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ِرجالن حافیتان ترقصان على رمال الشاطئ �فرٍح و�قوَّة... لم تغِب الشمس �عُد، لكنَّ الراقَص غاَب 
 الراقص... فجأًة ظهر رجٌل اقترب من الشابّ  عمَّا حوله... ال صوَت غیر عزف األمواج وأنفاس الشابّ 

: سمعُت عن غرا�ة تصرُّفات الفالسفة، لكنَّها المرَّة وح�َّاه. دار بینهما حدیٌث طو�ل. قال الرجل للشابّ 
 نا طبیُب األجسام.أاألولى الَّتي ألتقي فیها �فیلسوف. ثمَّ أضاف مازًحا: أنَت طبیُب العقول و 

                                                   
ع لكلّ�ة اآلداب رئ�سة قسم الفلسفة، ومدیرة "مر�ز لو�س پوز�ه لدراسة الحضارات القد�مة والوس�طة" في معهد اآلداب الشرقّ�ة التا�  ∗

 بیروت. - والعلوم اإلنسانّ�ة في جامعة القّد�س یوسف
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 بها.نا أحاور األجساد وأنَت تطبِّ أ: ما نحن إالَّ أجساٌد تتخاطب. الفیلسوف

 : والنفس والعقل؟الطبیب

ثنائ�َّة النفس والجسد  معاصر: هما مظهران من مظاهر الجسد وتجلِّ�َّاته. لقد هدم العلُم الالفیلسوف
نات الجسد، أي هو  الیونان�َّة األصل الَّتي س�طرت على اإلنسان وخدعته قروًنا طو�لة. العقل من مكوِّ

النفس والعقل �فن�ان �فناء الجسد فناًء دائًما، ال عودة تتَ�عه وال و . النفس �ذلكو ٌة ف�ه. عاقلجزٌء منه أو قوٌَّة 
 ح�اة �عَده.

 : نظرتك إلى الح�اة سوداو�َّة تفتقد الرجاء واألمل.الطبیب

 ال شيء أزلّي وال شيء أبدّي... : األمل موجوٌد، لكْن في الح�اة الدن�ا ال خارجها.الفیلسوف

 لو لم أدرس شیًئا منها لما فهمُت تعابیرك. : �ا لتعقید الفلسفة! الطبیب

 : وأنَت أین تجد األمل؟الفیلسوف

نع�ش  نا أمنح األمل �لَّ یوٍم إلنساٍن مر�ض. أحارب معه لمداواة جسده وحفظ ح�اته.أ: الطبیب
ح�اتنا منذ الوالدة حتَّى الموت في معر�تنا من أجل الح�اة. �عتني اإلنسان �جسده و�قاوم المرض ل�حفظ 

ته وقواه.  .الجسد هو األداة للح�اة صحَّ

عندما یتعطَّل الجسد و�ص�ح غیر قادٍر على هو اإلنسان. الجسد  .: الجسد ل�س أداة الفیلسوف
ع�ش تجارب الح�اة �ستط�ع ألنَّه ال  الجسد �تشوَّه العالم حولو  ،�ستحیل الوقت �ابوًسا ممارسة دوره

الغیور  لوعي اإلنسان الحرِّ المر�د الطامح المحبِّ  �حسنها وق�حها، تجارب الح�اة �ما هي تجسیدٌ 
 الحاقد.... 

بّ هنا �أتي دور : الطبیب بُّ الطِّ ن اإلنسان من . فالطِّ  محار�ة المرض وتحسین نوع�َّة ح�اته مكَّ
 الع�ش فترًة أطول.و 

سنًة أح�ا  : وهل في الع�ش زمًنا طو�ًال متعٌة وفرح؟ ال أظّن ذلك... ال یهمُّ في نظري �مْ الفیلسوف
 بل ��ف أح�ا.

 : و��ف تح�ا؟الطبیب

: أح�ا الجسد �كلِّیَّته والح�اة �ملئها. أدرك ماهیَّتي �جسٍد مفكٍِّر فاٍن، أح�ا �ه ومن أجله. الفیلسوف
إلى التعرُّف على جسده وفهم تكو�نه ووظائفه ل�عرف ��ف �جب أْن �ع�ش،  كلُّ إنساٍن بنظري مدعوٌّ 

س الجسد النافذة الَّتي نطلُّ من خاللها إلى العالم، وال هو األداة الَّتي نح�ا و��ف �مكن أْن �ع�ش. ل�
ر العقول من  بواسطتها في العالم، بل هو العالم، العالم بذاته و�كلِّیَّته. ووظ�فة الفلسفة برأیي هي أْن تحرِّ

 في وعي الناس أو الوعیهم، األفكار ال�ال�ة الَّتي سادت زمًنا طو�ًال وما تزال سائدًة في مجتمعاٍت �ثیرةٍ 
وهي تتعلَّق بثنائ�َّة النفس والبدن وما یلزم عنها من مفاه�م خاطئة، مثل اعت�ار النفس أرقى من الجسد، 
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و�التالي اعت�ار �ّل ما یتَّصل بها من انفعاالٍت وأفعاٍل أفضل. فالجسد هو أوًَّال وآخًرا، والنفس جزٌء منه. 
 نا أع�شه.أنا ال أستعمل جسدي، أيُّ في تكو�نه ومصیره... واإلنسان هو هذا الجسد المرئ

 : وما معنى أْن تكوَن جسًدا وأْن تع�َشه؟الطبیب

نا. ألنَّ الجسد وجوده شرٌط ضروريٌّ لتحقیق تجلِّ�َّات الذات أنا جسدي وجسدي أ: الفیلسوف
تي وآمالي �ذلك یرت�ط ومشاعرها وأفعالها. فشهوتي ال �مكنني إش�اعها بدون الجسد، وأفكاري وطموحا

تحق�قها �الجسد... وما یتصوَّره �لُّ صاحب دعوى أنَّه حق�قة فهو �سعى إلى تحق�قه من خالل الجسد. 
بلورها من خالل الناس، أي األجساد. ت يحق�قة ما فهامتالك  دَّعيتعندما  یدیولوج�ات الس�اس�َّةفمثًال األ

د فل�س لها وج  حق�قّي. ودٌ أمَّا الفكرة الَّتي ال تتجسَّ

د.الطبیب  : �المس�ح عندما أراد إ�ضاح حق�قة اإلله وتب�انها تجسَّ

 : تماًما إْن �نَت مؤمًنا �ه.الفیلسوف

نَسمِت الر�ح واهتزَّت أغصان الشجر، والح 
ط�ف امرأٍة من �عیٍد شعرها طو�ٌل یتمایل مع 

 النسمات... 

: تبدو جمیلًة �الح�اة وهار�ًة الفیلسوفقال 
 كالزمان.

 وما معنى تشبیهها �الح�اة والزمان؟: الطبیب

د  :الفیلسوف المرأة هي الموجود الَّذي �جسِّ
الجمال �أرقى صوره. الكون مليٌء �األش�اء 
الجمیلة: السماء والنجوم والفراشات واألزهار... 
لكنَّ المرأة أجمل الموجودات ألنَّ جمالها ال 
ا �خاطب الحواّس فحسب بل الجسد �لَّه. إنَّه

لها، هي �اآلن ال دوام  تش�ه الزمن في تحوُّ
الجسد أمامنا. لعلَّها -للعالقة معها... أنظر المرأة 

تقترب �عد قلیٍل فأكلِّمها أو.... أنظر لقد نزعت 
 مال�سها لتس�ح. إنَّها فعًال جمیلة!

 .إًذا أنَت ال تؤمن بث�ات عالقات الحبِّ واستمرارها. أظنُّ أنَّك غیر متزوِّج :الطبیب

لُت الحرِّ�َّة على الزواج. ثمَّة : الفیلسوف جنس وال حبّ والزواج ال: �المرأة  للعالقة أر�ع منازلفضَّ
 ، والحبُّ �الط�ع أجملها.صداقةوال

 وهل ُتخلص للمرأة في عالقتك معها؟ :الطبیب
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د. ف : إذا رغبُت �الحبِّ مع امرأةٍ الفیلسوف  نا أصغي لجسدي ورغ�اته.أال أتردَّ

 نَت بذلك تخالف المجتمع وم�ادئه وق�مه.أ :الطبیب

أنا فیلسوف، والفیلسوف عقله حرٌّ ال یلتفت إلى المجتمع وأفكاره. تأثَّرُت في سنِّ العشر�ن  :الفیلسوف
لُت رأیي �عد حین. أظنُّ أنَّنا  نحتاج من وقٍت إلى آخر �الفیلسوف �انط و�قانون الواجب عنده، لكنِّي بدَّ

 وأنت؟ إلى رمي �عض م�ادئنا وتغییر سلَّم الق�م عندنا.

ل االلتزام ألنَّ هذا ما  هذا الحقَّ  أعطي جسدي حقَّه، لكنَّ  أنا :الطبیب �خضع للعامل األخالقّي. أفضِّ
د. ، وهذه مشاعر الیدخل فیها الرغ�ة والحّب واإلعجاب . عالقتي �المرأة �میِّزنا عن الحیوانات   تقبل التعدُّ

: �جب أْن نمیِّز بین الجسد من حیث طب�عته واإلسقاطات الَّتي نرمیها عل�ه وهو بريء الفیلسوف
الق�م �لُّها أش�اء مضافة إلى الجسد ل�ست من طب�عته وال من ماهیَّته. و  الم�ادئمنها. فمقوالت األخالق و 

الجسد �فكِّر بواسطته و�فعل من خالله. فالجسد  فهي من إنتاج العقل الَّذي �خترعها �اعت�اره جزًءا من
�شعر و�تحرَّك و�فكِّر. ولمَّا �انت األحكام الَّتي �صدرها العقل ل�ست حرًَّة تماًما ألنَّها محكومٌة إلى حدٍّ 

 .كبیٍر �اآلخر والمجتمع والكون، فإنَّها تتعارض أح�اًنا �ثیرة مع میول الجسد ورغ�اته وخ�االته

 أيِّ مدى تستط�ع أْن تكون حر�ا؟ هل تقبل التعرِّي مثًال؟و�لى  :الطبیب

إبراز في ها ترغب �عكس هال�اسالتعرِّي ل�س أمًرا سلب��ا. �ثیرون یرغبون �ه حتَّى المرأة، ف: الفیلسوف
الحّب نرى  ع�ش تجر�ة قبل. العري ال یناقضنا، فنحن إذا استطاعت أْن تتعرَّى فهي تتعرَّى  ، وهيمفاتنها
�ناه و آلخر عارً�ا �الخ�ال والعقل. جسد ا أمَّا الث�اب فهي  .نخوض التجر�ة�ناًء على صورة الجسد الَّذي عرَّ

تكبِّلنا، أو هي تكبِّلني أنا �ي ال أشمل الناس �لَّهم، فمعظمهم لن �عترف �صواب ما أقول. أمَّا أنا فأرى 
رنيحرُّ تالحّب  في عري  �شبهني، ممَّا هو مغایر لطب�عتي، و�رجعني ممَّا ال  ًرا من الث�اب، فالعري �حرِّ

.. فجسدي العاري في حبِّ المرأة أو العاري في فضاء ال�حر الواسع هو طفًال في حضن الطب�عة أمِّي.
 الجسد الحرُّ الَّذي �ح�ا وجوده وحرِّ�َّته.

ة لن یوافق أحٌد على قولك. فال بدَّ من : الطبیب �جب و تغط�ة �عض أماكن الجسم ألنَّها خاصَّ
 أنَت ماديٌّ ومنغمٌس في اللذَّة. .تهانظافالمحافظة على 

 اللذَّة حقٌّ طب�عيٌّ لنا.: الفیلسوف

عندما صنع الكائنات الح�َّة ومنحها  ٍة. فهولحكم الحك�م قد وضعها فینا الخالقصح�ح. و : الطبیب
ة ثالثة عناصر: أعضاء وسیلًة للتناسل، ابتكر طر�قًة الستمرار الجنس ال�شرّي. وتتضمَّن هذه الطر�ق

 تناسل�َّة ورغ�ة ومتعة.

في اخت�ار  : سواء أكان ذلك ناتًجا عن إلٍه حك�ٍم أم عن الطب�عة فإنَّنا ��شر أحرارٌ الفیلسوف
 ، وأحراٌر في ع�ش أجسادنا وح�اتنا ولذَّاتنا.اإلنجاب أو االمتناع عنه

 �َّة، وهم سعیدون في ح�اتهم.نعم. لكن ثمَّة أشخاٌص �ختارون ترك اللذَّات الجسد :الطبیب
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وهل هم حق�ا أح�اء؟! أحترم اخت�ارهم  :الفیلسوف
وفًقا  جسدي إْن لم أحيَ لكْن أحزن ألجلهم...فأنا 

أكون صنًما أو ش�ًحا، أي ش�ه  للطب�عة، لطب�عته،
فة والمتعفِّفون  جسد، ش�ه إنسان... ما الزهَّاد والمتصوِّ

 تمشي. إالَّ أصنامٌ 
أْن تكون أنَت َمْن وضع  أستغرب :الطبیب

عشرات المؤلَّفات المنتشرة بین الناس. أشعر �اختالٍف 
 بین ما قرأُت و�ین ما أرى.

ل�س في األمر اختالٌف بل تكامل.  :الفیلسوف
یبدو من المفید أْن أكتَب عن مذهبي في الجسد. فما 

 ذ�رُته لك أع�شه �لَّ یوم، لكْن لم أكتب عنه �عد.
ل في وما �مكن أ :الطبیب ْن �كون الموضوع األوَّ

 مذه�ك؟
 اللذَّة. سأكتب عن اللذَّة.: الفیلسوف

 .مفهومك في اللذَّةأخبرني �إ�جاٍز عن  :الطبیب
 اللذَّة ُ�عٌد من أ�عاد الجسد. أنِشدها ألنَّني جسٌد حيٌّ �ح�ا العمر على امتداده وض�قه... :الفیلسوف

فیها جسدي �اللذَّة وفي اللذَّة... عندها أكون بر�ًئا من  تي یتوهَّجأ�حث عن لحظاٍت، هي اللحظات الَّ 
ًرا من عالئق الموجودات وقذارات ال�شر، متَّحًدا �اآلخر اتِّحاًدا �كرِّس ماهیَّتنا،  عبء الث�اب وثقلها، متطهِّ

�َّتي �امتالء وحر�ة.و�عتقنا من قیود الزمان والمكان. هي اللحظات الَّ   تي أح�ا فیها حرِّ
تك: الطبیب  ؟و�ذا �برَت وشخَت وفقدَت ش�ا�ك وقوَّ

�َّتي.الفیلسوف  : أفقد عندها جزًءا من ماهیَّتي وشیًئا من حرِّ
 ماذا تقول لهم؟ الَّذین �خالفونك الرأي، : والناسالطبیب

 عوني.سمنا الجسد فاأ: أقول لهم: الفیلسوف
الفیلسوف  ر، لم ینتبها إلى وجود�مش�ان بین األشجا وامرأةٌ  رجلٌ  إرتعشِت الر�ُح مرًَّة أخرى، وظهر

. دنا الرَّجُل من المرأة وحاول أن �مسَح شفتیها �مندیله. فقالت له: ماذا تفعل؟ أجاب: أمسح والطبیب
 األحمر عن شفاهك. فضحكت وقالت: هذا لوُن شفاهي. ثمَّ صمتا ألنَّ الكالم �ان للقبلة... 

رأسه نافً�ا. فقال له: هي فیلسوفٌة معروفة وهو  للطبیب: أما عرفَتهما؟ هزَّ الطبیب الفیلسوفقال 
اّلذي �جمعهما، وأحاول تخیُّل بر�ق �المهما واتِّساع  كاتٌب مشهور. وأضاف: أتساءل عن لون الحبِّ 

 ١أفقه...

                                                   
 مقاٌل عن الكاتب والفیلسوفة. مجلَّة المشرق الرقم�َّةفي العدد المقبل من  ١


