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أ7ادقدار"فيتنفيدعفخةدمصمعدكننهالجنبه،منميلاصسالق!رافالقالررئدقطنالاخئما!ل!لةبمغ(لد،ولةلر!!!دستالمفهوم3

عدىالانكالمنهبمالقدريةانوا!اؤطن،0.21ر......بمصعبحسعنالدكتورتاليف
الصثحه.!يميهولحع

الخاملة،(قصيتهفيليسىق!رءاننسىالذيالانسان":!الا!ر!،،مى!لارو!سهي؟ب!وت،أرجماالتإامنبمنشور(ت

همالمن!ب.اصحابعرففي"القدرية)،أنمعالخالقجهدءفيبل؟!ع!حعلا!ع!!ععم

"لقدر!يجحدونالذينالقومالجدلدضنابداليفاددىصهبحسنالدضتصرالصديقتضمل

الديمقراطيالنظاممنتحقالاقناعقوةن2صعبالدثنورويرىوسرقني،الكابعنوانواغرفي"الدولةلرجلالحديثالمفهوم"

النظامفيالقا!لدمتطلباتمنهيالتيالجماهرفيانطيرفوةمحل.محشوافوجدته،مطالعتهالىوالمناددةبحوئهفيبالتعمقمولفهشغف

صنهيالجماهرفيالتماثيرقوةاناعتقاديوفي.الاستبداديعن!طلبابودقتهايجلمزءفيلانه،تلخيصهاحاولولا،بطفاك!

الىتستندالانتخابية"لعارروانكذلكالديمقراطبمالنظاممشنلزماتمستفنولايةمتقلداأوبالسياسةمشتضلاانومااعتقد،ضخممجلد

الجماهير.فيانطيروسلأللجميع.تراءتهعن

،يعرفقارىءكلانيفرضمصطلحاتصعبالدثنورويشعملالسياسيوبين،يقودالئ!"الدولةرجل"بينالناسخلطلقد

يعنىمابايجافيعرففثيته،البحوثبهغ!عهدحديثواننامع،التمئيليالقائدوبينالخلالىالقائدبينالفر!وجهلوا،ي!نقادالذي

أ"ئمالموضوعلتبسطانن،والتةنوةراسيةالديماغوجيةواطلملاوليغاركيةوما،القائديذيارونكيشالناسوههلمص،الارأنلأنبئالشماتندذافعاء

افننعصسف.القارىءاختبارادمانواخوئن،ةادليئنمزايامنأيديتتناقرانيعب

ةأبم،الاسلامبموالحكلالديممقراكمةعنحد؟ثهفيالمؤلفقصابدءةالاشارة،بشخصيددألايمانمريدفدفييشيعانعلىقدوتهدوللقا"هد

طريقةوهي"،الاسلاميالحكمديرمقراطيةموضوعاثارةطريقةخطئتهاط!ظاتفيحاسمةبقراراتتحقيقهالفردالقائدوسعفيماالى

لحكم*مثلالنظامدضالديمقراذمةبانعأمافتراتصوعصودعطست!هـجالعلعلدقدرولاازمانتستكيمدلامماهـلتاريخمنالعصيبة

حكم!اكانالديمقراطيةكلديمقراطياالاللامبمبمالحك.كانفانالانسانفبمهوالافضلالقائد!ياران":لفالممقولمن(صحوليس

مسناعنمادءايرضاحفيةذلشوفقوقد"،فاسدفهئصوالاص!العصاودقصا،"الع!اسمةاكاضخيةالسالحةفيالاةضلللامةاناختماره

،لديمقرا!ية.مفووبم."الممكنفن"وكوثها!العياسةاالتمائعللوعفتضحيح

لهلمالهرببىالمفهتبم.ميالفائهظجليلةاخرىبأهثالكتافاوفيباببلمتالزعممماوالقائدمزاياءنصعبنرورالد3صدييويذةرني

السمياسيالمفرخلدونكوابنافلاطونوجههوريةرشدوابن،السياسةكاتباوكان،الايادييرممربنلقي!الجاهليالعربيللشاعرقصإةمن

.العامللعملالح!ديثالعلعيوالمغهـومفيهطينتر!!قومهالىفارسلهاالاكنابذيسابوريكسرىديوانفي

المجتمعفيالتحررثزعات"عنالختاميفصلهبالتنويهواخمىيقولثموالحذرالاشنعدادعلىويحثهماياهمكسرىغزو

الذبرعيالحقانعلىالدءنمنورببرمقالرائعالفصلهذاوفي"؟لعربيدركمللدأمرقمصوقليموا

فيائرممطبمفكرويعرفنا،التحررالىنزعةبالضرورةيعنبملاالحريةفبملا/مضطلعاالحرببأمرالنراعرحب

ةفتص،"تحرراماحرهة)ختابهةبئالفمابيعيهزمحهددوهـدع....

ساعدهالهمسرحاءارم!راالا
التعدجما؟قنعمي):بقولالةلضالتحررعرز(لحديثفيروعةالفصلهذاخشعابدمةروءحسلاةاولا

ذليدورذء*ةلرةلحقيقندوتجاهلنا،الابعادكليتحدهوالماركسيامورئنختهنمصهاللسلمسهد

يثليلمنتنقبملحال!هذبمالمصقيقبماحرجمينسهيةبالنتصمعبةهو.ماوالهـصمدمهأنبعنصنابعصفبظوالىمطلعفنالاعداءعلىمنهايريصم

هولمالقالللاانسانيهووما،تحزيئيهولمايستمصلاتركسيالرفعالهسنيولدولاعنكم
يعمسرهم!اليسعلدولسمع

يحار!لامجتمميهووما،بيداكلهوبمايقاوملاعملبمهوومامحلبم؟صفحة)القدريينمنبدلا"الاختياريين"أصطلاحالمرلفاطلقوفد
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بممقواحس.ببالتخطرلموالتحررللديمرقراطهيةجدي!مفاهيه!هوبمايصدلاحركيهووما،طائفياواقطابرأو1ئريعث!ههوبما

ثم،لفترةبهااحتفظيومياتفدونللعراقالبعيدةوبد!ءللهاالتجربةيعلىلايثاري4هووما،ازلجانيهوبمايقهرلاتنظيميهووما،سكوني

قوميةوهيببغدادالحريةجريدةفيمبدئياالمصفحاتهذهنشرلهاتيحيحوللااسعدلغدخالقتفا؟نيبناءهووما،انانبمهوبماعليه

.خاصكأبلميجمعهاثم،متزنةردودفامتناقضاتهذهوكل،اسعدبماضالرومانتيكيبالتذكرعنه

ماواوردساخرادبيباسلوبسليممصطفىشاكرالمدكنوركتبوقدعليهالحقيقيالوحيدوالمرد.الشيوعيالتحديعلى*خرينوردود

قيمةكانتهناومن،العراقيإنمنكشرةجماعاتمنهواكثرمثلهيعرف"..شعبولكللشعبناالكليالتحررتخقيقفيهو

احاسيسوعنالعراقعاشهالذيالجوعنصاثق.نعبرفهي،كراتهمةمحكمةعباراتفيالحقائقويسكبويجلييجيدصعبوالدكتور

عنوبعدهاالصورةوضوحفيدقيقةوهي.الفترة.نلكفبمالناستح!اولالشميوعيةان":قالالبارهذافيالخطابفصلهيبليغة

؟لمشورةالمذكراتانبل0عمليةخبرةمنتضمنتهبماصادقةالمبالغات.فيهماواخا!وانبلاعمقوهي،الالهيةجنورهمنالانساناجتثاث

جريدمديمنهانشرممااجزائهابعضفيتحفظااكترالكتابهذافياوسعهوالتاريخلانفتيسطه،الطبقيةبالحربالتاريختفسروهي

الاصل.من.نحفظااكتر(الحرية)فيوهيالحريةتركيبتفسروهي،طبقيةحروفمجردمنواشمل

عنالكيرينغفلةواررك،منطمشيوعبمرحف!ترةالمولفواكبنوعيةخلالمنالتركيبلهذاالمعنويوافتركيب،المجتمع

منولعل.اعيةواعميقةنطرةعلىبذلكفدل،يسجلانفاراداساليبهموالاجتماعيةالنفسيةالخلقوسائلكافةمتجاهلة،السائمغالانتاجوسائل

بخططللاحداثالكبرىالخطوطصلةيرىالمستقبلفيالحقبةهذهيورخالماديةبحاجاتهمسيراالانسانتصورو!كط.التركيبهذافيتوثرالتي

مشاكلمنذلكرافقوماقطعهاالتيوبالخطواتالشيوعيالحزبت!وهياذوالنفسيةوالعقليةالروحيةوعيهحاجاتكليةمنفتجررء

ومصمائب.وارهابالاقتصاديةالانطمة؟ليهاانزلتهالتيالشيئيةمنبتحريرءالانسان

.والشيوعيةالشعوبيةدي"فوجدمرتشهورخبرةالكاتبوعىظهرت(نفهيلهذا.صماءماديةايديولوجيةالهالىتحيلهالرجعية

الركبزحفتعرقلجمهـوريتناكيانفيهدممعاولوالانتهازيةوالمغوغائيةمستعبدةالاطولالامدفيانهاوالامحررةالغوريالقصيرالامدفي

وتاريخهالبلدلهذا"تريدقوةخاصةالمشيوعيةفبمورأى"العربي".الاولىمواطنهافيحتىاجلااوعاج!الهافنجاوزوالانسان

فيكراسملاحظاتهدون.والتسيرالنسف"وقيمهومثلهوتقاليدهوتراثهرعينرسم

...-عيمسعع!عمسشى

.....:.،اذيقود:.منهأمتاهرقومىمدكرإتمن

!سبسرواث!صوسدبمطوىكلهسرءامكا!يرىولد4.لاصحم،..

حذفعلىواضطرالكصرمنهافاتررأالكراس)صفحاتهاقل!فانا"

---.....مصطفىشحرالدكنورلقلم ..الومت؟ديوور،لكلمديمهاستطحممامصنهاجزاءودنن!ديبسليم

".يدركط.ص013-بروت،؟لطليعةدارمنشورات مى-!ععى

الشيوعةالمس!رةعنوتمميماتنظرياتلنايقدمانال!اتبيريدولاهيولا،يمتهنهااوالسياسةيهوىسياسيمذكراتهذهليست

وعشتهارأيتهاوتحار!ومصائ!ىحوادث"لعرضلكتفيلل،الشعولية.(
........اوعترا!اتمجموعةهيولا،معيناطارفييعملحزبيمذكرات

فهو،ساخرر(لونباسلوبيقدمها،"ألاخيرةالعنرةالاثهر!لنردو!بربهفردزجرقيفيلقرةسجلانهابل،-لثعخصيةتفاسر

"لمناضلإتبلسانحيناويتهـلم(المقدام؟لطليعيالحزب)بلهجةآنايتعمث

ويرجع،والاساليبللمفاهيمونقدتعليلالىيعودثم،(الثرفاءبميلهعرفجامعياستاذيومياتمنصفحاتانها.فننرماطارفي

حيانس!يحاذلككلمنوينح،وملرورط.ت!امنهالواقي!وريرالىا!افيبجدهوغرف،(لقيمةالابخماءقيوبدر؟ساتهالعلميللبح!ث

...الشاملةبالحريةوبايرمانهالعربيةبروحهعرفكما

ومرء،ساخر،(جاحظي)ومرة،اىكاجمطباثمرةوهو.للواقعمنهالىمنمع!اة!لتموز،1،ثورة،ابىاركةالتورةوجاءت

لماوشعرت-ذلكبمدوهو،اخاذةحيةمورةلمجب(صيركط)عهد!رايةنجرههـعف!اورأى،ومحطلأفيوواكبهاالاحر(رالمواطنين

وا"!لوالدارالكليةبينمعهوتتنقلجوهفيتعشيجعلك-تنعر.أرمربيةا!ل!دمعالوثيقا!امنومنالايجابيوالبناءالرامةمن

؟لمكفهر.الواسعالعراقجوفيموالمنفى
و!ن،عيومثمسحاباتالافقفيبتصتىطويلةفترة.نمضولم

واذا،تتصادموكتلتصطرعاتجاهاتفهناك،خطةدونجاءتالثورة

العربىاضاعلاما!وعةفيالشوالىثورةومنها.،وسيلةكديستغدالشيو!ابالحزب

الشعبو(ذا،الركابفييسرلامنوبكلبالقوميينلينكل،المومل

شعرهممنمقنطفاتمعالشعرعباقرةح!باةتعرضفيالعراقيونواذا،والكبتالارهابفيوافانينوسائليشهد

رهيبة.دوامة
ر.ق-

022---.-شعبانير!ليج:ترجمةبيرون-االمعارف!وزارةفيالتطورهدا؟لمذكراتيرقبكانبويقف

17هسركيسفرنسوا:"هيجوميكنور-2حتىالشيوعيالزحفويتحسسى،*نحرافبوادرفيرياولاوالجامعة

.ء2ايوبف!ادالدكور:"بوشكين-2فيالعراقيونواذا،والكبتألارهابفيوأفانينوسائلينسهد

02"ئرونطثارافأشربودلى4عينهويقنح.بويتمسكبمبشهيومنقوميلانهبل،!ة!ادتاو

...وبمشاهمداتهبنفسهويختبر،الشيوعيللمخطط(لعريضةالصوطعلى

55!ه!ممممو*!م!م!!ميويشه!وبعقوبةالعمارةفيمئفا.وفيالكوتفيمعتقلهفيا!مماليبه
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الرئيسيةالمناعباخلو(الممرمنغغلةوفي،"انتهازيةفمة"فيشعبي-واديبجاعاستاذ(لمرلفانتصركالمذكرأتتقرأوحين

،مندأولالهاعقي!مةلا؟مامهـق!تسوانتهازيةجماعةالىالبافيواعطواتفسهفيعرفث؟يت.تجاربهفيمعكويتدرجبالبداياتيبدأ،واحدآن

1حاديميةالمقاييسكلمتجاهلينالجامعةفيمماثلةخطواتواتخذواانا":فيقول،الموصلؤيالشوافثورةاثر!الشرفاء1المناضلببن)بله!جة

العجب.الناسورأى"للعماداتاوالانتهازيينالرفاقمنبشلة"فجا،وام،(مرةاقطابمنوانا،استعماريوذنبوعميل..خائنفنامرقومي

.الاوضاعلتبديلالكياتفيممتليهمطريقعنالشيوعيونوعملز!ت)وق!د(وإلاقطاعيين.بئالرجه)ب(لصلةوشد-!،القنوةالشواف

واضحا.مثلا(لادابكليةفيشاهدءومامصطفىشاكرالدكتورويتخذوالمتفجرانالاسلحةمختلفداريفي(ختزن،و)(الموصلحركةقبيلمصر

الحزبمنوحيهمستلهماالمرفاقمنبشلةنفسهيحيطالمميدرأىهناالكاتبيروجزورهذا."..(دمدمورصاصسعيدبوررشماشاتومنها

وزارةزمامبيدهمرفافىتأييدوالىالشرفاءكأالطبقالىمستنداالمعتيدشورةبعدوغرهمالقوميينلاعتقالى؟لشيوعيونوجهـهاالتيالتهماصناف

القبوا!قواعدتغيرفي،الشيوعيالمخططتنفيذويبد(،و(لجامعةالمعارفللخمطرنموذجبةقلميةصورةلكيقدمبلبهذايكتفيولا.الشواف

جموعوتتدفق،للدرجاتنظرولاامتحمانلامفتوحفالنابالكليةالىالاستفسارعنغنىفيوانت،بغدادبجامعةالادابكليةفيالشيوعي

جمهوريبمرسومفعبرواالتانوياتفيرسبوا(لذينالطلبةمنالزاحفينكلوفها،عتقاله1سببوعنلامثاله(الشرفاءالمناضلين)مقاومةعن

السراديبفيسنواتقضىممنوبعضهمءالشرفإالمناضلينمنوجلهممتشعبةوجريمته،"والوطنالشعببحقمجرماكنت"ويقوليعترف

(لتعبئة.هذهوبجنب.الكياتدينشاطهليستانففجاءوالسجونوتقدرمصيرالعلممحنةفترىلكيوضحهاولكنه(الرفاق)بنظرومعقمو

الخروجبروح"الطلبةجاءفقد.الشيوعيالحزبينفتهجديدتوجبه.الجماهريالحزببمنظارالنشءموجهيمهمةوتدرلثإلجامعيةالحرية

خرافة،والتز(مهفالدوام.معاهدممفيءاعلىوالسيطرةنظامكلعن-المخزوميم"رري(العبقري)الرؤيقةبعملا؟عترفلمانني"يقول

؟لاساتذةواخرام،بهاالكفريجبرجعيةوالمحاضراتالموادكمنوالذيكليتنالطلبةالشيوعيبالاتحادولا..-الجديدالادابكيةعميد

ومظاهراتوخطباتصفيقاالاليستالكاببةفيوالحياة،(مقيتةطبقية)ال!زبواجوكأالمعلمينبنقابةولا..الشبوعيالحؤببتوصبهولد

امانجاحثم،جة(زاتوتشييعشعاراتوكابة،معينةصحفوقراءاتاث!اركولمالثصيوعيللحزبءيتافيالدلمحايةحملةاباركولم..(لاحمر

العلمي،الاعدادوانهار."الخدماتتقديراساسعلىاوبالزحف...والهتافاتولهراتوالمبالمسراتولابالتبرعاتولابالخطبلاكيها

الماديةالنظرياتشرحعلىوقفاكانتانونيرةحيةفالمحاضراتالشيوعيوالحزب)الحؤبيظالنشطتجميدفيالزعمرغبةاشجبولم

رافقهاواذا))العربيةللقيموهدماللدينوتسغيهاوتدعيمهاوالشيوعيةعلىتقتصراصبحتوهذء)الوطنيةالجبهة(؟يدولمالتجميد(ضد

اذاوتافهةورجعيةمملةوهي،"مثلهومنالعربيالتاريخمنسخريةلاثراكادعاو(اليد!الد،موقراطيوالحزباليسارواقصىالشيوعييئ

زمرةانهابل،اثرالكيةلمجلسيبقولم.علميةاواكاديميةكانتا)كليةفيالجديدةالتعبئة-ريكوهكذا".الحكمفيالشيوعيالحزب

وعقدالخططورسمواللجانوالجداولى(لقبولبيدا،وتقررتتحكمالشيوعيالحزبوتوجيهاتتنظيمماتكافةمنالمسلبيبموقفهويعترف

ووهبت.الشيوعيالخطرمتابعةالاهدفلهاولشي،الاجتماعات"لاكاديميةنظرتهفيرجعيفهو،هناتئتهيلاامثالهجريمةولكن.فيها

.الزمرةهذءالىوسكرتاريتهاالاقسامرئاساتللانتروبولوجيتدريسهفيبضوئهيهتدولمالجديدالاحمرالنوريرلم

انتخاباتحكايةفهـانت،الشيوعيالمخططفيالثانيةالصوةوحاربتاستغللملانيوالوطن(لشعببحقخائنوانا":يقولاذ،(لكليةفي

.نعملوأجهاتيريل!الشيوعيفالحزب.(لمعلميننقابةثمالطلبةاتحادبمبادىءواتثميروالماديةالشيوعيةالنظرياتوتدمميملشرج..محاضراتن

الشيوعينانواضحاوكان.بالغةاهميةوللطلية،تخطيطهلتحقبقعلناالعاعلدةوهدم،(الشعوبأفيون)الدينولتسفيه،وانجلسمادكس

.نهديدالىالقبولبابفتحمنالحملةفنظموااقليةوالديموقراطيينخك"لنانهبل،"المالورأس؟لرجعيةومهاجمة(البورجوازية)-الخرافه

افحيازالىالانتخاباتمنالعربالطلنةاخراجالىافىائهماودلطليةولكنه"وتامرعريح،عظمىجرإمة...القوميةان"!لمريفهو،ايجمابيا

وتفديمالقوميبنبانسحابالقصةوانته!ت،الاداراتمنواضحينوتدخل:يصرحان(الشرفاء)الرفا!اليهايدفالتيالمناقشاتعنديتورعلم

اتحادولدوهكذا.الديموقر(طية-الشيوعية؟لقائمةهيواحدةقا"لمةالبلادمنطبيعيجزءالبلدهلىابانأومنقومياوسأبقىكنتبأني"

لهـلية1سياسةفيوليتحكمالشيوعيللحزباساسيةركيزةلمجصبحالطلبةوحضارنل!وتقاببدممول!تهمالعرببتاريخوافشر(عتزوانيالعربية

خمدمةفيالطلنةنشاطوليوجهواجتماعيةواداريةتعليمية(كليةاية)المست!نرللتوجيهجليةصورةلكقدمانهمعيترىالا"..وامجال!م

ا!حيوعي.(لحزب؟ثذلكأ!زموالتنظيمالكفيلةالسبللكرلمعموانهالجمامعيهالحياةفي-

ممالحعلى؟لسهر)ولاسم"لحريةفعاسم،هيمنةبفرض*تحادوباالشيوجمماللحزبتمهيديةمرحلةفهناكفجأةغتليمالحألةهذءولكن
وكانت..وناشئته(لبلدثقافةبتونجيهللاخذللثورةيوماولمنبدأت

داخلكليرقبون(للجوريةحراسا)اعضائهمناتخذ(الجمهورية!بداادرجاتعلى-بعدئذبانكما-الثقافةحقلديالشيوعيةالخطة

بيأىلممرخنى،ععو"لطلبةلخالف!سلافي؟لديموقبوارطةحرمتنهاولىعةالكلمهلدرلسخاطليةاتحادتكوينيتلوها،الجاسةوعلىالمعارلىارةوزاعلىبالسيطرة

..بم...اضشا"لىلمئتسبيالاتيةالمضفبيةثبم،شيوعيةمعلمينونقابةشيوعي

وشغلوا،بهموالتنكيلوفربهمخصومهملا!تجوابخامةغرمةاتخ!وا.التعليميةولبرامجهاوهلجامعة

و!ت!،و*جتماعاتوالموكبللمسراتبلاقناتانفسهم

حمايةوباسم.الكيةمدخلعلى"لامالحزبمطالبعليهايعلنونكبيرةفاحاطوا،الثوريالحماسوسط،خفياهادئاالشيوعيالزحفوب!أ

ال!ثعوارعفيالناستراقبالليلفيتسهرمنهمفرلىكانتالجمهوريةوزارةفيالكبيرةالر؟وسوحامروابعضابعضهميزكيالمعارف!لوزير

تحترالموظفو!*ساتلةوصار.المنشوراتتوزعوجماعك،والدرور،معينةجماعاتمنالوزارةبتخليعيمنوطبقا!ا؟نوافهموهاا!ارف

ليصرجعياومتأمر!لاباناح!عميصعحانويكفي،"لالحيورممةوزكو!،كجميمممااوالو!ارةمنالقوميةالعناعر(خرابمفيفنعى؟
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ليلتهموقضوا،الاساتذةمنزمرةمعالليلجوففياخذ.الكوتوضعنفسهالاكالعادوهذا.الطرداواتوقيفاوالضربرهننفسه

ادىنطخت!ملسعيارةالىنقلواثم(الاجراممكا!ة)مكنبفيتلكالمذكراتصاحبوهوصدفة؟حد!مغاب،المدرسينمناثنينلانهامخطة

محئاليمئعوا"انهـه!وعرفبارويارةتحيظث!رطةولاحظ،الموعودالسجنوتدخل،للخطر،الطائيحامدمحمدالدكتور،الثاذبحياةفتعرضت

اجمهوريةبافلق!م!يظهروا"يتجمعونالذين"الشرفاءالمئاضليناذىالاشنادبنهد،نارسالفيدورهللاتحادوكان.طويلاواستجوبهالجيتر

المناضلينفانببغدادذلكمنبقليلافلتواولئن،"وايذائنابأهانتنا.بعدئذللسجن

رغمحافلاا!صتقبالافاستقبلوهم(الكوتتنرؤاء)الىافياوصلواطريقعنالثيوبوندبرهالاتجماهنفسفي؟لمعلميننقاقيانتخابوكان

لاثواعتعرضواحيثا!جنبابعنداستقلوهم.للاسمارتهمتأصر..........ء..

....ولطمت،مبلهممن(لنمابهلالح"دوصعت،المعار!وزارةاقطابممثليهم
حتىصباالقادورات(عهيه!توحيث،المثبرةوا!"تافاتالشتائم......

.ورورت،المعلمببنولعلالتهديدولحمتهاالاعراءسداهاجهنميهحملة

خطر-!حقفلخطرحيأنه!وتعرضتبالهـراواتوفربوا،غمرتهمزمروررظمت،يشركواماللبسلكمنليسوالاناس)موية(ثمانماية

دلكط3-اهـجن،بابالسءيارة!بناتف!وةؤى-والغ؟وسالسكاكنء....
....ولرحتاله!مالعامونالم!واءورشح،القائمهلانجاحسبيلكلتسلك

الشرطة!منمرأىعلىاتوجبهفيالوزارةهـعتنعاونالنقابة.وراحتعنيفةمقاومةبعدالمحاولة

نوععنصورةيعطيناتالكللجنفيالكا.نبيستقر؟نوبعدالتوجيهوبدا.طبعاالمعارفوزارةاقطابهمالنقابةواقطابالجديد

الاعطرومختلفالمواقالوبةمشءلمفمنعجيبخليط))فهم،المعتقلبنمنزمرةووضعمنهمالكمبرينوفصلالمعلمينمنمئاتبنقل؟لجديد

جميعاكنا))يقولمرةبمعضر/بئو؟محود،"..والامزجةوالمهـنوالثقمادات.والكلبباتالمعارفمديرباتفيويلاتباعالموافي

ولأننا(!رفاءلااو(مغاضلينلاالانناالسجنالىجئناباننا!ركال!رياتوباسم،والاوضاعالظروفمشغلا،الشيوعيالحزبوعمل

..."الشمسورخ!قنصيالزاح!فالركحطنواكبامولانناقاهرونخونةف"دا،ـتذاتواجهات"يخلقانعاى،لمجمهورية4وصيانةالديموقراطية

غير.يتصم!ؤانه،الاعتقاللمرلغهمالانرظروبولوجياستاذكانواذاوارأد".المهنيةاوالاجننمايمهالمخدماتباغلفةمغلفةصرفةشيوعية

مناواتارعمن،خنثتازهاء"رتعرفلا(لساحقةالاظبية"يقولحينأ!هايتخذوانالمجتمعنواحيكافةفيلثاطهيبثأنبواسطتها-

."سببالاغق()هاتعرفلاالانخىوهياعمالهاومقراتبيوتهاالشضيبة)فنظيمعلىفعمل.اهداقه-و!لتحقيققوتهلاظهار؟ثوات

التحقيقاجراءبعضهمو،طلبامرهممنحيرةميالمعتقلونويبقى(،المرأةحقوقعنالدفاعرابطة)و(الملامانصار)و(الديموقر(طية

مناقلمهمتها!ققضتتحقيقلجئةجاءتواصيرا،جدوىدونمعهم(الطلبةاتحاد)ووالاقتصاديينوالمهنسمينوالاطباءالمعلمينونقابات

دقيقتينحوالىحصتهوتكون،معتقلاوثلائينوسننةمائةبينساعاتثقوحاول،غبرهااو(الفلاحيةالجمعياتاتحماد)و(/العمالنقابات)اتحادو

علىالمعلميننقابةاذتخاباتمئيالترشيحانالامنهايفهـث!لاالوفتمن.اخرىوبطرقبواسطتهاالشارععلىالسيطرة

كلر.اكاحتملاتةيخليدالقوميةالقائمةالذيوهو،الشيوعيللحزبذهبيةفرصةالشوافثورةوجاءت

للاتصالسبيلولاراديوولاصحفلا-المعتقلينعزلحديثويأتيكليستغلهاوهميةمؤامراتعنبالتحدثالجووكهربة(لازماتافتعالاعتاد

علىويخطذلكيعلنشيوعيوووو،السجنمأمورومضطيقات،الضارجيمنكلسحقالىطريقاالثورةهذءمنيجعلبانااحراءفما،لاغراعه

الجلسماتص*ىيحرموهو،(الشببوعيالحزبلاعداء)الموتالسجنجدارنننحمثولن.غجيبةارهابيةمسيرةفيادحكمالىالومولوالىخالفه

هذايريدلاالسجنخارجالشعبباندائماووهدد،للمعتقلينالمسائيةهـ-لىالموصللمجزرةوالتعبثةالاستعدادفيالحزبهدارورهنا-عن

.ذاكعنيرضىولاالتصرفمذكراتهفيرائد(الرفيق)اوضحانبعدالشوافحركةتحدث(ن

انعمارةالىل!بنفىالكوتسجنفيلشهرينحوالىالمؤلفويقضيهـنصرفةعسييةثورةرافقعمانتحثولن،ذلكمنخطيراجانبا

.العرا!ارجاءفيالمشيوعيالحزباعمالليشهد،بعقوبةالىومنهاابرز(بروليتاريةمحاكم)تشكيلومن،ونهبوحرروقتلسحل

وحسن-الشرطةلطفيقدرجعلهماوالاضطهادالاذىمنراىوقدوقدللقتلىالتقديراتنذكران(و،ومحاموتلميذقصاباهضاثها

ويراهمبل،عنهماش!يوعيوناكونهاالتيالقاتمةالمورةويتذكرمعاملتهمالشيوعيالارهابوابرزها،سبابهاعننتحد!لن،)الافثيلائةتجلازت

بالغمعوكنا"ؤيقولءليهمويثنبم"الاحمرالطاعونضدحصينادرعا"القومية؟لعربيةالعناصروتحطيمسبيلبكلالشيوعيةفرضومحاولة

منالكببربعضظصدقىلدرجةبلهاءكنابلالنعمةتلكنقدرلاالاسفاش!وة!ذه،التحررمسيرةطريقفيعقبةباعتبارهم؟رويدينو؟تهام

."ف!بهمواكاذيبو!ابفوضويينالشيوعيبندعايات.تذكرانمن

خلقوهالذيالارهابوجوالشيوعيينتحكمليرىحولهوينظرفسرفقد،جماعياعتقالمنالثورةتلاماالىبالاشارةولنكنف

ويثبرونشيويغيرشخعىكلحولالاشاعاتيطلقونفهـيم.واساليبهمتجميدتتقن"انهاوداوا،وجفنهمحسبالجمهوريةمصلحةالشيوعيون

أسهلوهل"وألاراصيفالاكاذيب"نبدوامةويحيطونهالشكوكحوله،"الثورةمعتتجاوبلاوالتي،المتامرةالخلاشةالرجعيةالعناع!ركافة

إ"الجمهوريةضدوالوقوفبالخيانةالازسانيتهمانمنالفترةتلكفيالرجعيةالعناصرفانالموصلخارجمعسكرفيفعلاالثورةحصلتفان

حتى،والرعبالشكوكمنء91وخلقواوالمخلالقيملنسفوسعو(الىالالوفبعشراتدفعولذا.ادناهالىاقصا.منالعرررفيمنتشرة

المثاضليناماميهاجمهالمانقريبهعنوالقريبصديقهعنالصديقتخلىاحدهمالاسلاونةمنسبعةالخضمهذافيوكانمتباينةلممدا!تقلات

الشيوعيينانبتحليلهالانتربولوجياسنناذويدرك.يرضيهمبماليتظاهر.المذكراتكالب

كلحطموا"اذ،روابطهبئفكمكالقائمبالمجتمعيعصفواانيرينرنر1اد17)ءلحاثهذامنيبدوكماالمنظمةيومياتهالكالببد8وقد

واباحنهمبت!لليمودفعواالاجتماعيةالمفماهيمبكافةوعصفواالخلقيهالقيم.959؟سنةاب22يوم-نشرفيما-وانتهى(9ء91سنة

الىوالتقاليدالسلولثوقواعدالمجتمعبسننالتزامهموعدموغوغائيتهمسجنوصلحتىدارهتركانمنذلاقاهلماناطنةصورةاعطاناوقد
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والمتآمرةالرجعيةالعناصرشلفيحرالشعب"ليؤكدالكلالبمنودهشة."حادةاجتماعيةأزمة

قدةالشدالحسالسيةكانتوهكذا."نشاطاتهموسحقالخونةتجميدوفيطريقالىلمحيلصونهم،خصومهممعنويةتحطيمالشيوعيوفىويحاول

الاعتقالأدهتلكوراء،الشيوعيالحزبواجهات،الش!عبيةللمنظماتصفح(؟تعلىذلكونشرالسابقةمعتقداتهممنالبراءةاعلانوهوخبيت

الوالسعة0،عنهمالضيقرفعاوسبيلهماخلاءفيلكليضمنواالحزبيةجريدتهـ"

بالدورقامتفقد،(الشعبيةالمقاومة)المنظماتتلكانث!-كلنوكان.الكوتسجناءمعفعلواكما

المشنوهةالليليةالمحر؟ساتوفي،الموصلباهاليال-ضكيلفيالاساسي.....-.

الشيوعيةلسيطرةمثلاالعمارهمديرنهميمصطعىشاكرالدكتورويرى
وعن،مزعومةاسلحةعنلحثاالدورتفتيثروفي،ة الكبير..المد

وكلالوأ.لاعقالهمالمثبوهينتدينقوميةمتتوراتاوووثائقمه!تمسكاتا!سووةور.رر،لواهملاحدلاسلطةالشيولمجينمنثلاثةيحكمهافالمدينة

ورئيسالشيوعىللحزبالمحليةاللجنةرئيسهوريفيومعلمالشيوعي

هيهذمنبالم!اعمالحرمهـمةالطرشهكووفيكالحيمدهيللس!باكترمنلمارالايفرتننمولفتبشهم.اللواءمعارفمديرجعلوءانتهاريورابعهمالمعلمينجمعية

ر...التغلغللهذاكللائمةالعمارةمدينةظروففيرى،قماملاالاستاذويقف

وهي.هدوءاوامنيبقفلم،والامنالجيشرجالاخماصصميما!بتوووا،مرعبشاذبثكلالاقطاعفيهايتمركرمهـدينة"فهي

اليقطةالحالعيولدةاكبرحت!مهـاطيل!تهاثوروشا)فالجمهوريةك!ثيةلجيشىحماةحرطليعةاخرىواقليات..الوطننجؤبةترتبطولاعربيةولاعراقيةلاواف!ه

فيالاوجهوثعمحرصهممنالوطنيحرمولم(الوطنلهناالحارسةوالخرابالاضطرابوسرى)ة،بسرعةالشيوعيةفانتشرت"موتورة

بشكلالارزلمهاكوسادالفوفىالريفوعمتالفسيمفيالنارسريان
الزبى.السيلبلغانوبعدالماضيالصيف

الناسسعوكمإ!دووةاوحكومةوجوديتخيلانمعهانسانيس!تطيعلا

كلفيساحقانجاحاالشيوعيالحزبواصابالاا؟رشهرجاءوماانتطاردونالزراعيالاصلاحقانونتطبيقفيالعمارةاهلانجازاتعن

وتتحرىالقبضوتلقيتقنشمسيطرةاثعيبة(لمقاومةفهذه"،مكانامامهوجدالنجاحهذاصاحبنافحصوحين،"لفكومياالروتين"

منالشبوعيوننظمهاالتي(الجمهوريةصيانةحماة)وهناك،"البيوتابىروليتارياجياعكلنعدد(تزعم)شاخ"فقد،البرولمتاريادكتالورية

دواثرفيتعيث"و؟لموظفينفبمتتحكم،والمستخدمينالموظفبنصغاروتصرفت..قصورهمواحتلوااصحابهاوطردواألاراضيعلىفاستولوا

فوقها،سلطةلاوكالهاتريدمنوتشلتريدمنقتهم"فسادا؟لدولهمساحاتفيشيوعيونوكأفةافرادها-اللواءفيالزراعيالاصلاحعصابة

("العميلةالحمراءالصحف"غيرحجبتاوالصدورعنالصحفواحتجبتيدخلانودونقانونيمبرردونوتأجيرابيعاالاراضيمنشاسعة

،امحلبشكلالعميل!لحزبسخرةصارخةحمراء"الاذاعةواصبحتتشهدوهكذا."رسميةدو!لرفييسجلاوحكوميةسإتفيذلك

الشعيببة.و(لمنظماتالمناضلينابطالعلىوقفالتلفزيونمناهج؟ما.المعروفواتجاههاالجمهوريةءشانينخارجفلاحيةثورةالغمارة

وز؟دةمئتسبيلكافة(كبرىتعبنة)اليرفافىاتمالشوافثورةوبعد-للحزبمنثورايعممفهو.حرجولاعنهفحثاللواءمعارفمدير

واسئدوهممحلهمرفاقاواحلواا!ارفمدراءكلفكسحواالمعارف.قإئلالمعلمين1فيويخطب،مدارسهعلىرسميثتاباطارفي؟لشيوعي

فيلهمالرماثيلواءتحديينسواولم،لضلالتهمعلىومفتشينبمعاونينوينشروها؟لماركسيةالمباديءالطلابيعلمواانالمملمينو؟جباتمن؟ن"

الوطنزواياالىومعلملالهمعلميهفشتتوا،المعلمينن!قابة(نتخاباتانصارمؤتمرحضورعلىوالمعلماتالمعلمينيكرءوهو،"الظرحينعلى

فيوالمعلماتالمعلمينمنواسعاعدداجمدواثم،لثرفاءبرفاقوابدلوهمويشاركالشعبيةالمقاومةملابسيرتدينفسهوهو.(لبصرةفيالسلام

للحزبالمحليةواللجانالطلبةاعتماداتتوصياتحسبالعرالىارجاء.الحرمةوانتهاكبالاذىللناسوالتعرضالسياراتتقنيشفياعكعا،ها

لرقابة؟لباقينواخضعوا،المعارفومدراء\،علميننقابةوفروعالشيوعيالىالثالثال!ثهر"اواخرفيسليممصطفىشآكرالدكتورواستدس

الطلبةاتحادوعلىألهمباعتقااوعزوافهمبادرةايةبدرتومتىشديدةلولبليجده،آنئذالصصكرية؟لاستخباراتممديرليقابلالرفاعورارة

.فوراالتنفيذالشعبيةوالمقاومةنجبرى،الفترةتلكفي-ألجمهوريةصيانةومهئدس*عتقا!قحركة

لاخذعتهيأاصبحوالهالكفايةفيهبمام!هدانهالمشميوعيللحزبوتراءىبنتيجةفيخرجاقوالهمالىويشنمعالعرا!إرجاءمنجمعابحضرته

بالحكمالشيوعيحزب"شعارهوطرجالحكمفيالمشاركةفطلب.ارسلطةوواجهاتهالعميلالحزببتدبوواحتجزواأعتقلواانهم"وهي،واضحة

وهنا".بالحكمالشيوعي-زبتريدملايينسبع"و،"عظيممطلب."مفتعلةوحراورملفنةبتهم

حرهـالجر-معالنحويبقصةتذكر-حسابيةع!مليةفيالكاتبيئخلماواخطر،الكبيرالمسؤولذلكمعالطريفحوارهمنيحدثناثم

وهيواحدةمنحميةنتيجةالىجهدبعدوينتهيالاحصاءسلامةليرىالاعتقآت،ولفلسفةالجمهورلةحمايةلمفهومدآثعاتهليلايسمعالهفيه

لا-سبعةمليون1،العراقشعبانوهيحتميةبديهيةمع*دطءسلامةقومي!حساسيةالشعبلدىتتكونثورةكلبعد"الكبرالمسؤوليقول

ملايين.كلتحفدادلىوب!ونبصدلىوتحددتعينانتستطيعالحسالسيةهذه

عب؟ناقولانويكنياياربعد(لفترةفنابعةبحاجة؟رانيولالها.وعلىويستجيبالثورة1يسايرلامنوكلورجعيوموتوروخلالنمتآمر

مسيرةو؟ستمرتاخرش!ليتخذالظاهرفيسحبالحكمفيالهشاركةفيالحساسيةهذءليستغلالشعبامامالمجارتفسحانالسلطة

مجلاهـدحصلتحين9591سنةتموز14!تىا!فرالشيوعي"الحزبوعلى،ولحساسيتهللشعبقالامرافن".هؤلاءكلعزلثمجيد

لانحاء(لدمويالالجاءنضفيمصطاتوظهرتالفوضورةالسويةكركوكاعتقاريكنولم.بمهمتهليقومللشعبكمنمر؟ن"لغكومية"ل!لطحه

كعبةاتحادمقرفيوجدماومنها،حينهافياوقفتالعراقمنعهـتس!؟تحاديكونانبدولا"ا،سروليستمراذالطريقهذاعن**سلالف

وتهدموتحرقتنسفلبيوررومخططاتخرائطءنبغدادفيالعر؟فيمخلص!شعبيةمنظماتشكولا؟دلىصهذهشعبيةجهةاوكليعكمهبة

.احيه.ويفنو(ويسحلويقتلواانيجببغدادفياحوفباسماءوقو!لمصمتقرةبعدالمسؤولوعلا".فاعتقلودالطرازهذامنانك!شعرء
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صوتينبعثحينفي،الدارويغادر،ملاخيفيودعه،اه،؟هملتتفقلاتبعلجعتيصداهةإبارإ،3قةإياثاملاالفعلردوكارإقلياالعياقواهنز

ذلشتجسدخىنتنو"عيتإشخصيةانقسمتءنتئل"عيليحدث،الصدىالصحفبعطهةإعادتط95سنفاتمفيبيانهفيالثيوعيللحزةهثفلي

بيتالى،سارةوتدخل."الظل)ء..هيجديدةبشخصيةالانقسام..المذكراتهذهنترمجالوكانللصطورالقومية

يرفض.ولكنه..قلبهاعليهتعرض..تحدثه..نتنلاتجلحبيبهاتإقفتتإك!ف،القغإميقالمنظماتطوأين:هذابعدالقارعءيهسالىوؤد

سارف":لهايقوثف.عقلهحديثألى.لليهتصغيصدبإقغبإبإيمدا؟العيبيغالقتإميغصمدتهتإهتئالعراتهعروبغواين؟الثثعيةالحرقغمن

نا..منيتطلبماذااتعرف"فتجيبه".بعقلكهيشيبيتشببليعنغنحفيالقبةجتآانالعراتمفيقثقانهايعيفوالكاتب

كلي.معشقلبي..0.51ظلهالىيفيءمنيطحقلصذرااقبإنبلاراد،الثيتإعيغالططةمنجبةانبيعرةإانارامأئما.بنفسهاتعييفها

".بوجوديتشعرلا..منيكلمةلانعيغائبوانتمعكمنجديةمحاولةاولىقدمانهيكفيه،هوادركهاكماالناسيفهمها؟ن

.ا.ء..0001.جديدطييهإبدايقالطسمومعيفق،عهنمها

له.المسرحيقلبطقلعاعيقحق.قةلظبةيجسمدالثاعيالالصتةهيبةسب.

ويحتضنهاسارةيغري،الانتهازي،الش!واني،الشرير،الاخر*نسان"!ه!،!ثي*حه!*

فيسرسماالمسرحتظهر.علىلا..ننيالشخصية"نجعاد"وتلصق؟.كالهبقل!ملههأإسسهي

عطقفللاسسانلاولى الحقمقةا..نتنائيتئويدخقل،يحرجثم..

،تياسانبعد.منهتهرتإ.ولجنتصعىسارقطنقلد،المسرتدبغ

ثم.ويقنعهاقأخذ.لارةووا"عاد".تتطةحرىة،!هاا!ةصول:.صفعة112-لروتالطببعةدار-فصولثلاثةفيمسرحية*
....مإ!،دع*ت"*دبأدد.ح..*هي***،*لا***ئإتإ؟

ويغنصب!عليها(لبابفيغلق،الخادمةبفيلق،نتنلأليلبيتالىيعود

-انه.ضمرولاوازعدونالمحايايقنرسيالذئبانه،الاخرىهيدارعنحدإخاصدرت،جدفيةفلسفيةمسرحية"الهاوية"

..الوحشالانسان.الملذاتانسانالقابهالىبتإااضاثوقد"كامةإسلاح"الفنانالنلقدبقلتإالطليعق

يغالهرملافي.نتنائيليبتالجميعيغادر،الثالثالفصلوفيالمربةهذهيكسبوافي."المسرحيالكاتب"هوجديدالقبا

الخالفةياخذوصفينا.بخطيئتهاعرفانبعدسارةلطخذالدارالعري!الغةبا!ضعفلسفيةمسرجةاولانها،المسرحيادبنافيقيمة

يجدانيشن..ظلهيحاورفننائيثإالانسانويبقت.ويرحتإراحيتب.التهومحهى

امللاانلنالتقولالمسرج!تئتهيوفيلك.آلاطلاقعلىمخرجايعلىتقمدلالانهاجميعا(صعبهاالمسرحبينفنونالفلسفيةوالمسرجة

وسيظلثانيقتنحدهلستظلسيزيفصطرققق،الوحصدللانسانمسرحيةوفي.دلالثذسيغالحثإلرمنصرةهتمهمدبعإ،دإالصرلعالحدث

الابد.الىيحملهاالانسانمسيمخ!فيتسرالمسرحيةان.بوضوحالخصا"،هذءنتبينصلاح

شخعيدعكس،نمطيةشخصياتهي"(لهاوية)المسرحيةوشخصيات،ا(واقفتتأزمانودون،قمةالىألاحد(ثترتفعانلون،واحد

(،فسارلجان"،مريثففطشصيلتهلناتقدماطي،سمارترمسرظغالفل!في!فالمسرثةلذلكعالنهايق"غالنعجةالىلممنلنفثي

ئوجهاتخون.امرأة"استيل"و،القتالخطوظمنهربجبان.الفاسفيالصيدعلىتعالجهاانسانيةمشكلةتتناولمااولتتناول

لا)،منعرفةامريةفهي"انيز"اما.بالسلتصابثمطفلتهاو!لىلأخوار.واسعةاغناءوعمليةألابطاللشخميةعميقةذلكدراسةويقتضي

اصب"مناصنافهؤلاءكل.اشخاصثلا!لةتقتل"الرجطلتهوىمشهـلةو!طالا.البالغةاهميتهالهامشكلةالهاويةمسرحيةتعالع

نفسه؟الصنفمن"الهاوية"سرجبةشخصياتكانتفهل"(لملعونةحسابالهونعملمعهنحياالذيالغر"ذلكاعني!ا!،)؟خر

ولا،مريظقولاشإذاليست،نمطيققلناجملالهاتإيقلدهخمتإتلنالتينفسهاالمثكلةغهي"معهاقنسلرقغمبلغربنحقيرإللىونميفإ

ماكل،مفميهقبينلننستطيعلاقلهللحوارفينتنلاعيتإ.منحرفة..بسيطقغرفق"لظتلرفقدسلاجلما،لمسرحبعهمقلننللجحيتإاظهللى

.الجلورمقطوعانهثعتقديجعلنامما.تثقلهالوجثهدمقإقلظاننعرفهللالةذمسةللمسرحدةاثطاص"!الظلمقفيغسرقتانالطفينانز؟وجلها

."و"سقق"ملاظي"مع*مروكذلبإاثدإ،للبترإصيةفلمنقسوللمسرحيقبطاإنتظ"عيرإهبإرئرسيونمنةإ

للمو(قفيكونأنثونالحواربواسطةالشخصياترسمتوقدالطيبصديقهوملاخي،والحياةالوجودممنىعن،جمدوىلونيبحث

الذيم!الموضوعطبيعةالىيرجعوذلك..يفسرهاما*بطاليقفهااتيبمجردهويشعرولا،نتنائيلتحب6ننيالغتلأة،وسارة..الوفي

والفلسفففىلسفيموثقغمالحقيققفيهوالذي،المسرحيق!الجهإ..نتنق"عيلعيدط!غدماذفهما،ودلحيةمصفنيللمالأ،وجتإهمل

*شانية.الحياةفىكبيرنظردونعمبوجهامونتمرسنعرفكماالمنقسمالانساننتنائيلمشكلةالمسرحيةمن*ولالفصللنايقدم+

ن؟.لابطللهاسطوريقاسماءل*لفيختارلن،المصلدفقمنوليس..ملافيصديقهمج.حولرفي،(لحيرقتعثبهللئعإالثهأق

للقارىيجعتهما،العامةالمعروفغللسماتمنلها؟لاسطورنةالكإطصيق".؟بللحياقيربطثما":نتنذيتةسائلاملاطييقواه+

بالطبج.،لهاللفلسفيالمحتوقنافافغمعثنيفتإمبلليتقبلها."لابإعانتإجوددلقبللقيخ"ابإماني:نتنلئياعيققإةإ

.ا"نهو،السريةالجلسةعن"ار"وية)"بهتنفرداخرشيءالشخصيةوهي،نتنائيلشخصببةلناترسمالممتعالحواروبذلك

والجحيملمسرحيتهمكاناالجحيملطتاهسارتربوبإجانانفالمعروفوفي،الاطلالىنقتمىالتيالثططهيق،العنيدقاللمنيق*سنقلمقذقل

بعضانماصقدةئارفيهاليسصغرةغرفةهوسارتراعدهالئيتعليلالهاتدريلا،الحياةاحداثام!مشعوهةتقفنفسهالوقت

؟خترءالئياهاناما..مرايالا..نوافذلا.البسيط*ل!عدمهللكن.يفهمهمانيستطيعلالانه،*خرينير!ىنتنائيلان

زاويتث"تغقأبسيقبأوثحيفة،العالمهذافيمامكانفثإوفلمتإصلاجذلبه..للفهكالى(لحقميحنلجهنث،لمرلهيقللثهيبيرهوهذا(لفهتإ

يخترلم،جةشض!ياتكاملصلاحاختادوقد.الظلامفيالخلفيتانونتنائيلملاخبم،*حداثوتجري.المسرحيةبطلئتناءليللحنهيبحثما
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-رفسورفئ--------------حى

دربنااناحس..السرابستجهضوربماالهةدهبفيانلحس

...بحبنامولهمنالشتماءلأكا!أنرفيقتيبااح!..عروقيفيئتسكن

9تس!الرملانإح!وربماوههضااعش،ل!..نكهتهالذبذة

...رق.لوالفحالمحط.بسمحىههانأحب(كبوتيرار!مطمقلتيأناحس

هواناعلى،رعدهؤبوأز،ءالمطوتصلبهانأنبيذ

..ينتفق..لنلتقيمنخصلةعينبكمندسرقتوانني

لملمناالذيتموزوان.0حنين!نالمجدولبقلبكوأققيالجمال

..اهاتناعلىيبكيا.0!الانين..الضياغعربدةأضلاعهحائرةزورقيوان

.الشفاهعلىتغل!حكايةعندناتموزرفيقتي..باللالتحلم

..خصبتموز!داقدالحمغيربيتناإناحىعميقةعميقةشواطىءض!نتبحث.

..حبتموزجزيرة..المحالطعامها

..النضاكونسغه..المياهباضلعمفروسة(..رف!يقتيياكمقلتيكلا

..آهلأنت،فمزفي..الحياهنوزعوانناحناجر،وهمناالئاحسى

الرمالفيواورفي..موجةالصغارلاخوتن،عنبترؤاهوربمل

..رفيقتييا..امناللارضوم!جة..وعسلت

وموجهموجةالفوللرفاق.(لعنبيهصرالوسيمخطوكوان

كيلانيعدنلندمشقجاعة..تتعبلاشفاههماوهمنماأعناببخيلة

.*لوانمنكعراتحتوينشطيعلاالاخرانيعتقدسارترلان.سارترفعلكماميتةشخصيات

(لمسرحية.هدفهوهذا"ألاسماننحبانيجب،الانساننفهم"لكي.بالمرصادواقف،عدميتهفيخالدوهو،بالفعلميت!ئهعليهالقضاء

*نسمانان.محعدامعنىتفيدلا..هكذامطلقة"ا!لسان"ولفظةمرةكل-ففي"النظريةلهذهعكسحيةلشخصياتالههيةوتق!ديم

الدإخليةالفردظروفالغالبفيتحد!ها*شعانونوعية.انواءذاته!اتدركالاناان،الاخرحيالاجبراذانهاتجد،انيتهالأطتزاول

ظثر.نموذجالهاويةمسرحيةفيهنا"فملاخي"لثلك.والخارجيةتحتضن(نماطفلهاالامتحتضنحينما،*خرطريقعن،سواهاذاتفنن

مذاالتيكونتوالظروفالبشريةالعلاقاتيبينان"لفاغفلوقدالعهـثعقيقبلحينوههـلا.جسمهاجسممتحضن.ذاتهفيذاتها

انعصرنافيلاسطنمقنط!لااننأ.المحبالطيبللانسانالنموذج،(.معشوقته

ع!وانيا،يكون"نمنهنطلبهماكل،؟لحي!؟يرفضاناو،قديسايكون؟بدأتهقائمفردموهل..".*خر"هومنومن

النيكاب.!تكوا*ذئناكن"عاد"شعاريكونلا؟ن،فقطالطيب*نسان"ملاخي)،ليسالهديةمممرحيةفي*خران

فيكب!افراغاسدتقدالهاويةبانالقول*اخررااستطيعولاكما"الاخرونهوال!يم"كانفلاا.لذلك،،علا"؟يضاائةبل

فيها.تق!؟نيمكنكلمةاقلوتلك.العربيمسرحنامزيعانه.1لطيب؟لمحب*شعانهوداثما*خرضيس،سارتريقول

ت!يرسمير،انهاسوراءاوبيضاءواح!ةصور.ليستوالحقيقة.جميعاهدامن
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