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اللیلة ھذه خصص الذي األدبــي المنتـدى ھذا فــي بكــم أھال صونیا:
غائي وجود الوجودھو ھذا ھل األھمیة غایـة في موضــوع لمناقشة
العمیاء الصدف تسیّره عبثي وجود ھو أم سببھ یتبــع فیــھ سبب كل

عشواء خبــط .یخبط

اكتشافھم یدّعون أنھم العتیق الشرق ھذا أھـل فــي المشكلة حســام:
المصیریة األسئلة أشدّ على یجیبوا أن واستطاعتھم الوجود ھذا لسرّ
الیومیة حیاتھم مشاكل وحول في تغوص أرجلھم نرى بینما .تعقیدا

عبقریــة أن والممارسة بالتجربـة أعـرف بیانــو عازفــة أنا لیلیـانـا:
فیـھ العالیة الحادة النغمات تستطیع لحـن إبداع فــي تكمن الموسیقار
األنسجام ذلك من وتكــوّن الناعمـة المنخفضة النغمات مع تنسجم أن

سامعیھ قلب الى السعادة یدخل متكامال .عمال

فیھ صوتي أن الیقین علم أعلـم استعراضیة فمغنیـة أنـا أمـا ازابیـال:
جسـدي حــركات ولكــن التناغــم. مــن فیــھ مـا أضعاف النشاز مــن
یطربون المستمعین أرى حیث صوتي نشاز عـن تعــوّض اإلغرائیــة
غیـر ساقـاي وانقبـاض وانفـراج أثدائــي وارتجــاج أردافــي ألھتزاز

تناغمھ أو صوتــي بنشاز .مبالین

مدرستیـن وجــود لحظنا أفكــاره بتدویــن األنسان بـدأ منــذ سلیمان:
أوجده موجودا لھ أن وتعتبـر الوجـود بغائیـة تقــول واحدة فكریتیـن.
ولید شيء وال سببـھ یتبع فیھا سبب كل قوانیــن، علــى بنــاء منظما
بعبثیة قالـوا والذیــن وتفصیلھ. ذلك شرح فــي واستبحروا الصدفـة.
یوجد أال الممكن من وكان بالصدفة وجـد الوجود أن اعتبروا الوجود
قوانین الوجـود فـي یوجــد ال وبالتالي وجــد كما بالصدفة یفنـى وقـد

بأسبابھا مربوطة فیھ النتائج وتجعل تنظمھ .دقیقة



كل لنا یقولون مثال الفلك وعلماء عبثیا الوجود یكـون كیف صونیــا:
قلیال األرضیة الكـرة غالف فـي األوكسجین نسبة زادت لـو أنھ یــوم
أحد غیر ولو أھلھا. مـع ألختنقت قلیال نقص ولـو أھلھا مع ألحترقت
أو زادت ولــو الكـون وانفجــر بغیــره ألصطدم قلیـال مساره الكواكب
ھـذا أن یــدل ذلك كــل الزمـان. مجرى لتغیـر دوراتـھ سرعـة نقصت
وحتـى الـذرّة اي فیـھ موجـود أصغر مــن دقیقـا تنظیما منظم الكــون

اللبانـة باب مجرّة تكون ال وقـد فیھ مجرّة .اكبر

عملھا تؤدي الشمسیة المجموعة كواكب كانت اذا ھمنـي ما حســام:
واقعا أعیش كإنسان وأنا والدقة االنضباط غایة في قوانین على بناء
المحمومـة الرغبـة فھل لقوانیـن. یخضع فیھ شيء ال عبثیـا فوضویا

لقوانین؟ تخضع وتغنـي ترقص ایزابیـال أرى وأنا تنتابني التي

تخضع أرائھ أكثر في معھ أتفق ال وأنا كظلھ لسلیمان مالزمتي وھــل
لساعــات اإلستمـاع فــي لیلیـانــا ألوامــر خضوعــي وھــل لقوانین؟
أفھم ال وأنا وھیمان بتلذذ تعزفھا وھي السابعـة بیتھوفــن لسمفونیـة

لقوانین؟ یخضع شیئاً الكالسكیة الموسیقى أسرار .من

حركات تضبط التــي القوانیــن عــن صونیــا قالتـھ ما بیــن سلیمان:
تحكــم التـي الفوضى عــن حسام قالــھ ما وبیــن والمجرات الكواكب
دقیقة قوانین تحكمھ غائي برأیــي فالوجود الحقیقـة. تكمن تصرفاتـھ
جماد من العاقلة غیر الموجودات في جبریة ھي القوانین ھذه ولكــن

األنسان الوحید العاقل في واختیاریة ونبات .وحیوان

األصدقاء أحد نصیحة علـى بنــاءً أرسطو عــن كثیرا قرأت صونیــا:
وبأن الوجود ھذا ینظم كلي عقل بوجود قــال انھ قرأتــھ مما وفھمت



ھذه فأصبحت الموجودات جواھر في قوانینھ وضع الكلي العقــل ھذا
وانتظام بدقــة تسیرھا لھا فطرة .القوانین

إال لیست بمجملھــا فالعلــوم صحیح الكــالم ھــذا أن شـك ال لیلیـانـا:
لمعرفة الموجودات علیھا فطرت التي القوانیـن تلك اكتشاف محاولـة
بـھ ونتحكم االداء ھــذا آلیــة نفھم أن نستطیــع لكــي ادائھـا طریقــة

لمنافعنا .ونسخره

في ھي اإلنسان سعادة إن وضوحا أكثر بشكل نقول ال لماذا ایزابیـال:
ومحاولــة مكوناتـھا بجمیــع الطبیعــة ھذه تسیّـر التي القوانیــن فھم
إحترام عدم فـي ھي اإلنسان تعاسة وان القوانیــن. ھــذه مع التنـاغم
مثال فأنا المعاندة. حائط عرض بھا والضرب الطبیعیة القوانیـن ھـذه
إثارة لقوانین فھمي ھـو نجاحـي سبب أن أعتقــد إستعراضیة كمغنیة

ونزواتھم برغباتھم والتالعب الحضور .غرائــز

ویطوره یملكھ ما عبر یحاول أنھ األنسان مع المصیبة سلیمان:ولكن
بل معھا لیتناغم ال الموجودات صیرورة قوانین یكتشف أن علوم من
والتحكم اآلخرین وقھر األربـاح جني في األنانیـة ألغراضھ لیسخرھا

إستعبادھم نقــل لم إن حیاتھم .بمجرى

مزیدا یعني العلمیة األكتشافات من مزیدا أن ذلك معنى ھـل صونیــا:
ھي التاریخ قبل ما حیاة الى العــودة وأن البشر. لبنــي التعاسة مــن

والنفسیة؟ البیولوجیة اإلنسان لسعادة المناسب الحل

من البشریة منقذ غیر ال وحده الشعر أن قبل من لكم أقل ألم حســام:
السوداوي؟ ومزاجھا وآالمھا مشاكلھا



الفرسان. بأخالق ویتمتع وشھم جمیل منقذ الشعر أن شك لیلیـانـا:ال
والجمال الخیر في العقل حقائق یستلھم الذي ھـو المنقذ الشعر ولكن
الغرائــز ویثیــر باألباطیــل العواطف یدغـدغ الذي الشعـر ال والعدالة

المدمرة .والمشاعر

مدمـرة المشاعر تكــون كیف أفھم ال أنــا !ایزابیــال:

األحیــان بعض فــي المشاعر تكــون كیف أعرف كشاعر أنا حســام:
مالحظتھا. في الحقیقة عیــن أصابت لیلیـانـا أن وأعــرف مدمرة.

القومیـــة العصبیات أوتــار علــى ضربــوا الذیــن الكبــار فالشعــراء
لیقفــوا النــاس مالییــن لتجییش عبقریــاتھم وسخّــروا والعنصریــة
یكـن ألم شوفینــي قومــي أو عنصــري قائــد وراء ملتھبــة بعواطف
وشعرائھا والفاشیة النازیـة مرحلة الـى عدنــا اذا مدمــرا؟. شعرھــم
بالعواطف والتالعب العدوانیــة الغرائــز إثــارة مــن نــوع ھذا ألیس

تدمیریا عمال یعتبر عنصریة عواطف الى وتحویلھا .السامیة

العقل حقائق تستلھم التي العواطف ھـي السامیــة العواطف صونیــا:
یملكون ال الذیـن الناس نفوس الى الحقائـق ھذه إیصال فــي وتساھم

المعقدة ومناھجھ المنطق طریق عن الوصول علــى .القدرة

األشیاء على نلقیھا جاھزة أحكاما نملك الشرق ھذا في نحن حســام:
فإذا مراجعة. الى حتى تحتاج ال بھا مسلم بدیھیة ونعتبرھا فــوق من
ال سفلیة أمور عن نتحدث أننا فــورا النــاس فھم الغرائــز مثال قلنــا
عن تحدثنا ما واذا الداعــرة. الجنسیة والنـزوات الرغبــات إال تعنــي
یجذب الذي والولھ الشوق ھذا إال ذلك مــن النــاس یفھم ال العواطف

الشرعیة العالقات اطار خارج بعضھما الى .الجنسین



خالف مـا واذا نبیــال كان طبیعتـھ مع تناغم ما اذا شيء كل سلیمان:
نبیلة كانت طبائعھا بھدى مشت مـا اذا فالغرائـز خسیسا. كان طبیعتھ
ما اذا نبیلة غریزة انھا الجوع، غریــزة مثال فلنأخذ وعادلة. وخیّـرة
نكون نجـوع ساعة أكلنا مـا اذا فنحن طبیعتھا بوحـي نفسھا مارست
خیر وھذا وسعادتھا وسالمتھا ابداننا قوة على الحفاظ في ساھمنا قد
خسیس بعمـل قمنا قـد فنكــون متخمون ونحــن أكلنــا اذا اما وعدل،
ولیس اللـذة علــى والتكالب الشره بدافع ھــو العمــل ھذا ألن وسيء
الجنـس مارسنــا اذا فنحــن الجنس، ممارسـة وكذلــك الجـوع. بدافع
النوع بقاء على للمحافظة اإلنجاب بدافع المشتركة والرغبة بالتوافق
بالسعـادة وتمتّعنا الجسد كیمیاء انتجتھا طاقة فیض مــن للتخلص أو
اذا أما وعــادل. وخیّــر نبیــل بعمل قمنا قـد نكــون فنحن ذلك نتیجـة
ودونـما كمھیجات األصطناعیــة الوسائــل باستعمـال الجنس مارسنـا
امتالء حالة في ولیس ومحل قحل حالة فـي وأجسادنا األنجــاب قصد

وشریر وظالم خسیس بعمل قمنا قد نكــون فنحن .وفیض،

في جسدي أن أشعـر عندمــا مثال فأنــا منطقــي الكالم ھذا ایزابیــال:
أبدا أحاول ال معدومة. شبھ األنثویـة طاقتــي وأن داخلي ترھــل حالة
المـال مــن كبیــرة بمبالغ أغروني لــو حتى المسرح علــى الظھــور
تجذب مغریة حركات أداء في سأفشل أني نفسي قرارة في أعلم ألني
بالتجربــة أعلـم ألننــي صوتــي، نشــاز ینسـون وتجعلھــم اآلخریــن
التي كالمرأة الروح من خالیة ستكون حركاتــي أن الداخلي والشعور

میتــاً طفال .تنجب

وحـدة نظریة الــى أھتدیت البیانــو علــى عزفــي خالل مــن لیلیـانـا:
أن أفھم بساطة بكل ولكنني وبراھیـن فلسفــة أفھمھا ال أنا الوجــود.



الواحدة بصمتھ لـھ لحنـا تشكل تتـآلف عندما الصوتیـة النغمات آالف
المتباینـة النغمات آالف أن كیف باستمرار نفسي أسأل كنت الموحدة.
واحدا لحنا لتصبح تنسجم والخشونة والرقة واالنخفاض االرتفاع في
اقتنعت وعندما ھویتھ. تحدد والتي غیره عن تمیـزه التى بصمتھ لھ
وقلت أفكاري فـي استطردت ذلك سبب والتاغم واألنسجام التـآلف أن
المجرات آالف من مؤلف للتجزئة قابل غیر واحد ھــو الكـون لنفسي
وانسان وحیــوان ونبـات جمــاد من أنتجتھ ومـا والعناصر والكواكب

وحدتھا یكرس واحد عقالنــي بقانــون متناغمة متـآلفة .وكلھا

العقــل بأن سلیمان اآلن ویردده أرسطو یقولھ كان ما وھذا صونیــا:
الكــون ھذا عناصر بیــن ویؤالف یناغــم الذي المایسترو ھــو الكلي

موحــدا واحــدا .لیجعلھ

یعني ال فھذا الوجود وحدة نظریة بصحـة سلمنــا لــو ولكننا حســام:
نفسھ أوجد الوجود أن بعضھم یقول فقد أوجده. قد موجـد للوجود أن
على قادرین غیر زلنا ال نحــن بحركات بنفسھ قوانینــھ وفـرز بنفسھ

وفھمھا .اكتشافھا

متكاملة كاملة وحدة یشكّـل منسجم متناسق متناغــم الكـون سلیمان:
الثنائیة مبدأ لھم یحلو الناس من كثیرا أن رغم فیـھ شك ال شيء ھذا
قوى وھناك تبني قـوى وھناك السالب وھناك الموجب ھناك فیقولون
عنھا ینتج وعناصر واألزدھار النمـو عنھا ینتج عناصر وھناك تھدم
القوى ھذه كل أن یعرف باألمور المتبصر ولكن واألضمحالل التدمیر
إال الواحــدة تكتمـل ال وبالتالـي الكــون ھـذا وحـدة صیرورتھا تضبط
تمارس أن تستطیع وال تكتمل ال الموجبة فالعناصر األخرى. بوجــود
واحدة لحقیقة وجھان فاإلثنان السالبة العناصر بوجود إال .عملھا



والسالبة الموجبة العناصر تكون أن غریب عجیب قول ھذا صونیــا:
وجھان والكـره الحب أن نقـول أن یصح فھل واحدة. لحقیقة وجھیـن

والعدل؟ والظلم والشر الخیر كذلك واحدة لحقیقة

ما عمال نصف أن نستطیع ھــل قلیال. األمـور نبسط دعینــا سلیمان:
أن مثال نستطیع ھل شریـرة. أعماال اختبرنا قـد نكن لم اذا خیــر بأنھ
اإلنتقام أن نعرف نكن لم لو خیّر عمــل المقدرة عنـد العفـو أن نقـول
بأنھ المحتاجین وعطاء الكرم أن نعرف كنا ھــل شریر. عمل الحاقــد
عن العطــاء وحبس البخــل أن معرفة علــى نكــن لم لو خیــر عمــل

شریــر عمــل .المحتاجین

وال جمالھا تحبس التي الفاتنة الجمیلـة المـرأة أن ذلك معنــى حسام:
شریرة إمرأة المعجبین ألعین .تكشفھ

نصابھ. غیر في وضعتـھ قــد كنت وإن صحیــح الكالم ھــذا سلیمان:
ومن األعیـن عـن جمالھا تحجب ال أن یجب الشفافة الجمیلة فالمـرأة
والشعراءوالفنانین. للفالسفة إلھام مصدر لیكـون تظھره أن واجبھا
وألحانــاً وتماثیــل لوحات إبداعیـة أعمــاال یتجسد قــد اإللھــام وھـذا
الجمــال ھـذا تقدم أن أما خیــر عمل وھذا وأغــان وقصصاً وقصائــد
ألن شریـر. عمل فھذا الرخیصة الملذات طالب األغنیاء لبعض ولیمة
حقیقة في ھي جمالیة مقومات إتالف في ساھم قــد یكون ذلك فاعــل
یجب التي العامــة الملكیــة طابــع لھا إجتماعــي طبیعي ناتــج أمرھا
من ومعارفھا النخب أذواق علیھ ترتقي سلّما لجعلھا علیھا المحافظة
المجرد الكلي الجمال إدراك الــى المحسوس الجزئــي الجمــال إدراك

األلوھــة جمــال ھـو .الذي



أحسن في مصممة أجسادا وھبنـا قــد هللا أن ذلك مــن أفھم صونیــا:
جمال علــى نحافظ أن واجبنــا ومـن المادییـن والكمـال الدقــة حاالت

علیھا مؤتمنون نحن أمانة ألنھا .أجسادنا

سلیمـة لنبقیھا أجسادنــا علــى مؤتمنــون فنحن صحیح ھذا ایزبیـال:
طبیعي ناتج ألنھا الطبیعة قوانین مع ومتناغمة .وجمیلة

أو إمتالكھــا لمحاولــة اآلخــریــن نغــري أالّ یجب ولكننــا حســـــام:
.إفتراسھا

العقل یحاكي أن یجب األنثوي فالجمــال الصواب عیــن ھذا صونیــا:
العقــل حكــم تحت الغریـزیــة احاسیسھ وتكــون ثانیــا والعاطفة أوال

.والعاطفة

بإرادة یتحكم الذي وھو العقل األنثوي الجمـال یحاكــي كیف حســـام:
عقلـھ یفقده حتى .الرجـل

یولد الذي ھو الجسد أعضاء بین والتناغــم التنــاسق ألیس سلیمان:
ریاضیـا عمــال ألیس والتناغـم والتناسق فیــھ. الجمالــي اللحــن ذلك
العدالة وھل بعقولنا. إال ابعاده ندرك وال بعقولنا إال نتذوقـھ ال منطقیا
مـن المتعددة السلطة قوى بیـن التناسق ثمـرة إال مثـال المجتمع فــي
العالمي السالم ألیس أخرى. جھة مـن المواطنین وبیــن وبینھا جھة
الدول مصالـح بیــن والتنـاسق التنسیق ثمــرة إال مطلق خیــر وھــو

المتباینة والثقافات .والمجتمعات

جسد یولدھا قد الجنسیة الشھوة فغریزة دقیــق الكالم ھــذا صونیــا:
اإلثارة إحساس فبین أعضائھ. بعض فـي مثیــر ولكنھ متناسق غیــر

كبیر فــرق الجمالي .واإلحساس



ھذا سیدات جمیع جمـال أتــذوق أن إال لنفسي أسمح ال أنــا حســـام:
إلیھــا أنجــذب وأخــرى لشھواتــي بإثارتـھا أتذوقھــا فواحدة العالـم.
جمــال أتـذوق األرستقراطیة الوقــورة والسیدة والتشابــھ. بالتعاطف
تناسق أتذوق العاقلة والسیدة األمور صغائـر عـن واستعالئھا ترفعھا
كما فجـورھا أتذوق والفاجــرة كالمھا. فــي المعانـي وترابـط أفكارھا

المدمرة بحممھ ویقذف ینفجــر بركان جمــال .أتذوق

أو لنفسھا الخیر تحب ال التي اللئیمــة المـرأة تتــذوق وھـل لیلیـانــا:
لألخرین؟

سلیمان. قال كما ضده جمال یكشف الـذي الضــد ھــو ھــذا حســـام:
تذوقنـا لما أعمالھ وعدوانیـة عناصره وتنافــر القبح فوضویــة فلوال

العادلـة األعمـال فــي والتنسیق التنظیم جمــال .بتلـذذ

بصیـرورة انتجت العاقلــة غیــر الطبیعـة أن المعروف مــن سلیمان:
بالكواكب ابتداء العاقلة غیر الموجــودات عناصـرھا وتفاعـل حركتھا
والجمـال الكمــال حیث مــن انتاجھـا ذروة وكان بالحیــوان. وانتھـاء
الذي الصغیر العالم بأنھ الفالسفــة بعض قــال الــذي البشـري الجسد
تنتج لم الطبیعة ولكن الكبیر. العالم وانتظام عناصر كل علـى احتـوى
بجمیع الكون ھذا وتعقل ذاتھا تعقــل أن تستطیع التي العاقلــة النفس
الذي وھو هللا نــور مـن قبس ھــو السادة أیھا العقــل إنّ محتویاتـھ.
ھذا في هللا وخلفاء الكون ھذا أسیاد وجعلنا اإلنسانیة ھویتنـا أعطانـا
ولیــس الجســد طبائــع العقــل طبائــع تسوس أن یجب لذلك العالــم.

.العكــس

ھو كما فینا هللا ودیعة ھي العاقلة نفوسنا أن ذلك یعني ھـل لیلیـانــا:
نحفظ أن علینا عادلین باریـن كنا إذا ونحــن الطبیعة. ودیعــة الجسد



وتشفیفھــا تجمیلھــا نحــاول بـل لنــا أعطیت كما ونصونھا الودیعــة
العكس ولیس وارتقائھا تطویرھا في .والسعي

في الطبیعة أمانة ھــي فأجسادنا الكالم ھــذا مــن أجمــل ال سلیمان:
نرعى أن علینا ولذلك اعناقنــا فــي هللا أمانــة ھــي ونفوسنا أعناقنا
الیھ یحتاج ما كل في الطبیعة قوانیــن مــع بالتناغم أجسادنــا حرمــة
وذلك نفوسنا حرمــة نرعــى أن علینــا وكذلك مقومــات مــن الجسد
بالمسائل وتدریبھا المنطقیــة والمناھــج العقالنیــة بالعلــوم بتغذیتھا
قوانین أو المجردة الكلیة الحقائق ادراك الى وصولھا حتى الریاضیة

وبا وباآلخرین بذاتھا عالقتھا في الكلي .العقل

أحرّض ألني لألمانة حافظة غیر فأنــا كذلك األمــر كان إذا ایزابیــال:
نشازا صوتا سماعھم حیث من العقل قوانین مخالفــة على اآلخریــن

یستمرئوه لجعلھم مصطنعة بوسائل علیھم .والتعمیة

أن إالّ علیك فما عادلة كنت إذا ولذلك صحیــح لألسف ھــذا صونیــا:
مھنتك .تغیــري

والحتاجیـن األیتــام لـدور المال مـن بكثیــر أتبرع ولكنــي .ایزابیــال:

حق علیك لآلخریــن یكــون أن قبــل حقــاً علیك لنفسك إنّ .صونیــا:

من الكثیر ینقذ ألنھ خیر عمل برأیي اآلخریـن إثــارة ولكــن حســـام:
قلوبھـم فــي الرغبة یزرع إنھ وضجرھم. وعبثیتھم ویأسھم احباطھم
كان وانتاج عمـل الى یحتاج بالحیاة التعلـق كان بالحیاة.وكلما للتعلق
المال لجني ألعمالھم االخالص باتجاه دفع قـوة اعطاءھم ذلك معنــى

رغباتھم .لتحقیق



ظالم ھو ما في دقیقا تعبیرا رأیي عن أعبـر لم أنـي الحقیقة صونیــا:
ھذا استغالل بـل المثیـر اإلستعراضـي رقصھا لیس ایزبیـال عمــل في
فأنـا یسوّق. أن حقھ مــن لیس صوت لتسویــق الرقص مــن النــوع
اآلخریـن قلوب الــى البھجة إدخاـل أن رأیھ فــي حسام مــع شخصیا
المشاركة الى للعودة وعبثیتھم احباطھم مـن ألخراجھم فنیا واثارتھم
ردیئاً ولیس جید عمل ھو والفرح بالحركة الصاخب الحیاة موكب في

إلیھ بحاجة المجتمع .ألن

صیرورة علــى أخطــر العبثیــة والتصرفات العبثــي التفكیر سلیمان:
انسان العبثي ألن الخاطئة. والتصرفات الخاطيء التفكیر مـن الحیــاة
یقدر ال ھـو وبالتالــي قدرھــا حــق یقدرھا فلــم انسانیتـھ علیھ ھانت
أي أو القانون أو المجتمع یعطي وال و قدرھا حق اآلخریـن انسانیــة
فاإلنسان الحیــاة. مجرى علــى خطــرا یشكل وھذا أھمیة أیــة تنظیم
أعطیت لقد لنفسھ یقـول أن یجب غالیــا. تثمینا نفسھ یثمــن أن یجب
نفسا أعطیت ولقد الوجـود. ھذا في موجــود وأكمل اجمل ھــو جسدا
على أعمل أن یجب ممیز كائن أنا ولذلك هللا نور من قبس ھي عاقلة
بالمأكــل تربیتــھ بحســن جسدي علــى أعمــل ممیــز بشكــل نفســي
جســدي یغــدو حتــى التلــوث مــن والصیانــة والریــاضة والمشرب
على بتربیتھا نفسي على وأعمل األعلى. الى ینطلق یكـاد سھم كأنــھ
بالثقافات زودتھا قد أكون أن بعد العقل منطق مع المتناغمـة العادات
كیف فعلمتھا العقلیة الفضائل على ودربتھا الراقیة والفنون الناضجة

والعدل الصدق بروح اآلخرین وتسوس ذاتھا .تسوس

مصدر أكون أن یجب أنني فأقـول أحیـانـا نفسي أحدث ھكذا لیلیـانــا:
أن یجب اآلخرین مع وجـودي وأن الناس لجمیع محبة وینبوع خیــر



وإزعاج قلق مصدر أكون أن ال ومعرفــة وجمـاال وعطاءً حبا یفیض
وجھالة وفوضى .وتشویش

المجنحة بالكلمات ملونا دافئا عالما لآلخریــن فأبني أنا أمــا حســام:
والبعـض جمیــل مالمحھا بعض وجوھــا أرى الحیــاة. بــدم الراعفة
والبعض بقرنیھ الھواء یناطح ناھـد بعضھا أثــداء أرى قبیـح اآلخــر
كأعنــاق مشرئبــة أعناقــا أرى الموت. ذبــول یعاني متھــدل اآلخــر
الكتفین بین بفشل مزروعـة باللحم مكدسة وآخرى الشاردة الغــزالن
ھذه وأجمع األسود القماش مـن األبیــض الخیــط أسحب ان وظیفتـي
من الشاعـر یتصـوره ما بكل تلیــق ثیابــا ألنسجھا البیضاء الخیــوط
اإلنساني للجمال أعلى بمثل حلم غیــري طبیعــي. أو إنسانــي جمــال
بریشتــھ أمسـك وآخــر أفرودیت سماه تمثــاال ونحت بإزمیلھ فأمسك
صــورة بالكلمات فرسمت أنــا أما المونالیــزا. سماھا صــورة ورسم
الغرائز تستفز مثیرة بالحیاة تنبض الصورة وجعلت لبنــان عشتروت
طاھــرة،تخولھــا تستفــزالعقــول متناسقــة العواطف دافئــة،تستفـز
أن وجودي غایة ھذه باخوس. اإللھ معبد كاھنة تكــون أن طھارتــھا
ثیاب منھا وأنسج السوداء األقمشة وسط من البیض الخیـوط أنتــزع

الیومیة الحیاة وصخب والشفافیة والبھجة .الفرح

بروائع الناس من نخبة آذان أشنف أن وجودي فغایة أنا أما لیلیـانـا:
األنغـام بیــن التنــاسق جمــال یعیشون فأجعلھم الكالسكیة الموسیقى
أبدع أن حاولت متناسقة. بأعمــال یقومــون یتصرفــون عندما علّھم
فوقف حدّه عرف مــن سبحان لنفسي فقلت فشلت ولكني ذاتــي مــن

.عنــده



قلـــوب فــــي الفـــرح أزرع أن وجـــودي فغایــة أنــا أمــا ایزابیــال:
وحنونة ودافئـة جمیلة الحیــاة لھم أقــول أن الضجریــن. المحبطیــن
أحالمكم لیفترس یطاردكم الذئاب مـن قطیعا تتصوروھا فال وجذابــة
أثیرھـم لذلك تعــاش أن تستحــق صعابــھا رغم الحیــاة وطموحاتكم.
اإلنعزال من اآلخرین وعلى نفسي علــى أخــاف إلیھم الحیــاة ألحبب
أعدكـم أخیــرا الحیــاة. موكب مــن والخــروج والتقوقــع واإلنكماش
نكون أن فعلینا الیوم بعد خرین لآل صوتـي أسوّق لــن أنــي صادقــة
االشیاء علـى فنحكم وموضوعیین بأسمائھا األشیاء ونسمي صادقین

بھ تتصل لما ولیس .لذواتھا

المبدعة النیرة العقول ذوي أجمع أن وجودي فغایة أنا أمــا صونیــا:
أن أؤمــن ألنــي یتحاورون وأجعلھــم المرھفــة المصقولـة واألذواق
ال الحیاة لھذه ناموسا التطور تجعل التي السامیة واألعمــال األفكــار
وتزاوجھا العقول تالقح من تولــد بــل فـرد إنسان عقــل مـن .تولــد

الوجود لھذا أن وجماعات أفرادا نؤمن الشرق ھذا في نحن سلیمان:
مكوناتھ بجمیع الوجــود ھذا وأن تقویم. أحسن في أوجده قــد موجداً
في ولكننا حركاتھ. تضبط دقیقة عقالنیــة قوانیــن على بنــاء یتحرك
كنت فإذا تمامــا بــھ نؤمــن ما عكس نتصرف العمالنیــة ممارساتنــا
یكون أن فیجب أحققھا غایـة أجل مــن وجدت بأنــي أؤمــن مثال أنــا
أن لنفسي قلت فإذا الغایــة. لتلك مطابقــا والعملــي النظــري مسلكي
كان الوجود. ھذا في موجود وأكمل أجمل جسداًھو أعطتنـي الطبیعة
فال أقول ما ھدي على الجسد ھذا مع أتعامل أن واجبــي مــن عندئــذ
الكحول وشرب السجائر كتدخین طبیعتھ مع تتناقض لتجارب أعرضھ
وتلویثھ عطش بغیــر وسقیــھ جــوع بغیــر إطعامــھ أو والمخــدرات



أعطیت بأنني أقول كنت إذا وكذلك خاطئة. ممارسات نتیجة بالجراثیم
أن واجبي من الخالد.كان هللا نــور مـن قبس ھــي خالـدة عاقلة نفسا
العقالنیة بالثقافات فأغذیھا أقول. ما على بناء النفس ھذه مع أتعامل
والغیبیات والخزعبالت والخرافـات األوھــام عــن البعیــدة المنطقیــة
واإلستعالء والعدوانیة التعصب تستولــد التي األفكــار مــن وأصونھا
حرّ عاقل جوھــر بأنھا تفھم وأجعلھا واإلستكبــار التفــوق وممارسة
والحریة الوعي ذھب تبادل أالّ علیھا یتوجب لذلك خالد مستقل مریــد
المحقـة غیــر والمنافع اآلنیــة الملذات بنحاس والخلود واإلستقاللیة
لي بالنسبة ھذا واإلستكبار والسلطة والجـاه بالتملك اإلفراط حب مـن
أستطیع ال وانني مجتمع في فرد أنني الیقین علــم أعلم ولكني كفــرد
أسس على مبنیّـا مجتمعــي كان إذا والعــدل بالحق نفسي أسوس أن
مستبدون وحّكامھ أسطوري غیبي فكر مـن مستمدة فعقائـده خاطئــة
بكراماتھـم. وعبثــوا وحریاتــھم النــاس عقــول صــادروا ظالمـــون
بالتخویف تسلطوا وأقویــاؤه فقرائــھ حرمــات استباحــوا وأغنیــاؤه
فالنمـــو العقــل منطــق یحتــرم ال مجتمع ضعفائــھ. علــى والترھیب
ذمة لھا یرعى ال فیھ والطبیعة اإلقتصادي النمو یفوق فیـھ السكانــي
أنذر أن عليّ مجتمع ھكذا في وصــوب. حـدب كــل مـن تـلوث فھــي
والمعتقد والتعبیر التفكیر في فـرد كل حریــة أجل مــن للنضال نفسي
أن عليّ بإختصار واإلرتقاء. والتطــور والعمل بالعلم فــرد كل وحــق
إنسانیتھ تحقیق من اإلنسان یحــرم قانــون او مسلك كل ضــد أناضل
إنسانیتي أحقق أن ھي غایتیكفرد أن طالما مستقل حرّ عاقـل ككائن
إنسانیتي أجنحة وأبسط مجتمعي وفي ذاتي في اإلنسان أبنــي أن أي
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