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محضأ-

عبيبنذا،الاشقرالشعربلطثلشاباترىحينما.ءتخطىلا

لااشياءوراءتائهةاوفريبةقاسيةنظراته،وحشيتين،زر!اثين

منالييبي.يكونفروما.الهب-زمنتظنهلا،ءتخطىلاغيرهءاها

وفتاتهمرسلةولحي4طويلشعرهكلاهما.الهيبيعيرابييبي

.رائحت!ماالطصيعةبحكماللحيةمنمحرومصةانهافيالاعنهتختلفلا

لانهمايبغركلامهصا.الملابسغسلوض!ضحمامالاسضدلانه!اطاقلا

الهيبيولكن..المخهراتانواعكافةوتعاطيالماريجواناتدخينيحبان

لانذلكفيفملالييبيياما.يغعلهانيريدماهوهذالانذلكيفعل

فعله.ينبغيماهوهذا

المدرسةعذابمنيستربحبمان!طيهتم.بالعالميبايىلاالهيبي

تجووبان،ا!لوبب!،توركوبوالوظيفةالنجاحالىوالطموح

فيهاالقتل،بعيدةحربالىيدهبلاخئالتجنيدمنبشخصه

فلاالييبياًما.تعجبهاقيبالطريقةالحبيمارسوبان،مضمون

يفالحربتنتهيانيريدوهويئجوانيهمهولايستريحانيريد

بوليفيافىاعظيماجيفارااتباعيجبروبانالفبكونجبلاشصارفيتنام

بريدلاايضاايىيبىو.الفرارعاىالخنازيرالاميركيينالحينيةواميركا

معركف4انيرىلانه،بوليفياثواراوالفيتكولجصالوففييتطوعان

واًلشرطةالنازيرضدالجديدةبابلاواميركاشوارعفيهو

واثئتا!ونوالرولارواظورصةادورجوازيةوالجامعاتازاسماليةوا

الييبي.البمصشدفيمعركةاهمهيامبرىالمركزيةالثيعومخازن

جنيد،الةمن.لهربلا،الشارعفييتعلمانهالدراسةمنيهربلا

واالشرطةمنيهربلا،العلأ*انيةالحربضديحاربانه

نابعدعلهيقبضوابانيرحبوانما.يسميهمكما"الخئازرر*

اًنه.ام!قاذاالئارعليهمي!ق؟وعليهميتبوداوبلاجارقذفهم

صنهاربالهيبى.يقلبهاانيريدوانمانيكسونحكومةيعارضلا

هـاابى،امكا.؟دقي!؟له"اميركا"لحرقانفيريدالييبياما؟ميركا

.ومت!ررةاف،نيةومادلة

*""

!لمتحدةتيالا!للو!جب!،يىا)الاسمهو"ي!اامر،)او،(اميركا"

الجديدةوالفاشيةواًلارهابالعئصريالاضطهادبلادانها.!يبريكية

صئاعالسغارلالفاهـمحيبناوابماناباباالحريةفييفكرشعبكلوثتل

شبغإ،فلااذلكوا"كلانكلوكلوكس"منظمةبلادانها.الانقلابات

بلدانها.اربعةوانماواحد"كاف"حرفا-مهالييكونان

بلىصدتكونانبدولا..ا،وتتىوالثمئوذ.الموتحتىالتعذيب

3أ

أص(ذبب) أا

لمو،طكحك!صحيححر

النظيفة.الحياةاو.ايضاالموتحتىلثورة

..بيركليجامعةطلبةمن((المتمرديناللاطلبة))زعيمروينجهري

!يكاليفورنياابنوكواالمصانعاصمحاباناطلبةااكتتفف.القصةحكي

مصانعهمفيالزنوجضدالعنصريةالتفرقةيمارله!ونالذ.بنلمةلجمه

العلميةاكمحجارباهمتجرياقيالجامعةيمولونانفسههـالذ!ن!م

برتوهم.لكبالمناسبةبالطريقةابناءهملهموتربيمنتجاتمعلىجانا

الجامهةمديريعاونونالشرطةاو"اـخنافيبرا"انالطلبةاكتشفما

منالعهدةانالطلبةاكتشفثم.ماليينالرا!معيتعاونالذي

الديرمقرامهمالحزبمنالولايةححمونائبالجمهوريالحزب

،ا!ثافاتهذه.الطلبةبغربالشرهـةالىالامراصدرواالذين

ضد،والرأسماليينوالمديروالشرطةادماسةبينالمترابطة

بسداالي"الكلمةحرية"حركةصنعتالتيهيوالزنوجالطلبة

الييببم.عصر-ا

د-ت-ورعليهالصالتيالتعبيرحريةهيررتالكلمةحرية

منيعيرلاتافهشيءعنيعبرالذيالمواطنيحميفالدستور"اميركاأ)

هـعتف،!كوعنالحربةفيرغبتكعنعبرتادااما.اكظامحشيةث

عليكسهطلقونوالخئازير.اخطاطولعلىضدكفالدستورالثوار

وبسحبونكبالهراواتسيضربونكاو،الغثيانقنابلاوادموغاقنابل

حركةاكثفتوحينما.بالرصاصسيضربونكاوالسجنالى

اسمهى!واصبحنضجاحعراصبحتابضاالحقيقةهذهالكلمةحربة

.الشوارعفيموجودةحقيقةالييبيواصبح"والحر،كأالسلمحزب"

الىتشيكوسلوفاكياذهبوا64!اعام.فيالعصاباتحربشنوقىروا

الفسيلعشربنقطعوامموباالىالن!اببطيصوالكياميركامن

،الثورةارضعنامي!كاتفصلالتييلاوالثلائنالمائةيعبروالكي

سرا.كوباالىذهب.الطلابيالوفداعضاءبينروبينجيريكان

اللاتثيسةاميركافيفيقلاللليذهبجة؟رامعيتطوعانيريدكان

انتم!حظكميالحسن":جيفارال!قال.الاميركىالاستعمارضد

عبءتعملونانكم...الوحشاثاءفي،المتحدةاولاياتافيتعثون

الاثاءباظافرهميمزقوالكيا!ودةفقرروا"التاريخفيثورةاعظم

الاميربهبة،الشرطهعلىفهاانتصروامظاهرةاولوبصد.الوحشية

الهئودعندالنمرصرخاتطلقونوهمييركليارعثبمالىعادوا

.،اسمهمسبوا+ةالصركأءهذهومن..ييبي..بيبى:الحهر

***
ع-القهفدالتمرداليامنصريةاالتفرقةعليالاحتجاجمن



كان،العدوابطالحربعلىالثورةالى،والبورري،؟ضإطضابر

ا!ميركيةالثورة)ءفصمائلاهمالييبيجعلالذيالطريقهوا!

روبين.جيرييقول"الأولى

ناضط.ع:س،التوحدهاالعاملةالطبقةاناليساريونيقول

مكنبةدإ+-المفضلةاماكنهمفيويجلسونيذهبونثمبالثورةتقوم

ليهماطريقهمفيالعمالانيظنونربما؟ينتظرونماذا:الجامعة

...الجامعةفي

يمكنكيف.متفرغينغيرثوارمنفيكونالايديولوجيةيساران

وقضالنهاراثناءالمحاضراتلسماعذهباذاثورياالمرءيكونان

لفورةفىق!وقتهبعضالثوريي!رسكيف..الاجتماعاتفيامسياته

؟هوادةبلامستمرةدائمة

الىالانتماءوليست،رأياليستالثورةان؟الييبيزلهميقول

هـاهيالثورةان.انتخابيةافضليةليستانهاكما.ماتنظيم

..ذاتهاالحياةانها.يوميعملفينمارسه

هو-النظريةلا-العملفان،صممتماذاحللواثماولااعملوا

حينهـمايبدالنظريةزهـنان.الاماماىاالقفزاتالىالسبيل

.(يفعلهسوفمالافعلهمافهمالمرءيحاول

الرخاءمنانبثقتكحركةوجودناتتجاهلالحلوةنظرياتهمان..

هيالوحيدةالبيضالثواروظيفةانايضاويد!عون..الفقرمنلا

..الصينومساندةالعاملةالطبقةومساندةالسودلفهودا"مساندة)"

الصغيرالبورجوازيالابيضاثبابانفنقولالييبيزنحناما

هـنونناضلومضطهدونمستغلونفاننا،ثوريةطبقةيثكلالاصل

ترفيانتستطعلانهالاتموتسوفالامبرياليةان.حريتنااجل

الثرعيين.ابناءهاخى

**ول

التجنيدبطاقاتواحرقوا...البورصةمبمالدولاراتاحرقوا

نابصدالبنتاجوناسوارفوقالفيتكونغعلمرفعوا،الشوارعنر

عذسى،جماعيا"تبولواانبعدوانسحبواساعةثلاثينحاصروه

قرروا"حيازالماجيفارا"بالدماسورافوقو!تبوا..اسواره

جامعساتلان.حياتهممثلالشوارعفيالوارتعليميكونان

الماليعبرونالذينالبورجوازيه-نمشروعاتتخرحالبورجواريين

والمثقة،علبةالسصليارة.والعلبوالوظائفوالارقامالانتلهازيوالنجاح

للانتقالللجرياو،للشراءوالشوارع.علبةوامتب،علبةالضيعة

ساح!اتالشوارعمنيجملواانالييب!يزوقرر.لاخرىاوعلبةمن

...'أحبولممارسةايضاولل!سكنالحنا.ريرضدوالقتالللتعليم

في.صييبيمح!يؤمنءاملرمزفيهاوالحياةالشوارعالىالخروح

ويكعبسحجارة1ويقذفيتظاهرأنه.يجريولايشتريلاالشارع

المساكنضدتهو8ويتعلمويناماصدقائهمعويجلسالشعارات

ضد،الراسماليوالافتصاداثالف!د،بالممتلكات!يئةالضيقة

؟لاخر.يلاسانعمل/قوةالانسا/تاجير

*"

الرجلانهاللعالمتثبتان!يد...جنسيبمرفىمريضةاميركا

كله.العالمالىالدممارةوكص!ربالحشمةكتظاهر؟ـنها

حربفيتنام.؟الحشمةهذهنتيجةكانتماذا":روبينجيرييقول

كانمهماثمنيايرجولتناتاكيدالىاحيانايدفعناالجنسيقلنناان

تحاولمعذبةلة2لامريكاان.امبرياليةرأينافييسمىوهذا،غاليا

حتىوذلك.لفبنامالضيقالمهبلفيبالقوةتدخلهاانالطرقبشتى

...لرجلاانهااولاولنفسهاللعالمتثبت

دكتا!وريةوعلىالاصليةالخطيئةعرالحرباعلنتقدالثورةان

اما.الذكوريهيجانهاوعلىالامبرياليةوعلىالغبيالوعظوعلىالاباء

اطويلاالشعرذويجميعينطلقبانيقضية!وعمئااسلوب

م

يمارسواحتىالصيخ!رةالبورصوازيةمنازلحرمةلينتهكواوالملودين

نهائياوينسفواالانيقةموبيلياتمويحطوواصالوناتهمطبمالحب

..والدمبالنابالماميركا

***

هذافيشيءكلهيليستبالنمردالمبتهجةالقوةهذهولكن

ايقافمعركةقيادةفياشتركالذيروبينجيرياًن.الغريبالكنناب

حصادومعركةووامالىالذاهبيندالجنودالمحملةالقطارات

ورشحه.الديمقراطيالحزبمؤتمرتخبريبومعركة.البنتاجون

معالزنجيالمتحسةالولاياترئشىنلألببلمن!"والسلمالحريه"حزب

والذبر،الرئيسلمنصبالمرشحكليفرالدريجالسودودالف!زبمبم

جير!-الشبابوافسادشيكاجواحراقعلىاضامرابتهمةالانيحاكم

ايضساقادربالفرحةيتفجرانهاصحقاؤهعنهيقولالذيهذاروبين

.الحزنعلى

روبين.جيرييقول

ابنائهـهعلىالحرباعلنرلدفينعيشاننامثلااوركنالقد"

ميثولروضعفيمحتضروحشاحشاءفينعيشوانناالمستقبلويحارب

واالطاعة:اخفارايامامباليس..يتحركمادزيقتلمنه

الوقاحانثريحاولون..البقاءاجلمنيناضلجيلئأان.الموت

فانهدفهـالقمععملياتاما..الثور/تالروحتقتلالوقاحةلانبيننا

للمدالثوريءالمحركبمثابةهبئالتيوالتف!ليةبالثقةالاطاحةهو

بيزوحدةهناككانتاذا.الثورةاوالكارثة.اختيارامامنافليس

مزاعداكثرفالشعب.يهزمناانمناحديرتمكنفلنصفوفنا

يس!شذبحتىلجيلئ!الملازمةاالاسلحةعلىنحصلانيجب.الخئازير

لريمسلحيننكونانيجبالنيرانعلينااطلقواواذا.يعيشان

..با،صلعليهمنرد

مثيمجديدجيلهوالبييبيرريدهوماروبينجيرييريدهماان

سمي4الماالتصريحات،يحرقونالدولاراتاوراقيحرقون،ناسللشغب

تحديهيعيدون،الفيتكونععلمفخمربكليرفسون،العلميةوالشهادات

يرفضوز..سرقةالملكيةيعتبرون،المقاييسوتحديدالحقيقةمعنى

انثورتأ.للاستهلاك-الجنسيالدور-،الاجتماعيالنظاملعبة

ب!برنامجه!الجحيمالى.ماركسعندولافرويدتدتقم!يرهاتجدلا

!اجماانطلقواالذينالعصاباىرجالونحنمسرحالحياةان..

لنفجمالانتخابيوالئطامالمقلأسوالحولاروك!تهاالسلطةهياكل

فيييشتركوناعمالبواسطةونغرهللناسالفكريالبنيان

":الاجيالبينالنزاعهواميركافياليومنزاعاخطران.بانفعا+لهم

هموالمممرح.صرحمالحياةان.الاربعينعلىعمرهيزيدفيمنسق

..امحىقدتعلمتهماوكلالممرحيالعرضنجموانت.الشار!

المعادبرالنشاطلجئةوتستدعيه..الكلماتهذهيكتبرجلاان

بعئاية،فهمهمنبدلا،لسئواتبالسجنعليهويحكممرتينلامريكا

رقىالدروهىالعالمفيلةدواكبرفييوثلهاالتيالحركةوفهم

عنهولا.الطويلةالشعورعندنقفانت!بغيلا.للبشريةواحد

.المخدراتتدنجنعندحتىولا.القثرةالرائحة

وقاكلسبولحيتهشعرهارسلولماذا،روبين!ريهومن

يبيعه!الذيرنالابطالاحدوصارتجنيدهبطاقةواحرفىالاسنحر-،-

انتجتاماافضليسرقونعندمايةادورجوازالصحافة!بوناكلبفيم

علشسيطلقونوهميربحوالكيعذابباعصا!ةمن8حوبناوعقولئا

الهيبيز(حيهـاة"عنهليو،دافلامترسمهكماهوهل؟..الرصاصى

تيت!ءشارونقتلهعنيلاستعماركةالانباءوكالاىكرسمهكمأهوو!ا

**

بسيبالاعدامبعموديوهـ14ربطونياذا..ا!برفااتاءمنانا"

بثواءاتناولانهي*لىةالاصوغتك!اكانت..الثووية"جرائمي"



انا..اموتانقبلكولاالكوكامنزجاجةواشردطالمقليةطيالبط

سوىالان!ليزيةاتهـلملا،عنهاينتحمااغبى.حتىهوليوودا!ممبنون

..ش!نبسيارةالخبزيبيعوالديكان..الروكموسيقىواحب

توفبىأوقد..المخابزسائقينقابةفيمتفرغاعضوابعدفيمآواصبح

الواحدةفياسرطانبااميوملالت..الخمسمينوالثانيةفيقلبيةبنوبة

فيتخرجتثماوبرلينكليةفيواحدةسنةقضيت..واطمسين

مفرزالعن!ربطةاوالبدلارتدلم،الاميركيةمشثفضايجدمة

.ألمثورةحياتي؟كرستفقد..اليومذ!

."ا!رقاايتاممنانا.ييييانا

الى!ا"كأ،ءبدايةهمبابنفسهدوبينجيريخطيؤهصا

ورفضفيهولداوويالمجتمععنمنفصلاكاتباليسانه)1)(4اث!ورة

..بطريقته.عليهالثورةقيادةفيالانضدهويشتركوتمرداليه*شمه

العمسرمنتصففيبالسرطانوالموتالقأبيةاترماطمجتمعانه

والافلامالانهانعقلوصئاعةالمزدحمهالمدقفيالحياةوا!مطراًب

واالعذابفياندونالرقصفيوالاشفراق.الملونوالتليؤوون

بينالمقسسغيرالحلفيتضححينم!الحقيقةواح!شافالقصتحاهل

لميموالتعوالصناعةالمألعلىلأسيطرةوالثرطةالبيضاأراسماليظ

.والفنو*علام

فراراظرضصبيةمظاهرةفيبلاشتراككلرتهبراروبينجيري

الصياسي!سةامتبعرضبمنعبكلكليجامعةكلياتاح!ىلسيد

الجامعة.نطاقخارحاأبهاهرالىالداعيةوالئشرات

لكيالتمردطربقامامصميضم!+الذيالف!رلديهميكنلم

الثيوعيالحزب."الاولىالاميركيةالثورة"الىالطلبةقمردي!تصل

المجتمىعاصاباذياالتغيرمقداراكتشفقديكنلمالاميركى

.فالرخاءالماديالهائلوبعدهااأثانيةالعالميةائناءـاًلحربفيالاميرممي

للمشروعاتاحعيفواكوكيزالماعةلنكنولوجياالسريعوالتطور

الطبقمةمنكبيرةقطاعاتاقييحولتالعناصربعضكانتالمالوراس

نفسهماالعناصرهذهوكانت،المتوسطةالطبقةمننماذجالىالطملة

العملكل!*نتابمعمليةفيكبرف!مةالثشكطللعملجعلتالتيهي

.اليلوي

وكانت.يكببنالاصعملاءعلىتئتصركوساكثتاأوقتنذسفي

تنتعرالحزائروكالت.الاميركي4راحصارغمبثباتكمقدم1لصشن

اسيافيحم!يرةوبلدان.كأهالاطأنطىحلفعلىالمليونبشهلم!لها

ومساعدة؟ميموبارتالاستقلالالىبالسلاحطريقهاتشقوافريقيا

ويالمبادرةومسمتقلقوي،وم!ااقتصادخأقالىيلاشتركىالمعمس!ر

والمسهتديرةالمقدعيةالخاصةاحومية!افاتهايرتطرالىالوطعيلا

والتليفزيونالسينم!ااشرطةفيالمعلبةالفربيةالثقافع!عنبعيدا

الطباعة.*نيقةواصب

تشقمتيةوامم،الاميركى؟لجتمعقلبفيتولدجديرهطبقات

العالم.نطاقعلىوالثقافةوا*قهـتصادالممباسةفىا(لحديد"طرعط

الص.*وب*سخعمادبةطاصنةالىجدورمنيدفحكانيلاببركيوالشبل!

الضمس،تسوبسة،وسما-لةالمعلبةالثقافةلنفممم،بالخضولموجماأب

وتغإةالثصكليةبلانتخاباتالاستعمارلييديكاتدرلة،وتغليف..والعنف

وقاعاتالرخيصةالاستهحيةالس!لعبت!فبرأ!ءالراسما*ستغلكل

للشجا!؟ق!مانجم!يستطبلاالتقليدياليساربيئما؟!صةالجهالرقمي

بيروت،*دابدارمنشورات،نشاطيريمونترهمة)ا)

2ث

حوله.الت!معيمكنالمبادىءاوالفهـرمندبللا

*!*

انال!دمانالاميركيالشبابمنوجيله!وبصجيرييعتقدا!

عائف،يكوظالىيمكنالمتظمةالفريةالقيادةوكطالنظريةس

افنمردالاحتماعبئالسهلموكمصردكانربماالعك!ىمحلى،الثورةوجهلى

بالمفهومشاملةلثورةالصحيةالبدايةهوالاميركيةا!ريقةللى

يقيلحينالجديةكلجاداي!ونروبنجيريفانو)ذلك.أ)مل!

بهـقصالشبابهذاشرعفحيشما.الروكبميسيمقىبدأتالثورةر

ستروراءهالذيالزائفوالانسجامالوقاريخطمكان،الجنونية-فصته

التحضير.ثورفيالثورةكانت!ينماايزنهاورلمر

الثورةالىالشكليةوالمظاهراسلوكامجالفياتمرداادىلقد

فبمالداخل.القهر.والعنفوالاستهلاكالقهرمجتمعمؤسساتكلفد

ا"سهاتفياوالعملفيويرسحالملأرسةالىوينتقلالبيمتمنيبدا

اًمريقا")ءتمارسه،الخارحفيوالقهر.والبوليسيةالعسكرية

اكتشفهكذا.والسلموالرخاءبالحريةالمطالبةالش!بكلفد

وزارةالييبيحاصروحينما،وال!!كونغبججفاراارتباطهمالييبي

الاميرقيونضلأهمالعسمكريون"استخدامال!نتاجون"الاميرقيةالدفاع

ايمكانفيالتحرريةالثوراتلضربوالمعدةجواالمحموأة83الفرقة

الةلأحينوبينبيننااننالفرق:مالهوبنجيريبال.العالممن

الجنودانيعر!نالييبيوا!بن..فلسطيناوفيتناماوبولببفيافي

اليوم.وفي"اميرقاايتام"منايضاهمضالمميصتخدمورنالذين

وراحالمي!وفونالييبيزعماءاحدامسمكالبنتايجونأحصاراثطلث

:الجنوديحدث

نحن.تقريبانفسهالعمرمنونحنواحدبلدفيكبرتالقد

الاذاعةبرام!الىالبلد!حذاولثناانمنذالممش!لالاننااخوة

نفسها.الامالوتقاسمنا.بالتليغريوننضهاالأفموشاهدنا.ءنفسها

وبي!نكم.بيننايفرقالليوحدههو"البرازي"النظامهذاان

منه.هوشىاولينيناوتونعملاتسيعنداجدهالاافكاريان

الابطلا"الذيناوثمكالشرفاءالبقررعاةمغاهراتبقراءةوجدهاوانما

بفرضابدارصاصةبظلقواولم!العلملىالحقجانبالىدائماوق!وا

.،،القتل

سودعلىيتبولانيوشكوهوعليهقبضفقددوبينجيرياما

الدفا؟وزارةعلىالتبولتهمةاليهتوجهبانو،لب.البنتاجون

.التشردقهمةاليهوجهواومنهم*ميركية

***

المححىفي،للانهاماتمنامثير"الهيبم"الىيوجصنوهم

هزاذيعت.التليفزيونتمثيلي!وفياض!االا!لأموفيوالصحف

3سطلضابظابنشابب!ها،)الييبي"عنتمثيليةالناهرةتليفزيون

رهـوالذينوزملاءهروبينجبريالانيعذبوناأذيناأخنازيرمن

تظ!انتحاولوالمثيأية.البنتاجوناسوارفوقالفينكونعراية

وررالقلاللإنعنالمثاليالمدافمب!ظهريلابيمعىالاميرك!الشرطر،

،اوتحاول.والرجولةوالاخلورالنظامعلىوالحريصالحنون*سرة

.المخدداتملأمنالقاللال!لالمخشلبهكلالراييبياتظهر

ت!زانهاويؤلالمفدراتعنبالفعليدافعرولسؤىحمهور!



بشجاعةالتحررعلىالبورجوازيالاعصابجهازوتساعدالخيال

اقىوسطة.الطبقةمجتمعيعردهتالىالسخيفةالقيودمن

النعلمعلىفادركتابهمنواضعهوكما.روبينجمرريولكن

العنعري.للار!بالسلميةالمقاومةدعاةفييثفونكانوا.اخطائهمن

والثفا!سهوالتعذيبادنيرانمواجهةالصعبمنانهاكتشفوائم

روبينجيريفكرفيالالعأدالعنمران.الاي!ابيبالفملالاالعنصرية

-ةمنمنانشكولا.الجطهيرببنالواقعيبالعملايمانههو

س!اعدمملىالمحالراتباناقئناعهعلىعويلايكللانيستطيعلابالعمل

ضهال!سلوكيبا!ننمرد،(اللاضلاب)ءثورةبداتلمد.عقلهتحررر

ندخينوكان.الكاذببادتظاهرالمليئةالمزيفةالتفليديةالسلوكانماط

اليبمرعةتتحولاللاطلابثورةولكنالتمردهذامنجزءاالمخدرات

مئكبيرةفصاللصفوفهااليوتصم"الاولىالاميركيةالثورة))

كلاغنيةمنيوزعالذيديلانبوبالمغنيمثلالعلاموالملماءالفنانين

هنريوابنةالاميركيةالممثلةفونداجينومثلاسطوانةملايينسبعة

ستيفالكبيرالزياضياتعالمومثلالييبزضدالانيمثلالذيالوندا

موهيرشومثلالانالعالمفيالبضةالرياضةعلماءاشهرسمال

.6691للعلوثعامنوبلجائزةعلىوالحائزالذريةالطبيعةاستاذ

كاملاعامافيهاوافاماسرائيلالىذهبقدروبينجيرجم!ان

قاتل،بشارةسرحانعنويكتبالحقيقةيعرفولكنه،691قبل

كنيديروبرتفتلفعندماسرحانبشارةسرحاناما0.))كنديروبرت

فقد..مضطهدةعربييةلشعوبممثلابصفتهواعياعملاارتكبفانه

."البيضاءالاميركيةالقدرةاسطورةونسفواحدةرصاصةاطلق

:حاداجتماعماباحثحديتالاميركيالانطىعنيتحدثوهو
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يواج!اجماعيةمشكلةهيبلفرديةمشكلة)يىتالوحدظاًن00)1

طوال-لعملالاميرقيالانسانلمحان..اميرقا!يالموا!مينمنلملاين

الىيعودئماصدقالهمنلي!صوااشخاصمعالمدينةاطراففيليوم

ننيعاًننا.عبهمالتعرففرصةلهزتعلمجيرانول!!ليئم-خه

سياراتامثالالمتجولهالمد-كراتتلكداخل!،تنامنلقمالاكبر

"القطاراتاوتركالمنتلنغلى

الناساخراجالىالسبيلهو"بالعملالا)تزام))انيعرفوهو

اللاانس،ني.الواقعتعييرة،للاناركةوبردقهمخمولهملن

الذيرجعلواواًنشيوعيونالتروتسكيونيف!همهلاالذيالامراًن00))

الئاسجةلاستحالةهوالطبيعيةالعلوممنعلماالماركشبةمن

يحولماان.الوسائلمنغيرهاثونالبلاغةبواسطةفينمتكل

العني!فالعملانا!ملا!بوالانفماليالعمليال!زامهمهويعيرهموالنلس

والتلودث.الخمولدائرةيكسرالذيمو

خاصة،مخدراتمدمنعنتصدرانيصعبالكلماتهذهومثل

والار!بللهمعجهازاقوىضدالعنيفالعملبهذابالغمليقوموانه

العالم.فبم

فص"الاو!!الاميركيةالثورة"عنيتحعثحينيهذيلاانه

الزنوبم.السودالفهودمعحلفاعقدواالييبيولكن.الانيحاكم

الممالىنقابآيظمئواسعةقطاعاتومع.اليسماريينالبيضوالفهود

ولببفزيونهاوصحاثننهاالاميركيةالسينماانثم..الطلبةواتحادات

منه؟خطرلاوه!،تحاربفهل..تحاربهم
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