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 صونيـا: 

 لــو أستطيــــع
 لشهرت سيف البــرق في وجه الصقيع
 لصرخت فـــي الحــرف انتفـض حـراً 

رت الجميــعوحــــرّ   
 

ي تطلع على األفئدة، أن يكون ــار الموقدة التـــة هذا المنتدى، أن يضرم النــهذه غاي
ور ــامها، وتزرع خضرة التطــود أصنــة التي تطلق المعرفة من جمــصرخة الحري

ة في صحاري التخلف والقهر واالرتهان الى عبادة الطواطم، نحن هنا على ــوالحداث
ارد األفكار الشاردة شرقاً وغرباً، نجذبها الى الوسط الذهبي ـرفة نطــبساط ريح المع

جمال هو التوازن، والخير هو التنسيق بين ما اختلف، حيث العدالة هي االعتدال، وال
والتناغم بين ما تنافر، ليستمتع الجميع بوحدة الوجود، وليكونوا خاليا فاعلة في جسد 

ود الحياة الى األموات.ــشتات وتعنسانية الواحد الموحد، فتجتمع األاال  

ي وجه ـوالتنظيم ف ح،ــي وجه القبــال فــحســام: منذ سنين وأنت تشهرين سيف الجم
ة المنسقة في وجه الالمباالة العبثية، أنت الحضارة يا سيدتي بأبهى ـالفوضى، واألناق

 تجسداتها، وأنا أدور في مدارك كما يدور القمر في مدار الشمس.

راً زاهراً وما فيك من شبه بالقمر إال بياض فوديك، ــجوسلين: وهل تحسب نفسك قم
الى السواد من بقايا ما علق بها من سموم التبغ، أال ترى اك ـأال ترى كيف مالت شفت

ة بالعفونة واللزوجة ـي األماكن الملوثــن سهر الليل فــول عينيك مــالهالة الزرقاء ح
اك زائغتان ـك يسطع، فعينــوء فيــراً وال ضــالك قمــان، وبعد ذلك تحسب حــوالدخ
ك فارغة.ــوجيوب  

ل ــدا ذلك باطــوب المنتفخة وما عــور إال من الجيــيسطع الني بالدنا ال ــعبـــادة: ف
 األباطيل.
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ناصـر: نحن نعيش مرحلة تصحر ثقافي مرعبة، فحتى سيريالنكا تقدم للفكر العالمي 
ي التي تتضور ـن المطبوعات أضعاف ما نستهلك، هــدم، وتستهلك مــأضعاف ما نق

ذا لعمري أعجوبة األعاجيب.جوعاً، ونحن متخمون بأموال الذهب األسود، ه  

ور الحضاري، أنا ــه القبح هذا ذروة التطــال في وجــسليمان: أن نمتشق سيف الجم
وازناً وتناغماً سواء في االنسان الفرد أو في ــاسقاً وتــال إال تنــشخصياً ال أفهم الجم

لم تتناغم قواه ي الطبيعة. كيف يكون االنسان جميالً إذا ــي الدولة أو فــالمجتمع أو ف
رح في كل ـاً يزرع الفــاً حضاريــاطفية والغرائزية لتعزف مجتمعة لحنــالعقلية والع

ن يسمع، كيف ــف آذان جميع من خاليا الكيان وتنبعث ذبذباته االيجابية لتشنّ ــخلية م
 الً إذا لم يتوازن االنتاج مع االستهالك والنمو السكاني مع النموـون المجتمع جميــيك

اته وأثنياته وأديانه ــون المجتمع جميالً إذا دبَّ الصراع بين طبقــاالقتصادي، هل يك
ون ــــاغم ويكــوازن السلطات فيها وتتنــة جميلة إذا لم تتــون الدولــومذاهبه، هل تك

و في رأس الهرم بنفس المصداقية ــة يخدمها وهــرد موظف عند الدولــالمسؤول مج
رم.ــفي أسفل الهالتي يخدمها وهو   

وم في ــو كل يــه، فهــامية يجدد بها االنسان ذاتــدينركة ــمال حصونيـا: أنا أفهم الج
و إن ـرار نفسه، فهــي تكــدأ االنسان فــن إطاللة األمس، عندما يبــإطاللة متميزة ع

القنينة ن نفس ــالها باألمس، وإن شرب يشرب مــارات التي قــتحدث يعلك نفس العب
ارات، ــازل الحبيبة بنفس العبــان، ويغــدح نفس األلحـالتي شرب منها باألمس ويرن

 لعمري هذا شيء يثير التقزز والغثيان.

ن نفسي والجماهير تصيح ــل مــر بالخجــجوسلين: عندما أعتلي خشبة المسرح أشع
ارية من ـسي جنف اتهم أحسّ ــوع المنصرم، وأنا أرضخ لطلبــنريد نفس رقصة األسب

ي السيد المتسلط، والذي كان ــى حلمي أن يرضى عنواري عصر المماليك، أقصــج
اق، وها هو اليوم حاكم ــر من غالم مخصي يطأه شذاذ اآلفــباألمس القريب ليس أكث

للجماهير إال أن ترضى بما يرضاه لها وتسلم إلرادته العليا التي  ر وينهي وال همّ ـيأم
أسواق النخاسة.نمت وترعرعت في   
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داً ــال بعيــي الخيــة جديدة، يذهب بــاول فرشاتي وأبدأ برسم لوحــعبــادة: عندما أتن
هل ألن  الرسم، نّ ــرت حضارتنا من فـة، ترى لماذا نفــوأسأل نفسي عشرات األسئل

وكات جامدة ال حركة فيها ـواع األصنام؟ أنا أتصور األصنام بلــن أنــالصور نوٌع م
و ذلك ـهللا ه هم أنّ ــدود، وأفــة المحــى عتمــدم الــى العــز الــال حياة فيها ترم ميتة

و من نوره موجود، ولهذا ــود، والذي ال يخلــأل به الوجــالالمحدود المطلق الذي امت
ن خطوط لوحاتي وألوانها، وأحاول أن ـون مــول ي كل خطٍ ــراني أزرع الحركة فــت

ة، وأحاول سواء ـمعين رةٍ ــمعين أو فك ورٍ ــشعتهدف إلظهار  ةً ــعيوا ركةً ــأجعلها ح
وان إيحاًء يشلع ـه األشكال واأللــوحي بــاء الذي تــل اإليحــنجحت أم فشلت أن أجع

 قضبان قفص المحدود لينفلت باتجاه الالمحدود.

الى ضفة، فأنا  حسـام: ال يوجد جدار بين المحدود والالمحدود نهدمه لننتقل من ضفةٍ 
محدود بالحجم والشكل والوزن، أرى فيها  ي كيانٌ ـعندما أنظر الى جوسلين مثالً وه

ي مدارات عينيها، وشموساً تشرق ـوماً تدور فــالالمحدوود معانقاً المحدود، أرى نج
ن الرمل ـي استدارة ثدييها، وكثباناً مــاطح السحاب فــابتسامة شفتيها، وتالالً تنن ــم
، مرجانية وأصدافاً يكمــن فيها دّر نادر قي في اكتناز ردفيها، وأرى بحاراً وجزراً الن

ون الالمحدود ـر، باختصار أرى الكــوعنب وبر ورائحة مسكٍ ــوصن لٍ ــابات نخيــوغ
ن كثافته ليعانق ـى عــو تخلــي كيان محدود، وأرى الكيان المحدود يتشوق لــتجسم ف

افة الالمحدود.ــلط  

صر: نحن بحاجة ماسة الى التغيير، ولكي يكون التغيير إيجابياً يجب فهم مكونات نــا
ن ــره، فلـوره أو تقهقــدلية تطــائه المعقد والمتناقض وفهم مستوى جــالواقع وفهم بن

إما نحو اإلرتقاء أو  جديدةٍ  ه، ثم تنتقلون الى مرحلةٍ ــروا إال ضمن ما وصلتم اليــتغي
اة ــدى فهمكم للحيــبم رتبطٌ ــوهم مــوهم، حتى الــي الــال تعيشوا ف دار،ــو اإلنحــنح

 واستيعابكم لذواتكم ومواقعكم في المجتمع الذي تعيشون فيه.

وافي النسور، وال ــور وخــوادم الصقــا بعيداً فنحن ال نملك قــصونيـا: ال تشردوا بن
واإلتباع. موضوع محاورتنا الليلة هو اإلبداع يغرب عن بالكم أنّ   
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ي شأن جديد، مرة يطل علينا وقوراً من ـوم فــو كل يــحســام: جمالك سيدتي الذي ه
عليائه فترتعش بشراتنا هيبةً وإجالالً، ومرة يطل علينا وديعاً يزرع الرغبات الملونة 
في أعيننا، ومرة نرى فيه لمعات بروق العزم والحزم وقعقعة رعود الوعد والوعيد، 

أنسه يجذب ودفؤه يغوي، أليس هذا هو اإلبداع بعينه. ساب رقيقاً ومرة نراه ين  

ن أهم مصادر اإلبداع، فالجمال يجعل ــود الجمال ثم تذوقه مــوج سليمان: ال شك أنّ 
ى الشهوات التي ال ــا الجسد الــي جدلية صراعها مع الجسد، يجذبنــالروح تنتصر ف

د ما تأكله ــوعاً وجشعاً، واذا لم تجــوازدادت جد، ــتشبع فكلما أطعمناها طلبت المزي
ى ـش الجمال الروح بخواصه المبنية علن جديد أعتى وأقسى. يفــأكلت نفسها لتولد م

مبادئ التوازن والتناغم والشفافية فتتوازن طبائع الروح وتضغط على الجسد لتجبره 
ام والفوضى والكثافة ـة هذا الصراع بين النظــوازن طبائعه أيضاً، ومن جدليــعلى ت

واللطافة يولد األبداع لطيفاً شفافاً متوازناً متناغماً ومنجذباً دائماً الى األعلى، إنه ذلك 
رئي لنار الوعي الموقدة والتي هي جوهر إنسانية االنسان.ـاللسان األزرق غير الم  

والباليه،  من التانغو ل الى رقصي ألواناً جديدة مقتبسةــجوسلين: كلما حاولت أن أدخ
د الرقص الشرقي التقليدي، ال ــه ويصفر مستنكراً، إنه يريــوي عنقــأجد الجمهور يل

داًء تنهد وتندلق ـوى وأثــاً تهتز وخصراً يتلــرأة إال أردافــل عندنا في المــيرى الرج
م ـــنغ راشة معــاول الراقصة أن تطير كفــصينية، أما أن تح وشعراً ينفلش كمروحة

ر ــفون فهذا غيوم ساكسـائية على نغــانو أو تترجم أحاسيسها حركات إيحــى البيــعل
زمار والمرأة التي ـوالم حضارتنا الموسيقية هي حضارة الطبل والدفّ  يه.مرغوب ف

  تدغدغ الغرائز وتثير الشبق.. وتتحدثون عن اإلبداع.

ـن مثقفين وموظفي م ّن يتألفــرن الماضي كان جمهور الفـــعبــادة: في منتصف الق
ة إال ــد بأي لغــال كلهم مستنيرين ال يصدر كتاب جديــالم وأعمــإدارات ورجال إع

و أغنياء الحرب وبلطجية وشبيحة ــّن هــوم فجمهور الفــوه، أما اليــرأوه أو ترجمــق
ــن دين مــرمان وكذلك وافــذهب األسود يعيشون الكبت والحــي دول الــومغتربين ف

ة شعائر أديانهم بالتمام ــلطبقات الرثة المزدوجين بنفوسهم، فهم حريصون على تأديا
والكمال، يستعبدون نساءهم باسم الطقوس فيفرضون عليهن الحجاب ومالزمة البيت 

الءم مع مستوياتهم ـي تتــل الصاخبة التــارة، ثم ينطلقون لحياة الليــادة السيــوعدم قي
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ن بضاعته، ولهذا انحدر ــون جمهورهم مــّن يعطــشتغلون بالفالعقلية والنفسية، والم
واء وعرض مفاتن الجسد أو الطرائف البذيئة أو الكالم الفاقع ــالمستوى وأصبح اإلغ

و سيد الموقف.ــه  

اق واالستعداد لإلنفاق هو الذي يفرض شروطه ـن يملك القدرة على اإلنفــم ناصــر:
ى ـد الطلب علــرض والطلب، لم يعــون العــانه قانه، ــويحدد المستوى المرغوب في

 ّن المسرحي الذي يحاكي المسرح العالمي، أصبح الطلب هرجٌ ــالطرب األصيل والف
واري والعوالم وأسواق النخاسة ولكن ــزمار، لقد عدنا الى عهد الجــوم ودفٌّ  ومرجٌ 

 بأسلوب يتالءم مع عصر البترودوالر.

زة نوعية، أعداد خريجي ـود الى قفــراكم الكمي حتماً سيقــالتن بأن ــأنا أؤمحســام: 
المستويات األكاديمية تراجعت،  ه باألمس، صحيح أنّ ـالجامعات أضعاف ما كان علي

وسع عامودي، نحن على أبواب تغيير ــولد منه تــّد أن يــي ال بــوسع األفقــولكن الت
ئي بإطراد، فديواني األخير هذه طبعته اوشيك، أنا شخصياً على األقل تزداد نسبة قرّ 

 الخامسة وقد نفذت، والدواوين السابقة طبعت أيضاَ عدة مرات.

ّق في ـــو النساء الى تملك أجسادهّن والحــي أكثر قصائدك تدعـجوسلين: هذا ألنك ف
ة التي ال ل، وبناء الشخصية المستقلة الحرّ ــوذ الرجــوهبها لمن شئَن والتمرد على نف

ألحد بإلغاء عقلها أو التطاول على قرارها الحّر المستقل. سمحي  

ر المرأة العربية من السجن الذي اعتقلت ـعبــادة: حسام بطل من أبطال معركة تحري
وة ـاذبيته التي تثير شهــن أعضاء جسدها له جــورة، كل عضو مــه بحجة أنها عــفي

ي ـة دائماً الى ولــر، وهي بحاجراقبة والحجــتبقى تحت المل، ولذلك يجب أن ــالرج
ة مريدة تملك شخصيتها المستقلة، تمارس الحب بطهارة أمر، حسام صور المرأة حرّ 

ربى من هللا وال تسمح لنفسها بأن يكون جسدها رهينة أو دمية ـوكأن الحب صالة وق
كة وم على مبدأ الرغبة المشترــرأة والرجل تقــل العالقة بين المــأو سلعة، حسام جع

ن احترام متبادل وثقة متبادلة وقواسم مشتركة في التفكير والرؤى واألحالم ـالنابعة م
اق ـو من الكذب والنفــاهراً يخلــافاً طــواألذواق، وعندما يأتي الجنس يأتي جميالً شف
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اية مسبقة، ـي دائماً كنتيجة وليس كمقدمة وغــواالبتزاز واالستقواء واالغتصاب، يأت
داع؟ــو اإلبــهذا هبربكم أليس   

القة تحرك وتغيير مستمرين، ــاقة هي عــادة والطــالقة الجدلية بين المــالعسليمان: 
الحركة هي  ادة، وهذا يدل أنّ ـاقة فتغدو مــاقة، وتتكثف الطــادة فتغدو طــتتشفف الم

مسألة وهر هذا الوجود والتغيير قانون أساسي من قوانين الطبيعة، وتبقى المسألة ــج
 سرعة التغيير أو تباطؤه، أما في االجتماع واالقتصاد واألفكار فقد ثبت بالتجارب أنّ 

لمبدأ التغيير ألنه مبني على  وطواعيةً  ر قدرةً ــو األكثــار النظام الديموقراطي هــإط
ستيالد أفكار أفقها مفتوح . ترك األفكار ذات األفق المسدود وإدأ تداول السلطة وــمب

ائدها ـــلجت عقدي أــكل النظم السياسية والدينية الت اع أنّ ــاك شبه إجمــح هنلقد أصب
ارجها، أنها نظم ساهمت في ـووقفت عندها على أساس أنها هي الحقيقة وال حقيقة خ

ولتهم الى ــداع ألنها حــزعة اإلبــرياتهم وأماتت فيهم نــاس وحــول النــمصادرة عق
اهيم وتعلك نفس األفكار، بل تحولت األفكار عندهم ــالمف نفس رّ ــمخلوقات بلهاء تجت

ً ابيــخط اً رـوفك ةً ــرة صوتيــارات فأصبحت ظاهــرد شعــى مجـال رغيب ــيعتمد الت ا
 والترهيب، يخاطب المشاعر والغرائز وال عالقة له بالعقل ومنطق العقل.

اإلبداع فهي بالدرجة األولى ال شك أّن األنظمة الديكتاتورية عرقلت مسيرة صونيـا: 
فكانت  اءات الى مبدأ االستزالم للنظـــام،من مبدأ الكف تحولت االنتساب الى الجامعا

ن وال ــوظفين تابعيــن يصلحون كمــريجين المسخ الذيــن الخــة مــة مجموعــالنتيج
لسياسي ر اـنقلب الفكــدتها إالعقيدة السياسية وجم يصلحون كمبدعين، وعندما أدلجت

والهم وكأنها مقدسات فتجوفت ـادة األشخاص وعلك أقــي خالق الى عبــمن فكر جدل
 اللغة وغدت أشبه بثرثرة نساء األفران.

ة الدهياء كانت مع األنظمة الدينية ألن تلك األنظمة انطلقت من ـناصــر: ولكن الداهي
رأة في بيتها ــفغدت الم اهيم اإلجتماعية،ــجي والمفوور التكنولــمبدأ الفصل بين التط

ل ــوز لها أن تقابــورة ال يجــتستعمل أحدث مبتكرات العصر وبنفس الوقت تعتبر ع
ل ال يحق لها أن تخلع ـر شهواتهم، بـال أو تحاورهم أو تنكشف عليهم ألنها تثيــالرج

 ل ال يحق حتى لزوجها أن يراها عارية أو أنــارج البيت وال داخله، بــحجابها ال خ
اء ـدة الطعام. وحتى أوالدها يصبحون رقبــيشاركها الحمام أو حتى يجالسها على مائ
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وف ألنها تتعامل مع أوالدها كما يتعامل ـومة بالحذر والخــعليها فتختلط عاطفة األم
ود ـاس أّن كل حقائق الوجــرء مع أجهزة المخابرات، وفي هكذا أنظمة يعتبر النــالم

ى أي معرفة خارجية لتعينهم ـالمقدس، وأنهم لم يعودوا بحاجة الي كتابهم ــموجودة ف
نهم ــي القـــراءة واالطــالع واالستكشاف، إدون رغبتهم فــعلى اكتشاف الحقيقة فيفق

وم ــوم نفس المواعظ ويرندحون كل يــوم نفس الكالم ويسمعون كل يــيرددون كل ي
.نفس األناشيد  

داع نوع من الزندقة وخروج عن مبادئ العقل ـبر كل إبع يعتــي هكذا واقــعبــادة: ف
الجمعي، وبالتالي يعتبر المبدعون إما خوارج وإما كفرة وإما عمالء لحضارة غريبة 

ّ تحاول بشتى الطرق تدمير حضارتهم، فيهب ّ ون هبـ ل واحد للدفاع عن أفكارهم ـة رجـ
ن مقدسات.ــالعتيقة وكأنهم يدافعون ع  

ي أذهان الناس مادة إغواء ـل أن أصبح فــاراً بهجر مهنتي قبجوسلين: لقد اتخذت قر
دة الفتتاح معهد لتعليم الباليه وتدريب الراغبين على أحدث ـرخيص، ولقد أعددت الع

ّن ـــوراً كبيراً في فــي سأحدث تطنـن يعش سيرى كيف أنــو ومــنماذج رقص التانغ
ن ـوال بيــ األرداف وإسقاط األمزّ ــن جبين هذا الشرق لعنة هــل عــالرقص، وسأزي

داء.ــاألث  

اً أو أسبوعياً أو حتى في المناسبات ــارس يوميــواع الطقوس التي تمــسليمان: كل أن
اً على نقصان. أن تردد ـراوح مكانه، ومن ليس على زيادة فهو حتمــتجعل االنسان ي

ـري هذا وع لعمــأسبوم وكل ــركات كل يــارات ونفس الحــنفس الكلمات ونفس العب
ل االنسان الى ببغاء، ولعل خير من عبر عن ستعباد بقيود معنوية غير منظورة تحوّ إ

ن في أفالمه الصامتة. ولما كانت األديان قد حولت مفاهيمها ـتلك المأساة شارلي شابل
زه ــه وغرائــى التحكم بشهواتــايتها مساعدة االنسان علــي كانت غــوهرية والتــالج

ه كائناً إجتماعياً عالمياً يرى سعادته في عيون اآلخرين ويترابط ــلعدوانية لتجعل منا
اهيم السامية الى ــولت هذه المفــد حــات السلسلة، لما كانت قــرابط حلقــمعهم كما تت

د عن ذلك جمود في المشاعر واألفكار، ــرر نفسها تولــوس روتينية وعادات تكــطق
أصبح األمر نوعاً من عبادة األصنام، تعلك األفواه الكلمات دون ن ــومع مرور الزم

ق على ـة، وما يطبــون وال رائحــدو الكلمات ال طعم لها وال لــل معها فتغــأن تتفاع
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د الذي يغتصب الحكم فيصفي أعداءه في ــزب الواحــق على مبادئ الحــاألديان يطب
د الى شعارات مجوفة ــار القائــول أفكــيحري عقيدته لــود ليصفي مفكــالعقيدة ثم يع
اكم أو ــرد الحــن الفــرد، وتحصر الحقيقة بالكتب التي تصدر عــادة الفــويكرس عب

ود ــامعات والتالمذة والجنــذة المدارس والجــي يتلقفها أساتــبالخطابات الموسمية الت
اللغة ويموت اإلبداع. والعمال وتصبح علكة في الفم وقيداً في اليد وهكذا تتخشب  

رض نفسه في طقوس جامدة هو نوع من أنواع االستبداد الذي ــصونيـا: كل شيء يف
درة على اإلبداع، ـزن والمتوازن والقـدرة على التفكير المتــي إضعاف القــاهم فــيس

واعد قوانين الطبيعة، فكل الموجودات والمخلوقات غير ـن قــاإلتباع قاعدة أساسية م
البشر  وانين جبرية، ولهذا يمكن أن نقول أنّ ـموجودات ومخلوقات تسيرها قاقلة ــالع

اع أي إتباع رؤساءهم وحكامهم وطقوسهم وعاداتهم أقرب ـالذين يسلكون مسلك اإلتب
 الى الطبيعة الجامدة أو الطبيعة الحيوانية منهم الى الطبيعة االنسانية.

سمه العقل، وظيفة الذاكرة أن تحفظ ء إـرة وهناك شيسمه الذاكحســام: هناك شيء إ
د الشعوب التي يحكمها ــوالت أو صور أو انطباعات. عنــالمعلومات سواء كانت مق

اس كفاءة المتعلم بكمية ما خزنته ذاكرته ــرة وتقــوقف التعليم على الذاكــاالستبداد يت
يين فهم يتبعون ما اس إتباعـو مستعد إلعادته عند الطلب، ولهذا كان أولئك النــوما ه

حفظوه وخزنوه في ذاكراتهم. أما وظيفة العقل فهي أخذ تلك المحفوظات من الذاكرة 
دة فيها من القديم بعض ـان جديــة ثم تركيب معــاصر أوليــوتفكيكها وتحليلها الى عن

 عناصره التي تخدم تجسيد الرؤيا الجديدة في ذهن المبدع. 

في  ائدها، غدا القائد وحده الذي يملك الحقّ ــأدلجت عق ي األنظمة االستبدادية التيــف
رف ــدهم بالحــوله قائــرددوا ما يقــاقين أن يــن جديد وعلى البــالتحليل والتركيب م

واتهم على قدر تقيدهم بحرفية النصوص، وعلى ون حظــركات، وتكــوالكلمات والح
اع تصبح ــي هكذا أوضــائف، فــراتبية الوظــز وتبنى تــذا األساس توزع المراكــه

 المحافظة على مركزية الحكم ومنهجيته هي األساس وما عدا ذلك مجرد وسائل.

ة إحصاءات ــدر األنظمـدأ األكاذيب والخزعبالت فتصــناصــر: وعند هذه النقطة تب
القومي وتوزيع اإلعانات اع نسبة الدخل ـرتفــادة اإلنتاج وتعميم الخدمات وإن زيــع
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درسية ـــح المــوقه المنــاني وفــاقات، فالتعليم مجــي بطــال والفالحين فــى العمــعل
امعية، والطبابة مجانية والنقل العام متيسر للجميع والحدائق العامة منتشرة في ــوالج

ها تعيش على حافة الفقر والتعليم ــاهير ممسوكة بعنقــة فالجمــا الحقيقــكل مكان. أم
اكم والمرجعية الدينية، وما يقال أو يكتب هو ـريس لقدسية الحــل تكــألقنصفه على ا

ى به المرجع الديني، منشورات كثيرة جعجعة وال ـاله الحاكم وأفتــمجرد ترديد لما ق
 األجساد تنفتح على آخـر إبداعات التكنولوجيا اعــي حصيلة اإلتبــأرى طحناً. هذه ه

ديولوجيات ــوالت الخشبية، واإليــعم المقـة تطـالسلفيار ــي متحف األفكــول فــوالعق
ق.ــالمسدودة األف  

دأ التغيير ـى مبــز علــمة ديموقراطية ترتكــداع يتطلب أنظــك أّن اإلبــعبــادة: ال ش
داول السلطة بين القوى المتنافسة على التطوير وخدمة الخير العام، ـالمستمر نتيجة ت

ة حتى تتالشى، ويصاب المجتمع بالجمود فيتراجع االنتاج حيث ال تنافس تهدأ الحرك
افي.ــر والتصحر الثقــاه البطالة والفقــر المجتمع باتجــويندح  

افسة البناءة التي تثمر التطور في االنتاج المادي والفكري يجب ــجوسلين: ولكن المن
اد ـى الفســعل افسةــا للمجتمع، وإال أصبحت منــة المصلحة العليــأن تقف تحت مظل

راء واالستئثار بالمغانم كما نجد لذلك نماذج في دول العالم الثالث ونحن منها ــواالهت
 والحمد`.

ي دول العالم الثالث وخصوصاً في منطقتنا الشرق أوسطية ال ـسليمان: المشكلة أنه ف
بمفهومها احية القانونية. فالدولة ــن النــدولة مــن السلطة والــد تمييز واضح بيــيوج
ير دينية تحترم جميع األديان وتتعامل معها بالتساوي ي دولة غــانوني الحديث هــالق

دولة في مفهومها القانوني الديموقراطي دولة ــاز، وكذلك الــنحيــرقة أو إدون أي تف
عتيق نصر ر عرقية تتعامل مع جميع األعراق بالتساوي، ونحن في هذا الشرق الـغي

ة بيت ـرقية أو حتى قبلية أو حتى تحت مظلــة دينية أو عــأن نضع الدولة تحت مظل
ارين الى األبد. في ــاماً مختــداسة ونسلسل نسله حكــواحد نضع على رأسه إكليل الق

ام ــر العــة الخيــافسين على خدمــداول السلطة بين متنــون تــع كيف تطلبــهكذا واق
ركة دينامية تنبثق من داخل ــابع عن حــطلبون التغيير النــامة، كيف تلعوالمصلحة ا

 كيان المجتمع، وأخيراً كيف تطلبون اإلبداع.
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ع من حركة ــأتي بدفــدنا فهي تــو حصلت بعض مالمح التغيير عنــصونيــا: حتى ل
تغيير رضاً وليس حركة دينامية من داخله، وهكذا ــرض على المجتمع فــخارجية تف

ة ـي أي لحظة للتوقف ساعــرض فــو معــوهر وهــي القشور دون الجــيكون فقط ف
 يتوقف الدفع الخارجي.

ا وكأنها منا قاب ـي ركابهــن الديموقراطية التي يسير التغيير فــناصــر: تتحدثون ع
لبناء ودها، لبناء هرم الديموقراطية بدأنا اـى، كأننا خبرناها وعجمنا عــقوسين أو أدن

دة على سطح ـه قاعــوناً تحت األرض تليــاك أساساً مدفــهن رم ونسينا أنّ ــبرأس اله
ً رم مدماكــو الهــاألرض، ثم يعل ذي هو اختيار ر مدماك حتى نصل الى الرأس الــإث ا

ل. نحن لم نتذوق من ـرأة والرجــه المــّر تتساوى فيــنتخابي حممثلي الشعب بنظام إ
اع السياسي ـإال نظامها االنتخابي الذي مارسناه مغشوشاً يتناهشه اإلقطالديموقراطية 
ه. الديموقراطية ـة لها بالشعب وتمثيلــالي ويتوزعونه حصصاً ال عالقــوالديني والم
ي مناخ حضاري تربوي يبدأ في البيت بطريقة تعامل أفراد األسرة مع ـأيها السادة ه
ا ــا وإدارتهــاهج تدريسها ومسلكيات أساتذتهــي المدرسة وأنظمتها ومنــبعضهم ثم ف

ل، نحن ال نملك من هذا شيئاً فاألسرة عندنا ال ـامعة ثم بسوق العمــوتالميذها ثم بالج
رأة واألوالد ضمن ممتلكات هذا السيد، ــو السيد والمــل فيها هــكولنيالية الرجزالت 

الحاكم العسكري على كرسي والمدرسة عندنا أستاذ يتصرف في صفه كما يتصرف 
م يحشو ـام، والمعلــى االستفهــاش وال حتــوار وال النقــللطالب الح قّ ــسلطته، ال يح

حفظه  التلميذ على مدى ذاكرته بالمعلومات غير المعللة التي ال يربطها رابط، ويقيّـم
ستنتاج، أو إ ـرل أو تفسيــأي تحليــه بــه، وال يسمح لــدم حفظــلهذه المعلومات أو ع

ن االستفادة من أي مرجع ـه ويمنع الطالب مــور لمادتــستاذ يطبع كــامعة كل أوالج
آخر، وكتابه يبقى هو ذاته لعشرات السنوات، واالستاذ يعلك نفس العبارات لعشرات 

ذا نشرت وراه إزنون، وأطروحات الدكتــن يحــاث وال مــز أبحــالسنوات، وال مراك
ية في أغلبها، فأزالم النظام يلفقون أطروحاتهم في الداخل والخارج ار سخرـكانت مث

أوا كراسي األستذة، أما سوق العمل حيث الدولة ون مسبحين بمجد حكامهم ليتبوـويأت
ث وال حرج وهكذا ينهار االنتاج المادي وتتصحر العقول ل األكبر حدِّ ــالعم هي ربّ 

لعقل واالستزالم هو العبقرية الخالقة.و اــو الذكاء والدهاء هــويصبح التذاكي ه  
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 حســام: 

انهاـــدت تبيــــفققد ا أمـّــةً ـــي   

انهاـــــا عميــــلت دليلهــــإذ جع   

 

وقعون إبداعاً من شعوب تعيش يومياً عقدة الشعور بالذنب وهي تستغفر ليل ــكيف تت
وب تضع نفسها بشكل ــشعو، ــا هــم ترتكبه وال تعرف مــى ذنب لــلتسامح عل رنها

متواصل في قفص االتهام وتصدر األحكام المتواصلة على نفسها بأنها مذنبة تستحق 
ع هللا ليس متيسراً تصبح ــواصل مــالت ا أنّ ــى. وبمــوبات إال إذا هللا عفــأقصى العق

ال ى من يمثل هللا، وكلكم تعرفون من يمثل هللا على االرض رجـإال إذا عفادلة ــالمع
اس بتنمية إحساسهم بعقد ــزاز النــاف الدينية وابتــوت متمرسين باستغالل األوقــكهن
ه في النهل من ملذات ـاقضتين، رغبتــالي يعيش االنسان رغبتين متنــوبهم، وبالتــذن

ة والجشع، ورغبته في أنه مذنب خاطئ يتوسل ـالدنيا المادية بأقصى درجات الشراه
تباع الطقوس والفرائض، والتملق واالنكسار وإالمراجع لكي تغفر له خطاياه بالدعاء 

ة في اللذة من جهة واعتقادها ــاطفتين المتناقضتين، الرغبــاتين العــي هــواالنسان ف
عليها بإتباع الفرائض ة واإلستئثار بالحصول ــرى، وتمني الجنــن جهة أخــحراماً م

ن جهة والخوف الدائم من غضب السماء من جهة أخرى كل ذلك يميت ـوالطقوس م
داع التي ال تنتعش إال بمناخات الصداقة والحب والبوح بمكنونات المشاعر ـبذرة اإلب

ي الباطن في ــى سطح النفس وفــاهر علــي الظــرين فــاورة اآلخــواألحاسيس ومح
ده ويرغب فيه ويشتاقه بحرية ة ممارسة االنسان ما يؤمن به ويعتقـريأعماقها وفي ح

وف.ــواربة أو خــل أو مــدون خج تامة  

ة هللا على هذا الوجود، يترتب على ـولة أّن االنسان خليفــن مقــإذا انطلقنا م سليمان:
ه الكون نسانيته، وواجباته تجاــاه نفسه هو تحقيق إى واجبات االنسان تجــذلك أّن أول

و اكتشاف قوانين الطبيعة وتسخيرها لما فيه تطوره وارتقاءه.ــه  
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رأسمالية ـــه الــع إستهالكي تحكمــي مجتمــناصــر: وكيف يحقق االنسان إنسانيته ف
و كان ذلك على حساب تدمير االنسان ــح حتى ولــوحشة التي ال هّم لها إال الربــالمت

ر الطبيعة.ــوتدمي  

اع ــده إلشبــالب جهــه يصرف غــالما أنــوكيف يحقق االنسان إنسانيته طجوسلين: 
 شهواته ورغباته الجسدية متجاهالً روحه وعقله وحتى عاطفته.

وت مسلط فوق عنقه وهو ال ــالما سيف المــعبــادة: وكيف يحقق االنسان إنسانيته ط
ل دقائق.ــاً ساعات بــه حيــيستطيع ضمان بقائ  

اد الى قانون الفضيلة الذي ـن الصعب أن يحقق االنسان إنسانيته إال إذا عــصونيـا: م
راط والتفريط، ــي وسط بين رذيلتين اإلفــول أّن الفضيلة هــوصفه أرسطو والذي يق

وأعطى مثالً على الكرم والشجاعة، فقال أّن الكرم هو فضيلة ألنه وسط بين رذيلتين 
ي وسط بين رذيلتين الجبن والتهور.البخل والتبذير، وكذلك الشجاعة ه  

دالة الذي هو التوازن بين القوى المتنافرة لما فيه ــون العــى قانــدنا الــسليمان: لو ع
الخير العام، لكان ذلك أفضل ولكان ذلك هو اإلبداع بعينه، فاالنسان الذي يوازن بين 

، والمنهج الذي يحقق ذلك ل هو االنسان العادلــواه الثالثة الغريزة والعاطفة والعقــق
ر أفالطون سيد المبدعين في ــو المنهج الواعي، وفي هذا النطاق أنا شخصياً أعتبــه

 التاريخ الذي نعرفه.

 جوسلين: وهل نسيت األديان وما قدمته في هذا المجال.

 عبــادة: وهل نسيت العلوم والفنون واآلداب وأخيراً منجزات التكنولوجيا.

وائق التي تعرقل ـاضل االنسان بأقصى جهده إلزالة العــو أن ينــداع هــصونيـا: اإلب
وائق هي تصوره بأن السعادة تقتصر ــى هذه العــمسيرة سعيه لتحقيق إنسانيته، وأول

الس، وفي هذا المجال ـى الملذات الجسدية وذروتها التملك والتسلط وتصدر المجــعل
صحيح، إذا ما استطعنا أن نبني ثقافة ومناهج ي التوازن هو الحل الـما قاله سليمان ف

 تربوية عمالنية تساعد على تجسيد فكرة التوازن.
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ى المبدعين ـاعية، يجب علــى صعيد البنية االجتمــوائق علــاك أيضاً عــسليمان: هن
اليد التي تحد من حرية التفكير والتعبير، وتجعل االنسان ــالتصدي لها كالعادات والتق

ل الجمعي ولفكرة القطيع.ــداً للعقــالفرد عب  

من تطور االنسان ورقيه وقدرته  ن فكرة القدر عائق يحدّ ــوجد أخطر مـحســام: ال ي
ان أّن االنسان عبد ــداع، ونحن في هذا الشرق العتيق نتلذذ بااليمــى الخلق واإلبــعل

ود للقدر وليس لجهده، ــوياً فالفضل يعــاً أو معنــماديو إذا نجح ــدر، فهــللقضاء والق
در، لقد تلذذ الشرقيون بتصنيف أنفسهم كعبيد ـع فريسة القــه وقــوكذلك إذا فشل فألن

ن أي تقصير أو مسؤولية، ــرأوا أنفسهم مــان فضيلة، فبــدر، واعتبروا هذا االيمــللق
ار تعزف عليها أصابع القدر اللحن الذي تشاء.ــر من أوتــألنهم ليسوا أكث  

ون أديانهم بأنها تحتقر الحياة الدنيا وتجعلها مجرد ـسليمان: ال أدري لماذا فهم الشرقي
زائلة سميت دنيا ألنها دي فهي فانية ـرها أي اهتمام جــور ال تستحق أن نعيــدار عب

ة، وأصحاب النفوس الشريفة يجب أن يترفعوا عن كل ما يمت اليها بصلة، هذا ــدنيئ
عد الحكام المستبدين على مزيد من االستبداد، فالشرفاء ال يهمهم اطئ ساــالمعتقد الخ

 من أمر الدنيا شيء.

رعة من ملذات، ويمكن استعبادهم ــز وجــن خبــواألوفياء يمكن إرضاءهم بكسرة م
ن االنسان المهم. ثم أتت المرجعيات الدينية فجعلت مــر أحــبدغدغة شهواتهم وتخدي

ان للمرجعيات ــوبة واالرتهــى يثبت العكس بالتــاً حتــلفن الخطيئة، فهو مذنب ســبإ
 ة أو طموح في التغيير، فطاعة أوليوخ لألوامر وحرمان النفس من أي رغبوالرض
عتراض على إرادة هللا، فا` هللا، واالعتراض على االستبداد إ زء من طاعةـاألمر ج

وحاجاتهم وأحوالهم منهم، ولقد  ادهـو أعلم بعبــاس إال ما يستحقونه، وهــال يعطي الن
زل عليهم كتباً مقدسة فلم يعودوا بحاحة الى إجهاد أفكارهم للوصول الى الحقائق، ــأن

 فالحقائق أمامهم في كتب مبينة تكفيهم جميع مهماتهم.

رجعيات الدينية في حقلي التحليل والتحريم، فالموسيقى حرام ـجوسلين: لقد تفننت الم
ى المواعظ والتراتيل المقدسة، ــاء باالستماع الــالشهوات ويجب االكتفدغ ــألنها تدغ

ريم فجعلوا االستماع الى أصوات الحساسين والبالبل من ـي التحــى أنهم تفننوا فــحت
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ام، وكذلك ـاكاة األصنــن ضروب محــرب مــرام ألنه ضــالمحرمات، والتصوير ح
ر تهييج أشواقهم للحب ــل عبــن للناس بالرذائاويــن الغــا الشعراء فهم مــالنحت. أم

وتحويل هللا الى مجرد  ادقة يريدون إعادة كل شيء الى العقلـرام، والفالسفة زنــالح
وا كل أبواب االبداع.ــد أغلقــختصار لقمتفرج، با  

داع عمالً فردياً متوحداً مع ذات ــذار أن تتصوروا اإلبــال حــي هذا المجــسليمان: ف
اعي والمبدعون فريق أكثر منهم ـل جمــى عمــداع بالدرجة األولــبه فقط، فاالبصاح

ا علينا أن نسأل أين مراكز األبحاث في جامعاتنا ومؤسساتنا الصناعية، ــراد، وهنــأف
ب وتنشر امع العلمية واللغوية واألدبية التي تترجم وتعرّ ــن المجــن المختبرات أيــأي

رعى المبدعين ليكتفوا شّر الكدح من أجل لقمة ـادي الخفية التي تــق، أين األيوّ ــوتس
 العيش كي ينصرفوا بتركيز الى مشاريعهم اإلبداعية.

داث التي نحييها ــن األحــي مناسباتنا الدينية يظــود أجنبي فــحســام: إذا صادف وج
حصلت  ا يشاهده صوراً وأحداثـول له أّن مــحصلت األسبوع المنصرم، وعندما نق

ه الدهشة بل الرجفة، نحن نعيش في الماضي ألننا نخاف من مواجهة ذقبل قرون تأخ
ونحن لسنا أكثر من أقزام  اب عمالقة الماضيـالحاضر والتخطيط للمستقبل، نلبس ثي

لك ــد والفروسية والحب وال نمـان المجــار الماضي ألحــاضر، نعزف على أوتــالح
ار نتلوى على ضجيجهما، نكتب العبارات التي ال يربط ي حاضرنا إال طبالً ومزمــف

د السرياليين والوجوديين ونستلهم نظريات فرويد ـا نقلــط وندعي أننــراب ابين كلماته
ار الحاضر ـأخذ بعض أفكــق فنــى التلفيــوم علــراً يقــر، مصيبتنا أننا نملك فكــوأدل

اته، صدقوني إذا قلت لكم أنه يستحيل اضي ومعتقدـوالت المــومنجزاته ليبرر بها مق
لع األوثان واألصنام من ـداع إعصار يقتــوفيق والتلفيق، اإلبــواء التــداع في أجــاإلب
ذورها، اإلبداع يدمر عبادة الحرف وعبادة األشخاص وال يفتش لها عن مبررات، ـج

الصوف، إنه حركة والب الجاهزة وعلك ـادات والتقاليد والقــى العــورة علــاإلبداع ث
ل إنه اإلرادة االنسانية التي ـل وليس ردة فعــه فعــل الذات، إنــن داخــدينامية تنبع م

ر والجهل والتبعية انتقل فينتقل.ــول لجبل الفقــتق  

ي تقول لجبل الفقر والجهل والتبعية انتقل ــو االرادة االنسانية التــداع هــالجميع: اإلب
 فينتقل.
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