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 وأخذ حزنه فزاد أهله عنه بتعداف بيته دخل ًقاهمر عمله من مينا جاء
  .ماضيه املؤلم ويتذكر همرأ يف يفكر

 تعليمة يكمل جيعله لم حيث هب اهتمامه وعدم هل هيأب إهمال يتذكر هل
  ؟يومه بقوت يأيت ليك
 صغري؟ وهو خيباته يتذكر أم

 عليه فرد األستاذ فاستأذن احلمام دخول يريد واكن ادلرس يف اكن ذات مرة
 ماكنه وفعلها اجلد حممل ىلع الكمه مينا فأخذ ماكنك فعلهاا به مستهزئا
  .اجلميع عليه فضحك

 برسعة ماكن أي يف املشتعل الورق هذا رم  ا أمه هل قالت عندما يتذكر أم
 وضعأنه  حلم عندما يتذكر أم حيرتق،أن  ابليت فاكد املهمالت سلة يف فرماه
 حتت جيدها لمنه أل يبيك أخذ استيقظ وعندما املرتبة حتت جنيه ألف

  !املرتبة
 امرأة هناك واكنت االستغماية، لعبة أصدقائه مع يلعب اكن عندما يتذكر أم

 يف تبطئ خطاه فيمد خطاها تمد خلفها فاختبئ الطريق يف تسري سمينة
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 وهو احنين ادلخول ماكن من اقرتب إذا حىت منه خافت حىت فيبطئ سريها
 خبيًثا فعال يفعلأن  يريدأنه  املرأة فظنت أحد يراه ال حىت خلفها يسري

 . به ورضبته نعلها فخلعت
 حىت هإىل  تنظر نلاسوا يضحك واكن وهو صغري جده مات عندما يتذكر أم
 .سيرتكونه إخوته ألن يبيك أخذ يلدفنوه إخوته ذهب إذا

ام يتذكر عندما اكن يف اختبار مادة الرسم واكن املطلوب أن يرسم علم بدله 
مرص فلم يتمكن من رسم العلم فسأل صديقه بولس كيف ارسم العلم 

بها علم غري فقال هل أعطين ورقتك ارسم لك العلم ثم أعطاها الورقة مرسوم 
ملون وقال هل لقد رسمت لك العلم فال تقدلين يف االلوان حىت ال يعرف 

  املصحح أنين من رسمت لك فلون مينا علم مرص بالون األخرض
 أشد هو بما ألنبئكم تعالوا. .مضحكة القارئ يظنها خمزية مواقف هذه لك 

 ...اضحاك وأشد خزيا
 وادله هل يلأيت يوم ملدة بيكي وأخذ دراجة هيأب من مينا طلب يوم ذات 

 .بها هل يأت   ولم بادلراجة
 يف طفل برباءةمرة  ذات مينا سأهلأن  سادة، يا عليه وادله قسوة شدة من إن

 "بابا" هو اسمكأن  أعتقد الأنا  اسمك؟ ما بابا" عمره: من اتلاسعة
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 .مؤملة حقاأنها  آه. .الكربى خيبته تذكر لقد. .آه ثم
ه، مرع طوال ينساها ولن لم اليت الكربى اخليبة تلك ؤملهت الزلتأنها  ..آه 

 يدفع لم ملن مسموح غريأنه  املعلمون قالو االمتحان يوم جاء عندما
 دفع قد ذئحين مينا يكن ولم االمتحان، يدخلأن  السنة مصاريف
. قبل من حياته يف يبك   لمأنه وك ابلاكء يف فأخذ ادلراسية السنة مصاريف

 .وصفهاأستطيع  الالساكنة  ارقةاحل ادلمعات تلك
 ورقيت أعطيك سوففأنا  تبيك ال هل قال يبيك بولس صديقه وجده وعندما
 لالمتحان مينا ودخل خرج، عندما ورقته أعطاه وبالفعل أخرج، عندما
 دخل قد االسم هذاأن  علم ألحد املدرسني أعطها وعندما الورقة، ومعه

 هل فقال يعاقبه، يك املدير غرفة إىل الفور ىلع فأخذوه قبل، من االمتحان
 فتشاجر الفقر بذل مينا أحس حينها تمتحن، يك املال وأحرض اذهب املدير

ن يبحث مينا وأخذ املدرسة من بفصله فقام املدير مع  تكلفة هييعط عمَّ
 فقال حدث ما عليه وقصَّ  أبيهإىل  مينا ذهب السنة ومصاريف القيد إاعدة

 :أبوه هل
 القيد، وإاعدة املدرسة مصاريف لك أدفعأن أستطيع  ملال. الا أمتلك ال أنا" 

 ."جدا فقرير فأنا 
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 :دائما نفسه حياور وصاحبنا
 ..فقري وال زلت فقري كنت للفقر تبا"

 ..فقريأنا  ..فقري أنا
 اخلمسة وإخويتأنا  أنام كنت لقد .سعيد يوًما أكن لمأنا  ال سعيًدا، لست أنا
 ىلع ارتسمت وقد فأستيقظ خشن حصري   ىلع ننام كنا واحدة، غرفة   يف

 حتت نفيس فأجد أستيقظ أحيانا وكنت -احلصري – وحزوز عالمات وجيه
 ."هناكإىل  فتدحرجت نائم وهو رلكين قد أخويت أحد ألن أيب رسير

، أمرر  الفقر إن  أصعب هو وادلته فراقأن  .إيالًما أكرث الفراق ولكن مؤلمر
 اكنت عندما ويتألم يرصخ اكن لقد. به فتاًك  وأشدها اإلطالق، ىلع آالمه

 والفقر األلم تتحمل لم فيه ماتت، ويلتها ماتتأنها  اعتقد فقد مريضة،
 .فانتحرت

 ماتت وادلتكأن  هل يقولون فاكنوا املسلمني، أصدقائه من يُعريَّ  مينا اكن 
منتحرة ويغمزون بعضهم ابلعض يف سخرية قائلني بل يه  ماتت ألنها اكفرة،
 .صالأاكفرة 

  
  مؤملة نظرة   لكل 
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  مؤملة همسة   لكل 
  مؤملة لكمة   لكل 
 حارقة دمعة   لكل 

  
 أبوه علم وعندما عمه،إىل  وذهب املزنل من وهرب املسكني مينا يتحمل لم

 .محاًرا يسوق ماكأن، سوقا ابليتإىل  وساقه جاء
 
 

*** 
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 :شاب وهو املخزية مينا مواقف

 

 واكنت حممول هاتف واشرتى تتحسن املادية اتلهح بدأت عندما يتذكر هل
أن  يريدأنه  فظنت ،املحمول باهلاتف ممسكر  وهو أمامه واقفة فاتنة فتاة هناك

رها  :هل قالتلعنته، وو ته،وسبَّ  اهلاتف منه فأخذت يصوِّ
 ،أهيل كإيل يأيت ماكنك ريثما واقًفا ابقف رجل   من ظهر رجاًل  كنت لو"

 "كب هسيفعلون ماحينها  وسرتى
أنه  من الرغم ىلع أهلها من خوفا اكلفأر هاربا فرَّ  الالكم مينا سمع وعندما 

  يرتكب لم
ً
 . يعاقب عليهخطأ

 باالعتداء فقام زوجها ىلع فنادت اعفويً  بامرأة اصطدم عندما يتذكر أم
 ؟رضبا وأوسعه عليه

 أرساره؟ بكل وباح أصدقائه أحد خانه عندما يتذكر أم
  ؟ذنب بال املجرمني أحد قتله اذلي قائهأصد أعزَّ  يتذكر أم
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عيادة إىل  ذهب بهاف ؛بها عندما اكنت مريضةُجنَّ  أم يتذكر حبيبته اليت
ه أكرث إيل حباجة   اكن هو ياذل، وهلا ادلواء من ماهل اخلاص وأحرضالطبيب 

 تماما، حاهل بالرغم من رغد عيشها وأهلها ىلع عكس أي شخص  عداه، من
رتكته حبيبته ف ساقهفكرست  ؛سيارة صدمته من العيادة ناعئدي اوبينما هم

  !سريامليه يتأوه ويعاين وأكملت 
 فأصيب عفويا فوقه من ثم سقط املزنل سطح ىلع واقفا اكن عندما يتذكر أم

 من الرغم ىلع ،األلم من ورصاخ غيبوبة بني املعاناة استمرتو باملخ بزنيف
 منطقة هناكأن  انلتيجة واكنت ملخا ىلع باألشعة كشف بعمل قام قد اكنأنه 

 الزنيف ىغطَّ  حىتاإلصابة تتفاقم  لجع األطباء إهمال لكن، مصابة صغرية
 اللحظة اليت منذ ،رسيعا يعالجأن  املمكن من اكنوقد  ،األيمن هخمِّ  نصف
فاستوجبت اصابته  وجعلوه ينتظر طويال، يتلكؤون ولكنهم ،همإىل  ذهب

 .أكرث مااًل أن يأخذوا منه  أجل من كبرية جراحية عملية
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 :تزوج عندما املخزية مينا مواقف

 

 بينه اخلالف ووقع وادله، تُويفإال و شهر ثبل ما مريم من مينا تزوج عندما
 زوجته، وبني بينه  آخرخالف   نشوب  إىل  هذا اخلالف أدىو ؛إخوته وبني

 زوجته أن حيث منهم، وحقًدا غريةً  - زوجته – اهوسب   أخوتهأن  والسبب
 . دهاأوال وتريب تعمل فيه ؛الفقر وحل من إنقاذه حتاول

 وتزوج الرشع خالف فقد ؛هل األول الزواج هو مريم من مينا زواج يكن لم
 .مرتني

 وقامت عقله أفقدته اليت املسلمة، "سمية" من : اكن قد تزوجاألوىل املرة 
 :دائما هل تقول واكنت اخلطيئة، يف معها يقع وجعلته بإغوائه

 سأتركه به، يل حاجة فال احلقييق زويجا أمَّ  ،دائًما زويج ربكإنما أنا أعت
 .ونزتوج ،تميض حيث معك وأميض

 زوجها.. خلعت وبالفعل
 بل ،"حممد إبراهيم"إىل  "غربيال مينا" من اسمه لحتوَّ  قد اكن أيام خالل ويف 

 ميح ىلع واأرصل  بل بذلك يكتفوا ولم ،الصالة يلعلموه الشيوخ معه وجلس
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 ما ورساعن هذا، للك اتلام رفضه رغم كتفه، ىلع اكن اذلي العذراء وشم
 بأقاربه فاتصل سمع ما الشيوخ من سمع ما بعد غيبوبته من استفاق
 عناء بعد اسمه هل وأاعدوا ،فائقة برسعة أقرباؤه فجاءه فيه، وقع مما يلنقذوه
 .رشهال االيت لم يتجاوز زواجهم "سمية" طلقأن  بعد شديد،

 
*** 
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 بالفيلسوف مينا لقاء

 

 فلم املخزية، املواقف هذه لك. .حزينأنا  كم يل، تًبا يائسا نلفسه مينا قال
م أنهب وأشعروين عيلَّ  فتعالوا ديأوال علمت قدوأنا  يعلمين، ولم أيب يب يهتم
 ال مصريهم لاكن هلم أدفعها اليت انلقود لوالأنه  العلم مع مرتبًة، مين أىلع

أن  أريد إنين تعلموا، ملا اجلاهل لوال وقال غضًبا استشاط .كثريا عين خيتلف
 باجلهل شعوري يغيظين ولكن بهم ألترشف العالم يف من أفضل أراهم

 ذلك وبرغم ميع أيب يفعله لم ما معهم وأفعل ديأوالب أهتم إنين. أمامهم
 .جييبون فال حاهلم عن أسأهلم

 -أخته – "نانيس" ابنيت أرضب كنت أنين رغم ينع مبتعدر " كرولس" ابين ملاذا
جار حدث إذا أجله من  فالنساء يكن، أولم املخطئهو  اكن سواء ،بينهما ش 
 .الرجال خلدمة لقنخُ 
 !!يل نانيس كره سبب هذا لعل ..أواه 

 .نانيس عن ًئاشيأعرف  ال إنين
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 دائماا أن ذللك ،منها باتلقرل  دائمة فيه يشء لك عنها تعرف من فقط أمها 
كيدُ  ما

َ
 احلنون، األم يه اأنهوب ،يسءر  أبر  بأين دوالاأل تشعر فيه لزوجيت، أ

  .أرضبها ما دائماأنا  ذللك
 .يل نانيس لكره آخر سبب ذلك لعل. .أواه

 هيا برضبها وأقوم غضيب فزييد أمها أرضب تراين عندما ترصخ ما دائماأنها  
 .ىاآلخر 

ف  
ُ
 وقد تغريت، وقد إال أعود ولن ابليت عن سأرحل. احلياة سئمُت  لقد. .أ

 .يل ديأوال اشتاق
 

إىل  اذلهابإىل  فأرشده معاناته عليه صَّ قَ " غربيال" اسمه صديق ملينا اكن
 بيتإىل  اذلهاب يف مينا يرتدد لم ،برما() تديع هل جماورة قرية يف فيلسوف

 بالفعلو انلفسية الرحلة تلكإىل  حباجةنه أل واحدة، للحظة ولو الفيلسوف
 . برما قريةإىل  مينا سافر
  الفيلسوف بليت وصل السؤال وبعد

******************* 
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 (الربماوي سامح)

 
 بدلته حكيم صار حىت عزتله يف وظل حجرته باب وأغلق غرفته دخل

 .حبكمته العالم وشهد
 نفسية ضغوط من اعىن اثلانوي اثلالث الصف يف طالب الربماوي سامح

 اعمله يه غرفته وتكون العالم عن يبتعد جعله مما لسنةا تلك يف شديدة
 ستة ملدة غرفته يف "سامح" ظل .خداع ال. .نفاق ال. .كذب ال. .برش ال حيث
 وعندما هل كزاد باملاء يكتيف اكن. أيام ثالثة لك إال يأكل ال يوًما عرش
 :يقول معنا تأكل ال ملاذا أهله يسأهل

 أحد يراينأن  دون للبيت اخلليف ابابل من أخرجفأنا  باخلارج، آُكل"
 ."وآكل املطاعم أفخمإىل  وأذهب

 أخوه اكن وقد ،نفسه من غريِّ يُ أن  قرر حىت الوضع هذا ىلع" سامح" وظل
 اللكية، يف العمل جبانب لألحذية داكنًا افتتح قد اتلجارة لكية طالب رائف

 حيث تهامواصال صعوبة يف املهنة تلك صعوبة واكنت، أيضا عمل فادلراسة
 حيث( تلبنت) قرية يف افتتحه وإنما( برما) قرية يف املرشوع يفتتح لمأنه 



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

20 
 

أو  ،باهًظا مبلًغا يأخذ اذلي( توك اتلوك) سوى توجد وسيلة مواصالت ال
 (. تلبنت)إىل  ذاهبة خبارية دراجةأو  عربة أيللتطفل ىلع  اللجوء

 سامح فاكن ك،ذل ىلع رائف فوافق املحل ذلك يف العمل ىلع سامح أرصَّ 
ة سيارة ىلع اتلطفل طريق عن املحلإىل  يذهب  ذاهبة خبارية دراجةأو  مار 

 سيكون فأين كثريا، سينفق توك بتوك ورجع توك بتوك ذهب لونه أل ابلدلإىل 
 جمتمعه مشالك حل فيه حياول كشكول معه يأخذ ما دائما واكن املكسب؟

 من نوعها، من فريدة فكرة اذ ابًاكت عدل يُ  الكشكول هذا. للعالم خريا يراه وما
 ال فهو يقرأ، وال يكتب اكتًبا صار عندما الكتابة تطورت لقد نظره، وجهة

 ىلع الكتابة تطور عبء حيمل باختصار هو االن، الكتابة مستوى يعجبه
 هو يعلم جيدا أن القراءة إحدى الطرق اليت تساعد ىلع فهم الواقع اعتقه

نلاس وحماولة فهمهم واتلعمق يف انلفس أن اتلعامل مع ا أيضاويعلم 
جتعلك جتلس مع أنها  لكن مزية القراءة ،البرشية هو خري من القراءة

نادرا ما تقابل مثلهم وتتحدث معهم ىلع  ،أشخاص عظماء وعقول نابغة
الاكتب فيمتلك قوة  امأ ،ن العقول انلابغة تمتلك قوة الفكرةإ ،الواقع أرض

  .واتلعبري ةالفكر
 . .بعرصين الكتابة مرت لقد
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، فهو يزعم أن هذا الكتابة سامح بدأ عندما بدأ اذلي والعرص ،القديم العرص
 .عرصه هو

 ؟اء ألجل أن يلتفتوا هلرَّ يستيقظ القُ مىت 
  ه عبًثا؟وقت وبني ما يهدر يفيدهيمزي القارئ بني ما مىت  

 ؟بدأت كيف ولكن حب بقصة مرَّ  فقد كتابه، أل ف عندما وحيدا يكن لم
 األزرق، االجتمايع اتلواصل موقع عرب صداقة طلب فتاة هل أرسلت قد اكنت

 اختالط األدب من ليسأنه  ىلع ترّبَّ نه أل ؛الصداقة طلب يقبل لملكنه 
 ثقة خانت قد بذلك تكون شاب مع تتحدث اليت والفتاة بالفتيات، الشباب

 . أهلها
 تشارك أخذت ،اقةالصد طلب يقبلأن  ىلع إرصار دليها والفتاة سنة مرت

ه وتواسيه، احلزينة ىلع هل قوتعلِّ  منشوراته  -املنشورات  –تلك  منها، تصرب 
 . للناس اعزتاهل فرتة يف وهو ينرشها اكن اليت

 ؟وحدك أنك تظن ملاذا اتلعليقات يف هل تقول اكنت
  حيبك؟ من هناك ليسأنه  تظن ملاذا
ن تبحث كنت إذا  .بكحي منفأنا  .. بصدق حيبك عمَّ

 : نلفسه وقال باذلنب حينها سامح شعر
 .نحبهم ال من ويحبنا يحبنا ال من نحب دائما"
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 ".مشاعرها أجرح ال حتى أكلمهاأن  بد ال

 :فيها يسأهلا رسالة هلا أرسل ثم الصداقة، طلب سامح قب ل وبالفعل 
 أنِت؟ من 

 يف أصدقائها ومع معها التشاجر دائم اكننه أل اسمها تذكرأن  دون فحدثته 
 باسمها أخربها يومني مرور وبعدبينهما لسااعت،  احلديث استمر. ادلروس

 . الكمها طريقة خالل من عرفها قدنه أل
 :هل قالت. بينهما حيدث اكن عما هل واعتذرت صواب ىلعأنه ب هل اعرتفت

 الموقف تلك أتذكر عندما نفسي من أخجلأنا  

 عدم وأن ،انكسار العتذاراأن  جيدا يعلم فهو اعتذارها قب ل الفور وىلع 
 ال حقري سادي جمرم فهو شخص مشاعر جيرح ومن ،مذلة االعتذار قبول

 . إنسان لقب يستحق
 اكنت ما ودائما ،تدعمه اكنت ما فكثريا هل، اخلري فاحتة الفتاة تلك اكنت لقد

 اسمها وذكر جبميلها هلاويف  حتبه، انهأل أحبها أحزانه. من وخترجه تضحكه
 .الرحلة تلك يف معه اكنت نهاأل كتابه يف

 أهلها، ثقة خانت اأنهب إلحساسها تركته فقد ،تكتمل لم العالقة لكن
 : هل وقالت
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وأنا  ،محظور أمرأنه  يعني وهذا ،أحبك بأني والدي أخبرأن أستطيع  ال أنا"

أحبك  سأظل أنني متذكرا لتظل ولكن ثانية،مرة  وأحدثك أهلي ثقة أخون لن

 ".ابًدا أنساك ولن

 ".الصحيح الطريق سلك من أمنعك لن": وقال الكمها سامح تقبَّل 

 حقا اكنت لقد. باخلري يذكرها اكن ما دائًما ولكنه فراقها ىلع سامح حيزن لم 
 رغم كتبه يف املرأة إهانة ىلع سامح يرصل  ملاذا أعلم الأنا  احلقيقة ويف لطيفة،

د غري الواقع يفأنه   .معقَّ
 ؟جيدااآلخر يعرف اجلنس بأنه  محسا ال أعرف ملاذا يظن

يع أنه  ىلع الرغم من  ،يعرفهن ويعرف مدى حقارتهنوعندما يسأهل أحد يد 
أن صفة احلقارة ليست مرتبطة باملرأة وحدها، فقد مر  حبياته الكثري من 

، ىلع لك حال سأكمل لكم بما يراه هو ألننا هنا نتوقف واحلقرييناألواغد 
 :نظريعند وجهة نظره وليس وجهة 

 ؟كيف هلا أن تنسحب .العيب النساءأيعرف نه ألسامح لم حيزن 
قد يأيت أنه الوقت تضمن  نفسويف  البد من طريقة جيده تظهر احرتامها بها

فيه لو اكنت حمرتمة كما  ،صيد العريس ؛فهذا شغلهم الشاغل ،خلطبتها
يع   .ملا فعلت ذلك من ابلداية تد 
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فماذا  اغيتهاإىل  ووصلت ،ريد سماعهالقد سمعت لكمات احلب اليت اكنت ت
 بعد الوصول غري اإلهمال!؟

 :اكنت دائما ما تقول هل
في  الم تتلفظ بلفظ حب يعبر عم   ،بأنك تحبنيمرة أنت لم تشعرني في " 

 ."قلبك

 رقَّ  ،اكن سامح حينها غري ناضج بالقدر الاكيف يلفهم هذه احليلة القديمة 
تدلل ف ادلالل للجميالت أحبك  لكم ،ريةامللكة املنأيتها قلبه فقال هلا 

ملكيت ومملكيت يف و والك اجلمال وادلالل صنع خصيصا مللكيت أنت امرييت
 نفس الوقت

انت احلب وال ابالغ لو قلت أنت العشق أنت اكسجني قليب وروح جسدي 
اليت حفر  اجلميلة الرائعة أنت   ،غذاء رويحوأنت  أتنفسهأنت هوايئ اذلي 

 .املهذبة اليت تنتعش بها الروح أنت   ،ق أعماق القلباسمها يف أعما
أحبك  لكوأنا أقول حىت صويت أو  لكم تمنيت أن تسميع دقات قليب 
الشمس اجلميلة أيتها ك نورُ  ويلحلَّ  يلغيب القمرُ  ،كءلقا ترقب القمر فأتمىنأ

بفستان الزفاف  إيلَّ مىت تأتني  ،بالغة الرثاء ،شديدة الضوء ،احلسناء
  ؟لكملاًك كون أو يل ملاًك  نيوتكون
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 ،أشعر بأن النساء حيفظون الكيد من نفس الكتاب ،زاد حبه فزاد كيدها
بمعىن أدق ليك تمتلك أو  حساب زيادة ثقته فيها ىلعبدأت تشككه يف نفسه 

تغلق  ،العكس ويتبادالن احلديثأو  فمثال عندما يتصل بها ،ثقة عمياء
 :تصلت به وقالتبها، اد االتصال ع  ن لم يُ إف ،دون مقدمات فجأة املاكملة

 المكالمة؟ أغلقتلماذا  
  .وبرغم لك ذلك سامح املسكني عندما تأيت سريتها يمدح فيها

ال يعلم املسكني كم اتلالعب اذلي حيدث من وراءه ليس هو فحسب بل 
 هو يشك جمرد ،غلب الرجال ال يعرفون حقيقة املرأة ومدى بشاعتهاأأن 

لكن ملاذا عندما تقول  ،لشك ال يمنع من استمرار املدحوا ،نال تيقل شكَّ 
حيبها أنه بينما عندما يقول رجل المرأة  ،حتبه يتمسك بها اأنهامرأة لرجل 

ياحلماقتك يا أنه قد تذهل وحتقر من شأنها إىل  األمربل قد يصل  ،تتدلل
 !سامح

وهن  ،ت النساء تصف الرجال بالالكبأصبح هل يلزم عن احلب حب لقد 
الراعع من  لكن مهال، فقط ن،ذ أن الرجال يلهثون ورائهإ ،ذلكيف  قاتحم

ن ، إت احلقرية تصف نفسها بامللكةأصبح ،ىلعدىن يسب األاأل أصبح ،الرجال
فمن السهل لبسها ومن  ،ربطإىل  ال حتتاج اليتالنساء يشبهن األحذية 
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كن ل ،وضاعكست األلقد عُ  ،لتبدَّ  اذليهذا هو األصل  ،السهل خلعها
 ا.واحلقري حقريً  ايبيق السيد سيدً 

كرث من الرجال أعالقات مع الرجال  نملن املضحك أن نساء هذا العرص هلنه إ
 .نفسهمأ
 ه اذلي قينإىل ي حىت وصل يشءلك يف  سامحشكَّ  لقد 

ً
وقد  ،قد يكون خطأ

رشار فصاح أغلب البرش ألك من حوهل حىت أيقن أن يف ا. شكَّ يكون صوابً 
 :ائالبعلو صوته ق

 "كرههمألذلك  ،البشرأحب "

 !ادلينيف  سامحشكَّ  لم ينحرص الشك ىلع من حوهل لقد 
يبتعد الشيطان  يستغفر ويتوضأ ويغري املاكن ليكاألمر بداية يف  اكن سامح 

بتطور األمر تطور  .فقد اكن ال يكف عن الشك بال جدوى، لكن عنه
دينه يف  عنده يشك يشء عزأيف  يشكل نه يكره نفسه أل أصبح الشك حىت

 .من االكتئاب اعيلةمرحلة إىل  عقله حىت وصليف  املتخلل لاملتغلغ
ا ظانً  منه ادلماءفتسيل ، ادلينيف شكَّ  لكما حادة   بشفرة  جيرح نفسه اكن  
 :حىت انتبه فرصخ قائال ،يسكت الشيطانأو  بذلك الفعل جيرحأنه ب
 !أحمق...نا أ
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والفكر والشك نابع من عقلي ال من  ،ئهتسيل دمائي ال دماالتي  ن الدماءإ

 .الخارج

 .ن من ابتكر فكرة الشيطانأ بالوهم أقنعتمونيغبياء لقد األأيها  

 

ينتج اتلفكري السليب كما ينتج اتلفكري ن العقل أاكن ال يعلم  
ال إهو  فوجودنا ما ،رع فيهزُ  ما حمصلة ذلك لقد اكن ،اإلجيايب
اليت  فاكر  األ نتاجُ ما هو إال نا وكُ وسل ي،منو حبيوان   بويضة   ختصيُب 

لقيت  
ُ
 .بداخلنا أ

 
 .طليق االن حر   انأ .لقد فهمت حسًنا..

 

احلياة يستحق يف  يشء الأنه  لقد استفاد سامح من جتاربه استفادة هامة 
 .يستحق احلزنيشء  الفرح وال

*** 
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 الشباب ثورة 

 
 – أصدقائه )أمحد مع جالًسا إذ حني واكن سامح هل ففتح ابلاب مينا طرق

 .(حممد -أسامة 
ه ابليت الضيف أدخل   املقصود الشخصأنه  مينا علم وملا املجلس،إىل  وضم 

 :وقال به استهان
 قد واحد من أتعلم سنة أربعني عندي اليل. أنا منك أكرب دأوال عندي أنا"

 !!" ديأوال
 : قائال سامح رد

 حنن بل الك احلكمة؟ زمام تملكون من فقط أنكم العجوزأيها  تعتقد هل
أنا  أقوهلا إنسان، عنإنسان  يمزي ما هو اتلطورن إ. الفالسفة وحنن احلكماء

 القديمة العقول هذه مثل ىلع الشبابأيها  ثوروا الغاضب، الشاب الفيلسوف
 تكون اذلين السن كبار وجتنبوا احلديث، للعرص تصلح اعدت ما اليت

 أباك اكنوا لو حىت بالفشل يشعرون منهم أصغر هم من جعل يف متعتهم
 .جتنبهم صدييق يا جتنبهم. .وأمك
  الكبار هؤالء ىلع نثورأن  جيب
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  .أفاكرهم ىلع جيب أن نثور
 .السخيفة نصاحئهم ىلع نثورأن  جيب

 :أمرينإىل  يرجع هذاو ،واحد لفيلسوف أقرأ ولم فلسفة كتاب أؤلف أنا
ال  ،الل ما درستفارغة فقد عرفت ذلك من خ فلسفتهمأن  األولاألمر  

 الويع.من خالل ما قرأت ىلع سبيل زيادة 
 يشعروننا ما دائًما فهم ؛نِّ الس   ك بارَ أحب  الوأنا  ،ن  س   بارَ ك   مأنه اثلايناألمر 

 لك يعرفون ودلواوكأنهم  ،املجد قمة بلغوا من وهم فاشلونو حقراء بأننا
 بلغتهم محكمته وكأن فشل، بمراحل يمرواأن  دون جنحواوكأنهم  يشء،
 .جتربة دون

 .املحبطنيأيها  أحبكم ال ،الك 
 .وضعفاء هزيلون وهم وأقوياء، قادرون إننا الشبابأيها  

  .هلم ال نلا احلكم يكونأن  األحق اكن ذللك منا، قوته يستمد املجتمع إن
 ىلع واعمله تغضب ال شيًئا تعرف الأنت  أحدهم لك قال إذا للشباب أقول
 حىت يشء، أيَّ أعرف  ال بالفعلأنا  احلقيقة، فرج صبتأ هل قُل عقله، قدر
 .عف نأنا  ذللك نلفيس الغائط أمسح كيفأعرف  ال أنين
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  الشبابأيها 
 نغضب؟أن  حقنا من أليس 
 نسخط؟أن  حقنا من أليس 
 نثور؟أن  حقنا من أليس 

. الكهال هؤالء ىلع حكًرا ليست واحلكمة فالفلسفةثوروا، . .إخويت يا ثوروا
 البرش ذهن يف ختطر صورة أول حكيمأو  فيلسوف لكمة تقال عندما ذاملا

  السن؟ كبري رجل صورة يه العادين
 حكماء؟ نكونأن  حقنا من أليس 
 فالسفة؟ نكونأن  حقنا من أليس 
 سادة؟ نكونأن  حقنا من أليس 

  .حقنا من أخويت يا حقنا من
 لم موقف جردمل فاشلأنه  للحظة ولو يظن أحدكمأن  إخويت يا كمايإ

 وادلأب وانلجاح العمل ىلع ستجربكم احلياة إخويت يا صدقوين ،فيه يوفق
أن  بني فيها ختريون حلظة عليكم ستأيت األيام من يوم يفأنه  واثقني كونوا

 تكونوا. أن  ستختارون وحينها، تكونوا أوال تكونوا
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 أصح بمعينأو  عليهم جديد هو ما لك ويستنكرون يهامجون السن كبار إن
 . احلديث الواقع مع يتأقلمون ال

 لاكنوا السابق العرص يف ينمولودايلوم  شباب اكن لو لكمأقول  احلُق 
 .االنفتاح عرص يف ودلوا مأنهإىل  يرجع باختصار انفتاحهم ألن ؛متحجرين

 نقاش؟ بال األوامر تنفيذ ىلع الغري وإجبار التسلط ل مَ  ولكن
  هل؟ اعبدً  يلكون ينجبه ودًلا ينجب من هل

 ولعل ،غريه يف اتلحكم حيب وطبيعته بطبعهأن اإلنسان  لكمأقول  صدقا
 . االبن ىلع األب تسلط سبب هو ذلك

 .ملعرتضون ذلك ىلعا نَّ إو علينا سيطرتهم فرض يريدون مإنه
ال  - يخاطب مينا - اأن كونك أكرب مين سنً  ؛عليك أن تعلم هذا جيدا

ومن  ألنين أعلم من أنا ؛رين باالنتفاخوكوين شاب ال يشع ،يشعرين بالقزمية
سوى األخالق والعلم إنسان  عنإنسان  ال يرفع قدروإنسان،  الكنا ،أنت

ال إ ؛صحيح أن السن هل اعمل يف زيادة هذه العنارص اثلالثة ،وتفاوت العقول
مىت توفرت يف اإلنسان سواء  ىفهناك عوامل أخر ؛ليس العامل الوحيدأنه 

  .ا ارتفعت قيمتهم كبريأكان صغريا أ
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" مينا" كلمات استفزته فقد ويرغي، يزبد ثورته في" سامح" كان)

أنه  رغم عليه يتحامل جعله مما قدره في بانتقاص وأشعرته العجوز،

كبار السن  من ةفهو يقصد فئة معين ،الحقيقة من شيًئا أصابقد 

 (كثرهمأوما  ،نوالمحبط أولئك وهم

 

*** 
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 عيدالس اإلنسان

 

 : تفكريك عمق مدى به أخترب سؤااًل  أسألك دعين :مينا
 يل وقل السعادة سبيلإىل  فأرشدين حيايت يف السعادة طعم أذق لم رجل أنا

 السعيد؟ الرجل هو من
 مراحل ىلع كمأعرف تعالوا السعيداإلنسان  ىلع أكلمكأن  قبل: الفيلسوف

 وعقل الشاب قلوع الطفل عقل بذلك أقصد وال، وتفكريهاإلنسان  عقل
 أربعة يف تتمثل واليتاإلنسان  بها يمر اليت املراحل اقصد وإنما الشيخ،
 (السايم العقل - القاع عقل - العادي العقل - السعيد العقل) ويه مراحل

 لكمة معىن حول نتناقش دعونا السعيد العقل ما هو أخربكمأن  وقبل أوال
 سعادة؟ لكمة معىن ما أخربوين هيا. .سعادة

 .وصفه يمكن ال شعور السعادة: ينام
 .هلا تعريف أجد ال السعادة يه السعادة: أحمد
 معدوم أمر يل بالنسبة يه قط، أذقها لمفأنا  للسعادة، تعريًفا أجد ال: حممد
 . واالرتياح بالفرح الشعور يه السعادة: أسامة
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 حدث نتيجة املخ داخل حتدث تفاعالت عن عبارة يه السعادة: الفيلسوف
 .السعادة هرمون إثارةإىل  يؤدي ايبإجي

 السعادة مفهوم يلخص وهذا تشاء وقتما تشاء ما تفعلأن  احلرية يه السعادة
 رشوط بايق فيك تتوفرأن  عليك جيب تشاء وقتما تشاء ما تنفذ ليكنه أل

 .السعادة
 . مقدمة وليست نتيجة إخويت يا السعادة
 عادة؟السإىل  للوصول السبيل ما أخويت يا أخربوين

 الرائج املثل يقول وكما إنتاج، خري ينتج اجلمايع فالعمل نتناقش دعونا 
 . واحدة عني من أفضل ترى عينان

 يهب من فهو منه، واتلقر باإلهل  حب هو السعادةإىل  : السبيلمينا قال
 .السعادة

 بذلة ويشعرون احليوانات يعبدون ملن تفسريك وما: قائال الفيلسوف رد
 العبادة؟

 .اهللإىل  باتلوبة وأنصحك اكفرإنسان  : أنتاغضبا ينام رد
 اكفر لكمة من مندهش غريفأنا  إين اكفر قولك عن: أما قائاًل  الفيلسوف رد
 اكفر تسميهاأن  شئت نإو معارض بالفعل. فأنا طريقتك من مندهش نماإو
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 حقك من ليس ،نصيحة أنصحك دعين ولكن بذلك، فخوروأنا  هافسمِّ 
 .اتلفكري يف عنك اختلفأو  ك،اعرضنه أل فربالك شخص اتهام
املسيحية بدين فهو ال يدين  ،ل مينااغري مهتم بسؤسامح وهو  أسامة سأل

 :يف كونه مسلم فقال هلشكَّ  مؤمن ولكنهأنه حىت يقول عليه 
 بالفعل؟ اكفرأنت  هل 

 مانع؟ عندك وهل: الفيلسوف
 " فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء فمن: "تعاىل اهلل قال فقد. .ال :أسامة

 تقول اليت اآلية مثل شاء، من للكمة املخالفة اآليات من دعك: الفيلسوف
 يضل من وهو يهدي من هو -اهلل أي- يشاء من ويضل يشاء من يهدي
 .يشاء من هو وإنما نشاء من حنن وليس

 عليهم تاب ثم تقول اليت اآلية بديلل يتوب من هو اهلل اتلوبة، يف حىت
 حد وهناك فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء من: تقول كيف: يل وقل يلتوبوا،

 !األمر هذا غريب القتل؟ وهو ردة
 ابلداوة؟ أخالقأنها  أم خيالفه من بقتل يلأمر متجمد اهلل هل 

 شاء من قال اهللن إ خاطئة، تفسريات ىلع تستند إنك: حانًقا أسامة رد
 .اهلل ىلع وليسان اإلنس ىلع يعود املشيئة وفعل فليكفر شاء ومن فليؤمن
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 فذلك ويكفر يؤمن الفعل سبقا عندما والالم الفاء فحريف تعلم ُكنت ولو
 .االختيار حرية اإلنسان منحىلع  اتلوكيد يف زيادة

 يكتيف ال-وهذا طبعا إن لم يتب  - املرتد ألن فذلك القتل، الردة حد أما
ار بأخالق ويتخلق للكفر، غريه يدعو بل فقط، بكفره لته فيه ، وقالكف 

حفظ للعقيدة من العبث واتلالعب، فاذلي دخل يف اإلسالم واعرتف أنه 
حق ثم تركه فإنه بهذا يكون قد تالعب بادلين، وألن الرشيعة اإلسالمية 

 حتفظ الرضورات اخلمس: )العقيدة وانلفس والعرض واملال واألمن(
 :وقال الفيلسوف" سامح" توتر وهنا

 .السعادة عن الكمنا ونلكمل هام الغري املجال هذا نلرتك 
 لك؟ بالنسبة السعادةإىل  السبيل ما أحمد يا يل قل

 ومع انلفس مع الصدقو فاإلخالص والصدق، اإلخالص يف السعادة :أحمد
 .السعادة يسبب الغري

 يف لك انلاس حبأن  كما السعادة عن ابلحث يف السعادة طريق: أن أسامة
 .للناس حبك

 ،شخصإىل  شخص من خيتلف السعادة فهوممأن  الواضح من: الفيلسوف
 أشياء هناكأن  إال ،غريك يسعد ال يسعدك فما ؛التشعب كثرية فالسعادة
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 تستطيع ال الصحة فبدون ؛الصحة مثل أحد عليها خيتلف وال اجلميع تسعد
 .مرض فيه بدن تسكن ال فالسعادة ،السعادة تمتلكأن 

 تريد ما تفعل وجيعلك يةرفاه يف تعيش جيعلك فاملال ؛املال يف السعادة
 يمتلك الأنه أو  احلسد من خياف فهو ذلك غري يقول ومن بالسعادة فتشعر
 وال األكالت أفضل يأكل من فهناك. الطامعون يناهلا ال فالسعادة الرىض،

أن  يعين ال وهذا فيسعد، األكالت أبسط يأكل من وهناك بالسعادة يشعر
 تمتلكوأنت  مكروه ابنك أصاب ول فماذا السعادة، يسبب الرىض مع الفقر

 وقتها؟ سعيد ستكون هل املال تمتلك وال الرىض
 الصحة ويه اثلالث املثلث زوايا اكتملت إذا إال تكتمل ال السعادة إن

 .والرىض واملال
 والسعادة السعادة يسبب فانلجاح واتلفوق، انلجاح يف أخويت يا السعادة

عيش ىلع قمة اجلبل غري مدركني "اللك يريد أن ي ..انلجاح فكما قيل تسبب
 .أن رس السعادة يكمل يف تسلقه"

السعادة يف ابلعد عن حيات اتلكرار لك تكرار يودل االحزان ما عدى 
 تكرار انلجاح 

 .احلياة رشور مقاومة يف أخويت يا السعادة
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 ىلع قادرين البرش فنحن صعوباتها، لك برغم احلياة نتحدى أقوياء إننا
 .اتالصعوب لك اجتياز

. وعزيمتنا بإرادتنا جنة وجنعلها رضاأل وسنعمر ومبتكرين أقوياء أننا
 سبل ابتكرنا لقد األرض. ىلع بها حتلمون اليت اجلنةأن  إخويت يا اعلموا

 .الاليشء من أوجدوها سعادة حلظة بكل جديرون حقا البرش وإن السعادة
 أشياء فيهاأن  إال يهاف اليت املعاناة برغم فاحلياة. .تفاءلوا إخويت يا تفاءلوا

 . نعيشهاأن  تستحق
 . كسول باب تطرق ال فالسعادة أيخ يا تتاكسل ال

 واغصب أيخ يا نلجاحك اغضب بأسنانك، يدك ىلع ُعضَّ  أيخ، يا ضأنه
  .انلجاح ىلع نفسك

 اليت ابليئة بسبب ضاعت ولكنها هائلة برشية طاقة نمتلك العرب حنن إننا
 وأشعلوا الظروف تلك من وختلصوا أخويت يا منها ختلصوا، فيها نعيش

 نثورأن  جيب، حنركهاأن  جيب، نضيئهاأن ، جيب نشعلهاأن  جيب .طاقتكم
 .أنفسنا ىلع داخليةً  ثورةً 

 حنتاجهما الزمتان حاجتان واحلنان فاحلب البرش حب يف أخويت يا السعادة
  .هدافاأل لك اغية يه إخويت يا السعادة. مزتنة سعيدة حياة نلعيش مجيعا
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 ملن حمب هو للجميع املحباإلنسان  ذلك السعيداإلنسان  أعلمكم تعالوا
 العلم تمام يعلم فهو انلاس وجه يف االبتسامة دائم هو يعرفه ال ومن يعرفه

 واإلنسان بها مر اليت لظروفه خاضًعا أهله من مستنسخ السيئأن اإلنسان 
 .حياته يف جنح قد املتفوق

 عن خيتلف ال السعيدأن اإلنسان ، سعداء واتكون كيف أعلمكم تعالوا
 يف ومتعته ظروفه، يقاومأنه  ويه واحدة نقطة يف سوى احلزيناإلنسان 
أن  أريد دمت ما سعيدأنا  شعارهو والفرحة السعادة سبل يبتكر املقاومة

 تفكريك، اجيابيةأو  سلبية مدى حتدد من يه انفعاالتكأن ، سعيدا أكون
 . ستتجاهله سليب موقف كل وحدث سعيًدا كنت فلو
 .وتضخمه ستكربه سليب شبه موقف لك وحدث حزيًنا كنت لو أما
أنه ب يشعر ما دائًما فهو السعيداإلنسان  عكس ىلع احلزيناإلنسان  إن

 ال. .الك ..الظروف تلك مقاومة ىلع مقدرة دليه ليسأنه و ظروفه ضحية
 حلمل هزونجا أبطال مجيعا إننا، تلك والضعف الوهن حلظات أحبها

 قوانا. لزتداد األثقال من املزيد نطلب وحوش حنن بل ال األثقال،
 

  .انلجاح درب ىلع سريوا. .عليه فسريوا درب السعادة
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 رضلأل وأخلصوا رضاأل أحبوا، انلجاح تصنع من يه احلماسةأن  تماما ثقوا
 .يشء لك أجلها من وابذلوا

 سعادتكم يرسق هتدعو فال لص واحلزن عليه فحافظوا كزن السعادة
 .أحالمكم وينسيكم

 . متحمس وهو احلياة صعوبات خاض من، لسعادته يا لسعادته يا
 .به ويهتم حيبه من وجد من، لسعادته يا لسعادته يا
 .مغامرة اأنه ىلع احلياة اعش من، لسعادته يا لسعادته يا
 .القوى بزمام أمسك من، لسعادته يا لسعادته يا
 .انلجاح درب ىلع سار من ،لسعادته يا لسعادته يا

ونُ ، اإلقدام ىلع ُمرصر  دائًما، انلجاح يتوقع السعيداإلنسان  إن  من دائًما ُيهِّ
 .واملخاطر املشالك

 .استغالهلا ىلع وحيرص املتاحة بالفروض يهتم
 والشهوات؟ الذلات يف السعادة هل أصدقايئ يا أخربوين

 بينما احلاجة، عن سمو عنه االبتعادو وسعادة ذلة ذاته حد يف اجلنس إن
 . وسطيني. فكونوا .سمو مع سعادة اتلوسط

  .املحايد ادلرب ىلع كونوا
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 تغري حىت تأيتأن  ما فيه منافقة؟ السعادةأن  صدييق يا تعلم هل :محمد
 .حزنا وتنقلب وجهها

 طعم تذق لم وكأنك افرح .السعادة استغل أوقات لكأقول  ذللك: الفيلسوف
 ..وروعتها جبماهلا ياةاحل ع ش، قبل من الفرح

 فاحلياة يف تُعاشأن  تستحق مجيلة أشياء فيها احلياة صدييق يا صدقين
 .صعوباتها متعة

احبثوا عن  ا،حدً أبوا عن السعاة وافعلوا ما يسعدكم ما دام ال يؤذي نقِّ 
 .فلحظات السعادة نادرة ؛السعادة واستمتعوا بكل حلظة

 توجدوها..أن  معليك 
 .جتدوها.عليك أن 

 عنها..عليكم أن تبحثوا وتنقبوا 
 

*** 
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 العادي العقل

 

 ىلع قائمة لكها حياته. بعد يتطور لم اذلي العادي العقل ىلع كمأعرف تعالوا
 قضايا بذلك متغافال متعه لك هذه. .والزواج والرشب األكل عن ابلحث
 عبارة هو ..فائدة بالإنسان  باختصار صاحب هذا العقل. أن والعلم الكون

 عبد فهو، وفقط رغباته، األنانية رغباتها تللبية تعيش دائرة طحن آلة عن
 هلا يأيت باجلوع بطنه تشعر فعندما جلسد تابع عقل عن عبارة هو هلا،

 هو ذلك لك وفوق يزتوج، اجلنسإىل  اجلنيس عضوه حيتاج وعندما بالطعام
امإنسان  اإلنسان  أن .اتلافهةاألشياء ب ويهتم غريه شئون يف يتدخل نمَّ
 ،وتقايلده ولعاداته هل املخالفة اآلراء ىلع احلرب يشن العقل متجمد العادي

 اليت اآلراء لك بإقصاء يقوم فهو، سيئة أم حسنة العادات تلك اكنت سواء
 . ختالفه

 يقللوا يك خطأ أي القتناص نومرتبص نوصائد إال هم ما نيالعادي البرشن إ
 . .غريهم قيمة من
 .هلم سحقا أال



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

43 
 

  .يناآلخر  بني اخلالفات يشعل ادلم قيلث
، ديأوالو زوجيت جبوار موأنا وأرشب أأكلأن  يكفيين العادياإلنسان  يقول

 .الغاية وضعيف الطموح عديم حًقانه إ
 

*** 
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 القاع عقل

 
 بل، بالشعور الاكفراإلنسان  ذلك عقلأنه  القاع، بعقل كمأعرف تعالوا
 أعلنت: الشهرية مجلته القاعإنسان  يردد واكرها هل، بالوجود أي رافضا الاكفر

 اكرهر  هو يشء، يهمه وال، بيشء يبايل ال فهو، حمتمل إحباط   بكل كفري
، احتياج   لكأن  يرى لالحتياج،  والفلسفة رضر، والعلم رضر، فالسعادة رضرر

 اخلراء يف واتلعمق خراء إال يه ما واحلياة احلياة يف تتعمق فالفلسفة، رضر
 .قبًحا شدأ

 أحد سبَّه إذا .ادلوام ىلع واملتمرد الغاضب الوجه اعبُس اإلنسان  ذلكأنه 
 يهمه الإنسان  هو. بايلد عليه تطاولأو  بالشتم سواء قذائف عليه أرسل

 الفائدة ما القاعإنسان  يقول. ." تاما رفضا لإلجناب رافضا. "عدمه من وجوده
 وينىس بهم، رمحة أجنبهم لن. تلعيسةا احلياة هذه يف يشقون دأوالب آيتأن  من

 . الوجود ذلة من حيرمهمأنه  بذلك ويتغافل
 ،جريمة احلياة قيد ىلع وابلقاء ،جريمة جناباإل إن" القاع:إنسان  يقول

اح جمرد األم فالطبيعة  ".دماءنا ليسفك بنا جاء سفَّ



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

45 
 

 ..يلأسه تًبا، القاع إلنسان تًبا 
 .ضعيف هو من لك عنها لريحل ،القوي الصلب حتب احلياةن إ

يف آخر  سأموتوأنا  به سأقوم ما فائدة ما :نفسه دائما القاعإنسان  يسأل
 اسيم بذكر استفيد ولن العدمإىل  سأذهبوأنا  اسيم ختليد فائدة ما ؟األمر

 يشء؟ يف
 :فأقول وأجيبه

 .ترتدد ال احلياة عن ارحل .فوجودك ينايف أفاكرك ،نك شخص متناقض جداإ
  .إذن عنها فلريحل حلياةا حيب لم من
 صارخا: القاعإنسان  يقول. حوهل وملن نلفسه اكرهنه إ، القاع إلنسان تًبا

 :فخر بكل يقول، فيها العيش وبئس احلياة بئست
 . يلتهمهم لنأنه  إذ أخرى، لاكئنات رمحة هو يح اكئن فناءن إ 

لن الرشف ذللك  لعدييم خلقت بل للرشفاء ختلق لم رضأن األ يعتقد فهو
فهذا الكوكب مسكن  ،فلو اكن رشيفا ما وجد ىلع هذا الكوكب ،رحم أحديُ 

 .الوحوش كما يعتقد
كنت أسواء  ،ىلع وحشيتك ديللر ليه اكئن يح  ن قدرتك ىلع االعتداء ىلعإ

عن  دفااًع  فيها االقتتالال يف حاالت خاصة يكون إ ا،مظلومً  مأ اظالمً 
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فعندها نضع حدا بني  ،تلوحشذلك ال عالقة هل با لكن .الغريأو  انلفس
ادلفاع يف  وسأعرفك ما يستحق االستماتة ا،ونفرق بينهم، الضعف والطيبة

 حجة لكم.عنه حىت لتستخدموا الكيم 
 ستشمل احلرية أشياءً  ،حرية اإلنسان ،احلريةهو ما يستحق ادلفاع عنه  إن 

عراض فاملحتل يستعبد ومنتهك األ ؛اكدلفاع عن الوطن والعرض ؛كثرية
مر أيفعل  ، مرفوض منهن،مر غري متقبلأيتحرش بالنساء يفعل  ومن

ادلفاع عن  االستماتة يفزوج أو  خأعليك ك ن،وحريته إلرادتهنخمالف 
 ةادلفاع عن حرية بدلك واستعاديف  االستماتةعليك كمواطن  ،العرض

  .كأرض
 :وشاعرا بالعظمة متعايلاالقاع إنسان  يقول ،ذلك الشخص الرنجيسنه إ

 .ألرتفع أكرث ا،نحين يل القمة تعظيمً تل
 !! .. وحيَُكم   وحيَُكم 
  تريدون أن تنحين القمة لكم )وحيكم مجع وحيك(أ

 كره من للك الويل الويل. الفكر هذا يعتنقأن  فكر من للك الويل الويل
 . احلياة
 .أجلها من يعيش اغيةً أو  اهدفً  يمتلك لم من للك الويل الويل
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استمدوا قواكم منها ال من و أجلها من ابذلوا ،يتإخو يا رضاأل أحبوا 
 .غريها ستسكنونه أخر ماكن هناك فليس غريها،

 . .جنتكم فيه جنة رضاأل اجعلوا 
 .وعزيمتنا بإرادتنا جنة رضاأل سنجعل نعم
 العبثأن  يعتقد فقط هو، اغيةً  وال هدفًا يمتلك ال إخويت يا القاعإنسان  إن
 طبيعية اكرثة حتدث عندما يفرحأنه  سفاهته وتصل بل احلياة يدير من هو
 . .البرش من كبري عدد فيها سيهلكنه أل
 باحلياة مستهزئًا القاعإنسان  يقول .باحلياة مستهزئر نه أل ، ذلكهل اتبً 

 :االنتحارإىل  وباملوت، ومشريا
أنه إىل  ترجع اللكمات وهذه ،أحتضنهأن  أود ذللك رضاأل كوكبأحب  

 .واحللول انلجاح ىلع يركز وال املشالكتو العوائق ىلع يركز
 انلاس: مع القاعإنسان  تعامل طريقة
"ما يل" أي ليس يل شأن أنا  تعين واليت مايله األنا بفلسفة انلاس مع يتعامل
 فعل منه طلب لو القاعإنسان  نإ .يعش من ويلعش يمت من يلمت بأحد،
 ارتكب قد صالشخ هذا أن يعلم فهو يبايل، لن شخص حياة إلنقاذ يشء

 .بيشء يكرتث ال هو .مفرتسني البرش يري فهو املوت عليها يستحق جرائم
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 وحمتَقر للبرش حمتق ر هو ذللك اهتمام، أدىن دون سيمر أمامه قتياًل  رأى لو
 . البرش مجيع من
 صحيحا فهما احلياة فهم لقد، واقيعأنه  القاعإنسان  يف : يعجبينأحمد قال

 .بالفعل بائسة فاحلياة
 يتعامل لم ولكنه صحيحا تفسريا احلياة فرسَّ  قد القاعإنسان  نإ: فيلسوفال

 صحيحا تعامال الواقع مع
  .ذللك امشابهً  االكمً  ،العديم الفكر صاحب يلنتشه قرأت لقد: أحمد

 ىلع تطبق ألن تصلح ال فأفاكره ،يلنتشه تقرأ ال. .عزيزي يا ال: الفيلسوف
 ملعاجلة فلسفته ريسخِّ أن  فبدل، كبري خطأ يف نيتشه وقع لقد .الواقع أرض
  .باألخص احلروب وحتليل الواقع تلحليل رهاسخَّ  ،الواقع

 جاهل؟ هو من لك ..ضعيف هو من لك قتل يتمأن  تؤيد هل ،أحمديا  أخربين
 

 ال لكن، امرأة ألنها أيم واقتلوا متعلم غرينه أل أيب اقتلوا. .أؤيد نعم :أحمد
 .اأحبهم حقا نينإ ا،بدونهم العيشأستطيع  النا فأ احلياة قيد ىلع ترتكوين

 لو إننا ثم ،باملشاعر يعرتف ال القاعإنسان  نإ ..أحمد يا مهال: الفيلسوف
 .فادحة خسارة سنخرس املتعلمني أبناءه وقتلنا ضعيف شخص لك قتلنا
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 سيئة القاعإنسان  صفات لك فليست ،احلقيقة عني أصبت لقد: أحمد
 .الفيلسوفأيها  أكمل. حسنة لكها وليست
 .القاعإنسان  عن علِّمين

 معاناة ىلع يضحك فهو أخاليق، الإنسان  القاعإنسان  نإ: الفيلسوف
 . ضعاف منهأل الفقراء يسب، يناآلخر

 وتغلب عقله ىلع السيطرة واستطاع نفسه بزمام أمسك قد القاعإنسان  إن
 املرأة احرتام عدم ومبدأه رشيًفا رجال القاعإنسان  اكن فلو ،طبيعته ىلع

 وما ترهالتهم أقذر ما يا لقذارتها؛ ويقول عليها فيبصق الفاتنة أمامه ستمر
 !عقوهلم أسوأ

إىل  تطورا من اإلنسان العادي وهذا يرجع أكرثالقاع إنسان  ملحوظة عقلية
  .لم يتأقلم مع احلياةأنه يف القاع أنه وسبب نعته ب ،كونه خرج عن اتلبعية

 
*** 
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 ميالساالعقل 

 

أنها  اتلطور، مراحل أقيصإىل  فيه ننتقل اذلي الوقت حان: الفيلسوف
 وقاعه السماء قمته األسىماإلنسان ، يسموأن  املراء فيها يقرر اليت اللحظة
 .قمتكم

  السايماإلنسان  صفاتأن أعرف إىل  شوقتين لقد: أسامة
 ونقد آراء يتقبل مثقف ابلنيان قوي شاب هو السايم اإلنسان :الفيلسوف 

 جهلأو  علم مقدار يقيم فهو اإلساءة عن يتغافل أحد سبه إذا ين،اآلخر
إىل  طيب والعقل الصدر يف عما يكشف فالالكم حديثه، خالل من املتلكم

 ضمريه يعذبه فهو إنسانيته، فرط من نبايت يكون يكادأنه  حىت، كبري حد
 .آخر احيً  ااكئنً  يلتهم عندما

 .البرش مع متعاون فهوخرين اآل مساعدة حيب اتلأمل كثري
 من هم هل بالنسبة البرشأن  العلم مع هلم وحُمبا البرش من حمبوب هو ذللك 

 ،منهم وحمتَقر هلم حمتق ر فهو العادين البرش عنأما ، السمو مرحلةإىل  وصلوا
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 يبذلوا لم اذلين أوئلك ،لك العاديني البرش احتقارأن  لكمأقول  احلق
 .لك رشف احلقيقة يف هو جاحتلحقيق انل جهدهم قصارى

 إنسان، زي يف متنكرة حيوانات فهم برش، يعدون ال العاديني البرشن إ
 بعد ما تطور بمرحلة يمرأن  جيبإنسان  لكمة عليه تنطبق ليك فاألنسان

  .اتلطور
 املحايد الفكر صاحب العقل ذلكنه إ ،السايم العقل ىلع كمأعرف تعالوا
 ،جيد طرح وصاحب جيد مستمع ملعلوماتوا احلقائق ىلع الرتكزي دائم

 عملية، بأمور للخروج احلوار يدير ومبارشة حمددة ردود صاحبأنه  حيث
 اآلراء يلخص، تفكريهم وأنماط انلاس بني اتلميزي ىلع القدرة يف بارع هو

 بل، األفاكر تطوير حياول، أمر للك ابلدائل عن ويبحث ويبلورها وجيمعها
 فليس جمتمعه عليها برجمه اليت للربجمة خيضعال ، األفاكر يصنع من هو

 بدله تعادي اليت ابلدل يكرهأن أو  بدلهإىل  املقربة ابلدل حيبأن  ةبالرضور
 تساعدها بدلهإىل  املقربة ابلدل ولعل ،والعداء الكره تستحق بدله تكون فقد
 . الظلم ىلع

 علف غريب شخص فعل فلو، العاطفة خطأ يف يقعأن  دون حوهل من يقي م
 .باهلمجية لكيهما ىلع حلكم الفعل نفس منه قريب شخص وفعل هميج
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 عمله يف جمتهد نفسه، ينتقد بل غريه، ينتقد ال اعدل يف أحاكمه شخص هو
  .فيه ومتفوق

 غريه ىلع حيكم فكيف، غريه ال نفسه إنه ينتقد تقولأنت  :مقاطعا مينا رد
 باهلمجية؟
 فهو، منه يطلب عندما إال رأيًا طييع وال األفعال يقي م فقط هو: الفيلسوف

 . أبله فهو ذلك غري يقول ال يقول أما من، خيالفه من يسب ال بنفسه مشغول
 .الفيلسوفأيها  أكمل فهمت لقد حسنا: مينا

 بنمو يعرف فيما شديدة معاناة بعد إال يسمُ  لم السايمن اإلنسان إ: الفيلسوف
 اجتمايع شخصأنه  كما اء،أقوي جتعلنا االحزان كرثةن إ الصدمة، بعد ما

 .انلخاع حىت
 تلكأن  حىت، مان بسوبر تطالبأنت ، خيايلة بشخصية تطالب: أنت محمد

  .غرفتك يف ومكثت انلاس لك اعزتلت قد فأنت، فيك تتوفر ال الصفات
 وإنما مان بالسوبر أطالب الفأنا  احلكم، يف تترسع وال تمهل: الفيلسوف

 أعزتل لم أين فيه اثلانيةأما  واحدة، هذه حتقيقها يمكن صفاتإىل  أدعوا
 يعين الأنه  كما، يوما عرش ستة ويه جدا، قصرية زمنية لفرتة إال انلاس
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 ما ولك ،العزلة غري جتارب يل اكن فقد، العزلة ثناءأ اكن احلكمة اكتسايب
  .منها واالستفادة اتلجارب هذه حتليل هو فعلته
  .املعلمأيها  : أكملأحمد

،أنتم  بل ؛تالميذي لستم موأنت معلًما لستأنا : الفيلسوف  الأنا  ُملهيمَّ
. أفعله ما لك وهذا أفاكري، وأصيغ أفكر فقطأنا  يشء، يف عنكم أختلف

 .بالصعب ليساألمر  ،فالسفة وستصبحون ذلك تفعلواأن  مجيعا يمكنكم
 . .السايماإلنسان  عن الكمنا نلكمل 
 املدح بني يمزيأن  يستطيع انلاسب اختالطه كرثة من السايمن اإلنسان إ

 ميت  بكل خداعه يمكن اذلي املنعزل الشخص عكس ىلع ،وانلفاق احلقييق
  .منافق شخص قبل من مدح

 ذروتها سعادته بلغت إذا حىت بنفسه يبدأ فهو وجناحه سعادته سوي يهمه ال
 ادلوام ىلع السعادة من حالة يف هو بل. فيسعدهم يناآلخرإىل  شعوره نقل
 . حزنه وقت يف سعادته أوقات يتذكر فهو

 اجلنس استمرار يريد فهو اإلجناب، فكرة يعارض ال هو ذللك للحياة حمب
 مجلتني: ىلع قائمة فلسفته. البرشي

 المواآل اللذات قليذ  . .الطفل ليأتي
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 وايلأس اكمللل الالويع مشاعر عليه تسيطر فال مشاعره يف متحكم
 .واإلحباط

 :يقول بالرضب أحدهم عليه اعتدى إذا
 اكن ولو ،وحلم عظم جمردنه إ. .عصبية وشباكت خاليا ما هو إال هو؟ من 

 . حترضا أكرث لكن عقل عنده
 

*** 
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 :الناس مع السامياإلنسان  تعامل عن

 

 ا،ساميً  اإنسانً  يساعده من يكونأن  برشط يعرفه ال ومن يعرفه من يساعد
أما  بسيط تعامل من ولو حىت تهوبطريق بأسلوبه يعرف السايم فاإلنسان

 تسريل املعطلة سيارته معه يدفع كأن ؛مساعدةً  منه وطلب سام   غري اكن من
 وال أقدر" جبزع مصابة يدي عتذر هل بأي عذر مثل: "إني مثاًل فإنه

 .ومحلق هيعينإىل  انظر السالم جاهلإنسان  عليك ألىق إذا
 السالم، عليه ترد وال أمامه من ُمرَّ  ثم ،تبتسم وال عينه تثقب عينك اجعل 

 إذا موجود، غري شخص ىلع السالم لرتد جمنون غريوأنت  ،موجود غري فهو
ثك  .عدم ألنك كاأر ولن تكلم شعارك يلكن أحدهم حدَّ

 إصالح يريد من وساعد نفسك أصلح بل وفقط نفسك أصلح لكأقول  ال
  .نلفسك إصالحك عليك سيفسد غريك تصلح لمن إ فأنت ،نفسه

 سايم؟ذو عقل إنسان  فيها تلكون املناسبة العظىم الساعة يه ما
  .ترتيقأن  فيها تقرر اليت اللحظة تلك إنها
 .همتك فيها تعلوا احلظة تلك إنها
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 .للتطور شغفك فرط من فيها جتنأن  تكاد اليت اللحظة تلك إنها
  هنا: أنا قائال العالم بوجه فيها ترصخاليت  اللحظة تلك إنها

  
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بتصنيفات عالقة لذلك وليس هو، تصنيفه خالل من، الفيلسوف آراء هذهأن  نوضحأن  نحب هنا**

 (نيتشه - ديكارت – "داروين"
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 والجنس املرأة عن

 

 فيه؟ نتحدث حىت بالكم يشغل موضوع هناك هل: الفيلسوف 
 قادرون الشبابأيها  أنكم علمت ولقد ملعرفته جئت ما عرفت لقد: مينا

 .فيكم واخلري
ا حدثنا الشاب، الفيلسوفأيها  شباب إننا :أحمد  الشباب بال يشغل عم 
 .اللطيف اجلنس عن حدثنا
 امليتافزييقا؟يف  راءآمن أن لك  والبد فيلسوفًا ألست. .اهلل عن : حدثناأسامة
  الكريم وجهه ولرؤية هلل اشتقت لكم
  الكرهو احلب عن حدثنا: محمد

 سأحدثكم ،بدأ بمن نلبدأ املواضيع هذه لك يف نتحدث سوف: الفيلسوف 
 واجلنس: املرأة عن

 
 (الجلوس آذان في الشخصية رؤيته بسكب الفيلسوفأو  "سامح" يبدأ هنا)
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 املرأةن إ واحدة، مجلة يف واجلنس املرأة جبمع أقصد ال أين أصدقايئ يا اعلموا 
 ..مقصدي تلفهموا تمهلوا بل .الرجال شهوات تلفريغ ماكن جمرد
 جدا ذكية فاملرأة املناصب، أىلع اعتالء جبدارة تستحق واملرأة حريتها ةأللمر

 .جدا جدا وماكرة وخبيثة
 إال ومكرهن خبثهن مدىأعرف  أين وبرغم. .هنأعرف هنفأنا أعرف اسالوين

  .حرياتهن وتكبيل قمعهن أرفض أنين
 أخته حيات يف يتدخلأن  أخ حق من ليس ،الرجل عن مستقل كيان املرأة
 احلب، سوى عالقة أي به جتمعها ال شخص مع اجلنس تمارس اكنت لو حىت

 النساءأما  .اجلنس وجد احلب وجد مىت، للجنس الوحيد املربر هو فاحلب
 .هن النساء فبئس غرائزهن دون وهم احلب إلشباع اجلنس تمارسن اللوايت

 جنس؟ لكمة من خنجل ملاذا سامية، عالقة اجلنس إن
، للبدن حاجة فهما والرشب اكألكل للحب حاجة هو يل بالنسبة اجلنس 

 . احلب ممارسة أسميهأن أحب  بل باجلنس تسميته أفضل الوأنا 
 :قائلني الفيلسوف" سامح" وقاطعوا اجلميع ثار

 جننت؟؟ هل تقوهل اذلي ما 
 ..أخاليق الإنسان  أنت 
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  قريباتك؟ إحدىأو  أختك مع احلب أحدهم يمارسأن  ترىض هل 
 املرأة؟ نيته بذلك إنك

 رفايق؟ يا العادات تقدسون ملاذا: الفيلسوف
  الصواب؟ واتلقايلد يه العاداتأن  تظنون ملاذا 

 والال  حق؟ صواب الال  أنها  واحدة ملرة تشكون ال لمَ 
 تسمعوين؟ حىت أرصخأن  أينبيغ

 الكيم؟ يعجبكم حىت أنافقأن  أينبيغ 
 املجتمع؟ هذا ىلع سخطي مدى تدركوا يك بوجيه أشيحأن  أينبيغ

 :وقال عميقةً  تنهيدةً  الفيلسوف تنهد ثم 
 من ستضحك أجيال. القادمة األجيال أخاطب بل. اجليل هذا أخاطب الأنا  

اإلنسان  ىلع نضحك كما علينا سيضحكون. الريق لقمة وصلنا أننا ظننا
 .يل هم أقل انلاس فهما يل املقربني ملن املؤسف أننه ، إاحلجري
 :عيب إن اجلنس قولونت من يا أخربوين

 يتقدم عندما وتسعدون زوج يف ألخته يرغب منكم واحد لك أليس 
 يزتوجها؟ ليك أحدهم

 أختك؟ نكاح طلب هو بيتكإىل  جميئه سبب أليس 
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  إذن؟؟ الفرق فما 
. حسن العيب جتعل ورقة الزواج، ورقة هو الفرق لعل. .نسيت لقد ..أواه

  الفرق؟ هو املهر لعل أم. تهباله وىلع املجتمع هذا ىلع ضحكت لكم
 باملال؟ أخواتكم تبيعون

  املرأة؟ كرَّم منا فمن وتشرتى، تباع األنىث 
 حتب؟؟ من مع العاطفية حاجتها تقيض جعلها اذلي أم سلعة جعلها اذلي

 عقولكم؟ ىلع مسيطرة املرأة ينكح من هو الرجلأن  فكرةأن  أم
 تنكح املرأةأن  وهو جديدا اشيئً  أعلمكمأن  أودفأنا ، جيداإىل  أنصتوا 

 .املرأة الرجل ينكح كما الرجل
ن أما  سوء عندك هل فأقول الرجال أحد خيدعها وقد عطوفة إن املرأة يقول عم 

حىت  ،العكس وليس خداعنا النساء تستطيع من الرجال حنن للمرأة، فهم
 هلأقول  ما شابه ذلكأو  يك يقبلهاأحبك  ويقول هلا ةخيدع فتاأنه من يظن 

وال مانع يف أن تمثل دور  ،فيه تسري وفق هواها ،صالأمنخدعة  يه ليست
  .فكنيايسفكن دماء الس نأنهفهن اعشقات هلذا ادلور رغم  ،الضحية

يه ملهمة  لكن يف نفس الوقت املرأة، النساء من اعطفة أكرث الرجال إن
  .الرجل



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

61 
 

عندما جرحتين  وكتايب اثلاين ،حببت امرأةأول عندما كتايب األ فُت لقد أل  
 .ردت لفت نظر امرأةأونظرييت عندما  ،امرأة

 .ن ملهمات يف قربهن وبعدهن وحبهنإنه
 لكن هل نستطيع انلجاح بدونهم؟ 

والعكس غري  ،ننا حنن الرجال نستطيع العيش بدونهمأكما  ،بالطبع نستطيع
 .هن يزدنا جناحنا امللهمات صحيح ولكنهن

 بكال نشعرهنأن  وجيب وسيدة خادمة رأةاملن إ مين.. أسمعوا الرجالأيها 
 .جتاهنا واحلب بالكمال يشعرن حىت األمرين

 معقد اكئن فيه املرأة تفكري ملعرفة أنفسكم تكلفوا ال لكمأقول  احلق 
 العكس، وليس معنا يتأقلمنأن  عليهن جيب بل لفهمه، حاجة نلا ليس

 . نوتمرد ينتماد ائهنرضا حناول بأننا شعرن لكما نهإن
  أجلكن؟ من الرجال يفعله ما تدرين أال النساء معرش يا

 . إسعادكن سبيل يفيشء  بكل نضيح إننا
 فأننت معىن، صاحب العقل العادي لإلنسان جيعل ما هو وجودكنن إ

 . العادين البرش أكرث وما هل األعظم اهلدف
 . رجااًل  أذلت امرأة من كم. قلوبكن أقىس ما. .آه   منكن آه  
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 ولكن والعرشين اخلامس سن قبل النساء تقربوا ال لكمقول أ الأنا  ذللك
 .أصال تقربوهن الأقول 

 . بنيتشه يذكرين املرأة جربوت إن
 

 . .هاهاهاهاهاها
 

 (الجنون عالمات عليه بدت وقد سامح الفيلسوف يضحك)

 

 . الضحك من نفيس أتمالكأن أستطيع  ال إنين
  .اكللكب تلهث ورائها َك ت  لَ عَ جَ  لقد

 .اكرثة بدل تصيب عندما تضحك كنت يامن
 .األبرياء ملوت تضحك كنت من يا 
 .عليهم تضحك كنت كما عليك أضحك إنين 
 ..آه   قدمها حتت من رضاأل لتقبَّ  لقد 
 وسُتزنع امرأة أحببت عندما" رجل" لكمة منك نُزعت   لقد ،يغيظين هذان إ

 .مامهاأباحلب ويضعف  المرأة حلظةيف  سيعرتف رجل أي من
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 اطمأنت إذا فاملرأة بداخلك، واكتم احلب صامتا وابق حببك هلن تعرتف ال 
 الوقت نفس يف غريه هناك يكن لم إذا، غريه عن وحبثت أهملته لرجل
 . الزيادة حيب فابلحر. .بأس ال ولكن .أصال
 أجل من نفسه يذلأن  مستعد الرجل ملاذا الفيلسوفأيها  أخربين :أحمد
 للمرأة خلق الرجل ،بلعض خلقوا مأنه مع نلقيض؟ا ىلع املرأة بينما امرأة

  للرجل خلقت واملرأة
 ولكنها ها،إيل هو منه للرجل ميال أكرث املرأةن إ. .صدييق يا اسمع: الفيلسوف

قدرة  نعنده ،اتلحكم يف نفسها ىلعيعجبين يف املرأة قدرتها  .ذلك تظهر ال
املرأة  امَّ ، أهمرال عالرجل يعاين من فقد من حيب طو يظل ذللك ،تفوق الرجال

  مىت أرادت. ،ا نسيان من حتبماكنهفبإ
 يف هذه انلقطة، فهن ناقصات عقل  ودين. صدقت: أسامة

 ودين؟ عقل ناقصات نعليه تقولون ملاذاأسامة  يا أخربين: الفيلسوف

 املرأة ألن ذلك .امرأتني شهادة تعدل الرجل شهادة ألن عقل ناقصات: أسامة
ليس فتنىس وتزل،  الشهادة يف اعطفتها عليها تؤثر وقدبطبعها،  عطوفة

ولكنها أضعف من  حتفظ،معىن هذا أن املرأة ال تفهم أو ال تستطيع أن 
وقد أثبتت ادلراسات العملية واتلخصصية  -اغبلاً  -الرجل يف هذا اجلانب 
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 مجيعها واتلجربة أن عقول الرجال أكمل من عقول النساء والواقع واحلس  
رجال ال نقله اذلي فالعلم ذلك ىلع شاهد   خري العلم كتبو ،يشهد بذلك

 .النساءواألحاديث اليت حفظوها أكرث من تلك اليت جاءت عن طريق 

أي أن جنس الرجال أكمل من جنس النساء قال اهلل  ؛هذا من حيث اجلنس
َضُهم   }الرَِّجاُل  تعاىل: َُّ َبع  َل اهلل ىلَعَ َبع ض  َوب َما َقوَّاُموَن ىلَعَ النَِّساء  ب َما فَضَّ

َاُت َقان َتاتر َحاف َظاتر ل ل َغي ب  ب َما َحف َظ  احل  َوال ه م  َفالصَّ م 
َ
نَفُقوا م ن  أ

َ
{أ َُّ سورة  اهلل

النساء. ومع ذلك فمن النساء من تفوق كثرياً من الرجال يف العقل وحسن 
 .األغلبواحلكم لألعم  قليل،ولكنهن  اتلدبري،

وتتفوق عند إهمال الرجل فذللك جند بعض  هادها،باجتواملرأة قد تعو ض 
الطابلات يف بعض اللكيات يتفوقن ىلع الطالب الجتهادهن أكرث من 
الطالب وحرصهن ىلع اتلحصيل يف الوقت اذلي يهمل فيه كثري من أوئلك 

كما أن الرجل يمكن أن يتفوق ىلع املرأة  اتلعل م،الطالب وال حيرصون ىلع 
الطبخ تها أصالً فنجد أن أمهر املتخصصني يف يف بعض ما هو من جماال

 العاليم املستوى ىلع والوالدة النساء وختصص واتلجميل املالبس وتصميم
 .الرجال من هم
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فالعربة إذن باألعم األغلب وال يُنازع اعقل ايلوم بأن أكرث املبدعني يف 
 الخعلوم ادلين اكلفقه واحلديث واتلفسري والعقيدة والوعظ ... 

وم ادلنيوية اكلطب والفلك واهلندسة والفزيياء والكيماء وغريها هم والعل
 .الرجالمن 

 .أضحكتين املرأة عطوفة هاهاهاها لقد :الفيلسوف

  دين ناقصات عليهم تقولون وملاذا أكمل 

ألنها يف حال احليض وانلفاس تدع الصالة وتدع الصوم وال تقيض : أسامة
هذا انلقص ليست مؤاخذة عليه، الصالة، فهذا من نقصان ادلين، ولكن 

وإنما هو نقص حاصل برشع اهلل عز وجل، هو اذلي رشعه عز وجل رفقا بها 
وتيسريا عليها ألنها إذا صامت مع وجود احليض وانلفاس يرضها ذلك، فمن 
رمحة اهلل رشع هلا ترك الصيام وقت احليض وانلفاس والقضاء بعد ذلك. وأما 

د منها ما يمنع الطهارة، فمن رمحة اهلل جل الصالة فإنها حال احليض قد وج
وعال أن رشع هلا ترك الصالة، وهكذا يف انلفاس، ثم رشع هلا أنها ال تقيض؛ 
ألن يف القضاء مشقة كبرية. ألن الصالة تتكرر يف ايلوم والليلة مخس مرات، 
واحليض قد تكرث أيامه، فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكرث، وانلفاس 

لغ أربعني يوما فاكن من رمحة اهلل هلا وإحسانه إيلها أن أسقط عنها قد يب
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الصالة أداء وقضاء، وال يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها يف لك يشء 
 ء.ونقص دينها يف لك يش

 هذه تعد لم ملاذا إذن املرأة؟ تقيض كما يقيض املريض الرجل أليس :الفيلسوف
 دين؟ نقص للرجل االستثنائية احلالة

أن  الرجلأما  عمًرا، املرأة مع مستمر احليضأن  شديدة وببساطةنه أل: امةأس
 فقد مثله وتقيض تمرض ويه يمرض، ال وقد العمر يف مرة يمرض فقد مرض

 كنتن إ عليها تيسري هذا ذللك حييض، وال حتيض لكنها. .املرض يف تساويا
 اذلي يلسوفالفأيها  والكره احلب دافع ىلع مبنية حججكأن  يبدو. تعلم ال

 .فيلسوفًا ليس أظنه
 . هلن والكره احلب كثري إنين. .حسًنا: الفيلسوف

 اغية يف وهن الضعف يظهرن النساءأن  .ألفعاهلن وأكرههن لطبيعيت أحبهن
 (. الشهوة) حقيقتها وخيفني العاطفة ويظهرن القوة،

 .السفالة اغية يف وهن االحرتام ويظهرن 
 موضوع أخرإىل  نلنتقل

من الكمك  تنتيهلقد انتظرتك حىت  ،أن أبدى رأيي نتظر ال تنتقل قبل: امينا
 ؟كذلك أليس من حقك الطرح ومن حيق الرد
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 :وقال هل ميناإىل  نظرة اعجاب الفيلسوفنظر 
 روع لكماتك أما  

 واعرضُتكقائال: هكذا علمتين عندما كنا نتحدث عن السعادة  مينارد 
  .بشلك غري الئق

 .أكمل ما كنت تريد قوهل .كائثريا تعلمك من أخطعجبين كأ: الفيلسوف
 ،من حقها أن تمارس اجلنس مادامت تريد ذلك إن املرأة: أنت تقول مينا 

 اختالط االنساب فقد يسبب ذلك ،وهذا خطأ فادح
  (DNA) :ل من السهل اجرائها ملعرفة النسبحتايل : هناكالفيلسوف

يمارس ستصبح فوىض  لو مارس لك واحد اجلنس مع من يريد أن :مينا 
  .وسيصاب اجلميع باألمراض

: لقد وضعت رشط ملمارسة اجلنس وهو احلب كما تضعون أنتم الفيلسوف
 .رشط اجلنس الزواج

ربما ستفعل ذلك حلبها للجنس ال حلبك أنت  ؟ا حتبكأنه: وما أدراك مينا
  .وحينها ستمارسه معك ومع غريك وستصاب باألمراض
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احلب خدعة ملمارسة اجلنس هو نفسه من  ن من سيجعلإ :الفيلسوف 
 ستصاب باألمراض أيضاوحينها  ،سيمارس الزنا حتت ستار الزواج

 .نسابستختلط األو
 احلب والكره موضوعإىل  نلنتقل 

 
فعندما يربط الجنس بالحب فهو يضع قاعدة  ،الفيلسوف ملحد :ملحوظة}

 زمة إلنسان معتنق دين{ال خالقية سامية للملحدين غير  أ

  

*** 
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 والكره الحب

 

  والكره احلب موضوع عن نلتحدث: الفيلسوف
 

  ؟لكم بالنسبة حلبا ما أخويت يا أخربوين
معىن  بال حياة يه حب بال فحياة معىن، للحياة جيعل ما هو احلب: مينا

 .اختيار من لكيهمانه ، إعالقة بني طرفني احلب
 حتب؟ من خيتارك لمأن  اختيارك فائدة فما 

  .الوجود صورة يلجملوا البرش اختلقها اليت اإلدراك أوهام من احلب: مدأح
  .اللكمات تصفهاأن  من أرىق لكمة احلب: أسامة
 .حونلا ما ولك احلياة حنب جيعلنا مجيل شعور هو احلب: محمد

 أناس فهناك ،لشخص شخص من خيتلف احلب تعريفأن  نلتفق: الفيلسوف
 وهؤالء ،اآلخر اجلنس ذهنهم يف طرخي احلب تعريف منهم يطلب عندما

 حب ويه أوسع بصورة احلب ترى متفتحة عقول وهناك. ضيقة نظرتهم
 :احلب حقيقة عن لكم أكشف دعوين ولكن. بلعضهم انلاس
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 بكلمة اوثيقً  اًط اارتب مرتبط احلبن إ
 ..جدع علشان حببه رقيقة علشان حببها -" علشان" 

 أي ألجل مصلحة
وأنت  ذهنك يف خطر ذاإ وباملناسبة ،باألفعال يقوث ارتباط مرتبط فاحلب
 من فأنت ،اآلخر اجلنس رقيقة عشان حببها جدع عشان حببه لكمة تسمع

 .الضيقة انلظرة أصحاب
احلب احتالل لك من حيب شخص يريد أن يمتلكه يريده حيزن حلزنة  

 .ويتألم ألمله يريد أن ينهب ثرواته ويوظفه خلدمته
 احتالل.ن احلب إحقا  

 

 ..الكرهإلى  لننتقل 

 العوامل ولكن وطبيعتنا بطبعنا اعطفيني فنحن الكره احلب رحم من يودل
 احلبن إ. الكره تودل من يه انلفسية والضغوط املزعجة واملواقف املؤثرة
 أول من حب يوجد فال معه، تتعامل اذلي الشخص سلوك عن نتاج والكره

 والكره احلب من الكأن  نعرتفأن  علينا وهلة، أول من كره وال نظرة
 . مضيعة لوقت اإلنسان
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ملاذا ربيتين ىلع أن  ،وجعنا يا أيم أفحموهلكما سمحت هلم باقتحام قليب 
  ؟ون خلوقا يف اعلم ال يعرتف باألخالقأك
 منه يتوقعأو  بشدة شخص حيب فمن احلب، عن انلاتج انلتاج هو الكره إن

فالكره هو ردة  كرهإىل  باحل ينقلب وفقط حينها مضاد فعل منه وجيد خري
 (أكرههمالبرش ذللك أحب  معىن)احلب انتظار أو  فعل ناجتة عن احلب

 تتعامل وال تكرههمأن أو  أذاهم وتتحمل انلاس حتبأن ، طريقان أمامك
 من الرغم ىلع ولكن نيونوأنا  أرشار فهم أردت،أن  أيخ يا أكرههم. معهم
 .همتكرهأن  ىلع البرش حتبأن  أفضلفأنا  ذلك
 .غرائزهم ضحايا فهم سيئة، صفات من فيهم اكن مهما البرشأحب  إنين
 يه ابلقاء فغريزة. ابلقاء غريزة بهدف افرتاًسا ىاآلخر  الاكئنات نفرتس إننا

 . الرش ينتج الكره ومن، اخلري ينتج احلب ومن الرشور، لك أصل
 الرش هو وما اخلري هو فما

 مهو الفعل املفيد للصالح العا: اخلري
 الفعل املفيد للصالح اخلاص املرض للصالح العام هو والرش:

 ويف الرش بسبب الغريزة ىلع جمبلون ألننا والرش اخلري بني قائم الزناع يزال ال
 .والالأخاليق األخاليق الفعل بني تمزي عقول نلا الوقت نفس
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 يكون األخاليق اتلفكري جانب ينيم فمن فكرية، قضية والرش اخلري إن
 .رشير يكون الالأخاليق اتلفكري ينيم ومن خريِّ 

 طريقة يف خمتلفة عقونلاأن  وبما، والرش اخلري بني يمزي من هو العقل إن
 ؟لشخص شخص من والرش اخلري معيار أليس خيتلف فبالت تفكريها

 .خريا تراه قد رشا أراه وما رشا تراه قد خريا أراه فما 
 أحدنا يرى قد بالقتل، عليه مفحك القتل جبريمة شخص قام إذا ذلك مثال 

، بالرش الرش يرد أي بالقتل القتل يردنه ألاألمر  ظاهر يف ظالم احلكم هذ
 العدالة تقوم فليك، عدل حقيقته يفاألمر  بينما رش، إال هو مااإلنسان  فقتل
  .ربأك سبماك أجل من أقل خبسائر نضيحأن  جيب

 تصبح لكيال والرش اخلري تمزي بني قوانني الصفوة يضعأن  جيبأقول  وذللك
فانلظام البرشي يتكون من قادة وتوابع القادة نسبة قليلة جدا  اغبة احلياة

م اتلوابع وهم الفئة أيتفرع منها فرعني مفكرين اخالقيني وخمرتعني 
وبني هذا وذاك من  ،وقدرة ًياقل وعأن عقوهلم كرب عليهم الطاعة ألاأل

  .القاع إنسان نه.. إحياول اخلروج من القطيع
  .خارسة قضايا والفضيلة واخلري احلقأما  ،الرش حليف انلرص إن

 .احلياة مطحنة يف طحنهم سيتم شواذ جمرد الطيبنين إ
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 أخيار لكهم البرش اكن لو أتمىن كنت. .أروعه ما إخويت يا اخلري أروع ما
 وأكرب ،جمبلون البرش فلألسف يشء، الواقع دنيا يف يغري ال اتلمين لكن
 . ابلقاء اليت بسببها حيدث االفرتاس غريزة يه ذلك عيل ديلل

 ما أبشع يظهر واحد لك اتركوا االفرتاس وقت جاء إذا ،الغضب وقت جاء إذا
 . بشاعة وأكرثكم قوة ألشدكم ينإو األقوى من لرنى عنده

 براء. أفعاهلم لك من وهواآلخر إىل  وينسبوه الرش يفعلون البرش، من آه  
 يشء فالرش الرش، بأفعال يلقوموا خاريج اعملإىل  جونحيتا ال البرش إن

 يستثار أحياناأنه  يمنع ال هذا ولكن منهم، واحد لك بداخل داخيل،
 العامل وهذا خيلق ال أي، يستثار لكمة يف وأمعن، خاريج اعمل من الغضب
 باالعتداء خصمه أحدهم يستفز فقد واقعيا، وإنما خيايلا؛ ليس اخلاريج

أن  يخأيا  واعلم .خمطًئاأو  مصيًبا كنت سواء رش االعتداء ىلع القدرةو عليه
 .للرش انلرص. .لألقوى انلرص

 من الرش أم الرش طريق يعرتض من هو اخلري هل إخويت يا يل قولوا ولكن
 اخلري؟ طريق يعرتض

 قائال سؤاهل ىلع الفيلسوف فرد أحد جيب ولم الصمت يف اجلميع غرق
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 جمبولأن اإلنسان  لكم أقل ألم .الرش ريقط يعرتض من هو اخلري بالطبع
  وطبيعتنا بطبعنا أرشار فنحن الرش؟ ىلع

 القاعإنسان  عن كثريا خيتلف الأنه  الرشير،اإلنسان  عن أحدثكم تعالوا
 بال حياة ال فيه أساسية سمة انلفاق. .خبريأنا  دمت ما العالم يلحرتق شعاره
 ..نفاق

 املستعد، نفسه لريفع غريه دلهس داداالستع لك املستعداإلنسان  ذلكنه إ
إىل  املتواضع رأيي يف يرجع وهذا، الغري حساب ىلع للفرح االستعداد تمام

 متوحشة مفرتسة احليوانات، واحليوانات نسل من فنحن .الوراثية اجلينات
 . .بعضها تلتهم

 . نانيةاأل ابلقاء لغريزة اتبً 
 .عرتضأنين إ: سامةأ
فهذه فطرته ولم نرى طفل ودل رشيرا يمارس  ،رين اإلنسان جمبول ىلع اخلإ
أن الرش اغلب ىلع إنسان  قد يظنف ؛والرش غري اغلب ىلع اخلري ،عمال الرشأ

خر سوف يعلم اجلميع آإنسان  معإنسان  فلو تشاجر ،اخلري ملجرد أن هل ضجة
 .لن نسمع بهفصدقة  اإنسانً  خرجأو كن لول ،بذلك
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  اخلري ذللك يظن ابلعض أن الرش اغلب ىلع
 عجبتين فكرتك يا أسامة ألقد : الفيلسوف 
 ؟ننا مجيعا فالسفةأقل لكم ألم أ
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 األديان و الله

 

، احلساسية اغية يف املوضوع هذاأن  أعلمفأنا  بهدوء أخويت يا نلتناقش
 ادلين؟ يف رأيك ما. .تدينا األكرث فأنتأسامة  يا أخربين
 ذللك ،رش هو ما لك عن وينهانا خري هو ما لكإىل  يدعو ادلين :أسامة

 .برشية صناعةاألديان  تكونأن  يستحيل
 واألخالق العدل بينهم حيفظ يك للناس أراده اذلي اهلل قانون هو ادلين 

 .السعادة جينون وبتطبيقه
 من إنك مرسل وقلت انلبوة اد عيت أنك لو أسامةي عزيز يا ختيل: الفيلسوف

 ؟املنكر هو عنه تنيه وما املعروف هو هل ستدعو ام أول أليس اإلهل، قبل
 وال ثرواتها وتنهب ابلالد حتتلأن  مثل الشخصية األهدافإىل  باإلضافة

 بك؟ يتمسكوا يك أتباعك ىلع توزعهاأن  يف مانع
 بدافع ابلالد حيتلون األنبياء ال لكن اكذب،فأنا  انلبوة اد عيت لو: أسامة

 فيه يرى اهلل عند من أمرر  هو يفعلونه يشء لك وببساطةنه أل هذا شخيص،
 . للناس اخلري
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 وايلقني؟تيت بكل هذه اثلقة أ: ومن أين الفيلسوف
 .الوراثةأنها  يفشكَّ  ال 
علم جيدا أن اهلك متدينني ذللك أنت أوأنا  ،أنت صدييق سامهأيا عزيزي  

حىت ملحدين تلعصبت أو  يهودينيأو  مسيحينيهلك أولو اكن  ،متدين
 .وملعتقدك لفكرتك

 اتلفكرين إ األديان. يف تتناقش ال ؟تقوهل اذلي ما: الفيلسوف خماطًبا مينا
  .خطيئة

 !!ويلكم ويلكم
 ؟ادلين يف عقولكم إعمال أتريدون 
 ويلكم ويلكم 
 اإلهل؟ غضب علينا يزنلأن  أتريدون 

 تكفروا؟ أن  أتريدون ويلكم ويلكم
 .ساقطة عقالأفاكر  ىلع حتتويأنها  فيهشكَّ  ما الاألديان ن إ :لفيلسوفا
 ن ادلين أمن املفرتض  

ُ
فينبيغ أن خيضع  ،يؤمنوا به ليك البرش نزل ىلعأ

ال حتمل  ،يعلم خالقها اماكنيتها وما تقبله وما ترفضهاليت  لعقول البرش
 .فوق قدراته وتعاقبه ىلع عجزه عن القيام بها ةحد مهمأ
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جعل العقل أو  ،لو اكن ادلين من عند اهلل جلعله متناسب مع العقل 
 .يتناسب معه

 ...ن تهجرأجيب األديان هذه  
 عنها متبعيهاان تنفك وينفك  .. جيب ان تمىح جيب.جيب أن تزول 

  تهامجك؟ لم ويهاألديان  تهاجم وملاذا: أسامة
 ذلك ومع ك،أعرفوأنا فأنت صدييق  ،ملحد أنك يف للحظة أشك لم إنين

 تتبعه، اذلي نهجك اختيار يف حريتك ىلع أعرتض الفأنا  ،منك ألسمع جئت
 اذلين الطريق اختيار للجميع أباح قد تعاىل اهللأن  سابقا لك قلت فقد

 عن غين واهلل فليكفر شاء ومن فليؤمن منهم شاء ومن، يسلكونه
 .العاملني

 بني الظلم عن وتنىه وقاحلق حتفظ اليت ويهاألديان  تُمىحأن  تريد ملاذا
 ؟.باثلواب للمحسن وجتزي العطاء بالعقاب املفسد وتصلح انلاس

 يريد؟  وفق مايرتك من لم يتبعه يسري  إن ادلينمن قال : الفيلسوف
أنتم  حقا ادلين يستخدمون أصحابهان إ، الغريبة الفتاوى تستغربون من يا
  .أصال ادلين تفهمون ال
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 جنة هناك ليس هأن لك أقسمفأنا  ،يقولونه ممايشء  أي هناك ليس صاحيب يا
 .نار وال

 به؟ يل تلقسم ثمني يشء من هل يل؟ ستقسم وبماذا: أسامة
 وترتك السلبيات ىلع تركز فلماذا. حنن بل. .اليسء هو ليس ادلين 

  االجيابيات
 ملا ادلين فبغري سلبيات لكه ادلين ليس ،صدييق يا أتعلم: الفيلسوف
 ؟صغريوأنا  إنشاء وضوعم أكتبأن  استطعت

 .أخريًا بيشء اعرتفت قد ها: أسامة
 خال  ن الكمك إثم  ،قسم لك بأشياء ثمينة اكألخالقأيمكنين أن  :الفيلسوف

 ،حكم ىلع اليشء من خالل احلكم ىلع متبعيهأنعم أنا  ،من الصحة
ال تقل يل ال  ،والصالح سيختار الصالح ،فالفاسد بالطبع سيختار الفساد

وال حتكم ىلع يشء  ،صحابه فاسدونأن اليشء بالفساد أل حتكم ىلع
 .جائز عقال هذا الكم غري ،تباعه صاحلونأن بالصالح أل

 دين ىلع أكن ولم أحًدا أرض ولم الصاحلات فعلت لو حكيم ما مينا يا يل لق 
 انلار؟ أم اجلنة أدخل هل باهلل مؤمنأنا  املسيحية ولكن

 : ستدخل انلار مينا
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ال ختتلف األديان ف ة؟سامأيك لو استبدنلاها باإلسالم يا أا ر: ومالفيلسوف
 :ن يقولرآن الق، إعن بعضها

 "ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراإىل  وقدمنا"
 "ومن يبتيغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه" :أيضاويقول  

 حممد دين فقط ليس اخللق، خلق منذ اهلل دين هو اإلسالم: أن أسامة
 مسلما، يهوديا اكن وموىس مسلما، حنيًفا اكن إبراهيمن إ. منيواملسل

 معىن ما تعرف هل  أريد أن أسألك،ينإ ثم. الرسل ومجيع املسيح وعيىس
 باهلل؟ مؤمن

 دون باهلل فإيمانك اهلل، أرسلهم من تصدق بأن مرشوط باهلل اإليمان إن
 .سخرية حمض والقدر بالرسل إيمانك

 .تفسريا خاطئ هلا تصنع لكن ،صحيح رآنالق من بآيات   تستشهد إنك
 باألديان. االستهزاء أرفض لكين يشء، لك يف ميع ختتلفأن  أوافق إنين

 .رأيي أحد ىلع أفرض الوأنا  السؤال هذا ىلع أيخ يااإلجابة  : لكالفيلسوف
  واجعلوين رأيي احرتموا رجاءً  ذللك اجلميع آراء أحرتمأنا 

ُ
 أننا طاملا عنه عربِّ أ

سخر أفأنا لم  يل، تستمعوا فال األدب نطاق عن خرجت فإذا ،بأدب نتناقش
 موجود؟ اهلل هل خويتإ يا تناقش فقط أخربوينأأنا  األديان،من 
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 :واحد بصوت اللك أجاب
  موجود بالطبع 

 اكلطفل: بريء بصوت الفيلسوف رد
 داعئنا؟ يستجيب ال ملاذا ؟يرتكنا فلماذا إًذا 

 وضوح: بكلاإلجابة  ،سأجيب منفأنا  خويتإ يا جتيبوا ال
  خرافة حمض وهمنه أل 

 هم الضعفاء إخويت يا صدقوين ،بالوهم ضعفنا نقاومأن  حنب البرش حنن إننا
 آخر اعلم يف وتنرصهم تعينهم قوة هناكأن  ليشعروااإلهل  فكرة ابتكروا من

 . اخلوف مرضه إننفيس،  مرض اتلدينن إ. اخلرافة اعلم
 الطبيعة عبادة مناإلهل  فكرة تطورت ثم خميف هو ما لك بعبادة بدأنا لقد
 . الواحداإلهل إىل  ثم املتعددة ةاإلهل إىل 

 ؟ين العذاب اذلي لطاملا انتظرته عندما كنت من العابدينأ
 ؟ستلعق املخربنياليت  أين الصاعقة 
  اإلهل؟البرشية تزنف لكن أين  

 .عقونلايف نه إماكنه، وحدي أعرف  .ماكنهفأنا أعرف  ..ال تقولوا يل
 ؟تمنيت وجودهاذلي اإلهل أين  
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 الفقراء؟؟ملاذا ال يداوي املوجعني ملاذا ال يطعم  
فأنا ال  ،الفرتةنها إ عبيد، ال تقولوا يل بأننا نشعرأن  حنب البرش حنن إننا

ليس هناك ما يسيم  ،بالغريزة صدقوين أؤمنبل  ،بكلمة فرتة أعرتف
فكرة غرزت يف العقل وختللت فيه  ،ةبالفرتة بل هناك ما يسيم بالفكر

لكن يف نفس الوقت بإماكننا أن نفصل تلك الفكرة  ،منه اصبحت جزءً أف
 .صعب لكنه ممكناألمر  ،عن العقل كما نفصل امللح عن املاء

 اليت العبوديةن إ. به تشعر بما نشعر ال لكننا أيضا مثلك برش إننا: أسامة
 فإن املؤمنون. أما مرض قلوبهم يف اذلين أوئلك بها يشعر عنها تتحدث
 وذلة الطاعة، ذلة يه كبرية ذلةً  فيه جيدون هلل وخضوعهم وذهلم عبادتهم

 صاحلني عباًدا نكونأن  اخلالق الرب به ما نشكر أقلن إ ..الطمأنينة
 .هل طائعني

 .هنا امللحد فوحدك اجلمع بصفة تتحدث ال
 ،يشءالال من يأيتأن  حيليست الكون ألن موجود إن اهلل نقول إننا: الفيلسوف

 تعقيدا؟ املشلكة زادت ربما بل املشلكة نفس ىلع حيتوي العكس ليسأو 
 احلقري الكون أمالاليشء،  من جاء العظيم اهللأن  ؟العقل ىلع أسهل فأيهما 

 الاليشء؟ من نشأ من هو
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 خبلقه؟ ستؤمن فكيف اهلل، بوجود تؤمن ال إنك: أسامة
 اهلل صنع من لكها واجلبال والقمر الشمسأن  لكأقول  أن حاولت مهما إنين
 هذا أمحق   أيل  ولكن عذًرا،. الكوين االنشطار إنها نتاج وستقول تصدق، لن

 ؟صدقيُ أن  هتريد اذلي
 واملحيطات وابلحار واجلزر واملد وانلهار الليل وتعامد الكبري الكون هذان إ

 بعيدا ليس ماكننا حتفظ اليت واجلاذبية لغرقنا ذاب لو اذلي واجلليد رألنهاوا
 عبًثا؟؟ يسريُ  فنحرتق بميل هاإىل  أقرب وليس فنتجمد بميل الشمس عن
 نفسها؟ أوجدت لكها املجرات وهذه. .وانلجوم األجرامأن  يصدق أمحق أي

 من؟ أوجد فيها من. .سؤاال ألسألك وإين
 ..اغفال كنتن إ اهل تنتبهأن  جيب كثرية مغالطات فيه الكمك إن
 نفسك مع صادقًا تكونأن  عليكف ؛احلقيقةإىل  تصلأن  ريدت كنتن إو

 .بآرائك تقنعنا حىت أوال
أن صدقت ال تصدق إال مرة واحدة،  إن الصدفةتقولون  يامن: الفيلسوف

لقد أصبتم فيه بالفعل لم تصدق إال مرة واحدة يف كوكب من بني مليارات 
أنه  صدقتم، لقد ن  فا غرياإلهل إن يا من تقولون  .املليارات من الكواكب

؛ غري باتلأكيد  .يفىن ال املوجود وغري موجود غرينه أل فان 
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  حيطمها ملن تفتقر أصنام هناك زالت ال
  يرفضها ملن تفتقر أساطري هناك زالت ال

  اخلزعبالت هذه لك ستسحق اليت الصاعقة إنين
  جذورها من األوهام هذه لك ستقتلع اليت العاصفة إنين

 حد يف الرسول فكرةأن  الرسول فكرة ويه اهلل فكرة بعد ما إىل أنتقل دعوين
 امللوكأن  حيث احلجري العرص من فيه لعرصنا تصلح ال قديمة فكرة ذاتها
 يصلأن  يستطيع ال اهلل فهل ىاآلخر  لدلولأو  للعباد الرسل يرسلون اكنوا

 رسوال؟ نلا يرسل ليك ناإيل
 حلظة، لك يف معنا هو بل حلظة، لك يف ناإيل يصلأن  يستطيع اهلل: أن أسامة

 اجلنة وهناك. .انلاس به خيترب واختبار ابتالء جمرد يه ادلنيا احلياة ولكن
 اجلدوى فما أمثالك يؤمن يك تريده اذلي بالشلك إيلنا اهلل وصل فإذا وانلار،

  االختبار؟ من
 مرغمني سيؤمنون وحينهااإلهل  لكه العالم سريى. .ابتالء هناك يكون لن
 . .والكفر اإليمان بني رصاع يف اآلن لكنك ئفني،خا

 .وقلبك عقلك تصارع
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 من العقل مفسدات لك وحيارب قويا جيعله قلبه اإليمان يطرن إ ما املؤمن
 اهلل يرمحنا لم ملاذا ينوحون ،فيها اغرقني أمثالك ويظل والشكوك، الريب
؟ يفعل ولم يفعل لم موجودا اكنن إ ملاذاأو  ؟احلروب يوقف لم ملاذاأو  ،فيظهر

 ..الخ
اهلل  أليس ال يظهر نلا حىت ال نؤمن مرغمني، إن اهللتقول : أنت الفيلسوف

 م؟األيلنفسه هو من توعد من لم يؤمن به بالعذاب 
 فلماذا إذن املنكر، عن وانليه باملعروفاألمر  يه الرسول كما أن وظيفة 

 يدخل بالرسل نيؤم وال املنكر عن ويبتعد املعروفاإلنسان  يعمل عندما
  انلار؟
 م ابتكروا فكرة انلبوة كجاه  هلم؟أنهىلع  واضح ديلل هذا أليس
 فاإليمان منقوص، اإليمان عن مفهومكأن  قبل من أخربتك لقد :أسامة
 الكمه تصدق لمن إ فأنت نفسك، تغالط ال. .برسله تؤمنأن  يلزمه باهلل

 به؟ تؤمن فكيف ووحيه
 وال اخلري فعل ىلع واملؤمن الاكفر يكافئ اهلل فإن اخلري لفعل بالنسبةأما  

 . يشء الاكفر حق من ينقص
 



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

86 
 

ُصواأن  أنصحكم بل لالكيم، تستسلمواأن  آمركم ال: أنا الفيلسوف  فيه تُمحِّ
  السامية؟ العقول أصحاب يا خري الفريقني فأي
أنتم  بل الك، احلقية؟ عن تبحثون أنكم العادين البرشأيها  تعتقدون هل

 الالحقيقة. عن تبحثون
 حق، الال عن تبحثونأنتم  بل الك احلق؟ عن تبحثون أنكم تعتقدون هل

 ..الوهم عن تبحثون
أن  تريد ذهنك يف حقيقة ألفت قد إنك احلقيقة، تريد ال إنك: أسامة

 .وحدك تصدقها
 وأمسكوه وحممد وأمحد مينا من لك وقف حىت مجلتهأسامة  يكمل يكد لم

أنه وك مشدوًها همإىل  ينظر الفيلسوف بيق حني يف وهموا باخلروج، يده من
 .قاموا يلرتكوه مأنه  يصدق ال

*** 
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 نظرية رمزية الحروف:

 

 :حىت رصخ بأىلع صوتهلفعلتهم ن انتبه الفيلسوف إوما 
 ملاذا ال تريدون تقبَّل رأيي ووجهة نظري؟ 

قيامكم لرتك املجلس هلو ديلل واضح ىلع ضيق األفق وىلع مدى  إن
  فكم!ضع

طبق  فقد اكن احلوار يدور ،فلسفيتإىل  ن لم تستمعواآلفأنتم حىت ا ،انتظروا
 تريدون!!ما 
 أصال!!أنا ال أراك فيلسوفًا  أي فلسفة ستتحدث عنها؟؟: قائال أسامةرد 

إن الفالسفة هلم نظريات؛ فعىل سبيل املثال منهم من برهن ىلع كروية 
ما أنت فلم أسمع منك نظرية مسطحة أأنها  ومنهم من برهن ىلع رضاأل

 فلسفية واحدة.
: سأخربكم بيشء عرفته عن طريق املالحظة واتلفكري واتلجربة الفيلسوف

 جلس اجلميع ثم أكمل: أوال ولكن أجلسوا
 إن اإلنسان ال يستطيع نطق حرف واحد. 
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 قائال: محمدرد  
أنها  إن الكمك ليس فيه يشءر من الصحة. أال تعرف حروف اهلجاء؟؟

  نطقها!ف ونستطيع حرو
رموز للكمات، فعىل سبيل املثال أنها  حروف؟أنها  : ومن قال لكالفيلسوف

حرف )أ( هو مكون من عدة حروف فعندما تكتبها جتدها ألف كذلك 
( عندما نكتبه جنده مكون من أربعة 1فرقم ) األرقام فيه رموز للكمات

 حروف 
هذه ادلرجة من إىل  الصغري، كيف وصلتأيها قائال: آه  منك  مينارد 

الفيلسوف أيها دي ومع ذلك شككتين يف الكتابة أوالإنك من سن  انلبوغ!!
  حروف؟مكون من عدة أنه تقول ىلع احلرف  الصغري، كيف

إن عقيل يكاد ينفجر فهو ال يستطيع استيعاب نظريتك اليت لم يسبقك 
رب عن تعاليت  قبلها سابق، ثم لو أن احلرف مكون من عدة حروف واحلروف
 احلرف مكونه من عدة حروف لن نستطع كتابة لكمة واحدة 

إنها  اكن ينبيغ عليك الرتكزي أكرث يف الكيم. ألم أقل قائال: الفيلسوفرد 
 نستطيع الكتابة؟ ليكخمترصة  رموز

 لقد بدأت أقتنع بنظريتك ولكن عندي اعرتاض بسيط قائال: مينارد 
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 أخربين به  :الفيلسوف
حروف أصال ملاذا  يهاحلروف اليت تعرب عن احلرف  أنمن قال لك  :مينا

 وال تقول عليه حرف؟  تقول ىلع احلرف رمز
حبرف بل رمز  خيرج من عدة خمارج خمتلفة ذللك هو ليسنه : ألالفيلسوف

وذللك أنا أفضل تسميتها رموز اهلجاء ال حروف اهلجاء فاحلروف ليست 
 موجودة.

 ..شعر بوجع شديد يف رأيسإن الالكم معك جيلب اجلنون، أ :مينا
م ال أنه صداع شديد يفتك يب، لكن قل يل ملاذا حكمت ىلع البرش ب 

 انلطق حبرف واحد ملجرد أن لغات العالم ختلوا من حرف واحد  يستطيعون
فهو حمدود  ،اعجزة عن الالكم، كذلك اإلنسان إن احليوانات: الفيلسوف

عنت يف سؤالك لوجدت لو أمو القدرات، فنجده ال يستطيع انلطق حبرف
اإلجابة فيه، اإلجابة باختصار شديد هو ال يستطيع؛ ذللك لغات العالم لكها 

  من وجود حرف واحد. خايلة
 ال بد منه، إن نظريتك خاطئة اذلي  : أتمىن أال يزعجك قويلأسامة

 ) اإلنسان بالفعل يستطيع نطق حرف واحد وسأعطيك مثال لكمة )ق 
 لـ وقاية، ويه حرف واحد ونستطيع نطقه.  األمريه قعل  بكرس القاف
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أعلم جيدا أن من حقك وأنا  ،االعرتاضإنك يا أسامة كثري  :الفيلسوف
، لكن اجلدال معك لن ينتيه وليك أخترص املسافة نلفرتض االعرتاض

أن أفكر تفكريا أستطيع جدال أن انلظرية خاطئة، هذا ال يعين أنين ال 
إن  أمر حىت يبدأ باتلفلسف واذلين قالوا فلسفيا، فالك منا ما إن يفكر يف

 مسطحة هم من أشهر الفالسفة. األرض
 عليك أن تعلم أن زمن انلظريات الفلسفية قد انتىه وحل حمله العلم. 

ال أعرتف بانلظريات وأنا إن الفلسفة هلا مساطبها والعلم هل معامله، 
 فلسفيت.ىل إ الفلسفية ولكين عرضت عليكم انلظرية يك جتلسوا وتستمعوا

 عقولكم.إىل  أن تكون قد وصلت الفكرة أتمىن
ا الفلسفة اليت لم يتحدث عنها اكتب فلسفيت. إنهأعلمكم  واآلن دعوين 

 ..فلسفة الفكر املعكوسأنها  وال فيلسوف قبيل،
 إنين أكتب الفلسفة اليت كنت أتمىن قراءتها.

وكوين  من ذايت سأجترد من لك يشء لعيلِّ أكون حمايدا، حىت أنين سأجترد 
 .رجل وسأحتدث بصيغة امرأة
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 من نحن؟

 

نا نقيضه، فأفاكرنا معكوسة، فلسفتنا أصبح حنن يشء، وبفضل اتلفكري
أو  اعتبار للموروثأو  قائمة ىلع اتلفكري يف اليشء ونقيضه دون اعطفة

 واتلقايلد.العادات 
 نفكر حبياد دون احنياز ونعرض األفاكر وعليكم االختيار. 
 واعكس لألفاكر وعليكم اختاذ القرار. اعرضجمرد  أنا 

اليت قررت أن تنجح أنا احلزينة اليت قررت أن تكون سعيدة أنا  الفاشلةأنا 
أنا اجلاهلة  العدمية املتفائلة أنا املرأة اليت قررت أن تصري رجال يف ترصفاتها

 ..تصبح متعلمة اليت قررت أن
 ..املتدينة اليت احلدت

 ..تماءللالاناملنتمية 
 فأنا لست مصابة باالنفصام.  ال تتعجبوا

 بل أنا كما قلت أعرض االفاكر وأفكر يف نقيضها واألصلح هو األبىق.
 . .سأدافع عن لك فكر وأدافع عن نقيضه 
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سأعرض االفاكر حبياد وعليكم االحنياز، فأنا ال أطلب منك احلياد ادلائم، 
 فقط. فكريفاحلياد سلبية، بل أطلب منكم احلياد فرتة اتل

 
 )ال يشترط صدق األمثلة السابقة فهي مجرد تمثيل للفكرة الفلسفية(

 
 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

93 
 

 

 التشاؤم: التفاؤل

 

 التشاؤم؟يسأل املتفائل متعجبا ملا  
  تهتكنا؟أال ترى احلياة 

وعش معنا. من ذا اذلي ذاق مرارات احلياة اليت نعيشها وحىك عن  تعال
 وفنا وتكلم عن السعادة؟السعادة؟ من ذا اذلي اعش ظر
 إن السعادة عرض راحل زائل.

 واحلرسات؟ما اذلي بإماكين الشعور به غري األوجاع 
 ما اذلي بإماكين جترعه غري اذلل واآلالم؟

إن احلياة سجنر كبري، بل إن رويح سجينة جلسدي وال يمكن اخلروج من 
 هذين السجنني إال خبروج الروح من احللقوم. 

 ا كثرية، لكن أين ذهب أصحاب األحالم؟اكن دلي أحالمً 
 ..الفناء راحلإىل  أين ذهب نابليون وهتلر وأحالمهما؟ لك يشء 

 ..أشتيه اختناقا يكتم أنفايس
ع معديت  ا زاُعفًا يُقطِّ  أشتيه ُسمًّ
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 أشتيه سيفا حادا يقسمين نصفني 
 أشتيه سقوطا يسحق عقيل 

 حنيق عليهم أعلموا لك من أعرفهم بكريه هلم و، عندما أنتحر
 . هم سبب تعاسيت يف احلياة .. هم سبب انتحاري.فهم سبب تشاؤيم

 موا أيب أين أكرهه؛ فقد دمر حيايت بمعاملته القاسية أعل  
 هذا العالم املنحط إىل  موا أيم أين أكرهها؛ فيه من جاء يبأعل  
 موا إخويت أين أكرههم؛ فهم لم يشعروين بمعين األخوة أعل  
  أين أكرههم؛ فهم لم يقفوا جبواري أثناء شديت موا أصدقايئأعل  
م لم حيبوين. نهىلع حافة االنتحار أكرههم؛ ألوأنا موا من أحبهم أنين اآلن أعل  
 القاهر.اإلهل أيها . لطفا يب .والديتمنذ  أاعين إنين

إنين أكره البرش فهم يف اغية اتلطفل حىت أن مثقفيهم يفضلون قراءة 
 . فيها تطفل .ذ أن الروايات فيها أحداثالروايات ىلع الكتب، إ

نعمل  مضحكة يه احلياة. .سأنتحر تلذهب عين لك فاقة، تلذهب عين احلياة
 .دائرة مضحكة يه احلياة نأكل،ونيح ليك  ليك نأكل ونأكل ليك حنيا
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أيها ن احلياة يه احلاجة لكم اكنت تلك احلاجة دنيئة قذرة نصيحيت لك إ
ض اعرأاهللوسة من و وهام هالوسوهام واألأم فاألحال ،املتفائل ال حتلم

 .اجلنون
 .املتفائل فانت وحلمك زائلأيها ال حتلم  

ظروفنا يه اليت كونت شخصياتنا وشخصياتنا يه اليت حتدد سلوكنا 
 وسلوكنا هوما يمزينا عن بعضنا.

 .رحلأما ذنيب أن أعيش واقع فرض ىلع ثم  ،نعم سأنتحر
فائدة من القيود ما دمت تمتلك  تقول يل ال بقيود اللكن  صحيح أنا خمري 

 القيود؟رادة ما دمت تمتلك ما فائدة اإل يل قل ،بل اإلرادة
ما فائدة القيود طاملا وجدت اإلرادة سأرد عليك بكل  يلن قولت إنك إ

  ؟رادةاإل هش  إنسان  جعلت مين رسيتأذنيب لو أن تربية  سهولة وما
عودت نفيس ىلع القراءة ولم تعودين املذاكرة فقد أحب  أحب القراءة وال

  .رسيت ىلع املذاكرةأ
 .ن التشاؤم هلو أمر طبييع للغاية فهو ردة فعل طبيعية ملا حيدث يف احلياةإ
 .لم هو احلياةلم واألن احلياة يه األإ
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أن املوجودين  سباب االلمأجديد يف هذه احلياة سوى تغري يشء  رىأال  
اء وجودنا عن طريق نهإالزنيف علينا يزنفون بسبب وجودهم وليك نوقف 

العالم  اكن هتلر قاسيا قتل ما يقرب من ثلث االنتحار واتلوقف عن اإلجناب
لقساوته ملاذا ترك ابلاقيني اكن ال بد أن يقيض عليهم قبل  وترك ابلاقني يا

 ،يعمه السالم ،باحلب ميلءاعلم متحد يف  كنت اتمىن أن اعيش انتحاره
تمىن دمار الكوكب أذللك  ؛مور مستحيلةأم واحلب لكن االحتاد والسال
الطبيعة ترصخ بداخلنا أين  .املمكناألمر فهو  ؛وفناء الاكئنات احلية

  ايلوم؟ سأتلهمهااليت  الفريسة
 ،خدعونا فقالوا لوال احلزن ما عرفنا السعادة ،احلياة رائعة إن خدعونا فقالوا

ن عدم أذ إ ؛حمتالأو  محقأ :نياثن بني من ان من قال هذه اجلملة اكن واحدً إ
لو كنا سعداء ىلع ادلوام ما عرفنا احلزن  ،ال تنيف وجوده اليشءتسمية 

  .مر طبييع ال حيمل اسمأولاكنت السعادة 
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 التفاؤل:ثانيا 

 

تلىق أ ؛ن فشيل يعتمد ىلع كوين ذات مدركة فأناإ :يقول اإلنسان املتشائم
 ،وال يشجع ىلع اتلفاؤل ،التشاؤمإىل  عواوالعالم يد ،درايكإالعالم من خالل 

ن جنايح يكمن يف كوين ذات مدركة تمزي بني إ :بينما يقول اإلنسان املتفائل
  .ما يعلو وما حيط منها

 تريد،يرتكها تتالعب به كما  ،ن صاحب الفكر املتشائم يرتك مصريه للحياةإ
يكون بالرغبة فانلجاح  ،وجود نتيجةإىل  فوجود السبب بالنسبة هل ال يؤدي

  .املصاحبة للتنفيذ أم مؤهالت انلجاح وحدها غري اكفية للنجاح
تستطيع أن جتتاز  .ن إحباطات ادلنيا لن خترتقك ما دمت ال تسمح هلاإ

 .عوائق وحواجز احلياة ما دمت ىلع جواد اتلفاؤل
لكن ال تنىس أن قدراتك ال  ،يتناسب مع قدراتك اعليك أن حتلم حلمً 

  .حمدودة
استيعابك هل وتعقيدك و ،عقيدك ألمر هلو ديلل واضح ىلع عدم فهمكن تإ

  .ىلع عدم نضجك ومعرفتك بها للحياة ديلل



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

98 
 

ب أن تنتحر حينها ستعرف أن اجلنة جرِّ  ،حنن حنب احلياة ،ا احلقيقةإنه
ستكتشف أن احلياة مجيلة ورائعة بأملها  ،جنة الوجود ال العدم يهاحلقيقة 

ختيل لو أن اإلنسان يستطيع أن يعيش دون حاجة  ،وسعادتها ولك ما فيها
 ماذا لو اكنت احلياة تسري بسهولة ويرس .اإلنسان بدايئ والرشب لظل لألكل

 .لاكنت احلياة ملل ؟يشء لكيف 
اللحظة اليت تمتطي فيها نها ، إن احلياة سهلة عندما تقرر أن تصري سهلةإ

تسطيع أن حتول  ،اةاإلنسان املتفائل حيدث فارقا يف احلي ،فرسك مرساع
بينما لو  ،حينها وفقط ستشعر بذلة وروعة احلياة ؛الصعب لسهل بإرادتك

ذا فاتتك فرصة إ، ابلداية لاكنت احلياة وامللل سواء ذاكن الصعب سهل من
 ،ن غريكأعلم اأمر فيف  ذا جنحتإو ،نك استفدت بعديد من الفرصأفتذكر 

من أن دليك القدرة ىلع فثق مرة ذا تمكنت من انلجاح إمور وأيف  جنح
لك تلحقيق  ان ذلك دافعً ذا جنحت عدة مرات يلكُ إانلجاح عدة مرات و

ذا كذب عليك من اعتربته صديقا فاعلم أن هناك من إو ،املزيد من انلجاح
ذا أهملك بعض انلاس فثق أنك أكرث إ. و.صدقك دون أن تربطك به صداقة

 .أهمية منهم عند غريهم
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اإلنسان املتفائل انلاجح  ،بسيط وسهلاألمر دد دائما نسان املتفائل يراإل

غري قلق من ايلوم  يعيش ايلويم، اإلجنازيعيش وفق قاعدة هامة ويه 
ال يقول اجلميع يسري عكيس وعكيس هو  ،املستقبل وال متحرسا ىلع املايض

 
ً
األمر فلو اكن  ،اخلطأ فيف زماننا اخلطأ صار صوابا والصواب صار خطأ

فلو اكن اخلطأ هو الصواب ما جاز وصفه باخلطأ  ،ملسمياتكذلك تلبدلت ا
ولو اكن الصواب هو اخلطأ لكن باألحرى أن  ،حرى أن نصفه بالصواببل األ

 .صوابالنصفه بال
 ،ن اتلفاؤل ال يكشف عن حقيقة احلياة ولكنه جيعلنا نتعايش معهاإ

حنن نتبع ما اتلفاؤل لصاحلنا واعتقاد كوننا نمتلك االرادة الاكملة لصاحلنا و
 هو لصاحلنا حىت لو اكن غري حقييق فهناك ما يسيم خبداع العقل الالوايع

 .حقييقإىل  وحينها سيتحول الالحقييق
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 التمزي التقليد *

 

جممد فكريا وأخر إنسان  كما أن هناك ماء مثلج وماء يغيل من احلرارة فهناك
 ار متجمدا ص حىتمتحرر فكريا فاألنسان املتجمد مر بعدة مراحل 

 مرحلة املعرفة 
 مرحلة ا الفعل )اتلنفيذ( 

 مرحلة اتلكرار 
 مرحلة اتلطبع 

 السلوك اذلي سيتم تقليدهأو  ي معرفة اليشءأمرحلة املعرفة  أوال
 مقدلأنه واغبلا ال يدرك املقدل ب

تنفيذ الفكرة ىلع أو  اتلنفيذ وتعين القيام بالعملأو  الفعل ثانيا: مرحلة
 الواقع  أرض

 بشعور منهأو  تكرار الفعل بال شعور منه اتلكرار: أيرحلة م
 انلاجتة عن اتلكرار فالعادات ما يه اال تكرار اتلطبع: ويهمرحلة 
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 : التقليدأوال

وأنا  ،حراقن اثللج طبيعته الربود وانلار طبيعتها اإلاملُقدلِّ إيقول اإلنسان 
 .تركها كذلك هذه طبيعيت وهذه اعديت اليت يستحيل عيل  

 القطيع يك ال يكون قدلِّ يتبع املُ  ،عون اتلمزيون اذلين يدَّ نحلل كما يفعل المُ  
  .شاذا

 

 التمزي  ثانيا:

تتحكم فيك أو  هناك فرق بني أن تتحكم يف اعداتك فتصبح متمزيا
ا، اعداتك  ً  آلة،فهناك فرق بني اعدة تقوم بها بال ويع فتصبح فتصبح ُمقدلِّ

 مفكر.اعقل إنسان  واعدة تقوم بها بويع فتصبح
أو  لوطنه ا لفكرته وال حىتبدً أنسان املتمزي واالنسان املتحرض ال يتعصب اإل

أو  هو ال ينتيم بلدله ،وسعأال قبلية ىلع نطاق إفالوطنية ما يه  ،قبيلته
فالوطنية بمعناها العادي غري موجودة  ،رضكوكب األإىل  ينتيم بلقبيلته 
ا ابن كوكب نفً آهو كما ذكرت  أوطانهد فلك ابلال ،نسان املتحرضعند اإل

فاكره أفهو يصهر  ،ىلع سطح الكوكب أرضلك رقعة إىل  ينتيم رضاأل
 .طليق حر   املتجمدة يلنعم بفكر  
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 :يقول اإلنسان املتمزي 
عني غرينا ونسمع أال ب فلقد خلقنا اهلل نري بأعيننا ،ن اتلمزي فضيلةإ
  .ف غريناوبأن م بأنوفنا التونش ،ذان غرينابآننا ال اذآب
بإماكننا أفاكر  الإفالسلوك ما هو  ؛مر سهلأن اتلخلص من سلوك اتلقليد إ

 .تغريها
 

*** 
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 الالجنيس * الجنيس

 
 نواعن:ال جنسية وتتضمن لا :أوال
 ال جنيس طبييع _1
 ختار أن يكون ال جنساجنيس ولكن _2

 خر حد انلوعني لألأال جنيس الطبييع يستغرب من اجنذاب لا 
  .اآلخرجنيس للنوع  كما يستغرب اجلنيس من عدم اجنذاب الال

 
 

*** 
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الرجال احتقروا أيها النساء احتقرن الرجال فهم يلهثون ورائكم أيتها 

هن من ابلداية ما حق هلن نولو كنتم حتتقرو ،النساء فهن جديرات باالحتقار
من الصعب اجتماع  ،امرأةيف  والوفاء من الصعب اجتماع اجلمال .احتقاركم

من  ،ن من يملك سالحا يستعمله ويفتك غريه بهإ ،رجليف  القوة واخلري
من يمتلك القدرة ىلع  ،يمتلك القدرة ىلع الكذب واخلداع سيكذب وخيدع

يسخر  ،وإحلاق الرضر بالغري ىلع سبيل منفعة هل سيفعل االفرتاس
نوا غري اعجزين ولو اك ،نوم اعجزأنه ملجرد نيخالقيأالن من اليوخالقاأل

كرث بشاعة أ نم سيكونوأنهيف شكَّ  زادوا ىلع قدراتهم ال ولو ،لاكنوا مثلهم
  .منهم

 :جلنسينيمن اصفا اشمزئازه او يقول الالجنيس
حاديثهم وأل ،احتقاري هلم مدى بينما هم ال يدركون ،يقولون عين شاذ 

 .املليئة باجلنس
ممارسة اجلنس إىل  عر باحلاجةنك بفطرتك ال تشأة تعين يالالجنسية الطبيع

والالجنيس ال يرى فائدة من ممارسة اجلنس وربما يعيش  ،اآلخرين مع
 .حياته لكها دون ممارسة اجلنس
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والالجنسية الطبيعية  ،عضويا ولكنه غري راغب يف اجلنس اهو ليس مريضً 
 أنواع:

 ،اآلخروهو اذلي ليس دليه اجنذاب رومانيس للجنس  :الالرومانيس
وقد يتوهم ابلعض أن عكس  ،فحسب بني اجلنسني بالصداقة يكتيفو

قول أفأعدل و ،ها كذلك يف املعجمودزنين وج، وحيالصداقة يه العداوة
بينما  ،دق الالصداقةأىلع وجه أو  ،عكس الصداقة يه ما قبل الصداقة

يشء نه أل ،د هذا اتلضاد يف املعجم يعد اكرثةوفوج ،العداء عكس اتلحالف
 .ال منطيق

وادليلل ىلع أن  ،ول من يبادرأنين إخطاء و الفالسفة أن يصححوا هذه األىلع 
اللكمة غري صحيحة أن ما قبل الصداقة ليس العداء فليس من املعقول أن 

 .قبل أن أعرفه اكره شخًص أ
صداقة االطفال ما  أمجلما  ،الصداقة أمجليقول الالجنيس الرومانيس ما  
م نهإحقا  ،بهديةاآلخر ثم يهادي أحدهم يتشاجر الطفل مع الطفل  ،روعهاأ
  .صفياء جداأنقياء جدا وأ

 وقد يدخل الالجنيس الرومنيس يف عالقة اعطفية ثانيا ال جنيس رومنيس
 .ويرغب يف احتضان من حيب
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 ؟عدم ميويل ألي جنس بون عيلَّ ييقول الالجنيس الرومانيس ملاذا يع 
  ؟هل اعبوا ىلع املرأة لكونها منكوحة الرجل 

 .اختار أال يمارس اجلنس جنيسثاثلا: 
فهم  ،ال يمكن أن تكون الجنيس طبييع باختياركأنه واجلدير باذلكر  

وهذا قرار  ،ال تمارس اجلنسأأن ختتار  كبينما بإماكن ،جمبولون ىلع ذلك
 .سيكون ضد الغريزة ذلك ألن ،ويصعب تنفيذه ،صعب للغاية

 :رها للمرأةاك يقول الرجل اذلي أختار أن يكون الجنيس 
 .ن املرأة ال تملك قلبا بل رمحاإ
 !يا للسخافة ..هأوا 
 .عنرصي حقا اكم أن 
لكم أن اإلنسان اكئن أقول  احلق ،ل يمتلكون ذكورا ال قلوباان الرجإ

 .جيب أن نميح دابر هذه الشهوة فتنميح القذارةأقول  ذللك ؛شهواين قذر
 .يرتقوا حتقر البرش حىتأسأظل 

 ؛من الغريزة أقوىن االرادة إهلم أقول  ،ض أن الشهوة غريزةقد يقول ابلع 
ال حلق نلا أن نقول لك الرهبات إأن تنترص ىلع الغريزة و اماكنهفاإلرادة بإ

  .اعهرات
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ال تصف  ،ولو اكنوا ذوي قرّب حىتجيب علينا حنن الرجال أن حنتقر النساء 
ات فمن أين خوات حمرتممهات واألفلو لك األ ،ختك باالحرتامأأو  مكأ

  ؟جاءت العاهرات
تنتيم ملزنلة  وإنما ،احليوان ن املرأة ال ترتيق ملزنلة اإلنسان وال حىتإحقا 

ن أمتلك بقرة خريا يل من أن امتلك وأل ،قل مزنلةأوهذا لكونها  ،اإلناث
 .مرأةا
الاكئن الوحيد اذلي يعشق ممارسة  انهإ املازويش أو املازويخ،الاكئن نها إ

ثري املرأة يفكر كيف يال أنصح لك رجل يمارس اجلنس أذللك  ،هعلي السادية
خرج هلا وأ ،هاسب   ،ق ىلع وجههاُص اب ،ملها برفقاال تع ،فيه مثارة وحدها

  .نفك فهن يعشقن ذلكأصوات من أ
وأحبت قبيل أحبتين ال تقول  .فأنت شاب ؛بداأحبتين ولم حتب شابا أال تقول 

  .أيضان ذلك فهم اكنوا يظنو ،خريين األأنال إ
 .واجلنس هو احلقيقة ةاحلب هلوس ،حاجة جنسيةأنه نين أنظر للحب ىلع إ
 .لك حب هو اكذب باستثناء حب اإلنسان نلفسه 
فلعلها تتحدث مع  ،يه حمرتمة نذإ ؛ال تقل يه لم تقبل أن تتحدث ميع 

  .يا مسكني ال تدريوأنت غريك 
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 .فيه معوجة ،يررفق بالقوارأذللك لن  ،ن املعوج يقوم بالشدةإ
قطعة خشبية حىت ال يقول  نتكلم عأوال  ا،خالقيً أتكلم عن املعوج أ
  .ن املعوج تقيض عليه القوىإحدهم أ

لكهن سجاح  ،هلك رجال قادتهم سجاح بكذبها ة.مرأاالويل لرجال قادتهم 
أن ، إياك وكيدها الرجل أن تقودك امرأة بكذبهاأيها ياك إ .لكهن اكذبات

لكن رساعن ما يقع الصياد  ؛ننا الصيادونأصحيح  ،ة منهنتشفق ىلع واحد
واحلياة ال ختتلف كثريا عن  ،كثريا ما نرى ذلك يف الغابة .ضحية لفريسته

 .الغابة
 .احذر منهم يا أيخ فهن جيدن صنع احليل للسيطرة علينا 
وبكى ىلع اإلهل ىلع موت  يبك   لم اإلهل،عندما قال لقد مات  نيتشه لم يبك   

 !كيف نساوى النساء بالرجال الالجنيس:يقول الرجل  .امرأةفراق 
بينما  ي،فالرجل بطبيعته وخلقته قو ،ن هذا احلكم خالف احلكمة والعقلإ

 والنساء لو اكنت ال تهتم بنفسها هلربنا ،الرجل نظيف بطبيعته .املرأة ضعيفة
يول فلو طلب شاذ من سليم امل فيه. الرجل فاعل واملرأة مفعول .من راحئتهن

حتول من كونه نه ممارسة اجلنس معه وهو جمبول ىلع ذلك سيستحقره أل
 .األدىنإىل  ىلعحتول من األ فيه، مفعولإىل  فاعل



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

109 
 

 عيب ىلع من ودل معاَق أأنا ال  ،أنا ال أعيب ىلع املرأة فهذه خلقتها وطبيعتها 
عيب ال ينىف كون أن أال  كوينذهنيا وبني من ودل راجح العقل لكن 

 .هكذا هو الفرق بني الرجل واملرأة ،ية لسليم العقلاألفضل
 الجنيس:اختار أن يكون اذلي  يقول الرجل 
أو  بالفشليشء  ما الفائدة من الزواج وهو مرشوع فاشل واحلكم عيل 

من املزتوجني يكملون زواجهم  %90نجد أن ف ،انلجاح يكون بالنسبة
د ثم ما الفائدة والس قبل األاالسايف  فما الفائدة من الزواج .دوالجل األأمن 

 ؟صالأجناب من اإل
اعلم جيدا أن الفائدة من الزواج قبل اإلجناب هو اجلنس والفائدة من 

لك هذه  ،د اكمال املجد وختليد االسم وراعيتنا بعد أن نبلغ الشيبوالاأل
 هحتقيقأستطع طلب منه حتقيق جمد لم أبطفل و يتآلن  .لالنانيةلا تبً  ،أنانية

  يل. يلُنسب
ُ
عن طريق شخص ى خراألا املحاولة أنهجناب بف حماولة اإلعرِّ أ

  ًيانانألست  اأن .كتساب املجدخر الآ
ُ
شقاء إىل  من جنة العدم ابينخرج أل

يودل اإلنسان ويشىق ليستطيع قضاء حاجاته الفسيولوجية  .الوجود
 .بهآيت ذللك لن  ابينأحب  أنا .اجلسمانية ثم يمرض ويموت
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أن يكون أو  جمديإىل  شقاء شخص من أجل أن يضيفيف  الن أكون سببً  
ضافته إه جمد لم يستطيع إيل طفل يلضيف إجنابيف  يرغب الرجل .يل اسندً 

يف  الكهما اكذب ،جناب طفل لتشبع اعطفة االمومةإيف  وترغب املرأة ،نلفسه
  .ناينأالكهما  ،حبه

 :بناء جنسهاأ ةً ناصح ةال جنسياليت اختارت أن تكون  بينما تقول املرأة
ابلدائية  نال تدعوا غرائزكواعقالت  ُكنَّ  ،ال تكن ضحالت اتلفكري 

 .جل من مارسوا العنرصية عليناأمن  نتقودك
من يربح هو من  أن لعبة الكوتشينة حىتن الرجال يف اغية العنرصية إ

. نيلكم هم عنرصي ،يرغب الرجل يف خلفة الرجل .اللعبة يف الودل يمتلك
فاشلة  ات غري متوافقةزولكنها فر ،بني الرجل واملرأة غري مقعدة ن العالقةإ

 يرغنبنوثة والنساء أكرث أناث إيف  املوضوع أن الرجال اكنوا يرغبونيف  لك ما
 .كرث رجولةأرجال يف 

 .اكملحيط اهلائجوأنا  ،يه اكلرباكن اثلائر :الجنيسيقول 
أتعجب من  إنين ،ليس عليه نكاح ما بني فخذيها بل عليه نهشه 

فهم يف قمة اتلفاهة لك همهم أن يعرتف املجتمع بهم ليس هذا  ،الالجنسيني
 !!يا لسفاهتهم ؛بل يسفهون املجتمع لعدم اعرتافه بهم ؛فحسب



حممود عبد الستار | "غياهب الوهم" فلسفيت  

111 
 

 ؟بماذا سيستفيدون عندما يعرتف املجتمع بهم 
 .صمتاذا كنت ال تريد أن تمارس اجلنس ال تمارسه وإ
ي يشء أ نع .لوه هلو نابع من الفراغن ما يفعإ .للك ما يفعلوه دايعال  

 ؟صالأيدافعون 
 ؟هل من أحد جيربهم ىلع اجلنس حىت يثوروا 
هم إنف ؛احلقيقة فاذلين حيق هلم اثلورة من أجل اجلنس هم املثليني أردناولو  

 .ليس هلم يد يف مثليتهم
واذلين  ،لفاظ هلو نابع من جهلهمني هلم بأقذر األين وصف بعض اجلنسإ

هلو ديلل واضح عن ختلفهم عن  انني وحدود تعاقب املثلينييضعون قو
 .موكب العلم
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 التسيري والتخيري

 

  :التسيري أوال
بناء ىلع مرجعية األشياء فهو خيتار  ،اتلخيري إيله ءَ  يُهِّ سريَّ ن اإلنسان مُ إ

الوراثية تأثريا كبريا ىلع  كما أن للجينات ،رستهأتفكريه اليت وضعتها فيه 
 ،واجلدير باذلكر أن الطفل يودل بمقدار حمدد من اذلاكء .ة اإلنسانشخصي

ن دل فإنما يدل ىلع أن احلياة حظوظ إهذا و، وبتفاوت املقدار يتفاوت اذلاكء
ن ودلت إفاذلاكء هو من سيحدد مصري حياتك وجناحك وفشلك فما ذنيب 

 ؟حدهم بالغيبأعندما ينعتين  تهميتما ذنيب وما  ؟قارص اذلاكء
ن أل ،بسط مما يكونأفالرد ىلع ذلك  ،ن اذلاكء يزيد باتلدريبإتقل يل  ال 

بل اتلدريب حيفز خاليا ادلماغ ىلع  ،أن اذلاكء ال يزيد باتلدريب احلقيقة يه
هو  ،ي ال يزيد من قدرت اذلاكء ذاته، أوال يزيد منها العمل حيفزها وينشطها
 .يستخدم القدر املوجود

رسيت ىلع أدلت بذاكء حمدود ولم تعمل وُ ُت قد كنذا إ يل بال ذنأنه كما  
 ؟دمايغ تنشيط
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فمشاعرنا يف الصغر  ،وقد صدق فرويد عندما قال اإلنسان أسري طفوتله 
 .املايض حيدد املستقبل :ردت ادلقة فقلأن إو ،حتدد سلوكنا يف الكرب

 فهم ضحايا طفوتلهم وجيناتهم ؛عذرهم ىلع ترصفاتهمأالبرش وأحب  نينإ
طريقة تفكري  عجبين. تتربره فلك سلوك خاطئ منهم هل جتربة ،وجتاربهم

فما تره أنت صواب قد  وقوهلم بأن اإلنسان هو مقياس احلقيقة السفسطائيني
 قولوا يل ما ذنيب .اختالف اتلجاربو وت العقولاراه أنا خطأ وهذا يرجع تلفأ

 ؟وجه قبيح يك يبتعد عين اجلميع الو كنت ذ
 ؟وجه اجلميل يك يأرس القلوبوما اذلي فعله صاحب ال

 ؟ملاذا يتهافت الرجال ىلع املرأة اجلميلة ويبتعد عن قبيحة الوجه 
 ؟وغريي قوي وما ذنيب لو كنت ضعيفا 

 ن اهلل يقول املؤمن القوي خريإبل  ،ليس اإلنسان وحده من يفعل ذلك
 لو اكنت هيئيت ال جتعل مىن انسانا ما ذنيبف ،من املؤمن الضعيف إيله أحبو

 ؟كتسب اهليبةاف اووجه غريي وهب هل وقار اوقور
اجلميل أيها أنا خاليا عصبية تشبهك تماما  ،أنا لست هذه اهليئة القبيحة 

 الوقور.
 ؟واع كشخص   عية تتحكم يف  اواملشاعر الالو اكون خمريأكيف 
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وبعد لك هذا وبعد أن بينت أن اذلاكء واهليبة والوقار ليس نلا دخل فيها 
 .خمري إن اإلنسانقول أتعجب ممن ي

 بقيود:ثانيا اإلنسان مخري لكن 

 ةلكن املشلكة تكمن يف كون اإلرادة حر يمتلك اإلرادةنه نسان خمري ألاإل
  !رادة مقيدةإأنها  أم ،حرية تامة

 : اإلنسان خمري لكن بقيود القيود اليت ال دخل هل فيها لكنه يف ذاتأوال
هذه القيود ويمتلك زمام نفسه يستطيع اتلخلص من أنه الوقت خمري حيث 

نطاق حمدود سأرضب مثال بهيئة يف  يمتلك االرادة احلرة لكن اتلغري حيدث
 :تستطيعوا أن تطبقوا هذا املثال ىلع انلجاح والفشل ليكاإلنسان 

قبيحة فلو اكنت مجيلة فهو سعيد احلظ ولو أو  يودل اإلنسان بهيئة مجيلة 
دما يمتلك انلضج يمكنه أن يهتم عن اإلرادة.اكنت قبيحة فهو يمتلك 

 واجتميل هيئته ولكن ال تنسيف  بمظهره واالعتناء بمالبسه هذا سيساعد
هكذا انلاجح والفاشل هناك  .سودأه سيظل هفه ستظل كبرية ووجأنأن 

 ماكنهحياته وبإيف  سيكون ناجحفرسته ىلع املذاكرة أعودته  احدهمأطابلني 
فشل اذلي  ري متاكفئة بينه وبنيأن يطور من نفسه فستكون الفرصة غ

 .رادته وحاول اتلطورإبدون 
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الكرب يف  نوالصغر هم انلاجحيف  نينالحظ دائما أن االشخاص انلاجح 
الطالب الفاشل لو حاول تطوير نفسه وهذا صعب سيكون هل قدرات 

املستوى املتوسط قد يقول قائل إىل  سريتيقحمدودة فلو اكن مستواه ضعيف 
 انلجاح بمرحلتني االوىل أن ينتقل من الضعفإىل  ج ويصلاتلدر ماكنهبإ

 ويهاتلوسط حينها سيكون اتلوسط هو الطبييع فيقوم باملرحلة اثلانية إىل 
هناك  ،صعب مما تتخيلأاألمر يا عزيزي  .انلجاحإىل  االنتقال من اتلوسط

ورد بالول بينهما حباجز وفرشنا طريق األ طريق وفصلنايف  اثنان يسريان
ولكن من  امليشالكهما يستطيع  اإلرادة،الكهما يمتلك  ،شوكبال اينواثل

يسري بها من سهل عليه اليت  اكن طريقه شوك مطلوب منه السري بالرسعة
بضعف االرادة ولن  مَ ه  تُ ليس هذا فحسب لو تعرق بسبب الشوك ال ،الطريق
هذا  برغم أنو امليش،حد ىلع ظروفه فهو يمتلك االرادة هو يستطيع أيعذره 

يسري ىلع الشوك أن اذلي  ىلع .أن نقاوم نستطيعننا اقوياء أال إاحلكم ظالم 
 .يتوقف سري أو أنأن ييف  فهو حر، أن يتأقلم ،يقاوم

فهو كما قلت يمتلك االرادة  اتلحدي،أطلب منه  إنين ،أطلب منه السري إنين
فهم مسؤولون مسؤويلة تامة عن سلوكهم وطباعهم  ،أنين أكره البرش
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هو ا لكن قولوا يل م ،صفاتهم السيئة اليت يعرفها اجلميع دنتقألن  ،قذرةال
 ؟ احلياةيف  سىم شعورأ
  .احلبنه إ
 اإنسانً  حيب اإنسانً  فنحن لم جند ،نانيةقائم ىلع األ ن احلب شعور قذر وهيمإ
أنت حتبه  ،رتىق بنفسها ألنهأنت لم حتبه  ،ناجحنه أحبه أل ،خر دون سببآ

 .اجح يف حياتك يعد مكسبا كبري لكألن وجود شخص ن
  .أنت لم حتبها يه بل أنت حتب شهوتك .أحبها جلماهلا 

فأنت يف  .أنت كذاب ،ال أعرف ما هو رس اجنذايب هلا ،أحبها بدون سبب
ثم  .أنت تفعل ذلك من أجلك ال من أجلها .شباع اعطفتكإحتب  احلقيقة

فنحن لن نسمع أن  ،اطنعقلك ابليف  سباب اكمنةهل يعود ألأو  أن حبك هلا
دائما جند  مثاًل. ذهنيا اواكن هذا احلبيب معاقً  ،بدون سبب حبت رجالأامرأة 

 .يقال عليه حمبوب بدون سبب جديرا باحلباذلي  الشخص
 .ال أريد رؤيتكم ،لرتحلوا ،لرتحلوا عين الكذابونأيها  .أنتم تكذبون 
أنت  ،تستفيد منه شيئابذلك ال وأنت  ألخالقهتصادقه أو  نك حتبهأ يعتدَّ  

أنت يف  ،ن اإلنسان بطبعه وطبيعته اجتمايع. إختىف احلقيقة ىلع نفسك
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ن الكمه خالقه ألأاتلحدث مع انلاس ذللك اخرتت اذلي ارتيق بإىل  حاجة
 .عجابكإسينال 

ال تكذب ىلع  ،ارتىق بنفسهأنه جل جلك ال ألأنت تصادقه وحتبه أل
 .مع نفسك األقلن رصحيا صادقا ىلع كُ  ،نفسك

احلب احلقييق  ،ال حتبك بل حتب نفسها أنت ال حتبها أنت حتب نفسك ويه 
 .يف هذا الوجود هو حب اإلنسان نلفسه

 :دقاملعىن األبقولوا أو  الاكئنات احلية اعر ىلع الوجود :ارصخوا قائلني
 .ال وجود بال موجودات هنالاكئنات احلية ال تستحق الوجود أل 

 :اقونُل  فال يصح فلسفياً 
 .الاكئنات احلية اعر ىلع الوجود 
انتىه و ،املصالح تعارضت فإذن ،ذا لم يكن لك حاجةإ .ن احلب هو احلاجةإ

نين عندما ن أتعلمو .ذا زاد احلب اعلم أن هناك مصالح مشرتكةإ .احلب
 .م هم أكرث صدقا يف احلبنه الرجال ألإىل  أتكلم عن احلب أحتدث

 ؟تكون فيه املرأة شبه خملصة يف حبهاقولوا يل ما يه احلالة اليت  
  .حبها لودلهانه إ
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حتبه وتريده أفضل منها ليك  انهإ ،حىت يف هذه احلالة احلب ليس صادقاآه.. 
يف إنسان  تريده أفضلأنها  ،تعوض املجد اذلي لم تستطع صنعه بنفسها

 .الوجود يلكون مصدر تفاخر هلا
احلب بطريقيت  أكشف عن حقيقة ،نين أكشف عن حقيقة اإلنسانإ

 .أحد إيلهااحلقيقة اليت لم يسبقين  .اخلاصة رغم صغر سين
 ؟باصطدامأو  حبرب مىت يهلك هذا الكوكب ؟هذه املهزلة تنتيهمىت 

نانيون حىت أنا ألكهم  حيبين،ال أحد  .نين أشتم راحئة الكره من لك البرشإ
 ذهبيلو ،يلذهب احلب تلذهب احلياة عين .ال نفيسإأحب  ناين الأ

 .نية وحلظات وهمية اكذبةوأنا ،ذ أن لك هذا كذبإ .شخاصاأل
سيجلب الفخر هلا فلماذا تكره نه ربته ال أل ألنهام حتب ودلها لو اكنت األ 

  ؟من غريها زوجة األب أبناءه
 .مومةغريزة األنها إ

اليت  مومةاأل ةحتتاج أن تشبع اعطف ألنهابل  ألجله،ىلع الطفل  ال تعطف يه
نانيون ولن أحنن  .احلقيقةنها إ .م ىلع صغريهاا ما عطفت األلو نزعت منه

ذ أننا مجيع إسامح حىت نفيس أ نول ،ىلع هذه الزنعة الرشيرة اسامح أحدً أ
 .رشارأخمريون لكن 
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 ؟ن احلب وهم لكن من يستطيع أن يعيش بغري هذا الوهمإ
 .هاجنمل حياتنا ونستطيع العيش في ليكالوهم إىل  ننا حنن البرش حباجةإ
 امأ ،: اإلنسان خمري اختيار تام هكذا يقول اإلنسان انلاجحيشء آخر 

 .لقاء اللوم ىلع الغريإالفاشلون فيحبون 
 :يقول اإلنسان الفاشل 

ن اكن جسدي ال يكسبين هيبة إا ذنيب فممن اذلاكء  ودلت بقدر معني لقد
 ؟ينوينفر انلاس مين وجيعلهم حيتقرون

 :نواعأفبالنسبة لذلاكء فهو  ،الرد ىلع هذا اهلراء سهل جدا
فإن لم تساعدك أرستك ىلع ذلك يمكنك أن تنميه  ،هناك ذاكء اجتمايع 

 رستكأه فيك سن لم تغرإف وهناك ذاكء منطيق ريايض ،باالختالط بانلاس
ن هناك دوائر يف املخ لك دائرة مسؤولة عن عمل معني فبإماكنك تفعيله أل

 .ك أن جتتهد وتنشطهاعليف ستتوقف تماما، فإذا لم تنشطها
جتد دوما الشخص املبدع خيتار املجال اذلي  ى،واذلاكء هل أنوع كثرية أخر

اإلنسان اذلي يصف نفسه بالغباء فهو خيتار  اأم ،يعمل فيه خمه بقدر أىلع
 .تكون فيه قدرته بسيطةاذلي  العمل
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ل غباء يف العقل اذلاكء والغباء يكون يف اختيار املجاأو  ليس هناك ذاكء 
وهو يستحق ذلك  ،هئغباإىل  فمن خيتار عمل هو غري مبدع فيه يرجع ذلك

 .االختيار ةَ كَ لَ ل مَ فعِّ لم يُ نه الوصف أل
 :رضب لكم مثاالأدعوين 

وابنه اذلي عنده من العمر عرش سنني  ،ب ال يستطيع القراءة وال الكتابةأ
ن ونه شؤاذلي يدير الب يعين أن االب هل هذاف ،يستطيع القراءة والكتابة

 ودله؟ غىب منأهو سبب استمرار حياته هو أنه حياته بل 
  .يف غريه وباتلأكيد بارعر لكنه ال جميف هذا  هو فقط ليس باراًع  .بالطبع ال 
تأثري ىلع الغري فأقول هل هذه  اهل يتعن اجلينات واهليئة ال ؟ن يتلكممَّ م عأ

مجيل إنسان  ملتماذا لو اعلتسأل نفسك سؤاال: ف ،جمرد حجة واهية ساقطة
ولكنه اختار بكامل إرادته احلرة أن يكون أبله  يف اهليئة الوجه ذو هيبة

جيناته تسببت يف أال إنسان  وماذا لو العكس ؟هل سأحرتمه ،وأمحق
ة اعيلوقورة وتعاملت معه فوجدته شخص ذوا ماكنة  يكتسب هيئته

حيكم أمحق هذا اذلي  ،بلق جييد اتلحاورو ه بمجهودهإيل ومنصب وصل
عليه حينها باحلمق فنحن العقالء حنكم ىلع اإلنسان من خالل افعاهل ال 

  .من خالل هيئته ومظهره
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ن م أ يف  يكرأما ف ،ا مقيدة إلرادتهأنهيه سبب فشله و إن الظروفيقول عمَّ
انلجاح والفشل رغم ويف  السلوكيف  ا عن بعضهمنيظاهرة اختالف اتلوأم

 ختالف؟االفما هو سبب  أن املرّب واحد
  .االرادة احلرةنها إ
ن يم أ يف  فاملشاعر ال واعية وتتحكم ،الويعيف  يتحكم الالويع إنقول عمَّ

ولكنها تصدر بناء عن ، يف ذاتها ال واعيةن املشاعر إهل أقول  .اإلنسان
فعندما  ،اغية الصعوبةيف يشء  مر هذاأيف  كأيما تبدى ر ليشءادراكك 

جتد احلقائق تتبدل ولكن عندما تنظر  ىرخاألتنظر من زاوية خمتلفة عن 
 .من لك الزوايا وتعرف لك األدلة سيظهر احلق

االفادة وعدم وجود يف  عالمته ،يؤدى للنجاح واتلفوقأنه وعالمة احلق 
فلو حقق رضر لطرف ىلع سبيل منفعة طرف  ،طرافطرف من األ أليرضر 

لكن هناك  ،وجتهلم ملن خانته زأ للزاين،فهو متعة  اآخر فهو باطل اكلزن
فهذا ال يسىم رضر  منفعة كبريةجل أيكون من اذلي  الرضر البسيط

حققت منفعة  أىنال إحلقت الرضر بالقاتل وهو القتل أكقتل القاتل هنا 
 .منع القتل ويهاعمة 
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 االلحاد * االيمان

 

 االلحاد أوال

 :يقول امللحد
ن إ .وظلم نفسههان عقله أىلع حممل اتلقديس فقد األديان ن من يأخذ إ

حلاد يف بدل متخلف واالحلاد يف بدل اتلدين يف جمتمع متخلف خريا من اإل
يمان سيجمد اتلحرض ذ أن اإلإ ،يمان يف بدل متحرضمتحرض خري من اإل

أن امللحدين إىل  وهذا يرجع ،حلاد سزييد من عجلة اتلطور واتلنميةبينما اإل
  .م املقدسةكتبه دستورهم العلم بينما املتدينني دستورهم

ال و ما صىلوادليلل ىلع ذلك لو كرب الطفل وأنت لقد ودلنا ملحدين أنا 
حلاد احلقييق عليك أن اإلإىل  ولكن ليك تصل ، سنصبح ملحدين،صام

فاإليمان فكرة بدائية سطحية واإلحلاد فكرة متطورة عميقة  ،أوال تؤمن
 .أوال العمق عليك أن تمر بالسطحيف  وليك تغوص

ملحد وبني من يدىع أنه ا ملحدين ولكن الفرق بني من يدىع ننا مجيعإ
املؤمن فهو  امأ ،رافض لفكرة انلبوةأنه مؤمن أن امللحد يدرك تماما أنه 
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ال أن برجمته جتربه ىلع االعرتاف بنيب معني وادليلل ىلع إمنكر لفكرة انلبوة 
  .لالكمهلو ادىع شخص انلبوة ألنكر اجلميع نبوته قبل أن يستمعوا أنه ذلك 
 :قول هلأحلدت فأملاذا  :املؤمن متعجبا ينيسأل

ن من . إىلع دين االنبياء قبل اداعئهم انلبوة اأن ،حلدأعزيزي أنا لم  يا 
  .لكهم اكنوا بال ديانات آخر،ننا لم نسمع عن نيب اتبع نيب أالغريب والعجيب 

  اإلهل:ا اخاطب ذً إحلدت؟ دعين أتريد أن تعلم ملاذا أ
حياة نها إ حقا ،تعلم ما اكن وما سيكون ،شعر بالشفقة عليك إنين أاإلهلأيها 
  .حياة اتلكرار تلك مملة
ن اإلنسان املتحرض ال يرض من خيالفه بينما أنت تأمر بقتل من اإلهل، إأيها 

 ة.اآلخرحراقه يف إخيالفك يف ادلنيا و
ت فسقط ،بمبدأ العدل أخلَّ ن جعل بعضنا فوق بعض درجات اإلهل، إأيها 

وأنت  ارحيم ناكيف تكون رمحا .العدلو عنك صفاتك مثل الرمحن الرحيم
 ؟اآلخرمسخرين للبعض  بكونهمهنت ابلعض قد أ

ولكن ما فائدة حياة سوف تظلم فيها  ،أعلم أن لك ذلك ليك تسري احلياة
تطلب املدح  أجبين هل أنت ناقص ليك ؟جل أن نعبدكألك هذا من  ؟ابلعض

  ؟وظيفتها الركوع ىخرأكة وظيفتها السجود ووختلق مالئاآلخرين  من
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 ؟صل اتلفاوتأمن جعلت فينا وأنت أتامر باملساوة اإلهل، أيها 
بعضا ثم جتعلهم يقتصون يف  تفرتس بعضها احليواناتأجتعل اإلهل أيها  

 قتصل وما ذنب اجلاين يف كونه سيُ  ؟ما ذنب الضحية يف كونها ضحية ؟ةاآلخر
  ؟العقل ةَ كَ لَ منه وقد نزعت منه مَ 

تميح من ىلع وجه  األديان حىتجم اسأه ،سكت ىلع حرف واحدأالك لن 
  .يةرضالكرة األ

حبها جنة أال  .الك. أسلمت.ن إ سأطؤها،منت حورا آن إ ،مخرا سأرشب 
حلدوا بسبب اجلنس فما أ ،نيوشهوان إن امللحدينتلك يقولون  .الشهوانني

 ؟جل اجلنسأن حلدوا م؟ أأيكم يف امللحدين الالجنسينيأر
ريدها كعبا أالك ال  .جل احلور العنيأسلمتم من أ أيضان قلتم ذلك فأنتم إ
 .كما عربت يف كتابك ريدها ذوات صدور مجيلةأال  ،تراباأ

يغري القرآن يك ف ألَّ السرية ستكتشف أن حممد هو من  أن واقرآالقر اقرأ
 .رباحلسم غنيمة ايسمح بسيب النساء واغتصابهم بوالرجال بالنساء 

نيب الرمحة ال يقول جئتكم  ؟باملوايش ليك تقول غنيمة حرب أساويتهم 
اهلل الرمحن  ،حرصوهم واقعدوا هلم لك مرصداوهم وذخ اهلل ال يقول ،باذلبح
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ال يقول فإذا لقيتم اذلين  ،اهلل الرمحن الرحيم ،اكفة ال يقول وقاتلوا املرشكني
  .ا الوثاقهم فشدوأخثنتموذا إ حىتكفروا فرضب الرقاب 

أنا سميه أديان أه نفما تسمو ،موينوال تل هذه ترصحيات صحراوي منفعل
 .وهامأ

هذا يظهر يف انلاسخ  ،حاكمهأاإلنسان لكما كرب سنه زاد وعيه فتغريت  أيضا
 ؟زيلأعلمه اإلهل وليس أ ،واملنسوخ

 .امليك واملدين جند اختالفا رهيباإىل  عندما ننظر 
مر أأنه ال إالصغري  أشياء مجيلة مثل العطف ىلعمر بأ انكر أن حممدأال  

 الفطرة!!!!دين خيالف  .رةطوهذا خمالف للف، اع الكبريرضإب أيضا
 هو حسنا لك مإىل  رة تميلطفهل من املعقول أن يكون اهلل خلق نلا ف

 للفطرة؟ويأمرنا بإتباع دينه املخالف 
ابلخاري كما هذا يف حديث  ،صوت مالك إن الرعداالخطاء العلمية يقول 

 اع الكبري يف الصحيحني رضإأن 
 القرآن:قوهل يف 

ندادا ذلك رب أوجتعلون هل  يف يومني رضتكفرون باذلي خلق األأقل "
 "يام سواء للسائلنيأربعة أقواتها يف أالعاملني وجعل فيها روايس وقدر فيها 
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 يام والكون لكه يفأربعة أخلقت يف  رضفيه تعين أن األ هذه اآلية اكرثة
لقت قبل السماء يه من خُ  رضجعل األ أيضا .يومني وهذا يستحيل عقال

  .خر يف نفس اآليةآعليم  أوهذا خط
ن احلمار ينهق عندما أو ،منا هل قرين إن لككاذيب الواضحة عندما يقول األ

 .انلهيق عناحلمار  كذلك ملا كفَّ األمر لو اكن  ،يرى شيطان
وعندما تظهر يف  ،ىلع جن حيرق القرآنعندما تقرأ  كأن أيضاالعجيب  

ر الك ادليانتان بلعضهم فاملسيحية اوجهه الصليب حيرق ىلع الرغم من انك
يف رأي امللحد  .حمرفة إن املسيحيةسالم يقول ال تعرتف باإلسالم واإل

 .العقل ابلاطن واإلحياءإىل  السبب يف ذلك يرجع
 ،شذوذهم حاكم الصادرة عن جهل كوضع حد للشواذ املجبلون ىلعاأل

من خالل  ذا كنتم تريدون احلقيقة فسنعرفهاإتعالوا أعرفكم ىلع احلقيقة 
 :مقارنة بسيطة بني املسلمني وكفار قريش

  .هم عليها واملسلمون كذلكاءم وجدوا أبنهكفار قريش اكنوا ىلع الوثنية أل
املسلمني ال يكتفون باتلعذيب  ،كفار قريش اكنوا يعذبون من يرتك دينهم

  .وجب عليهم قتل املرتدأ فدينهم
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ن اآلإىل  كفار قريش اكنوا يطلبون احلجج اليت تثبت انلبوة واملسلمون
 .خيالف دينهم ايك ال يسمعون رأيً  أذانهميغلقون 

املسلمني فبمجرد  امأمن بدعوة حممد فصار مسلم آكفار قريش فيهم من 
 ،ليه جمنونع ونويقول ونيع انلبوة ىلع اتللفاز يضحكيد   احدً أ واأن يسمع

ما اكن ىلع ظهر األديان ولوال توارث األديان نعم فاإلنسان احلديث يرفض 
كرث انلاس رفضا لألديان هم أأن األمر الغريب يف  .مؤمن واحد رضاأل

نواع أبل يتطاولون بكل  ،عراضفهم ال يكتفون باإل ،نفسهمأرجال ادلين 
 أو  يع انلبوةاتلطاول ىلع من يد  

ُ
ُ األ  .وهيةل

 .حىت؟ لن يستطيع مؤمن اإلجابة ىلع هذا السؤال إيلهم ال تستمعوا ملاذا 
من خالل تلك املقارنة البسيطة يتضح أن ال فرق بني كفار قريش 

 .ولو اكن هناك اختالف فهو لصالح كفار قريش ،ومسلمني قريش
 معاريضتعيق اإلنسان عن اتلفكري وتسبب اتلجمد وادليلل أن األديان ن إ

مسلمو العرص احلديث عرص  امأ ،اآلخر الرأيإىل  نعوقريش اكنوا يستم
قريش  معاريضولو اعتربنا أن  .اآلخر الرأيإىل  ال يستمعون ااتلكنولوجي

عرص بعيد يف  وهو وجودهم ،فلهم عذرهماآلخر  الرأيإىل  اكنوا ال يستمعون
 ؟عرص اتلحرضيف  وهوايلوم  فما هو عذر املسلم ،عن اتلحرض بعدا تاما
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بالعاطفة  اأن تقيض ىلع رأي خمالف لك وخاصة لو اكن مرتبطمن الصعب 
لم يكتمل تطورها اليت  ن السفسطة مقنعة للعقولصعب أل ،اكدلين

قول أن  ،تستخدمهاليت  ولكن ليك تقيض ىلع فكرة حاربها بالسالح
رغم  ،يمان انلاس بهإت ويتعجب من عدم فَ رِّ قد حُ األديان أن  يعاالسالم يد  

تم  سماويأن االسالم دين  يعأد  كذلك  أيضاوأنا األديان اعرتافه جبميع 
تعجب من اتهام من يديع أتنص حبفظه واليت  اآليةحتريفه وتم حتريف 

سيحل علينا اإلهل وأؤكد أن غضب األديان  بازدراءالعرص احلديث يف  انلبوة
  .فالرسالة ال تقترص ىلع زمن معني ،نبياءسجن األيف  لو استمرت احلكومات

وهذا أمر  ،هلهإخيىش انلاس وال خيىش أنه ذ إاخلفاء يف  املؤمن يعىص إهلهن إ
هو يرى انلاس اذلين يسجلون أخطائه  ،اإلهلطبييع فهو يري انلاس وال يرى 

قريش بهذه  معاريضمن بعض آلقد  ،تسجل اذلنوباليت  وال يرى املالئكة
ماذا لو  ،خرآ مرر أالفكرة لكن املسلم عقله لن يقبل هذه الفكر هناك 

 ؟إنسان ةرادمع إاإلهل رادة إ تعارضت
 ومعاقبة مسري   إن االنساننت بذلك تقول أفذ فناهلل ست إن إرادةن قلت إ 

ثبتم أنتم بذلك أنسان فاإل إرادةن قلتم إه وفهو من سريَّ  ، ظلمريَّ َس  للمُ ري   َس المُ 
 تقولوا ال ،هناك فرق بني االرادة والرىض يلال تقولوا اإلهلية، نقص القدرة 
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 الرش فلك وأرادراد اخلري أ ،يشء عن لك لكنه لم يرىضيشء  راد لكأاهلل 
 .عن الرش حيدث بإرادة اهلل لكنه غري راض  يشء 

  .رغبة ورىض فاإلرادة اإلرادة،ال تقولوا ذلك فالرىض ال ينفصل عن 
 يسأل املؤمن ثم ماذا بعد املوت؟ 

يسىم روح يشء  ال يوجدنه شبه أل ،رواحبعد املوت شبه علميا تناسخ األ
ن بعض االشخاص عند فإ املغناطييسجري اتلنويم أفعندما  ،العلميف  صالأ

 .خرىأوبلغة  أخرىسمائهم ينطقون بأسماء أسؤاهلم عن 
وال نار  ،فناء ليس بعده سكن ،ما العدم أدراكوما  العدم وعقالنيا فهو

 .بدوال جنة لأل لألزل
** 
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 ثانيا اإليمان 

ىلع الرغم األديان يق اأن امللحد يهاجم دينه القديم فحسب ويرتك بنالحظ 
  .ول نقطة ضعفأوهذه األديان منكر جلميع أنه من أن املفرتض 

 علم املصنوع صفات صانعمىت يريد امللحد معرفة صفات اهلل ورؤيته  ثانيا
 دركه؟أأو 

مرين ال أ إىل ية رغم إنكاره هلا وهذا يرجعاإلهلذلات لامللحد  ييسءثاثلا 
غري أنها  كونه يسب ذات يزعميف  وهذا يظهر ،جمنونأنه ول األ ا،ثالث هلم
فعندما يسب ذات يكون بذلك معرتف  ،متناقضأنه  واثلاين ،موجودة

بوجود اخلالق  التسليم واالعرتافنكار وباطنه فالكمه ظاهره اإل ،بوجودها
 .وتعاىل سبحانه

 :يقول املؤمن
 .لف ديلل ىلع صدقهاأعطيك أانلبوة كذوبة أديلل عيل  أعطين 
لعقل يف تلفكري بامعنت اأفإذا  ،خلق اهلل لك عقال وخلق من حولك كونا 

د نظام اإجين احلركة حتدث خلال يف انلظام وإثم  ،نكوِّ المُ إىل  الكون وصلت
  .يف هذا الكون برغم احلركة ديلل ىلع وجود منظم
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العقلية  )األدلة والقليب والعقيل دلة كثرية فمنها الفطريألوجود اهلل  :أوال
  املشهورة(

 :ادليلل الفطري أوال
 رةطقد يقول قائل وهل امللحدين ليس عندهم ف هلإ،وجود إىل  فالفطرة تقود 

  .هلم هناك شهوات ومذلات حتاول تشويه هذه الفطرةأقول 
 ،ادليلل القليب ديلل الكشف ويعين اتلجيل والشعور بوجود اهلل قلبيا :ثانيا

 فهل الطبيعة سبب الرؤية الصادقة؟  ،بل وصدق الرؤية
  ؟م ادليلل العقيل هو ديلل احلداثةأ

 لك متغري حادث، العالم متغري
 ولك حادث البد هل من حمدث

 متغري؟ ال تهرب يا عزيزي هل تنكر أن العالم ..ال
ذا صدقت املقدمات إوالقاعدة املنطقية تقول  ا أنت ال تنكر كونه حادثذً إ

  .انلتائج صدقت
 هذا املحدث اسمه هو اهلل
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 الكون خلقت من يه فهل الصدفة ،األشياءوهو أن سخر لك  ،خرآديلل 
يلتاكثروا وخلقت هل ابلغال  الشهوة فيهم ووضعت نىثأو ذكر وخلقت
 ؟واحلمري

  .دلة قليلة من كثري ىلع وجود اهلله أهذ
 :دالئل انلبوة :ثانيا

القرآن فكثري عجاز يف أما اإل ة،ن والسنآقرعجاز وهو يف الول اإلادليلل األ 
 تعاىل:قوهل ومنها مثال 

 "ظلمات بعضها فوق بعض"

 ات جثم يكتشف العلم أن ابلحر ليس درجة واحدة بل در
هذا  ،قول ابن مسعود رأيت فلقيت القمر بني جبل حراء :عجاز يف السنةاإل

 .الالكم نقله مجع عن مجيع يستحيل تواطؤهم ىلع الكذب
عن مواقع انلجوم ويتبني علميا أن ما نراه يه مواقع القرآن ا يتحدث عندم

 انلجوم ال انلجوم ذاتها 
 القرآنالصادقة يف  انلبوءة

 تعاىل:يقول  
 "وهم من بعد غلبهم سيغلبون رضاأل أدنىلبت الروم في غ  "
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هذا واهلل ؤ كبنجل تأهل سيضىح حممد صلوات اهلل وسالمه عليه بدينه من 
 ؟الويحو
 خيدعأن  عليه يستحيلوخيدعها لكن نفسه  ىلعاإلنسان يكذب  ضاأي

نفر من عندما نزل قوهل تعاىل واهلل يعصمك من انلاس اكن للنيب  ،اآلخرين
  .فمنعهم بعد نزول اآلية من حراسته ،هونحيرس الصحابة

 االحنيازأن فكر عدم  قول يف اخلاتمة حىتأو ،قد انتهيت: حسنا.. لالفيلسوف
أن  االنرصافن يمكنكم اآل ،احنيازايتيل إنسان  نظرا لكوين، فيه احنياز

  .ردتمأ
ال أنين تعلمت منك عدة إرغم اختاليف معك يف عدة نقاط  قائال: مينارد 

  :شياءأ
 .تعلمت أن الصغري قد يتفوق عقليا ىلع الكبري

 أيضاوال حرج  ،ذا صحح هل اتلالميذإتعلمت أن املعلم قد خيطئ وال حرج 
 .رتف املخطئ خبطئه ويصححهيف أن يع

لقد عكست مفهوم  ،تعلمت منك اتلمزي ،لقد تعلمت منك عدم اتلقليد
فقد هيئ  ،الفلسفة عندما وصفت نفسك بالفيلسوف الشاب الغاضب
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أنه جديدة ب احتمايلةبلعض انلاس أن الفيلسوف كبري السن فوضعت أنت 
 ا.قد يكون شابً 

 يلظهرت أنك أال إاحلكمة املشهور أن الفيلسوف حكيم والغضب ينيف 
ن اإلنسان بطبعه قد يغضب احلكيم ألأنه  ويهعنها  حقيقة كنت اغفال

وهذا  ،اال إلظهار حقيقة اغئبة ما تفلسفوا والفالسفة مجيعا ،دليه مشاعر
 .م ثائرين ىلع املجتمعأنهإىل  ورهذاتلفلسف ترجع ج

 ا. تؤذي أحدتقبل اآلراء طاملا اكنت الأن أو اكون حمايدأ تعلمت منك أن
أثق وأنا ، العالم أمجعإىل  مل أن تصلآ: نعم هذه يه فلسفيت اليت الفيلسوف

فأنا أنطق  ،تمام اثلقة أن فلسفيت ستكون لسان لك من حيب الفلسفة
ه ايإأن يعلمين  علمكم ما كنت أتمىنأسماعها و الفلسفة اليت كنت أتمىن

العلم األبىق  وهذا هو ،ن لم يعلمك أحدهم فلتعلم نفسكإ لكن أحد
 .واألنفع

وتأمل احلياة وانظر هلا من الزاوية ابلعيدة  ،ستفد من جتاربكار وتفكَّ  
 .يناآلخر أفاكر  قبل أن تعرف أوال مسك زمام فكركأ ،الاكشفة هلا

الكمك يظنك يف قمة الرش بينما من يتعمق يف إىل  : أتعلم أن من يستمعمينا 
 ؟الكمك جيده رصخة خري
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طلب أحد منه انلجدة لن  إنه إذاالقاع وقلت إنسان  عنعندما تكلمت  
وعندما قلت  ،وقع الرضر بأناس كثريينأقد أنه يعلم جيدا أنه ذ إيساعده 

هذا الالكم نابع  ،سيتم طحنهم يف مطحنة احلياة أي قلة، شواذ إن الطيبني
 .من طيبتك

 سأظل أحتقر البرش حىت وهذا يظهر يف قولك ،ن طيبتك ترصخ وتستغيثإ
من يسمع طريقة مهامجتك لألديان يدرك مدى حبك هلا وتمسكك و ،يرتقوا

 .بها
ن ريد أأخر آمر أهناك  ،أنت بداخلك حرب مشتعلة ال تتوقف "سامح"يا 

لكهم ناقلني  ،سمع أن هناك فيلسوف عريب هل فلسفته اخلاصةألم  ،خربك بهأ
لوب الرايق ال ستعتمد ىلع قوة الفكر واأل ،أنت حقا رائع ،عن فالسفة الغرب

نلا  وقد أعجبين قولك عندما رشعت بتلقني فلسفتك ،قوة اللغة وتعقيداتها
رج عن خنولقد علمتنا كيف  ،تهااءقر أنين أكتب الفلسفة اليت كنت أتمىن

اليت  فتعريفك هو عبارة عن الطريقة ،اتلبعية عندما عرفت اخلري والرش
 .زي بني األفعاليللتم يستخدمها القادة

  .لقاك مرة أخرىأأتمىن أن  مينا: رسرت بمعرفتك يا فالفيلسو
  ؟تنصحنا قبل أن نغادر املزنل بمَ  : لكنمينا
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ن كنتم إجناب نصحكم باالنتحار إذا كنتم شجعان وبعدم اإلأ: الفيلسوف
فلو كنتم  ،نكم ال تمتلكون هذه الشجاعةأوحينها ستدركون  ،جبناء

ولو كنتم  ،واجهة الصعوباتميف  ستخدمتموهاابلداية ال ذتمتلكونها من
 .حياءأملا كنتم  ،جبناء

 .ن نهاية السعادة حزن ونهاية احلزن سعادةإ ،ستنجبون وتسعدون
 .ستشعرون بالسعادة قىص مراحل الويعأإىل  عندما تصلوا صدقوين.. 
والوجود  ،صلأالسعادة  ،لكن انلضج سعادة ،لعنة الويعيف  ن اتلوسطإ

 .سعادة
نسان صل عدم العمل وعدم االجتهاد وهذا جيعل اإلن األيل إ واال تقول
 ،حزين أصبح صلصل هو العمل وعندما خالف األن األأفاحلقيقة  ،حزين

نت حزين نلقص أهل  ا.نسان حزينً جيعل اإل منطيقليس هناك سبب 
تكن  ملو ل ؟نانيونأن البرش نت حزين ألأهل  ،يمكنك تطويرها ؟قدراتك

 .ن يفضلوك ىلع أنفسهمأتظر منهم نك تنحزنت أل امل انانيً أنت أ
 /فادةإاألنانية يف  معنت اتلفكري لوجدتأ نك لوإثم  ،نانيةأنت بذلك أكرث أ

جل مصلحته سيعود اجتهاده ىلع غريه بمنفعة أجيتهد من اذلي  فاإلنسان
ن تشىف املرىض ليشعر بطعم انلجاح أيهمه اذلي  فالطبيب انلاجح ،عظيمة
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ذاق طعم السعادة أنه شىف مريض واستفاد بأنه د بفاأ ،فاد واستفادأهو بذلك 
 .انلاجتة عن انلجاح

عالقة  يهي عالقة ليس فيها تبادل منافع أ ،خذ وعطاءأاحلياة  يههذه  
 ،احلياة وطور نفسهيف  ولوية ملن اكفححنب البرش مجيعا لكن األ .فاشلة

نك لو أل ة،لعن الويعأن ملا قلتم  الاكيفصدقوين لو كنتم واعني بالقدر 
 لكنتولو جنحت  ،وعرفت واجباتك وحقوقك نلجحتيشء  دركت لكأ

مرحلة انلضج ستكتشف إىل  ،قىص مراحل الويعأإىل  ن تصلأوبعد  ،سعيدا
ولكن سيكون بينك وبينهم عدة  ،غلب ترصفات البسطاء صحيحةأن أ

 سيفعلون نفس الفعل بال ويعفهم  يع أمافروق ستفعل الفعل عن و
من خيرج عن القطيع سيسري يف طرق خمتلفة  ،ا هم تابعنيبينم استكون قائد

قىص أإىل  وعندما يصل ،سيرتك الراحة ولن يكف عن اتلفكري ،عنهم
طريق إىل  اكن يمىش فيه يوصلاذلي  ن الطريقأب سيتفاجأمراحل اتلطور 

سيجد القطيع يسري خلفه وهو من اآلخر الطريق إىل  وعندما يصل ،خرآ
 .سيوجه القطيع

الطريق الصحيح وبينما هو يقود القطيع يف  ملاذا يسري القطيع اغبلاعلمت أ
فراد أذ بأحد إه إيل انضمتاليت  فرق وبينما هو يقود الفرقةإىل  املقسم
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ينعت القطيع  ،القطيع خيرج وينعته القطيع بالشذوذ ويغضبون عليه
 .هلم القادة ن من ينعتهم القطيع بالشذوذ. إقائدهم بالشذوذ

ن هذا قمة أوستظن  باكتئاب،ستصاب  ،انلضج ستنكر احلقائق إىل تصل ليك
 .الوجود نعيمأن كرث ستجد ألكن لو فكرت  ،الويع

ليس لك مربر  ،مزيد من الويعإىل  لعنة هو حباجة إن الويعمن يقول 
 :مرينأ سوىحلزنك 

 نك معاق ذهنياأ :ولاألاألمر 
عداد أم أنه يل يهيئحروب وجمااعت يف  ودلت ،نك طفل صغريأ اثلاين:األمر 

ت رامربأو  سبابأليس هناك أنه  يلئ يبسيطة بالنسبة لساكن الكوكب ويه
ن تصلوا للحقيقة أفضل أكنت  أىنرغم  أييلقد قلت لكم ر أخرى،

جربت قد نين أكما  ،ل هذه املدة تفكرونام طوكتركت ينلك بأنفسكم،
هذا الطريق بم يكم لو بدأتأفما ر ،هذا الطريقإىل  كثرية حىت وصلت اطرقً 

 ؟عجبكم وجعلكم سعداءأن إعمال عقولكم إومع  ؟باختياركم
ن لم يعجبكم فقد بدأتم بمرحلة إالطريق و مقد اخترصت عليكل 

  .رسعأالطريق الصحيح بشلك إىل  وستصلون متقدمة من اتلفكري
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 ،لك ما تقوليف  ةل هذه املدالقد جعلتنا نفكر ونمحص طو .فعلت : خريامينا
تراه من وجهة  اثم رشحت نلا طريقً  ،ن خترجنا عن اتلبعيةأذلك وقصدت من 
قد أنه وقلت نلا  ،السري فيه و عدمأ السرييف  وتركت نلا احلق ،نظرك صواب

 حذرتناو وبذلك تكون سهلت نلا الطريق، يكون صواب وقد يكون خطأ
 .نفس الوقت من اتلبعيةيف 

 :ن تقوهل نلاأريد أهذا ما 
  ؟كرثأمة لشخص غري متواجد معنا حىت نستفيد هل تريد أن توجه لك 

 .جلميع البرش ما قلته لكمأقول  ان : أريدالفيلسوف
املستقبلية  لزوجيتخصها أعن الزيادة ف امأ ،للبرش فلسفيتن أهب أريد أ

  املستقبيل. وابين
ن تعليم أريدك ألكن  ،غلب ترصفات النساءأكره أىن أتعلمني  زوجيت:ىل إ
الوقت ذاته اجلنس يعرب يف  لكن ،حد ذاتهيف  ت ال اجلنسكره اتلرصفاأ ينأ

 ن.اتلرصفات تغري كريه هل نعن الفكرة واتلرصفات فلو غري
 إجيابياتهنعن  ن نستغينأالنساء سلبيات كثرية لكننا ال نستطيع يف  نإ

عترب املجاملة أنا أف ،ىلع االطالقنه انسإ أفضلنت ألك أقول  لن .القليلة
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قول أبقدر بسيط وأحبك  كونأن أ يهاملجاملة  ،نلفاقدرجة متدنية من ا
 .كرهكأأحبك وأنا  لكأقول  نأوانلفاق  ،ىلغ انلاس عنديأمن  نت  ألك 

 .بالفعل كذلك وأنت  ىلغ انلاس عندي أ نت  ألك أقول  نأواحلقيقة  
تعبريا عن اجلمال هذا تشبيه يقص به احلقيقة  اكلقمر   نت  ألك أقول  قد 

اليت  فضل النساءأ نظريمن وجهة  نت  أاختياري ذللك  نتأ لكأقول  صدقا
 .رأيتهم

هو  يلن احلب بالنسبة أخالقك تعلمني أفيك مجال  أعجبينمجيليت يا من 
معك هل يكفيك  مصلحيتلكن هل يكفيك أن تكون  ،منفعة مشرتكة

ن امللحدين ال أتعلمني  ؟وفقط نت  أ ؟نتأمعك  وراحيتن تكون سعاديت أ
 .اخرتت العالقة األبدية معك ملحد لكين ينأ ن وتعلمنيويزتوج

 .احرتامك ذللك عجبين فيك  ألقد 
 ؟ستتقبلينينسأتقبلك لكن هل  ،ادلينيف  مستعد تلقبل تشددك ناأ

المرأة واحدة كما يفعل من بلغ  ألنظر عيينرفع ألم  ،لقد انتظرتك طويال
هل  ا،القيً خأكون أن أحاول أ ،خاليقأحاول االبتعاد عن لك فعل ال ، أعمري

 عقيل،ال  ،ال بدافع ديين ستقولنيالغالب يف  نكأعرف أ ستتقبلينين؟
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ولو  ،خاليق ملحد ال جيوز الرتحم عليهألو مات شخص أنه علم جيدا أنا أف
ن أ إال واهلل يغفر لك اذلنوب ،معتنق دين جيوز الرتحم عليه اخالقيً أاكن ال 

 ُ هل أفهو من  ،وز الرتحم عليهفاد البرش ال جيألو مات اعلم ملحد  ،رشك بهي
لو استحسن عقلك ما قلته  .ولو مات جاهل مؤمن جيوز الرتحم عليه ،انلار

يمان هو لو اكن اإل ،ؤمنأن أتمىن أين أ يا عزيزيت تعلمنيأ .خريا ال تتقبليينأ
غري أنا أ ،رجلأو  جل امرأةأأي من مبدغري أنا ال أف ،لكأجليس من  ،احلق

 .جل اهللأبل من  ،جلك يا عزيزيتأليس من  ،قجل اتباع احلأرأيي من 
 .هاإيل شتيك أكرب مينأعد حباجة لقوى أ لم .فقد تأقلمت ،ليس لعجزي 
حد ذاته يف  لكن احلق مشايلك.وحل  نفيسىلع اسعاد  ات قادرأصبح 

 .مصلحة للصالح العام
من حماولة بل من عدة  ايلأس ينبحاولت ولم يص ينأ تعليمن أريدك أ

 .اسبًّ  فحمينأف ،فحمته حججاألكما تناقشت مع رجل دين  حماوالت،
ن أعلم أ حلاديإبداية يف  لقد كنت ،من قابلتهم حتررا أكرث سامةألعل  

 تكون وقد  اوجهة نظري قد تكون صواب
ً
 –واآلن وبعد مقابلته  ،خطأ

 .سأظل أحبث وأفتش عن احلقيقة حبياد -أسامة 
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  :ابين املستقبيلإىل  رسالة
ن أقبل  ،لك اكن قبل مودلك فحيب ،كرث من حبك يلألك  حبك وحيبأ
 .عليك ن أجنبأ ن بإماكينألك بدأ عندما علمت  حيب ،تزوج وادلتكأ
ال  ،نتأبك تلحقق جمدك  بل جئُت  ا،جمد ق يلبك تلحق آت   ىن لمأن تعلم أ

 .العدموأنت يف حتتاج للمجد 
 .اعلم ذلك جيدا 

 الوجود.حرمك من ذلة أن أريد أال وأنا  ،لكن الوجود نعيم جنة
ريد انلجوم عندما تنظر فوقها أ ،ن تنظر فوقك فرتى انلجومأك ريدأيا بين ال 

ن حيلم بأن يكون أريد انلجم أن حتلم بأن تكون جنم أريدك أال ، تراك
 .نتأ
 ،لبياتهسإىل  ينظريشء  ومن يمتلك إجيابياته،إىل  ينظريشء  ن من يفتقدإ

 .ال تكن كذلك يا بىن
 أحبك ورابعة.. ثانية وثاثلة مرة إجيابيات الوجود إىل  انظر 

 .ن االنرصافيمكنكم اآل ه لكم،ردت توجيهأهذا ما 
 

 ..غادروا المنزلو قام الجميع

  ة عشر سنةتمت عن تسع 
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واإللكرتوني واملرئي واملسموع جميع حقوق النرش الورقي   

وغري مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ محفوظة للنارش  

أو التعديل إال بإذن من النارش.   
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