذه وقــال للناس قصائده ومــدّ شاعــراً كان وإذا صادقــاً، كان
وكشفت حسناء فتاةً كان وإذا صادقاً. كان أوزانھا إیقــاع علــى فارقصوا وأحاسیسي
الجزئي كیاني علــى الكلــي الجمــال إنعكاس ھــو ھــذا وقالت للنــاس مفاتنھا عـــن

صادقــة كانت وأعذبھا األحاسیس أجمــل واستوحوا .فاستلھموه

كمنزلة اإلیمان من الصدق منزلة المتصوفین أحد فیھ قال الذي الصدق إنــھ سلیمان:
كمنزلة اإلیمان من الفرائــض منــزلة یقــول مــن كل ومخطئٌ الجسد. مــن الرأس
النفسي والتوازن والسعادة الطمأنینة من الصدق منزلة أقــول وأنا الجسد. من الرأس

الجسد من الرأس كمنزلة .والجسدي

من الرأس كمنزلة والتوازن والعدالة والسعادة الطمأنینة مـن الصدق منــزلة الجمیع:
.الجسد

الدین سري یوسف كمال




