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ذاكاي،المباشرالمستقبل.المسعفبليتناول*)الكتابهذا

للحاضر.الرئيسيالبعديمثلالذيوذاكالانبثاقافىسبيلهفيالذي

اننستبقلنايتيحالذيذاكاي،ايضاالابعدالمستقبليتناولوهو

هومانبدعلكيقراراتناعلىالضوءنسلطواننفهمهوانالحاضر

متكالفين.ونجينهمقبل

كريستوفقبلاميركاطريقةعلىلهوجودلاالمستقبلان

عنمسؤولونونحن،مستتيمن!رامكابة!هناك.كولومبوس

محضليسالمسشقبلبصددالتفكيرف!انوعليه.سيكونماكل

على،الممكناترسمخلالمن،يساعدناان4غرصوانما:تكهن

الينايوحيحتىالراهنةقراراتنامنقراركلبنتائحالتكهن

الممكنات.تلكمنفيهمرغوبهوماتخققبان،القمينةبالمداخلات

ومخاو!نا،هواجسناامتدادعلىبالضرورةالمستقبليكنةلمواذا

الىنبادرلماننافرضعلىاي)المفجعةا(حاضرلانحراز"تتبعل

لماذاواحلا،:،رغباتناامتدادعلىايضابالضرورةليسفانه،)اله!مل

لعينيةاوالشروظالموجودةالقوى،مثعاريعنافي،الاعتباربعيننأخذ

للتلافبمالقوىتلكتوجيهيمكناقيالمحددةوالاهدافا!حر!ا

عندها.

بمايوميابذلكتذكرناواثبيبة.ن31منالمستقبلبدالقد

قدالمستقبلبصددوالتساول.وغضبرفضافعالمنعنهايصدر

الشمبيبة.هذهسؤالشيءكلقبليعفي

البحرامواجتدوقىالقديمةالارضهذهعلىتتدثقالشبيبةان

شعبنا،نصفاي،الفرنسيينمنمليوشاوعشرينخمسةاًن.الهائح

وفبمالولايات.العمرمنالثلاثيندونماحئاوالثلارينيبلغواهـم

ونصف.والصثرينأخا!عكأاعنالس!اننصفاءممارتقلالمتحد

اصلمنوملياران.والعشرينالحادقيعناصار!قلالصيفين

قيدعلىهمالذينوالنساءالرجالمنملياراتاربعةمناقل

الثانية.العالمي!ةالحربنهايةبعدولدوافدالعالمفيالحياة

جديد.قاطنالفوخمسينمئةالمعمورةتستضيفيومكلوفي

سكانهنصف!لفالتي،الشبيبةنبادرالعالممنمكانكلوفي

اللامكتوبةبقوانينهمضادمجتمعتأسيسالى3ءصاوالانشقاقالى

واعرافصهالمستتبالنظاملقوانينالمغاسسةواختيارانهواعرافه

يصدرالذيغارودكبلروجيه"البديل"كابمنيلاولالفصل)*)

طرابيشي.جورجترجمةمنرهو.الادابدارعنالشصرهذا
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.لمزص!جمه!ي!خماصهـيبء

اختياراته.إ

التيالجزئيةالاجوبةسلفاعلإناتحظرالتسبيبةقلقوعالمية

علستوردانه:نقول،كأنالسياسيةميولناالينابوووحي

والالمتبدادالبيروقراطيةعلىتمرد!الراسماليه""قضات

العالمفيالاجانبولكلاهيةانقوميةللنزعةالفجار!لاشتراكي

!لثاهـث

لهاتركتحيثهناك:مكاىكلفينائرةالمفمبيبةانذلك

.تركلمحيثوهئا،الصينفيالثقافيةالثورةيدعلى!صتها

6891.ء،مالبلدانمنغيرهاؤيامفرنساافيسواءفرصتهاها

مشكلةيطسرحالموقفهذافاناغتبطنااماسفنااوسواء

علىالا!امقفصفيومؤسساتنا"فيمنا))وضعمشكلة:ساسية

الاستفهسامعمليهمنشملصاننستطيعلاون!ن.جذريحىو

.هذه.الاستجواب

نااو،نشبيبةالديماغوجيالمديحنكيلانهنادالقصوليس

كلودني.اغزهافكنخاولانوانما،اتهامقراربحقهاصدر

نفهم.انوبمحاولتنااليهاباستماعناصميء

اثارتهاالتيبتلكشبيهةفعلردوداليومتواجهالشبيبةان

الناسمنكانفقد:عشرالتا-عالقرنمطلعفيالعاملةلطبقة

اسوارداخليعسكرونالبرابرة":داهمخطرسوىؤجمهايرىلان

القم!سعفكرةغيريومعذالنغوستراودولم.إ"بالذاتشاضرن!ا

العاملةللحركةامكنواتيباسرهاوروباتاريحد!تالتيالمجازر

بالمقابلوهنالر.تصداوتقهرلاوبقوةعنهارغماوتتعاظمتلمون

عام.ومنذ.كبرىثورةصعودالشائهةالانتفاضاتفياستشفن

)يوضعانجازكتابانه:الشبيبةحولافكارينموذجيكناباًنار6191

منموضعايففي.1845ثمالمثور"انكلترافيالعاملةلطبقة

وانما.التمردئييبولعلىماليةصفةانجلزيضفيلاالكتابفا

ل!رقالايمكنلا"عالممنالتصنعخلفهماعلىشهادةتابه

أمنسواء،حيوانيمستوىالىمنخظ،منى،لانسانيته(قد

مريض،الاخلافيعةالنظروجهةهـناموةالفكرالنطرجهة

المزاحمةانجلزوصفوقد."لهمستقراًفيهي!دان،نسمانيا

والادمارسثلى،والتسول،وبأجربعملللفوزالعمالبينلوحشية

،"طبي!دةطاهرة"ليمسيرذيلةيركونانعنكفالذيلكحول

كانانهحتىالجمعمنوالمقبولالمصنععبوديةعنالناجمالبغاء

ودم!."العملمنعثرةالثانيةالساعة"السخريةقبيلمنسمى



كانتولقد.التمردالانصاهـاوبينالاخيارمنهناكيكن

واغنياللات7اتصيم:عقمااشدهاالتمردهذامنالاولىالاشكال

الفوضىهذهفييستنسفكيفعرفانجلزانب!يد.،نالانسبني

بعدصعدتالتيالمسهـتقبلةالعامدقىللحركةالبارزةالخطوظالاولية

((.السماءلاقننحام"،باريسعاميةمع،عاماوعشرينخمسة

بهـصذه،انجلزمنفرنبعد،)1(ال!مال-انكهنةاحتكوحين

اعطممنقوة،وؤواضعباحترام،!لآتعرقوا،العاملةالحركة

انسانيةعلافاتسبيلفيتناضل"فوة،عصرنافيالروحيةالقوى

رقيسبيلوفي،والكانناتالحياةشروطتعي!روسبيلوفي،جد/لمظ

."للانسانيةجديد

.الولادةالىطريقهفيعالمامامانجلزنطرةهيتلككان!ف

الانسارابنؤييرىحينالمسيحيالايماننظرةايضاهيونلك

بالبعث.يقهرلااكيداوعداالمصلوب

ءفهومانفهمانتناتتيحالتيوحدهاهيالنظريةهذه

الشبلبةتلكف!الولادةالىسبيلهفيهووماالموتالىسبيله

وبواسطتها.

نافلنحاول،مدوياافلاساافلستقدالصلفةحكمتنادامتوما

الالهي.الشبيبةجتوننفهم

***

امتياز،الحزبيوعمليومهنتياسفاريبحكم،لياتيحلهد

موسكوجامعةمن:المعمورةارجاءمختلففيالشبيبةبهذهاللقا*

وا)فجلوس،ستانفورداوبركليفيالاميركيينالطلبةمخيماتالى

والاتص!ال،الهيبيينمعجنبالىجنبافرنسيسكوسانهي

كمابانالمشبلفرادشيوعيعلىضميفاوالنزول،"السودالفهود"ب

بشبيبةوالاخلاكأ،انكبيرةوكفدااوسترالياجامعاتطلبةعلى

مكسيكو،اوجاكارتااونيودلهيبثشيءماميلانواوبرلين

"بينالتحريرمديرية"منمثبانزراعيينمهندسينمعالحديثوتبارر

مصر.صعيدفياسوانعىلومعالأسكندريةوالقاهرة

معالتجربةهذهاياهعلمتن!عمااتكلمانبد!ذيبادىءوبودي

فحسب،وطلابياولاديبص!دلا،بئسرهاالمعمورةصعيدعلىالشببة

الىسبيلهفيهوالذي3التار،القريبتار/نج!نابصددايصن،بل

المستقبل.تاريخ،يتمان

المساراتبين،والتحدياتبينالاستجواباتربطفماواذا

*كلنمهما،والصراعاتاليسمظاهربين،الغضبومشاهـر

واثقاًناسلنستطيعفاتط،عميقةالتنلفضاتتكنوكل!ماقنوعة

فانا:يولدانيوشكالذيمستقبلنانستشفان-اليومذلكمن

او!لاسفيالانمنترتسمالكبرالاخننيإرمعالماننءواثق

ثوراتنا.افلاسفيواحيات،حضارتنا

تدينهما،اًلصراخوراعؤصما،نسمعكيفنعرفانبشرطهذا

به.تبشروماالشبيبةهذه

***

.مسننجدةءثكلاتالشبيةتحدييطرحهاالتيالمشكلاتان

روءتهـتنةحاولاذاث"ئايفهـم!لنانهالىي!عئنانالمرءوسعوفع

كنانحزولقد..دوهـ،الشبابوجدلقد:نف."وبيىنبينهبقوله

ذلك.الىوما..اهلناعلىتمردناشباناايضا

الانسازانندركانيجب،يحدثمااهميةنسصتوعبوحتى

كأالتار-منتصءففيولدقدعاماسببناليومالعمرمنالبالغ

السظمنذحدالثمابقدرولادتهمنذالاشياءمنحدثهـقد:الانساني

،فيكهنوتيثوببلا،تعملاناختارت،الكهنةمنجماعة)1(

"المعرب".العمالجانبالىالمصانع

.المكموبالتارءمنعامالاف

محضلةاثاناعتقداذااو،ذلكالسيدهذايدركلمواذا

مستهرفيولدالذيهو،يجازفضو:لهفننرحى،مزحة

الذيزاحفادهلعالممذايرعالمالىينتىيان،انعشرينالعرن

اعمارهرتناهزوالذلن،نفسهالصثرينالقرنهذااواس!غ!اولمحدو

،بحكيالضيقةفيهموالذين،بقليل-!يدمااوالعنترينالبوم

سزستبلغحضارةبداليو،التارىوتيرةفيالمباغتالنسارع

.القرننهايةفيالرشد

القرزمنتصفمنذلثرارتهانطلقتالذيألمباغتالانقلابان

والطاقة91340،ولأمداالآليةالناظمةبتطوروالموسوم،انعشرين

احدثاالذيبالانقلابيماسنلافابلذير،والتلفزيونالذرية

!وأاوعثرالتامنالقرننهايةفيالبخاريةالالةظهور

النهضة.عصرفيالمطبعة

-كلو)فدعصرنالانقلابسعتهافيالمماثلةالوحيدةالانقلاباتان

الحضارميلاد،م.قوالثالثالساثسالالفبين،ثشنتالتي.للك

مناختراواكبهماوماانكتابةواختراعلزراعةااكتشاذ(!بهاواعني

والاقنهوالخرافةوالبرونزآفشراعيةاالملاحةواكتشافوالعجلةالمحراث

المدينية.والحياة

الع!نهايةبينالاهميةهذهبمثلنموازهةق!زحتولم

الصثرين.القرنومنتصفالمصفولالحجري

هذا"السرعةتبر)ءنقشحتىالاستدلالنقاطبعضولناخذ

الاوائ!االسادةكانفقد:البشرانتقالسرعةاولالطخذ

الاولىضال!شائراوالاوائلم!رفراعنةاودىومرلامبراطورية

بنغسيرععامالا!ستةاوالافخمسةفبليتنقلونمونغولياسصب

ال!صو!وتيرةالوتيرةكانتفقد:نابليوناوفيمراوالاسكندر

عثالتالسعالقرفيالحديديةالسكةتضاعفولم)2(وابدالها

هـالاجنريتغييريطراولم.مراتاربعاوئلاثالاالسرعةهذه

بو!اقىهولةالصواريخمموالا،الصوتمنالالرعالطيران

خاصي.

فف.بشراتفذيةميدان:أيضاأكبراهمييةذاميداناولناخذ

لايذكنحوعلىالاتتغيرلمالمدنلاطعامالضروريينالزراعيينالسكان

ت%.عتزيدكانتالعشرينالقرنمطلعوفي.الاعوامالو!طوالى

ؤ/7والى،!نعافي%15الىتتدنولم.المتطورةالبلدانفي

انعشرين.القرنمنالثانيالثصففيالا،المتحدةالولايات

طوايتبدللموالخدماتللسلعالاجماليالاتناجأن!ينوفي

بنمسبة.حتىأوالواحدالقرنفي%4أو3بنسمبةألاالسنينالوف

الاقطفي*نيتضاعفزإنه،ألاولىالصئاعيةالثورة%بعيد.3الى

بزيااينتحباتالمجتمعأنبحيث،عاماعشرخمسةكلمرةالمتطورة

!حالىفنيساالشيخوخةسنالمرءبلوععندض!ماوثلائيناثنين

ءميلادهعامفيالانتاج

لليونسكويل!مشهورتقريرفضمة.ايرضابهراآشدا!عارفوتطور

اليوماحياءهمالحضارةبدايةمن!ذعاشواالذينمنالعلماء%09بأن

المدربالبرامحفيالعالميينالاختصاص!ينخيرةمنواحدوكتب

!بتتطورالتىالوتمروةالي"قياسا:يقولوتلفزيونيااذاعياالمبثولة

حبمراتباربعأكبرستكونالنبريةمعارفجملةفان،المعرفة

الخمسسيناهزوحين.اليوميولدالذيالطفلالجامعةمنيتخرج

.()ولادتهمنذاكتشافهتمفدسيعرفهمما%79،سيكونالعمرمن

الالقلااالايضارعهلاالتلفزيوناختراعرافقاهـفيوالانقلاب

كمياعاتبدلايدخللمؤ،ل!تلفزيون.الكابةحمنشافعلىترتبالتي

الموب".متعبةخيوللاراحة،سلفاس!خيول:الابدال)2)



علىمضعوننوعياتبدلاأدخلبل،فحسبالمطبعةكمافعلتالثقافةنشر

الوصيطالكتابةفيهكانتالذيالتاريخيالعمران.بازراتالثقافة

مستطاعنلدكلموبات،صفحتهطويتقدوالعالمالألسانبينالوحيد

ن3،ووالرمزالاتفإرةوساطةدونطقاطبةالعالمونسمعنرىاناليوم

يتاحوهكذا.واحد؟نفيالمعمورةمنمكانكلفيحاضريننكون

الحياقوبنماذجءنبمشاهدمباشواتصالعلىيكورواأنوالشبانللاطفال

اهـهـيالحيزمنيقاسلابمإاهمحيزاتجربتهمفبمتفلالسلوكمن

المدرسمة.اوالكنيسةو2الاسرةتشغله

ثايتةشبهظ!فالني،الحضارة((طوا!سرعة"دان،وهكذا

مختلففيجديرلحهعتبةبعتةحينعلىتتخطى،عامالافستهطوال

العشرين.القرنمنتصففيالمجالات

انعطافمناللحطةتلكفيالراهنالشإبالجيلولدوقد

حت!ىولا،سابقجيلايبمشكلاتليس!تومشكلاته:التاريخ

العمر.منالعشرينفيكنايومبمشكلاتنإ

دركاناذاالم!شةاتاخذناان،هذهوالحالة،يمكنفكيف

وقميه*-!ا؟وورسسلالناسلفااهدةالاجوبتنات،كللأرةضاالاولفعله

انفتساعل،الرفضهذامننغتاظانمنبدلا،لناالاجدىمنولمإه

وعما،المستجدةالاسئلةلهذهمطابقةتزالما؟جوبتتكانتاداعما

اذاوعما،الجديدةالمهاممعمتكيفةتزالمامؤسسإتناكانتاذا

كانتاذاعمااوعنهاندافعباىجديرةتزالما"فبمنا"كانت

وعينا،فإقد:الجميلبهذاللشبيبةولعترف.تجاوزتهاقدالحياة

موضىعحياتنانمطمجملوضعضرورة،افعالهارثودعنفبفضل

ايضا.نعنقيلنامنتساؤل

موفعالاستجواباليوما!ضوعةهيصداالاقدموالمؤسسات

مفاهيم،المدرسة،الدولة،الكنيسة،الاسرة:جنريةاحر

.والفنونوالثقافةوالاخلاقوابسياسةوالملكيةالممل

نا،فيمةحكمنصمراندونمن،بم!ذيبادىولنحاول

.وتحياهكلههذاالث!بيبةبهاتتصورالتيانطرتقةنصف

تضعهما-ا

هوالاول؟،لنفي،وعليه.السلوكنمادبمانتقالرمزالاهلان

ضد!ا.موجههوانماالاولوالتمرد.الاسرةنفي

عناهـتارالعامللرأيالفرنسيالمعهدبهفاماستباريكشف

معل!!طرحالذينالاشخاصمن7%ان:القاسيهالح!يقةهذه

قيدعلى-ثرالونماوامهاقهمآبفؤهمكاءادامايجهلونالسؤال

.الحياة

ف!وفصاةالافخمسةحواليعلىطرحالذيالسؤالعلىوردا

بينالرابعةاعمارهملراوحالذينالطلاب5ناوالتقنياتمليمامن

الصيفيةعطلتكممنقسطاتهضواانتصإونهل":والعشرينعثرة

ول(،استكممنالمالتطإبواانامفراغكماوقاتأجلمنالعملفى

،وللاحتكاكالمرهمعنللابتعادوذلك.((ال!ملنفضل":8%عاجاب

ميفرالمحهماوقاتعإىبحريةالمالذلكولانفإق،معآبربوسط

واحد.آن

منفشيالتسماالصناعيةالانمطارفيالاسرةافرعتلقد

واالزراعي!ةالمجتمعاتفيكماصلوحدةتعدلمفهي:عحتواها

بصفت!ااًما.اخلا!يةاوت!يةتربيةمركزت!!ولم.ال!رذلية

نظرالشب!بلآ)قيمقا(،فيدمثلتعدلمفهياستهلاكووحدهسكنوحدة

الوصولامكنقدكانالذيالقديموا،تلاحم.سإطةبالاحرىوكم

،ماعادتالقانونبحكمثم،المالبفضلثم،التقاليدبفضلاليه

له.حياتيامسوغلاقمعشكلفيالاتحياالشبيبة

الاولالعإمفيظقوا04%)الشبانبينالطقىنسمبةارتفاعوما

6

نفسهاةللظاهرةآضوجهالا(كاليفورنياجامعاتفيالزوابم،

ايةباعادةلهميبمواىالحياةمدى9،،والوالروجيلاستمزار

ومشكلانه.الوجودلثروطلمجملالمتواصلالتىسياقفيسفقرة

علاهـكأ!هايرىممااكثرتملكعلامةالغيرةفيالجيلهذابرى

دلالتهلهلامرواله.الاثيرةالمتميزةالرابطةتلكتعدلموالاسرة.ب

المجتم!اتجميعفيالخطيرةالخطيئةتإك،المحارمحبيكون،

اتهىقد،امثريناالقرناواسطوخىاوديبمنابتداءضقليدية

.)1)"اللاهثالقلب"ماللويف!يلمفيمدويةنهقهة

الاسرةسياقخارج،الجنسيصبحالحالهذهمثلولمحي

لنصفامنابتداء،اللثإميدفروا!طلقدو.يةحمابلملأ،!تقلىدي

بم.لنظيفيالجنسقمعيلعبهالدوهـالذيعن،قرننامن:ول

عإىألمهجةايشددمجمإهافياحمضار!اوردض.باسرهاحضارة

اقتفىثم،اولاتمردالذيهووالجسد.الجنس!يةالمحرماتكض

.تمردهفياثره!ل

اتيتسببتهيبنهاالحملمنعحبوبامامالباطلاللفوومن

هشاشةعلىفنطالضوءسلطتقدفهي.أنجنسيةالفوضىفا

الاجتماعيةاوالاقتصاديةالنتانحمناخوفاعلىا!تقي((الاخلأق

ينتتدورالنتيوالسياسيةوالاخلاقيةاادينعةالمجادلاتأما.ؤعالنا

وأللفتىتبلأوفهيللنسكلالواعيالتحديدحولاعوامعشرة!ل

يفلعقمالامجادلات7291عامفيالعثر-فىالع!رمنالبالغينفتاة

الملالكة.جنسبصددالبيزنطيةالخ!صوطتعنلغوا

والاستهلاكنلازراجبنطامالانثماجترفضحين،اثبيبةان

برغسونطابكانكمإظالبلا،الملسهـأؤ!يئالذائيةالىشقر

المجتمعاتتفجرحتى،العدرعلىتطادببل،"حبكأروعلوة".

للنموالنموكمتطلبات،قىانسانيلا،مجردةمتطلبانأبلاتتخملتي

اوروحثنانيةوبنهايةبجسدتطالب:أقول،للتقنيةالتقنية

.يلاخرىالقمعانواعولجميع.خرى

**ت

يتجاى!اعطملاوتجاوزهالنظاممقاطعةالىهذاا؟ضبيبةتطلعان

عام.بوجه4المدرسومعارضةالجامعةمعآرضةفييتجلىكمالوضوح

ولهذهالاحتجاجلهذاالمشهودالعامهوا689عامكانولقد

ءشكلىة-ايانالىونظرا.6891قبلبداتالازمةواكن.لآمال

بالرغممفتوحةظإتالازمةفان،العإمذلكفيتحللم-!رأي!يما

القمع.واعمالالاملخيبات،

أنهعلىيشهدانيستطتء،مستوىأيعلى،مدرسكلان

تمامامستحيلةتصبحقدمهمتهانوعلى،متزايدةرمىصعوبات

بعيد.اوقريبمستتي"

الا!يهام،وانماقفصفيوضعتا)ننيوحدهاهيالجامعةوليست

المعرفةءضمونعنتتساعلفالشببة.مجمإهفيالمدرسي)ضطإم

الصؤسسةبنىعن،لإتعليمالاج!تماعيالدورعن،وقيمتهإالثقاؤقى

والمدرسية.لجامعية

،ولكنتعبيرهافيمجهمةالثلألةالمستوياتهدهعلىوالصبوات

التباسا.يقبللاالعميقنجاهها

النقد)هذاالبإرزةالويضةالخطوطبرسمههنانكنفيوسوف

.لجثري

3**
اياهاتلقناشااإعرفةوقيمةمصمونفيالشبيةتشكيكان

الضروريسةالاساطيرمنمعينعددفيها-نررعهالذيالشكمعبدا

القائمة.الاوضاءعلىلحفاف

دامه.الئعلاقةحولىويدور7191عامانتمفرنسصف!إم)1)



مانانتيرجامعةادباكانسواء"المعارض))الادبمحصناو"و

امأمريكابهـكليامطو!وامبرليندب،6891عامفيالسوربون

فةالمصانهيفيهالغالبةالموضوعةانلوجدنا،ايطاليااماللاتينية

كشفه.انمنبدلاالواقعتخفيللثبيبةتقدمالتي

فالاهتمام.نموذجيةالزاويةهذهمن"الانسانيةالملوم"و

الىالعلومهذهفييتطرفمجتمعاتنافيللتناقضاثركلبتمويه

في.مستردامجامعةفيالاجتماععلم"باعلنوثد.مداهأقصى

الاجتماععلميكونانينبغيهل":بعنوانمحاضرةعن6891عام

السياسيوالاقتصادالاجتماععلمانرأيهموكان."؟انسانياعلما

الاعتبارالطريقةبعينخذت2مااذاانسانيةعلوماليستالنفسوعلم

توابعمحضهيوانماالجامعاتفيالعموموجهعلىبهاتدرسالتي

بوج!4ينظرونا)!نفسوعلماءالاجتماعفغلماء.الطبيعةلعلومفقيرة

فيالجرذانمنمستمعرةالىنظرتهمنيةالانسالكائناتالىعام

مناعلىدرجةانهنالكماوكل.وقيالهسلوكهاتحديدمحاولتهم

الافراداوالانسانيةالمجتمعاتمستوىعلىتبرزالتعقيداوالتركيب

نستخدم"الانسانية"بالمس!ماةالعلومفانوعليه.الانسانيين

التحكم:نفسهغرض!هاخاصبوجهولهاالظبيعةعلوممنهحنفس

بشر.هناهيالتيبالظاهرات

في،واساتذةطلبةمن،أ!شبابانانتيراجتماععلماءيشير

الغرضانالى،6891عامفيالاجتماعلعلمالاجتماعيالدورعنمذكرة

وءيفته،معالعاملدكييفهوالصناعيالاجتماعلعلمالاساسي

ذاب،لذاتالسياسةمفهوميزيفالسياسيالاجتماععلمانوالى

للحيبمالحقيقياحركاانهلوكماالانتخابيالاختيارعلىالابحاثيركر

تحكمتقنيةهيالدعايةعلىالمطبقالاجتماععلمانوالى،السياسية

الولاياتدفاعوزيراعدهاالتيالبوليسميةال!طانوالى،و-كييف

"مشروعاسمتحتاللاتينيةاميركاثوارلمكافحة،ماكنمارا،المتحده

".سوسيولوجيةدراساتبرنامح"انهاعلىللجمصرقععت"كاملوت

سؤالاالسوربونفيالشبانالنفسعلماءطرحالعامنفسوفي

عيف!ا("أداةيكونانالنفسلطلميمكنهل":انفسهمعلىمماثلا

."؟ذانهفياستلابينطاممعأؤضل

وجهعلىبداتقدفرنسافي6891حركةعونانغروولا

يبرزفهنا:مفةوالفكالنفسوعلمالاجتماععلمقطاعاتفيالتحديد

المزعومة"العلميةالموضوعية"نفاقانآخرمكانايمنكثر

لتسهيل"اداربم(بالبشروالتلاعبالتحكمغنياتعلىالتسترفييفيد

.الدولوحكمالمشاريع

لايتجزاجزءا،لفالنحوهذاعلىالمفهومةالانسافيةالعلومان

قمعي.مجتمعمن

تدميرالشخصيةتهمةتاتيكشفهمنبدلاالواقعحجبماخذوبعد

تطويرها.منبدلا

فيفةلوقيلاعدادهالطفلدمحالراهناثمطيمغرضىافليس

تاسيمرلعرمالىالجامعةثمالمدرسةتهدف!الا؟الدرلةفيأوالأشاج

ميفردكلوتخصيصقولبةوالى،والالوارالوظائفمنمتسلسل

الدهشة،تاخذنافكيف؟المجتمعهذايحتاجهالذيالفردنموذجيصبح

هـفهفيبالاكتناقتشعرالشبيبةوجشامااذا،هذهوالحالة

كلفردعلىيتوجبالتياصنعاالمسبقةالصغيرةالصناديقمنا*ف

فيهاأويبقىاليهايدلفأن

تبيحشهادةالا"وكدهلاالذيالعلمالىالشبيبةتنظركيف

أجرايتلقىوانالصغيرالصندوقذلكفيمكالهيحتلانلحاملها

ستغلكمايستغلهاانالعموميةالوظيفةفيعملهحالوفي،راتبااو

الخامسةسنفيمتقاعديناحياناتخلقشهاثة!اختراعبراءة

:فمرتبةبضاعةبلشخصيانشاطايبدولاالملمهذاان!والصثرين

ا'

وعليه.استهلكهالذياثتعليمبكميةغالباتقاسالاجتماعيةلفرد

العاملاست!ماركسحللوقد.بالعملةجمونمااشبهالعلمان

هذااساسهيالتيالبضاعةصنميةوتطور،الطبقيالمجتمعنأ

ومنالمالالىالبضاعةمنالاشقالىمعوتتفاقمتنعمقوالتيجتمع

العلمفيمماثلةظاهرةتضمحوشبيئتنا.الراسمالالىلال

،للانسمانخلاقاعملالشيانهاي،مستلبعلمالاخرهوالهلمالذا

بحاجلالموبتطلعاتهلهصلةلا،عليهومتعالالفردعنخارجيشما*!

شخصي.تفتحى

الشبانيدمحالذيالتربيةعلمضمدالاساسيةالمطالبأحدان

منلا،قبيممنبل،هعكليتمببحثالمطالبةهوالنظامكنطق

جلهم.

الىيتطلعؤانه،آحياناالطوباوية،المطلبهذااشكالتكنوأيا

الجامص!ة)ءشعارونحت.واستلابهأ!علماانسانيةلاضدعمال

التناقضساتتمويهعلىلاتساعدتربيةالىالطموحطل"لنقدية

الحاليالنظامانحقيقةوعيعلىبل،والاضطهاداتالاستغلالات

،ولشيلهمنفذلامغلقاعالماوليس،الممكنالوحيدالنطامهويس

البشريحدوضعالعكس!ههووانما،عنهغنىلاضرورياالمأ

.تغييرهالمستطاعوفي،يقيدمم

مشكلةيتحاشىالتعليمأن!هواكمالثالرئيسهـىالمأخذأما

أنها6891عامفيساطعنحوعلىالشبيبةظهرت2وقد،لغايات

وم!ناها.وقيمتهاغاياتهاعلىتعترضبانظمةبالاندماجترضىا

،التلوثنعمموان،للحربالعم!تعدانالشبينةترفضفحين

رفضهافان،بالمستهلكعب"والئنموالنموشروطبلاتخمم.ان

الحياةلربؤرفضولكنه،لاتقنية،(روسويا"رفضاليسنىلذا

.بالحياةالقنيةربطمنبدلاالتقنية

توعشكلةألماذا:للسوالالعنيفبطرحهاالشبيبةهذهان

المصيسرتقريرالىوالتحكممنالتلاعبالانتقالمشكلة:ساسية

لذا!!ي.

***

لرسممنطضيةنتيجةالمدرسةحولالاستفهاماشارةرسمان

فرورياالعلمهذاكانفىذا:العلممضمونحولالاستفهامشارة

التسلل!وسسةالاجتماعيةالوطيفةفماالقائمالوضععلىلهحفاظ

!نشرهعلىممل

فياختصاصه،فردكلحعرهواروسسةلهذهالاولالشاغلان

زيادةمهمة،الاساسيةالمهمةفيطاقتهبأقصىالمساهمةعلى.حمله

بالتواليعليهاأطلقالتي"العامةالثقافة"و.والانتاجيةلانتاج

الاسمان!ة"العلوم"اسموأحيانا(الانسانيات)تعليمثم"الدين"سم

انناجية.حاجةلاقمعيةحاجةتلبي،تت

نظام9ظييدواسعاالمجاليفسحالثقافةعنالتصورهذاومثل

حقيق!ه.واخفاءمنلق!ئوي

ثقافية"ثورة"نحوبالانجذابشعرتمااذامبررهاوللشبيبة

،لاول،7ولأمالمتنفذاكنادبسلطةالاتهامقفصفيتضعكعينية

الامبراطوريوالموكفالارضومالكالمثقفعامألفيمنذيمثللذي

المحافظ!وبيناًلثقافي"التقاليدبينالرابظوادراك.واحدشفى

باسرهءالعالمشبيبةبينالمشترلرالقاسمهولاجتماعية

*"!ر

نتيجعةبدورههوالمدرسةبنىحولالاستفهامعلامةرسمان

الذيالاجتماعيوالد!ورالملممضمونحولىالكلمةتلكلرسمحتمة

بلعبه.

فيرالملأرس!يةالمؤسسةانفيللمشكلةالخارجيالمظهرويتجلى

للجامعةالوحيمهالوظيفةكانتفلقد.الراهنةالمتطلإ،تمعلعكيفة



بمنتهىينفتحالجامعيواًلغيتو.الجامب.نصنعا!مادطويلمنذ

انالادبيةالقطاعاتفيالطلابمن08%أنبحيثالوقائععلىالبطء

لها.اعدال!متمقدأنهيفترفيا.تيالمهامابدايمارسوا

فيهامادورالعبقدهذا"التمريفمجالات"انعدامان

المؤسسة.مطاهراسواليسانهمع،التمردحركاتصعود

تنطويسعليهالذيالثنائيالطابعنفسعإىتنطويالتعليمبنيةان

فىالاصبالتعبيرقربىبصلةوترتبط،القمه!المجتمعمطاهرسائر

البيروقراطية.:والمحكومينالنحكامثنائيةعن

الشبيبةجانبمنالرفضالىوأدعاهاالبنيةتلكمظاهروأوضح

التلقينطقوسنظاموبينوالجامعيالمدرسبمالنظامبينالقربىصلة

والطائفية.بالمجتمعالشبيبةدمح:دوماواحداوررض،ا.والتاطير

عاىالمؤتمنةهي،فمهمتها:مماثلادوراتلعبالمظدبةثماجمهنوتية

والانتقاء.وتقنيةبالفرزتقوموانالحواجزتنصبأن،9هلمواالتقاليد

تقنيةمعالقلقعلىيبعثحدالىتتشابهوانظطيرالتلقينثقوس

المعموديةالاالامتحانما":ماركسيقول.المقدس!ةالجمعيات

الىالدنيويالعلمبتحولالرلىميوالاعتراف،للطمكأالبيروؤرا؟

."قدمسيعلم

.للنطامالاستبداديالطابعيتولدالطقسيالمظهروعن

فيمتماثلةالمجالهذافيوالثانويينالسجامبنالطلبةومطالب

يحلان،لهاموضوعالاللتربيةذاتايعتبرواان:العالماقطارجميع

نا،المنصةاعلىمنتلقىالتيالدرو!يمحلالمسؤولينمعالحوار

وحاجاتهماهتمامألهمعنوبعيدةخارجيةقيممنلنظامتبعالايحاكموا

شرح"عنيستعافىأن،والخلقيلابداععاىلمقدرتهمتبعابل

فيالفنانيشاركشخصيبعملالمصطنم"الانشاء"و"النصوص

..الخ!!له

خارجالمتموضعةالمدرسةنقد:المركريةالمشكلةالىنصلوهنا

عنالخارجبة،الشخصيةالمشكلاتعنالغريبة،الواقعيةالحيلاة

المشوبللبحثوالنافية،والخلقالابداعوعنوحاجاتهالجسد

.الغاياتعنالعاطفة

منفصلةمؤسسمةبوصفهاللمدرسةالثن(ئيللطابعالادانةهذه

سياسي.نقدالىبالضرورةتفضياحيإةاعن

**ت

غالببقها،في،الثبيةأنهيهنانفسمهات!رضملاحظةأول

تنيمكلخارج،اعمبصورةبل،ياسيةالسالاحزابخارجتقف

السلطةاستلاباي،الاسلطهرفويضمبدا،الثنائيالمبداعلىمبني

النقابةفيأوالحزبفي"ممثل"اوابرر"انفي"نائب"يديبين

الكنيسة.نناو

وأمتنهاتعداداالمنظماتكبرهوالشيوعيالحزبانفيمراءولا

تبصا،يوعيةالمفالشبيبةحركةفانذلكومع.فرنسافيتنطيما

اما.منتسبالفخمسينالىتصللا،تفاؤلااحثرللتقديرات

"اجمهورياالديموقراطيالانحاد"،الحاكمالحزبشبيبةمنظمة

السياسيةالمنطماتجملةتضمولا.الرقمهذاعنالبعدغايةفبعيدة

مناضل،الفوعشرينخمس!ةمنحمرالمتطرفةواليساريةاليسارية

.وبلاجمالالرقمهذاعناليمينيةالنلظماتالىالمنتسبينتعدادويقل

منالفاثعةدونمافرنسافيسياسياالمنطمينالشبانعلأديبلغ

الاضرابات)9تتمالنقاباتوفي.2%منأقلأي،ملايينخمسةاصل

على،الاحيانغالبفيالمنظمةرقابةنطاقخارج،"الوحشية

.الشبابايدي

كثشرينبجناحيه)،)الفرنسيينللطلبةالو!نيالا-لحاد"يضمولا

المنطماتالمنافسةأما.جامعيطالبألفسبعمئةاصلمنعضوالف

ايضا.اقفارااشدفهيواليمينيةله

يلاميحتى*قوىهيالكاثوليكيةاثسبيبةمنكماتممافتولئن

2!

وتنقسمالشمستحتلمثل!ايلوبكمااليومتلوبفانها،قريب

التمسلسل.هرميةتعارضأونفسهاء!

انما.كلاأالسيا-"عنتنعرفالشبيبةانمعناههذاهل

مننوعطريقعن،.ادالتيللسياسةمعينتصورعنتنصرف!

انها.بدونهووممنالشبابباسمتمارسان،الضمشيمتفويض

علىاساسهماتزعمللس!ياسة"ثنلاليين"ممارسةوعنتصورعنمرف

اليهاوتحملالجماهيرعنبالنيابةوتقررتفكرانها.القادةمنماعة

."الخارجمن"وعي

تطل،الجامعاتفىسيماولا،التفءجمةحركةؤإنوبالمقابل

امير!اؤ!في.سياسينضالعلى،العالمارجاءج!عفي،؟ما

الطلابطالبيوم1891عامفيقرط!بةبانومنذ،للاتينية

تسمييرهافيوبحقهملجامع!تهمالذاتيبالاسننقلالمرةلاول؟رجنتينيون

العشرةالاعوامخلكلواللستبدالابويالتصورمقاطعةحركةترت

سياسيا.طابعاواكتسبتالقارةؤليالرئيسيةالاقطارالى!خيرة

ارطلابثارانتزاعهاتمالتيالاولىا)لجامعيةالحرياتا(ىاستنادا

.السلاحشاهرينلابازجامعةواحتلوا،6491عامفيلبوليفيون

جامعةلعبت6291عامفيفينيزويلافبمالانصارحربتنظمتحين

شءكلتكوباوفي.المتطو!نلتجنيدالرئيسيالمركزدوراراكاس

"نطماتكارتلمنجزءا،التحريريوم،"الثوريةالطلابيةالادارة

؟يسدلتزعمهاالتنتموز26وحركةعيالشيمالحزبمعلثورية

.استرو

احتجاجا0691عامفيالطلابيةالحركةتطاهرتاليابانوفي

نأالىالحكومةفاضطرت،المتحدةالولاياتمعالمعاهدةتجديدلى

طالبالافعثرةاقتحمانبعدلطوكيوزيارتهالغا،ايزنهاورمنللب

حركةزنغاكورنمنعضوالفاربمونعليهالزحففيوشاركلبرلمان

ارتفعوقد.(سوهيوأالنقاباتمنعاملالفثلاثمئةجانبلى

حربفيالياباناشتراكضد6891عامفيثانيةمرة،الحركةد

الاميركي.التحا)!فتجديدمشروعوضديتنام

ضدوالنضالالثوريةالحركةانطلقتحيثالصينفياما

9191،ايار4فيالهائلةالطلأبيةالتطاهرةمعاليابانيةلأمبراطورية

ماوتس!عيومضهم)المناضلينمنكاملاجيلاكونتالتيالتظاهرةلك

بصورةالسياسيةالحياةمسرحجديدمنالطلاباقتحممقد،!ونغ

اغلقت6691عامدفي،09الثقافيةا)*مورةمعمثيللهايس!تقح

الاحمر،الحرسمع،الشبيبةجماعفيالطلابوذاب،لجامعات

منبيروقراطيةالمكونةالجديدةالحاكمةالفئةضمدالنضالفيشاركوا

والمتمثلةالستالينيالنموذجمنالمستوحاةالثنائيةوضد،لحزب

استخدمهالذيالتعبيرحدعلى،يزعمالذيواؤثولةالحزبجهازني

الاشتراكيةيبنيانه،النظاملمفيالانحرافهذافضححينينين

الشعب.بواسطهلاالشعباجلن

6791الاولكانونفيتورينوجامعةاحتصاقترنايطالياوفي

حولجذريةاستفهاماشارةرسمالكلياتفيمضادلعليمتنطيم

لطلابامنكبيرعددالحركةفيساهموقد.الماليالتطيمضمون

الذيامولومبيالكاهن،توريسكاميلوبمثالمقتدين،لمسيحيين

.6691عامبيالائصارارالكلمعيقلاللوهومتل

فقد)كبيرةعدديةقوةالجامعيونالطلابيشكللااسبانياوفي

يبلغشعبفيألفاوسبعينخمسة6591عامفيتعدادهمنان

،ضد6291عامهـ!شكلواذلكومع.)مليوناوثلاثينواحداعداده

الديموقراطبىالجامعي*نحاد":السريةمنظمتهم،الرسميةلمنظمة

ارتبطتا679عاموفي.6391عامفيتوسيمهجرىالذي"صبا!طلا

الىجنباوالكاثوليكيونالشيوعيونفيهايناضلالتيالطلابيةالحركة

النضالفيهامادوراتلعبوبلالت،"العماليةاللجان"ببنب

فرانكو.دكتالوريةم!د



الاتحادالوطني"لعبهالذيالمشرفالموروبعد،فرنسافيأما

علمدراحفقد،الجزائرحربضدالنضالفي"فرنسالطلبة

بسيبالحركةوضعفت،5291عاممنابتداءيتضاءلالمنتسبين

علىوالغضبف!يتنامحربضدالنضالانبيد.اللامسوولةالقيادات

كفاحالىا،طلابجمهورجرف"68!اعامفيالرجعيةالتعليماصلاحات

عاململايينتسعةف!وشاركفرنساعرفتهاضراباعلمصرسياسي

لف-9التجربةهذهوتحليل،هائلةتجربةهذهكانتولقد.وموظف

دراستا.منأساسياجزءا

الثانية،العاكيةالحربعداة،الطلابغالبيةكانتالمانياوفي

من،08%مناكثركان66!اعامفيوحتى.سلبيةاويمينية

وفي.جامعاتهمتسييرفيالمساههةلفكرةمعادينيزالونماالطلاب

،وكاننايس-الاودربحدودالاعترافالطلابنصفرفض6791عام

باووجة.وافالالمانيالبرلمانيالنظامأنرايهم

فقد.الحرةبرلينجامعةؤى6691عامالحركةبدأتوقد

عنمضسوخةوكالت،الباردةالحربصنيعمنالجامعةهذهكانت

الجامعاتمنللانثلامقابلي4اكثركانتولكنها،الاميركيالنموذج

التقليدية.

نائبزيارةضدالطلابمنوأفواجأؤواجتظاهرت6791عاموفي

الشرطةوصرعت.ا-سانشاهزيارةضدثيم،المتحد،الولاياترئش

لتاليبمدروسمةحملةسبرنغرالصحافةتروستونطم.الطلاباحد

بسرعة.النفوسفيأوعياواستيقظ.الطلابعلىالعامالرأي

المتحدةللولاياتوالخضوع،والتحكم،والتلاعب،القمعبدا!د

لنظاممختلفةكمظاهرحقيقتهعلىكلههذابدا،فيتنامفيالمعتدية

واحتلهتلر.أنتجتأنسبقالتيالالمانيةالراسماليةنظام:واحد

ومونيخ.وفرانكفورتوكولنهامبورخفيسبرنغرصحافةمقارالطلاب

وكان.المانياأرجاءجمعفبماالتروستهذاصحفتوزيعوشل

والاشتراكيينالمسيح!يين-الديموقراطيينبن"الكبيربونتحالف"

البرلماني.والنظامالاحزابنظامزيفعناللثاميميطالديرهوقراطيين-

للشببة،العالميةالحركةفيهامادوراالالمانالطلابلعبلقد

،ونقلواالبرلمانيالخداععنالنظريالصعيدعلىالستارأزاحوالانهم

.والاحزابالبرلمأنساحةخارجالسياسيالنضال

اساسيتينبسمتينيتسمهذاالسياسيالشبيمةمسلكان

يتجلىالتيالقو!كأالشروطتنوعمنبالرعم،الاقلعلىأثنتين

للتنظيمالتقليديةالاطاراتنرطاقخارجالشبيبةحركةفتطور.فيها

السياسةمفهومفيجئريتحولعلىدليلذاتهحدفيهوالسياسي

الموسائللاتعييرش!*كلقبلهوالحقيقيارر!ياسيؤ!التغيير:بالذات

والاحزابالقوىأناعتبارعلى،ايضاالمنشودةللغاياتبلفحسب

غايةتحقيقالى،اسمائهااختلافعلى،تسعىالقانمةالسياسة

واناختلفت،الاستهلاكمستوىورفعالاقتصاديالنمو:غيرلاواحدة

ذلك.الىوالسبلالوسائلعلىبينهافيما

فيهيللسياسةالتقليديالتصورفي،ثورةكل،الثورةان

للفرديكونفلا.اخرىجماعةالىجماعةمنللسلطةتحويلجوهرها

قاسسسهلهجهازالىويفوضهاسلطتهيستلبانالامورمنفيها

فالجهازالحاكم.والمحكو!نالحكامثنائ!ة:اشكالهتعددتمهماالمشترك

مناعظمىاالغالبيةالواقعفيويقصي،الجهيعباسمويقرريفكر

وفياخت،رواقرارهاالقراراترسمفيفعليةمسادعمةكلعنالسكان

عنيعسرانما"المباشرةالديموقراطية"وشعار.المنشودةالغايات

الثنانية.هذهرضي

الشببةسجانبمنال!تمردهذا،الرفضهذا،النفيهذا

عشرةوالخامسةالسابعةبينمراهقآلافسبعةلانايضاالياسوهذا

ازهـلأعمقعناًلنقاب-ىيح-فرنسافيسنوياينتحرونوالصثرين

فيالحريةالنظراعادةفرورةوعيعلىيساعدفاوهو.حضارتنا

.-

لثرائعنا.المستوياتجميععلىترفضالشبيبةان

وبينالقطيعة+كرستسملطيةروحبينبحيرةيطرجحونوالاهل

اجيلين.بينحيةرابطةاييخلقلاديماغوجيتسليم

واسلحةالتولمقخطببمينعامبوجهتجاوربدورهاوالحكومات

الالمع.

تنييرواما،افقولالهنهايةلاقمعاما:الاحرابممنمهربولا

فحسب.سياستناعنلاحضارتناعنبديلاي،جثري

فليس.وبدونهاالشبيبةاجلمنانشاؤهيمكنلاالبديلوهذا

به.ينعمأويمنحمنمستقبلاليومبمد

نابعد،أيضاعلإناينبغي،المستقبلحولالت!مهيديتاملناوفي

ا،طروحةالمشكلةعمقوقياسالانتقاداتمعنىاستنمفافحاولنا

رهنالمخاضهومستقئلهناكيكنلماذاعهانتساكلان،وجديتها

والتيمكتوبةقوانمينبعدلهاليسالتيالمضادةالمجتمعاتتلكفي

فالبفيكعاليةالاقسامأكثرهو-هامقسمانشقاقمنتتالف

بصددتأملنافيأساسيةلحظةوهذه.الشبيبةمن--الاحيان

تمرداتستثيرلاالسلبيةالنظاممظاهرلان،المستقبلوبناءالمستقبل

وجهعلىهنافمن.اخرنهوذج،آخرممكنوجداذاالاحقيقيا

بذلكبايحائها،أ!اتفتحوانثغرةتشقانللاقليةيمكنالتحديد

.النموذجلذلكالعريضةالمعالموبرسمهاالممكن

للاشاراتوالاتجاهات،هذابحثنابدايةفي،اذنصمورنالنفتح

أيضا.بهتبشرعمابلفحسبالشبيبةهذهتفضحهعمالاتنما،نتي

به:2-ماتبشر

فيالتوكيدرغبةالمثالسبيلعلىوالرقصالموبقىفيتتجلى

التيالذاويةالفرديةالنزعاتوبينبينهاالخلطيحوزلاللذاتالحر

احترالشكلانهماوالرقصوالموسيقى.السابقةالاجيالشهدتها

ال!نزعةعلىالاحتجاجلذلك،"المضادةالثقاؤة)ءلتلكنموذجية

الفنوؤفيهتلعبلاالذيالرسهيللتغميمالمميزةالشكليةالتعقلية

تافه.دورغيرالذاتعنالمبدعوالتعبير

وهذاالموسيقىهنهنوعيةعلىفيمةحكمكلعنالنظروبغض

فثمة،))1)آخرمكانفيسنعالجهااخرىمشكلةهذه)الرقص

.هذاالشبيبةشغفمناستخلاصهايهكنثلاثسممات

فىجةالرقصأوالموسيقىتعدعادتما،أولا،فا)شبيبة

تبدا.وفوريةمباشرةفيهمالهالمساهمة.سلبياالمرءبهايتهتع

خاخذالشبيبةأما،السمعالراشدونفيرهف،الاغنيةأوالموسيقى

بعصم،والفنون.مشتركاديونيسيااحتفالاتحييوكانها،بالحركة

فقد.النفعيةالنشاطاتثوامةمنالافعتاقأش!المنشكل،ذلك

الوظيفية.دلالتهاعنالاشياءسلخفيرغبةالا"آرتالبوب"يكونلا

،الحياةمنموقف،اخلدالاقلعلىفانه،فنايكنلماذاوحتى

مهكنآخرمجتمعاثمةانعلى،ممكنةاخرىحياةثمةأنعلىتوكيد

طيهاستبداله.يهكنالذياليومبانتظار،القاءلمالمجتهعجانبالى

لسيطرةتخضعلاالتيالفنونمنههاالر!ىوهذاالموسيقىهذه

علىقدمتالتيالغربيةالحضارةوب!لاف.الكلأملمنحىولاالكمات

!أ،الجهاليالبعدهذاعلىالخالصةالضليةالنشاطاتمالدول

اللاغربيةالش!عوبتضع،بالعالملعلاثتنا،مباشربشكلالمحسوس

الاسابحةالاسباباحدهووهذا.الصدارةمكانفيالجماليالبعد

نحواوالزرادثتيةالبوذيةنصاوالهندنحوالشبيبةلألجذاب

المنابع.الافريقيالجاز

موضحالموضوعةهيالغاياتأننحدايضاالصعيدهذاوعلى

معنىفيثراسة"ديونيسوس":*عدادرهنمؤلففي)1(

."الحديثالرقص



نقلإديا،،هوالغربيالانساناليبالنمبقى"الفهمهـ"استفهام

التفاهمسوءأشكالجميعمصدرهووذلكم..بالكلماتالتفسير

اللوحةفهها)"قدبانهبسهولةالاعتقاديهاورهفالغربي.الجمالي

لشيبرسمهوماكلاي،موضوصاالمتحفدليللهل!فآنبم!رد

الفنانحاجةماولكن."...بيكاسوأؤهملاانني)).الرسمفي

للتفسروقابلاعنهالننعييريريدمااذاكانيرسمأنالىالحالهذهمي

واالتاريخأوالفلسفةيحتصفانبهالاجدزأفليس؟باملمات

لمالوعظ

جوهرياتعارضاههنانواجهانناانفسناعلىنخفيانيمنبغيولا

الميادينمنواحدالح!قفيوهذا.العالممعرفةعنتصورينبين

بينالحضاراتالخصوبةعظيمحقيقيحوارفيهايجريانيمكنالتي

الجمالطوالبعدالبمدشأنمنالتهوينولعدمالتعارضذنكعلىللتغلب

الهيغليةان!لأنيةشانمن،وثقافتنالمعرفتناسواءحدعلىالمنطقي

المصادفاتمنسلسلةوليست.سواءحدعلىا!وتسية"طاو"و

ثورايلعبالمتحدةالولاياتفيالزنوجنضالجعلتانتيه!ثلأالتاريخية

تحريرحربتاييدمنوجعلت،المشبيبةيقظةفيالاهمقيحاسم

قاطبة،العالمفيالشبيبةبينالمشركالقاسمالفيتناميالشعب

،وجملتمتزايدااقبالاتلقىالافريقيةوالفنونوالغناءالرقصوجعلت

الزرداشتيةوالبوذيةا&وغاوجعلت،جديدةجاذبيةتمارسالهند

تلعبافصينيةالثقافيةالثورةوجعلت،لهسابقىلاانتشاراتعرفان

وغيفاراولومومباماو،الشبيبةأبطالوجعلت،نموذجياتعبويادورا

جميعا.اللاغربيالعالمالىالمنتمينمن،ديفيسوانجيلا

يشكل،الآمادطويلمنذالمضطهدةاوالمستممرةالشعوبنضالان

قاطبة.المالمفيللشبيبة4شتركاالمطلب،مضخمتجسيمخدرمن

الاشياءبأنتعاملكماتعاملبألا،الشعوبكتلك،ظالبفالشبيبة

،اضطهادي،لدمجهابنظامخارجيمحاولةكلضدانخاصةشخصيتهائركد

قمعي.

أمارةوالمبا!ثرالم!سوسالىالاعتباراعادةاليالشيبةواتجاه

فييقترنالاتجاههذاانفيمراءولا..المستقبلاماراتمنغنية

بصورةولوالحسطالادراكشدةاهاجةفيبالرغبةالاحمانبعض

الجماليةللتجربةتأجيعبمثابةباتفالمخدر.المخدرطريقعنصناعية

رواجاالهلوسةاستثارةفيولفضائلهللحشيتنىبودليرمد!وعرف

واللسور.والاصواتالالواناحساساتتؤججفالمأريبإانا.كبيرا

بمزيدولكن،نفسهالمفعوليحدثان"دس.ل."اذاووالمسالكين

اثبت.وقدالاوهاميخلقوالغبطةبالخفةالشعوروهذا.الضررمن

الاليةامنابةان،الزمنمنفرننصفشت،بالتجربةالسرياليون

غيرتصطلالية7االكتابةولكن،خصبةابداعيةطريقةالشاعر

أجنبيةأرضاليسفالشعر.اللاموهوبالشضلدىتاؤهةنتائج

يحدثأنالمرءيكفيلاكذلك.عنوهاقتحامهابعدلحتشافجاهزة

،فانوعليه.رامبويصبحكي"كافةحواسهفيشاملاتاماخللا"

الذاتعناماملوللتعييرالحودمنللتحرركوسيلةا!مراستعمال

منالعفويةقيمةفيمراء.ولاالعفوية!ثولوجيااوهاممنوهم

حقيقتهللانسانيحملبانه-نرعمادعاءكلازاءقطيعةتمثلانهاحيث

المحسوهـفىالمباشرالىتعيدانهاحيثومن،"الخارجمن"وسعادته

منجديدبشكلوتبشر،مفلسنظاممنطقضدوجبويتهماقوتهما

البشر.بينالعلاقات

:فهالا.لارةالعفويةنقيضبل،عفويةتعودلاامررةا!فويةومن

يدموناالتي،)الاسفار"و.وتنهكهاالحساسيةتثلمللاحساسالمتكررة

نحومتعاظي.علىومتوحرهفقكلةكونبانمهددةبهاالقيامالىالمخدر

هذه"الاسفار)انهوانكارهالىسبيللاالذيالاساصالشيومن

للهربووسيلةالحياة!يهكس!حيلمجتهعرفضمظاهرمنمظهراتمثل

مريفى.وهنشاانسانهوبلجانحالشيالمخعراتعلىالمدمنان.منه

--

اجتماعي..ضه

الىنعيدأنيجبالموضوعهذافيالفريسيينمننكونلاوحتى

واغلاها)ذىوفرراالمخدراتانواعاشدعلىالمدمنينان.ذهان

نحننصادفهمبل،الشبمبةعلىامرهميقتمرلا،كالهيروئين،)خا

نذكرانباسولا.والشيوخالراشدينلدى-خاصوبوجهسضا

عابرنطاقعلىالمنظمة،اللامثروعةالتجارةهذهمنالمستفيدينا

)ءاًلنضي،منكبيرقدرعلىعامبوجههم5القوةغايةفيشبكات،

الشبيبة.متناولفيليستأجهزة؟طمتواطت!ونكبارلثركاءلهم

بالشبيبةلاالبدءيجب،المننبينمعاقبةالضروريمنكاناذا

عنها.الطرفويغضالتجارةتلكيولدالذيبالنظامانما

تتيحالتيالوسائللاستعمالفعليحدوضءالمستطاعفيوليس

.الهربفديالرغبةيولدلاعالمخلقاذاالاالعالممنيهربانمرء

**ت

اليومتنطرحانهاوالحق.الدينيةالمشكلةحدوداىامنانصل

كانتالكنيسعةانسيماولا،الشبيبةالىبالنسمبةمتزايدةكدة

المبرراتوصانعةالكبيرةاتلهربعملياتمديرةالفربفيعامالفإل

الىوالجسدالروحثنائيةمنبدء،الثنائياتلجميع"الروحية

اررياسية.والسيطرةالطبقاتائية

أركانزعزعتقدوالنقض،رضةالمهحركة-كلونأنغروولا

عنالمأضي.موروثكأأخرىمؤلسسةاياركانزعزعتمماأكثركنيسة

ثمتلتها،الخميرةكانتالشبيبةلان،بالذاتأساساتهافيدزعتها

.الغفيرةالجماهيرتدريجياالتحرك!

الكنيسةتنظيمفيالثناتيةعلىعنيفاهجوماالشبيبةشنتلقد

جسماالكنيسةمنيجعلانيمكنماكلالىالتحديموجهة،لداخلي

فبميتجلىلاوهذا.عليهومتعالياعنهخارجيا،المجتمعفينفصلا

تجنيدفيمتعاظمةصعوباتمنالكاثوليكيةالكنشمةبهتصطدما

بعضىانحىاحليرلكيةالمدارسفيللكهنوتوتاهيلهملنشبان

بسببغ!رةاد-ستهااغيالىاضطرت)المؤنثةاوالمذكرة)لرهبانيات

المطالبةفيايضايتجلىبل،فحسبالربانيةللد!ثوةلرشحين

ولقد.ومشكلانهالعالموبينالكنيسةبنلعلي9بانمماجلتعاظمة

بعداليوم،الوراءالىتتقهقرأنيمكنلاحركةروادالعمال-الكهنةان

والحياةاكهنوتبين،والايمانالعملبينالفصلرفضوانين

بوصفهالا:ابعادهاجميعفيبه!امعترفعمايىكأحياة..لعمالية

ءومشكلةمناضلاكفاحابوصغهاأيضابل،فحسباياهنشاطرهاؤسا

تلكمظاهرمنمظهرغيراليومتعدلموالراهباتامهنةزوبة

ضمنالايمانممارسةوفيالعمجكاملبالحياةفيدعالكنيسةلرغثة

فياللهجةتشديدوما.الحياةخارجلاكافةبابعادهاالحياة!لى

رسصمامكانيةوعلى"العلمان!نرسالة"علىاما!يوليكيةلكنيسة

ذلكمنخاصةحاللأالاوالنساءالمتزوجينالرجالىبينمنلكهنة

.طراللثنا4دياتلرفض

عنيعبرالاخرهوللارتكاسالقابلغيرالعميقالتيارهذاان

كلةوليسوا.بالذاتاللاهوتفي،المئمبيالطليففيأيضافسه

صلةروونالذيناولئكاللاتينيةاميركافيالمسيحيةالشبيبهين

لهلامروانه.الثورةوبينوالقيامةالبعث9كرةبينتتوثقتني.

النفسية،تلكالوصميةعلىالشاهد،كومبلانالابحمابيحملانلالته

."الثورةلاهوت":ا!نوانلذا

برب!الاديانجميعمنهامجناحقامالثالثالعالمبلدانوفي

لب،فحسباللالينيةاميركافيلا:القوميالتحرربحركاتفسه

الشبانولدى،ورسليةتنبويةحركاتشكلفيافريقيةفييضا

المثال،سبيلعلىالجرائرفي،الاللاملديهمارتب!الذينلمسلمين

فيتنامفيانبوذيينامهنةمثلذلكفيمثلهم،القوميالتحررصت

في،بانكوكفياستمعتحينتاثرتماممثرتاثرتولفد.أليوم



كانتمثلىالتيالبوذيةهذه)شاببوذيراهبالى،فو-واتمعبد

الانساناهتمامصر!علىحرصاوأشدهاثنائيةالاديان!رالزمنمر

الالتفاتعن،مذهلةنضاليةبحمية،يكلمنيوهو،)الارضعن

العالم.لتغييرالمستقبلفحووانماالاضينحوولاآخرعالمنحولا

الرهيب:الماضيثقل،المسيحيةالكنائسفي،تواجهالشببةان

،الروحخاودعن،الاؤحلاطونيةوستتبمانها،والجسدالروحثنائية

الجسدبانالافتراضالىشاردانديتيارالابتعبيرحدعلىوالميل

الثنائيةولهذه.دنىمن؟دريلس!تبماملوثانالجنسيةوالحياة

"الروح"اولوبةفبحجة:الؤوريةوالاجتماعيةالسياسيةترجمتها

بالفوفويةالمدموغةالثورةعلىجانبهاالىالمصطفالنظاميفضل

.(المادية))و

معالمهفغالشئيبة،ترتسمالذيالاساسيا+كجاهيعبركلههذاوضد

التيار،المسبحيةتياراتعمق3منواحدعن،الجدةجنرينحوعلى

يا،الاخروياتبعلماللاهوتيونيسميهماعلىاللهجةيشددالذي

المسيحي.الرجاء

المحضاللاهوتيمظهرهوراءفيما،يمثلالتيارهذاأنبيد

علافةعينرفيجديدةطريقة،المسيحيةالشبيبةحدودوبتجاوز

بينهم.فيماالبشرلاؤاتوبالعالمالانسان

ديونيسيا)."بانهسنصفه،انسبمصطلعتوفرعدمالىونظرا

واوعيعن،يلهمرزيانيتشه!ريةالىبذلكنلمحلاننااولا

.المعاصرةالشبيبةمباثراتمنكبيراعمدا،وعيلا

تهيح!عش

تقدميلالل!مار

اص!أ..،

لى،؟برلأ

إ

رص،لألم

الفلسطيلانسانماسل!

صلمم

ا

النموذجيعه،الاغريقهةوالحمةوالتوازنوالأدضباطانعقلسلمو

.ابولونالانسانحدودلتجاوزمحاولةكلبالشططتدينالتيلحدمة

فعلالنحات،هوالابولونيالفملونموذبم.وألنظامالقالونملكوتو

الذيبالنظاممنعقيداللقانونتيعاثيءكليبنيالذيالفناني

*لهة.ما،ته

بوصفهالراقص.الراقصلعلفهوالديونيسيالفعلنموذجاما

ويتععىيخترقنامتد؟!فيضانهاعلىالمفهومةللحياةالمجا!يةلصورة

ينبفيتقليدهعلاىنظامانهاعلىالمفهومةلا،الكلماتقدرةعنهلتعبير

الالسانبينالاولىللوحمهمتجدداانبثاقابوصفهالرقص.العمل

فيظهورهاعاودتالتيالوحد!تلك،حضارةكلقبلالطبيعة

الح!ودالتقليديذاختراقفيهاتممرةكلفيثوراتشكلفيلتارى

.والهلوساتالطوباوياتفي،واتثوراتالصو!يةالمذاهبي

البارد،،الربالثابتالمحرك،المسنالاريسطوطايسيالالهان

تمثلانلهايحلوالشبمبةانفيالشككللاشكواني.ماتد

اليهابالنسبةتصورهالممكنالوحيدفالاله.جنازتهفيالنادبةور

فيهالجوهرعرفي،وفرويدونيتشهماركسبعد،للحياة*القابل

الخلاقسةالقوةهو،علاقةوامينونة.طاقةوالكتلة،سيرورة

فيجديدشيءوجدحيثموجودفالله.ش!*كلقلبفيلكامنة

لوعلمياكشاففياوالفنونمنمالنابداعفيالولالقالىمبيله

كانولئن.)ا(القصورنقيضهواللهان.نورةفياوحب!

عنجزةالص4،المنحطةالطاقةقصورههناالمقصود)1)

"اًلموب)ء.عمةلوليد

ء

مصرعربرعص

فيأعيم

صبع

م..!جمطالوطنفي!

.ل.ق006كديثا



رءجملإلىلمؤ

الحمامبريشىاممسذبحتني

الغمامرذاذ..الخمرسقيتن!

..غطيتنى.بالورد

الغرامغرام..الشعرليوكنت

!يه**

..تسأليلا

الكثلرالحكاياتلك

..المطرالدموععن

السهر!قبلوالنوم

الحجرنشقانا

..الحبنزرعه

..البصروضوء

..الميتونايهايا

!..الدماءتنزفونهل

مخبرونثوبنافي

مخبرونخطونافي

تعلمونوالكم

!السكونسكونمعنىأ

عليهانتصرتقدالحياةفان،الطاقاتلان!اطعاماقانوناالقصور

محله،الحلولالىصائرجديدقانون.وثمةغيرنهائيةبصورةوانالآن!

هوالمنحدرصعودمعاودةبتحديقبلالذيالجديدالقانونفيا

صباها.ويجم!وقيتهامعناهاالحياةيمطيالللي

بينالبشر:للعلاقاتجديدبشكليوحيهذاالشبيبةموقفان

انتماءاص!اوانما،مشتركةمهمةمضبيننايجمعمايكونلاقد

واحد:متصاعدنسغالى،واحدمتدفقفيضالى!شترك

تحول:الحياةمنجديدبموقفيوحيهذاالشبيبةموقفان

فصيم!.الىي!لسانهمير

منبدلاحياشارضنااذاسيح!دماذا:الطلاباحدسالني

فحسب؟نئذي!ن

اشكالها.شتىفيالثنا،ليةهوالشبيبةتفضحهماان

عنوالاولالمبا!برالتعبيرهووالجس!دالروحبينوالتعارفى

،ربالاب.سلطة-السعلطاتئنائية:أشكالهالسائروتلخيصثين!يية

السائدفالطبقات،الاحزاب،يلاديان،"القيم"،الزعيملعمل

اليهمتحملالذينالبشرهؤلاء،المنفذينبدورعليهم؟لمقضي"لبشر

فيالعمل،السياسةفيكماالاخلاقفي،الخارجمن"الذايات!

غيرالاندماجيثيءمنمنهمينتظرلاوالذين،الفنوناوالاثبقىما

6

!ي

ممار!*عا

الغزللديهيبكي

البكاءفيهيضحك

..غزةالىالموتويهبط

!الميتونيحملهالديالحىوانه

**،

الحمامريشهسحت
..اًلحنجرةعلىيهفو

كفنتني..بالوود

انامان..غنيتني

الغرامونجوى..اشعاريبينما

!يه،هـيه

..السعكينللريشة

..القنبلةللوردة

حين!بعدنلتقيلو

الجابرأزكيبنطد

ء-؟.كاي

بصورةكاملةمغايرةتاريخيةتروطفيخلقالذي،هذاالغاياتئلام

يلبسيولااليوماسئلةعلىيجيبعادماوالذيالراهنةئروط

ثلناته.

المستعجلالطابعالتحديدوجهعلىهوالشبيبةبهتبشروما

كلألتولوحتى.البحثبساظعلىالغاياتمشكلةطرحسورة

وادة:وبكلمة،طوباوية،فوضوية،مشوشةبصورةذلكفى

الاساطيرولكن.عنالشبيبة"اسطورة"ثمةاجل.طورية

وحين.للانسانجديدةحاجةتبرزحينتخلقىفهي:عبثاابداتولد

.انالاسطورةالقائمالمجتمعفي)!تلبيتها4امكافيالحاجةهذهتجد

.والاصطورةلغزهانفككيفنتعلمأنالواجبومن.مس!بقسيد

تش!رومالنفهمنقراهاانالواجبومن.تجاوزالىاشارةثوما9

مثليقول.اللغزولفكللقراءةمحاولةيقرحالكمابوهذا.بهه

."يلاصبعالىالاحمقينظر،القمرالىالاصعتشيرحين":!ي

المستقبل.،الشبيبةمع،نبنياننستطيعهنامنبد!اانما

الحقيفكماوالحل.والاملالذاكرةهوالشبيبةهذهاليهتفتقرا

والتمرد،الامتثاليةتتجاوزحريةالىالوصولهووالفاجعالاعمى!هنا

مشتركتاريخالشبيبةهذهمعلنايكونكيماالمبنولالمجهود

متبادلة.لال


