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ارًمعناهاًوبهجتهاًلوالكمًونًلهذهًالدً ـمًالذٌنًتعطــأنتداركم.ًًًــمًفبكًبلاًــأها:ـصونٌ
النادرةًًورٌاشهً،الغن اءًالًتدريًكمًهًًغن ــاءهًـولكانتًحدائقً،اءــ ًصمًلكانًحجارةًا

ًًنادرة.ــكمًه  
اآلخرٌنًٌدرون.ًأنً ــةًوتدريًبــهاًجمٌلـ ًدريًبأنــةًتــلجمٌلاهًــٌدتنًسـ:ًولكامـحس  
واءًـــًًصحارىًالعبثٌةًوالخـًًوحشةًضٌاعهمًفـ:ًوجمالهاًٌؤنسًاآلخرٌنًفـــامهٌ

.ًً ـــالعدم  
ًٌ ـرحًفـ:ًوجمالهاًٌزرعًالفسلٌمان هًوالًــطلبًلذاتًًقلوبًاآلخرٌنًذلكًالفرحًالذيً

ره.ــطلبًلغًٌٌ   
ًً ًنً ـنسانًكائاإلًقًبأنً ــرحًالشعورًالعمٌــهًفــ ً:ًإنلٌلٌــان الًٌستطٌعًأنًٌرىًًإجتماع

ن.ـــونًاآلخرٌــًًعٌــهًإالًفــذات  
الذيًًًً ـنًاألجتماعـــاإلنسانًالكائاًنرٌــدًأنًنتحاورًبـــهًالٌــوم،ًــذاًم:ًوهــاصونٌ

ًًالمجتمعًالعادل.ـهًإالًفــقًذاتـ ًالًٌستطٌعًأنًٌحق  
ة.ـــ ًالًسلٌمانًفًًمحاورةًالحرٌـًًلئلنسانًكماًقـدًالثانــةًغاٌةًالبعــان:ًالعدالـــلٌلٌ  
اءًــدًإالًالبكــاًالًٌوجــق.ًهنــرقًالعتٌـذاًالشــًًهــنًالعدالةًفـونًعـ:ًتتحدثـــامحس

 وصرٌفًاألسنان.
امًالقرقوشٌة.اًواألحكـاًوالزواٌـــاتًوالتكاٌـ ًدًإالًاألصولٌـــاًالًٌوجــ:ًهنهٌـــــام  
نًــوانٌـةًقــواسطـاًدولًبــاتًتحكمهــونًمجتمعــاسًٌشكلــدًأنــلًٌوجــ:ًبـــاصونٌ

ة.ــنًمجالسًنوابًمنتخبــومراسٌمًصادرةًع  
ًً ًوًتجمعاتًالًمجتمعات.ًالمجتمعًكائنً ــدًهــاًٌوجــ:ًمـــامحس نًــمؤلفًمًعاقلً ًح

نًــدًمـةًتدفعًالجمٌعًالىًمزٌـةًغائٌـركونًببعضهمًوٌنفعلونًفٌول دونًحــأفرادًٌفعل
ةًأوًــلًالصدفــواًبفعــرادًتجمعــدًأفرً ــوًمجــدًعندناًهــرتقاء.ًماًٌوجرًواإلوً ـالتط
رٌنًلًباآلخـــهًالًٌفعــىًذاتــعلًنفسهًمنغلقً ًىـــعلًدًفٌهمًمعتكفً ـواحًر،ًوكلً ــالقه

دًتراكمًرً ــلًهوًمجــبًااًغائًٌضوٌااًعًــنًلٌسًارتباطااًرتباطهًباآلخرٌلًبهم.ًإوالًٌنفع
ًعبثً.ـــكم  ً  
علىًنفسهاًالًًمنغلقةًاًةًاـردًفٌصبحًجماعــمًالفـ ًوالًٌتضخــًًأحسنًاألحــ:ًوفــانلٌلٌ

تحركًمنًًًًأيً ــوالتًًالًتبتغًًفً،رىًالمنغلقةًبدورهاـلًمعًالجماعاتًاآلخــتتفاع
ًً رتقاءًبلًالمحافظةًعلىًكٌنورًواإلتحركاتهاًالتطوً  هًـالذيًأفرزتًنتهاًبشكلهاًالصنم

 العصورًالوسطى.
لًاإلنسانًمعًاألرضًــةًوتفاعــاةًالزراعٌــلًالحٌــ ًىًالبترودوالرًفعطــ:ًوأتــامحس

نًــافًمــرغًاألرٌــداعًوأفــانًمعًاألبـلًاإلنســةًوتفاعــ ًاتًالحرفٌــوكذلكًالصناع
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انهاًوكدً  ًىًاآلخرٌنًبارتٌابًخائفااًــلهًٌنظرًإًًجحرفًدنًكلً ــًًالمــاسًفــسًالنسك 
طًإلفتراسًــالخطًااًــدائمًدً ــذيًٌعــوًالــهًوأوالدهًوهـنًافتراسهمًلزوجتـباستمرارًم

ن.ــاتًوأوالدًاآلخرٌـــزوج  
لًأدمغتهمًاسًوتعطٌلًعقولهمًلتحوٌــرةًالنــًًذاكأتتًأنظمةًالتعلٌمًلتنمً ً:ًثمً سلٌمان

ًويـاًأرٌــدًلهاًأنًتجمعًوالًتحــاتًمنًالمعلومــمتجمعًًلىًصحارىًفٌهاًخزاناتً إ
بداع.منًٌنابٌعًالخلقًواإلًواحدااًًنبعااً  
ونًالسبلطٌنًوٌأتمرونًبأوامرهمًـنًٌطٌعــنتاجًموظفٌإلًمبرمجً ًلً ـهًعمــ ًن:ًإـــــامهٌ

ــًًموكبًالحضــارةًرًالعلمًًلهمًمواقعهمًفــنًمتواصلٌنًمعًالفكــاجًمثقفٌــالًإلنت
.المهٌب  
الذيًتنظمهًقوانٌنًًًً ـهًوالدةًالمجتمعًالمدنــًًوجــزًفـــ:ًووضعتًالحواجــاصونٌ

اًــًًحٌاتنــنًبرلماناتًمنتخبة.ًفنحنًحتىًهذهًاللحظةًجماعاتًترعاهاًفــتصدرًع
مًمٌراثهاًكماًاءًوتنظً ــاًتشـقهاًكماءًوتطل ًــاًتشــجهاًكمتزوً ً،ةـالشخصٌةًمحاكمًدٌنٌ

امٌنًعللًمنًالـتشاء،ًوتجع ــاذةًوًكانتًأستــرأةًولــىًأنًالمــىًالنساءًحتـرجالًقو 
ًااًــرًبٌتــردةًأوًتستأجــنًمنفـرةًمصنعًالًتستطٌعًأنًتسكــومدٌـة،ًومؤلفــة،ًجامعٌـ ً

رحًـعًأنًتعٌشًفــنًذلكًأنهاًالًتستطٌــمًرًإالًبإذنًزوجها.ًواألهمً ــسمهاًأوًتسافبإ
اًإذاًتجرً هًإالــوتمارسًةًوالحبً ــالصداق أتًًخلسةًعنًعٌونًالناسًوكأنهاًمذنبة،ًأم 

دة،ًــة،ًمرتــندٌقورعندهاًتصبحًزلثبورًوعظائمًاألمـةًفهناكًاوأرادتًاألمومةًالحرً 
دًنفسٌة.ــنًكبتًوعقـــهًمــماًنملكًدًوكلً ــمًبالحجارةًوالحقــمارقةًٌجبًأنًترج  

ل،ًــنًالعمـاألرٌافًشبهًعاطلٌنًعانًــسًفٌهاًسكًًتكدً ـدنًالتــذهًالمــ:ًًوهــامحس
نًحدائقهاًــلًوالحوار،ًأٌــلًوالتفاعــنًالتواصـــدنًمــاتًالمــمنًمقوً ــاذاًفٌهاًمــم

ًٌ ـحهاًوقاعاتـهاًومسابـةًومسارحــ ًنًمكتباتهاًالعامــةًومنتزهاتها،ًأٌالعامً  ةًهاًالرٌاض
 ًٌ شًءًفًًهذهًًكلً ًوحاناتها.ًة،ًأٌنًأندٌتهاًوجمعٌاتهاًوأحزابهاًبلًمطاعمهاوالترفٌه
رةًالتًًالًترٌدًأنًتفتحًلآلخرٌنًسًالجماعاتًالمنغلقةًالمتحجً اــلًعلىًقٌصً المدنًف ً

نًــذٌرودوالرًالـــابًالبتــاسًأصحــىًمقــلًعلــ ًهاًفصـشًءًفًٌفتحًعلٌهم.ًكلً نأوًت
داتًاــةًقٌمهمًوالعــمًالمسحوبــرهم.ًفالقٌــنتفختًجٌوبهمًوفرغتًرؤوسهمًوضمائا

 المتداولةًعاداتهم.
ًٌ ـــامهٌ لًــمًالبلًشًءًعلىًمسرحًالبلًمعقولًبدً ـًًتقـةًالتــ:ًنسٌتًالفضائٌاتًالعرب

وكتبًً،دارًالنصفـطىًفٌهاًبمقــلًالعصورًالوســ ًًًتتمثــنسٌتًمعارضًالكتبًالت
ًرهًقصدا ًاًأرٌدًتمرٌــةًإالًمــرًوالحداثــىًللفكـوالًٌبقً،رـالطبخًبمقدارًالنصفًاآلخ

ًًنفسًٌعقوب.ـلغاٌةًف  
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رأًــكمًماذاًٌقرأون؟ًبربً ـاءًالًتقــ،ًلماذاًأنتمًأغبٌأوارــونًللناسًإقــٌقولًمً ــ:ًثسلٌمان
ونًأشبهًبالمراٌاًالمنطفئةًالتًًتعكسًالصورًالتًًتتلقاهاًمنًـابًموظفــالناسًوالكتً 

ٌشاهدونًإالًالمسلسبلتًونًللناسًشاهدواًوماذاًـرؤسائهاًفًًالعملًوالنعمة.ًثمًٌقول
رةًوالشذوذًــاًإالًالسخفًوالثرثـــرءًمنهــًًالًٌتعلمًالمــالمدبلجةًوالمنتقاةًبعناٌةًلك

ًًالشخصٌة.ــدًاألزدواجٌةًفــ ًالذيًٌول  
ًٌ ــان:لٌلٌ ًرًوعقولناًتمشًًبخطىًاـوًالتصحً ــنحًــةًاثابتًةًتمشًًبخطىًاأراضٌناًالزراع
أذواقنا،ًًأًأنًٌكاشفًالناسًبأحاسٌسه،رً ــاًٌتجومنًمنً ًر.ًأحاسٌسنا،نحوًالتصحً ًةًاثابت

نًنعٌشًــةًالمنغلقة.ًنحــامًللجماعـهًالمنهجًالعرً ـدًبذوقًالًٌقومنًمن اًٌتجرأًأنًٌتفرً 
 حالةًإرهابًإجتماعٌةًأملتهاًوقائعًإستبدادٌةًالًنستطٌعًإخفاءًظبلمٌتهاًمهماًحاولنا.

ةًــ ًةًحكومٌــزةًمراقبــةًوأجهــ ًاتًأمنٌــسلطاحًــاإلرهابًأشبً:ًوأكثرناًٌظنً سلٌمان
ًةً ــوحالًنفسٌةً ًةً ــدًمدىًبكثٌر.ًاإلرهابًفًًببلدناًحالــوأبعًقًغورااًــةًأعمــوالحقٌق
ة.ـــ ًلًأنًتكونًحالةًسلطاتًأمنٌــقبًةً ــدٌنًٌةً ــوحالًةً ــإجتماعٌ  

اح؟ًــزةًواألشبـجهةًاألــيءًساحرً ــدًأنًتبــكًترٌـ ً:ًتدهشنًًبأفكاركًكأنـــامحس
ً.ــعرهابًالنفسًًكماًتدً نًاإلــاًعــثنهاتًحدً   
نًــأواًمدرًالًلسببًإالًلٌتبرً ـاًٌؤمنونًبالقضاءًوالقــًًببلدنــرًالناسًفــ:ًأكثسلٌمان

نًأحاسٌسهم،ًــألنهمًٌخافونًمً،ةًاألولىــامًأنفسهمًبالدرجــهاًأمنًًٌخلقوـأفعالهمًالت
زًـحواجًأتًوتجاوزتاًتجرً ــارهم.ًإذاًمــنًأفكــٌخافونًموً،نًأحبلمهمـونًمــٌخاف
رونهاًبأنهاًنهجًرًالناسًوٌبرً ــًًٌحملهاًأكثــدًالتــةًالعبٌـ ًاًسكٌولوجٌــنهوف،ًإــالمأل

 ًً دًمنهمًببصمةًــواحًلً ـقًهللاًكــوف.ًخلـةًأوًالمألأوًالسنً ًالجماعةًأوًالعقلًالجماع
ةًــ ًةًوببصمةًإحساسًمستقلـ ًوببصمةًنفسًمستقلً،ةعنًغٌرهاًأيًمستقلًمتماٌزة ًًدً ــٌ

واًــونًأنًٌكونزًواإلستقبلل.ًوٌصرً ـوهمًٌخافونًهذاًالتماًٌ،ةـ ًوببصمةًتفكٌرًمستقل
وًالحاكمًأوًالمرشدًـىًالذيًهـنًمثلهمًاألعلــنًبعضهمًأوًعــقًاألصلًعــطبًنسخااً
 ًً .أوًالسلفًالذيًٌسمونهًصالحااًًالدٌن  

لًلمًتتضحًالفكرةًبماًٌكفً.ــهًالكفاٌةًبــاًفٌــمًبممًنفهــ:ًلصونٌــا  
هًٌخلقًـ ًهًاإلنسانًالذيًٌستعبدًنفسهًبنفسهًلماذا؟ًكًًٌبريءًنفسهًمنًأنــ ًن:ًإهٌـــــام

ةًــلًولٌسًالقدر.ًوإذاًكانتًالمسؤولٌــنًذلكًالعمـوًالمسؤولًعــوبالتالًًهً،هــعمل
ًونًأيً ــالعبٌدًبأنفسهمًالًٌملكًىًذلكًأنً ــعندًاإلنسانًفمـــًًعنــاألخبلقًسً ــًًالحـه

ًً ًحسً  ونًـــهًٌخافــرًبأكملــونًالعمـسًوٌعٌشرغمًأنًأكثرهمًمتدٌنونًبالطقوًأخبلق
ابًوٌرغبونًبالثواب.ــنًالعقـــم  

ونًأعمالهمًبإرادةًعقولهم،ًالًـةًٌخلقــ ًامتؤلتًنفوسهمًبالحرًٌاسً ــاكًأنـــ:ًهنسلٌمان
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ًًالًوعٌهمًبلًٌفكرونًبأصواتًمرتفعة،ًالًـونًفـ،ًالًٌستبطندونًبلًٌواجهونـٌحق
ٌ م لًوالطبٌعة.ًـنًعلٌهاًبلًبانسجامهاًمعًقوانٌنًالعقـةًفعلًاآلخرٌونًأعمالهمًبردً ـٌق

مًٌعٌشونًبهاءها.ًــةًألنهـنهًوٌمارسونًالعدالتلذذوهمًٌهؤالءًالناسًٌفعلونًالخٌرًألنً 
اح مًــًًأفئدتهمًشوقًدائــعٌونهمًنورًونارًوفًًـمًباسمة،ًفــةًوثغورهــجباههمًوض 

دًـرونًأنفسهمًألعوبةًفًًٌــإمتؤلتًقلوبهمًبالخوفًٌعتبًلتخطًًالحدود.ًوهناكًأناسً 
همًـمًفوقـنًهــًًرؤوسهمًبإرادةًمــبتًفارهمًركً ــمًوأفكـالهمًقد رتًلهــالقضاء،ًأفع
ًٌ ــ ًمًٌظنةًلهــ ًنًوكراهٌــباآلخرًٌااًــهمًإالًارتٌابـالًتنضحًقلوب ًادااًـــنًإضطهــــونًالتد

نًـمنساقًٌرً ــونًالشــنًٌمارســاسٌسًاآلخرٌــألحهاداًــألحاسٌسهمًوأحبلمهمًوإضط
 ًٌ قًـفًًخٌرًأكبرًمنهًكمنًٌنفًطمعااًًىًالخٌرًإكراهااًـكرهونًأنفسهمًعلمعًفطرتهمًو

ةًنفسٌة.ــبًحالاــهًباإلرهــذاًماًقصدتــدًبنفوسهمًهــ.ًالعبٌارااًــلٌقبضًدٌنًااًدرهم  
الناس،ًٌحبونًالجمٌلًوٌتلذذونًبصداقتهًًرارًبنفوسهمًٌحبونًالناسًكلً :ًاألحلٌلٌــان
ــحًوٌحاولونًمساعدتــىًالقبٌــونًعلــوٌشفق نًقبحها.ًــلًمــ ًلًنفسهًأوًلٌقلـهًلٌجم 
ةًــة،ًٌتلذذونًبالعطاءًوالشجاعـلىًالمروءةًوالشهامةًواألنفةًوالعف ًونًبشوقًإـٌنجذب

واًواًوازورً واًترفعً ـولكنهمًإذاًغضبًرً ـنًالدناءةًوالطمعًوالشـوالصداقة،ًٌغضبونًم
ونًــمًالًٌستطٌعــالًألنهــمًٌكرهونًالجمــدًبنفوسهمًفهــاًالعبٌـأمً ً،مًٌحقدواًأبدااًــول

دًــالًبطبٌعتهًٌرٌــالجمًقًألنً ـوهًحتىًٌذويًوٌختنـواًذلكًحجبــهًفإذاًاستطاعــتملك
روءةًــإنهمًٌعتبرونًالماء.ًلداللًوٌزهوًبنظراتًالمعجبٌنًورعاٌةًاألصدقجًواـالغن
والصداقةًباطلًً،نًبألوانًالظروفوً ــًًالتلــوالسبلمةًفً،رااًوً ـةًتهــوالشجاعًةًاــببله

توصلكًًةًاــللوقتًإالًإذاًكانًمطًٌهًمضٌعةًاــإجتماعكًببفمنًالًتربحًمنهًً،األباطٌل
لًــونًبــ ًدونًوالًٌترفعــلًٌحقــونًبــاسًالًٌغضبــئكًالنه.ًأولــنًتربحًمنــىًمــلإ

ام.ــىًٌحٌنًوقتًاإلنتقــونًحتــونًوٌتملقــٌداهن  
ًٌ ـ:ًلقدًأنختمًعلــامحس اًـبٌننًةًأمزجتكمًحتىًأنسٌتموناًأنً ىًكلكلناًبثقلًظلكمًوسوداو

ًًً ــالًالكلــنًالجمــ،ًفنحنًنهٌمهنً وراًتحتًأقداـاًبخـرقًإعجابنـمًنححسناواتًإنًل
ًلىًالحقً اًإٌهدٌنًدااًـًًجعلتًمنًالجمالًمرشـرًالنعمةًاإللهٌةًالتلًنحنًنزوً ـبًنً ــفٌه

ة.ـــوالخٌرًوالعدال  
ًٌ ــامًفوظٌفةًالشعـاًصدٌقناًحســ:ًنشكركًٌهٌـــام الًــنًالجمــةًهًًالدفاعًعرًالحقٌق

الهجماتًالبربرٌةًعلٌه.ًوتحصٌنهًضدً   
ومًتتكلمونًبلغةًالًأفهمًــمًالٌأنتً،الـتًالبربرٌةًعلىًالجمًًالهجماــ:ًوماًهــاصونٌ
نًرموزاتها.ــثٌرًمالك  

الًبسبلحًــمًالجمـدًهؤالءًالبرابرةًالمتوحشٌنًالذيًٌهاجـوًأحــبًه:ًالتعصً هٌـــــام
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ر.ـــقًوٌخفًًماًظهـاًنطــكًوٌخرسًمرً ــاًتحــهًمــمًمنفٌصنً ً،تالتزمً   
هًمادةًإستهبلكٌةًفتطاردهًــرىًللجمالًألنهاًتظنً ـأخًدوة ًـ:ًوالشهوةًالجامحةًعلٌلٌــان

د.ــلتقنصهًوتلتهمهًبحق  
ًٌ ـ:ًهسلٌمان عًوالًٌستطٌعًفردًمهماًـالجمًٌةًتخصً ــذاًصحٌح،ًفالجمالًثروةًإجتماع

 عبلًشأنهًأنًٌحتكرهاًلنفسهًألنهًبذلكًٌلغٌها.
ًستاذً ــوًأادةًالملهمٌنًوهــلقراءًواـ،ًفالجمالًغذاءًالفنانٌنًوالشعذاًمؤكدً ــ:ًهـــامحس

رادًالمتسلطٌنًــلبعضًاألفًقً ــللشعوبًفًًحقلًأذواقهمًوتهذٌبًأحاسٌسهمًفكٌفًٌح
ه.ــلًإعدامـحتكارهًوإخفاءهًإنًلمًنقإ  

ًً ـلًفــذاًٌدخــهًنً ــ:ًأظــاصونٌ الذيًأشارًإلٌهًسلٌمان.ًًًاإلرهابًاإلجتماع  
تختزنًالكثٌرًمنًاإلرهاب.ةًاإلستهبلكٌةًــالنزعًنً سلٌمان:ًالًشكًأ  

ًًــذهًالببلدًنعرفًماًهـًًهــنًفــدًالكبتًونحــةًاألستهبلكًتولــ ًقلًنً ــ:ًولكـــامحس
 مساوىءًالكبت.

ًً سلٌمان سًـاًإذاًكانتًالنفــدًالكبتًأمً ــ ًتولً:ًإذاًإلتقىًنقصًاإلستهبلكًبالخواءًالنفس
ىًــاًبموسٌقــفتًآذانهـ ًالًوشنــرًالجمــنًخمــرًوشربتًمــزًالخٌــبنًخــقدًأكلتًم

ًًـرهًفـاًٌصبحًالشــ.ًعندهااًــرًٌختلفًتمامــةًفاألمــاءًالعدالــاًببهــةًوعٌنٌهــالحكم
ًًملكًالمجتمعًبأسرهًــمًأنًالنعمًوالخٌراتًهفالنفسًالعارفةًتعلً،ةًاستهبلكًسخافاإل

ونًأكثرًٌجبًـتكًلـةًالجاهـه،ًوبماًأنًحاجــحسبًحاجتًعًبعدالةًكلً وٌجبًأنًتوزً 
ويًمنًتلقاءًنفسه.لًأكثرًمنًالعاقلًحتىًٌعقلًوٌرتـأنًٌعطىًالجاه  

نًٌشربًمنًخمرةًالجمالًوٌأكلًمنًزادًالمعرفةًـ،ًفمذاًصحٌحً ـ:ًلعمريًهصونٌــا
حتىًلوًصامًعنًكلًالملذاتًالتًًٌسمونهاًمادٌة.ًدااًــالًٌمكنًأنًٌشعرًبالكبتًأب  

ًًماًلقٌصرًلقٌصرًوماًهللًهلل.ـوازن،ًفنعطــًًالتــًًفـ:ًولكنًالعدالةًهــانلٌلٌ  
مًدناًأنًنقسً ألنناًتعوً ًفًًجوهره،ًهوًصحٌحً ًًًشكلهًخطأ ًـفًكًصحٌحً ـ:ًكبلمسلٌمان

ةًــًًالعدالملذاتًالنفسًهًنً ولًإــاًأنًنقــدنوتعوً ً،وجسدً ًقسمٌنًنفسً ىًــلاإلنســانًإ
لًوالمشربًــاٌبًالمأكــًًأطــهًدـبداعًوملذاتًالجسالًوالعطاءًواإلوالحكمةًوالجم

أًألنًــًًخطــه.ًوهـدودًلـالًحًمحمومااًًدوًشرهااًــوممارسةًالجنسًوالتملكًالذيًٌغ
عًــًًالواقــالجسدًفًلًللتجزئةًألنً ـغٌرًقابًدً ــوًواحــبلًهًثنائٌااًًاإلنسانًلٌسًمخلوقااً

ىًـلإلىًالجمالًوالجسدًإًوقــذًماًأمرتهًبه،ًوظنناًأنًالنفسًتتـ ًللنفسًٌنفًلٌسًإالًآلةًا
ىًالتملكًالشره،ًهذاًالكبلمًغٌرًصحٌحًـلةًوالجسدًإلىًالعدالوقًإالجنسًأوًالنفسًتت

ًٌ ـ ًةًشهوةًعلوٌـ ًىًأٌــويًعلــعًالًٌحتــًًالواقــفالجسدًف لًهوًآلةًتمارسًـبًةةًأوًسفل
ةًـكًنزعًًالنفسًوكذلـفنزعةًالعدالةًموجودةًفً،فضائلهاًورذائلهاًنًخبللهــالنفسًم
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لًوالفوضىًــالجهًةــًًالنفسًوكذلكًنزعـةًالمعرفةًموجودةًفــونزعً،التملكًالشره
لًالنفسًــوالظبلمًداخًورـــنًالنــبًٌالسرمديً ًهًالصراعًاألبديً ـ ًنوتحطٌمًأيًنظام.ًإ

ًً ًبٌنًالخٌرًوالشرً ً،لًوالجهلــهًالصراعًبٌنًالعقـ ًنةًإــ ًاإلنسانٌ ًبٌنًالكائنًاإلجتماع
ًً الشمو ه.ـــخمًفردٌتهًحتىًتنبسطًعلىًالكونًبأكملنًالفردًالذيًٌضً ـوالكائًل  
ًًنسمٌهاًــوةًالجنسٌةًوالتـفحتىًالشهً،صحٌحااًًوارًٌسلكًمسلكااًــالحًنً ــ:ًأظـــانلٌلٌ
ابًـــدًاإلنجــًًالسنةًبقصــفًدةًاــةًواحرً ــوانًإالًمــالًٌمارسهاًالحًٌةًاــ ًحٌوانًٌوةًاـشه

لًـــدخًةًالتلذذ،ًفماــنًبغاٌــحًٌلً ـــنًنمارسهاًكوعًونحــاءًالنـــبقىًــوالمحافظةًعل
ذاًالموضوع.ـــًًهــوانًفـالحٌ  

ًهًكلٌااًــوالذيًتعطلتًقدرتًلًالعاجزًجنسٌااًــفحتىًالرجً،نًذلكــلًأكثرًم:ًبـحســـام
زًواألحادٌثًـتٌيًوالستربرً ـفجورًالتعًنً ـٌجمعًالنساءًوٌمارسًمعهً،الممارسةعلىً
ًااًـــًًحتمــىًاللذةًوهــةًالحصولًعلــةًبغٌــنًاإلباحــونًمــونًولـــةًوألفًلــالدنٌئ

مصدرًًاًٌبرهنًعلىًصحةًكبلمًسلٌمانًبأنً ــذاًمــةًوهــ ًذةًنفسٌــالًلــًًهذاًالمجـف
 اللذاتًالنفسًولٌسًالجسد.

ًااًــابــمسًإرهلًأتل ًــــةًبــ ًذةًنفسٌــدًلرً ــوعًمجــًًالموضـــًًالًأرىًفــ ً:ًولكنهٌـــام
لًــذاًالرجــاعًهــًًإستطـًًالقدرةًالتــاًهــذاًالسؤال.ًمــاًهـ،ًفلنسألًأنفسنإجتماعٌااً

هًـ ًنلًًلتملقًشذوذه؟ًإـهًبــهًعنــةًللترفٌوــكًالنســأولئًلً ــعًكـزًبواستطهاًجمــالعاج
هًفًًالعالمًالثالثًـ ًعاًألنانًمــةًأوًاألثنـالمالًبالدرجةًاألولىًوالسلطةًبالدرجةًالثانٌ

ةًأتعابًالشغٌلةًـالًهوًفائضًقٌمـاًوإذاًكانًالممنًبعضهــلًاألثنٌنًعــالًٌمكنًفص
ثرواتًومعادنًنًـًًملكًللمجتمعًبأكملهًمـاًتعطٌهًاألرضًالتًًهـأوًفائضًقٌمةًم

اتًـلغاًٌكًالمجتمعًأصبلاًــوًملـرونًماًهبعضًاألفرادًٌسخً ًنً وخاماتًعندهاًنقولًإ
ه.ــتلًعلٌهمًوعلىًالمجتمعًبرمً ـالوًٌرً ــةًتجــ ًفردٌ  

ًً ً:ًهذاًأمرً صونٌـــا ًً ًطبٌع ةًـ ًٌملكًأكبرًثروةًنقدًٌوإالًكٌفًتفسرٌنًأنًالعالمًالعرب
ونًــونًمهانـهًمذلــةًأهلــ ًبلدًهللاًوأغلبٌــرًبــنًأفقــوًمــرولًالمصدرًوهــللبتًااًــثمن

رادًـٌستارًوإــوالمزمًلىًالكاسًوالطاسًوالدفً ونًجاهلونًوالثرواتًتهدرًعــجائع
دًإحتمال.ــاوزًالعشرةًبالمئةًعلىًأبعــتجترةًالًــةًصغٌــواعًاإلستهبلكًلطبقـكلًأن  
ًً ـنًالعالإًولــلًباستطاعتناًأنًنقـ:ًبهٌــــام ًًهذاًـــفًوفةًامكشًهوًأكبرًبقعةًاًمًالعرب

هًـــفأنظمتًًً ــإجتماعًنً ــوالًأمًهًمستوردً ـئغذاًلً ــهًوكــٌفًًً ــغذائًنً ــونًفبلًأمــالك
ًٌ ــعلًمً ــدائًوفً ــوقًاإلنسانًوهناكًخــرمًحقــبأغلبٌتهاًالًتحت ًنً ــــوالًأمً،اتىًاألقل

والًحتىًً،ىًأمرٌكاًوأوروباـلرًباستمرارًإـتهاجًأدمغتهًــنًذلكًأنً وبراهًٌإقتصاديً 
ًً ًنً ــأم ىًـابًوحتــرتٌموضعًاًةًدائمااًـوالصداقً،نـ ًــباسمًالتدًٌرمً ــمحًفالحبً ًعاطف
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ة.ــمًمزقتهاًالمصالحًالمتضاربــةًالرحوً ــإخ  
،ًفشخصٌةًالفردًذابتًبشخصٌةًقبٌلتهًفأصبحتًوًأدهىًوأمرً ــاكًماًهـ:ًوهنلٌلٌــان

انًــودهًكإنســعلىًتلمسًشخصٌتهًووجمًتعدًنحن،ًفبلًالفردًقادرً القبٌلةًأناًكبٌرةًول
ً،وتحقٌقًذلكًالوجودًـىًتلمسًوجودهعلًود،ًوالًالمجتمعًقادرً ـــلوجكًاـقًذلـوتحقٌ
رادًـالًكاألفًكبٌرً ًردً ــوًفــىًالمسرحًهــًًعلـــىًالمجتمعًوالباقــلتغواىًالفردًــإلتغ

ًرً ـــلعقلًالفردًالحًمطلقً ًاءً ــهًإلغــ ًاتًاإلرهابًألنــىًدرجــذاًأقصــاسمهًالقبٌلةًوه
لًــردًلهًاسمهًعقــجمعًكماًٌقالًفًًقواعدًاللغةًالعربٌةًالًمفًسملًإـــواستبدالهًبعق

ز.ــتماًٌكًأيً ــذوقًوكذلـــالقبٌلة.ًوكذلكًال  
ًًوالسٌاسًًــدٌولوجٌةًسٌكولوجٌةًالقبٌلةًوتمظهرهاًاإلجتماعنًنعٌشًاٌهٌــــام:ًنح
لًــبًفرٌدة ًًةً ـاةًإنهاًحالــفالفردًملغىًوالمجتمعًملغىًوالدولةًربماًملغً،واإلقتصادي

.مستعصٌةً ًًًحالةً ــه  
ًً ــونًاإلرهــنًكٌفًٌكاًاآلن:ًعرفصونٌــا ًً ًابًالنفس ولكنناًالًنعرفًإالًًواإلجتماع

 ًً ًً ًالشًءًالٌسٌرًعنًاإلرهابًالدٌن .والسٌاس  
اًوجهانًــًًوالسٌاسًًهمـــنًالدٌنــاإلرهابًٌنً كًإـ:ًقدًتتفاجئٌنًعندماًأقولًلانسلٌم

ونًـــًًالقانـــهًهــهللاًعلىًاألرضًرغبتًكمًالذيًٌعتبرًنفسهًظلً لعملةًواحدة.ًفالحا
لًــًًالناموسًوبالتالًًتصرفاتهًالًتقاسًبمبدأًأوًبمنطقًأوًبمنهجٌةًبــومصلحتهًه

كامًونحنًنعرفًهذاًالنوعًمنًالحً،تصرفاتهًهًًالمبدأًوهًًالمنطقًوهًًالمنهجٌة
راكًواألرنؤوط.ًـىًالممالٌكًواألتلإًآشورًوصوالاًوًمنذًعهدًالفراعنةًوملوكًبابل

مًــرًوجودهرً ــانًٌبـنًكــٌوكًالمتألهــأولئكًالملًوًأنً ــهًااًــحٌانهًأــاًنتجاهلــولكنًم
ونًوخواطرهمًهًًالناموسًـــًًالقانـهًمنًصنفهم،ًرغباتهمًأٌضااًًوتصرفاتهمًكهنةًا

ٌعتبرانًًنًمعااًـسارٌارًالكهنةًوأصحابًالمــمعًمسًااًــامًمتبلزمــارًالحكــانًمســوك
نًوإالًـلىًالحاكمًوالكاهمهاًإاتًالتًًٌقدً ــدهاًالخدمودهًتحدً ــقٌمةًوجًااًــالشعبًقطٌع

هًـقٌمًوجودهًمنًإنسانٌتهًومنًكونًرًلوجوده.ًفاإلنسانًبرأيًهؤالءًالًٌستمدً فبلًمبرً 
ًمنفذااًًمطٌعااًًهًعبدااًـلًفًًكونـلًمسؤولٌتهًبٌخلقًعملهًوٌتحمً ًااًمرٌدًا ًحرًعاقبلاًًااًكائن

 ًٌ ًٌ ــوًمــده،ًوهألوامرًس ًٌ نًصاحــمًدهًكالظلً نًس هًتورٌثًدًتمً بهًحتىًإذاًماًذهبًالس
 ًٌ رًالناسًفًًهذاًالشرقًــمًٌشعــم.ًولهذاًلــاًمعًسٌدهًالقدٌــ اًنًحٌــرًأوًٌدفــدًآخــلس
نًــعــرالمعبً نًبٌئتهمًوــمًنبتًمنًتربتهمًفهوًأبــالحاكًذًآالفًالسنٌنًبأنً ــومنًدااًــأب

سهًالقــنًمعـالحاكمًمًلًكانًشعورهمًأنً ـتطلعاتهمًب رًـــلًقهــدرًعامــدنًاآللهةًكر 
ًًقلوبًـواًفــىًالكهنةًلٌنمً ــدر.ًوأتـىًإرادةًالقــدًعلرً ــوًتمـدًعلٌهًهرً ــعلٌهمًوالتم

هًــانونة.ًوالقهرًالذيًٌعٌلبالخطٌئةًفهمًأوالدًالخطٌئةًوالرذدةًاإلحساسًــاسًعقــالن
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ًٌ ــه ًٌ ًوًنتٌجةا ةًــملواًأوزارهاًبصبرًوطاعة،ًعلٌهمًأنًٌتحً ـلتلكًالخطٌئًحتمٌةا
،ًوالكافرًعقوبتهًعصاةًاًرةًاــرواًكفــعتب،ًوإالًإرــًًعالمًآخــلٌتمتعواًبالسعادةًف

.ًًالدارٌنًمعااًــالتعذٌبًف  
ٌصنعونًجنودهمًامًالشرقًكانواًــ ًهًأنًحكنًصحتً ــٌبرهًًً ــمنطقًبلمً ـ:ًهذاًكحســام

دًمنهمًأصلهًأوًــدريًالواحـواقًالنخاسةًالًٌــنًأســنًغلمانًأغرابًٌشترونهمًمـم
ًعًالتعديً ــالًوأسوأًطبائــأسالٌبًالقتًنًأخسً ــىًوحوشًتتقــللونهمًإٌحوً ًمً ــثً،فصله

ونًمواطنٌن.ىًالناسًالذٌنًٌسمً ــوٌسلطونهمًعل  
ًٌ ـثًاءًٌدربونًلٌصبحواًوحوشااًطذاًمرعب،ًغلمانًلق:ًٌاًإلهًًكمًهــاصونٌ واًــطلقمً

نًنحلمًبالعدالة.ــًًساحاتًالمجتمعًونحــف  
اعًالممالٌكًوهمًلقٌطًغرٌبًـنًبهذاًالكبلم،ًولوالًذلكًكٌفًاستطــاًأؤمــ:ًأنهٌـــــام

 ًٌ لًــاسًألحكامهم،ًبــالنواًرضخواألتراكًوهمًبرابرةًمتوحشونًأنًٌحكمواًببلدناًو
ًً أًرً ـماعًمغاــكٌفًاستط ًً ًلبان ًًأنًٌحكمًفًًمصرًـدًعللًمحمً ــغرٌبًمثًأرنؤوط

منًالزمن.ًبالسلطةًردحااًًارــىًاألستثمــاؤهاًعلــحكمًألسرةًتعاقبًأبنثًالوٌورً   
ًإحتكرًالكهنةًفكً ًوأسرارااًً:ًولهذاًالسببًكانتًاألدٌانًفًًهذاًالشرقًطقوسااًلٌلٌــان

والزواٌاًًطقوسالرًعنًنفسهاًبالتعاوٌذًوـعبً ومًتـىًالٌــًًالًزالتًحتــوهً،طبلسمها
كًوماًأشبهًذلك.رً ـوالتكاٌاًوالتب  

ىًـحتًوهمًالًٌفهمونًمنًمعانٌهاًشٌئااًً،الناسًلً ـٌرهبهاًالناسًكًنهاًطقوسً :ًإهٌــــام
رًــمًوتحضٌـرًوالتنجٌـلًالتبصٌــالمتعلمونًوالمتنفذونًٌمارسونهاًفًًالًوعٌهم.ًوه

ًٌ ـنًتلــمًاألرواحًإالًإرهاصاتً  ةًالقدٌمة؟كًاألسرارًالطقس  
ىًــرةًحتــوالعفارٌتًواألرواحًالشرًٌانًبوجودًالجنً ــنًاإلٌمـ:ًوأٌنًأنتمًمـــاصونٌ

:ًولـيًوأقننًًعندماًأقرأًفًًصحفًهذهًاألٌامًعنًاألشباحًاألمنٌةًأضحكًفًًسرً إ
العفارٌتًواألرواحًوًنً ــرةًأشباحًالجــىًفكــنًعلــنًأبناءًالشرقًمعتادٌــوًلمًٌكـــل

طًعلٌهمًهذاًسٌولوجًًلماًسل ًونًموروثهمًالساٌكولوجًًوالســمًالشرٌرةًوهًًجزءً 
نًاألشباح.ــوعًالجدٌدًمــالن  
اتًالسنواتًــوالعفارٌتًمنذًمئًاحًالجنً ـواًأشبــلًطالماًأنهمًعاشــلًلنقــ:ًبــــامحس

رواًأنًالتمردًـواعتبً،ونرـٌفاخونًوزً ـــهًٌعتــًًالذيًبــنًإرثهمًالدٌنــواعتبروهاًم
رزًـدةًوٌلبسونًلهاًالخــٌستمرئونًأشباحهمًالجدٌالًوهرطقةًفلماذاًالٌومًًرً ـعلٌهاًكف

ً.ــًًالماضــاألزرقًوٌكتبونًلهاًالتعاوٌذًشأنهمًف  
انًعندماًاضطهدتًاألدًٌ،ةــ ًهناكًأٌدوٌولوجٌاتًثورًٌماًٌدهشنًًأنً ً:ًولكنً هٌـــــام
سًانًمنًطقوسًوأسرارًوعل متًالناــنًاألدٌــعًعرً ــاًتفــومً،ةىًالسلطــلوصلتًإ
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تهاًــاًتحتًجبً ــدنـىًوجــتًحتارـــانهتًأنًلبثًاــولكنهاًمً،وســذهًالطقــارًهــإحتق
ًوأدهــأصولٌاتًدٌنٌ وسًــارسًأهلهاًالطقــببلدًٌمًًــنًتلكًالموجودةًفــىًمــةًأمر 

ة.ـ ًالدٌنًٌواألسرار  
د.ًفاألنظمةًرًمعق ًـطًوغٌـوابًعنهاًًبسٌـالجًنً ــولكًةً ــجمٌلًةً ــمبلحظًذهــ:ًهسلٌمان
ًٌ ــةًإالًأنهاًأنظمـ ًالًتؤمنًبالطقوسًالدٌنًٌ،دةــةًوإنًكانتًملحــ ًالٌسارٌ ةًــةًدٌكتاتور
وقًاإلنسانًوبذلكًـرمًحقــولًولمًتحتـاتًوصادرتًالعقــ ًةًإضطهدتًالحرٌــ ًبولٌسٌ

 ًٌ رًاألمرًتضطهدهاًــةًرغمًأنهاًفًًظاهـ ًةًالدٌنٌـ ًيًاألصولٌذـةًملحدةًتغكانتًأصول
ًٌ ــفكبلهماًم انًــةًالتًًهًًإحتقارًإرادةًاإلنسنًنفسًالمعدنًوٌستعمبلنًنفسًالمنهج

دًــزبًالواحــمًأٌدولوجٌاتًالحـسذهًبإـــهًهــمالــهًوآومصادرةًعقلهًوبرمجةًأحبلم
 وتلكًباسمًالقدر.

ًٌ الدوً:ًنسٌتًأنً ــــانلٌلٌ ًٌ لةًالٌسار وربًً،تًنفسهاًالمعلمًالوحٌدًللناسةًنصبً ةًالثور
ونًكماًدجاجًالمزارعًنفسًاللونًونفسًالذوقًداًالناسًٌتربً ـدًللناسًفغـالعملًالوحٌ

ـنًاآلخرٌنًكانًٌدجـوإذاًماًتمردًأحدهمًوتماٌزًع فعلٌهًأنًً،لـدانًالعمــًًمٌــنًفــ 
هًـــالًٌشفعًبًـوذااًمنبًااًــجائعًااًأصبحًمشردًةًوإالــوًالدولــالعملًالذيًهًٌرضًًربً 

دةًالذنبًــلىًاإلحساسًبعقهًوٌعودًإزه.ًفٌضعفًوٌرتابًبصحةًموقفــعقلهًوالًتماٌ
ىًأحضانًصاحبه.ــلإًألٌفااًًودًحٌوانااًــوبًوٌعــثمًٌت  

نًاألصولٌاتًإالًــنًأنفسناًمناًالًنستطٌعًأنًنحصً ذاًأنً ــلًهــنًكــ:ًنستنتجًمهٌــــام
ًٌ ـــبأنظم ًٌ ًأنً ـنًبــةًتؤمــةًدٌموقراط هًٌخلقًعملهًــبإرادتً،لً ــمستقًرً ـحًدً ــاإلنسانًس

ابًـوالًٌرتًًًإحتكارًالحقٌقةًلنفسهًمطلقااًــعبعقلهًوٌتحملًمسؤولٌةًذلكًالخلقًالًٌدً 
ًةًإللغاءهمًمقدمً نًإلغائــمهًٌعلمًـــاولًإلغاءهمًألنـــحلًٌحاورهم،ًالًٌـــنًبــباآلخرٌ
 نفسه.

نًٌحاولًــمًلآلخرٌــنفسهًوظاللمًــظالًدً ـ:ًإنهاًالدٌموقراطٌة،ًفاإلنسانًالمستبلٌلٌـــان
هً،نـاءًاآلخرٌــإلغ ًلشعبهًوظالمً ًظالمً ًلىًإلغاءًنفسهًوالنظامًالمستبدً إًاألمرًالذيًٌجر 

 للشعوبًاآلخرى.
ًٌ ـ ً:ًأعطنًًحرٌـــامحس باتجاهًكمالًًرًدومااًوً ـــٌتطًسعٌدااًًكًإنسانااًةًأعطً ةًودٌموقراط

 نوعه.
وقوانٌنًًلـنًالعقـةًقوانٌــ ً،ًبالنضالًتحتًمظلىـــذ،ًوالًتعطــةًتؤخــ ً:ًالحرٌسلٌمان

ادًــتحتًمظلةًالغرائزًوالشهواتًواألحقة،ًوحذارًمنًالنضالًـ ًذًالحرٌـالطبٌعةًتؤخ
ًٌ ــدًمــىًمزٌــليًإالًٌؤدً ،ًفهذاًنضــامــنتقاإلًوحبً  ًٌ مةًومزٌدًنًالعبود اعًفًًنًالض

 العبثٌةًالقاتلة.


