
سارتر:كتابحول

عاصفحى!السكلأ

عهويةعلى،!ا)"انسكرعلىعاصفةالملمرسارناب

اجواءالقاريءدهنودطيمير،3ا!كاروبماط"ا!لوبه

،ؤ،تشفرإز،،.المممكرتورنمتوالداوهـلمزءرريضه

لامنتترخطاتلأونتكادبمسانلتتصلذكرياتالىخطودرهر

الاستعمار.نحلاممنعالتا)خىخلفهالمتالبلدانمناـلكتيررجن

فيهويجد.والرألسماليةقطاعيةالاالطبقةالصتغلالنوورن

ولماءبدودهاوخساعصنلكثيرحدىخأصةالمحرببىءالعاري

جىإت،لفوسفيالثورةتخلقأ)تقيفكارالاهاتاةمع.نورلى،

الجديد.بالعر

الطنيعية.واتهبشرالغنيإ:)!ا!ح!ة،،لأوليؤصهالمول

لشغلاللاوأجيلخارأسشورمارألابح-ل،،دذيوا.هبسكرالغنيأ

ولهـلى.بغت،5يفتقروتهـملأرهت-ورىفقيرارلمداالوراسلي

ا)فراثهذاءنرهـرحمارحنموذجيئمثال((؟!ر،"مثال

.وءوبينمتحلفبذهـ.فيالحببعةاتروأتب!ت"رر-،هـيالا

تنافض!تمنألفراقهذأأباروديعماويفحسحتالحشر

ذأكالىاشارثممالوريشعوروالعار*والعارالهقر-لتن

يإلش-إهـاقللؤ،سدرساهزرفوقوهذابعدوهو.حارصز3

ويبقىتيستهرانيمعنامراحياتهافيالتت،قضزحسمب

يزرليانيمكنالتناقضزجاهلأنرجسبونالذينإحكاموإ

تحطيمه.ورةليصزالفوريا)تحعور

تا!د؟عامهـدبر،كوزوريركخاد"-سمابا"))اخذتإقد

الجبتلىؤودالقوذ.راتو.لهكسلا،زهمفيولدرالحكاما-حلزم

لاءلمزحح!تبءأ!أ)-خدصا-إذيوابردءهـ*ح!!!إزركبأأك!و/ب

الزريرز-هموالىالتنرطةرجالزنء!ألىواطمانال*-إر

الافء-سهى!باحكليقبضكانلانه"العهديهعبدكات

ناوحسب."هافاز،فيالقمارالصابءلىصنهـيبةدوفير

،ةالخوروحرءلىرقصيو-وروبالتضلبزونانتتتيعةلوروا

فيونيجاوزيكونوالم،1العحساة"ألرصإلىن5لىقبضةفاذا

اءلى"ماسترأ"جبالنقممألىيحهـمعدون،تلاتينالحداية

يفيئون،واممحبافراءفيورخىخبصون،ةيرلحزافيلص)--لة

الزائف.رديالحدالدرعذلككلخ!دالثورةنتحلةهنالكصث

ألابدوالىمرةلحياةباالفاةزهدهؤلاءعندماشيءكلنغيرو

نا.وجودهمالفلاحينوالىحيانهاالجزيرةألىل-يهدوا

يبصونلانسانبالنسبةيتغير،سارتريقولكمانتىءكل

ذاكفاذ:مباثرةخطوطهواكثرارهاس!ادمقهوالموت

.وقدهقياسهءلمىوتغدو،ممكنةلةالمستحبالمشاريعتصبح

الذرنالاشخاصنظرفير:دهياتهيحتف!القائمالخظامان

،والموتالعذابالمرءيحت،رحينولكن.الحياةيربدون

مطرجيعائدةسيدة9احدلمثاالعربيةاللفةالىالكتابترجهت(1)

ودقة.وضوجفيهاترجمةادريس

الدائمعبداللهعبدالدكتوربقلم

للقوىحقيقيبتجنيدنفسهعنا،ختيارهذا"يعبروحإق

الاستحالةيغدوالذيهوإخظاماالىالعوددان.أدحية

."يةرجذلأ

"وتناولالموتاوالحرية"الكوبيينصرخةكانتلقد

لقد."الوتاوالامة"فقالوعدلهاالصرخة!زرهكاسترو

،كاملةشاصلةالثقةوكانت،يكبحإنرونقوىأإمتفاكان

.التمردمن،الغضبمنقوتهيمتمدثشيءكلوكان

.والعاربالفضيحةالشعورمن

الناسجمهورنهوسفيبالعارالشمعورحلقلاوكيف

للدفيالامورتنقلبحين،الثوريةالفمة،تجسده3-فو

يحمبحبالغنىواذا،فقرأتغدوبالثبروةؤ،ذا،كوبامثل

قطعهبتحول.نيونتلألؤوكلهاتفرنةبكلواذاطتبعية

الاميركيةالمتحذذألولالم،تالىالجزيرةنغآدرصفرذدولار

الدولارات.لملأيينانتظارهافيوتجدألاصحركيةالقارةوالى

المصير؟هذاالىسبقتهاا)تب

نصلىتعيتانهازحسبكانتجزيرةلاتثورأصف

السكر،منتموتبانهـ،/يىمذاتتكتتتمفبهافاذا،السكر

السكر؟داءرمتلهاو

المتحدةالولاياتفيممثلا،ألاسشع!ارارأدلقد

مالية.التتلاميركاالجنوبيهاميركا.نلأونان.ير؟يةالاص

امامليساًن،قتصاديالاالاسشعماررجل.ؤاتوزرورأى

3-ا"،رساتوظيفلاعادةواحدةوسياةألاحدةالمشالولايات

اصيركافيالجديدةالبلادعلى.نحسبهاانوهي:ئضةءالظ

سكرهاكانالتىكوباسيماولا،!بيةالجنأمريكا،الاخرى

قدالمتحدةالولاياتكالت.191عامومنذ.اللعابر-ميل

تمنلهالدفعان-!تحبهاكانتلانهما-كوباعاىعرفت

يخفيالعرصوكان.يساويمماأكثرالرئيصيزتاجىها

واعمت،ديهبانفسممرمواالكوبييناعيانولكن.شركا

كوباباعتوهكذا.المجنونةالمفاجئةالجزيرةتروةالجمىع

.الاوانفواتبعدالاذلكتدركولم،الواقعفينفسها

ماكانتبالثمالتشردانالمتحدةالو"لاياتفتعرلقد

الابد،الىخاسرمعهاالتجارةبميزانفاذا،باليمينتقدمه

والرافعاتالحاصداتمن،بنضائعهماتغرفتبالجزررةواذا

المتحدةإولاياتامعاتفاقهاانبل.السجائرالىالالية

القصبتزرعبهافاذامحزنازراعيامصيراء)يهأفرض

بكوبا،وادا،المتحدةالولاياتاجلمن،وحدهوالقصب

الولاياتمنتستوردانالىتضطر،اميركامقاطعاتأخحسب

المقاطعاتبعصفينصفهابل،الغذائيةاهـدهاوروتلثحدةالمش

تتدلقالزراعيةالمنتجاتوسائروالارزبالندورةواذا

مناوالاخرىاميريكادولومنخارجها.نالبلأدعلى

بالدولاراتكوبافعتدكانتوهكذا.نفسهاالمتحدةالولابات
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بغدألهاهأ،حتفاف!فيحقهازعن3،الكردولإرات

فان:الجميد"الدولارأتثهدهأنسثردوله*را!اما

الفطعهذالانلقدةل!نهايروندلكمعيلأولوالما)*!بيين

فيخالمتحدذالولاياتلمحييبص!كان.معدمارحرفالنادر

(ت*بلةيرذالجزحاجاتمين.قعلىلجمس!،اعد.رولص!حار

ناالجزريىذعلىمادا،ا)حى،جاتهدهلخأمينثافيايلاتلم

البفدورددامت7،ره.شيمالاتصج،نهاث!اء؟لى.سى-ري

السعن)هافتحمأجافوأ-ركيهالاصءركطلمرأا.نشردأتادال:ر،

11ربرىال

وكانت:ر،سحمراًركطليال!والدريئرحه-حمتاتولطثذا

يروفكماوكمياتهاشكراسعارتحددوانتنح!!و"،ت

وأشنلنامسكتلقد.تحمتانالاكوبا!نلىلم*نلمر.،لغ

يدهعالذيالوحيدنالزبووس!تظللانحت،لها.؟ه،ليخنا

أحالمكا.االخمنروناءلىأ--!را-لهت

اهـىجنباالاستعماريةالاقشحماديةامرةإواو.حمارت

الاستنظلملألوسيطرةألاجتماعيخسعالوومىحادصع%ءب

الجت!-حبش!انريم.نهدألىامكراك!ت!حضلىادث.ا)هـا-إي

،للدخلسيئارماتوزتاموات3صفناهرهتىلىجفورفىلييأ*وا

نج!لالأ!"الوحيدةالواحدةعة1إزرإث!رردر--هجدسني-!و

ن5الكبرىثرذالجهررىبوحسابعلىؤ!مرترال-حخه!دزرو

..احتينألموأ

يات،الوؤ!تحروطميركيةالا!ساصصللراؤث.لرادنظلقد

قلةايديفيةالكبيرالاراضي.نجمعالى،ر،أكوتاالش-ررة

لذلكزتيجة،وخلقت،كوبافيالالاصووسظرؤأورحابصن

غدتمشروعا161ان.حتى،الضخمةالكنرلىرعاتاًلمسص

يورب!اهلالحرلكار،ا)"هيىليركابا"لفا81؟وباترواالمث.له

ألقو!فى.الاراضيصن/27أي(هكتارا13زوو،،

كانوالقد؟الكبيرةالم*راضيئهذدصللأككاظشوأ

يؤشيعت-وقفهم.الع،دةهى!!ا،اراضييمءنغاع:حن

هموهدرأؤ.اوروباالى،ير-،ؤرونطيوركزحوؤيرهاؤ،نا

رواتبألار:قاضونلى6لىوصجينك!العلىلالاعمازعونرو

ناوءلحهم،شباطالىالثاني.ت-هـينصنطاشهرارنرعة

ةبالقرسكانصنفيصون/--تهدبمخاطل!بنأثثرتمازجمة!ايعب-

العمل.كساحبصنا،

رجالإحرثها؟،نو*رجالليلمر1الإراضظت،،وهكذأ

باسشثماربكتفوقالكباركونالملأس!ؤلاءكاظليل.ضيارابلا

.االىبوأنباقيوتويذر!الارأت-يرون.لى؟!+االديأ11

نتصبءالعذراءضظألارأأز،ا؟لها3ضؤاالاتريستورلوولم

ةنالزبوطا؟.،تيرممررو،ت،،5يستغلانويكعي.حدابرمىاظ

وليترك.طبي!فيؤا-؟نتبقىص،اما.حدةالمشأسلإر،تاإحاتهـا

اربالألإءه--ؤكانوهكظذا.إبحروالل-!م-لما

حرارذذهـرىباررسفيحتى،ميرهفالذبت11
"ياه-"كابالالف081تيملكو."منها!نيفركازواائيةأ.خو

012مناكثرصت!ثهانبزرءويكونوالمولكنهم.يراقبونهااو

تمامالمتجبعحك-ماشمرنعار:،جايريدونكانوالقد.الفا

."تالكوا"ءاهوالسما،ترما

"ؤلقوامهليكونانا):ظامهذاهـ-شلىفيأ!بيعيو

المكنمنفليس.يصدقي!ادلاحدالىوهزالهاالروالب

،الالمع،ررطغل!حتى،زراعيةمننوجاتبيعطوبللوقت

لاالريفتةلةالعاصاليدكازتاذاألا.حدرتجةالاتصقابل

ليكوناالسكانوزلي،دةالبطالةمنبدولا)هاقيمة

ايضا.المهمةتلكعلىمساعدين

كلههذافوفتالمهاتجذبانبدلاالمهمةتلكانعلى

يقومأن-الرأسماليللنطامبدلا.كلهماالمجتمعادواء
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لهسنداتعولنانللاءيةبدلا.صنقوصةغيركاملةبوظيفته

للشعببدلااذ.الميدانهذاذكطدورهازدعبوانوعولا

هـكعهيظقان.ارادتهبملءا!صانهعخىدليزرمشفرالدي

اصداريصيالقراءةوتعليم.ادمضيحةيكتتتمفلئلا.جهـلمه

نبقيهوانشيئاالشعبنعلمالاأذنلمحالخير.ا،صكام

الجهالة.زور-مفي

عفدمامحدودغيرعملهأفيالمدرسينلصفثانلفد

!ه!اععامقبلالاميينعددودان.ا!لطهكاسترولولى

الملاحير!منكدهميكنلمالت!ؤلاءمعظمو!،ن3،/زهلء

الخيبةوعن!ي"هاؤالا"دراستهعننفسهكا!ستروحدتناو

جدواها.ولاالثلمأتعبثتعاملقد:بسببهااحسابش"اتى

فتيانامامشيئايفولوالالكىيتكلمونأ،ساتذزورن

حائرين.

كوبلمثلبدداألالىتعمارصعجميضمعكل"هذاوبعد

العبارةهذهويستخدم،اقتصادراالتخلفهال:إدانزصبركفي

بلاداانهوذلكفيال!مببولكن،صحيحوهذأ.أك،دبة

ذاكبينحالتالتيهيألداخلى/.ألاسشغلالبمعوزةةاخرى

.والتطورالنمووبيناليلد

لقد!كا"هذاوسث!الكوبم؟اًإجب-لىيفعلكانوماذا

مرتزقاجيتحا/رجلالفخمسونوءدتهةالجيثنهذاكالى

النظامويدعمالكباراللاكينمصالحيدعموكأنمأجورأ

مصالحهم.فيهيجدونالحفيقيونالىحادهدام،هالسائد

السيادةكانت".جفةالمخالشعوذةووذهمنسارزريعجبو

المؤسسةفيسندواعظملهاتعىيراقوىتجدالقومي"

بوجودهـ،،صنعنهالذيالجيشنوكان.العسكرية

غيرصنحتىيحسبح،المخلصةاجريئةاوصواؤورهاواءمولها

..تفتتهاكانتالىالعالقةالمطرقة،ذاكالىتضتبهان

قروداالكوبيونيكونانفاما!هـومانكل"لهذاكانوصا

الشعبفيايىؤساءنسبةزادتلقد.توريينيكوزوااو

العظمىالجمهرةوغدت،اضعافاربعهعاماخمس!جنخلال

افياكو،القذرةاخالاكودلكفييعيشونفلاحينالمواطننءق

سنهثلاثمائةمىذالححمرالهـتودخلفهاالى".هيوالبز"

حولتقامخشبيةبالواحبنيتاخاكا!.الجزيرةغادرواحبزر

النخيل.سعفمنصصنوعامدبباسقفا!حولعمود

وينغل.احيضظالمراحتىشيئءكليعوزها،طينمنارضها

اما.مرضىعجافداولاالباردةالسوداءضهاارءلى

ليطعمواالارضظرورذبونال-ورولالىذهبواؤقدالرجال

خاوية.وبطوزهبموليشنغلوا،غائبينو+لاكاأجازب

،راتالدولامنمكثفةبحقنات،الاغنياءزرعلقد

.لاتصدقخصوبةقلبفي،والجهلالمؤنوندرةالفقر

تزداد.سالتيالمفارقةهذهوصحبهكاترووادرك

بققد!1رر1،81رر

هحمدمطظ!!و

!!الذةرر!قغظيو
لاليف

رر18بوحمد!تو،المد



وهىالعميقةالفضيحةبهذهوحدسوا،يوع!بعديوماو!وحا

وكان.الشريصنعالذيهوالاسانوانخعيركالطبيعهان

يدروأانغيرمنالفضيحهرهذهيشعرونوالفلا(حوناءالمئ

النصر.الىمعيادتهمحقلنفسهكاسترواكتسبوهكدا

إلوحدةالنظرذهذهمنوصحبهداستروانصىصطلقد

هدأوتكاصلبكاصلهالضظإمفسادترىالخيالنظره،يةالتوش

ضدواحدوفت!ييكونانلأبداز"ثتشفوا-الفماد

المو!دةر"الرؤوهده.طنفتهرضدعازلمتةوضداساتزته

غدتانتيوعي،لثنهاانطالقالتيهياللأوبيهالم!ت

ذاكادالاخحائيونكانلقد.ا(لثورذ4حقيقة"بعدفيما

الطبجعةالىوطمانينةرضابكل،ا)جزيرةدحصائبيعزون

اخصوريةاكاسترونظرةافا.التاريغكأروصطالىاوالق،سى"

انعسهم.ابىتسبينولينالمىؤء!تيبحثبمورلتا،فقدالعمسقة

اللأوب-جناللاكينءلمص،ركازوااقد؟ولينالمسؤرووىتهمورون

قبل!مالمسصؤولولكن.ضكدونألاجانصطايينوالراسما

صحالحهم.ورلمحهييحمبهماسذياالكوبيالجينتىهوقهغفوو

منبديالىطالححر4از.بجهةالكو"الاصاعداءاعدىاذناز"

،الجزربىذالىالمكسيكمنيعوداتلمحررؤهكذا.تحطيمه

رو-بئالفاالخمسينلجشتتالقلائلالمىالحونرجا)"ومعه

يختظرونه.الذينالمسلحينالرجال

وحبإنوا.3791عام:نالخصاني-؟،زوتاولفيذلكوءان

ا!ىمت،مرجملللمالمك!جككلنو!ص!اتماز!ن.1،نوا،4ود

تدص-نلمالشوردوللأنثزلأتوتأل!11ضترأالماس)1ج:،لؤ!م

اللأوليب"الثورةانالبدألةمخذاًتضحلفد.وحدهمتورتهم

أهـبحو!كذ!.ابدآتكوناناوفلاحينتوردتستك

ولاوكىالستريفكرولم.ارللمثوالطبيع-كلنالءلفاءتالفلاحو

لب.الاطلاؤءءلىبالارهابالفلاحينلحالفوأانرجالار

تمردهـممعهموعرفوااوضاعهمحقيقةوألى،!بمعاو"-شأ

المتمرد،زجعل،ينمتمردتحوال!احويحبحوللأب))*وزور!شكأبم

الحف-شلاعمالفييشاركونفأخذوا"فلا-ينازء-هم

ودؤسهم.و"جهدهمحياتهمسكازهاويونحاكلرون

زارعوالما)ح!ولسلىوإفهاصارواخذتال-ورذكارتو

ص--نورونيتسقوكاليناببهيعضالارصنرنجبعونالثواروكات

(1باتج-ا)1محى!-وء(ن.السكرث!صطكسيقانالتربة

ءإمصسبنديبفلهعاليإع-تكما.ىطوررهبدكض،زوريا!د

رر-ء:-تكم،-كأنهر26ردردصضتود.ر-قألفء-هـلين

.اصإ9عامص!العصخذوارححرخب.ضسال-اا)ثمن-بعدفيء،

صثات.خا!-"ح!تإءلمزاوءإهالللأور،كأورلكاهااىض،اررمدفا)ت"

ججعاأ؟وليجهبأالى،ىتبالقصاحىقيق"اووم9391ار،كأ17!وم

!ن-هـاءوأليالزرأفيالا!لملأحوازونالح؟وص"اًبرمت.فهـفمه

ذرةا.!"ء)ىبر،لح!ولص*!أبىالملأجازببص!لمالجومذلصج

كيهاتالملتالخيمأ-ومأذإكن!واتلمداء.الوطنيةضتالى*رصن

اًكثرلي!ه(كأنلكخصرحقرمدولبم"رازداللاز-فو)1الكبيرة

.لحمادر"لالدووأخذت"!?،ر،.."باهكار،لر03صن

أع!ى--ةسارور!فعيضتعولىمقابوالاشض،صتالتهـكاخباصلاك

لمطشوزاهـ(درةالاراضيتوزيعذلكبعديعادتم.!خمدات

شاملا.ص!اهق

ليص!هذاالزرا-مميالاصلاحفانونفيور،اهمانءلى

يفإزراعيافالاصلاح.اعدالةوااكوزيعلمجرديعالتوز

نظرهافيهووانمما،سلب-،تدببراليصربيةالكوالثورةنظر

انصقده".الانتاحقاتولعلاالمنتجةللقوىالرئيصص-بألتخظيم

بمظلوالىرألىؤعند!تقص،وكاستروضعهاالتىالقانونهذا

فعاليةعندماتقفبمقدارعنهاالممىؤولهيئوعندالاجتماعى

عممد!حييمميى-مححم4حى--عهحيممي
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عؤرمتضيللامةالج!ءيالإنض،ج-4فتنم.ونشماطهالازنشاخ

الاغراحم!4نحشنيعلذلكألاوروالمم!بيل.فردكلانتماج

إلصشرةالثلا.نةامرافسهمنالفلاحشغاءالىبالاضافه

والجهل.والمرض

كثرهم1يجاوزلإشنارنخسبان.عملهافىذالثولىوتدأب

هـالعفهذاكأستروقائدهميجاوزولات؟لعمرمنالثلازجن

كصره،منينوالعشر4التاسعفيالأقتصادوزيز.الثالث

الثلاتين.-صولفيطوالكبارالئورةزعماءأحدإ(غيفارا"و

لىالعسنيباثر!اانأهميتيحاذ،ينقذهمهذاوشبارهم

اعاتادطواقمسحتمرعمل.وقيرتهصلابتهفيالثوري

معنئ!يوالليالي.شهراعضساربعةنذ6والصترينالاربع

ععمالثورةرجالاجفانفيهالاتعرفبيضاءالاحيان

اشدهمكاستروكان،غوءالليرساهريوبين.الكرى

بلقحاتيتبلفونالذينهؤلا?الصائمينجميعوبجن.لسهرا

علىواقدرهمالطعامءلىاقدرهمكاستروكان،مكتبهم

وصعمالجوعطعمقبلمنجميعهمعرفوالقد.الصوم

لماص،الاإؤنالأتصلهحم!الجبال.وسرؤعلىكانوايوم،الارق

روما،اربعينخمس!اصواللايتناول"غيفارا"كانويوم

هذهتضحبأ-ؤعبمأب!مقاوفي.وجب،ختهـهاحدىمناكثر

احدهبمان.رو،لهايبذرواانهؤلاءيرفضالامةاجلمن

الدرحب"فيالسفرالايأبىالبلادخارجالىيذ!لمبحين

مثلا.السياحية

الثقافةان.الانسانيةوالزوحالتمردمايميزهمواهم

اعصقلاق،الحيةالانسانيةمواقفهماملمتضضاءلنفسها

كسعتوحين:كلماتالى،ميتهاوراقالىتتحولالثقافات

فيما،الايديولوجياتلايحبونانهم.عميقثوريوعيامام

احن!هاالىيرشدهمالذ-يهوكوباواقعولكن،سارتريرى

لقد.الابدالىصضمردونانهمصفاتهماعمقان.واعمقها.

".الحياةمعنىفمنحوابالحياةزهدوا

تلكحمىفيالاميركيةالمتحدةالولأياتتفعلوماذا

وتنسف،شكدونوالتخريبالتامرتحاولانها!الهثورة

وضصلاالجزيرةفيوتقيم،"لوكوبر"الخربيةالباخرة

ويتزايدينموصراعالىالمعركةوتحيل،والتوترالقلقمن

الخاصةالاميركيةالشركاتمصالحوبينالجزيرةمحصالحبين

التمربىقوةفي،ويزيدجديدادءباالثورةيمنحكلههذاولكن

اعداءوراءهمانبجلاءلاكوبيينيكشفانه،والحقد

الشعبويحتقرون،المصانحسبيلفيقنشلهمعنلايتورعون

وعاملالسكرقصبقاطعيحتقر!ن،وحقوقهالكوبى

اعدائهامنكوباتواجههالذيالدائمالخطرهذاان.المرفأ

الذيالمولدوهو،ثوارهاقوةمصدروهو،قوتهامصدرهو

التمردالىدومايعيدهاانه.الثورةلصالحلحوةاكبرينتج

قربما))،موجوددالمتحدةالولاياتتكقلمولو.والعصيان

عليهاتحف!التيفهي،تخترعهاالكوبيةالثورةكانت

نواحىمختلففي،فالكوبيون."واصالصهانضارتها

فيالمتحدةالولاياتتجاهالانانفسهميجدون،الجزيرة

ء،سترا""جبالسلسلةفيالمنمردينضعئومشابهوصع

رجلالفخسمينامامقلةكانواعندما5891عامفي

بات!يسضا.رجرمن

نا،واعكلدائهاكوبارينألصرأعءذاكأساوذفيزيدو

هددوس!رو،ت!رحها،كثار.لرهـ!سثلمإخحدراالولأيات

عنبعدهمالثوردورجالىا!ضوردءإىحدقانسوىلهالمعر

.دل:رلانانريدالجرأ)خظما+لمفي!لبلى.!عرأمحيالدالنطام

التغرأتهددو)لمثن.لا!ىترو3امرتحتالعسهبموألوزراًء

.؟
عرىإ)جدليهـتع-دإكنئما؟مأةو!ا،-ح!دلم،تإو/لااتجد!،اتيا

الحميالص-"الديمفراطيهوحه.وافعي-يننمعلد!تاهـسج

بح!-م.نليحوإ*واكردالكلد.ص:إء،ء-*ألم!كب،-أهـووفليإد!و

الديحهـو!تملدلى!اإت.ر!-بم2وسف*صاأرشحص:،في!،ى:-رو"

حراليكون)هنألنش-حبأن5!ارهيمرى1.إ-حاسةأبمم!

ولسن.أحسرولىأوفيالمحمشحفي3زرحشرأر،وجققلماذاأبدا

الساكرضهـث!"ءوأ!ذ!"الهـ:ءروءو!ت؟*ا*أدلكلىالإإءح!شلات
سي-هـي-هـ-هـ-

ا!مل.أاصيةمفرأ3لي!!"لإول،ريةنءخحو!!م

أعالمى"لي،لمسش-كا"اخادشكلر.ءلىصدجدن!نلخؤي.مصي:اث

سىيةالسيايم!هـأب-ؤدأ!ربؤ---"!كوأإ،قي!صش-3ىأكبرا

الت-دثصجاتحر،تءأمجكالأجسرو.ب،،ألمإجشتأحيةا،ءكأرلد!ا

!--زرهاجههمإاتلناشأشيئش.كبقا%ثااح!يكأ-اتامكالمىت

علىضةونحرلماسا)"أرآ!كيئءإيهاالتعإبإ*ةرصوص!ا"ت!عو

بسبب-،علإفوفحةكحعم!إ!ررو!-أ!.نورك!عنىقثيالإزسان

قا،،-رروروكب،الاتإسي!اتمك!أكةهذهحلعنعجزها

سب--لكهيق،1)!،تعبرببرلمإذاألانصمازقيإتهابدإ؟بتت

.ناإتف-كيناللد.احد-"الدلي!قريوجهمءلىالحؤا!

يدلجداأورط!ساأتأ).إلهـسارترتاكلتحدوىاله!تررور!ل

وهذا)1:يخ!بسار.لر"!ي!لمر.("!ز+ازصعهداكان

التوراترون3صتيراباقالإقرازفميجبذلكوهـخ.صحيح

ثمتالجمصاشأ)قباهذاألاوأىعوودصاؤفيالىتحقتقد

،كوبرورذءيمايحوان.ا-صاحقةامهماز!اصبءتحتؤفدته

التمردأنهو-ايخسابل*حلوصهـذعحميي،وهـود-؟و-و

؟!ارررز:وءاتحدتتهـوكللبر(ويرأخىياضداس!!افنجتر

،-،-خطه.نمرد!اءإيؤخذةصورظرحةالعوا)تهررذظدءتوهل

هـافالأجتماعيةأمحصب"اهـإمقوااخط-انيبدو؟الان!!اني

رات.الثوصنأ.،ب!أفيق،تش،ارنجسمارذألثوفذهئنيف+احب

تر.سىأر،!،هـ،*ءرالضفيالورترذرمد،ةرلثوااتجاهانشيبدو

لمشنجمثاهاالتبالمض،زعزحولث!يئ"بعدشيئايجنحاخذ

المنازعنءونعني،فهاوفيلحوالثورة!صاغ/"غيفارا)!

علىبعدقادرذرذالثههزرهكانتاذاندريولا.المإركسصحة

بالانانتطوجديكتازوريةتحر.الانزلاقهـننفسهالةحما

جشءاعية.أفياطيةقرالديمو:،سمالمبأديءر،لىم

لسارتركتاتلي،!لموحيعندماعابرةوقفاتهذهو،عد

عمالدفص،فبهيهخيران.متتكلاتمتإثيرهوماافكارمن

لكوبية1رذالثوفيالانسماتتجرقيبينوزحقربطمنالي!

الع!سانسانحياذان.كان5كا!فيالانسانتجربةوبين

الاجتماعيذالنظموضداعدائهضتدنضالهفي،الحديث

يفوإ)ضورة.بميدحدالىفهـاحا*غدت،تحميهمالتي

البلاداوضاعمنالعدلدواضوا?لىاصواءذلمئيءى"هـبا

وي!د.والاستثمارالاستعمارضدصراع!،قيالمتخلفة

يعانيالتيالشكلاتلط!يعةفهمهمارإؤكدالعربيالغكأدفيها

الالصتعماريجهدالصا)حقازكأءلىعينيهيفتحوما،مني،

وقبلهذاقهـفانهاءلى.وززرجةهاطمسهافيوان!-،!ه

فيالحرةالحركاتاتاصوالىينضاف.رهيبانذارهذا

صيحةواالرجميةنتعمارالا!اذنفيليطلق،كلهالعالم

.الانسانحمايةعلىتصميمهفيالاز-!ان
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