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ً ـي. ستكون لیلــستجابتكم لدعوتا سعیدة باـم أنــ: كاصونیـ ونسیمھا  قمرھا بدرٌ  اءغرّ  ة

ّ أنفاس. إني أتوق ّ ، أتمنى أن یتوھحاراً  ع حواراً ـ ً ـ أن الموضوع  ج وال یلتھب خصوصا
ر الھمم ویشحذ العزائم لخوض غمراتھ.یل بطاقة الدعوة یستثن خالــم مــكما عرفت  

 نھا وحدةٌ لى مواضیع متعددة. إالل تفریعھا إل مع الحقیقة من خــ: أنا ال أتعامسلیمان
ي األمر ــف أنّ  ا متباینة فنظنّ ـعلى مرای رى جوھرھا متمظھراً ــر قابلة للتجزئة نـغی

د ــى الواحـلد إــن الواحـمتناھیة ولكن كلھا تبدأ م . فالحقائق كاألعداد الاـً وتباین تعدداً 
ود.ــتع  

ة كمن یتكلم عن الجمال ة والعبودیّ ن یتكلم عن الحریّ ــن مـــول إد أن تقــ: تریـامحسـ
 ً لى الحقیقة؟واحدة بالنسبة إ والتناسق كالھما یتبع مرجعیة  

ھ ــزان الوحید الذي نزن بي المیـــل ھــن العقــأن قوانیي ـا صدیقــال تعلم ی: أسلیمان
ــن الحریــتحدثنا ع ا سواءٌ ــكالمن ّ و ـــوھ ا واحداً ـن الجمال. إذا ما كان ھدفنــة أو عـ

ن بألوان المواضیع المتعددة لوّ ـدة ال تتــل واحــن العقـوقوانی .ةــى الحقیقــلالوصول إ
ي التعددیة إذن؟ــن ھـــالتي نتحدث بھا فأی  

ھ، أنا كراقصة ـا زال في بدایتـوار مــواب الضیقة والحـــن األبــا م: ال تدخلوـانـلیلی
 ّ ّ ق طعم الحریأتذو ي أرى ــقي إننھ تذوّ ـر عن كنــي التعبیــق فــي التوفیــة وإن خاننــ

ع ــي ومــاع الموسیقــع اإلیقـدي متناغما مــرك جســا یتحــي عندمــبإحساس غریزت
ر أن روحي أصبحت ترفرف ـأشع .ألتقطھا بحدسيي ــور التـنبضات رغبات الجمھ

ي وأنھ ــاع روحــى إیقــك علرّ ــھ أشعر بأن جسدي یتحـفوق جسدي وھي مازالت فی
في ھذه اللحظات كل الجمھور  نّ ــة وأظعندھا أفھم ما معنى الحریّ  .و ھيـدا ھــقد غ

ّ ن مادیــرح یخطفھ عـة ألن الفــالحقیق ي ھذهـیع ت وكؤوس الخمرة االصالة والماز ةـ
ن یرقص ـة مــود قادرة على معرفــى أنني ال أعــشيء حت في كلّ شيء  فیتداخل كلّ 

 لمن.

الناس تعرف  ذه المعاني وكیف تتداخل ببعضھا. كلّ ـم ھــا ال أفھــ: أنا شخصیاصونی
.والروح ن الروح والجسدــن مختلفیــن عنصریــي مركب مـوق ثنائـلأن اإلنسان مخ

ــراب ن تـم لوده.والجسدــشيء من هللا خالد بخ ن نفس هللا خالدة ألن كلّ ي نفحة مـھ
على  في أحوالھ ال یستقرّ  و فان متقلبٌ ــود ولذلك ھــى تراب األرض یعــلاألرض وإ
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 قرار.

ّ ى آخر سطر منھ كما علمنا أیـي تسمیع الدرس حتــ: وعلیك أن تكملامحســ اه الفكر ــ
ـى تكسیر قضبان سجنھا لالروح والروح دائمة الشوق إ د سجني الغیبي فالجســالسلف
ر ولكنھ في الواقع العدم ففي ھذه ـــاألثی ــون عنـــھم یقولــى عالــة الرّ ــنطالق حواإل

د إال العدم.ــالقصة السمجة ال یوج  

ّ اـنورم تھا كما ر حریّ ـى أثیــلـان الجسد لإلنطالق إلى تكسیر قضبق إ: الروح ال تتشو
ارس وعیھا ـع أن تمـستطیروح ال تــال ن ألنّ ــن المخدوعیــبعض المتصوفی يـــیدع

ارس تألھھا ــا ال تستطیع أن تمــا أیضـد وألنھـوارح الجســالل جــن خـم وعملھا إالّ 
ن المعنى ــا بمنزلة الحرف مـد منھـد، فالجسـوارح الجسـالل جـن خــوشیطنتھا إال م

بدیھیات. ن نعتبرھاور آن لنا أــھذه أم  

ّ ــروح ال تتشــال أنّ ــورما بـــق نــا أوافــ: أنسلیمان ا ـدھـل جســـم ھیكــى تھدیــلق إو
ّ ـلإلنط ن الریاضة المادیة ـر برامج مـــى تشفیف ذلك الجسد عبــلق إالق ولكنھا تتشو

ل وتحكمھ قوانینھ. ـد تخترقھ أضواء العقوالنفسیة لیغدو الجسد وكأنھ قالب نور مجمّ 
دة ـھ والقائـي الفاعلة فیــھ وتصبح ھـارق الروح الجسد بمعنى أنھا تتحكم بــندھا تفع
ّ ـــھ. ھذا ھــل اول المخدرات أو ــن تنــض مــف الحقیقي ال ما كان یفعلھ البعو التصو

د فارقت أجسادھم ــرواحھم قاء أن أـــعاء واإلدّ ـــى اإلغمــات حتــي الحلقـالدوران ف
ة.ـــــلھم تجربة مع المفارق د أصبحـوأنھ ق  

ّ للجسد إن ا عاشقٌ ــ: أنامحســـ ّ ھ الھیكل المقدّ ـ ن ــك القبس مت فیھ النفس ذلس الذي حل
ٌ ماديّ ــد في الوجــة. ال یوجـشمس األلوھ ن جسد ــل وأبھى مـجمرف وأــأش ود كیان

ة ولھذا أنا أشیح ـلي النفس العاقــة التي ھــة اإللھیـــل األمانـده حمــحاإلنسان. فھو و
ّ ن أولئك الزھــبوجھي ع ّوا أن الذین ظنــیاد والصوفیّ ــ ادھم ــارھم ألجســم بإحتقــنھــ

من هللا شاھت وجوھھم ما  اً ــر قربــد أصبحوا أكثــا قــي تعذیبھا وإھانتھــإمعانھم فو
 أجھلھم.

مون أننا مجتمعون ما تفوھتم بھ بموضوعنا أال تعل : أنا ال أدري ما عالقة كلّ اصونیـ
ة.ـــھنا لمناقشة موضوع الحری  

ي مع ــو من صلب موضوع الحریة وصراعھا الجدلــھ ھـا تفوھنا بـم : ولكنّ سلیمان
ة ألم تلحظي بأن مفارقة الروح للجسد بمعنى عدم مغادرتھ بل طبعھ بطابعھا ـالعبودی
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حریة.نھ بألوانھا وتجوھره بجوھرھا ھو المفھوم الصحیح لمعنى الوتلوّ   

ا أغصّ ـن عندمــاء ولكـي بالمـتغصّ  اء لعالجتــر المـي بغیــو غصّ حلقــ: لامــحس
تياء فبماذا أعالـبالم ن التفسیرات.ــالواقع أنني لم أفھم وأحتاج الى الكثیر م ــج غصّ  

ل؟ـــالحریة الحقیقیة ھي في اإلنسجام مع قوانین العق بأنّ  اً ــل یومــم تقــ: ألسلیمان  

قوانین ل ھي نفسھا ـن العقـقوانی ھ بأنّ ــد علیــول ذلك وأزیــا ال زلت أقــ: وأنامــحس
ثنین.الطبیعة وال تضارب بین اإل  

رة ــي ثمــة ھي في إمتالكنا للحقیقة التي ھالحریّ  نّ إ ھ:ـد أن أقولــی: ھذا ما أرسلیمان
ة الروح ــود بمثابــالوج ة یجعلنا منــن الطبیعة وإمتالكنا للحقیقـل وقوانیـقوانین العق

ود یحیط بنا منذ ــود والوجــالوجن قفصھ فنحن أبناء ــر ممن الجسد ال تفارقھ لتتحرّ 
ّ ھ بمعنى أننا نلونـنا نفارقد ولكنّ ــلى األبل وإاألز د تجوھرت ـا التي قــھ بألوان إرادتنــ

ا ــا وقدرنــئنعندھا نصبح نحن أسیاد وجودنا. نحن صانعي قضا بقوانین العقل الكليّ 
ً ــومعرف وراً ـون اً ن نفیض حبّ ـنحن الذی على جمیع الموجودات العاقلة وغیر  ونظاماً  ة

ن ـــح نحــفنصب ور والحبّ ــالعاقلة وھذه ھي ذروة السعادة أن نتجوھر بالمعرفة والن
ى ذواتنا وعلى اآلخرین.ـور والحب ونفیض علـــالمعرفة والن  

وم. أنا أفھم معنى ـو الذي أسمعھ الیــي كھذا اللغــي حیاتــف واً ـــم أسمع لغـ: لمــروان
ر من الفقر وأستخدم ھذا ال فأتحرّ ــن المــواجتھد فأجني الكثیر م دّ ـة عندما أكــالحری

ي بناء بیت ــي وتحقیق أحالمي فـي وإرضاء نزواتـال الذي جنیتھ إلشباع رغباتــالم
 ٌ ّ ویتحل غناءُ  كبیر تحیط بھ حدیقة د ــال والنساء كلھم یریــن الرجــي الكثیر مــحولق ــ

بت.قت وغرّ ي مھما كانت وتجسید رغباتي مھما شرّ ـتي وتلبیة طلباتامراض  

ل نفسك الى راع وتحویل ـي تحویــو فــك ھــق حریتـــتحقی : إذن أنت تفھم أنّ امـحس
 الناس الى قطیع تسوقھم أینما أردت وكیفما أردت.

لى الدیموقراطیة والعلمانیة ر إع الموجودة في المجتمعات التي تفتقزة القطیــنھا غریإ
ي تعیش تحت وطأة الفكر الدیني اإلكلیركي المتحكم باألحوال الشخصیة وأنظمة ـوھ

م  الناس إــالحك ى أسیاد وعبید.ــلم المطلق التي تقسّ  

م وتعذیب : أكثر الناس یستمرئون سالسل عبودیتھم ویتلذذون بتعذیبھم ألنفسھاصونیـ
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 اآلخرین لھم.

ّ ة وإذا ما أعطیت لھم "والحری: أكثر الناس یحلمون بالحریّ سلیمان ألحد "  ة ال تعطىـ
ّ الحری ات قبل صیاح الدیك ألنّ مرّ  خافوا منھا وأنكروھا ثالث ار ـة مسؤولیة. أن نختـ

ّ رغیب. أن نتخـأعمالنا دون ترھیب أو ت ل ــحمّ نت مّ ــراه أو طمع ثــذ قراراتنا دون إكــ
ّ مسؤولی ّ ة القرارات التي نتخــ ذ واألعمال التي نعمل وال نحاول أن نرمیھا ساعة في ــ

ّ سل ّ در وساعة في سلــة القـ ّ ة الظروف فھذا لعمري أقصى درجات الشجاعة. الحریـ ة ـ
ّ ادة ال یستطیع تحمــأیھا الس  ن یثقون بقدرة عقولھم على ــل وطأتھا إال الشجعان الذیـ

ن لحم ودم.ـم ة  والسعي لتجسیدھا عمالً ـذه الحقیقـن ھــیقة والدفاع عإمتالك الحق  

د ــوا یثیرون غریزة الخوف عنـاروا وال زالــد أثــاس قــاك ظروف وأنــ: ھنامــحس
 ّ زة ـذه الغریـھ تمى تضخّ ــن الضغوطات والخیبات حتــر مونھا بالكثیاآلخرین ویغذ

ّ ات عمات المرّ ــمئ ر الذي جعل ـاألم ،ون حسب قوانین الطبیعةــتكا یجب علیھا أن ــ
ّ وف مرضیــة خــالناس تعیش حال وع ــن الجــم تخمتھا تعیش الخوف مــفھي رغ ،ةـ

ي الموبقات تعیش ــر ورغم إنغماسھا فــن الفقــوف مــة الخــورغم ثرائھا تعیش حال
ي ــأیھا السادة ھغریزة الخوف،  .ان الجنسي أو ما أشبھــن الحرمـوف مــة الخــحال

ّ ھ العبودیـالرحم الذي تعیش فی رعرع.ـة وتتـ  

مت أو ضخمت حتى د تضخّ ـي بدورھا قــفھ ،زة الطمعــ: ال تنسى أیضا غریـاـنورم
وي ــع ومھما شرب ال یرتــل ال یشبـان مھما أكــول فأصبح اإلنســمعق تجاوزت كلّ 

د البعض مھما عبد هللا ــوعن ماً روــومھما تكالب على الملذات یعتبر نفسھ ال زال مح
ر ومذنب.فھو مقصّ   

ى أرض ــدھا علمتالك الحقیقة وتجسّ ـي التماس اي فـة ھ: لھذا قلت لكم الحریّ سلیمان
ّ ة جشعھ لو تمعّ ن شدّ ـى الذي یأكل وال یشبع مــلإ ع. فانظر مثالً ــالواق ة األكل نا في لذ

ّ لوجدنا ّ ــة ولیست لـة وھمیّ ھا لذ ّ ـھا لة حقیقیة ألنذ ھا فإذا أفرطنا في ضدّ لــى ة تنقلب إذ
ّ ـاألكل أصبنا بعسر الھضم فل ر الھضم. كذلك ـلى ألم عسـا انقلبت إة األكل سرعان مذ

جسدنا جمال تناسق  والسمنة ألـــم ألنھا تفقدل أصبنا بالسمنة ــي األكــإذا ما أفرطنا ف
 أعضائھ وھكذا دوالیك.

ّ ـــ: لانورمــ ّ ـللي اــالمعرفة ھة ذ ھا دّ ـد ضــى نفسھا فیولــي ال تنقلب علــدة التة الوحیذ
 من أحشائھا.
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دة.ـــة، إنھما وجھان لحقیقة واحة ھي الحریّ ـالمعرف نّ : إال سلیمانـــ: ولھذا قاصونی  

ة وكلما إقتربنا من الجھالة ذا یعني أننا كلما إزددنا معرفة كلما إزددنا حریّ ـ: ھـانـلیلی
ّ العبودین ــكلما إقتربنا م ار ــن إحتكــل یمكـــ: ھأل سؤاالـــد أن أسا أریــن ھنـة ولكــ

دھا بتسویقھا؟ــر الوكاالت الحصریة بعض السلع وتنفرد وحــة كما تحتكــالمعرف  

ان ـة فاإلنسـن الدیموقراطیة والتوتالیتاریــا صدیقتي بیـــرق یــو الفـــذا ھــ: ھامــحس
ھ ــھ أو بشریحتـــا بشخصھ أو بحزبـالمعرفة وحصرھ عي إمتالكالدیموقراطي ال یدّ 

اإلجتماعیة بل یقول أنا أمتلك بعض المعرفة وأفتش عند اآلخرین عن البعص اآلخر 
رھم تحت واي. یجب أن أحي وقلبــولذلك یجب أن أنفتح على اآلخرین وأفتح لھم عقل

ّ مظل ً ــومسبق زةً ــجاھ ــاول أن أفـرض علیھم آراءً ل وال أحــن العقــة قوانیـ رك ــوأت ة
و الذي ــتاري فھالیا اإلنسان التوتــر الحوار. أماق تطوّ ـالحقیقة تولد أو تتوالد من سی

روق والعصیان والخیانة ـى جمیع الناس وإال نعتھم بالمـیحاول فرضھ عل یعتنق رأیاً 
ز ــائة غرــة تنمیل معھم طریقــارس علیھم الترھیب والترغیب أي یستعمــذ یمــوأخ
ّ ناء عقولھم أو مصادرتھا. إــلغع إلــوف والطمــالخ ده المكلف معرفة الحقیقة ــحھ وــ

على الجمیع. وفرضھا واقعاً   

ة ـــز الخوف والطمع والتبعیــن كالمكم جمیعا أن غرائــ: أحاول أن أستنتج مـاصونی
ّ جب دو تنیناً ـتنمى بأسالیب مصطنعة لتغ ّ رس الحریــیفت اراً ــ تھمھا. ولكنكم نسیتم ة ویلــ

. اً ــاه ذلك رعبــوت  یخیفھ لكفــن ھناك إال المـو لم یكــھ فلــاف بطبعـاإلنسان یخ أنّ 
ى ــھ األولــوھو یطمع بطبعھ كیف ال وھو یظن أن ھذه الحیاة المعطاة لھ ھي فرصت

ل ھ أیضا یحاوـنسان بطبعھ كما وأن اإلـــھ وإرضاء رغباتــرة إلشباع شھواتــواألخی
ّ مأن یفتش ع ن علیھ.ــي اآلخریدّ ـمن تع اً ــوى منھ لیحتمي بھ خوفــو أقــن ھـ  

 ــر لنا الحمایة؟و أقوى منا یوفّ ـلى من ھوء إن اللجإ :اـنال لمن ق: ولكن انورمـ
لى القوي الضعیف إ ءأثبتت أن العكس ھو ما یحصل. یلتجيفتجارب الحیاة الواقعیة 

لھ ویحوّ  ھ كلیاً ــھ إرادتـل لّ ــلقوي إحساسھ بضعفھ حتى یشھ اــي فیینمّ ف ،للحمایة طلباً 
م اء ویستغلھا بما یتالءـیشل لھا وال إرادة یقلبھا كیفما ــوة ال عقــى قطعة لحم رخــلإ

ّ مع مصالحھ وذلك بحج ود ــھ إال قیـع ال یعطیــي الواقــو فــة وھــھ الحمایــة إعطائــ
ّ ــھ ولــیتعبود ّ ة أنــر علیھا بحجّ ــھا الضعیف ویصبلتي یستمرئس اــة تعذیب النفذ ھا ــ
ام سالفة وقدره الذي كتب علیھ أن یعیشھ ــن آثــا ارتكب مـلم قّ ــاؤه الذي یستحــقض

 قبل أن یولد.
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ّ ل: ھذا یدحســام د ـة التكفیر عنھا بالتوبة والزھــذنب ومحاولحساس بالــدة اإلنا أن عقـ
ى أساس أنھا ــتھ علقیود عبودیّ  ع الذي یستمرىء جرّ ـدة الضعیف الخانـعق لیست إالّ 

ّ ال رضى ربــقدره الذي یجب أن یرضى بھ لین ھ عبر المؤسسات الدینیة اإلكلیریكیة ـ
ّ فینف ّ و مشكور كي ال ینفـدر وھـذ حینئذ القـ ّ ذ وھو ملعون مذموم ألنـ  ي كلّ ـذ فـھ سینفّ ــ

 الحاالت.

روا مصادرتھم ي خدعة إخترعھا األقویاء لیبرّ ـدر إذن ھــرة القضاء والقــ: فكانلیلیـ
ّ لحری ة الضعفاء؟ـ  

ن ــوا عــن تنازلــم الذیــ. الضعفاء ھدــة أحــ: ال أحد یستطیع أن یصادر حریّ سلیمان
ّ یرح ّ ولھم وشلـــل عقــر تعطیلھم لعمــاتھم عبـ إلراداتھم.   اً ــھم طوعـ  

ة ــس بالعبودیفمن یولد في بیت تمرّ  على الضعیف المسكین. ن قاسیاً ـــ: ال تكاصونیـ
 ً ً ـإجتماعی ویعیش أنظمة س منھج ل تكرّ سة العائلة أو المدرسة أو العمفي مؤسّ  سواءٌ  ة

ّ س بالحریرّ ـــھ أن یتمــة كیف تطلب منـالعبودی ة فیصارع وحوش التبعیة والخوف ـــ
ع؟ــوالطم  

ل ـن أجــل مــد أن یناضرــان الفــن اإلنســذا كالم صحیح فكیف نطلب مــ: ھامــحس
ّ حری ن ـم ھ جزءٌ ـإرادت ،مطلقاً  ي أسرة یعتبر فیھا األب نفسھ حاكماً ــو یعیش فــتھ وھـ

ى إذا ما ذھب ــحت .ن الكالم الذي كتب في اللوح المحفوظــم زءٌ ــإرادة هللا وكلمتھ ج
اذ ــاألستاذ بنفس المقاییس ألن ــلى سلطة األستطة األب إل من سلــلى المدرسة إنتقإ

ّ یلق  واستنتاجاً  ھ ال لیناقشھا بعقلھ ویمعن فیھا تحلیالً ــنھ المعلومات لیختزنھا في ذاكرتـ
 ة وكلّ ـذ ولو بالصدفة یعتبره األساتذة بدعـتلمی أي إستنتاج جدید یتوصل إلیھ أيّ  ألنّ 
م غضب المسؤول. و في جھنّ ــضالل ھ وكلّ  ة ضاللٌ ھرطق ة وكلّ ة ھرطقـبدع

ّ ه في إرضاء سیوق العمل یستقبل كسلعة عزّ ـى سـذھب الحتى إذا ما   د عملھ بالحقّ ــ
ن فانوس ــن الذین ھبطت علیھم النعمة مـالعمل م خصوصا إذا كان ربّ  ،لـأو الباط

◌ّ ــج أو دّ ــر السحري دونما كالبترودوال ّ ارتقاء.ر أو تطوّ  أو د  

 دـإنسان ببصمة ی لّ ـك تخصّ ة ــالطبیع ر الناس لم یلحظوا أنّ أكث : الغریب أنّ اـنورم
 متكامالً  دع كیاناً ــان أبـنساإل خرى وھذا یعني أنّ متمایزة عن میلیارات البصمات األ

 َّ ً  وعقالً  ھ جسداً ـة بھ الخاصّ لھ ذاتیت ،رهــن غیــع زاً ــمتمای مستقال ّ ن. إوعاطفة  ھ عالمٌ ــ
ن ـھ باآلخریــع فیــى مجتمع یتقاطــل، وإن كان ینتمـي إردــلھ خصوصیتھ كف متكاملٌ 
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أنا  .خرىره من أفراد المجتمعات األـى إنسانیة یتفاعل فیھا مع غیـلویتكامل معھم وإ
 ّ ره ــن غیــھ عــھ وأحاسیسھ وتجاربـبإرادتھ وعقل متمایزاً  فرداً  ر اإلنسان إالّ ال أتصو

ّ مات الصوتیــي النغن كما تلتقــھ یلتقي باآلخریمن األفراد ولكنّ  زة في النغم ـة المتمایــ
ّ لتشك .داً ـموحّ  واحداً  ل إیقاعاً ـ  

اه وإن كان لھذه ــي أنف أحاديّ  واحدٌ  و جوھرٌ ـھ أن اإلنسان ھـــا ال شك فی: ممّ سلیمان
د ـد الفردي والبعــد البیولوجي والبعــالبع كاآلتي: اـً ن تعدادھا نظریــیمك ادٌ ــا أبعــاألن

بین ھذه األبعاد والعاقل ھو الذي یوازن  .إللھيد اـد اإلنساني والبعــاإلجتماعي والبع
ّ حق قّ ـذي ح فیعطي لكلّ  ّ بعد أن یتضخ ھ دون أن یسمح أليّ ـ اد ــى حساب األبعــم علـ

ا أحسن ــ. وكلماساً ـوارتك اساً ـھ إنتكــان ثمنــع اإلنســل سیدفـدث خلـرى وإال حـخاأل
ّ ـاه كلمــاد أنـن أبعـة بیــان الموازنــاإلنس ون ـــا وأرتقت ألن قانـــذه األنــرت ھا تطو
ن الطبیعة.ـو أحد قوانیــاء ھــرتقر واإلالتطوّ   

ّ اك جوانب كثیرة ال أعرفھا في معنى الحریـي ما زلت أشعر أن ھنـ: ولكناـصونی ة.ــ  

ّ ا فھمھا فالحریــور لیسھل علینــط األمـا نبسّ ــ: دعینسلیمان د اإلنسان ـى صعیـــة علــ
ً ة قوانین العقل والطبیعة واإلمحاولة معرفي ــالفرد ھ ً نسجام مسلكیّ ا مع ھذه ا وعمالنیّ

 القوانین.

تي بالماء إشرح یا حلقي بغیر الماء لعالجت غصّ  و غصّ ـة لـى قصّ ــلا إــ: عدنامـحس
.م أمثلة وحاول أن تكون مقنعاً صدیقي وقدّ   

رھا ـة فظاھـا النظافــخذنإذا أ .ھ ومنطقیتھـي وضوحــف شافیاً  الً ــ: سأعطي مثسلیمان
ّ ة النفس والمجتمع أمــوباطنھا نظاف ،ةـد والبیئـة الجســنظاف  اً ــون نظیفــد فیكــا الجسـ

داء الثیاب ــب وإرتستحمام والتطیّ ـھ عبر اإلة بـبتطھیره من األدران واألوساخ العالق
وك ــلـد الســل بقواعــي تغزوه بسبب الجھــم التــن الجراثیــھ مــرة مع حمایتــالمطھّ 

 .ي لقوانین الطبیعةــو المنافــل والمشرب وممارسة الجنس واللھــي المأكـالصحیح ف
ّ أم ة ـي أوروبا لمعرفــزاب الخضر فـى مشاریع أحـة البیئة فیكفي اإلطالع علـا نظافـ

ي ھذا الصدد.ــشاردة وواردة ف كلّ   

ّ أن نجس ل المھمّ ــأن نعرف ب : لیس المھمّ اـنورم على أرض الواقع  الً ـد ما نعرفھ عمـ
روة ــر الثـــي تدمیــام وكلنا یساھم فــع قّ ــالمحافظة على الغابات ح فكلنا یعرف أنّ 

 تكان ا في عھد اإلنحطاط العثماني المستبدّ ــبالدن ى أنّ ــحت ة والغطاء العشبيّ ــالغابی
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ّ ثروتھا الحرجی ّ د اإلستقالل والعلم والنا نملكھ الیوم في عھــوق أضعاف مـــة تفــ ور ــ
ھ.ـواإلنفتاح مع جمیع مالحق  

 ا أصبحتـــات وجبالنــنفای مكبّ  أصبحت اــىء بحرنـــذا صحیح فشواطــ: ھاـصونی
ا ــار ومدننــدرة األمطـــة لنــة مالحــل أصبحت سبخــي الداخـقرعاء جرداء وأراض

ة.دن ملح وغبار ومیاه آسنــق مـوحقی ن حقّ ــأصبحت ع  

ة الجسد والبیئة واآلن نرید أن ــذة المنطق عن نظافـ: فھمنا شروحاتكم یا جھابروانم
 نسمع بدعكم عن نظافة النفس والمجتمع.

ّ ي الصـة النفس فــ: نظافسلیمان ّ ة ومحبـدق واإلستقامة والعفــ ة ـــا نظافة اآلخرین أمّ ـ
ّ شرائحھ الطبقی وازنــع تــراده وتطلعاتھم مــم مصالح أفــي تناغــي فــالمجتمع فھ ة ـ

ّ والدینی ّ نیة واألتــ ّ د موحــاع واحــة في إیقـ د ھو المصلحة العلیا للمجتمع والخیر العام ـ
 للجمیع.

ن ــوع مــو نـر ھــاء مقتنیات الغیـالكذب والطمع واشتھ نّ ول: إــد أن تقــ: تریانـلیلی
ذارة.ـالتلوث والق  

ھ وقلمھ ـن یكذب بلسانــم ن أنّ ــي ذلك أال تعلمیـف كٌّ ـدك شــل عنــوھ اً ــ: طبعسلیمان
ى حقوق ـدي علــز لنفسھ التعوّ ــن یجــم وأنّ  ونفاقاً  كذباً  دّ ــھ وعاطفتھ أشــیكون بعقل

ٌ  انٌ ــو إنسـھتھم وكراماتھم ان واغتصاب حریــاآلخری ّ لعملی یجب أن یخضع ملوث ة ـ
.ر إجتماعيّ ــحج  

ة ة على صعید اإلنسان الفرد فما ھو معنى الحریّ الحریّ  : إذا كان ھذا ھو معنىامـحس
؟اً إجتماعی اً على صعید اإلنسان كائن  

ي ـف ،راده في سعیھم وعملھمـم أفــذي یتناغــو المجتمع الــھ رّ ــ: المجتمع الحیمانسل
ر ـل جماعي یثمـأحالمھم وأمالھم في تطلعاتھم وتھویماتھم لیشكلوا مجتمعین لحن عق

ً جماع سعادةً  .یة  

دة ھي اإلنسانیة المؤلفة ــة السعیـاإلنسانیة الراقی نّ إ ولـإال أن نق اـً د باقیـ: لم یعانـلیلی
داع والسلوك تحت ـي اإلبــن مجتمعات متناغمة منسجمة في اإلنتاج واإلستھالك فــم

.والطبیعة الكلیة األمّ  ،األب ل الكليّ ــمظلة العق  



 

10 

 

ة ة الشوفینیّ ـات القومیــم النزعــجمالھا وھ ىــأخف يــة التــي الحقیقـــ: ھذه ھلیمانس
ر مفھوم شعب ــي تحتكـة التــة اإلستقاللیة والدینیــة اإلستبدادیة والعرقیــوالدكتاتوری

ّ ــهللا المخت ن.ــاالت وضالیــى حثـلن إــة اآلخریـــلار لنفسھا محو  

توازن وكلكم یحلم باإلنسان والي اإلنسجام ــم فلد التناغم وكلكم یتكــ: كلكم یریاـنورم
 اً ــة أصواتــت األربعان أال تسمعون من الجھـ. ولكيّ ــجوالمجتمع النموذ يّ ــالنموذج

واق ــى أســـلون إـاقــن یســود المستضعفیــة قیــم وصلصلــاتھـد وتأوھــن العبیــألنی
وم في ــی ن كلّ ــصبي یغتــاء اللواتـل النســون عویــاإلستغالل واإلستھالك أال تسمع

ّ ق العامــالحدائ ن ــن الذیــاء المظلومیــأال تسمعون بك ،ةــادع الشرف المغلقــة ومخــ
ّ ة والبطــن العدالــون عــیفتش ون ــأال تسمع، لـــعم ن فرصــون عــالین الذین یفتشـ

ً  م وصودرت إراداتھم فغدوا مسوخاً ـن إغتیلت عقولھــات مـظالم ؟بشریة  

ّ : الحریعـالجمی ّ ل والمسؤولیــة والعقـــ د.ــوم واحــي أقنــة أقانیم فــة ثالثــ  

أنا ،ر واإلرتقاءا مسؤول إذن أنا أسعى للتطوّ ــأن ،ا مسؤولـإذن أن رّ ــا حــ: أنــعالجمی
ّ ــأسعى للتط ّ ا أفتــر إذن أنو ّ ن المعرفة ألتحقــش عــ ّ ق بھا وتتحقـ ّ ا أتحقــأن ،يـق بـ ق ــ
ّ مدبأي  ن أنا أتناغم مع العقل الكليّ بالمعرفة إذ .دـــاألوح دهــھذا الوجود وسیّ رــ  


