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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:

- سكنیة بیــوت بنــاء متعھـد .سعیـــد:

- خـــاصة ثانــویة مدیـــرة .ابتسـام:

- وطرب أعراس حفالت متعھدة .مارغریت:



حركة الحیـاة أفھم جـدداً،ھكذا معــارف الكتسابي اللیلة ھــذه سعیدة أنــا كم صونیـا:
ویبقى والصفات، واألسمــاء بالوجــوه مستمراً تجــدداً ثــابت، محــور على مستمرة
یبقــى لإلنسان ومفھــومنا ویتغیرون یتجددون الناس كمالھ، مفھوم في ثابتــاً الجوھر
لتحقیــق شوقنا ولكن جدیدة، بتمظھرات تتمظھر ورغباتنا وتتبدل تتغیر أعمالنا ثابتاً،
للجمال وحبنا وتتجـدد تتغیّــر معھا نتفاعل التي الجمیلة األشیاء ثابتــاً، یبقى إنسانیتنا
الحقیقة مع التوحد في وغایتنا تتجدد دائماً إدراكھا نستطیع التي الحقائق ثابتـاً، یبقــى

ثابتة .تبقى

من المتطورة المعرفة عن التفتیش لواء تحت یقفون وجدداً قـدامى أصدقــاء بكم أھالً
ذاتھا لجمال تُعشق التي المعرفة المجــردة، كلیاتھا الى للوصول المحسوسة جزئیاتھا
معراجھ طریق في العقل لذة ھي التي المعرفة منھا، نستدرھا أو تدرھا منفعة ألي ال
النفس مع تتوحد عندما السعادة ھي التي المعرفة منھ، فاض الذي الینبوع الى للعودة
عقول وأصحاب مشرقة وجـوھاً بكم أھالً ذاتھا. ھي تصبح بــل منھا جــزءاً وتصبح

أبرار منادمة ورفاق ظــلّ وخفــة أنس وجماعة .نیـّرة

صحبة في كنت مساءً البــارحة ثابتــاً. شيء وال مستمر تجـدد فــي شيء كل حسـام:
اصطكت دافئة أنوثـة تتفجـر مارغریت كانت عارمة، طــرب سھرة فــي مارغریت
أتجرجر وأنا إستوائـي، كإعصار وتتــأرجح تثب ھــي الرقــص، أبــادلھا وأنا ركبي
إحساسي أتعسني ما بقدر فیھا األنوثة توثب أسعدني ما بقدر مبلـولة، كخرقة وراءھا
والیوم مارغریت بصحبة أیضاً أنا الیوم الصاخب. الحیاة بموكب اللحاق عن بالعجز
لقد باألمس، جمالھا غیر الیـوم جمالھا ولكن باألمس تذوقتھ كما جمالھا أتـذوق أراني
وھذا تبدلت، المتوثبة األنوثة رائحة تغیر، الحــارق الدفء لــون ذاتــھ، الجمال جدد
على یدور الذي بالمتحرك أؤمن ال أنا واإلرتقاء. التطور من مزید الــى دائماً التجدد

الحركة إال شيء وال الحــركة كانت البــدء منذ یتحرك، شيء كل .ثابت،

المحسوسة جزئیاتھا من المتطـورة بالمعــرفة صونیا قصدت ماذا أفھم لم أنا سعیــد:
إال لیس والكلــي جزئیــة، األشیاء فكل كلیاً بــرأیي شيء ال المجــردة، كلیــاتھا الـى



شيء وكل والریاضیات. الحساب علمي في درسناه ما وھذا الجزئیات ھذه مجمــوع
بحواسنا معھ نتعامل أن نستطیع ال والذي مجــرد، شيء وال محسوس الوجــود فــي
واألرواح االشباح عالم في دخلنا قد نكون وإال حتماً موجود غیـر شيءٌ ھــو الخمس
النــاس نشاط مــن لتحــدّ الغیبي الفكــر ماكینة فبركتــھ ما وكل والعفــاریت والجــنّ
إستغاللــھم علــى تســاعد وأكاذیب أوھــام رھائــن وإبقــائھم وارتقــائھم وتطــورھم

.وابتــزازھم

في المحسوسة الجزئیات عنــدھا تقف التــي الغــایة ھــي المجــردة الكلیات سلیمان:
الجــزئیات كمــال ھــي المجــردة الكلیــات ھــذه ألنّ ذواتھا، تحقیق نحــو تحركاتھا
متحرك، غیر فتظنھ ویستكین یھدأ كمالھ مرتبة الى یصل عندما والشيء المحسوسة،
بمظھر فتمظھرت بتوازنھا الكمــال حــدّ بلغت حــركة متحــرك الحقیقــة فــي ولكنھ

ساكنة لیست وھي .السكون

ھو الذي كمالھا باتجاه تتحرك المحسوسة الجــزئیات كل أنّ الكالم ھذا معنى إبتسام:
بعینھ؟ الكمال وھي أین الى بدورھا تتحرك المجردة والكلیات المجــردة، الكلیات

الكلیات ھي المحسوسة الجزئیات وكمــال هللا ھــو المجــردة الكلیات كمــال سلیمان:
الى الكلیات شوق ھو الحركة أصل ألن الوجود ھذا جوھر ھـي والحركة المجــردة.
ھي الجزئیات وحركة جدید من بھ اإلتحاد إلعـادة تسعى عنــھ فاضت التي وھي هللا

وغایتھا كمالھا ألنھا الكلیات .باتجاه

أقدم بأن الناس وإسعاد أوالً المـال ربح غایتھا تحــركاتي كل شخصیاً أنا مارغریت:
النفسیة وحاالتھم أذواقھم ترضي فنیة أعماالً .لھم

أصحاب من أغلبھم األیام ھذه واألعــراس الطــربیة الحفالت زبائــن ولكن حســـام:
ومـا األبیــض، الرقیــق وتجــار المخــدرات وتجــار األرض وسماسرة البترودوالر
البذیئة الفكاھات بوصالت البرامج وملء والتھتك التماجن ھو الناس ھــؤالء یرضي
وغناء اإلبداعیــة المــوسیقیة األلحــان ھــو یرضیھم مــا ولیس السخیفة، والتعلیقات
وإنطالقھ وشفافیتھ الجسد مرونة عن یعبر الذي الـراقي والــرقص األصیل الطــرب
الفنّ ھدف أنّ أعتقد شخصیاً أنا المطلق. الى منطلقة متناغمة ألحــان مع المطلق الى



أذواقھم صقـل عبـر الكلي الجمال الــى جذبھم بــل وإسعادھم، الزبائــن إرضاء لیس
شفافة وأجساد متوازنة وأصوات متناغمة بألحان مشاعرھم .وتھذیب

واللفتات المغـریة الحــركات على القــدرة یملكــن بمطربات أستعین أنــا مارغریت:
أم متناغمة أصواتھنّ كانت إن یھمنـي وال الشھوات، تثیر التي والتصرفات الجذابــة
ھـذا یعجبھم المستمعین أنّ فطالما الكالب، نبیح تشبھ حــادة أم مخملیة دافئــة ناشزة،
رسولیاً عمالً لیس عملي أكثــر. یدفعــون ویجعلھم یعجبھم مــا لھم أقــدم فأنا النــوع
ھو الحقّ المجال ھذا ففي سلیمان، یقول كما المجردة كماالتھ في الفـنّ كمــال ألطلب

العقل لمنطق یستقیم ما ولیس الجمھور یریده .ما

الى ھو یھبط وال إلیـھ الجماھیــر مستوى یرفع أن ھــو األصیل الفــنّ قیمة صونیــا:
تذوق في الجاھلیة الجماھیر مستوى رفع معلقتھ في القیس إمرؤ الجمــاھیر. مستوى
الرفیعة األذواق أصحاب من وجمھورھم بعده الشعراء كل غدا حتى األنثوي الجمال
صقل في ساھموا لقد الحدیث، والغناء الموسیقى في الرحابنة فعــل وكذلك الشفــافة.
أعلى الــى والصورة والنغم الكلمة تذوق فــي الفنیة بمداركھم والسمو النــاس أذواق
حتى الجنسیة المشاعر دغدغة في جماھیره لیرضي الفــنّ ینحدر أن أما المستویات.
ھـو لعمري فھذا النھیق، حــدود حتى البھیمیة اإلنفعاالت إثــارة وفــي الشبق، حدود
في یبق ولم تراثنا إیجابیات كل ھدمنا حتى تصرفاتنا جمیع في بـھ ابتلینا الذي التملق

السلبیات إال یدنا .متناول

عدم ھو برأیي سببھ واألفعال والمشاعر األفكار في والمرج الھـرج ھذا كل سلیمان:
فـي قلنــا ولقــد لغیــرھا، تطلب التي واألشیاء لذاتھا تطلب التي األشیاء بیــن التمییز
في تتصاعد التي المعرفة ھــو لذاتــھ یطلب الذي الوحیــد الشيء أنّ سابقة محــاورة
الفائض الشعشعاني النور فیغمرھا الكلي العقــل مع تتواصل حتى تطــورھا معــراج
لنسقط ھابط جدل في نعود ثم المجردة الكلیات ندرك عندھا اإللھیة، الذات مـن علیھا
ھـذا تنظم التي السببیة القــوانین لنا فتنكشف المحسوسة الجــزئیات على بھا معرفتنا
النفس بجوھر یتجوھر المعرفة من النوع وھذا العاقل، وغیر العاقل بشطریھ الوجود
المال مثل لغیرھا تطلب التي األشیاء أما الجوھر. ذلك من یتجــزأ ال جــزءاً ویصبح
وكلھا الـرغبات وإشبــاع الشھــوات إرضاء فــي بھا لإلنتفــاع تطلب فھــي والسلطة



من ضدھا ویلد نفسھا على تنقلب یجعلھا الذي األمر الفعل وردة العقل قانون یحكمھا
.أحشائھا

نعرف أن العمق درجات بأقصى نستطیع حتى عشــواء خبــط نخبط سنظــل إبتسام:
یقینیة معرفة .نفــوسنا

في حلّ وأینما كان أینما تتبعھ بالجمــال مــولعة إنھا جیداً، نفسي أعــرف أنا حســام:
اللون في اللحن، وفي الكلمة في اإلنسان، وفي الطبیعة في العاقل، غیر وفي العاقــل
حوراوین عینین في ھو الكلي الجمـال تجلیات أبھى أنّ تعرف ونفسي الصوت، وفي
في وكذلك المضطرب، القلق األنس األحیان بعض وفـي الدافــئ األنس منھما یفیض
الذي الجمال إنھ مثلي. الشعراء عقــول لسبي إال لسبب ال ترتعشان ناضجتین شفتین
وأزراره القمیص مألوف متحدیاً ونھد ثـدي توثب كلما المألوف على متمــرداً یتوثب

وحرمتھ .والمندیل

فارسھا فرس فلكل متكلمة ولیس مستمعة أكون أن أفضل النفس موضوع في إبتسام:
رائــده میدان .ولكل

وأتلمسھا بمیزاني وأزنھــا بمتــري أقیسھا حتــى النفس بوجــود أعتــرف ال سعیــد:
الخمس بحواسي معھ أتعامل ال شيء بأي أؤمــن ال أنا .بأصابعي،

باإلقبال األمـّارة النفس تلك إال النفس أمـر من یھمھم ال حفــالتي زبائــن مارغریت:
قـوانین كل تتحدى التي المتطرفة الشھوات فــي واإلنغماس المحمومة الملذات علــى

وإصرار تصـور سابق عن .الطبیعة

عن عندك ما أعطنا فھیـّا شواردھا عن جفنیھ مــلء ینام سلیمان غیــر مــن صونیـا:
سلیمان الصدیق أیھا .النفس

لھذا تتعجبون قد واحـدة، نفساً ولیس نفسین اإلنسان أنّ أعتبــر شخصیاً أنــا سلیمان:
ھي األولى النفس المنطق. قـواعد كل یخالف أنھ األولــى للوھلة یبــدو الذي المنطق
یتشارك النفس وھذه الحیوانیة، النفس إصطالحاً یسمى ما وھي الجسد في الحیاة قوة
الخمس الحواس وعمـل والتــولد النمــو عــن المسؤولة فھي والحیــوان اإلنسان فیھا



وھي واإلنسان الحیوان في الجرمانیة الحواس عـن أیضاً مسؤولة وھــي الجسمانیة،
أنتجتھ مـا كمــال ھــو البشــري الجسد أنّ وبما والذاكــرة، والمخیلة المشترك الحس
في منھا تطوراً أكثر اإلنسان في الحیوانیة النفس كانت الحیــة، الكائنات من الطبیعة
اإلنســان استطاع ولھذا الجرمانیة، الحــواس حقــل في وخصوصاً الحیوانات سائــر
غیر الصناعات بعض یكتسب أن الحیـوانیة النفس مایسترو ھــو الذي الطبیعي بعقلھ
ألنھا الجسد بموت تموت الحیوانیة النفس وھذه الروتینیة، الیدویة واألعمــال المعقدة
الكائن في الحیاة قوة أو البعض، یسمیھا كما الدم حرارة إنھا جوھر، ولیست عـرض

.الحيّ

من نفــور أو الشيء الــى إنجذاب مــن واألحاسیس المشاعــر أنّ یعنــي ھذا إبتسام:
الى المیل أو عدوانیة، من یجره وما الغضب أو كراھیتھ أو الشيء محبــة أو الشيء
على الرئاسة طلب أو اإلنـاث استمالة ألجــل الذكور تقاتــل أو اغتصاباً الشيء أخــذ

الحیوانیة النفس إفرازات مــن ذلك كل .الجماعة،

من ھو الرئاسة طلب في واإلقتتــال اإلنــاث على الذكــور تنافس أنّ شك ال صونیـا:
من ھو واإلستئثــار والتعــدي الغضب یستبطن شيء كل الحیــوانیة، النفس إفرازات

أبــداً اإلنسان یشرف ال شيء وھو الحیــوانیة النفس .إفرازات

وال عنھا، تتحدثون التي الحیـوانیة النفس بھذه إال یؤمنون ال العالم أطباء كل سعیــد:
بــھ نكتسب مكتسباً عقــالً والدریــة بالتعلیم یصبح الذي الطبیعي بالعقــل إال یؤمنون
وما الجسد بموت تموت النفس ھذه أنّ یؤمنون األطباء كل لنــا، المتیسرة المعــارف

وأباطیــل أوھــام ذلك .عدا

من رقیاً أكثر طبیعیاً عقـالً یملكون الحیــوانات بعض أنّ نــرى ما كثیراً مارغریت:
الكیلومترات عشـرات عشھ عــن بعیداً تأخذه مثــالً الزاجــل فالحمام اإلنسان. عقــل
أبعدتھم إذا الناس أكثــر بینما المتــاھات. فــي یضیع أن دون عشھ الى فیعود وتطلقھ
أو الھدى طـریق یتلمسون وال ویتــوھون یضیعون فیــھ یعیشون الذي الــوسط عــن

.العــودة



یتغیر ال واحد مسار على األمیـال آالف الطیــور ھجــرة أسرار نفسر وكیف إبتسام:
نفس وعلى األمیال مئات الفراش ھجرة وكذلك نفسھا، الطیور وبتغیر األعوام بتغیر
الـى المحیطات أعماق مــن العجائبیة وھجــراتھ السلمون سمك عن ناھیــك المسار،

األنھار .أعالي

الحیة، الكائنات ھذه جبلة في المنغرزة الجبــریة الكلــي العقــل قــوانین إنھا سلیمان:
ال وأصحابھا زمن، الى زمن من أو جیل الى جیـل من تتغیر ال ثابتة قــوانین وھــي

أنفسھم یعــون ال ألنھم .یعونھا

وھي الحيّ، الكائن في الحیاة قوة ھي الحیـوانیة النفس أنّ ذلك كل مــن فھمنا إبتسام:
في وخصوصاً األخرى الحیوانات أجسام في علیھ ھــي مما أرقــى اإلنسان جسم في

الجرمانیة الحــواس .عمــل

ھو بسیط لسبب وذلك كمالھا مرتبة الى وصلت قد اإلنسان جسم في ھي بل صونیـا:
یقول كما األكبر العالم فیھ انطوى قد صغیر عالـمٌ ھــو الجسدیة بتركیبتھ اإلنسان أنّ
شكل یأخذ الذي الوحید الحیواني الجسد فھو ھندسیاً األجساد أكمل فجسده سینا، ابــن
منبطح، وغیره القامة منتصب حیوان وھو الھندسیة، األشكال أكمل ھـي التي الدائرة
أجل من ذلك وكل یفعل. أن آخر حیوان أي یستطیع ال بما یدیــھ یستعمل الذي وھــو
لسبب وذلك المسؤولة المریدة الحرة العاقلة الحیة النــاطقة النفس إستقبال على قدرتھ

للفناء القابــل غیر الخالد الشعشعاني هللا نــور مــن قبسٌ أنھا ھو .بسیط

الوجود ھذا غایة اإلنسان سیكـون كیف تلیھا، وأسباب أخــرى أسباب ھنــاك حسـام:
األبراج ففلك المحیط بالفلك ابتــداءً المــوجودات كل ستكـون وكیف منتھــاه، وسدرة
فیھ یكـن لم إذا اإلنسان ھــذا لخدمة مسخــرة األربعــة فاإلستقصات الكواكب فأفالك

النــاطقة النفس ھــي إلھیة .خمیرة

یقول والبعض ذلك یعقل فھل بفان، ولیس خالد اإلنسان أنّ ھذا كالمك معنـى سعیــد:
یدوسون الناس وبالتالي أجسادنا مـن تفتت ما بقــایا إال لیس نفسھ األرض تــراب أنّ
تنتجھ وما تحللت، قد جثث بقایا ھي نزرعھا التي واألرض سبقوھم، أناس بقایا على
البعض بعضنا نأكل الحقیقة في فنحن أسالفنا أجساد بقایا إال لیس وثمار حبوب .من



خالد اإلنسان أنّ مقولة یستبطن سابقاً قیل ما المزاج، سوداوي رجل كالم ھذا إبتسام:
أنّ ھو بسیط لسبب وذلك فــان الحیــوانیة ونفسھ بجسده فھو الوقت. نفس فــي وفـان
تعود أن بـدّ ال الزمن بھا طــال ومھما المركـّـبات كل أنّ نعلم ونحـن مركـّـب الجسد
في الحیاة قوة من أكثر لیست الحیوانیة والنفس منھا. تركـّبت التي المواد الى وتتحلل
الناطقة النفس أما الجسد. بفناء فانیة ھي ولذلك الدمویة الدورة حرارة أي الجسد ذلك

اإللھي النــور ذلك بخلود خالدة هللا نــور مــن قبسٌ .فھي

الــى نفسھ تصعد یمــوت عندما اإلنسان أنّ یقــولون الكثیرین سمعت لقد مارغریت:
تكـون ولذلك لطافتھا، یناسب لطیف ألنــھ الفضاء فــي ھناك وتعیش الرحب الفضاء
كثیــف الجسد ألن تعیسة فكانت الجسد قفــص فــي كانت عنـدما أما ھنــاك، سعیــدة
في وأبداً دوماً راغبة وھي الجسد ذلك في أسیرة فھي لطافتھا مع تتناسب ال وكثـافتھ
ذلك على وبنـاءً اللطافة، عــالم فــي األصلي موطنھا حیث الى واإلنطالق اإلنعتــاق
الحریة عالم الى العبودیة سجن من وانعتاقاً للنفس راحة یعتبر بالموت الجسد .إنھیار

ال الناطقة النفس ألن باطنــھ في قبیح ظــاھره فــي جمیــل منمّــق كالم ھذا سلیمان:
وحواسھ الجسد جوارح خالل مــن إال وعملــھا وعلمــھا وعیــھا تمارس أن تستطیع
في فوراً تحلّ أن بالمـوت المتھدم الجسد تغــادر عنــدما علیھا وجب ولذلك وآالتــھ،
النفس وجود افترضنا إذا أما نھـایة. ال ما الى رحلتھا وتستأنف لتعود للتــوّ ولد جسد
بالفعل نفساً ولیست بالقــوة نفس أنھا یعني فھذا مستحیل" "وھذا الجسد إطار خــارج
عالقتھا أصبحت ولھذا عمل. أو علم أي تكتسب أو ذاتھا تمارس أن تستطیع ال ألنھا
الحرف غیر المعنى أنّ یعـلم جمیعنا فنحن بالحرف المعنى عالقــة كما تماماً بالجسد
ھي وھكذا الحــرف. خالل من إال ذاتــھ یحقق أن یستطیع ال المعنى أنّ نعلــم ولكننا

والجسد النفس بین الجدلیة .العالقة

الجسد وظـائف عــن المبــاشرة المسؤولــة ھــي الحیــوانیة النفس كانت إذا صونیـا:
ال أجــزاء والذاكــرة والمخیلة المشترك والحس الخمس الحواس وكــون المیكانیكیة،
ذات الصناعات من الكثیر تعلم على القادر الطبیعي العقـل كان ما وإذا منھا، تتجــزأ
ھي وما الناطقة النفس كینــونة إذن سلیمان صدیقنا یا ھي فما منھا الروتینیة الطبیعة

بالذات؟ وظیفتھا



تلمس لقـد موجــود، أنا إذن أفكــر أنا دیكارت یقــل ألم بالتفكیر، أوال لنبــدأ سلیمان:
والقیاس واإلستنتاج والتحلیل التأمل ھو والتفكیر التفكیر، عبر الذاتیة ھویتـھ دیكارت
استطاع وبھا اللغة كان وأھمھا التفكیر إبداعات أول واإلبــداع. والخــلق واإلستقراء

المجتمع ولد التواصل ھذا وعبــر الجماعة مع یتواصل أن .الفــرد

بھا؟ خاصة لغات الحیوانات تملك فھـل مجتمعاتھا أیضاً للحیوانات ولكن مارغریت:

ھــو فالمجتمع مجتمعات تمــلك وال القطیــع إسمھا تجمعات تملك الحیـوانات حسـام:
لھــا عضویــة وحــدة یشكلــون حیث وتــرابطھم بعضھم مع األفــراد تفاعــل ثمــرة
والرؤیة الجماعي والـذوق الجماعي كالعقــل غیــرھا عــن تمیــزھا التي خصائصھا
المجتمع إنّ ثم الحیـوانات، تجمعات تملكــھ ال ما وھذا الجماعــي، والھدف الجماعیة
التجمعـات بینما واإلنحطاط التقھقــر أو واإلرتقــاء التطــور قــانون یحكمھ اإلنساني
األزمنة بتبدل یتبدل وال یتغیر ال نمط على بنــاءً جبــریة قــوانین تسیرھا الحیــوانیة

.واألمكنة

بالمالحظة نكتسبھا التي فالمعارف وأبیھا، بأمھا اإلنسانیة الحضارة ھي اللغة إبتسام:
األجیال، وجمیع النــاس جمیع بھا لینتفع اللغة نــودعھا والتــأمل والتفكیر والتجــربة
اللغة مستودع في تستودع كلھا والعلـوم والفنــون اآلداب حقــول في اإلبــداع وكذلك
أن یرید من ولذلك قاطبــة، البشریــة ملك تصبح بــل أصحابھا ملك تعــود ال وبذلك
اآلخرون أنجـزه ما على أوالً یطلع علمي أو فنــي أو أدبــي موضوع غمار یخوض
الحضارة یسمى ما وھذا غیره ارتكبھ خطأ تصحیح یحاول أو انتھوا، حیث من ویبدأ
وعاداتھا مسلكیاتھا تكــرر ھــي بــل الحضارة ھــذه تملك ال والحیــوانات اإلنسانیة،

مفــرغة حلقة في تدور وكأنھا .روتینیاً

ید بصمة حیوانیة نفساً یملك الذي للحیوان ھـل بسیطاً سؤاالً أسأل أن أریــد سلیمان:
لإلنسان؟ كما نفس بصمة أو عیــن بصمة أو نوعھ أفراد من غیــره دون تخصھ

الجسد أعطت التي ھــي النــاطقة النفس ألن لماذا؟ تعلمــون ھــل ال، طبعاً الجــواب
والتي بھ الخاصة كینونتھ لھ مستقالً متكامالً كیـاناً تحدده التي البصمات ھذه البشري



حیوان مجرد أنت بدوني كإنسان. ھویتك أعطیتك التي أنا األفـراد، سائر عــن تمیزه
بقلیل غیــرك من تطوراً .أكثر

فــرد كل شخص تملك ال الحیوانات أنّ الساعة ھذه حتى أعرف أكــن لم مارغریت:
أفــرادھا .مــن

لھ أخذت صغیر خروف حوزتك في كان إذا ذلك. من أكثــر ھــو ما ھنــاك سلیمان:
على قادرة تعـودین ھل سنتین أو لسنة الراعي مع تركتھ ثم فوتوغرافیة صور عــدة
صغیر. وھو صور من لھ تملكین ما خالل من الخــراف مجموعة بین من معرفتھ

وشبابھ صغره في بھا یعرف معینة مالمح یملك فھو اإلنسان أما ال. بالطبع الجـواب
ھي بھ الخاصة المالمح وھذه ووزنـاً، وحجماً نمــواً تغیره رغم وشیخوختھ وكھولتھ
تملك ال ألنھا الحیوانات فـي لھ وجــود ال ما وھذا الجسد على النــاطقة النفس تأثیــر

النــاطقة .النفس

زلت ما بعینیھ ولكني الثالثین جاوزت قد رجـل وأنا مــرة ذات أبي لي قــال حسـام:
واكتشاف واحدة امرأة حب فیھ نستطیع أن مـن أقصر العمر المـراھق.. الصبي ذلك
جمال بریق وجدت أینما ولدي یا بالك فما عینیھا، متـاھات في والسفر أنوثتھا أسرار
الفلسفة ھذه نوعیة، قفزة الى یقود الكمي التراكم أنّ لك قال من كظلھ، تتبعتھ أنثــوي
ظالل عداه وما اإلنسان حب ھـو الحب أصل ألن والجمال الحب علــى تنطبق ال
یتطلب الشيء وھذا لــھ، ظالل عــداه وما األلــوھة جالل جمــال الجمال وأصل لھ،
نفسك تعتبر وأنت أقول ماذا ولدي یا فھمت ھل أفقیة، عـالقة ولیس عامودیة عالقــة

یقول؟ من وسید یفھم من سید

هللا خلق ھكذا والدي یا بھا الخاصة بصمتھا امرأة لكل ولكن بتواضع، والدي وأجبت
أخرى. وزر وازرة تزر وال وجمالھ وعاطفتھ وإحساسھ فكره بصمة فرد لكل البشر
واألكاذیب، األباطیل قبح للناس تزینــون الشعراء أنتم وقــال: بأسى والــدي وضحك
حاولت وعبثاً جرأة. ووقاحتھم حریة وفوضاھم فضائل رذائلھم بأن النـاس وتوھمون
والشجاعة والرجولة المروءة قیــم سلم وضعوا الذین ھم الشعراء بأن والــدي إقنــاع

یزالون وال الجاھلي العصر منذ العربیة المجتمعات في والشفافیة .والكرم



الموزونة غیر الحرة بأشعاركم صیاغتھ تحاولون قیم سلم بھكذا وأكـرم أنعم صونیـا:
تماماً كتصرفاتكم .والمتزنة

الناس مشاعر الشعر یھــذب لم لو معبــده، وكھان الجمــال حــراس الشعراء حسـام:
یكون أن استطاع ولما األلوھة جالل جمـال یــدرك أن أحــد استطاع لما وأحاسیسھم

الجمال ذلك عشاق .مــن

اإلنسانیة، ھویتـھ اإلنسان أعطت التي ھــي النــاطقة النفس أنّ سلیمان قــال صونیـا:
والتأمل التفكـّـر على صاحبھا قدرة اإلنسانیة الھویة مظاھر أبرز من أنّ سابقـاً وقـال
ذات أجل من ھما والتــأمل التفكـّر ھــل سخیفــاً ظاھره في یبــدو سؤاالً أسأل وھنــا

الغایة ھذه ھي وما لھا وجدا غــایة أجل من ھما أم والتــأمل .التفكر

ھـي القصوى غایتــھ ولذلك هللا نــور مــن قبسٌ فیھ النــاطقة بنفسھ اإلنسان سلیمان:
مقلداً ولیس مبدعاً خالقـاً لیكون خلق فاإلنسان واإلبــداع. الخلق حیث من با التشبھ
خلق طبیعة عن تختلف وإبداعھ خلقھ طبیعة ولكن فعلوه، وما اآلخرون قالھ ما یجترّ
األشیاء یخلق واإلنسان نوره، من وأبدعھا ذاتــھ من األشیاء خلــق فا وإبداعھ، هللا
شيء مـن یخلق أنھ أي وفعــلوه اآلخـرون قــالھ ومما المستفاد عقلــھ فــي تراكم مما
زبدة وھو النفس أعماق في مخزوناً وإما ومعادالت حروفــاً اللغة في مدوّن إما سبقھ

وعمل علم من السابقة حیواتھ في اكتسبھ .ما

اإلنسان أنّ ذلك وسبب وتمنیات أوھام التصورات ھذه كل أعتبـر شخصیاً أنا سعیـد:
بكل ھكذا تنتھي حیاتھ یرى أن علیھ عزّ المنتج المبدع المغـامر العاقــل الكائــن ذلك

یكن لم شیئاً وكأن وأخرى لحظة بین العبثیة وبمنتھى .بساطة

ومشاریع وأماني أحـالماً الدنیــا مأل الذي وھــو فانیــاً كائنــاً ذاتــھ تصور یستطع لم
مواجھة عن عجز ألنھ جسد الى جسد مــن وانتقالھا النفس خلــود فاخترع ومنجزات
طریقـة علــى الجثث تحنیط مــن الطــرق كل جــّرب أن بعد أخــرى بطریقة الموت
وجد وأخیراً الوسطى العصور مشعوذي طریقة على األرواح تحضیر الى الفـراعنة
وبھذا آخر الى جسد من وانتقالھا النفس بخلود اإلیمان ھــو للمعضلة حــلّ أفضل أنّ

وأراح فاستراح نفسھ .أقنع



تلح الموت فكرة ألن الكالم بھذا نفسك تشجع أن تحاول سعیـد صدیقنا یا أنت إبتسام:
البنــایات تلك كل ستتــرك أنــك كیف تتصـور أن تستطیع ال وأنت باستمــرار علیك
قد آخرین أنــاس الــى بساطة بكل لتذھب حــوزتك فــي التي واألمــوال والعقــارات

یذكــرونك ال وقــد بالخیر .یذكرونك

كلما وإنني ترتعـد فرائصي أخذت الموت فــي فكــرت كلما أنني أنكــر ال أنا سعیـد:
أرتجف تجعلني التي المرعبة بأشكالھ أمامي ماثالً عــزرائیل أرى أكاد قلیالً توعكت
خلقنا حقود القلب قـاس جبار كائن هللا وبأن الحیاة ھذه بعبثیة فكرت ما وكثیراً ھلعاً،
ھلعاً، أنفاسنا وتتقطع خوفاً نرتجف یرانــا أن یستمرئ وھــو ومحننا بآالمنــا لیتسلى
یفنینا ثم وعوالـم، عوالم خیــاالتنا فــي ونبني ونتمنى نحلم أن القــدرة أعطانــا فلماذا
بأنھ مساء صبــاح نــردد ونحــن جفــن، لھ یــرتعش أن دون حشرات وكأننا بالموت

رحیم .رحمن

فانیة النفس تكون أن إما حلین، مـن حــل أمامنا أنــھ بصراحة یــدل كالمك صونیـا:
تنتقل خالدة النفس تكون أن وإما الحیاة، عبثیة ھو لذلك الحتمیة والنتیجة الجسد بفناء
یصبح وعندھا األجساد كل في الذاتیــة ھویتــھا وتعیش آخــر الى جسد مــن بالموت

وغایــة معنى .للحیاة

الحریة ومعنى العقل معنى یسقط الحیاة بعبثیة شعــورنا فمع دقیــق كالم ھذا حسـام:
لألقـوى، الحیــاة شریعــة وتســود أخالقــي كائــن اإلنسان ومعنى المسؤولیة ومعنى
المبادئ وھي الشرع وھي القانون ھي تصبح ورغباتھ وملذاتھ األقـوى ھذا ومصالح

.األخالقیة

مثالً والغــربیون األقویــاء ھم فھا األیــام؟ ھذه حاصل ھــو ما ھذا ألیس مارغریت:
عمالً ذلك ویعتبرون للرجل الرجـل زواج یبــاركون الجنسي الشذوذ استھواھم الذین
بملء لنفسھ یختار أن في اإلنسان حقّ عطلنا قد أننا برأیھم معنـاه رفضھ ألن أخالقیاً

بــھ ویرغب ذلك یرید الذي وھو مثلیــاً رجــالً یكون أن .حریتھ

أصبح بل تفكیراً التفكیر عاد لما وإال الحریة ھــو التفكیر خصائص أھم من سلیمان:
إنساناً. یعد ولم روبوتاً اإلنسان أصبح كذلك األمر كان وإذا فوقیة، علیــا إرادة تنفیذ



ذلك على إحتجّ بھ قــام عمل على عوتب فإذا أعمــالھ، عــن مسؤولیتھ تنتفي وعندھا
إھانة أرى ال شخصیاً أنا تشاء. ھــي ما یشاء فھو علیا إرادة تسیرھا آلة مجــرد بأنھ
واحدة، لحقیقة وجھان والحــریة العقل أنّ نعلم ھنا من اإلھــانة، ھذه تعــادل لإلنسان
للوھلة یُظنّ أقانیم الثالثة وھذه اإلنسان، إنسانیة تكتمل والمسؤولیة والحریة وبالعقـل
اإلنســان. إنسانیــة فكـــونت اتحدت ثم الذاتیة خصائصھا منھا واحدة لكل أنّ األولى

إطالالت ثالث أو وجوه بثالثة واحد ثالثة، ال واحد الحقیقة في .ولكنھا

قیامة ال الذي الموت من اإلنسان خـوف أنّ علــى مصراً زلت ما شخصیاً أنا سعیـد:
یوجد ال التي الفلسفات ھذه مثـل یخترع اإلنسان جعل الذي الرئیسي الدافع ھــو بعده
وأحبـائي أصدقائي كل أنصح فأنا ھكذا األمــور وألن أحقیتھا، على حسي برھان أي
الى الیوم من الملذات من لذة أي یؤجلوا فال أیمانھم ملكت ما بكل الحیـاة یبادروا بأن
إلیھا الوصول یستطیع مـن فأنصح السلطة ھي اإلنسان عنــد الملذات أنّ وبما الغــد،

الوصول لعــدم جھداً یدخــر أال بالباطل أو .بالحق

ألن ملكیتھ لزیادة شيء أي یفعل أن اإلنسان فعلى الملكیة ھي برأیــي الملذات وثاني
ولكن الملكیة. أنواع من نوع األوالد أنّ أتصور وھنا لشخصیتھ، امتداد ھــي الملكیة
بخفيّ عدت محـاوالتي كررت وكلما أتملكھ أن أحـاول زلت ما الذي الوحیــد الشيء
بعد الیھ أنظر ثم وتذویبھ واختراقھ ومضغھ عضھ أحاول فأنا المرأة، جسد ھـو حنین
فأعود عني بعیدٌ وھو عنھ بعیدٌ عني، غریبٌ وھــو عنھ غریبٌ بأنني فأشعر ساعات

طائــل دون وراءه .أللھث

والمرأة الرجل بیــن الحمیمة فالعالقة أساسھ، من خاطــئ تصورك ألن ھذا صونیـا:
أحاسیسھما تبثان وعاطفتان الموجة، نفس على وأحالمھما أفكارھما یبثان عقالن ھي
ھذا وعلى الموجــة. نفس على رغباتھما یبثــان جسدان وأخیــراً الموجــة نفس على
كالب ھــراش ولیست إلنسانیتھ اإلنسان تحقیق مــن مزیــداً العالقــة تصبح األساس
ولیس وافتراس تعـدّ فھذا آخر فرد وجسد إرادة بامتالك فــرد وجسد إرادة ومحاولــة

.عالقــة



للفناء قابلة غیر خالدة جـوھرة بأنھا النــاطقة النفس أتصــور أن حاولت كلما إبتسام:
قدرھا، حقّ یقدرھا أن علیھ جوھرة یملك فمن الضمیر. وتــأنیب الذنب بعقدة شعرت
یمتـلك أن مســؤول إلنسان یمكــن فھــل تستحق، الذي المكان فــي یضعھا أن وعلیھ
في یجعلھا أال أو والقذارات. األوساخ مــن یصونھا وال خــالدة عاقــلة حیــة جوھرة
والرطوبات العفونات من البدن في وما والصدید الدم مع تجري حیـوانیة نفس خدمة

األعاجیب أعجب لعمري ھذا اللزجة. .والسوائل

فالنفس قدمیـھ، علــى یمشي وال رأسھ على یمشي الذي الــرديء الــزمن إنھ حسـام:
تقــود المعاني كما تماماً الحیــوانیة النفس تقــود أن یجب التي القائــدة ھــي النــاطقة
لھا، معنى ال منمقة جمیلة حـروفاً نــرى كثیرة أحیــان فــي أننا كما ولكن الحروف،
تختزنھ وما الحیوانیة النفوس لمصلحة صالحیاتھا كل تلغي ناطقة نفوساً نــرى ھكذا
والقتال والظلم التعدي الى ومیــل وطیش ونــزق رغبات وظالمیة شھوات كثافة من

واإلستئثار .واإلغتصاب

إذا إال یفترس ال الحیوان نرى ألننا الدقة من الكثیر الى یفتقر الـرأي ھذا مارغریت:
إذا إال األنثى نحو یندفع ال الحیوان وذكر متخم، وھـو یفترس واإلنسان جائعــاً، كان
وھي حتى األنثى الى یندفع اإلنساني والذكـر عنھا، صادرة إفــرازات بواسطة دعتھ
واإلنسان وارتوى، شبع إذا والمشرب المأكل عــن یمتنع والحیــوان تبدي، وال تصدّ

یرتــوي ال وكبده ویشرب تشبع ال وعینھ .یأكل

قابـل غیــر خــالد روحــاني بسیط جوھــر ھكذا.. النــاطقة النفس فلنتصور سلیمان:
الغریزي العقل منھا أقسام الى ذھنیاً تقسیمھا مــن بــدّ ال كنھھا لندرك ولكننا للتجزئة
وھي األشیاء نفس بھا التي البدیھیة الحقائق كل مرآتـھ على نقشت الذي الوجھ وھــو
الواعیة الطاقة وھو المستفاد العقل وھــو الثاني الوجــھ ثم التفسیر. الى حــاجة بغیر
ثم واإلبــداع، الخلــق نحــو اكتسبناه مما وننطلق والمعارف العلــوم نكتسب بھا التي
الجسد تفارق أن تستطیع التي الواعیة الطاقة وھو المفارق العقل وھــو الثالث الوجھ
مع نتواصل المفارق العقل وبھذا داخلھ، في وھي والمكان بالزمان وتحیط فیـھ وھي
النور فیغمرنا انقطـاع بــال اإللھي الشعشعاني النــور علیھ یفیض الذي الكلي العقــل
البرھانیة والفضائـل اإللھیة والمعلومات المجردة الكلیات ندرك وعنــدھا الشعشعاني



للحظـات إال تستمر ال المفارقة ھذه ولكن قلــوبنا عــرش على متربع هللا بأن ونشعر
خطر وال سمعت أذن وال رأت عین ال ما السعادة مـن نــدرك تجعلنا لحظات ولكنھا
وال بالقوة الناطقة اإلنسانیة النفوس كل في موجود المفارق والعقـل بشر. قلب علــى
فصقلوا أنفسھم على اشتغلوا الذین الناس مــن قالئــل عند إال بالفعــل موجوداً یصبح

ویرقى ینجذب اللطیف عالم الــى واللطیف لطیفة فغدت .مرایاھا

بعضھا تطورھا، في ومتباینة مختلفة بیئات في یولدون النـاس أنّ یعرف كلنا سعیـد:
تكنولوجي صنـاعي بعضھا متطــور، وبعضھا متخلف بعضھا فقیــر، وبعضھا غني
لتتطور المتكافئة الفرص المكتسبة للعقــول یتوفــر فكیف زراعي، رعــوي وبعضھا
نفوسھا لمجاھدة الفرص لھا ستتوفر وكیف ومعارف. علوم مــن اكتسبتھ بما وترتقي
اإلنـاث حیث والرعویــة المشاعیة الحیــاة مراحل فــي زالت ما أنھا طــالما وصقلھا
أعطنـي األربعین. أو الثــالثین سنّ فــي الشیخوخة ویبلغن العــاشرة سنّ فــي ینجبن
ھذه، تنظیراتك من بجــزء ألؤمــن النــاس لجمیع متجـانسة وبیئــات متكافئــة فرص
وتنظیمھ وتنزیھھ ووجوده هللا عن فكـرتي صراحة بكل وأنا اإللھیة. بالعدالة وألؤمن
أنّ طالما واإلرتیاب الشك یكتنفھا مھزوزة فكرة موجوداتھ بكل الرحیب الكــون لھذا
العـالم بأن تفسیرات من أعطي ومــا غامضة، مسألة تــزال ال اإللھیة العــدالة مسألة
الغیبي الفكر تعتمد تفسیرات ھي للجمیع متساویة بفرص عادالً عالماً سیكون اآلخــر

أھمیة أي إعــارتھ بنــا یلیق ال .الذي

مختلفة بیئات في تقلبــاتھا فــي النفس مسیرة تضبط التي القــوانین أھم مــن سلیمان:
موجود فاإلنسان القوة. في تساویھ التي الفعل وردة الفعل قــانون ھو مختلفة وأجساد
یحیك الذي ھـو اإلنسان أنّ أي السابقة. الحیــوات في السابقة أعمــالھ أوجــدتھ حیث
ردة إال لیس فیھا موجودون نحن التي البیئة في الیــوم فوجودنا بیدیھ، قــدره عبــاءة
الحیوات في حریتنا وكامــل وعینا بكامل ونحن بھا قمنا التي ألفعالنا العــادلة الفعــل
على أو واإلرتقاء التطـور على اإلنسان قــدرة أصبحت ھكذا األمــر وألن الســابقة.
واكتساب األعمال ممارسة فــي وحریتــھ عقلــھ یحددھا قــدرة واإلرتكاس اإلنتكاس
ترتضیھ ما حسب وعمالً علماً والجدّ الكدّ یحاول أن إما ھذه حیاتھ فــي فھو العلــوم.



في وارتقاء تطور مرحلة الى أسس قـد یكون عندھا الطبیعة وقـوانین العقـل قــوانین
حقوق واغتصــاب والجھــل والتعــدي الفــوضى یمــارس أن وإما الالحقة. حیــواتھ
العقل قوانین في ما وبكل البرھانیة والفضائل البدیھیة بالحقائق واإلستھتار اآلخـرین
عندھا وعبر، حقائــق من الطبیعة قــوانین في ما وبكل ومعارف، ومبــادئ قیم مــن
الالحقة. حیواتھ في البھیمیة باتجاه واإلرتكاس اإلنتكاس من لمرحلة أسس قد سیكون
لنفكر العقل أعطانا هللا إنّ تجلیاتھا. بأبھى اإللھیة العــدالة ھـي سعیــد صدیقنا یا ھذه
أعمالنا اختیار في الحریة وأعطـانا وعمالً، علمــاً معھا ونتناغم الحقیقة عــن ونفتش
إنما مقولة على بأیادینا أقدارنا نصنع أن على القدرة أعطانا قد یكون وبذلك وأفكارنا

إلیكم ترد أعمالكم .ھي

الحیوات في أعمالي إليّ سترد فكیف الناس قلـوب الى الفــرح أدخــل أنا مارغریت:
الالحقة؟

العقـل قــوانین مع منسجماً النــاس قلــوب الــى تدخلینھ الذي الفــرح كان إذا حسـام:
محبـةً إلیــك سترتــد فــأعمالك عنھا، یتحدث سلیمان یفتــأ ما التي الطبیعة وقــوانین
تدخلینھ الذي الفرح كان إذا أما معھم، حیاتك تتقاطع الذین جمیع من وثقــةً واحتراماً
المحمومة الشھوات لفوضى وموافقاً والطبیعة العقــل لقوانین مخالفاً الناس قلوب الى
بیئة في تحلین بأن إلیك سترتد واإلغــراء الجشع مــن وللكثیر المتطرفة والرغبــات
وجھالً وارتھاناُ قھراً الثمن وستدفعین والظلم واإلستغالل والفقــر الفساد في مستنقعة
الظل خفیفة جمیلة إنسانة ألنك سیصیبك أظنھ ال ما وھذا وإحبــاطاً، ومرضاً وفقــراً
خالصة مسمعي، الى وصل كما وجیرانك أقـاربك مــن الضعفاء تساعدین وشفــافة،
جمالھ لیظھر هللا اصطفاه ولقد خیـّر مخلــوق بالبدیھة ھو جمیل مخلوق كل أنّ رأیي

خــاللھ .مــن

الطائلة بثروتھ التصرف یحسن بأن سعیـد الصدیق أحذر أنا المجال ھذا في صونیـا:
في للتحكم یستثمرھا أن یحاول وال وعرفاً، عقـالً الممنوعة الشھوات على یبددھا فال
یسعى وأن الحــرّة، واختیاراتھم المستقلــة شخصیاتھم ومصادرة اآلخــرین مصائــر
وفرص للبطالین عمــل فرص إیجــاد فــي تساھم إجتمــاعیة وظیفــة ثروتــھ لیعطي



ظروفھ لھ تسمح وال المعـرفة باكتساب یرغب لمن تعلیم وفــرص للمرضى إستشفاء
بذلك .المادیة

حقیقیـاً مالكاً ولیس ثــروتھ علــى مؤتمــنٌ فاإلنسان تعنــون، ماذا فھمت اآلن سعیـد:
ولیس علومھ على ومؤتمنٌ لقوتھ، حقیقیاً مالكاً ولیس قوتھ على مؤتمنٌ وھو لثـروتھ،
اإلنسان حقوق خدمة في علیھ أؤتمــن ما كل یضع أن ویجب لعلــومھ. حقیقیــاً مالكاً
إبنـاً اإلنسان یصبح ھكذا والعمل. العلم عبر ذاتــھ تحقیــق على ومساعدتھ وكرامتــھ

بھا وابتزونا عنھا حدثونا التي الخطیئة إبــن یعــود وال .شرعیــاً

اإلنسان تجعل ألنھا جداً جــریئة مقــولةٌ بیدیھ قدره یصنع اإلنسان أنّ مقــولة إبتسام:
فھمت فقط اآلن إرادتھ. قرار فوق إرادة وال عقلھ سلطة فوق سلطة ال بالمطلق حـراً
من یفرض شيء ال واحدة. لحقیقة وجھان والحریة العقـل بأنّ سلیمان یقــولھ كان ما
یربط الذي السببي القــانون إنھ مســؤول، اإلنسان ولذلك لنفسھ، لیس اإلنسان فــوق،
حیث الحیاة ھذه في اإلنسان وجود ویربط بالحریة المسؤولیة ویربط بالعقــل الحریة

السابقة الحیوات في السابقة وأعمالھ بمعارفھ موجود .ھو

لماذا المنطقیة، الفزلكات ھذه بكل اقتناعي عدم رغم أفھمھ لم واحد شيءٌ بقي سعیـد:
ھو اإلنسان لماذا الحیوان؟ مــن وشبقاً وعطشاً وجــوعاً وطمعاً جشعاً أكثــر اإلنسان
النساء الـى شبق وینتابھ مرتــو وھو ویشرب متخم وھـو یأكل الذي الوحید الحیــوان

جنسیاً عاجــز شبھ .وھــو

النفس من الظالمي الجانب من آت والشبق والجـوع والطمع الجشع ھذا ألن سلیمان:
فعل لكل أنّ سابقاً نقل ألم األولى. للوھلة یظن كما الحیوانیة النفس من ولیس الناطقة
كان الشعشعاني نوره من ناطقة نفس إبداع في هللا وفعل القــوة. في تساویھ فعل ردة
النفس فأصبحت النفس، من النوراني الجانب قوتھا فـي تساوي ظالمیة فعــل ردة لھ
عقالني شفاف نوراني وجھٌ لھا للتجزئة قابـل غیر روحانـي بسیط جوھــرٌ أنھا رغم

شیطاني كثیفٌ ظلماني .ووجھٌ

البساطة مع یتنــاقض أعلــم كما واإلزدواج إزدواجاً یعتبــر ھذا ولكــن .صونیـا:



األحد وحده هللا ویبقى وجسماني روحـاني مــزدوج الوجــود فــي شيء كل سلیمان:
ولیس هللا ذات عن فاض والنور بالظالم ازدوج فالنور اإلزدواج. یقبل ال الذي الفرد
واإلبلیس الكلي العقل ولذلك اإلبلیس، یمثل والظالم العقـل یمثل النــور وھذا ذاتھ ھو
الوحید الحیـوان ھــو اإلنسان السبب ولھذا النــاطقة، نفوسنا في بطبائعھما موجودان
وھو اإلبلیسیة شھواتھ یملك أن النوراني عقلھ استطاع إذا المالئكة مــن طھراً األكثر
یا ولذا النوراني. عقلھ تملك أن الظالمیة قواه استطاعت إذا اإلبلیس من نجـاسة أكثر
لیدافع ال ویقتل متخم وھو یفترس الذي الوحیــد الحیــوان ھــو اإلنسان سعید صدیقنا
كان إذا بخیالھ ویغتصبھن النساء ویشتھي القتل. بعملیة لیتلذذ بل لیــأكل أو نفسھ عن
الجانب كان فإذا الناطقة، النفس فـي اإلبلیسي الظلماني الجــانب إنــھ جنسیاً. عـاجزاً
مع خاللھ ومن الكلي العقل مع للتواصل والسعي الكلیات إدراك في سعادتھ النوراني
ما والشھوات والتعدي والقتل والخراب الفوضى زرع في لذتھ الظلماني فالجانب هللا
النفس جوھر فــي والظالم النــور بین دائــم صراع وھناك بطــن. ومــا منھا ظھــر
ولكنھ بالفعل موجوداً ولیس بالقوة موجوداً الظالم أصبح النــور انتصر فإذا الناطقة،
بالقوة موجوداً النور أصبح الظالم انتصر وإذا مقھوراً، یكمن بل ویمـوت یتالشى ال

ویمــوت یتالشى وال یكمن أیضاً ولكنھ بالفعل موجوداً .ولیس

الناطقة النفس ھــي ھذه األضداد وصراع وحدة .إنھا

الدین سري یوسف كمال




