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م                          ر، ل ا يؤمل ان يكون عرضها االول واالخي قبل اقل من ساعة على انتهاء مسرحية الشخص في م
ادات                   ه من انتق يعد هناك من حاجة لالستزادة في دحض المزاعم التي سيقت خاللها، نظرا الى ما نالت

ة  تحقة(الذع ا يقول )ومس ون لصاحبه م يتفهم ان يك ال س ذا المق ارئ ه بي ان ق ن حس ذا ، ولك ي ه ه ف
.العرض الهزيل، بناء على تجربة سابقة له مع اساليب هذا العبقري

ذآور                   ى تصرف الشخص الم فبعيدا من اي رغبة في االنتقام، تفيد التجارب الماضية في االضاءة عل
ر من رجال                 ه عن الكثي بعدما خرج الى العلن، وخصوصا بعدما زال الغشاء الذي ظل يحجب حقيقت

 .السياسة واالعالم
ام   ال والتم وام بالكم ة اع ل اربع ا قب ين آتبن ار("ح ن الخاص  ) ١٦/٣/٢٠٠١، "النه ن منطق االم ع

أخوذين      ام م المستحكم بالحكم اللبناني من خالل الشخص، آان ال يزال عدد من العاملين في الشأن الع
.بهذا العبقري، يقولون على واقعية مفترضة فيه مقارنة مع عناد رئيسه

ى                  لكن فشل تجربة م    ه عل ري محصورة بقدرت ذا العبق وة ه ة اثبت ان ق اليب بدائي ة صحافي باس الحق
ه             آرب معلمي . الترهيب واالبتزاز، واالحرى القول تسخير اجهزة الدولة للترهيب واالبتزاز لمآربه وم

.بل انه ثبت ان التذاآي، حين ال يستطيع الرآون الى آلة االبتزاز، انما يدور في الفراغ
ة السياسية وحتى في الشارع،         وهذا ما تأآد   في االشهر االخيرة مع انكسار حاجز الخوف في الطبق

م     اس وه ى الن اطر عل ن يتش ي، آم اء سياس دا عن اي ذآ دا بعي الم، ب ام االع اذا خرج الشخص ام ف
 .عارفون افالسه

ام االمن  ادة النظ ة ق ألة اقال ة الخراج مس ة اليائس ا المحاول دع جانب ول الشخص االن؟ ن اذا يق ن م ي م
ا يكفي           ا بم د رد عليه ى             . السجال السياسي، فق وق هجوم الشخص عل ز ف ذلك نقف النظام الطائفي    "وآ

وري                " البغيض ى حزب ث ه ال ا  . والزعامات الموروثة، فمثل هذا الكالم يفترض فيه ان يفضي بقائل ام
ذي    وقد تم ادراجه في ترآيبة انقالبية، فانه ال ينم في احسن االحوال سوى عن فهم مبتسر                  للمجتمع ال

.يعيش فيه
ة             ة العام اني في الخدم و          . نأتي الى انشودة الكرامة المجرومة والتف ابرات، فه غريب امر رجل المخ

راءة       اءات الب الق ادع ى االط دم عل ه ال يخ ا يعرفون اس، وم ه الن ا يعرف رف م ن يع ر م اس . اآث الن
ابرات               يعرفون اوال  ى للمخ الخفير االعل أتمرون ب انوا ي  ان الشخص نفسه واشباهه لم ينتفضوا حين آ

السورية، بل يعرفون ان خفير المخابرات السورية السابق، عندما غضب على الشخص فانه لم يترك               
مجلسا في بيروت اال وتأآد من ان تصله النعوت التي خص بها مأموره اللبناني، والتي ال تندرج في                   

. ة االنضباط العسكريلغ
ويعرف الناس ايضا وايضا ان من تجاسر وحكى امس عن الكرامة لم يتوان يوما في دوس آرامات                   

د           . المواطنين والتدخل في خصوصياتهم    ى ابع ة مصطنعة ال ويعرفون بالمقدار نفسه ان ادعاءات العف
ة والصناديق السوداء، وع                . الحدود ر عن بنك المدين را الكثي رى         ويعرفون اخي ن قصور بنيت في ق

 .يعيش اهلها عند حد الفقر
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ل                ذا دلي ام، فه ر تخصصا بصالحيات االمن الع ة، وبصورة اآث ة العام اما ما يتعلق بموضوع الخدم
ذاآي ى الت ي . آخر عل ك ف ى ذل ة عل ذه االدارة وال من ي ه امالت ف ازاء تسريع بعض المع ه ب ك ان ذل

ـ،     القرن الحادي والعشرين، شهدت ممارسة االمن ا       وانين المرعية لعام خروجا عن اتفاق الطائف والق
راق المؤسسات                     ات واخت زة التالعب باالنتخاب ره من االجه ذلك ان ال قانون يخول االمن العام او غي

.االعالمية ومالحقة الصحافيين والتهرب من اطاعة اوامر رئيس الوزراء
اك امر صحي                   ا الشخص، يبقى هن ات           وسط آل هذه االضاليل التي روجه ه عن معنوي ا قال ح، هو م

فقد بدا واضحا ان حال هذه االجهزة صار يرثى لها منذ ان انكسر حاجز الخوف،             . عناصر االجهزة 
ة          تعادة الجمهوري ق اس د انتهت المسرحية، يستطيع الشخص ان يبقى       .وهذا انجاز عظيم على طري لق

 .ال هم فال احد يسمعه. على المسرح
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