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لمصرؤ!11الي!ردبط!لواكعف!اليف!انلدتنآط

مع!ءفيقسيحث:وعلىالثقاقةورارةالىضولت9691عامفي

ليرةممواحءشرلمعرلنئسىللففدلىملمااللوزر!ةال!سيدمستهوئيممىللممجلممىللمهبمنحةذل0ء0سج

الثقافةورارةءماهمتكصا،الامكانقدرعلىوتجهيزهالمسرحلاروادصجىالدينهـحصي"الاداب))را!لمن

لىاجيحتايزال!أذل!كلمعاكنه-الفروريةال!ءيئالاوائلبشراء(ههـ9!

ومور!واطفاءويهو-4اضاءةتجهيزات?وسقة"ارضهفيعازلةطيقة...لا(طفا!ناتصيء

ربرائي.

...،بأطفالناأل!نمار--قىو!ءائلذهايةلاماألىنكل.،عفانالافضلمن

يكونيكادلجاحالجح،المتواضعادالاعيهداالمسزحاروأدبعد

.المثالفليلسةكانتوانطيبةررةباالىيعودذللكوسب.اور!وريامنأهـدا،اًللتالي"ا،ص-،ألعلىويل!يها"بعاتهءنيتخلىجيلكلدامء،

المسرخادارةنظمت:اكفافةوزارةمعنتت!اشالتربيةوزارةانذلكاىمنبدلابئ!،مةاللقائالوؤائعبيضاتمنسيمداييدعه4لابيقين

ادواداةدائيةالابالمدأرسلاداراًتورتبت،للطلابصباحيتينحفلبن*تى،الاشنراكبةوواللحر.رقىالوحدةفيالامةآ!الالمستهبلفيتتحقق

مدرسة*كلانكمااللىوامعلىطيمئاالمسرحيظلبحيث،مدرسةلكل.نوعأجممامنوحدةلايئاللح!لم!ايتنازلاتفيجبلىأييساهميمولو

..2!.........لا1..000ولايعدنامننجدللملانناالانمنداطفاينانعدانالافضلمن

ولمعصينالكواسيكر!"فاللللاط!الج!عل%أ.بهاحدثقا!4طالاتنازاللوم!ارا""هرم!نبص،ءبحبقةالاخطارلمجاب!"بأنفسنايةالهنا-باعرانحن-اجدنا

"أخذتاذاجدازهيدالمبلغبئنالعلممع-ادفعاي!ةطهورونلااذينا..الاولىبا!رجةانفسناومن:جانبل3

...1101ؤ..0.0001و"جلة"اعرانسأءسرح"عناللحدبتالىمة!ما9يدماوهذا
مجهبها!صردلعأمبمالأحدهوءرهالمسرحىيرالطعلاناعتبارلا

الاظقللنف-لباصماتتأمينكانوان-دورهافيصذلىستهمرافقةعلىفىلحديثايستحقاىالل!يرنينالوحهبالشبلئيناباع!ارهما"اساءة"

..!001.ا00.00.:ا.!،بة.يف!زالماالنظريلتطيم1دامما-لاطفالنانقدمةعماالبحثءعدد
هـ4نمهورارها!*صرتلوحبدود،المدارساداراتعلىحالي

ث!قضواحيفيالمدأرل!وانخاء.4،الفا/"لهذهكبيبرينب!المعصيناطفاتمستقبل،ءصدعن،لمننكميعبغيثالتربويةأشامؤسى،اعلى

يجعلماوهذا.نفسهاالع،صمةمدار!ى"نعددااكثرالمتعددةوأطرافها!نتىءزصلحلاثهاراتيثملونشبانامنهمونخلق

ؤسفذا.الواحدالمسرجمنبدلامسرحينيستوعبانعلىقادرةدمشق***

شدةادركناالعاص!مةفيالا!:الىمناكبرالمحافظاتفيالاقبمالانءلممناعامتأسهء(رفقد.زرطالعرهصرحتأس*سىعلىاءوامثسةمضت

كلوفيءحاؤطةكلفيللعرإفىءسرح"النتمعار"حقيقالىابهحاجةءوسلاو-ايوانويبدو.ادوءول!لاف!الحصراءمن؟للازقىباشراف.691

الق!هـاءأن!حلالهامسجسنو،بئجولاتالمصرحنظموقد."!ضاءدوجوالمخرج-التلاثةهؤلاءاحدأناذ،لسورياا!نصحاخلصتقد

البهاحاتفيالطلابحضرهااللطقال"واء!يحفلاتوعرضبأكملهمنافبئاصدكلان-اللعرالستخر!كفنفيخبيرا"يضاوهو،؟وكولليا

كلقورهاالمياطاهرةإيرؤكدعاوهذا.السطوحعلىمنوالر!ون.ىفىا-ق!بماللذيالعراذمىمسرحمهرجانفيالء،لممفيالمخرجينابرز

ء!ىوقدرنهرخهتهالىرافطمسرحانمن،للموضوعالمكرسةتباد03!691عامزءرب

الريفاعماقاعمقالىيتغلغلانيمكنفبهالدعابةوروحاتنقلخلالهاخرجواواحد-امعسوىاليوغوورللافاللخبراءيعملإم

المتولمجبةعوارولهـنءمة،زاعاملاي!جعلهمما،االموضوعاتاخطريعاللجوءامبعد-وافن!حر!نالثي!ابووالديكورالدمىاء!ادمعمسرحياتسبع

المتحدةالعربيةالجم!ريةتست!خدهيذلك،اًلم!نخلفةالدولفيوخاصةبخبرة)!محاجةلاانانذاكالمص-ؤوروروقرر،الانفصهالحصل.691

وفاك.المئايةاشداًلاشتراكية1)دولبر4وته:ى،عالىوزطاقعلى..أزواحيثمنهؤلاءفعاداليوغوسلاف

علىىيعتمدلانهالمصريالهسرحمناخفمسرحناانهي،خاصةملاحظةيههثواانالاصدماء!ولاءإمستعلإعانبسلاءالخبرءهلانهبم

فضلاالاولىحركة.!ولةا!مه،الخهطانعرائسعلىولشىالمقفازعرائمم!برلهلانوقبل،ط:*مياسبرااسرحبايس!يرانبتطيعالذيالكادر

المسرحبضإهص-زاتةلمرناهاذا،ا&ءرورواكلافاضج!جزأتانفقاتقاةعناوالعراضصضامحةاوالعرائسيلمسسحالاخراجفيللتخصصنئهخصاي

مننسبيااسهلالءرائهـمىءسرحعلىالصلصريبانما3.وءهثليهالحادجمماقلميلاو"*إهـواأ)خبرأءو*ز"وااللذينالسن!ةضيهناللفانكما."ءريركها

الريففيتعم-04يجعل"ما،الاخرىالتثقيف-ارة-لميةأعانوجميع"-نالعرأذمط"سرحؤ!-رمالتةافةوزارةمجاهلفيث*توا،ءض،م

.اسرحباتابعضعلىالريفيينالممامينلتدريبوذلنوارداءامرا11رازسووسحفيللا*در/بارله.لواحدعداماخبران!ممنالاورمتفادة

فنيمسرحارخه!اللعرالس!سرحانكلهدللكالىاض!افاداءهداخبرات!وظفاناررسحيستطعزيم.اشهـرستةلمدةاكا!رةفي

ايةانالىأكلافهرخصويعود.4اليحاج!نناشدةلناتببنالعالمفيوقطعواصلاحهاالعرضاتناءاللديكوراتبتبديلانشغالهب-مببا!قد

بالمعخى،كا"-!لااستهلاكاتستهـلمكلاالعبىائسمسرحياتمنمسرحية..اللعملبهذايآوممنوجوداءدمغبهبارها

فالمسرحية،المتفرجبنعلىالمعروضلآالس!عبقيةفيهنسشالكاريمصرححالةهـ-نفكرةإخذانن!نلإءالصسيمعقىالمقممةهذهمن

موجودةاللدمىدامتماللعرضوجاهزةالمستودعفي!حفوظةتبقىالمتدربيناناةحمفضااذا،بنئ!ؤشنهللقائمينالمنيالمم!ممتوىش!العراف

ءحافظاتفيءرة.هاامكلمنب"ؤقطيرنة.جلاوهذا.وديلأوراتهاهابملابسهبأنا):صمع،"اللجدد"المخنصهينيركربونالذينهم"اقد"،ءا))

سنواتخمسىد"دداًتهالمسرحعاىذافهاهيعرضهايهكنوانما،اخرىعلىالجددولاالقدء،ءانصوراءيجريموبانه،ءملهـمتركواازف!ءاءءغطم

"ج!هور"منهمددلاتيونيكبرونالاطفالانباعسار،الاولعرضهامن!متخ!هطتدريباوثقافةاوموهبةمناور،سإي

هـنبسيط!ءبنتهلورأييؤديانلابايبامكانانكما.جديدع!ىنجننقلانشائهرب!-سنواتتسعالمسكينالمسرحهذاظل

والتلقين.التدريبيباشرانيسضطيعءفرالهيجدمنيجداندونالمخضلمفةالمدارسمسادح

هبىوهذه،ازمنههيوهذه،دمشق7فيالعرائسمسرحهوهذا.ومتواصل"تابتجديبشكلفيه!له

!1



اكثر.او!مبنعشرقبلعليهكانتاللذيم!مستواهافيهبوطمن،امكانبؤ"وا!غلال4ازمتوحلالمسرحتطويريمكنى!اما.اءكانياته

امتحاء4.علىالادباءيغبرلمالميدانهذاجدةانالامرفيالغربربللكنف-صالضقصان.المث*لمةعرضخلالمنواضحذلكالىفاللطريق

متفودا،اذتاجاالحفلهذافىاعطىاللذيتامرزكرر(اللقصاصعداقما!للتخصصوايمادهاوفيموهوبةبانتقا?ناصريعالجانيمكناللفنبمن

كير.الجد،داللطريقهذاديالمشىعلىيثابرثانيااسمالانجدنكاداننربيةوزارة"عد،لتعا،نللذللكاللازمالمنلغروصدانويم*ن.والاطلاع

نجحتلمحقداطفالىكننابصالادباءمننجعلانتستطعللماذاالمجلةان.والتلفزيوحالاذاعةهيئةومع

نبصةنذيررسومانبحيث،جديدا؟مديما"شهورينرسامينتقديمفي،تصالا!ؤالبرراكلبم!لىال!بئةت!ههاالنءوالالاانوار!وة

ارفع!ىبرالاطفالمتخصمةرسومهيبحرةممتازاوالىطمحيلنصماو!أك،!،ون:عاضوزاحيتمننظردةاعاالىبراجةوافيؤيونالاذاعة

هـ-ذافيلل!ماسابففلاموهبنينكشفتالمجلةانءنفضلا-ءستوىلهـص.وا!:ءحلث!مااعدادمن"؟رتون"له.،عةفرويروء!ايقدم

تأثبرانبل.ايخالديوطهالسبعاعكبماتضانالفنانانوهما،الحظلطى،كاممةبالراحصإلاتت!.فاللضلفزيرونإغمحهاا!"ك!العراشمسرحيات

هذافيالعام!نبهما!ش!يفوقبئكم!الثقاو!طالقطاع!كرالمجلةةءفيو!3اد.!العرافمسرحفييعملونافرادمقد?هاانمنلرغما

اللهسءحدالمسرحيالكاتبتحريرهارثيسلاحظكما-فهي،لمعاللقط--صاوروتناسقوالاخراجأ،وضوعحيثءنلشا"لملايكونا-نالبرناهج

،وال!صببر.إة19ة*ريةعادالهـملمراجعةالكت!اباضطرتقد-ونوس؟خريكممشوىوف-ى-احي،ناالحجمفيوالارنبال!لت،وى

ذللك.مجتمعنازكوينفياللطفو)قىفطاعاهميةكشفلانحاؤزاوكانتالاوراجفيالسرعةذللكشبانؤ!ه!اريبولا.الحواربحسباللم!قى

كل4مت،هه.د!ةتمتوضعددكلصثورالرتردالرسائل*ضاتانجوهخلالاصوأ""مء-وبالمسرحيخهكطفبنما،ات!لاعببناووادوسوء

ددةمدى.لكشفبحيثالذكاءمناسمتف!ىاداتمعفن!بةاوللغويةهفوةويمكن.فاضحاابرازاالعيوبهذهالتلؤيرونيبرز،والاضواءوالالوان

فىنجرمحدأيالىانالكشفانهابله.!-تهو!طالمتلقيالطفلبأنالحرائسىءسرح"طويرفيبساهمان-نسسباالغني-لل!نلؤبون

وايتلؤيونالاذاعةمنالضارةثيراتاللطنعرضهـمحيناطفالناحقلاعبىءدأدبا؟قيومانناللفهذافيخبيو/ناوخب!برانفهتهعلىيس!نخدم

مهدلنوشبدا.لكونانيجبمددةالمهال!واقصهذهان.حاقةواللصهـصيفبدانإونالءلفزعلىانكم،.رونالتلؤلمصاتقىالثقافةورارة

خلثقفيالمجلةنجحتلقد.تجاههمو"سؤوليتناأفكرياتضتمكيلناا!ذىاضسءبئانكأواللخلاص.النغامةوزادةفيالعرالسمسرحيات

!ور!طعربيجيلت!قالىيهدؤ!بانهتلخيصهيمكنمتبلورفكربم!خطيكررانيجب،المسرحانجاحعواءلمنفكانوالتربيةالمثقافةبين!

خلقان؟تاولانهاكما.،وإلدوربالتاريحوم!رفةعامي4نظرةدى.والتلفزيونالثقافةبينأشدبرصورة

وظروف!!ببيئته4وعررر!خلالىمنالنقديةاحاعه"اعادةا!فلعند

الصع-ةالضوط!هذهان.واللتماريخية،لى-بئوالسبالاجصماعيةوا!تع!نهاتفت!-ل،كال!ادة،وهنا،وكتابهاال!وص"مشكاةاخيرانبقى

لالهقمميىرإستشعرونوتحعل!مفيهاا!املينءلىتضغط!اللعريضهاتا*نفبالبرغم:ألعرائس!ررس!الحوجةالظروففيلهامحللاارء"

..ف،ن،)!-"ققايىدواشضماء"ؤبزواللتخصصالاطفالادبالىتفتقرءامة
لمها0ماتحفقه.لمكما.لقا!

.!يصبورويبن..مهم!!نرلوى....ىالمسرحلا!عاد4يدفهمماافلالاطف!النصوصلكا.بتدؤعانتقافةوزارة

سواعمتخلعبر،طاركلحاطاًنههيسورياافيالطفلممت!كلةانإء،ديةاالمسرحيةسرفنعؤتدؤعاننلففيبونهبمةاعا،العأدي

الابويةاسلطةاتمه.ودهمتخلمفشعبففي،المدرلىقىفيأمالبءتافيا)هنيالعهلحجمبصسو4لر-ةجونالاجراءب،ذايقوءونمنان،باللطبع

لانخفاض،ايم!تمنأفضللمستالمدرسصةنمانكوغالما،الحاهلة
.......اذأاذناغيرالح..والوقتوفلة،الكبصرةالمسرحيات"عبالمقارنة

ا)نتهاداتحهلمةمنفمعطمم:آ،هيمل،موضعفالابتدائيينلعلميناسويةء..

من5ءناا11اداعلىوء،هـ!خردجبممنخىاوا!أنويئأوالاءدادية!وصه،يجد،*-سحموض!عديواللطلبالعرضقوالينابسطحكمنا

البسيطة.لمع،وفهمممبكراستثمارالىيتطلم!نايذينحىصداعلىايى،التممم!يرةرفعوالتلفزبونالورارةءصلحةمناننجد

برضنمبةهـذاكلتجاوز!اىالطفلتساعدانالجلةمناطإينيااجيدةاا):صوصعاىهـ!مواضل،بالكمةاجتذابيمكنبحيتءمكن

آثارعلىاضورةاالىللدفعهتمهدا،4ل!اوالنقدوالحكمالف"مءلمكاتءللىي!ةمدالمسرحعملىكلدأننةباناللقولنافلفمن.المطلوبة

.*....الاهمبةحيثهـنالنع!ي!ضعمنوبأن،التوجيهالجبا"ثوقالنص

كرو!ا.ف!قطا"ىحود!ولعلىالكصلمم!صراًيعتمدجهاصر!مهالحليم.ألمما"لقىدمتحل!هةد-اجمأن.كن!بوااتسابايخ!ءلااخرىكفةفيكلهوالمسرحكفةفي

دونللاطفاليكنممونكميفإنجعل.ونالذينالكتاباخلاص"جاههايترناحخكي!فياج:"نهلو"-ؤولكلمنأ"مالافنيةاالاءمالىتقبيمبي!المحا

الك!نابقى.ان.!نهموالصالمممرحفيالمالحةبالحاجةفتمهو"عرفهثقا
اًنئافي.الاطفالوببنبب.،مصوارانشاءمرص(ةالىالانحضىيص"لواان

ولردم.هـووبثهكلكبارالىيتحدثوني،راللهـولنزالاكتاباتحا!زظروجهةمنشا"ل؟مييماء،دةالىبرحاج"البلدهـذاميواللفكر

يمنشم!حنىفشببئاشيئاإدو-زال*تابمشاركة،تمم!عانيجبالهـوةهذه.وفن!بداء،مبالمخذيتهانيخنا.صمنا)ىألثقافببةوالمو-م!ماتالمجض.ء

.ورسحالمت!خصصوالكاتبلفمجلةاننخصصاالكاتبالازضاجءنا*ضابانصراف!الىالا"ؤديلمحلا،سبب"المحالنظرةهذه(ول

نا-المترجمةالنصوصعلىوافتصلمرهوتنفيههالمسرحتجميدوبالضالي

!خإاالذينبؤ!دهـق.الانننقاءي!جيدمنوجد

ال!مه-5-!ا!ولىعاهـهاازهتا%ني"اسامة"محلةعلىلربةتنسح!بل،خاصة

العرارر!مسرحاوء،"-"اررسحعلىلمق!صرلااللكت،بادء"ان

دوننثحىصهالفخمس!ينلمطهعفهـي.فملا"ضيللهليسبرنجاح

تصدرالتي"اللجديد"مجلةفيويرشدرمعمودالشاءركتب،الصخارةرائهاءصدسالةخ!جنمناثمر!مياوتستلم!مرتجعات

بئتجركبالتياللقاءمحاولاتعن4ننحدثحيفافيالعربية11باللغةتمكتشهولو،اطفالاربعةمناكثرمن"قرأمباعةنس!خةكلبأنالعلممع

ماله:كلماوكان،المحتلةالارضفياللعبرينوالادباءالعربالادباءأيةرونالمبيع)تضاعفبهاخاصةهـلونةطبعةشراءمنالثقافةوزارة

ان!ا،اسبابللعدة،"العبريينالكنابمنظمة"شمرتلقدءدمبرس!ببالاطفالادبفيحادا.وقرا.زمانيفالمجلةذللكومع.ءبالغة

ء-نيتساءلالخارجفيالمعاماالرأي.ادبيأثمهـمارسةفيهاضيةإباسهورفياللخابعددولان،?دورهافبلألادبمناكوعهذاوجود

يرضجولونانهم.ادبائهوضعوعناسهرائلفيااللعربالمواطنيمنوضع،نت،ه:،ما)ضبماكأيرةااللثقافيقىالمؤسمى.،تاىاباكس!بةاجمالافلبن

الجبربة!الادامةواواء-راًلمنزلمحبمالاعتقإلوالاعتغلمليئر-بحرية-ةالثه،ف!البيحئةان!ا!-.يريدونهاالتيا"عاءلةتعاملهملاازهاولو

لاتصهـفالبلادفيالرسميهالكتابومنظمة،ويحتجونويصرخونلوضءوعاءن،لنقكرةوبهل.الاطفاللي،دباهضم(ء،تولاإقلليدتمتلكلا

نبالعبر-الرنابمنعددبادر،مدةوقبل.شيثاتعرفانتريدلااوتعانىلذاتبا"صرن!تكاوان،المصربرةدقاتبالسلمالكمتاباحتكاكمنهي
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الارهاننوان.الدمدائربفيالاسرائيليو-العربيةالعلافاتستبقىء../

.انالسمنعتعنبالظقهربيفغلظانيجصإلاعنهننحدثونالذياللعربي

المقاومة.يخلقالذي!وانسانمليونلحفوقوالتن!الاحتلالاشنصرار)شثرولمحمورالجالويةالاقامة

العبريينالق!ابورظمقممثايبينالاولىألاجتعاعهكاكانلقدإ**،

اللصرقحقشديهبفكو*قىمواجوذبعظيقالعرهبالكتابهنعجعوعةوبين

ادركالعبريالادثبلانبجمواهاعلالاعتقاد،ء!انبينساعدتوا!فالشماعراناسراظىف!العربيةالصرفنشرت

د-ت،جوهرهافياللقضبة5هذوان،العربيالاديبقضيةحقيقةالمنطقةقائدمنجديداامراتلقىدرويشىمحيود

أنه!ق.عئظعإحذوبرهإريقابيصإنيالىسفربتحىيحالمطاببق....ء...

".شعبفضيةي!رصهـور!ردحايالجنراقالهيلافيالشصاليه

المنزلى-والاعتقالنهاراحيفافيالجبريةالاقامةهليه

!لل!*لاس-ا--الساعةفيالشرطةمركزفىاوص!دأواثاتل:لملأ

ح!(طذسالنتلويهخو،إومكلظهـرلياصلىمنألرابعة"

تطييت!بوادر!اللميلهـطاعاتهـنز-طءساعةايةفي"زيارز4))
،*ث

،((العشرينألقونفيالف!"عنلمغرب6كتاباتحادمناظوةاولمنتبدأونصفشهورستةالاصرهذاومدة

:"...ء2))مجدةوص!دور،اللبياتيالوهابمحبدالكبرالنساعروز؟رةالمنز)كاالاعتقالامرانبالذكروالجدير.0791اذار

خلالاًلمغربفيالثقاقيةالاحياةحركتالتيالاحداثاهمكانتتلكورةمدوروكاتوا!زيثلىدرومحهودضداهـاق

..7!اسنةمنالاولىاًلئلانةالاشهر

دان!،محاضاتينظمان،قبل!منالك!اباحطرزهود!قد...الماخمطآذارأولفيات!ىقدأشهر

تقوؤالتي1،العاهيبنشاذالهفيمتدهإؤكانتقكنها،تكعراهسيات

الفكرمناكربلكن."كتاةإاتادهنناان":ينسونللظ-فىبط

الاظيبرالنهإفحتىينايراخرمناستمردعإاكطامشريناا!قرنفي.قلمضطهديناقعرلتالادعقءءج،حيفافيحواراجراءلىقلمهلانسمانتين

الاخبيتمركلف"الفكررار"انحهالى،قخرةي!يئبكانت،عارسمنالكاب!تعبايرةاحددقيكونكدواسكةاصلااءللحواروكانت

بالعددتضيقالمرةهذهاصبحتفد.دائمااللفراغتشكوكانتاللياحا!فةهسشديرةمائدةحولالموببالل!ابالابخماعالىا!بريين

هـرحواستهدفت،جيدااعدتالمناظرةانذللك.المثق!ىمنالكبير.البنلفي"الاديبببت"فيوالمسندويشئماتباللشراب

وأساتذق،حهإهنببكوارربمهئاركق،ثإفنقثعهاللحساسةاققضايامنكثبراورطثتانهاهوالكالتمنطه"مبادرةاحرزتهاإليلأاالمكاس!صمن

الروية.واضحيومثقفين،الجامعةررلمرمر!"ذلكوكان.اجمباللالىسفرلصاريحلناتصدران

لمعاصرة1التياراتلكلالمس!حمنبنوعتتعلقالمناظرةكانتوقدواحد.لليومايغيقداللص!كريال!حكمانفكتبالساخرينالكتاباحد

فإةئدوركذا.والايديولوجيات..وا،فحإمادواللفلسفةالادبفيباريستبهوكمالهمنبدوالنيلمقبيبتلقلى2العرلنقلكتالنوجاء

ضاقتك!راوجو!ورامتعفثاعمشر،خمسةجلساتمشرالمغربالفرصسةهذهالاحةعلىالكنابمنظمةفدرةوللعل.للاسرائيليين

مناقشماتإضاوأ،ا!فكرودار،العلوموكلية،الادابكليةبدرجاترسالةبكتابةقراراتخاذالىدفعتهاارتي/الاسباببينمنلناالناددة

عتنوععظاالمكروحقالموضوعاتكانتالجلساترذهوكإلال.خصبقالجبرهحسقالافامةاوامرعلىفيهاتحتجاللحكومقإرسسقالىاحتجاج

اللى(ببراهيغقللهلحبد-الفاسيعلاي)العربيقفهيالايريولوجيه.العرلإالكتابعوالمفبروضق

ععه!ه-محبوربنالمهديدظوي)الايديولوحركوالتيبراتالاسلامحوارمحنهااسفرالتيالوحيدةقلمهليقافيجذهرذللككان

اللخ.أوالرجميةالماركسية)و(والامميةالقومية)الى(الراضي!لىبع!ااسفقأاتساء1خمساصغرقوالمراحةالفسوة*ثديد

برر-وةا!ربالىالببهبا!عبدالوهابالعردكياللث،!روصلئمصفوو!امامنماداءتء-،بهنحلموالا،الانفاقا"كاني!عنن!حدثالا

فىجذتيالانهإاركروكئكانتوبينما.افقربقاالكتاباتحادمن.المهيقووالايديولوجيذالفكريكالخلافاتهنإيلة

قهب،هإامتقالمناظرقخبرفقعئيسععاللىفكءوالداروفافإوعراكش!لما!ا

اللبيهـاتىاللشساعر"احتكار))لايقعحتىاتصالاتولجركيتشحركالانهيصهيونجة،فاللبيتهافي،ا،صتماعمناليهودبم!اللجانبنوعيةان

الىيمي!ناالبياتيالاستاذتحركفقدوفعلا.وحدوواالرباطلمدينهالمطلقةاييوديةارفأ-6المسبحكهيةا!ن!اعحمتىؤمنو.مواربةبلا

ون!هدت.!مراكشالييضاءالدارالىيساراثم،وطنجةومضاسفاسا!رل!السكمانر!هـتعانكلللديهالامانع،ذلكوبعد.وو!نءلى

يبموكانالبياتيحغعوراناذ،بالمهرص،نشمميتهما!مكنالمدنهذهعنالمسقوليةانترىوهي.لحقوق1فيبالمسماواةا!ودلنيل!ض

كانتاللجهاتبعئحإفيالمعإليقفقلسلظلت،كبيراتحدياأحيانالهفإ-ياسققمحىتفحلااكهاهـبالاسرائيقيااعربياعالصراس*-مرأر

ان-لمطاتبل،اللفكريةالمظاهراتهذهالىالاستياءمنقليلدغيرتنظرالفلمصطينىالعر/!ا!شعبلحقوق.المتنكرةالصهبونية-الاسرائيل!ة

بمفتىاالبيانياجتماعضداللعرا!نيمنكثيراوضعتمراكشمدينةالصربتنكبرعلىتقعكلهااسؤولليةا.الافليميابتوسعالىوالمتطلعة

هيفكوأعكته،تمالاجتعايلان،اففبئكانتالنتيجقلكن،المدينواليهوهيقبااسيادكالادهرافرفشهـقوعلياليهودكيمأ"للفعببوقلح

هثاصة.هالة"السريق"اهث،ريرقرونالادبا*هؤلاءمنوالكفرون.فقسكتنبى2فذقققأ

"ست!قطب،(الفبن)002.مجلةج،ءتالحدثيئهذإئوهـ-ءالضص-صك!نوايكفالوافعللاهربالتمسليمالعر/!ماا،!/ب!وافعية

الرجصبة،ا!فكربوصا-بئضاقوااللذينالشبابالكتابمناًلكبيرالعدداسرائيلعلىترتفعيدبكلالمتلاحقه،وبتر.يداللفدطينبمشعبهرحقوق

وزعاللذيالعامبيانهاوكذا،صدولىهاخبومجرداحدتمجلةوهبما.باسمرائيلت"وبالاعةزازاحتلةاالمناطقفياقاو،كأاوب!هلبات

احي،ناوسافربأعإيانامفعق،مظتقفقفعثئرهور،المغرهئأنحاءكيفيلأباعكانه،نمؤ"ننقدعبة،هنجلأاغالهفي،العرشإاللك"كبنوعيذوكانت

.لأتىفهي،اننابإهإكهاا،وننعهدعإافيالمجلكأوضحتوقد.ابإرنبعفههابحقوقافالاعترمناللجانبان"أ(نطلقاذااففعبينعينالتعايمن

وأومحياءه"الرجعيالفكرولترفض،حياشاملأالذكاالتزييفلترفنح"فلسعبإنعلىمطاقفواحدةقوهيمقبسيادةالتهسكقنومن،البعش
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والممثلالمولفلدىألاولالماللوبهوافتهريجعنصريفونوقد.بالدبم!الارضان"لتؤكدتأتيوهي"صميمةارضيةايجارأجلمن"ثأتيوهي

والحين.اللحينبينالجدمنلمحاتتعدماندون،والمث!طهدأفقوذاتو"ستقبليةمهحررةالبىي!الانسانفوقهايقفالتي

واهاايجأبهاتها...التاريخفيظاهرةا)ثيليحقيويكونتقرداذاخ!راانهاثم،"الاننسانيةالاب!اعاتامملمفنؤحفاهممتسع

سلنها.لتراثليتخطىالمبدعان"تقورنقدياموقفاككلالتراثمنالودوف

...المحاولاتدائرةءنيوماتخرجلمالتيالمحاولاتمرتواسه."فيهيفرطولا

فيهويركئرويتقدميتطورالبلدلانيتطورانمنللمسرحلابدولكنمىجدياانعطفالشمهد،المغربعلى.791ءاميطلوبذلمك

لعالمية.اقىالمسرببالحضارةمباشرةوغيرصالهمباشرةايزدادالمثقفوزكوالالذين"أ!مود))و"الانغلاق"عنبعيدأ،واللفكريةالثقاميةحهطنه

ملضيه.كلطنعا

الحديتالفنياالمسرح.فرقمةواستطاعت.فرقتتي!هافرقولولد(!إ

،مجلدونمخلصونناضجوناءضاءاللهاقيكون،حاسمةمرحلةتكونان(ا!مفهبر)2...مجلمةارمن

بالاهـرهذاواليمس-خلالهاالمسرحويرتذوقيتذوقهاجمهورللهاويكون:التاليال!بيان.002مجلةاسرةاذأعت

الهين.فرباء.اننا،القديمةالاخرىالايامكلءناكثر،الليومذحس

...أخرىفرقارررانود!يتيضعونواحدبستفيالغرباءل3يلتقياناجل..02-(من)جلةتآتي

(2)عليهميفرضاحدلا.بانفس!ملونهلهيخنارونبلنفسهـمديكورهله

العات،!فليول!"المفتاح"ءسرحمةعنواءحا!الناسودمتحدث..ذوقهاللخارجمن

.......نمربتناآن.الرفضتعنيمادقررا،نفصاللاأعنيالغربةهذهلكن

اشياعنويتحدثون..ائجدلعايددلي(كاظم)النال!متيقرعنوخرىنمور.ةترفضانها.ايجابية

-...يعيشون،المغربفييعشمونكناسحياتنامالؤالذيالتز،يف-

هـلليرىالفرصهل"اتسسعتلوا(رءويرتمنى،ا)نتاجويتصل

بينيكونان"نفلابد-الاقلفي-صرءينالمهاًلعامينخلالماعرضيعيشونكناس،الثالتةالدنيافييعيض"ون،اللعربيالوطنفي

.الاعحا!ووستثراللذكر4صتحقءمااللكئيرذللك01.اللعال!في

....الوجودهذكلتصنعالتي،المنبادلةالمجاملات:ترفضانها

(3).لأالمتحكمالمزيف

تالحديسالفنيالىسحفرقة-شهدتقيه،-اشهدانليوتهب،والحاكميئوتكتلانهماالمنغلقاًلرجعيواللفكر،الرجع!يةالثقافة-

وو!صرفءرببةاحداهاواحدفصلذاتامسرحهـياتثلاثنقدمو!يلونهو،واءدبلونحيات"كليبفواانيحاولونالذين،بأور!ما

بمهارةيبراندلوعنايطا!يةوثانيتها"كالباصلرالذيالرجلؤصة)).لمالعياةوضدمتخلفت!قليديجامد

ست":عراقيىةعراقيلآوثافمتها،"اللبستوكة"وسم!يتنادرةاللفكرسميطرةلحتعملياوافعهو،هنا،الليومعالمناولان

."رراهمانيحس،اللغربةيحسمناكثيراالان،والتسل!والزيف،الرجعي

اممبر.عليهااللجمهورباقبالكان،كبرابالنجاحالفرحكانواذا(اللفين)مجلةاء،داراعتزاء-!لعننعلنلذللك.صوتهي!خنلقوناخرين

(4)جادعنلبحث3"داءصةوك!ظقبلر،دلرفضاشكالمننهائيكشكلليس

طعم!غائبؤءمة"واللحيرانالنخلقى))نفسهابلفرقةنتهدتثم.للرفضعمليشكل

مافاقالافبالمنفالتوقد(محمدقسموأخرجهامسرحها)فومان،العد!طالمجطبالرفضلاكرطفهي،اي!جابيةغربتناولان

رءجدهاجيدازعرفوهي-نفسهاالفرقةاناكنوأكبر.المنتظرتعلن.وللفكروللثقادة،للحياةمغايردمفهوماخرجيلهيلادقملنانها

خصصتعنهاأعانتاذفانها،قدرهحقذاكتقدرلم-لم،ورالجهلدىوتةلمن.الرجضا!ءكروعايةتثت!ظلواانمندكبر(اطفال)ميلاد

مددتانتليتلمولكنها،!11115/96ند!يوماعشر!بةشظ!"!ارضيةاجطدتريدفهي،بدءاظريقهاتعرفانها(الغربة)هذه

فيالهينبالامرهذاوش-عليهيوماوزادتالنتعهر!-اءتومددتاصالتهافيقحررة،!ناالانسانهذااعمافيانزومنهي.صميمة

التار!خ.اغربصياالانسارصدقراخل.لبحثهيواهـللك،ايمانهافيمتحررة

خلاوول!ورهاتناقصلمااكثراوش!ريناستمرتانهاولو.وصايةكلعنب!!ا،وأصالتهوصفائه

ف!ىت!نقلتانهاولو.مصاتهافيكرسيءكاناوقاعتهافيكرسيالانسانفوقهايقفاكبالارضان.اخيرااللضبةهذهوتعلن

.عجب،الهجاحمنلراتالمحافظاتلهلالابداعاتم!نوحفاهممتسعافقوذاتوممشقبل!بةمتحررةالبسيط

الانس(نية.
مممرحيةيؤلفلا"اجيرانوا1)ضخلة))!!يرةمجموعان.قولقد

اًن!-ا"قولانلاتستطيعوللدنن،وليكن.والمشاهداللفكلسولفنماسكةنظروج!عنمعبرة(...2)مجلةتكونانضرورياوييس

.ار-كازنقطخكلمناساهـاانت!جمعالم-رتهالكن،تيارعن،معينة

وان!التمثملافيفيخطثلم!ملمبىحطوق!صرونذبطمرتمجحذواكانتلممضمالمرهد"جمط!عراقيةلمالضفاءلو!قاللصوءنالاصا!قىءنحثوالب،ولمفازارفضهييةجوهر

...الخلاقةالتقدميةاًلانسانيةالتجاربكلىمع

فرقةفيفانها،الفنهذافيالآنيةالشمملاتاحدىبنيتذللكهع

وعجحبة..وا-هةخطواتهاوان،مشمكلةإليمستالحديثاللفنيالمسرحيوخزارال!ريا!طالمجلةاسرةعن

خصيروسلميمةوالزيدبمماوالرماحزينبترىانللككبولو.احيانا

هذهمثلقؤدىانالعراقحةالممتلة--خطعانو!لشنعربت،إهراقااى!اا
هـى،مموىارلعسكعلىلاسمكرت"وا!جيرارا!حلهفي"...

..والجراةاللدقةمنوعلى)هذأ!الميتوىاجتماعي!االلصعبةالادواراوعراؤباال!مرحفيا!ض9ة

هـاالعاني!سففرقةاو-الحدرثالفنيالمسرخفرقةانالطاهرجوادلجاالدكضوربقلم

ن!كثيرفياللفنهداتاريجفيحاسمةمرحلة-الناسيعرفها(1)

اهـسمجمونوقد،بابهفي!محدثاللعاننيوسفوان.الوجوهشيءىعاللايديسيراذوهو،مابرطيوطيئماالعرافيالمسرحسار
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ءلميىصهتفعيرسليمأ-!ىو!ي،ايجاًبية"شدهان"غربةانافقوس!ةوتواضعمرولة?التاموانسجامهالكليانصرافه4فيما

بيدهم"اش!راؤا"انغسهـميحسبونمنعلىدامعةحجةوهي،البناء!يدريمن-ودهاءوذكاء-التطورعلىوقدرة...وتضحية

يعللونالمؤ،اهـبىوب!دهمنويجولويصولوناليلادو!موالنوبالامر!ا...جديدةلاعمالالحديثاللفنيالمسرحفرقةوتستعد

.ويحرمون...الاخرىالفرقتمستصد

تسهـكاوع!يرةاللصهذهفيالمؤلفمعالمشاهدونيختلمفوقد(6)

نالايمهتطيونولكنهـم،ذاكاوالجانبيالامرهذاعليهويلاحطونواكأصاحا)زيديصبماحتأليفمن"الشيخقصر"شهدتثم

ولى*لملأمةا!دفسموفييختلفواانيم*نولا،ءللأحظازهمفييب!دوامنالعرافيالمؤلفت!مكنعلىالممرحيةدلثوقلا.اللغنيعبدوجيه

ونهبفياروي"نجاحعالقنل"اللغر،ب"انفيولا"اكلا"اللىويهـدفاوسب،سيةاجتماعيةموضوعاترطرقفنانايكونان

اللعربي.الادبفيالاشتراكيةالواقع!بةكان..غثمبمتدخلدونومنخطابةاووعظد،نءنئورةاواصلاح

(8)أنهـ-!3والممثلون...المسرحعلىتجبريكماالجب!اةفبمجرتالامور

ا)عرافيةلعاميةباالاخرىاسرح!ياتاوأكثر"اللغربب"كتبت..ومظلومهمظا"مهمهم.ا..والكهوجىوالفلاحونوالسركالالشيخ

منوان،اللعراق!بينمث-اهديهاادىوقعهامنيقويهداانفيشكولااوالبغداديسةالاللفاظءنءددمنالحوارلعةالمؤلفنزهولو

لايت!جزاجزءا4ؤبئالعا!4هاز*ون-ا)تضسيخقصرورل-اتالمسرحيهذهدرجسةلحقق"العمادة"فيشخوصهصئةمنيركنلممماالصحمفية

ذههتعرقيانلابمتح-لولكن.والاخراجوالتمث!يلالتأليفمن.مناللنجاحاحرى

اء،-الاحداثبمفاحميجالمشاهدونزودء،اذااق!بهئا)عرلغيرالمسرحب!اتادتولكأ،--ا،وليكن.عمببمقةليسمتالمسرحيةانت!ولوقد

لثميئا؟منهاتعرفولالاتفهمهالغةؤىمسرحيةتت،بعانكيحدث.اسرحافيشرطاالفلمرولآولهست،منهاالمطلوب

بالطابعلا-لضقيدءلانهااللفصحىالىتهقلارمايمكن4سرحياتاومن(7)

الىسحيساتتلكمقدمةفيكانوربرما،فكرة-مسرحيةولانهالمحليااومعماةا!فلسفةهذهتكوناندون"الفلسفة"شستوادا

دوناناج:هـجة!غةالىز:قيلان.*كنا!هاقائلقالخى،اللغريرب""ودونجفا!ءدونوالواة!ةوالواقعالحياةمنو!سئتها،ميتافيزيقية

"ثهديها.ومنؤوتهامنتفقد-ألفمااحدث-ألفالذيفارسالدينلورعندرأيتهاافتعال

(9)جعفرباخراج2/3/.791فياليوممسوجفرقةومثلتها"الغريب"

هذهبت!صو!هالمسرحيالو!طنشرفيالعراقياكلمفز!نويسهم،فئ!يتهاعلىمحافظةبقيتاذالمسرحيالتالليففيخطوةفكائتعلي

رؤيتها،وبضكسءلملمن!ؤيتهافيهيىءللاضاسىوتقديمهاالمسرحيلمتوالابهامالغهوضفيتكعللمياضيماتوالراللخطابةءنارتفعتاذوانها

ظروفه.يهمحتم!ولمشوقنفسهفي،قيبلمن4ا)ثانيالرؤرقىويرهيىء.والعاطفةالحركةعلىفيهاالفكرةتجروملم

ومرتينمرةمنأىالتلؤيونشاش!ةعلىاسرحيةالثهدوقدحتىمتعددةهذاهب"الغبريب"ت!ميرفيالمشاهدونوذهب

نا-جديدبدلليل-فت!رك...رغبتكتفترولااًهتماهكيتضاءلفمافصىولا-المسرحيةبطل-"شدها!"فيالغربةيى-م!:قلئلقال

هـذهاحياناليبذوانه*لمحوظاتقدماحقققدا!عراقفيالمسرصياالةن،انسانسي،طبيهىأليف،"فيمثابترجلانه،ؤكرهفيولانفسه

ادىاقتراحبكيرتفعوقد.اخرىاقطارمنالمستوردةالمسرحياتوالالوف!اللفرنصاحبوصانعالفندقصاحبصانع-ومنه-ومئله

واالتباللسبهلعلىالمةلمفزةالم!مر*ياتجياديصدروابانالمسؤولين.طهرهمبسببا)ضائعينمنوالملايين

التفهيم.بمفاتيجلزويدهاوءلمدالاهداء،الأخربن!يانها،!طاقهو!ارحضهـهاندالرةخارحالغربةان

(01)اللظروففيانها،ا!أملينعرقوءدستغلالاخرينقوتسارفىفي

ك!ثيرالىطامحعملهفيجاداللعراقفيالمسرحبىالبلناءجي!لان.عليهوتتستراللظلمتحميالتياللقوانينوفيالخط

-ولا،الهنونواكاديميةا!جم!بلةاللفنونب!هدلايكتمفيوهوالاشيماءمناشريرباثيءءلى،اللخالىجعلىيقعانيعجبالتغي!وفان،واذا

واللثمرقالغربفيايوطيدة4ئقافتعلىحصلالذيالطيبباللعدديكشفيالشذوذ،زيفيببونالدينهم-وأ"ثالشدهان-شدهان،وانالشاذ

...وعمليانظريا،وكبفيةك!بةالمزيادةيجدوانماةبالمضحبوتارة،بالتعاونوطورا،بالصبرحينادعلئمهويقوضون

مجلةاصدارالى-*حقصقهبرمكنماهمنهجض!-الانيسمىوهو.الاحوالكلفيوبالنقاء-

الرسالة.عنوتعرببالواجبوتنهضآثارهوت!نقدنثساطهتعكسفصلميةوشوو!ن..مرفيراجوارض..زفسيراا!رقيآخووفسر

(11)،وزمبيرمكثفةدلابةشدهانان":تفسيرهنفسهوللمؤلف...تفسيرا

واث،جديدةتمثهلات)"قديمتسهـتعداللفر!زالتوما،ه!اوالحتميةالل!يعببةالنتيجةبمثابةهـ!االتيالئربةللطاهرةمركر

ومنهساالعرافيومنها،المترجموهنهاالوضوعمنهاصديدةتمثيلياتالانفصامهيالغربة..والتباينالاستغلالمجتمعفيالسائدةللعلاقات

تعريقعن-غلنالمادريولا-المعرقومنها..الغبربياومنهااللعربيانهاالا..المجشمعذلك!ودالتيالباطلةاللعلاقاتبسببالمجتمععن

."كنوك"مثلقرنسيمة"سرحية(...منهإخلاصالايمكنازلياقدراليس!ت

شبىءالانانه-واكثراكترأعبراقياالمسرحيتقدمانفيكبيرالا*ل"،ارةورز"الاعمالميعةمنالتفسيرفيالجزئيوالاختلاف

الثديثضمنعنهاللحدإثيدخلبمانويجدرالحسابلهيثسب،ونقاشتفكيرمنالمشاهديننفوسفيالمؤللفماصشيرهعلىددلوهو

الخ...زوفو،ا!اهوة:مكانكلفيالعربالمسرحعنثىلايلونولكنهم...ف4المؤللفاليهيتنبهم!اللميكنشفونوقد

(12)الريفوفضجا)حقبيانفىالمسرصةتلقيهاللذيائدرسوفي،لكليا

وبسسدابنىاءمنشدهانوجماعةلئ-دهانصفالىال!ثورةالىالدطوةوفي

يسمع،بمامغننبطيرىبمامبتهجخاطراملاهاعابرةكلمةفهذه.الشعب

واخراجماوتمثيلاتأليفاالناهضبمسرحناللتعريفكتابناتثيرولعلهاالغريبهذا-شدهاناكبارفيالمشأهدونيخنرلمفانلايمكئ

شىء.وكل..عليه،ماماله...وتاريخافنا...ونقداواءدادا...اللعامةمنا!ثالهواكبار،ونفسسيمتهووفائهطيبت4واكبار-ثستان

الرخيهمةفيؤلفونربللم!اللخضوعويأبونالحرامالك!بيأنفونالذين

الطاهرجوادءئيبغداد.الاستغلالعلىونورةالباطلعلىص!ارخااحتجاجابذللك
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ماركسيةانهااي)أحدفبهايشاركهلاخاصكأمارك-بمبة4لنهسىتلمك،5

وهو-ءتلاؤال.(ءصرفياللخاصةالسبباراتعننقولكماءدكيهـ...مصمص

هـناًر.4م!هنتفقاننااوزظرناوجهةمنمحقالنقطة5هـتفي

احدعلىنضغ!*اسبةر،اةاث-بهالماركحسيةانيضنقدونمنالماركسيبنحثسبهسمامى(لمألاداب"مراسلمن

لناكأىكمخمرحامنكدص-ج!هة)!نظسرةالماعاًنضرةىها!حمابئادمخ:أو،القاهرةفيرورإنسون

نااللعلميالباحثهـنلالتفك!بوعاهـ-طمنهجا-قدمالمإركسميةان!منيإ!ارإئييمرمبرب!رملاصصؤبادل

الادصئ!قى)طر-وسميلة3،للنتائجمهمدر3سىليموللبحثأداة3يسشسخدممه***

يس!ونولكنرود.جاهزةلاج،د،تدائمكموردببسوبمتهاأجووصيمافكأ

....0.1،ء3وصاًللقاهرة،زورالذيا)ثائيالمفكراوالل!رروفالزائرءـوهذا
.واحدهماركسميههناكليستلهير!نياًله.تما"اضرس!ب!ايضي..........

هذهكلانيعضقدرودف*ون-سهنغمهوهو-روأركسيتهولهواحدكلآحت"اللالاص.)"اللطليعه"مجلهمنليثعوهثمهريناواص-دو3-!رعضون

علىىوالمسؤو!ي!ة"صحيحه"يرفصد3-،نررما)نسرسةالمارك!ج!تو"خ!وعةمحغلفة!ةفكوباتجاهاتءمثليمعالم،*وحالحواراؤ،*ةلثمعار

هوا!قاهرةفي4*حاصرافيثءونرود.،ثمغلا)دي،ى-يالاسوالموصوع

ضىول؟(بشربصهاالالهياًللمقمانوناور:زلاديافهنالاش،الترجصمقىدمصادهبافيبالذاتالا!للأمودور،لاء-ةالا!الحف.،رة:"الاسلام"

هـوالمار؟ءصي!،تايحولال-ؤالاطرحوللقد..."إقيولدير:ونرييفكربكأواتجا!أتو!ب،!---ةاصتماعىقىاؤلسطتلوجباايديوواساسا

ن!نونكتضيا"حبحةءركسبقىماهناكانداعض!قلالاخبما.حمريحاللهاتباللشحعوب"القوء.-كأ9فئسخصباتواالحفماراًتهـنزكوفيوفاف-ة

،صحبحةهوماركسيتهفيروديمسونالسببدفولفصم،:ماؤللتبااولا.د!منت7

د.السالاستلذمقالنأخذهـمنبمنتطفزازياكأفي؟ثم.؟مخطئةام

..بة...اًاً..-...ف!ى،وضحنا،الماصي(ط،"با)فمبرايرشهرفيرلممافنناوفي

عل!ى،ازعاليالااانقم!اهربةير.هصةمثل:الكاققض!م!نفمم!هالأم!.ي!لمحاخلالمن.الماركسيالفيلسوف-جاروديروج!بهدذللهااللتيلاهحاولة

كأ-دلال4لموؤةكانتالمهوقلفلا،ا)قاهرة!بماالقاهااللتنمحاصراته

اهمها:لعل،؟لثىالنقالسإؤلات!نضبصد!-ا!ثورانيكمنا!ياكمة*رانهوه-و::جياايديولوهدفالنقلاو،معددةايدوولوجية

اللتبالماركسيةللىظبربرةمسيةالرئيلا*مسبا.لمتعلقالانقسامهذا!لا!أصناقمه4مد/5انيحاول4جتمعواللتاريخالماديالنق!رولنهجيرعتمد

ي-اللتالجزئصبئالت!حالبلاتكلعليهاتنهضالتيالركائررفئابةتهدالآنقئ،ركالتيالعأءة4وا!اسيوا!ضاريطالثاريرخصة!رظواهر

يستعهـ-ق-الالص.سىهدهبمصحهات!م!لميمامع-!وأم،نتضمنسإالاومص--اعؤغي!يرفكماووا)-فاريرةا!"ب!ةالسبالعالمصورةتثمس*يلفي

وااظواهراو*ص*هسبلرفي-تسحدتانب!لاالتي-لاصتلافاتباىا)ادىالشرقتحررانيرىجارودي.الصورةلتلكالتقليدهـة

."؟ال!-(لاتاواواقفالمشكلا!،ولىبباسمية!كرفيحلولاطرحتجديدةوقوءياتاممتنشبط

في.يمعنفهو،أيضايرم!ىاسبلداالاستاذءعونختلفهشاالىالةمترا؟بم!سذاتحلولىوهي--اسيةوالسوالاجضماعبلآالحضاربة

يفبا)ضعرفيه،)ءصه.رمضىبجبنتونرودل!!ووووور"احراًج""الروسؤهلءاضلالماركسيهاللفاسفةفيجذورهاؤؤصللا،ولكن!

باوجهوارتعريف،احصرا!هـبيلءلىات!عددةاسي!ة3المار"بالمذاهب":يسألوجارودي.الالىحضىالعربوبالشيوعيةوالاحزابوالصينيون

رود!نسونمحاضرةلانربسالاتاذمع!ختلف."ب-!االا!لافاتوهـ-ا؟وادفيمبى،سيوالسبالتاريسخيمغزاهوما؟ذلكحدثلماذا

ازلم!!،يبدوفإ-أاسماهـلماالموضوءووا4،للجةكلالى.هدفتكنلمبصىاصص/ا؟ةوهط؟اطاهرةاهذهتتضمنهااضىاإبةالةكرالاضاهـلأ

الظسف!ةبهت!م!اهماىيرمكنال!يالرورعنزةحمعثانفويكاقتت!للكيهـ:،-ا"تفادةوالا!احتوائهامنالمماركسيةودلاانجارودي

ألاصذءلىىناله!قا..لملأميالا!امإماارراًهـةفيالمار!"ىالحقيقالانساتكبماالمجتم!عؤطورعل!نف،-،دءوانعلىقادرة

ومن-ف!حدثوكما.إرا!اهـ"3-)إماركسصهكأفهـمهلحددانالمحاضر.ايرص-،الآالنكلتطويرهواداةامى،والع

شدبردةوخفةبنزقعالج4آخر/موضيوعالىتمارمصالمحاضراناضحالوفي"عروفةلةمحارهوويبذل-بذللكةالماركص-يطالبوجارودي

وشرعية،الماركم!سيةان!صامرووضوعوهو)وءالم!بم!كبرج!يرةفيرانتهاءهرعانماركيمكمف!الواضج"وقفهخلالمن-العسبهلهذا

نفسه(الوقتفيقم!اءاتالال!ذهمنايصدةوءدماؤقمصم،ءاخهم،فيالوقتوبرملن(الحزبهذافيوضعهتطوراترغم)حزبهالىالمحدد

لمجماكلون،كماا(،ركمصمبونثقمهـمانعلىءوافقتهي!ملنبئنيكنفينمس،كاةبلالاصإم.-4-المارصسبامكرانفتاحة-رورةفيفظرهوجههنفممه

ف!-ط!!ح!م!..لاخط،ئ!غفرانهوه:حهمانه..وايرخؤانوءلىالا!ص-اء-كماالتطورجدبهاسه،سيةوا"جاهاتفلسفاتعلى-نفسها

.!ا)صلمحرإسلأالتأثي--رمركزالىاحرىمرةوالعالمالغرببءاوروبافيوالتاريحي

فىمنهءساوومة-شكدوندفطلهفهموذللكفعلانوهو؟والتفاوو

لر!!تإ،رهـبئ1صورلآيمنحانعلىيواؤفرودفي-ونوالاسظذلىكمفكروكل:،ضبواجبها"نهقي!امالم،اولااليهف!باًلذيالفكراثراء

ذل!لث*اكتم!اكسمئباهامالايسيم!مىمثلاصفاتهالضايقلللم،عدنتم!اءىالفكفكا.ايعالموفيبلادهفيا)ثوديةاللحركةاراءلوري

الحيواللشمولوالنفاذالعمقبنفسالجدلياًلماديالتفكيرء:هجبطبقطالاهتماممعزىعنبسؤالالحديثهذاابدأاناونصتككنتوقد

نفسهماركسيكونانمهم،ليسوانه.الاولالجدنيالم،ديبه!بقالفكرب-قيالتب!اراتوبين،الئربفيالاسلاميةوبالحضارةبالاسلام

لم41ا!لراسا!حثهـلضوعالمفيحر؟،!طازرء!اقداتض.-حقدجاروديهدفكاناذاولكن.بمالذاتوالمشنيرةالتقد!.-"

الشمياحثكشاوادمكردلتزمهـووان4!ماوانماوأص-للأوفكردرقب4انويرفمنحزبالىيشت!يلااللذيرودينسونهدفمصفم"،أنا

"وقواصمباقها3وكلريدرسهلالتيالظاهرةبحركة-ياماركم!يكونوالعالىاولركمفي"4اللثانيممصامصرتهفي؟مامكريتيارضمنيصنف

وعلاقنن!،ب!اهـقيالمحببالل!اهر(ارتباطات!واخاصةاالداخلبةبحسثاحديثههف"وسئنماق!ثى،نفسهعنروديسسونتحدث"لرهيالا!

.وان1)غ..اللخ..تتضمنهاالصياالاشملالظاءـرةاوبر3الاباللحبركة.لسؤالناجوابعن

والاباحثتمنحماهيفقطاشمروطاهذه،او"المواصفات"هدهكيفيوضحانحاول.ولكنهماركسيانهلفسهعنرودينسونقال

ماولوحتى،جدلياماديا،علمياباحثاعىيدانفياللحقللمفكرانهبصراحةاوضحلقدبل0الماركيءيينمنومتفردخاصرزوعانه
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السائدا)ت!حتي،ءوبالتالاجضماعياواؤءبااللاتاثر"نلقة،"الاجتهاءيكت!ابصات"نواهـدبنصيهتثم!د)موانهحتى،ء،ركساسميدكر

ثابءلأ"ؤواة"بوجوداللقولىالىيصلانهالاهذاكلرض،ا!شمعافي!السلالةتلكمنواحداي...او،انجلزاوء"وص

مجلى-قيترجمةاستخدمهاذياالتهـعبيروهذاءـو"مقدسجسم"او

وهـذه،"اببهالرجعالتبىالاساس!نه"وصهناك:))"ء"ايطلب"هرك!ؤكرياي،هو"ماركس"صفةروديس!ونعليهيطلقهـ،اى

كا"اةتطور!ليةتبدأ":انهرغمرأيهفيحالهاعاىقيقىالنصوصلغارباالتجريدهـداءنالنظروبصروء."مار!،))دصراييداخله

ها!ا."..المنطلقالديولوحةوتمحىالضةسمر!و!ءهو!ورسرءدلبانهاتفسهيتترفاككطالةروقيالنظرةلوحدةاتهـارايضعلااذيا

..............بهبفحفانهمولا).."الماركمم!الركب"اةحافي"2*مورة"

لوةروحوداللقوانينلقصد؟"ب!ما!كانا"-دعتمول-رشه)ؤاوتر!.لنوصوكمارد4ناموفيالنظريوالاساسبالنطرةرووحدوغيرش.وبب،اللدويالرك!س!ون

بينالةارفىيرىلابانه.إوحيالذيالامر(،ا)ج!لليةولماديةالمشهـورةا)نظرووصرف،النظريمهاسهإس!عنان!رادصرف..(؟واًص!دآلى

،منزلة،الواقعءن!مةمتعل،مثالحةالددولوص.ةؤى"المقدهىالحسم"فهوئهثهكذا)الماركص!صةالشفةافياساسيةءوض!وعاتالىل!تهارؤعن

.............روديئس!ون(،لهحهالذيالاسياسنفممىعلىقوممناؤتئ!لآايىنساقاى

سب!تطوخلالوكش!وفردهعل!لان!مم!انض!م!نبعتعلىميةأجش-!ةوحاجىمةيد!يووالمار!جةصفةيسحبعارالؤتمىالاجتمإعوءالمالمتشرفىيريداذ

-ذا"-4،ر،العامنفسهاترلطانعلىاصرت:دهسهولادحضمعلا!!ونوابئءياتحهاةالفيبينكأالجدليالعلاقةبفكرةمثللااق!تنعمنكل،لى

..لأ......ووسافل،اللهماصلاحأر4يرنجئركانولو،حتىلالمجةهعالؤفي

رلمحضتفقدابوبافنا،المعرفةءنالايديولوجي!صالانفهالاصلمنول!رودين!ونالىويرصل.اثضراكيهجتمعقيامالىدؤدو-،انلمهكنالاءلام

ؤقيط!واكتفت،"اساسىوصنصاو"((مقدلهىجسم"لم)،يكونان!ارفكر!ؤ،بت11أي!الإبديولو!ة3،تالءرهذه3ل"...ان-

كلماوكفاءةدقةاكثرلصعح!كيللهمدللقاللتفكهرمه!جتكونلاناً.....ر،-...!لا.
...........عدودومموا!هطلحويشعارات،وكدلكالسموايهلمحكارامنرص!ديهالد

فبمكيفيتبدلوفعوكل!،،ءمياو"!ارو،!اخاساخ:رأت؟خموءتاوكوهردةردملا*رىبااو،نجت!حدذللكوكلالخ..ا)عمليللسلوك

ثم*موعهء-منرقلكمولصي!وانكشفبثلىرلزهـساعمتالمجاشسهكو!،للايلرنظرلعحيةنوعء-!التساؤلالىءدنسا!ادا."مهما!.كة،حدةلهءمج!ع

.........(من!تنقاةاو)هإفقةجزده،تبص"قومانيمم*صنالتبىالوحدةهده

ءخالليةايديولوجيةويبنلم."،سميةضهمغولليةذاتمثالمجهايديولوجبةءلا!ببروديرهدنفوجذا،فكريا"مركبما"بينهافيماصكون

!ا.عارضةءهدرةاواهتباطاالااررشة"باللظاهرتضخللااجزىجزءايرفععنهضطه!اننايع!تقدون"الذينكلعلىالعلمياشكامن

الكني!ةلوجقيايديوفي"الظبةالنواة"تكفلم.مباشرةغيروقد."بالضرورةهتحدوالكل،الكلضياعذللكفني،!هاصغ"ر

وضهك!انمصاللناللاهدهويرتبممالمل!الهمكلس!عياسإنتباطاعيرابكتتهل!كيىلسياثلاا)دينهؤلاءالىؤكلرتهانلوقىعهفيالحقدودبسمو!الالستاذير*-و!

والالاطرة"ضازلاللملوكالسلطةرهنحاللذكماو!والارضفيالر!خلمفةنظرةكانتالفكبرإصةموكبا!لهمووحدةلآالكلباً!ن!رةتماسكاىيضدوى

.-......:اًلتالياللنحوعلىللةالم!نبرهداننا.صائثة

منذروت!ابلفتوامحيةصورةهذهوكانت.للهمواستخدا"،منه

عنورةاصاهذهابت!دتوحبهـ،.لىالاوالكبيرةارصلي:ةالحملات.الخاصةبضهمارهتواحدلكلانيرهدرود/نجسون-ا

متماسكس!وحدةلهفييءركب7-جات11،رهدهمنعل-2

.بةللش!وبام!يتهو

يرفضاىولاثاب!ا!ظلاراهضموليالركبحقهذامنليس-3

استبداله.اومنهجزءايرفع

1ظرلا،1رسة؟المار!لسييقمنيب.اغراالنمطهذادوديفونوجدأيرلط:ونسال
فى؟نظرهوج!4عنالم،ر!-ىالخطإكمنأين:أيضاوسطل

في(أم،الحدلةالماديةنظروجههمن"الواؤميةاللظاهرة"يحليما

اؤء"4الوالظاهرةءلىطرأمه!،علبهوالثصاتبه،نهلتحلبءلىالاصرار

لانسه،ماركه-جاا)ءخلضليكهنانالثافيكأاللحالةفبى؟رغيىراًتمن

الاولىوالحالة،وحقبقتهتغيراتهودراسةقعالواالىانظراسيرفض

الىداخل"اعلميابالوءيوالنفاذالواؤعفهمفي"لمروع"سوهدليست

المقاوهمةلشماعرا!عملخلالمنتعبره"ءمل!لأ"علىالس!بطرةاءممانيهوا!ا""الا!اءته

.هحدوالاسمادهما

...اًنحاولحينرودينسونؤيهوقمالذياللغريبالخلطكلورعم

الماسمسميحعنتحدثحينفاله،مار!سضنهعنومجردة"ن!ربصورةاليفايقدم

حكمهذاو"صقليدياماركسيا"حقااصبح"الايديولوجية"مهئكدلأ

متمس!كا،!كونانلهالاسلههـأنفقد،ء.ااحهكىوليسضدهنراه

.وهـخلوظءهجنمنهجصاحباواًنتقائيمجرديكونانمنبدلا

منتمسكمماد!التيالزلبقي!لأالمعانىداتالاولىالعباراتفرعم

"،وجوديةاختبارات،اكثراواختبادحولتبنيالايديولوجية":مثل

حذلنإصدراه.ق2..4دصفتالمعروف!هوموقفهي!فيموقفاتتضمنالتيالعباداًتهذه

بقى-اميؤمن:ولل!عرفةالافكارالاجتماعيبالاساسيهمناجشماعء"لم

لموانويرعكمى"يفرزهتحت!طبناءمناساسعلىامجتمعاالفوقياللبناء

لوجية2رخرجالايديوبأنهوحياقياالعبارات،وهييتطابقاوهعهيتما"لل

الوزن"افام"منطقةفييصعهالكيلامجتمعاللنناءالفوقبماطارفي
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وان،الاجت!اعي!"وايتاريخيئ!وللهااالىالاؤكارؤرجعوارعلمبباز!نبقىاا-!ةاسيطرةءن-اللوكااستقلاو-الدولوا-ةقلتاؤعالو

المجضهـ-ءلتطوراللعلميةالقوان!بنباقكلؤهنينقتالونضفينظلي!!ولم،نفسهاالروحيةرئميسهاشصلم!لأمنال!يسةص!كل.ت،المثابا

اتللا"مننوعالا!طانا)ضط-ورذإفطبتار،غالافكارتاريخوارتباطحقه*ني!دللمصينصاالغفرانولاالسمماءيب!بعانب-،البمابوسع

الاولى.للعلهةتزالماؤخضءاللي"الث!انوية.جاسهكبالسالن!ذمنإءر!!أنأوالمالمثراسءلىالت،ج!ضعان

***صي-قيايلإرولوالىبةشحولانا-قىءثأبريمةلا،!،ولوا(هكن"نليس

؟اذندمودينسونيقصدهكاناللذيمايرستخدموهـو)لل،ؤمنكن0511-ن4ازيرىت*ونرودإا*نو.مادية

اننمإئه؟وضوحوعدمالظممهفيةنظرتهتماسكعدملنايبورانان(لكيبيةاالمث،لي!ةاواالغيبيالةكرلمصتىكمع،دلووت،"ا()قءن"كلمة

يصرعلىاللذيالثنائيال!لمهـمفي4وقفهشرقيدءم!علىلنفسهيعثرانامء!برهثل،هاعيالاصالعالمعلىالعإهيةارقيوا.ينلي-ميطرةيسام

يعببررهـلمعلىا!عهورفييساءدناأنام؟ملر!ياموقفايسميهانايمماند4،عنههدايئفياندون،اللفبؤيقكبالء،املج!رص*ه،رت!،يسلم

"-ءهـحيةزطبرنصوعلكينفلمصفهاانالىجاهدربئنطمحاتباثنائيتناءوضوع"-نهناقفزفدرودي!شهونوكان.غيبي،برا)يبفلأرالتزاء4او

.؟اخرافةوإاللعلمءضزاجباالوقتنفسب2لتوضه+حم!،ولةفيركص.بالملمالاجض!اعءلمم"وضوعالىجب!ةالايديولو

تعضلمبرالتيموراتالضصباداست:!وواصدا"!ىايطك!!ذاان

حشبةدممماصبالقاهرةالتصورواستبعاد،مثتقلا؟اديخاللهـأوانقىوطمنترءيمرالافكار

بئ!اءؤ-ونيصصراوفقطولملافكاري!تنفولونالناس"اني!تفدالذي

!أاوضامالاؤكارهدءلى!ؤثواندو!يهتمقول!-االتيإتجبال!!هـيولو!كلى

بق!ا"لرأكربراالاؤ!بخضصوم:،عالاقتةكهيشرعاللذىاللغي!بيالمثانيالمفكران

أ)ى!ى..انالكللأمهداعلمىابدو"اورعم"اورووفىاح!أتهـم

المثسارصمقالهفي/براسهداالاستادد)كاوضحئمها-المعرؤكأعابما

إةهـ-ااالمنعاقجهالو،ا!خروجهـ"الكلامل!ذااننحتفدفاز:،،ال!ه

.4"صلوو/يدلاار!صضظ

الانفصالفييشرعفازماالعهلي!ةالناسولحياةالاجتماعيللواقع

طلطأسبئلتطبيق"حاولةالىسبصلماسرع!انلانه!المثالبع!ببيتهعن
امباللطمتعلقةوعببنهاافك!ارعلىالافكارءنوالاجتماعيالتاريحيالت!هءور.

الاقذمواختارهاافص،له؟هلانا،1اللح!ةهذهفيوهو.الطبي!عةوراءوبماالغيبي

أثودبرالمث!ايب"النزلحتينبينقإتوفبايجاولانوا*!،المثاليةتهعيبهءن

ثاذبنطبعة.انطلاقمهنقطةالىليعوداخلفاالىمستديراو:كصانواءا،واووصلآ

يثاحدصذربيحاوللنزتن،كانابنإتوؤ"قاءزأبااًغريحاولرودينحسونكاناننزعموخن

تماء-هـالاصالواقعنحللار:النزعتهن"باهجعلىنحصلباناقناء-ا

سييحي!.!سسم!حححىمه-"-!ثسسسم"0-ءءجا5محر-

كاممهـ،!نقنمضزأا!!زا

بمإأ

اءمىءنخاميزق

مليورنصفمنيقربمااميركامعالمباشرةالمواجهةحربفيدخللنمنذالفيتكونغ"""فقد"

ذدلمث،ورغم..اليأسعليهموانهالاعصابهمتلفتالذيىنسيماولاوالاسرىالجرحىخلاف،مقاتل

المتتادةضرباتهاتوجهأناستطاعتحتىأقوىدفابةوبقدرة،أكبربعزمالكفاحوواصلت،الجبهةصمدت

...عليهاكاسحاهجوماالآنتنتظرالتىسايغونالعاصمةقلبفي

فيدولةواقوىاكبرامامببطولةتصمدوانالشعبيةالجماهيركفاحتقودانالجبهةاستطاعتلقداد

الولاياتجانبوممن،رسميابهاالاعترافسوىالآنيبقولمبشرعيتهاكلهالعالماقتنعوقد..العالم

."الفيتكونغانتصروهكذا..اولاالمتحدة

..المسلوبةاهـضنادإدمترلالهوكفاحنانضالنافىكثيرةدروسالنايحمللانه،الآناليهنحتاجكتاب

حديثاصلرل.ق.25

مسيحيىس.!مو------ء-مم5!يسوسير
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