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نّــالمتواضعّالذيّاستطاعّأنٌّجمعّعًّّ دببّبكمّفًّهذاّالصالونّاألأرحّ ـــا:صونٌ

أنّلٌسّّانّ ــفكؤنهّفًّهذاّالزمنّالرديءّبرهّرّمنفعة،ىّؼٌؼٌرّمصلحةّوٌإالؾّعل
ٌ را ّّبّوٌسعىّسعٌا ّعّالمنفعةّوحدهاٌّرؼــنسانّولٌسّبدافاّاإلبالخبزّوحدهٌّحٌ .خ  

وتقولّّطّالوقارّرفٌقا ّكنتّأسؤلّنفسًّهلٌّلٌقّبالمرأةّالجمٌلةّأنّتتؤبّ ّدائما ّــــام:حس
دّالعقلّأمّاألجدرّبهاّــهٌّوزنتــهّقوانٌنّالمنطقّوأحكمتّصنعّبلهجةّرصٌنةّكالما ّ

وأنّّه،علــىّطرٌدتــازيّذانّكانقضاضّالؽعلىّاألّن حةّتنقضّ هّبكلماتّمجأنّتتفوّ 
نّكلماتهاّكًّتؽويّاألخرٌ ـــةّداءّالرؼبــلنّا ّــمنجذبّا ّـلٌهاّمفتوننّفٌؽدوّالناظرّإـتلو 

ّالّالمرأةّالجمٌلةّالتًّاز،ــًّبإٌجـرأٌ.كؤنهّمسحورّ ّمنخبال ّّـا ّوالسامعّكلماتهاّمندهش
رّبداعّوربماّعلىّالتعهّ ىّاإلمشاعرهمّوعقولهمّعلّنّبجمالهاّوتستفزّ ـويّاألخرٌـتؽ

لّالترابّأفضلّمنهاّوأشرؾ.ـانهاّحفنةّترابّبطالق.ـىّاإلعلـّامرأةّ ّلٌست  
ــرّبماءّلّالقمـــاٌّفعـزرّكمـوجّدّ ــحاسٌسًّبمكّأتحرّ ّة،ـتعجبنًّكلمةّؼواٌــــى:لٌل

نــكّالمحٌطات. هّـتحكمّتافها ّّكانّمخلوقا ّّعندماّأؼوتّآدم.ّاءّعظٌمةّ ـاّحوّ مّكانتّأم 
دّفاكتسبّحرٌتــرّوتمــستؽوىّرفضّاألوامويّفاــؼدماّأ ّــالضرورةّوعن هّوؼداّـر 

ا .انسان  
منّهللاّبرفضهّألوامره.ّرّقربا ّـاّوأكثــ  ّاّوعقالنٌــ  ّخالقٌلّلنقلّؼداّأــبسلٌمان:  

هّفًّـوفهمتّربطبداعّعلىّاإلّذيٌّستفزّ ـامّبالجمالّالــفهمتّماذاّقصدّحسا:ــــرٌت
رّالشعراءّـأكثّوأعرؾّأنّ ّأعرؾّحسامّجٌدا ّّفؤناّر،ه بداعّوالتعنّاإلــأعماقّنفسهّبٌ

ّاداعّوانتكسوتّعنهمّعرائسّاألبزورّ مّإرهمّنتسامحّمعهمّفًّبعضّتعهّ ذاّلهّإـأمثال
ّاإلًّّالّأفهمّأبدا ّولكنّىّأعقابهمّخائبٌن.عل ــرّنسانّبرفضهّألوامصدٌقنـاّسلٌمانّأن 

منه.ّكثرّقربا ّأهللّأصبحّأ  
ٌّ ّبالضرورةّلمٌّكنٌّملكّعقال ّّوما ّانّمحكــنسعندماّكانّاإلسلٌمان: زّبهّبٌنّالحقٌّم
وأظنكّتعرفٌنّّه.والقبحّولذلكّلمٌّكنٌّختارّعملوالجمالّّرّوالشرّ ــلّوالخٌــوالباط

القلّلٌسّإــالعقّأنّ  انّــذاّكانّاألنسـهّولــوّخلقــلّهـختٌارّالفعإختٌار.درةّعلىّاإلالّ 
ةّالخلقّهّشاركّأهللّفًّعملٌــاّاختارّأفعالوعندمّهللّمملوكا ّّالمحكومّبالضرورةّعبدا ّ

بعظمته.ّحساسا ّرّإــلماهٌتهّوأكثّرّفهما ّـــبداعّفؤصبحّبهذهّالمشاركةّأكثواإل  
عّماّتناقضّوتقرٌبّماّعلىّجمّهٌّملكّقدرةّ ـ ّقناّسلٌمانّأنالؽرٌبّفًّصدٌصونٌـــا:

ّاألنسانّعندماّرفضّاألوامــفهّــد.تباع ةّؼداّـاستجابّللؽواٌةّوــلهٌرّاإلـوٌّقولّأن 
ٌ دا ّّوعقالنٌا ّّأخالقٌا ّ ظّبهذهّالمقولة؟اعّ ري،ّماّرأيّالوــفلٌتّشعّ،اّمسإوال ّحر ّ ّوس  
ّالترؼٌبًّّالمشاعرّوالؽــٌحاكّخطابٌا ّّرا ّــاظٌّمتلكونّفكالوعّ سلٌمان:  ً رائزّباسلوب
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ٌّ ّوالترهٌب، ة؟ٌّ ةّالتًّتعتمدّالبراهٌنّالمنطقفماّعالقةّهإالءّبالحقائقّالٌقٌن  
رّـز.ّفالمشاعــالؽرائرّومــنّقٌمــةّالمشاعــّالّأسمحّبالحطّ ّاــ،ّأنمهال ّّمهال ّحســـام:
سةّ ًّّأشٌاءّ ــنّالطبٌعةّهــزّاألصلٌةّالتًّتحاكًّقوانٌــوالؽرائ قّــوتمتلكّالحقائّمقد 

لّــقعألٌسّالــنّالطبٌعة.برأًٌّهًّنفسهاّقوانٌهّــلّوبدٌهٌاتــنّالعقـقوانٌّالٌقٌنٌةّألنّ 
 ًّ امّالضرورة؟ــمّالطبٌعةّوجعلهاّتتحركّبؤحكوّالذيّنظـ ّــهّالكل  

نّــةّوقوانٌـــالطبٌعٌّنــالقوانًٌّّأنّ ــععّأنٌّدّ ـستطٌدٌّـالّأحّ،ــحّ صحٌّكالمّ سلٌمان:
بتهاّنفوسّنسانٌةّتزٌفتّبفعلّؼرائزّمصنّ اإلّالطبٌعةّولكنّ .ادــ ًّّتضـلّفــالعق عةّرك 
ًّـوبالتالّــزّأصلٌة.ةّوكؤنهاّؼرائـلّوألصقتهاّبالطبٌعةّالبشرٌاــرّاألجٌــرةّعبـشرٌ
ًّ ةّإنّبحاجـنّاآلنح ًّ وإّلىّعملٌاتّنقدّذات ٌ زّبٌنّالؽرائزّالطبٌعٌةّّجتماع واسعةّلنم

زّالمصن عة.ــوالؽرائ  
مّأمثلةّعـكّأنّتقـعلٌّـعّأصبعً.ىّأضــًّوأقتنعّحتــاّمثلّتوماّالّأعأنلٌلـــى: نّــد 
ة.زّالمصن عةّالدخٌلــبٌعٌةّوالؽرائالطّالؽرائز  
ةّالجنسٌةــلةّوأقربهاّإـنّاألمثلـمّرّ ـًّجعبتًّكثٌــفسلٌمان: ة ّــنهاّلإ،ّىّالمتناولّاللذ  ّذ 
ّاإلّوالّشكّ ّطبٌعٌةّ  ٌّ ــدهّبٌـنسانّوحولكن  ذلّــةّاستعملهاّباسلوبّمبتــنّالكائناتّالح

ةّ فجعلّمنهاّل اّــواعّالحٌواناتّرأٌنــعّأنـراقبناّجمٌّذاإًّّأكثرّجوانبها.ـفّمصن عةّ ّــذ 
ةّفــذهّاللــأفرادهاٌّمارسونّه ًّــًّفــةّهــنّطبٌعٌـًّمواسمّمعٌنةّمندفعٌنّبقوانٌـذ 

وّالنشوءّــعّالموجوداتّبؤكملهاّوهـحكمّالضرورةّمنّأجلّهدؾّتحرصّعلٌهّطبائ
ةّالجنسٌةىّالخلودّوتـلوعًّإًّوبالـلمخلوقاتّالفانٌةّتسعىّبوعوالتولٌد.ّفا ّكونّاللذ 

ـةّودّالكائناتّالفردٌــخلّوعّطالماّأنّ ــودّالنــلىّالتولدّوالنشوءّبؽٌةّخلتلجّمنهّإّا ّببا
ةّالبحتـًّكلّاألوقاتّوبقصدّاللــدهٌّمارسّاللذةّالجنسٌةّفــنسانّوحمستحٌل.ّاإل ةّـذ 
ٌّ ّدّوالنشوءّ"بلٌّمارسهاّأحٌانا ّـنّعملٌةّالتولٌــالمفصولةّع ةّلٌسّبهدؾّكحركةّعبث

نّــهٌّخالؾّقوانٌــرونّأنــوكماّتّرادتهّواختٌاره،ٌخلـقّفعلهّبملءّإهّــ ًّءّ".ّألنـش
صرارّومعرفةّوٌختلقّالذرائعّلتسمٌةّاألشٌاءّبؽٌرّأسمائها.ـقّإنّسابـالطبٌعةّع  
لؽاٌةّالتولٌدّوالخلودّالنوعًّلنكنّممارسةّالجنسّإترٌدناّأنّنمتنعّعحســـام: ونّـالّ 
انّـــرهبّفسهّلمٌّجروءّأنٌّنطقّبهكذاّحكم.قرقوشّنّمعّقوانٌنّالطبٌعة؟ّمنسجمٌن

لىّهكذاّاجتهادّفًّالكبتّوالتزم ت.رونّالوسطىّلمٌّصلّعقلهمّالمرٌضّإالق  
ّا.ـاّورعاٌتنـقّاهتمامنـبجسدكّأوّبنفسكّوتستحّمرٌضّ ّأنتّبالّشكّ ّان،ـــى:سلٌملٌل

اشرّخارجّالزواجّبٌنّالرجلّمنّالتعّنّفًّهذهّاألٌامٌّجٌزونّالكثٌروٌحتىّاألصول
سمهّالمفاخذة.دّفًّالتعاشرّإــجدٌّنّ ــًّأحدهمّعنّفــلقدّأخبرنّالمرأة.و  

انّــلّوعندماّكانّاالنسولّأنهّفًّاألصنًّأقإّأهلل.ّواتقواّاسلٌمان:أٌهاّالناسّأرعوو
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ٌّ ـنّالكائنــرهّمــكؽٌ جنسّحسبّارسّالـٌمّا ّـبالضرورةّكانّحتمّا ّــةّمحكومــاتّالح
ٌّ ــالقان نّــولكّـدّوالنشوء.ًّمواسمّمعٌنةّبؽٌةّالتولـ ّـةّأيّفــونّالطبٌعًّللكائناتّالح
ارّأفعالهّبعقلهّالذيّاكتسبهّــرورةّوأصبحٌّختــمّالضــنّحكـنسانّعندماّخرجّعاإل

ةّالجنسٌةّكماٌّحلو ّه.لهّوٌضعّالذرائعّالتًّتحلوّلّبعدّطولّمعاناةّؼداٌّمارسّاللذ 
نّـرّمــًّالشًءّاآلخـبقّاّال.ـحتمّانٌنّالطبٌعة،عّقوــمّوّبعملهّهذاّمنسجمّ ــهلّـــه

لّــالجوابّبرأًٌّأنّقوانٌنّالعقّالسإالّهلّقوانٌنّالطبٌعةّهًّنفسهاّقوانٌنّالعقل؟
عّالتره بّـــًّالمتواضــنّالطبٌعةّولذلكّبرأٌــىّتمظهراتهاّالّتناقضّقوانٌـًّأنقــف

ٌّ ّنّالطبٌعة،لقوانٌّمخالؾّ ًّّ الكل ناّوكلماّاقتربّأٌضا،ّةّوالعبثٌةّمخالفةّ والممارسةّاآلل
عتدالّاقتربناّمنّالحقٌقةّالعادلة.منّاإل  
ًّاورّفــةّمخصصةّللتحـذهّاللٌلـجلستناّهّاّالسٌداتّوالسادةّأنّ ـتذكرواّأٌهـــا:صونٌ

ة؟وــةّالدعــلّنسٌتمّماذاّكتبّعلىّبطاقــهبماهٌتهّوتمظهراته.ّموضوعّالحبّ   
داعّـــبإلذيٌّؽويّاآلخرٌنّوٌستفزهمّعلىّاـالّالنّالجمــاّتحدثتّعــعندمام:ــــحس

ًّ ىّالتعه ــلّعلـــوالتجاوزّب .الحبّ للتحدثّعنّّحسنا ّّءّتمهٌدا ّرّكنتّأه  
نّــىّوتناضلّمـًّتسعــنّالمخلوقاتّالفانٌةّالتـوأناّبدوريّعندماّتحدثتّعسلٌمان:

ًّ ــولّعلدّوالنشوءّللحصــ ّلّالتولــأج ًّــفّرةّالحبّ ــكنتّأستلهمّفكّىّالخلودّالنوع
 بعضّجوانبها.

لّترٌدونّـهاتّتجعلناّنحصلّعلىّنتٌجة.ًّمقدمــوارٌّنتظمّفــلنجعلّالحفصونٌـــا:
ٌّ عّدّمنكمّخطابا ّــدمّكلّواحــأنٌّق اذنّفلنبدأّبلٌلى.ّوتمظهراتـه؟ّةّالحبّ ـنّماه  
ًّــًّأنّنراقبّفـوهّريّ ــناهاّبسببّتكوٌنناّالفككتسبادةّإــىّعـلقدّدرجناّعلـــى:لٌل

ًّ ـمّاإلاّنوعهــاتّمشتركةٌّحققونّبهــاألفرادّماّلدٌهمّمنّصف اّالخصائصّّ.نسان أم 
ًّةّفـأراقبّحٌاتًّالداخلٌّاّشخصٌا ّــأنّ.لّكائنّفهذاّماّلمّنهتمّبهّأبدا ّةّفًّكــ ّالفردٌ
قّـٌخضعهاّلمنطلّلــلّقدّتدخــلعقلّأنٌّكونّاـأراقبّتحركاتهاّقبّدّصٌرورتها.تفرّ 

ةّــًّحركةّطبٌعٌةّكماّحركــوالبؽضّبالنسبةّلّعلٌهّالحبّ ّاءّ ـوبنّ.لمٌّكنّفٌهاّسابقا ّ
اّــالّاسؤلهدّالناس.ىّأحلـًّّمعلنةّانجذابهاّإًّكٌانــاّفــتصرخّالخالٌّـزر.والجّالمدّ 
ةّلّهًّالبذلـهّاره،لّأعجبكّوقـهّةّهذاّالرجل؟وّ لّأعجبتكّفتــهّـاّسببّانجذابك؟م

زّعلىّالطرٌقةّالتًّـتركٌّةــًّحالـــنشاطًٌّكونّفّالٌّهمنًّألنّ ّلّهذاــكّالجمٌلة،
لّبعملٌةّانصهارّـًّالتواصــنتهوقــدٌّّنّقربّوكثب،اّمعهّوأختبرهّعسؤتواصلّبه

د.ــنّجدٌــًّمــرٌّبعدنــدّتنتهًّبتنافــأوّق  
صّـودّالّبخصائـرديّكموجــودّالفـــوجمالكّتهتمٌنّبـــأفهمّمنّكالمكّأنا:ـــصونٌ

ًّتقاسّــوالتّةّللموجوداتــاتّالسابقــنّبالماهٌـكماّأظنكّالّتإمنٌّــوعّوالجنس.الن
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نّخاللّصٌرورةّمعاناةّـلّتوجدّالموجوداتّثمّتفرزّماهٌاتهاّمـعلٌهاّبّالموجودات
 وجودها.

نّمقوالتّوـفاهٌمناٌّجبّأالّتكومّدّأوال ّــنحنّنوجّهّبالضبط.ــذاّماّأردتــهــــى:لٌل
ؾّونعانــبّا.ىّتصرفاتنــعلّا ّــاّوتنسحبّالحقــعقولنٌّملإونّبهاّزةّ ــجاه ًّلّنتصر 

ةّــدّالرؼبـ ّهّإنجذاباٌّولــببداٌتّانّالحبّ ـذاّكفإّاّعانٌناه.ونستلهمّمفاهٌمناّمنّخاللّم
نّألًّّ ـعدوانّ،مّ ظالّ،ٌرّ ًّشرـبرأٌّلحبّ للتملكّوالتفردّبهذاّالتملكّفاّمحاولةّ ّوبنهاٌته
لّأنّــشًء.ّبّكّأيّ ـ ّكهّكماٌّتملـ ّرّلٌسّأنٌّتملــآخّنسانا ّقٌّحـاولّأنٌّتملـ كّإـالعاش
هّــودهّبواسطةّذاتــًّوجــأيّبعبارةّأخرىّأنٌّلؽّــه،كّعقلـ ّهّأيٌّتملــكّحرٌتـ ٌّتمل
ٌّ ـ ّنإّل،ــهّالعقهذاّالشًءّالٌّصدقّـه.بواسطةّعاشقّدوّالمعشوقّموجودا ّـلٌؽ ــةّهّعمل

ّوتحوٌلهّإــانّحــنسمصادرةّإرادةّإ هّـامّبعملٌةّخصًّلعقلــوكّوالقٌـدّمملـىّعبــلر 
ّقاسٌةّ ٌّستحقّعقوبةّ ّنسانّ ًّإدّبرأٌـالٌّوجّ.لّ ــىّظـلــهّوتحوٌلهّإرادتوإ
ًّ وإ بّهذهّاللعبةّلّعبرّالتارٌخّلعــوالرجّه.نّالعاشقّالمولــرّمــأكثّصالحٌة 

هّــبحجةّأنّلّ ـىّظــلصادرّروحهاّوعقلهاّوإرادتهاّوحولهاّإّالمرأة،القاسٌةّمعّ
ًّفًًّّأٌهاّالسادةّأنهًّخطابــدعونّ.ــا ّاّفراقــقّلهــعلٌهاّوالٌّطٌــارٌحبهاّوٌؽ

ًّّأسواقّالنخاسة.وبٌعّاإلنسانّفـّاّعصورّالعبودٌةـنّبقاٌــالحبّمّبكلمتٌن.ّالحبّ 
ةّالمبنٌةّعلىّالتجاذبّلمحاربتهّولندعّالصداقّاّونجمعّجهودناــلّقوانــ ّدعوناّنكت

ةّـًّاألذواقّواألحاسٌسّوالؽاٌاتّوأنظمــورّقواسمّمشتركةّفـةّظهــالمتبادلّنتٌج
الحب.ّمحلّ ّلّ ــرّتحــلّوالتفكٌـالعٌشّوالعم  

ّأخاؾّأنّأصحوٌّوما ّّ،قـًّالقلــًّأفكارهمٌّسببونّلـونّفــنٌّؽالــلذٌاّ:كلّ صونٌـــا
زٌاءٌّقلّلناّعلمّالفٌّألمّلطروحاتهمّالسابقة.ّكسّتماما ّجانبّاآلخرّالمعافؤراهمّفًّال

نّـنّالمؽالٌــرٌٌنقالبّالثونّإـدائماّأخشىّمّةّفعلّتساوٌهّفًّالقوة.ـلّردّ لكلّفعّبؤنّ 
ٌّ ّكثٌرةّ ٌّنّوتارٌخناّالحدٌثّأعطىّأمثلةّ لىّأصولٌٌنّمتطرفإ اّـررّلناّمخاوفنــتبّةّ ـح

الم.ـــًّالكــاّفـــنّدورّرٌتاآلّــعّخطاباتنا.لنتاب  
الّبالمطلقّــىّالجمــلنسانٌــةّإروحّاإلـوقّالــوّشــًّالمتواضعّهـبرأٌّالحبّ ـــا:رٌت

ًّ نّإــلىّكائأنظرّإّبالتخصٌص.ًّّ نسانالّاإلوالجم ًّحفلةّأوّــأكونّقدّالتقٌتهّفّنسان
نّالبشرةّالبٌضاءّوـــنسجامّلًّأعضاءّجسمه،ّإــريّالتآلؾّفــدوةّفٌلفتّنظــًّنــف

عّالٌدٌنّـودّوالعٌنٌنّالسوداوٌنّأصابــسةّبقلٌلّمنّالسمرةّمعّلونّالشعرّاألالمشرب
لّـــقّالمائـنّالعرٌضٌنّوالعنــوالكتفٌّويّ ــدّالمفتولّالقــةّوالرقٌقةّمعّالساعـالطوٌل

لّنّجمامّا ًّّأرىّفٌهّقبسًّهذاّالجسدّكؤنّ ــأقولّلنفسًّبوركّالجمالّفّلىّالطول.إ
ّراؾّالحدٌث.هّأطتسنحّلمجاذبتّاّأقتربّمنّالرجلّألنتهزّفرصةّ عندهّة،أأللوه
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ّا ّـوّحتمـكؤعضاءّجسدهّفهّمتآلفةّ ّلّمتناؼمةّ ـارّهذاّالرجــذاّكانتّأفكولّلنفسًّإــأق
لّلصفاتّــهّبــالشًءّلذاتّادةّلٌسّحبّ ــالحبّبرأًٌّأٌهاّالسّ.بالحبّ ّــرّ جدٌّلّ ــرج
ًّهذاّـأناّأحبّالجمالّفّـه.ًّذهنناّوالتًّنلمحّبعضّأثارهاّفٌـفّةودــالّالموجـالجم
ًّ ــًّهــالجمالّفّلّذاتهّوأحبّ ـلّولٌسّالرجــالرج رّــولٌسّالمنظّذاّالمنظرّالطبٌع

 ًّ الكائناتّالجمٌلةّتمظهراتّهللّّأظنّ ّةّ مورّفًّرأسًّفمرّ هّوهناّتختلطّاألذاتّالطبٌع
الكائناتّالجمٌلةّاستطاعتّأنّّنّ ـةّأظومرّ ّفٌها،ّهّفٌهاّوأعبدهحبّ ودّفؤــًّهذاّالوجــف

بتهاّألنهاّبمنّأهللّفؤحّا ّــرّقربــدتّأكثــةّالمتناقضةّفؽـقّمنّمادةّتكوٌنهاّالبشعـتنعت
.ا ّــأكثرّقرب  

ّمعٌنةّ ّمنّأصحابًّنزورّأرزّالباروكّلفتتّأرزة ّّا ّفًّالصٌؾّالماضًّكنتّورهط
ّشعرتّفجؤةّ ّــنّتلكّاألؼصان،لمسافاتّبٌدادّأؼصانهاّوانسجامّاـنظريّبتناسقّامت

ةًّّّ ــراعقّالشجرةّبذوّ ــنّالعاطفةّفرأٌتّنفسًّأطــبفٌضّم وأشبعهـاّقبــالتّحــار 
ًّتترقرقّبدموعّتكادّتضًء.ّضحكّأصحابًّمنًّوأخذواٌّإلفونّالطرائؾّوعٌون

نّأناّاآلاّــعّبؤحاسٌسًّالجمٌلةّوهــنّالجمٌـعّكنتّمشؽولةّ ّم،والنكاتّولكنًّلمّأهت
ّادةّأنّ ـًّأعتقدّأٌهاّالسـنإّـً.رّتلكّاللحظاتّأشعرّبؤحاسٌسّنبٌلةّتجتاحنعندماّأتذكّ 

سّأحاسٌسّنبٌلّالحبّ  ٌخلقّروحّّالحبّ ّة.ادىءّنبٌلــاةّبمبــةّونعٌشّالحٌــٌجعلناّنح 
ان.ــىّفرســلةّإــالفروسٌةّوبحاج  

الشًءّالّّض.ّهذهّتإمنّبؤنّ نقٌّاّأنهاّولٌلىّعلىّطرفًــنّكالمّرٌتــأفهمّمسلٌمان:
ودّـــوتلكّبوجبعضهاّفٌــه،ّّجمالّالمطلقّالتًٌّحلّ لّبماهٌةّالـهّبـبذاتّال ّـٌكونّجمٌ
نّجمالهّأوّقٌمهّثّالشًءّأوال ّ ًّتقلباتّالصٌرورة.ــرّمعاناةّوجودهّفـعبـمّتكو   

لمٌّخلقنًّانّألنّأهللّـرّوصرٌؾّاألسنـ ّوّالتحســـاّهــهّأنــلشًءّالذيّفهمت:اامـــحس
نّتسريّفٌهماّـشجرةّأرزّمتناسقةّاألؼصانّلتضمنًّرٌتاّبذراعٌهاّالبٌضاوٌنّاللتٌ

هّـــاّتقولــدّمــنّتجــاّلــدريّوعندهـــىّصــذّوتمسحّبوجههاّعلــبعضّحمرةّالنبٌ
نّشهدّالرضاب.ــرّقطرةّمـباعتصارّشفتٌهاّواستحالبهماّأخّوال ّـألنًّسؤكونّمشؽ  

أاّتهلوسونّفكالــلّالشرقٌونّدائمأنتمّالرجالٌلـــى: ىّـحتّاثّأحالم.ؽضمكمّلٌسّإالّ 
ّالحشاشٌنّوالمهلوسٌنّنوعّعةّ اّأرىّوأسمعّمقتنـمنّكثرةّمًّّبتّ ــننإ ّوعّ ـنّن،اـبؤن 

ًّ ــألّأسّدي.ّونّهلوسّبنّوالهروٌٌنّوٌـٌحششّبالكوكاٌٌ ّوعٌّحششّبالفكرّالؽٌب
ًّعمرهاّفًّهذاّالشرقّآالؾّـلقمعّالتدّالكبتّواــوٌهلوسّبؤمانّوأحالمّتفرزهاّعق

 األعوام.
ٌ بّ ّرّ ــنّحسامّشاعــولكــا:رٌت علىّالجبٌنّّوقبلةّ ّناعمةّ ًّّضمةّ ـٌستحقّمنّومبدعّ ّط

لىّعطؾّورعاٌة.ٌحتاجونّإّفالشعراءّكاألطفالّدائما ّ  
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دّلقًّّمحاورتنا.فّا ّمنّالنبٌذّقبلّاإلنطالقّقدمّدا ّمزٌّبّلكمنّأنّأسكأترٌدوــا:صونٌ
ًّـوأظننّر،السكنفسهّفًّورطةّّعّأحدّ ــدالّوالٌّوقـعتـدءّأنّنشربّباذّالبــتفقناّمنا

عتدال.المزٌدّمنّاإلّالـدلّلٌسّإالعّنّ ولّإــسمعتّسلٌمانٌّق  
رةّــكّقرائحّالرجالّكالخمالّشًءٌّحرّ ّلىّكؤسّأخرى،ةّإعّأنناّبحاجــالواقــام:حس

.ةّأنوثتهنّ ــوؼواٌّةّأحادٌثهنّ ــالّبلباقــًٌّستؤنسّالرجــتوالسٌداتّالجمٌالتّاللوا  
ٌ ؤّللحدٌثّفؤنتّاآلّذهـنّهـكّمـــدعصونٌــا: هاتّوته نّالمعنًّبالكالم.التر   
ًّ للفٌلسوؾّالٌونانّا ّــةّكالمرّ ــقرأتّمحســــام: ّنّ إّدٌموقرٌطسٌّقولّفٌهّبماّمعناه،ّـ

اتّتسبحّفّالكونّمإلؾّ  اتّــتتجاذبّهّنّالفراغ،ــرّالّمتناهّمــًّبحــمنّذر  ذهّالذر 
اتّوالكواكدّالمجــ ّوتتآلؾّفتول رّفٌنهدمّماّترك بّــبّوالمجموعاتّالشمسٌةّوتتنافـر 

اتّمنّجدٌّوٌنهارّماّكانّقائما ّ أستنتجّّرّفراؼهاّألالّمتناهً.ىّبحـلدّإـــوتعودّالذر 
اذبّــتجتّبالحبّ ّ.وبؽضّخّحبّ ـوّتارٌــخّالموجوداتّهـــتارٌّذاّالكالمّأنّ ــنّهـــم

أٌهاّّالحبّ ّلبؽضّتتنافرّوتتفككّفٌكونّالعدم.وباّآلؾّفٌكونّالوجود،الموجوداتّوتت
وّالذيٌّجعلّـهّقّسلٌمان،ـةّالصدٌــذاّتكلمناّبلؽإّودّأوــمّهذاّالوجـ ّوّمنظــالسادةّه

ل.ّّّـــبالفعّممكنّالوجودّموجودا ّ  
ـ كنتّأتوقا:ـــرٌت مــنّالجمٌعّإعّسماعّالفلسفةّمـ رجلّاّـاٌّــأنتّتخدعنّنّحسام،ــالّ 
ًّ وعاّلهّمنّعرائسّالجنّ ٌّوحىّناّبؤنكّشاعرّ ًّالٌتوح ثمّتكشؾّّهراتّالعالمّالسفل
ٌّ أنتّمشب عّبالفكرّالفلسفًّكماّاإلفؤذاًّّّ ـهكّالحقٌقنّوجـع اء.ّـةّبالمسفنجةّالمرم

!ّمخادعّ ّلّ ـــرج  
ًّــٌبنّرا ّــمّشاعٌنّبحسالّكنتّتحلمـهّحباطّنتٌجةّذلك،كّتشعرٌنّباإلـ ّكؤنصونٌــا:

الثٌابّّعلىّصهوةّجوادهّاألبٌضّالبسا ّّمعقولّوأنهّسٌؤتًٌّوما ّّمملكتهّفًّعالمّالال ّ
 ٌّ ٌّ ــرّطلــةّباسمّالثؽاألرجوان لىّبالدّالواقّواقّكّوراءهّوٌطٌرّبكّإــاٌّردفــقّالمح

اللذاتّّرّالرؼباتّوتثمرــتزهّقّأشجارّ ــحٌثّالبٌوتّمؽاورّزم ردّوٌاقوتّوالحدائ
 المحمومة؟

ٌّ ــــا:رٌت اّـمّــجّاألتهامات.مّبكرابٌـنّبجلدهـنّتعذٌبّاآلخرٌـتستمرئٌّةّ الّتكونًّساد
عاشقةّجم ةّمضٌئةّةّأوّابتسامـ ًّّكلمةّملونــهٌّتمظهرّفــالّمطلقّكلماّرأٌتــأناّاالّ 

ختلجّقلبًّونبضّبعنؾ.إ  
ًّ ةّوعملتمّسكاكٌنكمّفًّلحموضعتمونًّعلىّالمشرحــام:حس لًّّاولمّتسمحوًّّالح

واّطقوسّالنقدّالتًّتحلوّـاّمارسـوبعدهّدعونًّأكملّكالمًّأوال ّّحتىّباألعتراض.
 لكم.
ناءّقدّنضحّبماّفٌه.وإنّكانّاإللّـلّتفضّ ـتفضّ ـــا:رٌت  
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ـ ـذاّكانّالواحإّاّوللجمٌع.ـللسٌدةّرٌتّإاال ّــهّسدّأنّأوجّ ـأرٌـام:حس ّا ّـاٌّملكّجسمدّمنـ
؟ال ّــعاقّا ّنسانانّإـذاّكإّــنّالدخولّالٌـه،مّعنصرّفاسدّولّأنٌّمنعّأيّ أالٌّحاّسلٌما ّ  
ًّ ــهّطبعا ّـــا:رٌت فمنّمن اّّـالرّالسعادةّوكذلكّتثمرّالجمــفالصحةّتثمّذاّالشًءّبدٌه

 ٌرؼبّفًّتدمٌرّجسدهّوسعادتهّوجماله.
وّالجسدّالسلٌمّهماّّولكنّلنسؤلّأنفسناّهذاّالسإال،ّ،ماــاقّتــىّاتفــنّعلــنحـام:حس

؟منسجمةّ ّلٌسّهوّالجسدّالذيّجمٌعّأعضائهّمتآلفةّوتعملّمتناؼمةّ أوّح،الصحٌ  
.ًّ ــبدٌهّذاّكالمّ ــهـــا:رٌت  
رّــالّوبالعكسّالتنافــداءّالعملٌّثمرّالصحةّوالسعادةّوالجمًّأمّفـذنّالتناؼإـام:حس
ّالتناؼمّوالقبح.والتعاسةّّرّ داءّالعملٌّثمرّالمرضّوالشًّأــنّاألعضاءّفــبٌ وبماّأن 

ٌكونّةّتعمـلّاألعضاءّعلىّأساسها،ـعلىّقوانٌنّطبٌعٌةّعادلةّوعاقلّهوّالعملّبناءّ 
ًّ اإل محاكاةّقوانٌنّالطبٌعةّوالعقلّتثمرّالسعادةّوالخٌرّوالجمال.ّنّ أّستنتاجّالطبٌع  

ارودّولمّمّتكتشؾّالبــفؤنتّلّــل،دّأشارّالٌهّسلٌمانّمنّقبــوقًّّ ــهذاّطبٌعصونٌــا:
بجدٌد.ّتؤت  
ّصحةّالنفسّهًّتماما ّــًّأكمـولكنّدعونّصحٌح،ّــام:كالمّ حس ةّكصحّلّوأقولّبؤن 

ًّّعلٌهاّنفسا ّـادّبالتسللّلنبقـفسّعّأيّ ــظّعلٌهاّونمنــذاّملكناهاٌّجبّأنّنحافالجسدّإ
.وعادلةّ ّجمٌلةّ ّسعٌدةّ   

التوفٌقّبٌنّنّـفكٌؾٌّمكّرة ّــمتنافّاتّ ــةّورؼبادّ ــمتضّسّطبائعّ ـولكنّفًّالنف:ــىلٌل
؟ّهاّجمٌعا ّهذهّالمتضاداتّوإرضاإ  

رّالمستلهمّمنّــًّدورّالشعــةٌّؤتــًّالجمٌلــاّسٌدتـاٌّـذاّمعلؾّالفرسّوهنـهـام:حس
العظٌم.ّالحبّ   
دّأنّتقوله.ــلّماّترٌــقّاـ ّهٌدّأثرتّفضولناّولهفتناّــلقــا:ونٌص  
رّالّــرّوتحدٌدّماهٌتهّفإنًّكشاعـرٌؾّالشعًّتعـمهماّتفلسؾّالمتفلسفونّفـــام:حس
كلماتّلهاّإــمّالشعــأفه ًّ ّاعّ ــٌقرّإالّ  ـىّأحاسٌسهاّعلّرّ ـبالنفسّوتؤثٌّلهّعلوقّ ّموسٌق

ىّـالموسٌقىّأٌهاّالسادةّهًّالنخاعّالشوكًّللشعرّوكماّتعلمونّالموسٌقّومشاعرها.
نؽماتّموسٌقٌةّمنّنسقّواحدّنّـانّبٌـًّأؼلبّاألحٌــٌقاعّالٌّكونّفواإلّاعّ ـٌقًّإه

اّـــكلهّرةّ ــكلهاّلتتآلؾّأوّقصٌّةّ ـونّالنؽماتّالموسٌقٌةّطوٌلــدّكؤنّتكــوصنؾّواح
ةّوأخرىّقصٌرةّوبعضهاّحادةّلهاّـنّنؽماتّطوٌلــبٌّا ّــونّؼالبــلتتآلؾ.ّفالتآلؾٌّك

بّلهاّصوتّأجنحةّالفراشّوانسٌاّةّ ـوبعضهاّخافتّ،خامعلىّالرّ ّالذهبصوتّرنٌنّ
وّالذيٌّوفقّبٌنّـرّالملهمّهـالشاعّعلىّجسدّأمٌرةّبحسنهاّوداللها.ًّّ وبّالمخملـالث

ّاسّ ــرأّشعرهّأنــوٌقّ.ا ّــمتآلفّا ّــٌقاعةّلٌجعــلّمنهاّإتضادّ ةّوأحاسٌسّمنؽماتّمتضادّ 
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وٌصبحـونّتحتّمظلـ ةّّ،فـتًّأحاسٌسهمّجمٌعــا ّرحّــونّبطبائعهمّفٌختلجّالفمتضادّ 
ةّفـرّالملهمٌّساهمّبقــمّأنّالشاعــذاّقلتّلكصدقونًّإّ.رّمتآلفٌنالشع ّحدـ ًّّبناءّمتو 

ًّ إ ةّــرّالسٌاســجوهّنّ واّلهمّإــالسٌاسةّهذاّالكالمّوقولّالـسمعواّرجأّناجح.ّجتماع
متنافراتّالنّـاتّوٌإالؾّبٌتضادّ منّالــقّبٌــ ّدّالذيّالٌّعرؾّكٌؾٌّوفــفالقائّرّ ــشع

.الّقائدا ّّةكشّ األجدرّبهّأنٌّكونّتاجرّ  
اّــرّرٌتـتذمّ ّنّ كّدعونًّأعب رّعنّأحاسٌسًّوأقولّإودّولذلرّهـذاّالوجــالشعرّجوه
عّرعشةّشفتٌهاّالناضجتٌنّبهذاّنّعٌنٌهاّالناعستٌنّوٌتناؼمّمـلمعةّقلقّمّالذيٌّطلّ 

ىّــلإّلّقلٌال ّــقّالمائــالرقًٌّّ ــقّالعاجــوادّوهذاّالعنــلىّالسإّلّقلٌال ّـحمرارّالمائاإل
هّــنٌاّإلهًّإّاتّمجن حة.ـباّوٌزبـدّرؼبًّخصاهدّالذيٌّرؼــولّوهذاّالصدرّالنـالط
ّدة ّـنهاّقصٌإّل،ـقالعّنسهّوأةّالحٌاةّفٌدمّالجاذبّبرعشٌقاعّقصٌدةّكلماتهاّاللحمّوالإ

ّالّلكمّإنّ ــمنّقّــة.ةّوالخارجٌــالداخلٌحواسناّبموسٌقاهاًّّشاّفتنتـــدحّبهاّرٌتـترن
نّلحقٌقةّواحدة.لٌساّوجهٌّوالحبّ ّالشعر  
ًّ ــاّنتوقــ ّكنلٌلــى: ّأنّ ّالّشكّ ًّّمنّحسـام،ــهٌّؤتــذاّبانّفإـنّسلٌممّعّالتنظٌرّالفلسف
ًّكٌؾّاستطعتّأنّـاّصدٌقــولكنٌّّىّقدمٌه.ــىّرأسهّولٌسّعلــانٌّمشًّعلــالزم
نّـًّالتآلؾّبٌــوّفــرّهـالشعّنّ قلتّإّا؟ـ ـ رجّحٌـوتخًّّ ــمّالسفلـبّالعاللّسرادٌــتدخ

ًّّالمتواصلةّأنّ تًّذلكّألنهّحسبّمعرفـفّمّالطبّ ــرّبعلــالمتضاداتّوربطتّالشع
الحارّوالباردّّـع،لؾّبٌنّمتضاداتّالطبائرّمنّالتآــرهّلٌسّأكثـًّجوهـفّعلمّالطبّ 

ةّـفٌثمرّتوازنهاّصحّعــذهّالطبائــوازنّفٌهاّهــةّتتــابسّوصنعّمعادلـوالرطبّوالٌ
مّــوازنّوالتناؼـالّالترّلٌسّإــالشعّاّبهذهّالفكرةّاإلبداعٌةّبؤنّ ـ  ّتنًّحقوفاجؤّوعافٌة،

ًّّأعلمّأنّ ـولكنّ.ـادة ّمتضًّّأصلهاّمتنافرة ّـًّفـةّوأحاسٌسّهـنّأصواتّموسٌقٌــبٌ
لىّحالةّالنظامّوالتآلؾّلّاألمورّمنّحالةّالفوضىّوالتضاربّإـةّالعقلّهًّنقـوظٌف

نّبثقافتناّـونحر؟ــرّالشعــلّجوهــلّأوّالعقـرّالعقـرّجوهـكّالشعفهلّجعلتّبتنظٌر
عقلّوقوانٌنهّةّلهّبمنطقّالـبالشعورّوالّعالقّوطّ ــرّمربــالشعّالكالسٌكٌةّتعلمناّبؤنّ 
ًّأعطٌتهاّللعقلّـأعطٌتهّنفسّالمهماتّالتّوعندماّعرفتّالحبّ ّالصارمةّوبدٌهٌاته.

ّكّحقا ّـأنّ ّ.وتنظٌمّماّكانّمتضادا ّّـا ّاّكانّمشوشوتنسٌقّمّاّكانّمتباعدا ّـأيّتقرٌبّم
ّنّلسانك.تقولهٌّخرجّمنّقلبكّالّمامّمعّانًّأشكّبؤنّماّـٌاّحسّرائعّ ّشًءّ 

نّدّوبؤنكّأنتّاآلنّبعٌـحفظتهّمنذّزمّدّكالما ّكّتردّ ـتصورتّلبعضّاللحظاتّوكؤن
 الّتدريّمعناه.

ٌّ ّةّ رّ ــاّمـكنّ ــام:حس ًّ ــخمرةّعلىّوقعّؼناّالفًّجلسةّأنسّتداعبناّحم ّاءّدافىءّمخمل
لكلماتّوأرداؾّرّاــنّبدورناّنداعبّخواصــونحّةّ ــوىّمؽانجــةّتتلــدودّراقصــوق
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رمهماّالشعراءّاسّالّأحتـننّالــلٌقولّصنفانّمّوقؾٌّومهاّرجلّ ّة.ـ ّالعباراتّالملون
بّالحضّن.وـوالمتنبئ رةّــبفضلّالخمةّولكنناّــ ّبعدوانٌّردّ ـــورّوكادّالبعضٌّــوتعج 
ذاّكانّوإّ،ناّهاتّإشرحّلناٌّاّصاحراسّؼضبناّوقلناّكلـ ّالّالمإنسّلجمناّأفــوالجم
رّصفــوّجلستناّبكالمــكّدــاكّألنكّحاولتّأنّتكـجّنبذنـىّالحجــلرّإــكٌّفتقــشرح

ّر.ــةّواالحسـاسّبالنصإهاّالثقـضحكّالرجلّوأخذٌّتكلمّوبلهجةّملّاإلستفزازي.
ــلّأهللّردّصلةّوصلّبٌنّعقــواّمجــذاّماّكاننّوالشعراءّإــلّللمتنبئٌـأيّفضـــال:ق

بؤنّنستبطنهّفًّّـه.اسّبمدىّمعاناتناّلــةّالشًءّتقــاّأعرؾّأنّقٌمــأنّوأذانّالبشر.
ّدهـ ّجاتّقلوبناّوعقولناّثمّنولاّوننمٌهّبخلـهّبؤحاسٌسناّوأحالمنـاّونؽذٌـأعماقّوجدانن

ًّ ــأماّأنٌّؤتّعاناة.فًّألمّالتجربةّوفٌضّالم أوّعروسًّّّالشًءّبواسطةّملكّنوران
لهماّّاّأعتبرهّإهانةّ ــذاّمــرّوٌبلؽانّبدورهما،ّفهــوالشاعّءةّفٌتبلػّالمتنبًـنارٌّنّ ـج
ةّالموقؾّـوقالتّبلهجةّالممازحةّلتكسرّحّراقٌةّ ّعا.ّفًّهذهّاللحظةّقامتّسٌدة ٌّجم د 
ٌ ةّالتًّــوأنّرّ ـكّشاعـاّصاحّأنـرضٌّــتفىّسابقّبهجتها،ّإــلدّاألجواءّإــوتعٌ اّالجن

ّأالّترضىّبؤنّتكونّمجردّوسٌط؟ّـً،توحًّلكّبؽرٌبّالمعانًّوشواردّالقواف
ول:أٌهاّاألصدقاءّهوٌّقوأحنىّرأسهّوّثمّصمتّفجؤةّ ّطوٌلةّ ّوضحكّالرجلّضحكةّ 

ّجوهريّالّزّة،منكمّلهذهّالفجاجةّوالرعونّإنًّأعتذرّالكرام، ّرا ّـوهالّجالظاهرّأن 
الحضارةّوأجلسّفًّمجالسها.ّزيّ ــبّوإنّكنتّأتزٌا ّّبدوٌا ّ  
قهاّــةّتلفـ ّنّنفسكّبؤقاصٌصّكاذبــعّعــتعرؾّكٌؾّتدافّــر،أٌهاّالخبٌثّالماكــى:لٌل

ىّحقٌقتكّكًّالّــكّعلـدّعرفتـاّقـــونّصدٌقتًّرٌتــعسىّأنّتكّوتمثٌالتّمزورة.
ه.ــلٌالّإــٌجذبّعش اقّالجمّجمٌال ّّرا ّاّمنهاّأنكّتملكّفكـ  ّتقعّفًّأحابٌلكّظن  

منٌّنجذبٌّندم.ّأنّ ّاهّوالّأظنّ ـ ّكجمالّمحٌّلّ ـامّجمٌـولكنّكالمّحســــا:رٌت  
ىّتناقضاتّــاللعبّعلوّقّالكالمــىّالمماحكةّوتزوٌــعلّدرةّ ــهٌّملكّّقـولكنصونٌا:
كّالجمٌعّوالّأحدٌّعرؾّحقٌقةّمشـجّالسٌرّ ـهّتماماّكمهـمعانٌ اعره.ركٌّضح   

مّــلّفهذاٌّعنـرّوجمٌــلّخٌـنّعمــةّلألخرٌـانّالبهجـنسمّاإلدّ ــأنٌّقسلٌمان: ًّأنهّقد 
ٌّ ّاّأتمثلّحسامّرجال ّــماٌّملكّوأنّرّ ــركّلنفسهّشــاٌّملكّوتــرّمــلألخرٌنّخٌ ّــرا ّخ

ّنّسعادةّالجماعة.مّهّالفردٌةّجزءا ّـخرٌنّألنهٌّعتبرّسعادتإسعادّاآلٌحرصّعلىّ
علىّكرامتهمّألنهٌّعتبرّوبنفسّّا ّـنٌّحرصّأٌضخرٌــىّسعادةّاآلرصّعلنٌّحــوم

مهاّاالّ ــمنّكرامةّاألخرٌن.ّوهّكرامتهّجزءّ ّالوتٌرةّأنّ  ذهّاألشٌاءّالٌّستطٌعّأنٌّقد 
لّــًّنصابهاّفًّإطارّأحكامّالعقـًّوضعّاألشٌاءّفـةّهــالعدالٌّفهمّأنّ ّعادلّ ّلّ ــرج

 وصٌرورةّالزمن.
ىٌّقٌنّتامّفًٌّقظةّــألنكمّعلّأوّمظلوما ّّا ّــالّتنصرونّأخاكمّظالمــلرجأنتمّاــى:لٌل
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رهاّـقٌمّعمّاءّستلؽًنّالنسبٌنكمّوبٌبؤتجاهّحربّجنسٌةّّمّسائرونّحتما ّوعٌكمّبؤنك
ةّالصراع.ــ ّدةّتفرزهاّجدلٌـرىّجدٌــمّأخـآالؾّالسنواتّلتستبدلهاّبقٌ  

القتلّوالقتالّمهنتكمّوعلٌناّنحنّالؽنجّهذهّالقٌمّالجدٌدةّأنٌّصبحًّّـأخاؾّفم:اــحس
الذٌول.ّرّ ــوالداللّوج  

ًّهًّمنّإنتاجّعبقرٌتكمّـهّالحروبّالتــتزولّفٌّلّعلٌكّأنّتتوقعّعصرا ّــبلٌلـــى:
زولّالمفاهٌمّالشوفٌنٌةّـــوتًّــالبطرٌركًّــهّالكاثولٌكــزولّفٌهاّالزواجّبمفهومـوٌ

 والقومٌةّلألوطانّوالشعوب.
ىّــرّالٌّتقاطعونّعلـالبشّألنّ ّا ّـقّحاكمـوالمنطّدا ّـلّسٌــسٌؽدوّالعقّدهاــعنسلٌمان:

علىّمنطقّالعقًّاألحاسٌسّواألذواقّوالعاداــاختالفهمّف ّوعندهاّــل.تّوالفنونّإالّ 
امّأوّــرّالعــالخٌّوّحبّ ــلّهـالعقّرىّفنقولّمثال ّـنستطٌعّأنّنسمًّالعقلّبؤسماءّأخ

واإلعتدالّالعادل.ّالتوازنّوّحبّ ــالعقلّه  
؟ّوّأهللّونعبدهّجمٌعا ّـلّهــالعقّـــولّعندئــذلماذاّالّنقصونٌــا:  
ّ ّرّالوحٌد.ـهّالبكــلّبمنزلةّإبنــلّوإنّكانّالعقــنّالعقــأهللّبرأًٌّأسمىّمسلٌمان: أما

ًّــفّا ّــاّجمٌعـأهللٌّشاركّالعقلّفًّصفةّالوجودّبلٌّشاركنّسببّذلكّعنديّفهوّأنّ 
نّأهللٌّخالؾّـولكّذاّأردناّالتدقٌق.ــرّالماهويّإجوهذاّالــلّفًّهـلصفةّأوّلنقذهّاــه

رّــالٌّتؽٌّلّللتحدٌدّوسرمديّ ــؼٌرّقابّهّمنزه ّــنــلّإاّفٌهمّالعقــالموجوداتّبمجمٌعّ
العقلّهوّبهاءّّـاء.رّواإلرتقدّوالتطوّ ـ ّبتؽٌرّصٌرورةّالزمانّوالمكانّوالنشوءّوالتول

.أهللّولٌسّأهلل  
وهذاٌّكفً.ّودّ ــدّفؤهللّموجــذاّالتعقٌــلّهــولماذاّكصونٌــا:  
والموجودّانّوأهللّالٌّدخلّلّضمنّالزمانّوالمكـودٌّدخـًّفالوجـاّسٌدتـالٌّسلٌمان:
هّـوّمنــًّمكانّوتخلــدّفــوالموجودٌّوجّدد،ــّالٌّحدّوهللاــرٌّحدّ رّأوّصؽــمهماّكب

ّنّالطبٌعةّوهللاــنهّبقٌةّاألزمنةّوهوٌّخضعّلقوانٌانّوتخلوّمـًّزمـةّاألمكنةّوفـبقٌ
لّتحتّاألسماءّـالٌّدخّزه ّــهّمنــنّولكنودوـنّموجــكماّنحّودّ ـفاهللّموجّكذلك.لٌسّ

هّالعقولّواألوهامّوإنّكانّنورّــانّوالّتحٌطّبـانّوالمكـرورةّالزمـوالصفاتّوصٌ
 ًّ ة.ــاّعقولناّالجزئٌــدائمّاإلشراقّعلىّمراٌّعقلهّالكل  
ولقدّتكلمّّنّبصددّالتكلمّفقطّعنّالحبّ ـنحّتعبثونّبمنهجٌةّالمحاورة.دائماّصونٌــا:

ىّورٌتاّوحسامّواآلنّدوركّأٌهاّالصدٌقّسلٌمان.ـلٌلّمنّىّاآلنّكلـحت  
ــنّاّنحتاجّالٌهّمـــتدفعناّباتجاهّمّجسدٌةّ ّنفسٌةّ ّةّ ــطاقّاّنتصورّالحبّ ــدعونسلٌمان:
ــرّىّشًءّنفتقــلــةّإاّالمدرحٌــنرىّنحنّجمٌعناّنشعرّبحٌاتــارةّأخـأوّبعبّالجمال.

لّــهّرّعلٌهّبالضبط.ـنّنعثـشًءّالّندريّأٌّــدّعنا،شًءّنعلمهّقرٌبّمناّبعٌّلٌه،إ
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ًّّمحسوساتّالطبٌعةّالخارجٌة،لّأنفسناّأمّنراهّمتمظهراّفــهّداخــعندأّبالتفتٌشّنب
ةّــنّجهــةّمــوّسمةّالمخلوقاتّالفانٌــلدائمّهرّاــذاّالشعورّبالفقــهّدّأنّ ــًّأعتقــإن

نّجهةّــرّواإلرتقاءّباستمرارّالحركةّالدائمةّموّ ــهّالتطــنّكانتّطبٌعتــورّمــوشع
 أخرى.
ّالحبّ ّنّ إّ.ّقلتّأوال ّرأٌا ّّا ّورّببعضها.ّفن دّلناّآراءكّرأٌـالّتخلطّاألمّرجاءّ ــا:صونٌ

 حركةّباتجاهّالجمال.
ّدا ّــالّتنقطعّأبّهّحركةّالنفسّالمستمرةّباتجاهّالجمال.ّإنهاّحركةّ ــنبلّقلتّإسلٌمان:

اهّسعادتهّـنّأنٌّسعىّباتجةّاإلنساــؼاٌّهّالمتتابعةّألنّ ــرّحٌواتــوترافقّاألنسانّعب
الّالذيّـوّالجمـنّوماّهـهناّقدّتسؤلٌّـالّهماّإمتالكّالجمال،والسعادةّوالكمّوكماله،

ـنّنّمــكولّإالّصعبّ ــذاّالسـىّهــةّعلــواإلجابّدّفٌه.عىّدائماّإلمتالكهّأوللخلونس
ألنٌّّجبّأنٌّكونّبسٌطا ّّونّجمٌال ّــالشًءّلكًٌّكّواء.الممكنّتسلٌــطّبعضّاألض
ّدا ّـوٌجبّأنٌّكونّخالًّّتركبتّمنها.ــىّالعناصرّالتــلالمركباتّمصٌرهاّالتحـللّإ
ّوبماّأنّصفتًًّ.اللّوالتالشإلضمحوالرفعةّمصٌرهّاّألنّالفانًّمهماّبلػّمنّالعزّ 

فعالمناّاذنّالٌّحتويّعلىّّونّوالفساد،ـستاّمنّصفاتّعالمّالكودّلٌـةّوالخلــالبساط
مّدّأـةّتزٌــويّفًّتركٌباتهّعلىّنسبّجمالٌــلٌّحتــالمطلقّبًّّ ـالّبمعناهّالكلــالجم

عتدالّالعادلّأوّإبتعادهاّعنه.تنقصّحسبّاقترابهاّمنّتوازنّاإل  
فّـود.وّموجــللوجودّكماّهّكالمكّإحتقارّ لٌلـــى: ًّهذاّـوبماّأنّالّشًءّموجودّإالّ 
منّّفًّاألذنّوخالٌةّ ّلّلهاّرنٌنّ ـالّوتزاوٌقّجمــكّعبثّأطفــودٌّصبحّكالمــالوج

 أيّمعنىّمتناسق.
ًّسهرةّــًّلسلٌمانّفــرّقولـنًّالّزلتّأتذكرؼمّأّوظالمةّ ًّّقاسٌةّ ـالّتكونحســـام:

كّـلّوتحرٌــجاذبٌةّالمرأةّوإؼوائهاّللرجّرّ ـبؤنّسّةّاألسبوعّالفائت،ـسوٌتمتعناّبهاّ
ّوبتعدّ نّهوّتمظهرهاّبقسوةّتستبطنّؼنجا،لىّحافةّالجنورؼباتهّحتىّالوصولّبهاّإ

ًّ ٌّستبطنّتحببا ّ هّتنصهرّالنٌرانّـمكللّبالثلوجّفًّقلبّفكؤنًّبهاّساعتئذّكجبلّبركان
نهدّالمرأةّقّآخرّكانّبرفقتناّواسمهٌّوسؾ،دٌصوالّزلتّأتذكرّأننًّقلتّلّوتلتهب.

هّـــنّإنبعثّمنــادّالشفتٌــهّبزنـفإذاّقدحتّباردا ّّا ّــدهّقاسٌــانّتتلمسهّفتجكحجرّالصوّ 
ارّالمستودعّفًّجوهرهّفؤرؼىّوأزبدّوأحرقّواحترق.ــررّالنــش  
عّأنّـاّالّتستطٌـأنهونّـمٌّعلمــرأةّألنهـــاةّالمـــًّقنــزونّفٌؽمّالرجالّدائما ّـــى:لٌل
وهالجسّارسّالحبّ تم ةّوتنجبّــعّأنّتمارسّاألمومــًّمنبطحةّوالّتستطٌــديّإالّ 

وهًّمنبطحة،األطف لّـةّكتبتّعلىّجبٌنهاّوالرجــهّلعنـنبطاحّوكؤنفؤصبحّاإلّالّإالّ 
ٌذكرهاّبذلك.ّدائما ّّاإلنتهازيّ   
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ذاتهاّفإذاّـالّتستطٌعّأنّتكرأةّـفالمّاة،ــىّمؤســلالّتحولــًّالدعابــةّإسلٌمان: ونّإالّ 
 خرجتّمنّحقائقّذاتهاّفقدتّخصائصّوجودها.

ةّاهونّبؤكتافكمّالعرٌضةّومناكبكمّالواسعــالّتتبــًّأعلمّأنكمّمعشرّالرجــإنـــى:لٌل
ةّالممتلئةّتلكّاألرداؾّالعرٌضّوبعضكمٌّقولّأنّ ّوتحتقرونّأرداؾّالمرأةّالواسعة،

ٌّ إّل،األسفّلىرأةّباستمرارّإتجذبّالم ةّورقّ لىّعبود أناّأعرؾّكٌؾّّاألمومة،ّةّاللذ 
 تفكرون.

اهاّــذاّرأٌنباألرداؾّالممتلئةّوخصوصاّإّالّنهٌمّوجدا ّــرّالرجــولكنناّمعشــام:حس
وّــةّضعؾّهــاّتظنٌنهّعالمــمّىء.ـــلّالدافرّالشفاؾّأوّالمخمـضّتحتّالحرٌــتنب

نّمترجرجٌنٌّحاوالنّإقعادهاّكلماّهمتّبالقٌامّـٌبالّردفّإمرأة ّّوة.ــةّقــاّعالمبرأٌن
الّتساويّشٌئاّبرأًٌ.ّهًّإمرأة ّ  

جســرىّفــهذاّألنكّالّتلٌلــى: كّؼرائزكّالملعونةّوٌشبعّنّدا ًّّالمرأةّإالّ  همكٌّحر 
لىّالموبقات.إ  

تّفٌسهلّعلٌناّنفعاالةّلنخرجهّمنّدائرةّاإلرّالكالمّبؤطرّمنطقٌــ ّدعوناّنإطسلٌمان:
ّ،نّالحبّ نّمولّلٌلىّوحسامّأنّهناكّنوعٌـنّقـتّمإستوحٌّاّشخصٌا ّــأنّنفسنا.فهمّأ
ًّ ّدّ ــواح ًّ فانّمركبّ ّجسدان ًّــٌحاكّالمركبّحبّ ّالحبّ ّد.ـخالّبسٌطّ ًّّوآخرّروحان

ّةّوالٌبوسة.ارةّوالبرودةّوالرطوبطبٌعةّالجسدّالمركبّمنّالعناصرّاألمهاتّالحر
رّوعدمّتحكمّبعضهاّذهّالعناصـنّهـًّالتوازنّبٌوكماّتكمنّصحةّالجسدّوسعادتهّف

نّالمركباتّــرارةّمــةّالحـوّبمنزلــالذيّهًّّ ـهكذاّالحبّالجسدانّبالبعضّاآلخـــر،
ذاّكانّوإّـاش.ـةّالمطلوبةّلإلنتعدّالرطوبـ ّهّمعّالبرودةّلتتولــسعادتهّتكمنّفًّتوازن

رارةّــوّالحــالذيّهًّّ ــلجسداناّركّباتجاهّكمالهّوجمالهّفالحبّ ــالشًءّبطبٌعتهٌّتح
ّذاّالحبّ ـوهّوازنّمعهاّفٌهدأّوٌستكٌـن.ــودةّلٌتاهّكمالهّأيّباتجاهّالبرـركّباتجــٌتح

 ًّ ٌّ نّعلىّالمتؽٌراتّألنّطبائعّاألجســهٌّراهـمصٌبتهّأنّالجسدان مرّرّمستــادّفًّتؽ
محلّكلّماّهّوبالنهاٌةٌّضمحلّالجسدّوٌفنىّفٌضنّوكذلكّحاجاتهّوأهواإـعبرّالزم
علىّمحوره.ّبهّودائرا ّّكانّمتعلقا ّ  

اّفًّالبعضّاآلخر،ّألنّدٌّكونّمخطئّ ــهّوقــًّبعضّجوانبـــفّمعقولّ ّكالمّ :اــصونٌ
تتحركّنحوًّّّ ــالجسدانّارّالحبّ ــلٌهّونرّإــاهّماٌّفتقــالشًءّوكماّقلتٌّتحركّباتج

ًّ الجسدّارّالحبّ ــنّنّ ولّإــنّلماذاّالّنقــولكّدة.البرو وّمزٌدّمنّالنارّـركّنحـتتحّان
ّارّالجسدّهًّنارّ ـأوضحّبماّأنّنّلّكالما ّــًّالنارّأوّلنقــأوّتتحركّنحوّدٌمومتهاّف

ّا ّارـهاّنـىّكونـلإّةّ ــفانٌّا ّارـالّمنّكونهاّنـخلودهاّأيّاإلنتقفهًّتتحركّباتجاهّّفانٌةّ 
لىّالخلود.سعٌهاّإالفانٌةّتستبطنّفًّجوهرهاّعلىّمبدأّأنّكلّاألشٌاءّّدةّ ـخال  
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ننسىّأنّ ــولكسلٌمان: دّاألضدادّمنّبعضهاّوهكذاّـ ّودّتتولـهّفًّعالمّالوجنٌّجبّأالّ 
بـدّمــ ّالٌّتول رارةّـنّالحــةّبٌــونّالعالقــةّوتكــرودةّطبٌعٌــنّالحرارةّالطبٌعٌةّإالّ 

دّداــراعّأضــدةّوصــوحًّّ ــالجسدانّحّالحبّ ــصبوالبرودةّوحدةّوصراعّأضدادّفٌ
هّــطبٌعتّدّالحبّ ـــفقّحاسما ّّرا ّــرارةّنصــذاّانتصرتّالحرارةّوالبرودةّفإـنّالحــبٌ

ّأوّجنونا ّّردا ّأمّتمّكؤنٌّتمظهرّؼضبا ّّر،آخّأخرىّووجودا ّّهّوتمظهرّطبٌعةّ ووجود
لّالشًءّنفسهّوتمظهرّـحصّحاسما ّّرا ّــذاّانتصرتّالبرودةّنصوبالعكسّإّ.ورةّ أوّث
.ّّأوّإحباطا ّّأوّجبنا ّّودا ّأوشرّبالدةّ ّالحبّ   
ًّ ّعنّالحبّ ّرـفهمناّالكثٌــا:رٌت ّحدثتناّعنّالحبّ ّاّلمّنقتنعّولكنّهال ّنّكنـ ّوإّالجسدان

 ًّ البسٌطّالخالد.ّالروحان  
رؾّــ.ّوكلناٌّعدّ ــخالّبسٌطّ ًّّ ــروحانّرؾّأنّالنفسّاألنسانٌةّجوهرّ ــكلناٌّعسلٌمان:

ًّّطلبّاألشٌاءّلؽٌرهاّوأظنّ ـشٌاءّلذاتهاّالّفًّفًّطلبّاألــسعادةّهذهّالنفسّهّأنّ 
ــهّالّلؽٌرهّهــوّكمـالّذيٌّطلبّلذاتـالشًءّالّلّبالفلسفةٌّعرؾّأنّ ــكلّمنّإشتؽّأنّ 

هّأدواتّإستهالكٌةّــرهّأيّلنشتريّبــهّلؽٌـذاّطلبناّالمالّنطلبإّفنحنّمثال ّّالجمـــال.
ًّ ولكنّالجمالّالبسٌطّالروّىّحٌاةّالترؾ،تساعدناّعل هّوهوّــدٌّطلبّلذاتــالخالّحان

ًّبعضّــهّفــذيّنلمحّتمظهراتــالّالـذاّالجمــوهّةّالسعادات.ــةّالؽاٌاتّونهاٌــؼاٌ
نحنّنلمحّّ.ا ّــالنفسّوتعشقهّفالّتطٌقّلهّفراقوّالذيّتتلهؾّلهّــموجوداتّالطبٌعةّه

عرفناّلماذاّأمّلمّّرةّسواءّ ةّتتعلقّنفوسناّبتلكّالزهـرةّبرٌـًّألوانّزهــامّفــاإلنسج
هّفًّتناسقّاألعضاءّــدّتمظهرّفــنرىّالجمالّقّنعرؾ. ًّجسدّفتاةٌّكشؾّعنّسر 

نّالخصرّالذيّــذاّالتناؼمّبٌـرىّهـنّـعّالعٌنٌن.نّمـعّالشفتٌـوانّالبشرةّمـوتناؼمّأل
ىّــدّأنناّعلــاّنتؤكعندهاء.هّالؽنّ متثاقلّبمواسمٌكادٌّنقطعّمنّفرطّرهافتهّوالردؾّال

دّــونسمعّبعضّالقصائّذاّالتمظهرّالمحسوس.ــرّهــقّعبــالّالمطلــالّبالجمــتصا
ًّّمتآلفةّ ــوالمعانّةّ ــوالجملّمتناسقّالكلماتّمتناؼمةّ ّوالخطبّوالمحاوراتّفنرىّأنّ 

ــاتّمحسوسّللكلمرّالــلّبرأسهّوسطّهذاّالتمظهــالّالمطلقٌّطـاّنلمحّالجمـــعنده
فًّأسبابهًّّّعناصرهّمتناؼما ّـفّمتناسقا ّّاّعندماٌّإديّعمال ّدّمنّ واحّأيّ ّات.واإلٌقاع

الناسّوقلوبهمّقدّتعلقتّبهذاّشعرّبؤنّعٌونّلّجمٌلٌّــامّبعمــرّبؤنهّقــنتائجهٌّشعو
ًّ ــهّتمظهرّالمجــإنلّالجمٌــل.العم دّبالمحسوسّوالكل ًّ ّر  والخالدّبالفانً.ّبالجزئ  

منّّدّمزٌدا ّـ ٌّولّوالحبّ ّمنّالحبّ ّدّمزٌدا ّـ ّولالحضارةّتّنّ ولّإٌقّهناكّرأيّ ـــا:صونٌ
ًّذلك؟ــكّفـــفماّرأٌّالحضارة،  

ٌّ انتّاإلاذاّكــــــا:رٌت ّ،كّالحبّ ًّبرأٌةّتعنةّالممارســ ّنوعٌةّوــ ّةّوكمٌـباحٌةّوالتعدد
.فًّالحبّ ًّّمنّالقرنّالعشرٌنّتشهدّتفوقا ّــفحضارةّالنصؾّالثان  
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ًّّــحسبّرأٌّلحبّ اًّ.ــًّأوضحّفكرتــدعونــا:صونٌ ّولٌونــة  هــوّاألكثــرّنعومــة 
ّدائماّاألمكنةّاألكثرّرقةّ ّالؽلظةّوالقسوةّوالظلمّولذاٌّختارّالحبّ ّدوّ ـهّعـ ّإنّ.ةّ ومرون

نسانٌّةّاإلولماّكانتّالحضارةّالحقٌقٌةّهًّصقلّشخصّـلّفٌهاّوٌعٌشّمطمئنا.لٌح
لّمهذبٌّعرؾّكٌؾٌّنجذبّــٌجّعاقلّجملــىّنموذةّالفضالتّمنهاّوتحوٌلهاّإإلزال

رّعــًءّمنظمّومتناؼمّوهادؾ.ّوٌــشىّكلّـــلإ رّـــًءّمشوشّومتنافــنّكلّشــزو 
 ًّ روضّـٌسّالمفـألّةّواحـــدة.ــــانّلحقٌقوجهّاّتصبحّالحضارةّوالحبّ ــعندهّوعبث

ألٌسّالمفروضّبهّأنٌّكونّّمنّسواه؟ّوتهذٌبا ّّودماثةّ ّةّ رّرقــونّأكثـبالعاشقّأنٌّك
لبلسمةّجراحهمّوالتلذذّّا ٌّمجانّنّومتطوعا ّـنّالمهانٌـمعّالمعذبٌنّوالمذلٌّأكثرّتعاطفا ّ

ّإستبدادا ّاءّالذٌنّتتمظهرّقوتهمّــدواّلألقوٌــعّألٌسّالحبّ ّومّبه؟ــدورّالذيٌّقبهذاّال
العش اق؟رّالتارٌخّأنٌّتحدىّاألقوٌــعبّلّإستطاعّأحدّ ــهّبالضعفاء؟ نّالذيّـمّاءّإالّ 

لّـــًّرجــالّالروحّفــقنّجمرّعذراواتّضعٌفاتّعشـوكّؼٌــىّرؼباتّالملدــتح
أوّّنّحٌاتهنّ ــودفعّرّ ــالحّنّ ــنّمنّأجلّاختٌارهوكّوناضلــىّالملـنهّعلفضلبسٌطّف
اقّأحبواّـرّعشّ ــاةّؼٌــاتّالفاتحٌنّالطؽــومنّالذيّتحدىّرؼبّنتٌجةّذلك؟ّــنّ ترهب

نّــنّالذٌـومّــواّعشقهمّبدمائهم؟كرامتهاّوزكّلــمجتمعهمّوأرضهمّفناضلواّمنّأج
وعّأمامّأوثانّالشعائرّوالتنظٌماتّــادةّاألصنامّوالطقوسّورفضواّالركــدواّعبـتح
واّهمّفًّقلبهّفصرختّــ ّأهللّفًّقلوبهمّوحلّلّ ــواّأهللّفحــرّعش اقّأحبــهنوتٌةّؼٌالك

اتّفتكلمّـاتّواللمعــشطحرىّوكانتّالــاقّالكبـــأجسادهمّونفوسهمّصرخاتّاإلنعت
ًّّحضارة ّـبرأٌّاّالسادةّالحبّ ــأٌهًّّالعاشقّبالمعشوق.المعشوقّبلؽةّالعاشقّوتماه

ضّماّه ًّ نّـًّطبائعناّوتدجّ ــفّريّ ـوّبربــترو  ٌّ ّماّهوّعدوان وّصلبّــاّهــنّمــوتل
عّـالّومهّأوــنسانٌّتصالحّمعّنفســلّاإلًٌّجعــبرأٌّالحبّ ّ.ـوّمشوشّ اّهــمّموتنظـ ّ

ألمّادّمنّرحمّأمهّمرتٌن.ــنّولــ.ّفطوبىّلمنسانٌةّبؤكملهاّثالثا ّومعّاإلّمجتمعهّثانٌا ّ
ًّعشتروتّـةّهــواألمّالثانٌّرابّالمحسوس.ـوتّاللحمّوالدمّوالتًّعشترـاألولىّه

 ًّ إديّلهاّـبوجودهاّوربماٌّّالذيٌّإمنّصدٌقناّسلٌمانّحتما ّّالمطلقّالبسٌطّالروحان
ادة.ــــلعببعضّشعائرّا  

ًّمفهومّالجمالّالٌّختلؾّفًّجوهرّمضمونهّــهّسلٌمانّفــاّقالــمّ:أعتقدّأنّ ــــىلٌل
ًّمجملهّــوّفـــنسجامّوتمظهرّالمجردّبالمحسوسّوهالتناؼمّواإلّــا.هّرٌتــاّقالتعمّ 

ًّ ّكالمّ  ّّإنشائ ىّبعضّمقوالتّأفالطونّالذيّكانٌّإمنّــلأصلهّإّودّفًــٌعممضوغ 
ًّ ّلمٌنّواحدّ بوجودّعا مّالمحسوساتّــوّعالــهًّّ ـشبحّرّ ـآخلّوــوّعالمّالمثــهّحقٌق

ه.ـــمنّصاحبّلّكمنزلةّالظلّ ــنّعالمّالمثــمّهــمنزلت  
ّلهاّخلفٌةّ ّباراتهاّأنّ ظاهرّاألمرٌّشبهّكالمّرٌتاّالتًٌّستدلّمنّعكالمًّفًّسلٌمان:
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ّدّوالمحسوسرّ ـــةّالمجــ ّنّبثنائٌـإمألنًّالّأّتماما ّّولكنّمفاهٌمًّمؽاٌرة ّّ.أفالطونٌةّ 
 ًّ ًّ ّوالكل ًّالمحسوسّوّفــدّهالمجرّ ّوعالمّالمثلّوعالمّالكونّوالفساد.ّألنّ ّ،والجزئ
 ًّ ًّ ـهوّفّوالكل ىّــلوفرضٌةّإنقسامهاّإّ.لمثلّهوّفًّقلبّعالمّالكونالمّاوعًّّالجزئ

ةّخارجّإطارّــودّنفسّعاقلــورّوجــنّتصــعالمٌنّمستقلٌنّفرضٌةّخاطئة.ّالٌّمك

دةّخارجّـةّكلٌةّبسٌطةّخالــوالّماهٌّــارّالنفس،بذاتهّخارجّإطّالجسدّوالّجسدّقائمّ 
ودّـالٌّمكنّوجادةّالتمظهرّمنّجدٌد.ـللتفككّوإعّلـمركبّقابًّّ إطارّمحسوسّجزئ

فًّموجوداتّجمٌلةّجزئٌةّمحسوسةّوالّموجوداتّجمٌل ةّــةّجزئٌـجمالّمطلقّإالّ 
بجوه دةّلّوالجزءّوالمحسوسّوالمجردّفًّوحـفالكّــق.الّمطلــجمّرـمحسوسةّإالّ 

ّأملكّجسدا ًّّّ ــواقعّودّ ـــًّموجـاّأعرؾّأنـأنّـــرّقابلةّلإلنفصام.ؼٌّأضدادّ ّصراع،
النقصانّفًّالطولّوالعرضّللزٌادةّوّوأنّجسديّقابلّ ّــة،نّعناصرّمركبــمّمإلفا ّ

ًّخالٌاهّـستمرةّوتؽٌٌرّمستمرّفةّمــًّحالةّحركدّفـوأعرؾّأنّهذاّالجسّوالوزن،
 ًّ ٌّ ـٌشؽّوأنسجتهّوهوّجزئ ولكنًّأعرؾّّةّاألمكنة.ًّالمكانّوتخلوّمنهّبقٌـفّزا ّـلّح

ًّقبضتهاّولٌستّــانّوالمكانّفــالزمّ.ةــلنفسّعاقلّوّإطارّ ــذاّالجسدّهــأنّهّأٌضا ّ
ًّ ةّكــرفرّمعــًّتملكّجوهــوهّالزمانّوالمكان.ًّفًّقبضةّـه رّـٌتمظهّوإنّكانّل

ًّ رىّاــتأنّّــًّقادرة ّولهذاّهّ.جزئٌـا ّّتمظهرا ّ ّوالجزئّلكلــ  ً ًّ ًّّ فـًّالجزئ ّ.فًّالكل
ةّتنخطؾّـرىّالموجوداتّالجمٌلــًّالموجوداتّالجمٌلةّوتــأنّترىّالجمالّفّقادرة ّ

 وتذوبّفًّجوهرّالجمال.
ٌشبهّّلفهم،ّكالما ّؼٌرّقابلّلّا ّأنتٌّاّسٌديّتقولّكالمّ.ــا ّبرىّعجتّعشّرجبا ّـــى:لٌل

فًّالجزءّّونّالكلّ ــكٌؾٌّكّة.ــلّالسرٌـذّوكهنةّالهٌاكــالتعاوٌّةــكالمّالسحرةّوكتب
ًّــردّوالبسٌطّفــًّالمجــًّالمحسوسّوالمحسوسّفــردّفــمجوالًّّالكلّ ـوالجزءّف

ودّــدّالواحدّمنهاّإلتؽىّوجــذاّوجــذهّمتضاداتّإًّالبسٌطّوهــالمركبّوالمركبّف
خر؟اآل  

ذاّأنّتكونًّثورٌةّالفكرّوالمسلكّوإّنــتحاولٌّ،أنتٌّاّصدٌقتًّلٌلىّمسكٌنةّ سلٌمان:
بكّتتبنٌنّفلسفاتّالعصورّالوسطىّبشطرٌهاّالؽربًّالمسٌحًّوالشرقًّاإلسالمً.ّ

رّـــوقّفلكّالقمــتعٌشّفّةّ ــمفارقّهناكّعقوال ّّرّمعرفتهاّأنّ ـتلكّالفلسفاتّالتًّجوه
ولّـــمّكانٌّقلّالحالــتصوريّذلكّالرجّر.ـالكبٌّالحالمابًّذلكّراولّالفـكماّكانٌّق

نّــوّالمسإولّعــلّاألولّهــالعقّنّالذاتّاإللهٌـة،ــــولّمفارقةّمعشرةّعقّبفٌض،
والثالثّّبراج،ــوّالمسإولّعنّتدبٌرّفلكّاأللّالثانًّهـط،ّوالعقــرّالفلكّالمحٌــتدبٌ
لىّالعقلّالعاشرّالمسإولّعنّىّالوصولّإنّالشمسّحتـعّعــنّالمشتري،ّوالرابـع

اتّوالمخلوقات.ــنّالمركبــاّعلٌهاّمــأيّاألرضّومّــمّالكونّوالفساد،تدبٌرّعال  
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ر؟ـــذاّالتفكٌــًّهـخللّفّوأيّ ّـــى:لٌل  
ونّـمّالكـًّعالــرابااهّالفــذيّسمّ ــمّاألرضّالــعالّنّ إّلل؟ـّتشعرٌنّبالخأالّسلٌمان:

ًّ هوّاإلّعاقال ّّدّالذيٌّحويّكائنا ّــمّالوحٌـلوّالعاــوالفسادّوه أنّالعالمّّنسان،ّوطبٌع
العقلّّانّموجوداتهّصفتـنتفًّعوّأشرؾّمنّالعوالمّالتًّتــجوداتهّهلّموــالذيّتعق

ةّوٌصبحّـنّالعوالمّالتسعةّالباقٌــمّالكونّوالفسادّأشرؾّمــاةّبهذاٌّصبحّعالــوالحٌ
رّالعقلّالسإالّهوّكٌؾٌّدبّ ّادم.العوالمّالّالتابعّالخـلّتلكّنّقبــهوّالسٌدّالمخدومّم

رّوهوّاألدنىّفًّــلّالعاشــرّالعقـشراؾّوٌدبّ ــوّاإلًّوهـمّجماداتّالّتعـاألولّعال
ادّــوّإستنــًّهـوسببّهذاّالتخرٌؾّبرأٌّ؟ًّوٌشعرّوٌحسّ ــلّوٌعــٌعقّا ّرتبةّعالمال

ادرّالجسدّــنفسّاإلنسانٌةّعندماّتؽالّنّ ولّإــىّرأيٌّقــلرّالوسطىّإوـفلسفاتّالعص
وبذلكّّاكّبسعادتهاّومعرفتها.وتتمتـــعّهنــّفوقّفلكّالقمرّويّ ـــتعٌشّفًّالعالمّالعل
ارّـلّخارجّإطــادةّواكتسابّالعمــًّوالسعــىّممارسةّالوعــعلّجعلواّالنفسّقادرةّ 

واّؼٌرهم.ـ ّواّبهذهّاآلراءّوأضلـ ّدّفضلــجوارحّالجس  
ًّ كالّــــى:لٌل ّإنًّأعتذرّعلىّتفكٌريّالصبٌانً.ّوأناّأسحبّإعتراضًّبلّمكّمنطق
ًّ ـــلق دونّأيّمبرر.ّدّوقعتّفًّشركّالفكرّالؽٌب  

مّـًّعالــشّفتعٌّةّ ــالّتإمنّبوجودّعشتروتّسماوٌّا  ّـلّأنتّحقــهّسلٌمان،ّـــا:رٌت
رّهذاّالكونّوالّالّتإمنّبوجودّعقولّمفارقةّتدبّ ّلّأنتّحقا  ّـهّاآللهةّالبسٌطّالخالد؟

ارّـارجّإطــاقبّخـابّوتعـاّوتثـأنّتمارسّوعٌهاّوسعادتهّادرة ّـالنفسّقّنّبؤنّ ــتإم
 الجسد؟
اّقلتّــًّكمـةّوهـةّالعاقلــ ّمّالنفسّاإلنسانٌــنّعالــأشرؾّمّمّ ــدّعالــالٌّوجسلٌمان:

منّخاللّجالّتستطٌعّأنّتكتسبّالوعًّوّا ّــسابق ذاّكانّوإ.وارحّالجســدــالعملّإالّ 
معّموجوداتّجزئٌـهّالٌّستطٌعّأنٌّتعامــالجسدّبجوارح ةّــ ّةّمحسوسةّمركبــلّإالّ 

عّـفالنفسّالعاقلةّتستطٌّعلىّالحركةّالمستمرة،ّنهاّمفطورة ّلّألةّالتؽٌٌرّوالتبدّ ــدائم
ٌّ ـ ّةّالمركبـ ّةّالجزئٌــ ّذهّالموجوداتّالفردٌـنّهــم ـوداتّكلٌرةّأنّتبدعّموجةّالمتؽ ـ  ةّـ

دة.بسٌطةّمجرّ   
ٌّ ـ ّولّأنقــدّأنّتـترٌّ،ــرّ خطٌّهذاّكالمّ ــا:صونٌ دةّــدةّبسٌطةّخالاتّمجرّ هّالٌّوجدّكل
ف ة؟ــةّالعاقلــرّالنفسّاإلنسانٌــًّجوهــإالّ   

ًّأمكنةّـوالخٌرّوالجمالّوالعدالةّفّبالطبعّوهلّكنتّتتصورٌنّوجودّالحقّ سلٌمان:
لّـــثولّبؤنّالمّ ـلسفوّالعصورّالوسطىّالقمعٌنةّوبؤشكالّمعٌنةّكماّحاولّبعضّمتف

ًّ ــف ًّ ًّّعالمهاّالفوق عرشّّولــةّحـةّمثبتــرّنورانٌـــعنّدوائًّّعبارة ّــهّالروحان
ه.ــــلّدائمّلجمالّوجاللّعزتـوهًّفًّحالةّتؤمّربّ ـال  
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ةّــرّبقفزاتّنوعٌاإلنسانّوجدّفًّهذاّالكونّبالصدفةّوتطوّ ّالّأنّ ـنٌّقـولكرٌتـــــا:
ًّـنّالممكنّأالٌّوجدّعلىّاإلطالقّومنّالممكنّأنٌّختفًّاآلنّوفـلصدفةّوكانّمبا
هّلوّتصورناّاإلنسانّؼٌرّموجودّلكانتّلحظةّلسببّأوّآلخر،ّفهلّمعنىّذلكّأنّ ّأيّ 
رّموجودة؟ــالمثلّالعلٌاّؼٌّكلّ   
ّلـــهّوّلمٌّكنّاإلنسانّموجودا ّـ،ّللىّموضوعناّالرئٌسًّالحبّ ودّإدعوناّنعــام:حس

؟سمهّالحبّ إّكانّهناكّشًءّ   
نّــةّالتملكّؼٌرّاإلنسان؟ّومنّمــفمنّمنّالمخلوقاتٌّمارسّرذٌلّ،الّطبعا ّـــــى:لٌل

رّوحرٌتهّؼٌرّاإلنسان؟ــوقّآخــلّمخلـــاولّمصادرةّعقــالمخلوقاتٌّح  
نّالمخلوقاتٌّعرؾّمعنىّالتناؼمّوالتناسقّواإلنسجامّؼٌرّاإلنسان؟ـومنّمــــا:رٌت  

ّرّ رّإنسانّتصوّ ــودّبؽٌـرّوجذاّتصوّ ـدّباإلنسانّولــالوجودّبؤكملهّوجّنّ ــأظصونٌا:
ة.ــٌنشؤّعنهّإستحال  

لّاإلنسان.ٌّبٌعونّمثلهّــامّمثــاإلنسانّاإلنسانّوالّشًءٌّهانّوٌذلّهذهّاألٌحســام:
لّــٌستؽلونّجسدهّالجمٌنّالدوالرات،ّـةّمــلّحفنــنّأجـلعلٌاّفًّالمزاداتّالعلنٌةّما

السجائرّوالمشروبات.ٌّستؽلونّعقلهّإلنتاجّالمخدراتّالكٌمٌائٌة.ّّلتروٌجّأصناؾ
ذاّاإلنسانّمنّـهّنّ ــة.ّمسكٌــ ّةّوالعرقٌــ روبّالدٌنٌــرّالحــهّلتفجٌــونّحماســٌستؽل

 ٌنقذه؟ّوكٌؾّومتى؟
الحبّ ان:سلٌم اّكٌؾٌّنقالّشًءٌّنقذهّإالّ  متى؟ّولدٌه،ًّّ ذهّفبتنمٌةّالشعورّالجمالــ،ّأم 
وحدهٌّحٌاّاإلنسان.ّزــلٌسّبالخبّلىّقولّالسٌد:ـودّإةّنعساع  

الحبّ ــان؟ّالّشـذّاإلنســنٌّنقــمالجمٌع: ةّـان؟ّبتنمٌــاإلنسّذّالحبّ ــ.ّكٌؾٌّنقًءّإالّ 
:ّدــ ّىّقـــولّالسٌــلدماٌّعودّإعناإلنسان؟ّـذّالحبّ ىٌّنقــومتــه.لدًٌّّ ــورّالجمالـالشع

ان.ــاإلنسّـــاٌحٌدهّــزّوحــلٌسّبالخب  


