
والفضیلة والسعادة اللذة مفھوم في حـــوار

المحاورة :شخصیات

سلیمان

صونیـا

تانیــــا

حســـام



قدامـــى أصدقــاء بكم المتواضعة،أرحب السیدة وبحیاء دعونــي صونیـــا:
لیغدو معرفة أكثر اإلنسان جعل الى الھادف األدبي الملتقى ھذا فــي وجدوا
لتوسیع وسعیــا إیماني عــن دفاعــا وناضلت دائما آمنت سعادة.فلقد اكثــر
الجھل وأن اللذة تثمر التي السعادة إال تكـون أن یمكن ال المعرفة بأن مـداه
ویثمــر النكداء البشریة ھــذه لألسف یسود الذي العظیم الشقاء مصدر ھو

الشقاء من مزیدا یوم كل .لھا
طفولتي فمنذ اللذة، تثمر التي السعادة عن حوارا أسمع أن یسرني تانیـــا:
كوابیس تحت أقـع فتئت مـــا إننــي ومازلت،حتــى األلم أخاف وأنا المبكرة
أو تتألم مشردة فقیرة أو تتألم مریضة إنسانة دائما تصورنـي مریعة أحالم

تتألم مملوكة .مضطھدة
كـــل ستجدون مثیرة مقولة نتیجة واللذة مقدمة السعادة تكــون أن حسـام:
تجمع أكبر لیشكلوا حولھا یلتفون وإباحیة ومدمنة مھووسة العالم مشردي

األجیال عرفتھ .بشري
اإلنسان یجتاح بالمتعة شعورا اللذة، فھمنـا مــا اذا صحیح كالمك سلیمان:
لبضع اللیل ظلمة فــي تلمع التــي الشھب كما األدبار.تماما یولي ثم للحظة
الشـيء لوجدنــا اللــذة مفھـوم فــي عمقنا اذا أّما الظالم. یبتلعھا ثم ثــوان
في لھ وجود ال ما وھذا یمــل ال ما على الحصول ھو اللذة حــدّ ألن یختلف

المحسوسات .عالم
أن ما فالرغبة المتوثبة العزیمـــة صاحب أّما یمّــل وحـــده الكسول تانیــا:

ثانیة رمادھا مــن تولد حتى قلبھ في .تموت
الى تنقلب تمامھا الــى وصلت اذا أنھا الحسیة اللــذة طبیعة ولكن سلیمان:

واحد برأس جسدین واأللم ھي تصبح وبالتالــي ألم. الــى أي .ضدّھا
أعطیتني تقـول،ھال مما واحــدة كلمة أفھم ال ذلك،أنــا یحصل كیف تانیـــا:

محسوسة؟ أمثلة
كذلك؟ ألیس الرقص تحبین مثال أنت ذلك.. یسعدني سلیمان:

ببراعة وأمارسھ أحبھ : .تانیــــا
كان بالفــرح الشعور فمألني ترقصین السھرات إحدى فــي رأیتك سلیمان:
آمنت أني حتى تشعان كانتا عیناك بحنــان. یتھدل ثم ویتطایــر یلمع شعرك



العین بأن اآلن یقال كما ال العینین أعماق من ینبثق النور بأن األمسیة تلك
ففستــان یتأرجحـــان كانــا ونھـداك الخارجــي. النــور تعكس مرآة مجــرد
لم برییـن كمھرین یجمحان فكانا كبت أي علیھما یمارس یكن لم الدیكولتیھ
ملتویا.لقــد ویدور متكسرا یتمایل فكان قدك قبل.أما من أنسي ید تالمسھما
إلیك.ولكــن ینظر مـن كل إسعاد تستطیعین بل سعیدة حقا أنك آنذاك شعرت
الصاخبة؟ الحركة تلك كل بعد باإلرھاق تشعري سؤاال.ألم أسألك أن أرید

مبرمجة لعبة ولست ودم لحم من فأنا شعرت بالطبع .تانیـــــا:
األلم؟ من نوعا ألیس اإلرھاق ھذا عن تقولین وما سلیمان:

كما نشیطة أعود ثم حین الـــى ألم ولكنھ ذلك أنكـــر أن أستطیع تانیـــــا:ال
.كنت

تعودین ثم حین الى لذة كانت الرقص إبان اللذة أن نقـول ال سلیمان:ولماذا
أسنانك؟ تحت الفراغ ألم تطحنین ساكنة

آخر؟ مثال أعطیتنا فھل الكفایة فیھ بما مقنعا لیس مثلك تانیـــــا:
الطعام تنـاول ألیس للجمیع. سؤاال سأسأل والسعة.. الرحب سلیمان:علــى

لذة؟ والتصنیع النوعیة الجید
اإلطالق على اللذات سید ھو بــل .صونیـــا:

على نحصل ھل الجید الطعام مـن والمزیـــد المزیـــد أكلنا ولـــو سلیمــان:
اللذة؟ من والمزیـــد المزیــد

ذلك أظـــن .صونیـــا:
زادت قد إلتھمناھا التي الكمیة تكون وقت الـى نصل ألــن ولكــن سلیمـان:
حتى حادا یكون أن یمكن الذي باأللم نشعر وعندھا الھضم الــى قدرتنا عن

محققا موتا بل مرضا .یغدو
ھضم بعسر أصیبوا أناسا أن تقول التي األخبار من الكثیر أعرف صونیــا:
الــى نقلھم استدعـى الذي بشراھــة،األمـــر الطعـــام تناولھم نتیجة مؤلـــم

.المستشفى
یفتأ وال یأكــل بما ویتلذذ یأكل رجـــل آخر.ھناك إفتراضا لنفترض سلیمان:

یتألم؟ ال بأنھ ھذا یعني فھل ھضم بعسر یصاب أن دون یأكل
أجمعین طرا الناس أسعد لكان الشخص ھذا وجود حبذا .صونیــا:



والمرض الھضم عسر من یتألم لم إن فھـــو الرأي أخالفك ولكني سلیمان:
والشحم باللحم اإلكتناز الــى ستقوده الطعام آخــر.فكثرة شيء مــن سیتألم

ویتكور یتدور سیجعلھ الذي .األمر
اذا یتألم ألن واللحم الشحم بھذا المرآة أمـام واقفا لنتخیلھ وعندھا حســام:

الحال؟ بھ حالت كیف رأى
إلیــھ لیشیروا حتــى الناس أنظــار محط أصبح اذا یتألم ألن بــل سلیمــان:
الطعام فلذة طوال.. عرضھ نحسب الذي المربـع الرجل أنظروا باألصابــع..

ضدّھا الى تنقلب ما سرعان ألنھا وھمیة لذة .إذن
نتذوقھا أننا رغم وھمیة لذات الحسیة اللذات كل أن ذلك مــن أفھم تانیــــا:
یوجد أال نسأل أن لنا یحق أال ولكن معدودة للحظات وتسعدنا جوارحنا بكل

ألما؟ تثمر وال طلبھا في غالینا مھما نفسھا على تنقلب ال حقیقیة لذات
ال لذة مثال الثمینة المجوھرات فاقتناء اللذات ھذه مثل یوجد حتما صونیـا:

نفسھا على .تنقلب
كمیة حوزتك في كان ما اذا بالقلــق تصابین أال ذلك لك قــال ومــن حسام:
یتعدى أن تخافیـن بــل منك تسرق أن تخافیــن المجوھرات،فأنت من كبیرة

بھا متزینة كنت اذا المجوھرات تلك انتزاع أجل من شخصك على .أحد
البنك في أمانة صندوق في سأحفظھا ولكني .صونیـا:

والتبرج. بھا التزین بالطبع المجوھرات؟ حیازة من الغایة ھي ما حســـام:
سرقة بغیة المتزین الشخص على التعدي خوف یولّد بالمجوھرات والتزین
مـــن سیحـدّ الذي األمــر أمنیة إجراءات یتطلب السرقة ومنع المجوھرات.
وفقدان ألما یولّد والقلق ألما. یولّد الحریة من والحدّ العالقة. صاحب حریة
لذة یكون أن یمكــن ال المجوھرات إقتنــاء ألما.إذن یولّد نملكھ ثمین شيء

وھمیة لذة والرقص األكل لذة شأن فھو .حقیقیة
اللذة ألنھا المعرفة ھي كالمي بدایــة فــي قلت كما الحقیقیة اللذة صونیــا:
إلتھم واحد شخص على دلّني ضدّھا. منھا ویولد نفسھا على تنقلب ال التي
رجل على دلّني بل عقلي. ھضم بعسر وأصیب المعرفة مـن والمزید المزید
صندوق فـــي معرفتـھ فیحفظ منــھ تسرق أن ویخاف المعرفة یملك واحــد

البنك؟ في أمانات



ینشدھما جدي المرحوم كان الشعر من ببیتین یذكرني صونیــا تانیـــا:كالم
حالھ واقع یمثالن وكأنھما بخیالء

یتبعنـــي یممت كیفما معـــي علمــي
صندوق بطـــنُ ال لـــھ وعــــاء قلبــــي

معي فیھ العلم كان البیت في كنت إن
أو كان السوق في كنت

السوق في العلم
المعرفة فھل التحدید ینقصھا وضبابیة عامة كلمة معرفة كلمة أظن حسام:

تتناولھا؟ التي والمواضیع األشیاء بتعــدد متعددة ھــي أم واحــدة
فمعرفــــة بـــھ. خاصة معرفــة شيء لكل إنّ نقول أن البدیھي من تانیــــا:

الحجارة بتشذیب البّناء معرفة عن تختلف األلوان بمزج .الرسام
غایة؟ ذاتھا بحد ھي أم غایة للمعرفة ھل نسأل دعونا بل حســام:

غایـة علیھ ومصرة بقولي مؤمنة زلت وال سابقا قلت وكما برأیي صونیـا:
اللذة تثمر التي السعادة .المعرفة

أي لغیرھا. تطلب بل لذاتھا تطلب ال المعرفة أن ذلك من أفھم ھـل سلیمان:
كأن لغیره بل لذاتــھ المال نطلب ال نحــن نقول كمــا تماما واللـــذة السعادة
أو الراقصات أثداء بین نھرقھ أو ثیابا أو سیارة أو بیتا بــھ لنشتري نطلبھ
والتجارة األسود الذھب أمـــراء وجھائنا بعض یفعــل كما صدورھــن تحت

.السوداء
ألن السعادة لتحقیـق أي لغیرھا تطلب المعرفــة أن أقــول ال أنــا صونیـــا:

ذاتھا بحد السعادة ھي .المعرفة
المعلومات ھي المعرفة ھل بالمعرفة. تقصدین ماذا أفھم ال حســــام:ولكني

المادي؟ وجوده لھ ما بشيء المتعلقة
ذاتھ ھو الشيء یكون ال بدونھا جوھریـة حقیقة ھناك أن قلنا اذا سلیمـان:
فھل ذاتــھ ھــو یكــون أن الشيء یستطیع بدونھا عرضیة حقائـــق وھناك

الحقائق؟ كل أم الجوھریة الحقیقة ھي المعرفة
أن أظن ولكني دقیقة لیست واألعراض الجواھـر عــن معلوماتي صونیـــا:

المعرفة عالم في ثورة عصر ھو .عصرنا



المتعلقة المعلومات من المزیـد علــى حصولنا أن ذلك مــن سلیمـــان:أفھم
معرفة؟ برأیك یعتبر مادي وجود لھ ما بشيء

السیدا بمرض المتعلقة المعلومات مــن بمزیــد فعلمنا طبیعي ھذا صونیــا:
معرفة؟ یعتبر أال مثال

وما ذاتیة قیمة یعتبر الوجود ھذا في وحده اإلنسان أن أعتقد إني حســـام:
ورغباتھ لحاجتھ یخضع .عداه

التي الكواكب وتشكل األفالك دوران ھل العجیبة السفسطة ھذه ما صونیـا:
ورغباتھ؟ اإلنسان لحاجات یخضع السدیمیة مرحلة في زالت ال

جزئیاتھ بجمیع الكون بأن یعوزني البرھــان كان وإن أعتقد إنــي حســـام:
الھبة ھذه العقــل نعمــة یملك الذي الوحیــد المخلوق ألنـــھ اإلنسان یخــدم
خدمة في العاقل غیر یكــون أن والطبیعي المنطقي فمــن الخالـــدة. اإللھیة
أدخل أن أرید ال ولكني الخالد. البسیط خدمة فــي الفانــي والمركب العاقــل
اإلنسان خدمة في كانت وإن والكواكب األفالك حول بیزنطي جدل في معكم
ھي بل اإلنسان خدمة في كلھا واألدیان والعلوم القوانین إن أقول بل ال. أم

ومیولھ اإلنسان حاجات .ولیدة
تتغیر میولھ وتتبدل اإلنسان حاجات تتغیر عندما أنـھ ذلك معنـــى سلیمان:

واألدیان العلوم وتتبدل .القوانین
الواقع؟ أرض على یحصل ما بالضبط ھذا ألیس حســـام:

الذي والمكان. الزمان بتغیر تتغیر ال صدیقي یا الجوھریة الحقیقة سلیمان:
بأشكال تمظھرھا ھو وتغیرھا العرضیة الحقائــق ھــو ویتغیر یتبـــدل

كون فحقیقة عاقـل حیـــوان اإلنسان مثال قلنا فإذا الرغبات. حسب جدیــدة
زمان یوجد أن یمكن فال والمكــان الزمــان بتغیر تتغیــر ال عاقــال اإلنسان
إنسانا. كونھ األساسیة ھویتھ یفقد عندئذ ألنھ عاقل غیر اإلنسان فیھ یكون
بتغیر أوضاعھا تتغیر الرقص فحقیقة راقص حیوان اإلنسان قلنا اذا ولكـن
الرقص عـــن اإلنسان یمتنع ان ویمكــن أشكالھا وتتبــدل والمكــان الزمان

وتفصیال .جملة
وكأنھا اإلنسان عـــن تمامـــا مستقلــة الحقیقة یجعـــل ھذا كالمك حســام:

واإلنسان الكون یوجد أن قبل حتى األزل منذ .موجودة



اإلنسانیة النفس جوھر في منفردة الجوھریة الحقیقة أن أقول بل سلیمان:
بدوره فاض الذي الكلي العقل أصلھا عن النفس ھـذه فاضت منــذ العاقلــة
عن الفیضي الشعشعاني النور ینقطع ال باستمراریة یستقبل والذي أ عن
وتطھرت جیدا صقلت التي للنفوس أیضا تنقطع ال باستمراریــة ویبثــھ أ

الصافي كالماس فأصبحت فیھا الكثیف بظلمــة شھواتھا رجس .مــن
الى منك الوسطى العصور الـى أقرب التنظیر بھذا نفسك تعتقد أال صونیــا:
للعصر أعلى مثال یعتبر الذي الشجاع العاقـل اإلنسان الحدیث.ألیس العصر
ال وأن حــد أقصى الى تكبــر أن لطموحاتــھ یسمح الذي ذلك ھـــو الحدیث
تشتاقــھ مــا كــل ویحقق شيء بكــل یمدھا شجاعا یكـــون أن بـــل یكبحھا

الطبیعي؟ العــدل ھـــو ھذا ألیس الیھ. وتتصدى
إمبراطوریة یبنــي بأن تقضــي الشخص ذلك طموحات كانت واذا سلیمان:
عبیدا. البشر یغدو حتى األنتاج وسائل بجمیع ویتحكم العالم مال ویحتكر

اآلخرون؟ لھ یسمح أن أو بذلك لنفسھ یسمح أن أیجب
ومن بضعفھم یستحون ألنھم القوي الرجل یلومون دائما الضعفاء صونیـا:
اإلفراط ان یقولـــون ھنــا إنھم تھور. والطموح جنـون والجمــوح دنــاءة
تعكس وضعیة بقوانیـن المتفوق اإلنسان فــي النبیلة الطبائع كبح یحاولون
ھؤالء مـــن كثیــرا حیاتـــي فـــي عرفت لقــد وتخاذلھا. نفوسھم وضاعــة
كامـــل إشباع عـــن وترددھم جبنھم نتیجــة العاجزیــن الخانعین المحبطین

واإلعتدال والقناعــة العفــة یمدحون فوجدتھم .للذاتھم
تقولین؟ ما تعنین ھل بربك صقر. الى الیمامة تحولت لقد إلھي، یا تانیــــا:

فضیلة؟ واألعتدال فضیلة العفة تعتبرین أال
الــى الرغبات وإشباع واألفراط الترف أن المآلن بالفم أؤكــد إني صونیــا:
الفضیلة ھـــي والخارجیـــة النفسیة الوسائـــل تجھزت مــا اذا حـــد أقصى

صبیانیة. ألعاب فمجرد تبقى ما وكل فیھا مراء ال حقیقة ھذه والسعادة.
دینھم ولذلك إسقاطا الطبیعة أسقطتھم مشوھیــن محبطین أنـــاس وأقــوال

الطبیعة مناقضة الحیاة .مدى
بالجبن والشر واإلقدام بالشجاعة الخیر تربطین أنك ذلك معنى ھل تانیــــا:

واإلحباط؟



والجبناء واألغبیاء بالتأكید أخیار ھم والعقالء الشجعان أن شك ال صونیـا:
یالزمھم واألشرار واللذة، الفـرح غبطــة یعیشون واألخیــار األشرار. ھــم

واأللم .الحزن
قالت التحدیدات،لقد بعض الـى نعــود دعونــا الحوار، تشعّب لقــد سلیمان:
والغباء اللذة،والجھل وثمرتھما السعادة غایتھما والمعرفة العلم إن صونیا

كذلك؟ ألیس األلم وثمرتھما التعاسة غایتھما
أقولھ زلت وما قلتھ ما ھذا .صونیـــا:

الحقیقة ھي السعادة إن معناه بما فقلت أكثر الموضوع عمقت ثم سلیمـان:
الحقیقة ھي اللذة إن .بل

التقالید حسب ال الطبیعة حسب الحقیقة ھما واللذة السعادة بالطبع صونیـا:
المصنوع والفن الوضعیة .والقوانین

الطب علم حقیقة ھي ما قلنا لو تطبیقیا سؤال أسأل أن ھنـا أریــد سلیمـان:
الجسد؟ صحة بأنھ جواب على أحصل ألن وغایتھ

بالماء الماء تقیس ألنك بالطبع .تانیـــــا:
النفس؟ صحة ألیس والفلسفة الموسیقى علم وغایة سلیمان:

السؤال غموض رغم بذلك لنسلم .صونیـا:
توافقھا؟ أم الجسد صحة تخالف برأیكم النفس وصحة سلیمان:

المھترىء التنظیر ذلك الى تعیدنــا أن تریــد توافقھا،ھـــل بالطبع حســـام:
الشیطان رجس من قطعة والجسد هللا نور من قبس النفس أن یقــول الذي
یوافـــق ال النفس یوافــق ومــا النفس یوافــق ال الجسد یوافــق ما بالتالي

.الجسد
الجسد صحة توافق النفس صحة بأن رأیك على تماما أوافقك إني سلیمان:
النفس صحة بین یوفق الذي المشترك القاسم ھو مـا أنفسنا لنسأل ولكـــن

الجسد .وصحة
النفس صحــة تعرّف وكیف الجســد صحة تعرّف كیف أوال أجبني صونیـا:

األثنین بین القاسم ھو ما لك .ألقول
كانت اذا العناء. كبیر الى یحتاج ال ھیّن أمــر الجسد صحة تعریف حســام:
متناغمــة متناسقــة العناصــر وكذلك الجســد منھا یتركب التــي األعضـاء



والعناصر األعضاء بعض حاولت واذا وجمیال صحیحا الجسد كان متناسبة
على ذاتھا تحقیق في تفـــرط أن أو اآلخـــر البعض حساب علــى تكبــر أن
تنتج التـي الفوضى الــى یقــود الذي الخلل حصل الباقیــة االعضاء حساب

والقبح واأللم .المرض
الجسد تعطي والعناصر األعضاء بیـن إذن رائــع،التناسق تعریف سلیمان:
المعدة فأعطى كثیرا أكل رجــال أن ھب ولكــن وجمالــھ وسعادتــھ صحتــھ

فعل؟ قد یكون فماذا الریاضة یمارس ولم ممكنة لذة أكبر واألمعاء
متنافرة فأصبحت األعضاء بین التوازن بمبدأ أخلّ قد یكون بالطبع صونیا:

ومضمونا .شكال
والمرض واأللم القبح ألیس سیثمر ماذا والتنافر .سلیمان:

طبعا .صونیـا:
أو الكلي والصیام المرّة باألدویة نعالجھ ألن المرض یقـع وعندما سلیمان:

والحقن .الجزئي
ذلك سنفعل بالطبع .صونیـا:

عالجنــا إذن فنحــن لــذة. ولیس ألم والصیام المــر الدواء ولكــن سلیمان:
السعیدة حقیقتھ الى نعیده كي مؤلم بعمل .الخطأ

الحقیقیة المعرفة الى وأوصل سعادة أنتج قـد األلم أن ذلك معنــى حســـام:
اللذة .ولیس

والتصنیع الجیدة النوعیة ذات الطعـام وجبات بأن سابقــا نقــل سلیمان:ألم
جمالھ الجسد بفقد ینتھي اإلفراط ولكن اللذة تعطي .الجید

طبیعي ھذا .صونیـــا:
الریاضة علم الى منوط الجسد جمال أن الیقین علم نعلـم ونحــن سلیمــان:
تجریبـي برنامــج حسب المؤلم الشــاق التدریب شقیــن ذو الریاضة وفــن
اللذیذة األطباق مـــن الكثیـر تنــاول مــن المتدرُّب وحرمـــان صحتــھ أثبت

.والمضرة
مفھوم كالم ھذا .صونیــا:

األعضاء یجعل ألنھ جمالھ الجسد یعطــي الریاضــي التدریب سلیمان:وھذا
والجمــال الذاتیة. حقیقتھ مــع منسجما فیھا عضو وكــل متناغمة متناسقة



تنافر یشكلھ الذي والقبــح بــھ. ونسعد فنتلذذه الفــرح بغبطـة نشعر یجعلنا
وھــذا الضمیــر وتبكیت وعــدم بالذنب اإلحساس نعانــي یجعلنــا األعضاء
الـى أوصالنا والحرمـان التعب ألــم أن ذلك وتعیس.معنـــى مؤلــم إحساس
الــى أوصالنـا والشراھة والراحـة واإلھمال السعادة ولـذة الجمــال حقیقــة

التعیسة المؤلمة .األوھام
في الجسد وجمال النفس جمال بین المشترك القاسم دخل ما ولكــن تانیــا:

الكالم؟ ھــذا
بین التوازن ھو الجمال سعادة الجسد یعطي الذي المشترك سلیمان:القاسم
األكل فلذة الشراب. ولذة النوم ولذة الجنسیة واللـذة الطعام كلذة متناقضات
لذة تھیّج النوم ولـذة النــوم لـذة تھیّـج الشرب ولذة الشرب لذة تھیّـج مثال
والترھل الراحة لذة ویطلب فیضعف الجسد تتعب الجنس لذة ولكـن الجنس
في واإلقتصاد الحركة على المبنـي شكلھ وجمـال نشاطھ الجسد تفقـد التـي
اللذات، وسائر الطعام الى شھیتــھ تفتــر الجسد یضعف األكــل،وعندما لذة
علـى مبنیة الجسد سعادة إن نقول ألم.لذا الــى اللذة فتنقلب جمالــھ ویفقــد
الفضالت. إزالة ھي والتي الصحــة تتصدرھا أولویـات سلم ضمن التوازن
والشراب الطعـام كــان مـا فإذا الفضالت إزالــة بدوره ھــو الذي والجمــال
والشرب األكل لذتيّ لجم في تكون ولذتـھ الجسد فسعادة الفضالت یعطیــان

بإفراط إشباعھما في .ولیس
بین المشترك القاسم ھو ما بعد أفھم لـم ولكـن ومنطقــي سلیم كالم تانیــا:

الجسد وجمال النفس .جمال
الجسد مـن الفضالت إزالــة بأنھا الجسدیــة الصحة عرفت عندما صونیــا:
والجمــال الصحـــة جعلت الفضالت إزالــة بأنــھ الجسدي الجمــال وعرّفت
جمیل صحیح جسم نقول،كــل أن باستطاعتنا فھل واحــدة، لحقیقة كلمتیــن

صحیح؟ جمیل جسم وكل
ولكن الحقیقة، ھو واحد نھر في یصبان جدوالن والصحة سلیمان:الجمــال
ھي الصحة بینما الخارجـي شكلھا حیث مــن األعضاء تآلف ھـــو الجمــال

العملي مسلكھا حیث من والعناصر األعضاء .تآلف
النفس جمال عــن شیئا تقـــل لم ولكنك .تانیــا:



فھناك المتعددة قواھا بین وتناسق تآلف ھـو بدوره النفس جمــال سلیمان:
قوة لكل أن نقول البدء في الشھوة. وقوة العاطفیة والقــوة العاقلــة القــوة
عفتھا فـي ھــو الشھوة قــوة فجمــال وفضیلتھا جمالھا القــوى ھــذه مــن
العاطفة قـوة العاطفـــة.وجمــال لقــوة ذاتـــي باختیـــار طوعــا وخضوعھا
أیضا ذاتي وباختیار طوعا وخضوعھا وكرمھا شجاعتھا في ھو وفضیلتھا
وعدالتھا حكمتھا في ھو وفضیلتھا العاقلــة القــوة وجمال العاقلــة. للقــوة
وسحب أزلیتھا في والثابتة المجردة الكلیـة الحقائــق إدراك علــى وقدرتھا
بالعقل إتصالھا ثــم باستمرار المتغیرة المحسوسة الجزئیات علــى مبادئھا
الى الناظر بمنزلة منھ فتكون وتعقــال حدسا الفیضیة حقائقــھ ونقــل الكلي

المرآة في .نفسھ
واختیارا طوعا العاطفیة للقوة الشھوانیة القوة تخضع كیف صونیــا:ولكن
یقمع أن یجب العقل أن األخالق ومعلمي الوعاظ طریــق عــن نعلم ونحــن

فوالذ؟ من بقبضة ویأخذھا ویكبتھا الشھوانیة القوة
الحسیة اللذة تشتـاق النفــس یجعـالن بالحرمــان والشعــور سلیمان:الكبت
ألـــم الــى اللــذة إنقلبت ذلك فعلت اإلفــراط،فإذا حتــى وتمارســھا وتطلبھا
من مزید الى یشتاق الحرمان من مزید قوامھا مرعبة دورة عندئـذ فتحدث
القــوة كبت ولــذا األلم. مــن مزیـدا معــاكسة فعــل ردة تعطــي التــي اللذة
في ھو العـام خیــرھا أن نقنعھا عندما ولكـــن وشریــر مضــر الشھوانیــة
من الصقل عبـر اشتیاقھا ونطـــوّر الحسیــة الملذات تذوق فــي اإلعتـــدال
اشتیاق الى أضدادھا الــى والمنقلبــة المتغیــرة الحسیــة للملذات اشتیــاق
یأتي عقلیة ملذات بالطبع وھي واإلستقرار الثبوت طابع لھا التــي للملذات
بفضیلة تحلیھا أن الشھوانیة القوة تعرف عندھا ھرمھا رأس على الجمـال

نفعا وأكثر لھا خیر .العفة
یكون؟ كیف العاطفة قوة الى باإلنقیاد الذاتي واإلختیار تانیــا:

وتفرز متغیرة الحسیة الملذات بأن الشھوانیة القوة تدرك عندمــا سلیمان:
كالشجاعة أعلى ملذات إلشتیاق تلقائیا وتنھد العفة فضیلة تتملك أضادادھا
ال فردي مخلوق بأنھ لإلنسان فھمھا من تنتقل والمروءة.عندھــا والكــرم
مخلوقــا كونــھ الــى والملكیــة والمنكـح والمشرب المأكــل بلذات إال یھتـم



مقولة فھم في بعزّھـم وعــزّه اآلخریــن بسعادة سعادتــھ یربــط إجتماعیــا
حسب المناسب مكانھ في فرد كل ووضع األفـراد بیــن األجتماعي التناغــم
ویقوى الكل ویسعـد الكل فـي ویقـوى فیسعد واإلكتسابیة الفطریة إمكانیاتھ
من وتزید الشھوانیة القوة الى تنحدر أن بدل بدورھا العاطفیة بــھ.والقـوة
بھا اذا حسیة وتخیالت وأحاسیس مشاعر مـن تولـده بمـا ھیاجھا إضطرام
العدالة عـن تنتج التــي الجمیلة األشیــاء حب فــي تكمـن سعادتھا أن تفھم
األعضــاء تناغــم عـــن جمالھا ینتــج التــي الجمیلــة األجسام حب ســواء
أفرادھا تناغم عن جمالھا ینتج التي الجمیلــة المجتمعات حب أو وتناسقھا
ھو الذي للجمال األعلى المثل حب الـى حتما یقــود طبقاتھا.وھــذا وتناسق

المطلقة العدالــة حیث المطلقة المطلق،الحقیقــة .الكمــال
تكتسب والعدالة والفضیلة السعادة أن تعتقد أنك كالمك من حســام:أستنتج
العملیة والمناھج التربویـة بالوسائـل إھتمـام أي تبــدي أن دون بالمعرفــة

.والتجریبیة
فقــط علما ولیست وعمــل علــم الصادقــة حقیقتھا فــي سلیمان:المعرفـــة
ظنــا صاحبھ عقــل فــي یكــون عملیــا صاحبـــھ یمارسھ ال الذي العلم ألن
عمال لتجسد الیقین مرتبة الى العلم وصل فلـو یقینیا علمــا ولیس وتخمینا

بھ للقیام إكراه أو للنفس تكلیف دون الطبیعة .حسب
حسب دائما تكون معرفـــة ھـــو الیقینـــي العلــم أن ذلك مــن حســام:أفھم

.الطبیعة
منذ النفس جوھر في المفرزة العقل قوانـن ألن مؤكــد شــيء سلیمان:ھذا
عالم في الموجودات حركة تضبط التـي الطبیعة قوانیــن نفسھا ھــي األزل

والتركیب التحلل عملیتي في أي والفساد .الكون
فاضل طبیعي وكل عقالني ال وضعي وكل عقالنــي طبیعي كــل حســام:إذن

وتعیس؟ خسیس وضعي وكل وسعید
على ویغزل ویتمثلھ الطبیعي یحاكي ما بقدر فاضال الوضعي سلیمان:یكون

.منوالھ
وصور وتمثیالت بتشابیھ كالمك لنا وضح : .صونیا

ھذه فـي صحتـھ مـن التأكــد ونستطیع نعرفــھ كلنا مثال سأعطــي سلیمان:



اعتمدنا قد نكــون ماذا علــى جمیلــة سیدة صونیـا قلنــا بالذات.اذا اللحظة
الحكـم؟ ھذا إلصدار

صنعتھما اللتین وشفتیھا السوداوین صونیـا عینــي علــى بالطبع حســـام:
بجبل دائما یذكرنــي الذي الرشیــق وأرجوان،وقوامھا دمقس مــن الطبیعة
المشرّب األبیض بشرتھا ولون وكبریاء، بزھو المدینة على المطــل صنین

ودالل بغنج كتفیھا على المتمایل األسود وشعرھا .بالحمرة
عن تتحدث ال كي التشبیھات من القدر بھذا تكتفــي أن علیك طبعــا تانیــا:
مـن ویصبح عقلھ یفقد رشفات عـدة منھ یرتشف مــن الذي رضابھا طعــم

صاحبھ من كالظل .صونیا
الجنون من نوع فالمبالغات بعیدا وتذھبوا تبالغوا ال .صونیـا:

وشعرھا وقوامھا وشفتیھا صونیا عینــي قسنا ماذا علــى ولكــن سلیمان:
جمیلة؟ األشیاء ھذه بأن استنتجنا حتى

یوم كل نراھا التي والقامات والشفاه العیون من غیرھا علـى حســام:طبعـا
والسینما التلفزیون شاشات على أو الواقع عالم .في

والقامات والثغور العیـون آالف رأینــا عندمــا الواقــع فــي سلیمان:نحـــن
الجزئیات في الموجود الكلي ندرك أن استطعنا واألعناق والجدائل والنھود
عـن مجرد كليّ معنــى نفسنا فــي فأصبح المادیات فــي الموجود والمجـرد
تلك تكون ما فبقدر نراھا التي النماذج علـى نطبقھ أخذنا الجسدي الجمــال
ما بقدر عنھ تبتعد ما وبقدر جمیلة إنھا نقـول ما بقــدر منـھ قریبة النماذج

بشعة أنھا .نقــول
عالـــم مــن مأخـوذ أصلھ فـــي الجمــال أن معناه جیــد الكالم صونیــا:ھذا

.المحسوسات
ووظیفـــة بالذھب ممـزوج المحسوسات،التراب عالــم فــي سلیمان:ولكــن
ممزوج الفوضى قبح المحسوسات عالم في الذھب. عن التراب فصل العقل
األسود الثوب من األبیض الخیط نسحب أن فعلینا والتنسیق التنظیم بجمـال
ھـو الذي المجــرد الكلــي المجتمعة،المعنــى البیض الخیطــان مــن لننسج
ترابھا مزج في ال كمالھا في الطبیعة قانـون مــع المنسجم العقـــل قانـــون

.بذھبھا



المعنى تصنع المجتمعة البیض الخیطان أن لحظة ومنذ قلت صونیـا:ولكنك
.الكلي

ندرك نحن بل أطفال كالم ھذا كال فتصبح الجزئیـات نجمــع ال سلیمان:نحن
فالواحد غیره. دون البشري العقل بھ یختص شيء وھذا الكثرة في الوحدة

منھ األولى بعلتھا المعلوالت ارتباط بھ مربوطة وھي الكثرة .فاضت
بأن سقراط. مخاطبا لسانھ على مینون محاورة في ألفالطون حســام:قرأت
علــى والقدرة الجمیلة األشیــاء علــى الحصول فــي الرغبة ھــي الفضیلة
على الحصول حاولت ما اذا بأنني الكالم ھذا یعنـي فھــل وبلوغھا تحقیقھا

الفضیلة؟ مارست قد أكون جمیل كشيء وامتالكھا صونیــا
على أي للجمال الكلي المعنــى علــى الحصول یقصد مینـون سلیمان:كــان
المحسوسات على الجمالي الكمـال ذلك سحب محاولــة ثــم الجمــال كمــال
فــي الجمــال كمـال بعض رؤیــة علــى قادرا كنت الموجودة.فإذا الجزئیــة
بالنفس علق مما مجردة فاضلة عقالنیة بھا عالقتك تصبح عندھـا صونیــا

غرائز من الشھوانیة وبالنفس عواطف مـن .الحسیة
والمجانیـن الشعراء عنــھ تكلــم الذي األفالطونــي الحب ھــو أھذا تانیـــا:

جنسیا؟ والعاجزون
أو منفعة أو شھوة أي من المجرد الكلي معناه فـي الحب ھذا بــل سلیمان:
ببساطتھا بسیطا فیصبح العاقلــة النفس الــى ینتمي ألنـــھ فنــاء أو تغیـــر
الحقیقة في ھو الحب مــن النوع وھذا بخلودھا خالدا بروحانیتھا روحانیــا
حقیقة ال تمثال الممیزین الناس بعض على ینسحب وقد اإلنسان .حب

شفتین أجل من المزاد سوق في األفالطوني الحب كل أبیع ولكنـي حســام:
الحیاة بنبض .تلھثان

عقال إزدادت مــا إذا حیـاة تزداد فاألشیاء ھــذا.. ظریف سخف سلیمان:أي
خبـال یشبھون الشعراء كــل أن طالمـا غزالــة شفتــي ترتشف ال لماذا وإال

بالغزالة .الحبیبة
الحیوانات مع الجنس یمارس مــن ھنــاك .حســام:ولكــن

نفسھ توبخھ ما وسرعان نفسھ في الشھوانیة بالقــوة ذلك یفعــل سلیمان:
لھا إھانة ذلك تعتبر العاقلة النفس ألن تأدیب شــرّ تؤدبـــھ بـــل .العاقلة



لھا؟ إھانة ذلك تعتبر ولماذا تانیــــا:
الحـرّ إختیارھما نتیجة یكن لم إذا إثنین بین مشترك عمل كــل سلیمان:ألن
على القوي قبل مـن تعدیــا ھــذا أعتبــر مجبــرة وال مكرھــة غیـــر بإرادة
الى وعودة فوضى والقبح قبح والشــرّ شــرّ والظلم ظلم الضعیف.والتعدي
أي رائحة وال طعم وال لـون وال شكل لھا لیس التـي األولــى الھیولى كثافة

بالفعل موجودا لیس .وجود
اإلستطراد؟ ھذا كل واستطردت الغضب ھذا كــل غضبت حســام:ولماذا

أن معناھا والحریة العاقلة النفس نـواة ھــي الحریــة أن تعرف سلیمان:أال
وھـي واألخالق العقـــل أساس ھـــي نفسھا.فالحریــة سیدة النفس تكـــون
صفرا یعتبر عنھا یتنازل ومن الفضائل ھرم رأس بل الفضائل أولى بالتالي

بتوال؟ صائما مصلیا متقشفا وتصوف تزھد لو حتى الفضیلة من
الفضائل ھرم رأس ھو الخیر بأن یقول كان إفالطون ولكن .صونیـــا:

الحریة سقطت إذا ألنھ الفضائل ھرم رأس ھي الحریة إن برأیي : سلیمان
جبریة حركة اإلنسان حركـة تصبح وعندھا اإلختیار وبطــل اإلرادة سقطت
من أكثر أقول بــل والثواب العقاب مبــدأ ویسقط األخالق ذلك عنــد وتسقط
أعجم حیوانـــا اإلنسان وغـدا برمتــھ العقــل سقط الحریــة سقطت إذا ذلك
بسالمة أو الخارجي شكلھا بجمال سواء علیھ متفوقة الغابة حیوانات أكثر

وقوتھا .الغریزة
من مستمدة جبریـة لیست اإلنسان حركــة إن لك قــال مــن حســام:ولكـــن
منسجمة تصرفات الى النفس تقود البدن عناصر تركیب في كیمیائیة وقائع
في األطباء بعض یقولـھ ما األقـــل علــى ھــذا الكیمیائیة. الوقائــع تلك مع
والمھووسیین والمدمنین والسحاقیین اللواطیین عن دفاعھم في .أمیركا

الداخلي النشاط عــن الخارجــي التعبیر إال لیس صدیقي یــا سلیمان:العمل
نفسا یملك الذي الوحیـد ألنــھ محض إنسانــي إنتـــاج والمعرفــة للمعرفة.
الوقائع، ھذه في اإلنسان یشارك فالحیوان كیمیائیة وقائع قلنــا فإذا عاقلة.
الترھات ھــذه مــن دعــك الھادف؟ الواعــي عملــھ فــي یشاركھ .فھــل

خارج تعیش كأنك بالواقع. حــي حس أي تملك ال أنك یــدل كالمك حســام:
مثالیتھا. في السخیفة بتعریفاتك تضحكني إنــك بصراحة الزمن. صیرورة



الداخلي المعرفة نشاط عـــن التعبیر ھــو .العمــل
معرفة نشاط عن یعبرون یعملون الذین كل وكأن الھادف. الواعـي العمــل
العام.ألــم والخیر والعدالة الحقیقة أھداف باتجاه عملھم ویصوبون داخلــي
بأن مبكر زمن في الرجل تنبأ لقـد الصامتة. شابلــن شارلــي أفالم تشاھــد
للمعرفة شأن ال والرجلین الیدین حركـة یتجاوز ال میكانیكیا سیغدو العمــل

الھادف للوعي وال .بھ
عمل على یتدربوا أن استطاعوا بلھاء أناس ھناك صحیح كالم تانیــا:ھــذا
بمثلھا یحلم ال طائلة أمواال یجنون ماھرین فأصبحوا ویتقنوه صغیر یدوي

أبحاث كاتب وال مسرحي .مؤلف
یتقنون ماھرین شغیلة الى الرأسمالي اإلستھالكي اإلقتصاد حاجة سلیمان:
واقع. أمر ھذا منطقیا واستنتاجا فكریا تحلیال یتطلب ال بسیطا جزئیا عمال
تخولھ أمواال ویربح عمـل بھكذا یقــوم الذي العامــل أن یظــن مــن ولكــن

أبدا أعتقده ال ما فھذا سعید، إنسان اإلستھالك إقتصاد في .اإلنخراط
اآلخرین؟ سعادة في تشكك أن ترید ولماذا تانیـــــا:

عذاب مصدر ھي ھدف أي من الفارغــة المیكانكیة الحركـــة ألن سلیمان:
في إظھاره شابلــن حــاول مــا ھــذا ألیس سعادة. مصدر ولیست لصاحبھا

الصامتھ .أفالمھ
ویأكل وسیارة بیتا یشتري أن یخولّھ ماال یربح اإلنسان ھذا ولكــن تانیـــا:

الصاخبة السھرات في ویشارك المطاعم .من
في إنغرزت إلیھا ربط التـي الفارغــة المیكانیكیــة الحركــة سلیمان:ولكــن
حیاتـــھ فأصبحت ذاتــھ داخــل فــي ثابتــا جوھــرا أصبحت حتــى أعماقــھ
وأسقطھ عقلھ عن تنازل قد یكـون وبھذا فارغة. میكانیكیة حركـــة برمتھا
أیھا العمـل اإلنسانیة. ھویتھ عــن یتنازل عقلــھ عــن یتنازل ومــن سھوا.
فرح مصدر ولیس لصاحبھ ألم مصدر كان وھادفا واعیا یكـن لم اذا السادة

إیجابیة ثمرات أعطى ولو حتى أخالقیا ال عمال كان بل .وسعادة
وتھز أنفسنا على تحرضنا كأنك مزعج. رجل أنك شك عندي یعد لم تانیــا:

رؤوسنا على إسقاطھا بغیة المألوفة تفكیرنا وأنماط عیشنا .أنماط
یترك وال یرتـاح ھــو ال المشاغب بالرجــل سلیمان نصف تعالــوا صونیـا:



یرتاحون .اآلخرین
وتناغم تآلف الجمال إن یقول من مشاغبا یكـون كیف هللا. سلیمان:سامحك
طاقة الى ووزن وعمق وعرض طول لھا مادیة كتلة مــن للكیان وتحویــل
مــن رجعــة غیــر الــى وانعتقت عرضھا والمكان طولھا الزمـان نورانیــة

الجاذبیة .عبودیة
صدیقي یــا خسرناك لقــد إذن .تانیــا:

ورشھا أفكاره قبر على الخمور بھرق سلیمان على نترحم تعالوا صونیــا:
طول لھا التي المادیة الكتـل أصحاب نحــن تنتظرنا فالمائدة ھیــا بالزھور.

نورانیة طاقة الى تتحول أن نرید وال وعمق .وعرض


