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المحاورة :شخصیات

- وتؤمن لیبرالیاً فكراً تملك مثقفة جمیلة ثریــة سیدة األدبي المنتدى صاحبة صونیـا:
أجلھا من اإلنسان یناضل أن تستحق أشیاء والعدالة الحریة .بأن

- قوانینھ وسیادة العقــل لــواء یحمــل مثقف .سلیمان:

- محبط موسوعیة، ثقافة یملك مبدع شاعر .حســـام:

- جامعیة أستاذة .مـــاري:

- الزھور لبیع راق محـــل صاحبة .خدیجــة:

- أعمــال رجــل .جوزیف:



قال أزاھیره، شذا ویفوح تتفتح براعمھ وبدأت النـور المنتدى ھذا رأى یــوم صونیا:
من أسھل ولیس والجمال والخیر الحق على الناس جمع من أصعب لیس والدي لــي
یحتاج ھادف غائي عملٌ الحــق على فاإلجتماع والبــاطل. والقبح الشرّ على تفریقھم
عالقــة المنطق علم فــي یسمى ما وھذا بانتظام األفكـار حــولھ تــدور محــور الــى
إال ھدف وال لھ غایـة ال عبثي عملٌ فھو البــاطل على التفریق أما بعللھا. المعلوالت

بفكرة فكرة أو ببناء بناء باستبدال التفكیر دون شیّد ما وتخریب بني ما .تھدیم

جیناتھ أنّ یكفي أفعالھ. في ولكن أقــوالھ فــي فقط لیست الكبرى والدك فـائدة حسـام:
ألنھ والدك المرحوم نشكر نحن وعقالً. وروحاً جسداً إنساني كیــان أجمل في تعشش

كامل بكیان مجسداً والكمال جمیل بكیان مجسداً الجمال قدما الرائعة .وزوجتھ

تبرھن بواسطتھا التـي البدیھیات علــم فــي یدخــل فھذا جمیلة صونیا أنّ أما مـاري:
بأنــك حسام صدیقنا یا أعتقد فأنا الكمال وأما برھان. الى بحاجة لیست وھي األشیاء
عنقك یشرئب وال الجمال ملعب في خیالك فلیبقَ فھمھ، عن عجزك موقع مــن تفھمھ
وجھان والكمال الجمال أنّ رغم الشعراء إختصاص مـن لیس فھذا الكمال ملعب الى
یقتفون شعراء الى ولیس كأفالطون فالسفة شعراء الــى بحاجة وفھمھا واحدة لحقیقة
الكثیر فكشف عراھا مـن أزراره إنفلتت قمیص أو الھــواء بھا یتالعب تنــورة آثــار

سلیمان الملك كنــوز من .الكثیر

لیس والتناسق جمیلة. أعمـالٌ ھي المتناسقة األعمــال كل أنّ مھنتي علمتني خدیجـة:
لھا المناسب مكانھا في األشیاء وضع من .أكثر

أم العقل ھو ھل المناسب؟ المكان موقع یحدد الذي المرجع ھـو مــن ولكن جوزیف:
أذنیھا في عقلھا یكون ما غالباً التي الجماھیر أذواق أم المنفعة، أم العاطفة أم الھوى،

دماغھا فــي .ولیس



یعتبر تسویقھ في منتجھ ینجح شيء فكل التسویق، عالم في الیـوم نعیش نحن حسـام:
شیئـاً نعتبره أن عندئـذ لنا یحــق فھل المستھلكین. ذوق مــع متناسقاً وبالتــالي مناسباً

جمیــالً؟

مثالً صونیا كانت فلو الخیــر. إطــار في إال الجمــال أتصور أن أستطیع ال سلیمان:
شرب فــي باإلفــراط جسدھا علــى وتعتدي المخدرات، بتعـاطي عقلھا علــى تعتدي
الخاطئـة واألفكـار األكاذیب بتــرویج المجتمع على وتعتدي الدھــون، وأكل الكحول
ألن فقط جمیلة عندئذ صونیا إعتبـار یمكن ھــل الطبیعة، لقــوانین المخالفة والعادات

جسدھا؟ تقاطیع مع متناسقین وثیابھا وزینتھا متناسقة جسدھا أعضاء

بأنّ أحس األربع، الجھات من یغمرني بالفرح أحس جمیلة بامرأة ألتقي كلما صونیا:
ینبــوع لتكون مھیــأة الجمیلة المــرأة فھذه تجتاحني. اإلیجـابیة المشاعر من أمــواجاً
للفالسفة. وحتى والموسیقیین والنحاتین والرسامین الشعراء من لكثیر وإبــداع وحي
الطفل یفعلھ ما صاحبھا یفعـل رخیصة استھالكیة مــادة تكــون أال یجب حتماً وھــي
المھمالت سلة في یرمیھا ثم تجف حتى عصیرھا لیمتص یثقبھا حیث البرتقال .بحبة

نتذوقـھ ھــل الجمــال؟ نتذوق بماذا المحیّر السؤال أنفسنا نسأل أن علینا ھنــا حسـام:
نشعر حیث بعواطفنا نتذوقھ أم الیھ، الشھواني بانجذابنا نتذوقھ أم ورغباتنا، بأھـوائنا
بتذوق أم مشتركة، قواسم تجمعنا أصدقــاء أو أقــارب الجمیلین واألناس بأننا تلقــائیاً
واالنجذاب الیھ والتعرف الجمـال تعریف على القادر وحده فالعقــل بعقــولنا. الجمال

بھ االتحاد وحتى .نحوه

ھي ما العقــل؟ موضوع فــي لنتحاور اللیلة ھــذه مجتمعون أننا نسیتم ھــل صونیـا:
أصل من أم روحاني أصل مـن ھــو ھل حدوده، ھــي مـا تعریفھ، ھــو وما ماھیـاتھ

منتجاتھ أحد ھــو أم مبدعھ ھــو أم الوجود ھذا منظم ھو ھــل .مادي،

عارضة، المادة أنّ وأفھم مادة الدماغ أنّ وأفھم الدماغ فعـل أنــھ العقــل أفھم مـاري:
حتى وجودھا والمستمر األزل منــذ الموجودة إذن الجواھـر ھي ما نفسي أسأل وھنا

.األبــد



تتذبذبین ثم عقالنیة مقولة الى تستطردین ثم مادیة مقولة مــن تنطلقین أراك سلیمان:
فعل ھو العقــل أن قــال من ھؤالء. الــى وال ھؤالء الــى ال فتصبحین المقولتین بین

المعنى. آلة ھو الحرف أن كما تماماً العقــل آلة إال لیس سیدتي یا الدماغ الدماغ؟
دماغ بال عقل تصور نستطیع ال حــرف بال معنــى تصور نستطیع ال أننا .وكما

العقل أعرّف شخصیاً أنا الدوامة. لجة فــي الحــوار بدایة منــذ أدخلتمونا لقد حسـام:
العقـل أنّ فأقــول سواء حــدّ على العادي واإلنسان الفیلسوف یستسیغھ مبسطاً تعریفاً

المقادیر ھذه عند والوقوف األشیاء مقادیر معرفة .ھو

أحاول ألني عملي في ناجحٌ رجلٌ بناء ورش كمتعھد فأنا منطقي. كالمٌ ھذا جوزیف:
وعلـى المطلوب الربح مقادیر أضع ثم إنجــازھا عليّ التي األشیاء مقادیر أعرف أن

مشاریعي وأنفذ مناقصاتي أقدم األساس .ھذا

سجادة أو نصنعھ كوكتیل أو نطبخھا طبخة إنجاح في تدخل المقادیر معرفة خدیجـة:
بكثیر ذلك من أعمق العقــل أظن ولكني .نحیكھا

الحدود. ھذه عند والوقوف األشیاء حدود معرفة ھو العقل أنّ نقــول ال لماذا سلیمان:
فأنـا كمیتھ. ال نعقلھ الذي الشيء ماھیة تحدد ألنھا مقادیر كلمة من أدق حــدود فكلمة
حددتھ لقد مسؤول. حرٌّ عاقل حیوان أنھ قلت اإلنسان، معنى أعقـل أن مثالً أردت إذا
العقل بحدّ إستخصّیتھ ثم الحیاة. قوة بامتالك الحیـوان یشارك ألنھ الحیوان بحــدّ أوال
ما ویعقل بھ، یحیط ما ویعقل نفسھ یعقــل فھو الوعي یملك الذي الوحید الحیوان ألنھ
إختیار على القادر الوحید الحیــوان ألنھ حــرٌّ بأنھ حددناه ثم ذاتــھ، خــارج من یأتیھ
سائر كما نفسھا تكــرر جبــریة قــوانین تسیره ال فھو إجبــار، أو إكــراه دون أفعالھ
األخالقي الخالق المبـدع الوحید الكائــن فھو اختیاراتھ في حــرٌّ أنھ وبما الحیوانات.

إرادتھ بمــلء اختارھا التي أعمالھ عــن .المسؤول

من العاقل أنّ مثالً فنقول وصفیة عبارات العقل تعریف في نستعمل ال لماذا خدیجـة:
لھا رسمتھا التــي الحـدود عند الشھوات ھذه یوقف لكي شھواتھ جمیع على رقیب لھ

.الطبیعة



ظھر ما الفواحش جمیع عن نفسھ یعقل من ھو العاقــل أنّ نقــول ال لماذا أو مـاري:
بطن وما .منھا

عن المرأة كشف أنّ یعتبر مثالً فالبعض الفـواحش، تحدید الــى بحاجة ولكننا حسـام:
على كلیاً المرأة تعري أنّ یعتبر والبعض الفواحش، مـن ھــو شعرھا إلظھار رأسھا
الشمس أشعة الـى بحــاجة اإلنساني الجسـد ألنّ الفــواحش مــن لیس البحـر شاطــئ
والصحـة وعافیة، صحة فیزداد باألومیغا لیتزود مغربھا أو مشرقھا إبّان وخصوصاً

الجمیع یعرف كما شراً ولیست خیــر .والعافیة

الثانویة أیــام منذ العقــل عن المتنبي قالھ ما أحفظ زلت ال :صونیا:

اإلنسان مــن شرف الــى أدنــى ضیغم أدنــى لكان العقــول لوال

الكائنات وجمیع الوجــود ھذا سیّــد وأصبح اإلنسانیة ھــویتھ اإلنسان اكتسب فبالعقل
ومساعداً ورفاھیتھ لحاجتھ مسخراً خدمتھ في وجماد ونبات حیوان مـن العاقلة غیــر

نوعھ كمال الى الوصول بغیة واإلرتقــاء التطور على .إیــاه

عن األنصح والناھي الخیـر علــى األوحد الدلیل ھــو العقــل أنّ أعتقد إني جوزیف:
اھتدى لمن فطــوبى والصواب. الخطأ مفترق علــى الواقف األوعــى والھادي الشرّ
المـواصفات وأنّ خصوصاً عقـــالنیاً نفسي أعتبــر شخصیاً أنا رضاه. ونــال بھــداه

عماراتي شقق في موجودة اإلنسان بكرامة .الالئقة

راحة تحترم ال بالدي عمارات أكثـر ألنّ اإلدعــاء ھذا صحة في أشك إنــي مـاري:
النفس الیھا ترتاح حدائق عماراتك أمام مثالً یـوجد ھــل سلیم. بشكل ونمــوه اإلنسان
ھناك ھــل عمــارة؟ كل قلب فــي ریاضي مركــز ھناك ھــل األطفــال! فیھا ویلعب
اإلنسان نقتلع أن الخیر ھل فراشة. جناح یرف أو طائر فیھا یغرد خضراء مساحات
فرص ال أن بحجة والحدید اإلسمنت مــن غابـات فــي لنسجنھ الطبیعة أحضان مــن
بالجمال الخیر تقرن أن أردت فإذا عامـة. خدمات وال األریــاف في متــوافرة عمــل



مدن إنھا والبـاطل. والشرّ القبح مدن ھــي فمدننا سلیمان یقــول كما بالعقـل واإلثنین
الروائیین الكتاب أحد سماھا كما .الملح

مادة والدماغ الدماغ فعل من ھو العقل بأن ماري قالتھ ما الى أعود دعــوني حسـام:
طبائعھا تفـاعل بحكم فعلت ما وإذا منھا، وأعلــى عنھا خارج ھــو بما تنفعل والمادة
حرّ خیار ولیدة ولیست جبریة حركتھ تكــون أفعالھ یعي ال ومن أفعالھا. تعي ال فھي

مسؤول .عاقــل

األمثلة وأعطیت لنا فسرت فھال شیئاً كالمك مــن أع لم شخصیاً أنــا .خدیجـة:

وكلنا والیبوسة. والرطوبة والبرودة الحرارة ھي المادة طبائع أنّ یعرف كلنا حسـام:
إال لیس الھواء وأنّ الرطوبة مع البرودة تفـاعل ولیــد إال لیس مثالً المــاء أن یعرف
تعي فھل الیبوسة، مع الحرارة تفاعل نتاج والنــار الیبوسة مع البرودة تفــاعل ولیــد
تعي ال ھي حتماً العناصر، من تنتجھ ما وتنتج بعضھا مع تتفاعــل وھي الطبائع ھذه
ھذه وتنظم تفاعالتھا مسیرة تحدد المادة طبائع فـوق قــوانین ھناك أنّ تعــي وال ذلك
كل بواسطتھا ینظم كلي عقل إبنة ھي القوانین وھذه معینة. غایة أجـل من التفاعالت
المصادفة ولید شيء فال سببھ یتبع سبب كل ویجعـل الوجــود ھذا ومظــاھر عناصر

عبثــاً یحصل شيء .وال

ھذه الموجودات، جواھر في منغرزة قوانین ھو وتنظیم، نظــامٌ ھــو العقــل سلیمان:
العاقـل الموجود وفي جبــراً العــاقلة غیــر الموجودات فــي عملھا تمارس القــوانین
وأحــاسیسھ لجسده تنظیمــاً اإلنسان ازداد كلما األساس ھذا وعلــى إختیاراً. اإلنسان
المجتمعات. على ینطبق اإلنسان على ینطبق وما عقـالً، ازداد كلما وخیــالھ وأفكاره
وبین السكاني، ونمـوھا اإلقتصادي نمــوھا بیــن تــوازن التــي المنظمة فالمجتمعات
ھــي المدنیــة ومؤسساتھا ودیانـاتھا وإثنیــاتھا طبقــاتھا وبیــن وإستھالكھا، إنتاجــھا
والســالم واألمــن والطمــأنینة بالسعـادة عقــالنیتھا علــى تـُـكافأ عقــالنیة مجتمعات

.واإلزدھــار

وسعادة طمأنینة إزداد وتنظیمـاً تعقــالً ازداد كلما اإلنسان أنّ یعنـي كالمـك صونیـا:
وتخلفاً وقلقاً تعاسة ازداد كلما والجھل الفوضى في غــرق وكلما .وإزدھاراً



اإلستھالك. على القــدرة فــي زیــادة السعادة یعتبرون الیــوم النــاس أكثــر مـاري:
معھم یمارسون الذین األشخاص كمیة في ھي مثــالً والعــاطفیة الغــریزیة فسعادتھم
والمشروبات المأكوالت وكمیة منھم الــواحد یحضرھا التي الحفــالت وكمیة الجنس
الذي والجشع النھم عصر إنھ یمتلكھا. التـي والسیارات الثیــاب وكمیة یتناولھا التــي

وحجر وشجــر بشر من فیھ بما الكــون لیبتلع شدقیھ .یفتح

دائماً یرشح أجوف یكون أن علیھ قـدّر صلصال من اإلنسان هللا خلق عنــدما حسـام:
أنھ منھ ظناً ورغبـاتھ شھواتھ وراء الھثــاً فیركض المخیف بالخــواء فیشعر فیھ بما
خوائھ سابق الى یعود ثم للحظات یمتلــئ یفعـل. عبثاً ولكن الخــواء ذلك بھما سیمأل
تفتح التي الكلمة الشعر، إال المرعب اإلنسان خواء یمأل شيء ال لكم أقــول أنا ولھذا
ثم دافئـاً، حنینــاً األضلع یمــأل األضلع بیــن إیقــاعاً وتنداح التصنم جدار في ثغرة
باإلبتسامات والشفاه بالفرح األھداب فتكحل قـزح قــوس بألــوان الخیــال مع تضيء
خالقیـن ونصبح ونطمئن فنسعد نمتلئ الشعــر غیــر شيء وال فقط بالشعر الملــونة.

.مبدعیــن

خیالي عالم الى المحسوسة وقسوتھ المعاش الواقع تناقضات من نھرب نحن خدیجة:
ونطمئن. فنفرح جزئیاتھ في متوازناً أھدافھ في متناغماً مظاھره في متناسقاً نتصوره
أقف فأنا الخیال تناغمات الى الواقع تناقضات من الھـروب ھــذا ھــو الشعر كان إذا
الشدیاق فارس أحمد یقول كان كما الساق على والساق الید في الید حسام جانب .الى

أبناء ونحن المفقود الوھم عالم الى الموجود الـواقع عــالم مــن نھرب ولماذا صونیا:
بالتناقضات ملــيء الــواقع عــالم ألنفسنا نقــول ذلك. فــي ذرائعنا ھـي ما الوجــود.
متناسقاً نتخیلھ عالم الى إذن فلنھرب والمـرض والفقــر والظلم والجھــل والفــوضى
والتعبیر التفكیر في وحریة وعافیة وبحبوحة وحریة ومساواة عــدالً یفیض متــوازناً
یعرف مدبر عقل أحضان فـي واإلرتقــاء التطور على المفتوحة والفــرص والمعتقد

وكماالتھا وغایاتھا ومقادیرھا األشیاء .حدود

الواقع من الھـروب یمكــن ال فنقــول بأبصارنا ال ببصائــرنا األمــور نــرى ال لماذا
آالم إنھا المتناقض. الواقــع آالم تفــوق آالماً تخلــق الھــرب محــاولة ألن الموجــود



وعقلھ وخیالھ مكان في وحواسھ جسده اإلنسان یغدو حیث الشخصیة في اإلزدواجیة
الواقع یجابھ أن العاقــل لإلنسان واألجدى المكانین. بین متمزق وھو آخــر مكان في
القائم الجھـل حالـة إلستبدال الجمعي والنضال اإلجتماعي وبالتضامن وإرادتھ بعقلــھ

بصحة والمرض برفاھیة والفقــر بعدالة والظلم مقیم .بوعي

جدید إنسان والدة أجل مــن النضال بالذات. العقــل وظیفة ھــي تقولینھ مــا سلیمان:
ودیاناتھ وإثنیاتھ بطبقاتھ متوازن جدید ومجتمع وأفكاره، وعواطفھ بغرائزه متــوازن
اإلنسان عـرّف عندما أرسطو الیــوناني الفیلسوف قصده ما برأیــي وھذا ومؤسساتھ
إكتسب كفرد اإلنسان أنّ نعرف فنحن بالفطرة. سیاسي إجتماعي عاقــل حیــوان بأنھ
معرفة تفكیري من وھدفي حریتي بمـلء أفكر أنا لنفسھ قــال عندما اإلنسانیة ھویتــھ
أفكاري أجسد ذلك وبعد بالحقیقة، تتــألھ بــل بالحقیقة تتجوھر إنسانیتي ألن الحقیقــة

إیجاباً أو سلباً نتائجھا عن مسؤولٌ أنا .أعماالً

سعیداً یكون أن یستطیع ال سیاسي إجتماعي كحیــوان اإلنسان أنّ أیضاً نعرف ونحن
في إال والنفس الجسم صحیح وال قـوي مجتمع في إال قـویاً وال سعید مجتمع فــي إال
مع یناضل أن علیھ ولذلك والتشرذم، والتنابـذ بالتباغض ملّوث غیــر صحیح مجتمع
أظن المتواضع برأیي وأنا العادل. الصحیح القــوي السعید المجتمع ذلك لبناء غیــره

النضال ھذا لمثل األفضل المجال ھــي المدني المجتمع مؤسسات .أنّ

تھربون ثم وتصنمھ وجھلھ وظلمھ الواقع فوضى یعقل الذي بالعقـل تنادون جوزیف:
ھـي أین أوھامكم. في إال موجــوداً لیس عالم الى الخیال عبــر تشعرون ال حیث من
ھذا ھــل ھذا من أھم سؤاالً لنسأل بــل سلیمان، صدیقنا یا المدني المجتمع مؤسسات
ألم مجتمع؟ لقب العلمیة الناحیة من علیھ یطلــق أن یمكن بالدنا فــي البشري التراكم
بعضھم مع یتفاعلون أفـراد مــن یتــألف المجتمع أنّ سابــق حــوار في أنت لنا تقــل
موحدة واحدة شخصیة للمجتمع یوجد ولذلك الجسد، خالیا تتفـاعل كما تماماً عضویاً
الجسد كما تمـاماً المالیین بعشرات یكون قد أفــراده تعداد أنّ رغم أحدیــة ھویــة أو

وأعضائھ خالیاه تعدد رغم بھ الخاصة بصمتھ لھ آحادي .كیان



یخلق ال أفراد ألعداد تراكم أم مجتمع نحن ھل نسأل حقاً یجعلنا دقیــق كالمٌ صونیـا:
مجتمع إسمھا بھا الخاصة الحضاریة بصمتھا لھا معنویة شخصیة .تراكمھم

اآلخـرین مع اختلف مھما واحد لبناني یوجــد ھل الحــدّ. ھذا الى تتطرفوا ال مـاري:
كل فیروز یسمع أن یحب ال والطبقي والمھني المعیشي ووضعھ ومیــولھ معتقده في

صباح؟

مثل لمجتمعاتھم ومحبون ومخلصون ملھمون أناس یوجد عندما نفسي... أسأل وھنـا
التي بھ الخاصة بصمتھ لھ عام ذوق وأقوالھم أعمالھم من یتولد أال رحباني األخـوین

ھویتــھ؟ تحدد

الحب آلھـة مواصفات معلقتھ فــي الجــاھلي الشاعــر القیس أمــرؤ یرسم ألم حسـام:
وكذلك ھذا. یومنا حتى یرددونھا الغزل شعراء كل زال ما التي العرب عند والجمال
وحضاري وفكري نفسي مناخ برأیي العروبة البطل، القـائد صورة في المتنبي فعــل
والدویالت الدول وأصحاب السیاسة رجال ولیس والفنــانون واألدبــاء الشعراء خلقھ
الى وتحویلھم وحریاتھم عقولھم ومصادرة الناس كرامات إستباحة إال یتقنوا لم الذین

وجوار .غلمان

الكلمة من عندنا والدین السیاسة على القـوامون یخاف تــرى یا السبب ألھذا خدیجـة:
التعري أفالم آالف من یخافــون وال إبــاحیة عاریــة بأصابع الحقیقة باب طرقت إذا
بالدنا في الكلمات تعففت السبب ألھذا نھار؟ لیـل قنــواتنا على تعرض التي واإلباحة

الشذوذ بــل المجون حدود حتى األفعال وتعھرت والتصوف الزھد حدود .حتى

دعـــد علــى تلـّھفي لطــول إال خلقت وما دعــد علــى لھفي حسـام:

الدولة. إسمھا عقالنیة مؤسسة یفرز مجتمع علیھا یبنى حقائـق الشرق فــي یــوجد ال
الجاریة المرأة إال یوجد ال والتكایا، والزوایا والجنس العنف إال یوجــد ال الشرق في
في ألنھم الجواري بمنزلة ھم ذكورنا فأكثـر رجــل ذكــر كل ولیس الجالد والرجــل

الفعل مواقع في ولیسوا الفعل ردات .مواقع



یزال، وال حیرني طالما سؤال بطرح األساسي موضوعنا الى نعود دعــونا صونیـا:
نظام على الخالق قبل من الشرعي الوكیل ھــو أم منظم العقــل أم خــالق العقــل ھل
من ویعاقب یطیعھ من فیكافــئ ویحرسھ یرعاه أن إال العقــل على وما الخالق أوجده

.یخــالفھ

الحدود. ھذه عند والوقوف األشیاء حــدود معرفة ھــو العقــل أنّ قلنا عندما سلیمان:
الخالق أنّ بسیط لسبب وذلك الخالق ولیس الخالق وكیل العقـل بأن نعترف ضمناً كنا
وقـوانین وھویــاتھا ماھیــاتھا بحــدود الموجــودات عنــھ تنبثــق الذي الوجــود ھــو
ال العقل ألن العقل بھ یحیط ال محدود غیــر وجــوداً یبقى الخالــق ولكن صیرورتھا
بكل یحیط العقـل جــوھر أنّ نقــول أن نستطیع وھنا المحددة. بالموجودات إال یحیط
وبھذا هللا. ھو الذي الوجود بجوھر یحیط أن یستطیع ال ولكنھ الوجود ھذا موجودات
بقوانینھ یدركھ العقل ولكن بكلیاتھ العقل إدراك عن منــزھاً وجوداً هللا یكــون المعنى

علیھ منھ یفیض الذي بالفیض ویدركھ جوھره، في المنغرزة .البدیھیة

یستحق الذي اإلنصاف الكالم بھذا العقــل تنصف لم أظنك .جوزیف:

فردوسنا نتصور الخیال وبھذا الخیال، ھي العقل فـي ملكة أعلى أنّ أقـول أنا حسـام:
عاتیة. إغتصاب قوة وال تملك أنانیة تلوثھ لم شفافاً مطھراً الجمال حیث المفقــود

الفة والحوار لذة والتفــاعل سعادة والعطاء الطاھر، الجمال لھذا ثمرة الخیــر وحیث
الذي بعملھ والتلذذ لطبیعتھ المناسب المكان في موجود كل إستقرار والعدالة وصداقة
لحقیقــة اإلنسان حب إنھ وأمــانیھم. وأحالمھم اآلخــرین أعمــال مع متناغماً یؤدیــھ
فالكل المــوجودات، ھذه خــالق ویحب المــوجودات جمیع یحب یجعلھ الذي إنسانیتھ

الكل ضمیر فــي مرتاحاً یغفــو والجــزء الجــزء مرآة على .ظاھــر

أبدع الخالق فھذا العقل بھ یحیط أن عن منزھاً وجوداً تعالى الخـالق كان إذا سلیمان:
ھو العقل فغدا العقل جوھر في أودعت سببیة قــوانین علــى بنــاءً الموجودات جمیع
التالي الشكل على العقل تصور یكون وبھذا وخالقھا. المخلوقات بین التواصل وسیلة
متصل السفلي وبقسمھ الواعي، الحــي فیضھ یتقبــل با متصل العلــوي بقسمھ فھو
جوھره في أودعت التي السببیة القوانین على بنـاءً نظامھا یضبط الموجودات بجمیع



مدى في الموجودات سعادة تكون األساس ھذا وعلى الخـالق. من علیھ فاضت والتي
أنّ وبمــا األنظمــة، لتلك مخــالفتھا مدى فــي وتعاستھا العقــل نظام تحت انضباطھا
كان حـراً إختیاراً المخـالفة أو المــؤالفة یختــار الذي الوحیـد الموجــود ھــو اإلنسان
أو بالعــدالة التعــاسة، أو بالسعـادة وصفھ یمكن الذي الوحیــد المخلوق ھــو اإلنسان

بالجھل أو بالمعرفة .بالظلم،

الشھوات فھناك صرفاً، عقالً لیس اإلنسان أنّ بالنا عن یغرب أال یجب ولكن مـاري:
وھنــاك المزیــد، تطلب تصــرخ ودائماً ترتــوي وال وتشرب تشبع وال تــأكل التــي
األشیــاء أجمــل لنفسھا تتملك أن تریــد فھي التملك كعاطفــة غریــزیة شبھ عواطف
التمـلك فیغدو مرضیة بطریقة تتضخم ما كثیــراً الغرائــزیة العــاطفة وھذه وأنفسھا،
الذین الشرقیین الملوك عن قــرأ كلكم حــدود. أو ضــوابط یعــرف ال جشعاً إحتكاراً
وآالف الــذھب قنــاطیر وتملكــوا المزیــد. یطلبـون وظلوا الجــواري مئــات تملكوا
جواریھم تدفن بأن أوصوا حتـى جشعھم وازداد المزیــد. یطلبــون وظلــوا العقارات
أولئـك إنسانیــة ببــالھم یخطر أن دون ذھبھم قنــاطیر وكذلك یموتــون عنــدما معھم

فردیة ثروة ولیس إجتماعیة ثروة ألنھ الذھب ذلك في المجتمع وحــق .الجواري

على ولو الرئاسة یطلبــون أصحابھا جعلت التي التسلط بعــاطفة ذھبت وأین حسـام:
وأنّ لخـدمتھم وجــدوا عبیداً إال اآلخــرین یتصورون ال فھم الجماجم. مــن أھرامات
أنفسھم یتصورون لھم. شرعيّ حـقّ كراماتھم وإستباحة وحریاتھم عقــولھم مصادرة

(غوییم مجــرد واآلخرین .(مختارین

فوارق؟ من ھناك فھل والعلم العقل بین تمیزون أنكم كالمكم خالل من أفھم خدیجـة:

عقل یوجد ولكن المكتسب بالعقــل نكتسبھ ویجسدھا الحقیقة یبغي الذي العلم سلیمان:
على انطبعت وقد تعالى الخالق مـن انبثق الذي الجوھر وھــو الغریزي العقــل إسمھ
داخلیة رحلة الى یحتاج الحقائق ھذه اكتشاف وأنّ البدیھیة الوجود حقائــق كل مرآتھ
مــن النفس تطھیــر فــي بالمجــاھدة علیھ نحصل ما وھذا خارجیة. رحلة الى ولیس
الغریزي العقل ھذا مرآة تنصقل عندھا الطبیعة، لقوانین المخالفة والشھوات األھـواء
بین فرق ال أنــھ نكتشف أیضاً وعندھا مرآتــھ. في المنطبعة البدیھیة الحقــائق وتشع



من شعت التي الحقائق ھذه وبین والتجربة والمالحظة بالتعلم اكتسبناھا التي الحقائق
الغریزي العقــل .مرآة

صقالً صاحبھ یصقلھ عندما العقل أنّ معناه ما ھندي لمحاضر مــرة سمعت صونیـا:
من یعمل وھو ویتجاوزه فیھ وھو الدماغ یفارق كدر أيّ یخالطھ ال نوراً فیغدو كامالً
ھذه في ولكنھ جدید مــن آدمیتھ صلصال الى یرتــد ثم لحظات لعدة با فیتحد خاللھ
على یطلع كما تماماً والماضي المستقبل على فیطلع والمكان بالزمان یحیط اللحظات
على اللحظات ھـذه فــي العقــل یطلع كذلك قبضتھ. في یغــدو الزمــان ألن الحاضر
معرفتھ یسحب جدید من آدمیتھ صلصال الى یرتد وعندما المجــردة الكلیات معــرفة
سحب في نحن نفعل كما تماماً ھابط جــدل فــي المحسوسة الجزئیـات على بالكلیات

صاعد جــدل في الكلیات باتجاه بالجزئیات .معرفتنا

وھو یفارقھ كیف خاللھ، من یعمل وھو الدماغ العقـل یفارق كیف أفھم ال أنا مـاري:
حقیقة ولیست أحجیة إنھا .فیھ؟

فالعقــل اإلنسان. هللا بھا خصّ التي والعــزة العظمة ھي ھذه نقــول ال لماذا صونیـا:
وجوده یمارس الذي والعقــل محسوسة جزئیة مادة وھي الدماغ مادة خالل من یعمل
مجرد وكلي محسوس جزئي اإلنسان یكون وبھذا المجـرد. بالكلي متصل خاللھا من

الوقت .بنفس

على أتعرف عندما المجرد، الكلي الجزئي المحسوس یالمس كیف أنا سلوني حسـام:
وال سفینة بال عینیھا بحر في أسافر الطرائف، وأجاذبھا الحدیث أبادلھا حسناء صبیة
التي أردافھا ھضاب أتسلق العنبـر، مــن كؤوس فــي شفتیھا رحیــق أرتشف شراع،
والشم، والذوق واللمس النظر بحاسة النــاھدین ثدییھا استدارة أتــأمل بأثقالھا، تنــوء
أھیم أدوخ الالمحسوس، دوامة في أغرق أني وأشعر المحسوس جـدار ینكسر عندھا
كل أرى وجودي، فضاء یخترق نار من مركب الى جسدي یتحــول الوعي، یفارقني
داخل غیر فرداً یصبح والواحد واحداً، یصبحان فاإلثنان شيء، كل في یتداخل شيء
الخط یتحرك ثم خطاً فتصبح تتحرك ضوء نقطة یغدو الفـرد وھذا األعــداد، علم في



وتدور كرة، فیصبح الحجم یستدیر ثم حجماً فیصبح السطح یتحرك ثم سطحاً فیصبح
السرمدي الوجود ھذا ظلمة في ضوء نقطة مجرد لتعود نفسھا على .الكرة

أنت الثقیل. العیار من مخدرات مدمــن بأنــك واحدة لحظة الشك یداخلني ال مــاري:
بنا واألحرى إلیك ننجذب أن وتریدنا شعـراً، الھلوسة ھذه نحسب أن وتریدنا تھلوس
خارج الشعراء طـرد من أفالطون بھ أوصى ما أستھجن أعــد لم أنا منك. نھرب أن

بنــاءھا حاول التي النموذجیة .المدینة

الصور من الكثیـر حسام كالم في أرى فأنا الحــدّ ھذا الى قاسیة تكــوني ال خدیجـة:
سیدتي یا العنبر مـن كؤوس في فالخمر الحزین. القلب الى البھجة تدخل التي الملونة
في والسفر الراعفـة، بالرغبات تنضحان ناضجتین لشفتین سمعتھ وصف أجمــل ھو
للغرق، لحظـة كل في عرضة فالمسافــر أمــان شراع أو سفینة بدون العیــون بحــر
مقلقة لـذة الرجل شرایین فــي تــزرع التي المرأة لعیــون وصف أجمــل ھذا لعمري
بالفــرح آمــالھ لتنعش للحبیب تھدى التي الــورد باقــة ھذا یشبھ أال خائفــاً، وفــرحاً

اللیل عتمة في بكربونھا تخنقھ تكاد الوقت نفس في وھــي .والوصال

وقرطبة وأشبیلیة غرناطة فــي وذكریاتي العنبر مــن كــؤوس فــي الخمر جوزیف:
أن دون الجنة دخل رضابھا طعم ذاق مــن التي األندلس نساء شفــاه إنھا وملقــار...
سھامٌ لواحظھا ألن جفونھا األسود تخشى التي الغزالة عـن إسألوني مطھر. بأي یمر
القوام ندمائھا، أثمــل المغناج عینیھا حــور عشاقھا، أنحــل خصرھا نحــول مریشة،
عن إسألوني شروقھا. لحظة في كشمس یطالعك الوجھ وسنا زنبق، كشلح لینـاً یتثنى
فلست سمعت وإذا غیرھـنّ، أنظــر فلست نظرت إذا اللــواتي األندلسیات الحسناوات
رضابھنّ، خمرة فمن سكرت وإذا جمالھنّ، صفات ففي نطقت وإذا منھــنّ، إال أسمع

حسنھنّ في فقط أنظم فإني قصیدة ونظمت حسام من بالعدوى أصبت .وإذا

كثیفة متعجرفة سمجة شخصیة األعمـال رجــل شخصیة أتصور دائماً كنت صونیـا:
بقول تذكرني التي الشفافة األعمال رجل بشخصیة جوزیف یفاجئنا والیـوم مستكبرة،

الشعراء !أحــد

شیمةً النــاس أحسن مــن الھــوى وأھــل



كــرام الزمــان جــار وإن لطــافٌ

أمــامي حسام ردّده :ومــا

أھلــھ العشق مــن یلقــى لمــا عجبت
عجــائب العـــاشقون یــالقي وفیما

فیھ یقول والعقل هللا بین دار حواراً الفیثاغوریة الكتب أحد فــي مــرة قرأت سلیمان:
معنــاه بما العقــل مخاطباً :هللا

من أظھرتك لقد منك، أفضل أخلــق لم وجاللي وعــزتي شــأني، أعظم مــا سبحاني
تنبثق منك الموجودات. جمیع صور جوھرھا في منقوشاً واعیة حیـةً صورةً نــوري
أقطع لن أني أعدك الزمن، من تدرج في العقل الى القوة من الوجــود ھذا موجودات
كل معـك وتضمحل تضمحل ال كي عیــن طرفــة والــوعي الحیــاة قــوة فیض عنك
عصاك ومن أطاعني فقد أطاعك من الخلیقة بكـر یا الحبیب العقــل أیھا الموجودات.
لغیرھا تطلب وال لذاتھا تطلب التي المعرفة بلذة أكافئـھ أطــاعك مــن عصاني، فقــد
وال ینقلب، وغیرھا ضدھا الــى تنقلب ال ألنھا السعادات وسعادة الغایات غایــة فھي
والقلق بالجھل أعاقبھ العقل أیھا عصاك ومن یولد. وغیرھا أحشائھا مـن ضدھا یولد
من أضدادھا وتـولد ذواتــھا على تنقلب التي الحسیة الملذات على والتكالب والمعاندة
أعطیتھ. مھما یمتلئ ال المثقوب كالجراب فارغاً أجوف أجعلھ عصاك من أحشائھا،
من فتولد نوره، فیض بحـر في لیغرق خــالقھ نحو سمعھ بما مغتبطاً العقــل وتحرك
وغمر الحب ولد عندھا ونار.. نوراً یتوھج فجعلھ أجنحتھ بین عصف شوقــاً تحركھ
السماء، مـاء الى الصحارى شــوق الربیع، الى الفــراش شوق إنــھ الكائنات.. جمیع

المحیط البحر الى األنھار شوق المطلق، الجمال الى الخیــال .شوق

في كیان رغبــة ولیس بالتفــاعل، یــرغبان جسدیــن شھــوة لیس الحب إذن مــاري:
اللحم كیمیاء صراخ من یتولد شبقــاً ولیس آخــر، كیــان أحشاء فــي بتلذذ االنصھار

.والدم



التفتیش في المحسوس الجزئي الجمال شوق ھـو الحب أنّ لكم أقــول أكن ألم حسـام:
بھ اإللتحام وإعادة المطلق الكلي الجمال .عن

رجل شوق من نراه وما هللا، باتجاه ویتحرك العقل في یولد شيءٌ الحب إذن صونیـا:
ولیس الحب شبح ظالل إال ھو ما رجــل مروءة الى امــرأة وشوق امــرأة دالل الى

.الحب

الشرق ھذا في الحب أنّ یقیــن علــى ولكني الحب میدان في بخسة معرفتي مــاري:
الحب أفـھم أنا المستقلة. الحــرّة شخصیتھ وافتــراس اآلخــر تملك شھوة ھــو العتیق
ھو والحب بھ الخاصة بصمتھ منھما لكل مستقلین حرین شخصین بین إیجابیاً تجاذباً
الحب یصبــح أن أما المستقلین. الشخصین ھذیــن بین مشتركة قــواسم عــن عبــارة
تحت نخبئھا جنائیة جریمة لعمري فھذا الحبیب قبل من المحبوب لشخصیة إستنساخاً

رومانسیة مزركشة .عبــاءة

اإلنسان خلق قد هللا كان فإذا العقل في صح ما ھو فالصحیح العقل الى نعود سلیمان:
نحن أنتجرأ وعقـالً وعاطفة جسداً غیره عن تمیزه والتي بھ الخاصة بصمتھ لھ كیاناً
كیانھ بصمة ومحو اآلخـر إستقاللیة بإلغــاء تخریبھا ونحــاول الحقیقــة ھذه ونرفض
الھرطقة ھذه توازي ھرطقة أي نحبھ، أننا بحجة ظل الى لنحولھ المسؤول .الحــرّ

حراً اإلنسان یكن لم فإذا بالعقل. وعالقتھا األخالق مسألة یطرح ھذا كالمكم خدیجة:
قوانین تسیره الذي األعجم الحیوان عن نقول ھل أخالقیاً. یكون أن یمكن كیف عاقالً
ظالم أو عادل حیوان أخالقي، غیر أو أخالقي حیــوان غریزتھ فــي منطبعة جبــریة

شریر أو .خیـّر

المخلوق ألنھ األخالقي الوحید المخــلوق ھــو فاإلنسان بدیھــي شيءٌ ھــذا جوزیف:
المسؤول الحــرّ العاقــل .الوحید

مرجعیة أي تحاول أن ھو الوجود تــاریخ فــي جریمــة أكبــر تعتبر ولذلك صونیـا:
الذرائع من ذریعة أي تحت وحریاتھم الناس عقول .مصادرة



إال الجمال وھل جمیالً؟ یكون كیف مسؤوالً حــراً عاقــالً اإلنسان یكن لم إذا حسـام:
التي الناھدة األثداء ومسؤولیة الشفتین، على الحــریة ونبض العینین في العقــل ألــق
الخلق الى أو والضیاع الضالل الى اآلخرین جـر في القمیص حریــر قرونھا تناطح

.واإلبــداع

ال كثر مھما أنـھ شرفــاً ویكفیھ بالمــال، یشترى ال أنــھ شرفــاً العقــل یكفي مــاري:
أغلــى كان كثــر كلما فإنھ .یرخص

الى حاجتـھ الحظ فصاحب العقــل على الحظ یفضلون النــاس بعض ولكن جوزیف:
من لي یقول جدي المرحوم كان الحظ، الى العقل صاحب حاجة من بكثیر أقل العقل
مـن علیھ احتسب إال وافـراً عقــالً ألحد هللا جعــل فما حظھ في نقص عقلھ في زیــد

الشاعر قــال حتى :رزقھ

فتیــل مــن المعیشة فــي بأغنى حــظّ لغیــر اللبیب لبّ ومــا

المعري العالء أبــي الشاعر بقــول جدك قــول لمــؤكد وإني :حسـام:

قـــدم لھا ما ونعلــي اللجین مــن مقنطرة قنــاطیراً التیــوس تعطــي

آخــر شاعــر :وقـــول

قــرن فــي مقرونان والجھــل الرزق یخالفني مــن فیھا لیس وخصلــة

من لھ وقال العقل خاطب قـد هللا كان فإذا سلیمان. كالم الى أعــود أن أحب مــاري:
طریق عن إال ومعرفتھ هللا رحمة الى سبیل ال أنــھ ذلك فمعنى أطــاعني فقد أطاعك
ھي وهللا اإلنسان بیــن للتواصل الوحیدة الوسیلة أنّ فنقــول كالمنا لنحدد بل العقــل.
یتواصلوا أن حاولوا الذین والعباد والـزھاد الصوفیون فعلھ ما كل یھدم وھذا العقــل.
وما الجنسیة واللذة والنوم والمشرب المأكل بسیط من أجسادھم حرمان عبــر هللا مع

ذلك .أشبھ



هللا اعتبــرنا ولذلك هللا، بمعــرفة كلیــاً یحیط ال العقــل أنّ متفقون كلنا نحن سلیمان:
مكان في وال األزمنة بقیة منھ فتخلو زمان في یحلّ ال والصفات األسماء عن منـزھاً
أیضاً متفقون ولكننا الموجود. ھو أجزائھ بجمیع الكــون بل األمكنة. بقیــة منھ فتخلو
نقشھا التي البدیھیة لقوانینھ واحترامنا الیھ وانجذابنا لھ حبنا قدر على هللا نعــرف أننا
وما العقل، جوھر ھي البدیھیة القوانین وھذه اإلبداع. لحظة منذ الغریزیة عقولنا فـي

األولى النسخة حقائــق حقائقھا تؤكد ثانیة نسخة إال الطبیعة .قوانین

العقــل قوانین مع تتناقض أن یمكن ال الطبیعة قوانین أنّ كالمك مــن أفھم .خدیجـة:

بكل یحیط كلـي عقــلٌ یوجد أنھ تقــول أن تریــد أنك كالمك مــن أفھم وأنا جوزیف:
في جبري بشكل موجودة تخطئ ال قوانین على بناءً فینظمھا الوجــود ھذا موجودات
اإلنسان وأنّ اإلنسان. العاقـل الموجود في إختیاري وبشكل العاقلة غیــر الموجودات

فیطیع یقبل أو ویخالف یرفض أن یستطیع الذي الوحید الموجــود .ھو

موجود أنا إذن أرفض أنا قال عندما حقّ على سارتر بول جان كان إذن .مــاري:

وقوانین الطبیعة قوانین مع وتناغماً إنسجاماً إال الحریــة أفھم ال شخصیاً أنا صونیـا:
الطبیعة قوانین مع اإلنسجام في وصحتھ سعادتھ الطبیعة، نتــاج ھــو جسدنا العقــل.
قلق أمامنا... ظاھرة والنتیجة نخالف الیوم نحن وھا المخالفة. فــي ومرضھ وتعاستھ
قبسٌ فھي العاقلـة نفوسنا أما مستعصیة. أمراض سمنة مخدرات إنتحار یأس إحبــاط
حیث الكلي بالـوعي واإلتحاد فیھا الحیــاة قــوة احترام فــي سعادتھا هللا.. نــور مــن
الجزئیات. حقائق فنعرف المحسوسة الجزئیات على نسحبھا مجردة كلیات الحقــائق

سلیمان لنا یقــولھ كان ما أردد تواضع وبكل ھنا .أنا

أینعت أو إحساس برعم كلما القلب. مع دائماً صراعاً یعیش أنھ العقـل مشكلة حسـام:
توھج ویطفــئ البرعم ذلك دابر لیقطع البتار الحقائق سیف العقــل سلّ ھــوى، ثمرة
مــن الكثیر الحقیقة مع یملك لألسف ولكنھ الحقیقة، یملك أنھ نعرف نحن الثمرة، تلك
أكره وأنا عادل مستبدٌّ ھـو بــل القیــادة، دور لعبــة فــي الظــل ثقیــل فھو السماجة.

والحقیقة بالعــدالة توشح مھما .اإلستبداد



إال لك دلیل وال أحالمك بحــر في وتسافر غرائــزك بـوحي تسیر ألنك ھذا مــاري:
معشر معكــم مصیبتنا ولكــن التھلكة. الى إال توصلك لــن التي المحمومة أحاسیسك
مثلھم األھواء أصحاب یصبح حتى النــاس لعــامة الفــواحش تزینــون أنكم الشعراء
ذروة أنھا أساس علــى شذوذاتھم للنــاس ویعرضون برذائلھم یتبــاھون فھم األعلى،

واإلبــداع .الخلــق

یوجد وكأنھ ماري صدیقتنا یا حنـانیك السادیة، ذروة بــل القسوة ذروة ھذه جوزیف:
ما لكثرة فضیلة العصر ھذا في الفحولة أنّ تعلمین أال الرجال، فحولة وبین بینك ثأرٌ
تتباھى كما وتأنثھم بتخنثھم یتبــاھون أصبحوا أو تخنثوا أو تأنثــوا رجــال من نــراه
أنّ سلیمان یقــل ألم الجنسین. بین تلغى الحدود كادت حتى ترجلھا فــي النساء بعض

عندھا والوقوف األشیاء حدود معرفة في ھو .العقــل

مرامیھ غیر الـى الكالم جذبت جوزیف صدیقنا یا ولكنك قاسیة كانت ماري خدیجـة:
ال أنھ ھو عنھ التعبیر ماري أرادت ما فكل الخبث. ذروة ھــو بــل منك تخابث وھذا
من فالشعراء الملھم. القائد وكأنھا إیاھا ممجداً غرائــزه وراء یسیر أن باإلنسان یلیق
ما فــي إال عقــولھم ولیس ونزواتھم وخیاالتھم وظنونھم أوھامھم تقودھم الناحیة ھذه

علیھ یقاس ال والنادر والمعري المتنبي عند نرى كما .نــدر

وأعرف جیداً، الشعراء أعرف أنا حسام. مقـاصد عــن إبتعدتم جمیعاً أظنكم صونیـا:
والبراءة واللطافة الرقــة مــن الكثیــر الــى یحتجن المغناجات المدلالت كالنساء أنھم
وإغراء، وفتنة ودالل غنج من یختـزنـّھ ما إظھار یستطعن لكي والمسامحة والترفـق
لیس اإلنسان أنّ یقصد حسـام صدیقنا كان الكلیة. الحقائق مع یتعانق كلي جمال مــن
وانعزل فضیلة وتصنم وقـاراً تجمد وإال خالصاً عقـالً یكون أال ویجب خالصاً عقــالً
قوس بألـوان علیھا وتضيء اإلنسانیة الصورة لتلــون األھــواء تأتــي وھنا فردانیةً،
شفاف كوكتیل في بالرذائل والفضائل بالحقائق، األوھام لیمزج الخیال یأتي ثم قزحیة
فال اإلنسان ھو ھذا والمنـادمة. والسمر السھر لعشاق ویطیب األذواق تستمرئھ ناعم

لھا یخلق لم أثقــاالً .تحملوه



وصل بمتصوف یذكرني ما وھذا عني تدافع وحسناوات تھـاجمني حسناوات حسـام:
ثالثـة عنــده أصبحــوا والحب والمحب المحبوب أنّ مرحلة الــى شطحاتھ إحدى في
نقطة أنا النتیجة. نفس الى ونتوصل المسلك نفس نسلك دعونا واحد. أقنـوم في أقانیم
وما النرفانا، بنشوة ینتھي صوفي وجد حركة في حـولي تدرن وأنتــنّ الدائــرة بیكار

وأربابھ والعشق وأصحابھ الشعر نرفانا ھي ما .أدراك

الیومیة. سلوكیاتنا في لحظة كل نعیشھ واقع والطبع العقل بین الصراع مبدأ سلیمان:
وھو لھ، ظلّ الى وتحویلھم اآلخــرین علــى بالسیطرة یرغب مستبد بطبعھ فاإلنسان
ویتملكھ اآلخرین أیــدي مــن ونفیس جمیــل كل ینتزع أن یریــد فھو عدواني بطبعھ
عدوانیتھ مخالب لیقلـّم بالحسنى وترویضھ الطبع لھدایة العقل دور یأتـي وھنا لنفسھ،
المدى بعیدة ومخططات وتبصر ودریة رویـة یحتاج األمــر ھذا واستبداده، ومغالبتھ
مجتمع مؤسسات الــى بحــاجة األفــراد، صعید على فقط ولیس الجماعة صعید على
اآلخرین، حقوق احترام على صغــره منذ اإلنسان تدرب دیموقراطي علمــاني مدني
انتزاع محاولة إنھ كفرد، ولیس كجماعة والفــرح كفــرد، ولیس كفریــق العمل على
ھذا ویتأثر. یؤثر وینفعل یفعل المجتمع سلسلة في حلقــة لیغدو فردانیتھ مــن اإلنسان
والشخصیــة الفردیــة الشخصیــة بیــن تــوازن خلــق األساسي العقــل عمل برأیــي
الیـوم حتى تستطع لم ما وھذا اإلنسان. طبیعة فــي الكــونیة والشخصیة اإلجتمــاعیة
وجــود رغــم یسیر بنــزر إال تحقیقھ اإلشتراكیة أو الرأسمالیة المجتمعات مؤسسات
فمــزجت ألھلـھا السلبیات وتركت إیجابیاتــھ شيء كل مــن أخذت نــاجحة تجــارب
واإلحساس للطبـع ومـرشد ھــاد العقل أنّ مبــدأ مــن تقتــرب أن لھا وكان وصھرت

یتبع متراخیاً ضعیفاً أو یقمع دیكتاتوراً قائــداً ولیس .والغریزة

الواقع عالم في ولیس المثــل عالم في یحصل ھذا .صونیـا:

خارجھا فـي ولیس ذواتنا داخل فــي المثــل ولكن .سلیمـان:

اإلحساس، وألــق العقــل رحیــق إنــھ بالشعر، وتأنسنوا نصیحتي إسمعـوا حســـام:
یسیل وبلیل الخمر من بكثیر أمزجھ لذیــذ كوكتیل الطبع. وجمــوح الغریــزة، وشبق

العالم یدھش ما وخذ یتــلوى میاس وبقــد .موسیقى



ذلك من نشرب البقیـة نحــن ودعــونا صرفــاً العقــل كأس سلیمان فلیشرب خدیجـة:
ومریئـاً ھنیئــاً .الكوكتیل

الحوراء والعیون وفتنة، ودالالً غنجـاً تفیض وھي تتلــوى القــدود ودعــوا جوزیف:
حولنا الفضاء تفجر الناھدة واألثـداء ناعسة، وأحالماً وھیماناً خــدراً بسھامھا ترشقنا
آتیة خیاالت صـور الموسیقى ومع موسیقى یسیل واللیل وزالزل، رغبــات بــراكین

آخــر كوكب .من

المحسوسات علم بكأس ممـزوجاً العقــل كأس سأشرب أنــا .مــاري:

في تحدق عیونھا مخلوقات إال النھـایة في نحــن فما عینــاً وقــروا إشربــوا صونیـا:
المطلق لمعانقة ممدودة وأذرعھا الوحول فــي تغوص وأقـدامھا الشمس قــرص .

الشھوات وحول في غائصة واألرجل العقل شمس قرص في تحدق العیــون الجمیع:
اإللھي المطلق لمعانقة ممدودة واألذرع .والرغبات

الدین سري یوسف كمال


