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 ً◌ ً ً بكم كوكبة ّ والشعر والفلسفة.  صونیـا: أھال من المثقفین الموشحین باألدب والفـن
أنتم في ربــوع منتدى ھاجسھ األكبــر قدرة اإلنسان على تحقیـق إنسانیتھ. تتبایــن 

ً وبإلحاح. كیف یستطیع اإلنسان أن  اآلراء وتتشعب الوسائـل ویبقى السؤال مطروحا
ّـق إنسانیتھ؟  یحقـ

ًا ویاقوت، حســام: ھبونـي حدیقـة ورد ویاس ًا یشلح علـى األفق أرجوانـ مین، وغروبــ
ً یتلوى خصرھا المغناج وینھد ثدیاھا  ًا تسیل أنغامھ جداول دفء وحنان، وصبیّة ونایـ
، فاإلنسان ال  ً ً متوھجــة ، وأفكارا ً ً ملونــة حتى ینـاطحان السحـاب. وخذوا مني أشعارا

 یحقق إنسانیتھ إال بالخلق واإلبداع.

ً تستطیع أن تعقل ذاتھا سلیمان: ماھو ً عاقلة ٌ عاقلٌ، إنھ یملك نفسا یّة اإلنسان أنھ أنسان
دة، وخاصة العقل، ھــي التفكیـر ولھذا  ّ وتعقل سائر الموجودات وتعقل الكلیات المجر

 قال دیكارت أنا أفكر إذن أنــا موجود.

ّ اإلنسان الذي ال یفكــر إغترب عـن ذاتھ فھو في واد وذاتھ  نورمــا: معنى كالمك أن
 في واد آخر.

ً وتتحدى  ً ودالال ّل نفسي تلك الصبیّة الحسناء التي تتلوى غنجا فاتــــن: دعونــي أتخیـ
 السحاب بأنوثتھا الرافضة للقیود والحدود.

 ً ّة ًا إذا لم یكن ھناك  صونیا: إذا تخیلنا وجــود ھكذا صبیـ ّ حسناء فوجودھا یكـون عبثیـ
ٌّ یجسد أنوثتھا ٌ إبداعي ٌ یرسم رفضھا وتحدیھـا  رسام ّة علــى القمــاش أو شاعــر الحیــ

ً عــن تفاعلھ مع اآلخرین وتفاعل  وغنجھا وداللھا بالكلمات. وجــود الشـيء منعــزال
ً في  اآلخرین معھ یغدو وجوداً  حكم الالموجود. عبثیا  

ٌ فــان یحلم بالخلود، فخصر  فاتـن المتلوي حســام: اإلنسان بوعیــھ وال وعیــھ كائــن
ٌ فان إذا لم  ً ویزرع اإلغراء والنشوة حتى في قلب الحجر ھو خصر مھما كان مغناجا

ٌ بقصیدة تتحدى الفنــ للعقل  دٌ إنھا الكلمة في مجـد خلودھا ألنھا تجسُّ  اء.یجسده شاعــر
ّر شؤونھ بنـاءً على قوانین كل سبب فیھا یتبع  ّد ھذا الوجود ومنظمھ ومدبــ الكليّ سیــ

ببھ.س  
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ن ذاتــھ، نعم ـع اً مغترب اً سلیمان: تساءلت نورما إن كان اإلنسان الذي ال یفكــر إنسان
ٌ علینا أن نحلّ ألغازھا. كیف یغدو  ّھ غیر ذاتھ وھذه أحجیة ھــو مغتربٌ عن ذاتــھ، إنـ
اإلنسان غیر ذاتــھ؟ كیف یلغي اإلنسان ماھویتھ ككائن عاقل مفكر ویرضى أن یعود 

لحیوان األعجم الذي ال یھمھ إال جھازه الھضمي وجھازه التناسلي.إلى منزلة ا  

ّة األمــر بالمعروف والنھـي عــن حســام: عندما یُ  قط المقدّس علــى الدنیــوي بحجـ سّ
المنكر، تصادر المرجعیة التي تتولـى ذلك التسقیط عقـول الناس وتمنعھم من التفكیر 

. ّ اإلبداعيّ  الحر

م. بداع ضالالً صونیا: ویصبح كلّ إ ّ وكلّ ضالل فــي نــار جھن  

ً  اً فاتـــن: وتصبح المرأة أنثى والرجـل ذكـر ً واھتیاجا ً وشبقا وتغدو العالقة بینھما نھما
 .ً ً وحوارا ً ال یأخذه سؤاال ً إلى اإلغتصاب ألن من یستطیع أخذ الشيء إغتصابا وشوقا

 وعندھا یختفي اإلنسان من على مسرح الوجــود.

ٌ مفطورٌ على المالحظة والتجربة والتأمل وأخذ نورمـا: ا ٌ مفكر إلنسان بطبیعتھ كائــن
العبر فإذا امتنع عن التفكیر فألنھ یوجد قوى عاتیة غاشمة خارجیة قد أخذت بتالبیبھ 
ّ إسقاط المقدّس على الدنیوي ھو السبب المباشر  ومنعتھ عن التفكیــر. قـال حسام بأن

ة لنفسي إذا كان في مصادرة تفكیر الفرد. أنا  ّ ً فكـرت بھذه المسألة وقلت مــر شخصیا
ّ ـین فما مــن نجوى ثالثـة إال وھــل الوتهللا أقرب إلینا من حب و رابعھم فمعنى ھذا أن

ٌ فــي داخل ذواتنا وما علینا إال أن نقوم برحلة إلى أعماق أعماقنا إلى  المقدّس موجود
مرایا جواھر تلك النفوس منذ بدء التكوین  جواھر نفوسنا العاقلة ونقرأ ما انطبع على

 حتى نعرف حقائق إنسانیتنا ونتناغم مع ھذه الحقائق.

ّم  ٌّ إنتھـازيٌّ ضخـ ٌ إستنسابـي ّھ إسقاط س علــى الدنیـوي أنـ سلیمان: مشكلة إسقاط المقدّ
قضـایا الخطایـا الجنسیّة حتى جعل منھا البدایــة والنھایــة وأشاح بوجھھ عـن قضایا 

ً أ كثر جوھریـة كقضیتي الحریـة والعدالة. فبإسم الخطایا الجنسیة أعتبر اإلنسان مذنبا
حتــى یثبت العكـس " إنھ إبن الخطیئة " فالرجــل یشتھي كلّ نســاء الكــون ویخطط 
 ّ ّ حتى یثبت العكس، والمـرأة تنافــق وتحتال وتظھر غیـر ما تبطن وتبتز الغتصابھن

ـس. وإثبات العكس ھو حبس المرأة في بیتھا وبأزیـاء معیّنة وتغري حتــى یثبت العك
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ّ ذلك لیـس إال  ــة أنھا عورة. وتخویف الرجــل مــن أحاسیسھ ومشاعــره وكــأن بحجّ
 ً س یبقى دائما ّ المقدّ وسوسة الشیطان فــي صدره. رأیي الحاسم في ھذا الموضوع أن

ّة قدسیتــھ، ولكن إخفاء ً وفــي وھج شفافیـ روح المقدّس وإسقاطھ على الشؤون  مقدسا
ً بـال روح، مج د أوامــر ونواه وطقــوس وتكالیف. ھــالدنیویة جسدا ّ ل ـو الذي حــر ّ و

ّطة  س إلــى شبــھ شعـارات أیدیولوجیة ممضوغــة ومعلوكـة، والمرجعیة المسق ّ المقد
درة تستعمل تلك الشعارات ألغراضھا كیفما شاءت. وھذه األغـراض لیست إال مصا

ً ولم یعد ھناك  ّ إنجازه سابقا . فكلّ شيء قد تم ّ عقــول الناس ومنعھم مــن التفكیر الحر
مــن حاجة إلى أيّ تفكیــر. ولذلك اعتبــر التفكیــر بمثابــة ھرطقــة ومروق وعومل 

ٌ مارقوأصحاب  ن.الفكر على أساس أنھم ھراطقة  

س أوامر ونواه. فاألوا مر ھي طلب والنواھي ھي تحذیر، صونیا: ال یوجــد في المقدّ
والمقدّس حثنــا علــى النظر إلــى األمــور بعیـون بصائرنا وأخذ العبرة. وھل یعتبر 
ّر واستنتــج؟ وھــل ھذا إال التفكیر وعمل  ّل وفسـ ب وعلـ اإلنسان إال إذا الحظ وجــرّ

 العقل؟

ــر عــن رأیـي على طریقتي، أنا عندما أق ف على خشبة المسرح فاتـــن: دعوني أعبّ
 ّ ّ بتآلف أعضــاء جسـدي لتحقیــق ھدف واحــد ھــو إرضــاء آلھة الفن أرقص، أحس
وإدخال السعادة إلى قلوب المشاھدین. وكذلك عندما أغني أشعر بالحروف والكلمات 

ً تتصاعد مــن فمــ ، أشعر بأنني واللحن قــد توحدنا في كیان واحد  ي متناسقة ً متناغمة
ّ  غیر قابـل للثنائیة واإلزدواجیة، في ھذه اللحظة ھل تصدقون بماذا أشعر؟ أشعر بأن

ّ كل شـيء متناغم س، أشعر بأن ھــو شيءٌ مقدّس. أشعــر  اً متناسق اً الجمال ھــو المقدّ
ة من كیاني وأحس  بأنني أغني وأرقص أمام موجود غیر مرئيّ ولكني أحسھ بكل ذرّ

ّ بأن ما أقــوم بــھ ھ ــو مجــرد قرابین أضعھا أمام أقـدام ھذا الموجود بقدسیتھ وأحس
. ّ  المقدّس غیر المرئي

ً بالذات  ً متیمـا ّ أول مــن ابتــدع الرقص والغنــاء كان عاشقــا صونیا: أنــا ال أشكّ أن
ّ ما قــام بــھ مـن رقص وغناء كان بمثابة إبتھاالت وتسابیح لتلك الذات.  اإللھیة. وأن

ً إلى مزید من اإلستھالك أصبح كلّ ولكــن الیوم وفــي  عصر اإلستھالك الجائع دائما
ق في ترف الملذات.نیة ھدفھا كسب المال والجاه والعزعمل خلفیتھ شھوا  
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ّ الناس فـي ھذا الشرق العتیق تلفظ بعض الكلمات مثل  حســام: إنـي ألتعجب كیف أن
ة وغریزة وكأنھا كلمات تختزن اإلثم والعار أو كأنّ  ّ اإلنسان المستقیم یجب  شھوة ولذ

 ّ ه بھذه الكلمات إال مــن بــاب التعبیــر عــن السخط واإلحتقار. أال تعلمون أن ّ إال یتفو
الشھوة فضیلة ولیست رذیلة إذا استعملت من أجل الغایة التي وجدت لھا. أال تعلمون 

ٌ عــن إغتباط الكائـن بنفسھ ألنھ أنجز عملھ كما یجب أن ینجز ذلك  أن اللذة ھي تعبیر
 العمل؟

ٌ ومعیــاره تناغم عمــل الكائـن مع قوانین الطبیعة  سلیمان: ھــذا رأيٌ صحیحٌ ودقیــق
 وقوانین العقل.

ّ كلّ عمــل متناغم مــع قوانیــن العقــل وقوانین الطبیعة  صونیا: وھــل معنى ذلك أن
ً وكلّ عمــل متنــاقض مع تلك القوانیــن ھـ ً فاضال ٌ یولد األلـم یعتبــر عمال ـو خطیئــة

 والشعور بالخزي والعــار؟

ّ اإلنسان الكائ ل بالفطرة إذا لم یؤد وظیفة العقل ـن العاقــنورمـا: أفھم مـن كلّ ذلك أن
ً لقوانین العقل وقوانین  ّ وأخــذ القرار المسؤول یكـون مخالفا التي ھــي التفكیر الحــر

ً غیر فاضل ویرتكب الخطیئة وخطیئتھ جوھریّة ولیست  الطبیعة، وبالتالي یكون كائنا
 عرضیّة ألنھا تجعلھ یغترب عن ذاتھ أي تجعلھ یتنازل عن ماھویتھ كإنسان.

ّ أكبر خطیئة یمكن أن یرتكبھا اإلنسان ھو امتناعھ عن  حسـام: ما قالتھ نورما یدلّ أن
ّ ھذه الخطیئة ال یمكــن مقار ّ المسؤول. وأن نتھا بخطایــا التفكیر وأخذ القــرار الحــر

ّ اإلنسان إذا زنــى أو ســرق أو كذب ال یفقــد ماھویتھ كإنسان،  الوصایا العشـر. ألن
أمــا إذا امتنع عـن التفكیر لسبب أو آلخر فإنھ یفقد ماھویتھ اإلنسانیة. وھنا أعود إلى 
مسألة إسقاط المقدّس علــى الدنیوي. كیف أن المقدّس وضع الزنـى والسرقة وشھادة 

لزور فــي المراتب األولــى مـن الخطیئة وتجاھل خطیئة اإلمتناع عن التفكیر سواءً ا
ّ الزنــى والسرقـة وشھـادة الزور لیست  لسبب داخلي أو خارجي. لیس ھذا معنــاه أن
ّل اإلنسان  ً ألنھا تساھم فـي تخلخل وربما تحطیم العقد اإلجتماعي وتفشـ أخطاءً فادحة

ً علــى  اً جتماعیإ اً فــي اعتباره كائن ً إلــى العدالة ویسعى لتجسیدھا واقعــا یتــوق دائما
 األرض.
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ّ السبب األكبـر المتنــاع اإلنسان عـن  سلیمان: ولكنكم تجاھلتم حتــى ھــذه اللحظة أن
ب عــن ذاتــھ ھــو تخویفھ وترھیبھ مـن قبل أنظمة استبدادیة شمولیة  التفكیــر والتغرّ

ّ ما یقولھ الحاكم فیھا ھو تحتقر العقــل الفر ً بالعقـل الجمعيّ وتعتبر أن دي وتھیم عشقا
 التجسد الوحید للعقل الجمعي.

ّة یقولون للناس ال تفكروا  ّة الشمولیـ صونیا: معنى ذلك أن حكــام األنظمـة اإلستبدادیـ
ّر بالنیابة عنكم ألنكم ببساطة ال تعرفون ماذا تریدون بل نحن وحدنا نعرف  نحن نفكـ

كم ومـاذا ذ ّ ً ماذا یسعدكم وماذا یشقیكم وماذا ینفعكم وماذا یضر لك. وال تعرفون أیضا
ّكم نحن فقط نعرف ذلك. كم وماذا یذلـ ّ  یعز

 ، ٌ للعقل الجمعيّ ً فھذه خیانـة ّة ً فردیـ سلیمان: بــل یقولون لھم حذار أن تمتلكوا عقــوال
ً علــى مصلحة  الجماعة وكرامتھا، أن نعاقب وكل خیانــة نحــن مضطرون، حفاظــا

.ً ً وسحال ً وقتال  أصحابھا سجنا

ً غایتھا  ً فاضلة ً شریفة نورمـا: وبذلك یصبح السجن والتعذیب والقتــل والسحل أعماال
 خیر الجماعة وصیانة مصالحھا وكرامتھا من أيّ مكروه.

عقلھ  من ويّ في تجرید اإلنسانـصونیا: وتلتقي مصلحة حكام المقدّس مع حكـام الدنی
.  الفردي وتحویلھ إلى رقم في جدول حسابات العقل الجمعيّ

فاتـــن: أنــا ال أصدق ذلك... فا عندما خلـــق اإلنسان أعطــى كلّ فــرد بصمة یده 
د  ّ الخاصة بھ وبصمة عینھ الخاصة بھ وبصمة نفسھ الخاصة بھ. فكیف یمكن أن یجر

 اإلنسان من بصمة عقلــھ الفردي الخاصة بــھ؟

ّھ الشرق العتیـق یا صدیقتنا فاتن شرق الزوایا والتكایا والجواري والغلمان  حسـام: إنـ
ٌ حكمھ الممالیك والخصیان واألرنائوط والبین بین.  شرق

ّ التفكیر وحده ال  ّ دیكارت عندما قال أنا أفكر إذن أنا موجود نسي أن نورما: أعتقد أن
ّ دون تخویف أو ترھیب  أو حتــى یكفي إذا لم یقتــرن بالقدرة علــى اإلختیـ ار الحــر

ً لمسألة العقــل والتــي وحدھا تجعل  ً وأبدا ترغیب. إنھا مسألة الحریــة المرادفة دائما
 اإلنسان ھو ذاتھ ولیس ھو غیره.
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ّر بصوت عال مرتفع یصل إلـى كلّ اآلذان ھو أن  صونیا: أن نكــون قادرین أن نفكـ
یرنا.نكون نحن ذواتنا ولیس ذوات غ  

ً علـى أرض الواقع دون  فاتـــن: بــل أن نكــون قادرین علــى تجسید أفكارنــا أعماال
ضغوطات تمنعنا مــن ذلك وتكبتنا وتحولنـا إلــى أنــاس مزدوجین ظاھــرھم شــيءٌ 

 وباطنھم شيءٌ آخر.

مـن  سلیمان: القصة متشابكـة ومتداخلـة ویجب النظـر إلیھا مــن كلّ جوانبــھا ولیس
ٌ عاقل. أنا قادرٌ أن أختار دون ترھیب أو ترغیب  جانب واحـد. أنا أفكر یعني أنا كائن
ّ أمام  ً یعني أنا مسؤولٌ عن اختیاري الحر ّ ً حرا ٌّ وأنـا أختارُ اختیارا ٌ حر یعني أنــا كائن
نفسي وأمــام الطبیعة وأمــام المجتمع. وھنــا ترتبط الحریــة بالمسؤولیة والمسؤولیة 

ً ال تستقیم لمنطق العقل وال تراعي ب ً فاسدة ً مغلوطة الحقیقة فاإلنسان الذي یقـدم أفكارا
ا بشكلـھ  ً ّ قوانیــن الطبیعة وال تھتم بالعقــل اإلجتماعي. ھكذا إنسان یغدو إختیاره حــر
الخارجــي ویفتقـر إلــى الحریــة فــي مضمونھ وجوھــره. فالحریة الحقیقیة ھي في 

منطق العقــل وقوانین الطبیعة والقوانین اإلجتماعیة العادلة. التناغم مع  

ً وحــدة وصراع أضداد مــاذا نقــول لألضـداد التي  حسـام: ولكــن الحقیقة ھــي دائما
 تتصارع باستمرار داخل وحدة الحقیقة؟

ٌّ منطقــيٌّ ألن الحركة ھــي جوھـر ھذا الوجود والحركة ٌ عقالني  سلیمان: ھذا قانــون
 معناھا اإلمكانیة الدائمة للتطور.

ٌ وكلّ شــيء ھــو فــي حركــة دائمــة  ٌ وساكن ّ ال شــيء ثابت نورمـا: معنــى ذلك أن
ة.  ومستمرّ

ّ الثبات الذي یعطــي للشيء تماسك وجــوده ھــو في توازن  سلیمان: دعینا نقــول أن
 حركة صراع األضداد.

ّ الحقیقة  ً متحركـة وھــي تفتقــر إلـى صفة الثبــات.فاتــــن: أفھم من ذلك أن دائمــا  
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ّ الحقیقة ھي في فھم قوانین الحركة وفھم قوانین صراع  سلیمان: بل معنى ما أقول أن
ً. بل إني أقول أكثر من ذلك إذا انتظمت  األضداد وحصول التطــور إرتقاءً أو إنتكاسا

ننا أنھا سكون. الحركة تمظھرت بمظھر السكون وھي في جوھرھا متحركة فظ
ً. وھذا اإلنتظام  وھكذا تكــون حركة الحریــة إذا انتظمت بقوانین العقل ظنناھا سكونا
ھــو الذي یجعل حركــة الحریــة تنجب الطمأنینة والعدالة سواء داخـل نفس اإلنسان 
 الفرد فتستقیم العالقة بیــن العقـل والعاطفة والغریزة. أو في شرایین المجتمع فتستقیم
العالقــة بیــن الطبقات واإلتنیات والطوائف واألحزاب والعائالت تحت إطـار الخیر 

 العام للجمیع.

ّ اإلنسان عندما تصادر حریتــھ یفقد ماھویتھ  صونیا: كل ما فھمتھ مــن ھذا الكالم أن
كإنسان ویتغترب عن ذاتــھ ویغدو غیـره. تماما كما یحصل ذلك عندما یصادر عقـل 

یمنع من التفكیر والتعبیر.اإلنسان و  

حسـام: التوازن الجمیل فــي كالم صونیا ال یضارعھ إال التوازن الجذاب في تقاطیع 
ّ الجمال ھــو الحقیقة الوحیدة المطلقة والثابتة  ً بأن جسدھا. وھذا یجعلني أكثر إصرارا

ٌ یفتقر إلــى الثبوتیة.  في ھذا الوجود. وما عدا ذلك جمیعھ متحركٌ متغیر

ّ التوازن والتناغم الذي ھو الجمال بعینھ. ھو نو ً بأن رما: بل ھذا یجعلنا أكثر إصرارا
ً الحقیقة بعینھا والعدالة بعینھا. بل ھـو األلوھة األبدیة في مالمستھا للموجودات  أیضا

 الزمنیة. 

ٌّ بالفطرة ماھویتھ المعاشرة، فھو ال ٌ إجتماعي ّ اإلنسان كائن  فاتــن: لقد تغافلتم عــن أن
یستطیع أن یرى ذاتھ إال على مرایا اآلخرین. قد أكون أعلمكم جمیعا بھذا الموضوع 
ألنھ یدخل في صلب عملي. عندما یبتلیني هللا بمشاھدین ومستمعین متخشبي األذواق 
ٌ في بالط  إنتفخ غرورھم بانتفاخ أرصدتھم فــي البنـوك. ینظرون إلـيّ وكأنني جاریة

ً عندھا ّ أو بالباطــل. فــي ھكـذا  سلطان أقصى أمنیــة ّدھا بالحــق أن تنــال رضى سیـ
أحوال أشعر بتخشب أعضاء جسدي وبأنني لم أعد ذلك السھم النورانيّ المنطلق إلى 
 ً ً تماما األعلى. بل أشعر بثقــل أردافي یشدني إلـى األسفل وأشعر وكأنني أقف عاریة

 أمام قطیع من النخاسین.
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 ٌ َّ المعاشرة بین األفراد والجماعات ال تستقیم في مجتمع حسـام: ھذا شعورٌ صادق ألن
العالقــة فیھ بیــن مؤسسة الدولــة واألفــراد والجماعات ال تقــوم علــى مبـادئ الثقة 
واإلحترام والسعي المشترك لتحقیق الخیــر العــام. بــل ھـي عالقة ترغیب وترھیب 

والنفاق والباطنیة.أساسھا الكذب واإلرتیاب والشك والھواجس   

ّ العالقــة بیــن مؤسسـة الدولــة واألفــراد  ً ونقــول أن صونیا: لنكــن أكثــر وضوحــا
والجماعات إذا لم تقـم على قوانین نبتت من قاعدة المجتمع بواسطة ممثلیھ النخبویین 

ّ والخیر والج ٌ استلھمت الحق ٌ عادلة مال وتخدم الحقیقیین، وأعتقد الجمیع بأنھا قوانیــن
ّ  الخیــر العــام والتطــور واإلرتقـاء وإطاعتھا سعادةٌ  للجمیع ألن عقـل الجماعة الحر

المسؤول ھــو الــذي صاغھا دون خلفیات أو ضغوطات. عنــد ذلك یكــون الخــوف 
والقھــر ھــو القانــون المتحكم بسلوكیــة النـاس والذي ال یفـرز إال الكـذب والمنافقة 

ــد.والحق  

سلیمان: وعندھــا تصبح أخالق الناس أخالق عبید كما قال نیتشھ ولیس أخالق أسیاد 
ّ والباطـل، بیــن الظلم والعدالة، بین  أحرار وأخالق العبید ال یھمھا التمییز بیـن الحق
، بین المصلحة العامـة والمصلحة الخاصة. بل كلّ ما یھمھا ھو إرضاء  الخیر والشرّ

عقدھا النفسیة.أسیادھا وإرضاء   

حسـام: وفـي ھكذا أجواء یعود الخوف لیعطل عمل العقل فیعود اإلنسان لیغترب عن 
 ذاتھ ویغدو غیر ذاتھ.

ً مع  ّ المعاشرة جوھر نجاحھ ھو الصدق. فاإلنسان یجب أن یكون صادقا صونیا: فــن
ّ كر امتھ نفسھ ومع اآلخرین. الصدق وحــده ھــو الذي یجعل اإلنسان الفـرد یشعر أن

جــزءٌ مــن كرامة مجتمعھ، وسعادتھ جــزءٌ من سعادة مجتمعھ، وأنھ بقدر ما یحافظ 
علــى سالمة المجتمع ویسعى إلــى تطویره بقـدر ما یحافظ على سالمة ذاتھ ویسعى 

 إلى تطویرھا.

ً ھي معاشرة األحرار الشجعان  ً إجتماعیا س اإلنسان كائنا سلیمان: المعاشرة التـي تكرّ
العقــالء الذین إذا فكـروا یفكرون بأصوات عالیــة مرتفعـة. وإذا تصرفوا یتصرفون 
تحت وھج الشمس وسطوعھا ال فــي ظـالم األقبیــة والكــوالیس. ھــؤالء النــاس ال 
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لكـذب ولیــد الخــوف واإلرتھــان. وال یعرفــون المنافقــة ألن یعرفــون الكذب ألن ا
ظاھرھم ھــو نفسھ باطنھم، وال یعرفــون األنانیــة ألنھم یدركون أن الكلّ في الواحد 
والواحد في الكلّ. ھــؤالء الناس یعشقون الحریــة ولذلك ھــم حریصون علـى حریة 

ّ الحیــاة ل یست شھوات وشبھات وعقد نفسیة بل ھي شفافیة اآلخرین. لقــد عرفــوا أن
ٌ علىــاس عرفـــوعطاء وعفة ومعزة. ھؤالء الن ّ هللا متربع قلوبھم أقرب  عرش وا أن

ً. لیسوا مقلدیــن وال ـالیھم من حبل الوری ً وإبداعــا متصنمین وال د فتشبھوا با خلقــا
عبون.ن یمارسون أعمالھم بفرح كأطفال یلعالكي صوف إنھم مبدعو  

ً ونستبشر الخیر. ً ونشاطا  صونیا: فلنمارس أعمالنا بفرح كأطفال یلعبون نفیض مرحا

ً في  ً جمیال ً الفرح الطاھــر الشفاف الذي یقع موقعا حسـام: الفـرح الجماعيّ ھــو دائما
. أنا أكــره الفرح الفرديّ الذي یمارس وراء األبـواب المغلقة ذلك لیس  ّ عیــون الرب

ً إنھ م .فرحا ً ة ًعابرة ّ د لذ جرّ  

فاتـــن: الفــرق واضحٌ بیــن الفــرح واللذة، أنـا أعرف من ینظر لي بفرح وأنا أغني 
 وأرقص ومن ینظر لي بلذة شھوانیة تشبھ اإلفتراس.

ّ المسؤول الجماعيّ تبنــى الحضارات التي تستحق أن  سلیمان: بالفرح العاقــل الحــر
 تعیش تحت شمس الحقیقــة.

   

  

 

كمال یوسف سري الدین   
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