
إ

لمز!!ا!ى!ربئمملرصرافالا

سعرمالرلىلمجبيرها!يلررجمتب!!يرا

اظطا!نصأ23الوقمذيالا-يرعددهافي8!ط8!!!+ثلا8!*،ء40،اطديثةالازمنة"بمةنشرت

لجنق"برهـايةسر11فيا"يرااقيمالذيالاءتف!لفيسهاوقئبرولجانال!حمبيرالفوذميالاديبالقاءالذي

."الث،ليةيقياافولىاطوببعةمتافدللعملالثقفين

يقومايتيلدوافعلءيحبتحلأيلورةتهماالإسورافوسياسةيفضحالذياظطيرالمةالهذانترجماذونحن

للذيئالا-رارالفونسيينالفءريئيخ-والى،هارتوادحارةورحيةنتوجه،الاستعماريالنظامعليها

اتصالعقوغذاءأ8،رهمفي*فيد-العوبنحن--.قىالماوالذيئ،ؤسيةالفروالاوها"بللضغطسياسةتخيفيملا

اطرية.طريقفيالنضالمواصلةعلىإعيفناوقلوبنا

،اءةالقرفوعرراشضغلشبعفاذا:الثلاثةملالعواهدةعنمارلاستااع!د"بمىانيمكنممار،احذانيدار

نجد،وهكذاز،دو-انساؤاًىكونانمنبعديخجللنةازه":اكانالىذهبونهـدالج؟ن!عماوالاسان."الجديد

.؟ةالقدسلايةلاانسيةا)فرةخولاايدجدمنتالمستعمرالةحانأو،اارشراينءتعمرولحينصا9يئرء-ةعم

امراسة8أساانيىاسةبللكذنخأطلاأيئبغبلكنو.ارلأءرالاء"ؤببس8-اءتانما

يموتكاناذابالانتخاباتءالمر/شتركانجدو*كأفما:دمجربكفونيطرإغم:يليماعلىميقوذلكفىوالخداع

يةباًسيسجمعيةعنوحرةباتزتخااعن:انيحدثولذيئانا؟عاًجوبؤسوهر،عباكبؤسعلىلةبسهوزكيطلعوراهـ،لجزا

ف-شومثيرونضومحرهمننماا،لجزائريافلإللاستاعنوونرالسءعم15ىك:دالتيللالاذاالوانلكونويرو،مدقع

.ءةالقضتعةجيدعلىنءملوفواأضا"ـ،ذروتالةءيئوكليلمغااذحى.ل!لميناريثرلاا

التحررةجبهءزعماعليهابجااقدو.الحجة"يتلكاتهم0:ا)سلاحلجزاوييناأفضلحملاهذ.أجلمن)):ئلينقا

ظل.فىاء-عدع:الووحتى،برسفازاا)):لهمبقوفيطلوا،ىعةلخداعلينازطلتاذافا".ضعلوااهذنيطليقولاباتوا

زذهبانىنبننبل.حقعلىن!موا".فيةالفرلحرابا:م!تعينلكذمنج:اخر

صيونانالايتطىجلاالاة-انان:ذهبواءادابالىلاواز-5.اقتصاديةاولاهيابخزائريةألةالمبان-ا

يينئرالجزاء"ظمانيخصح.نسمةالفراباطوظلفيشقيأ.؟-مةملايينلتسعةلخبزاملتقد،حكيمةثإصلاحامنبد

7انا.ض-اصحجيحلكنو،يحتمللابؤسفىيعيشونلاطهاءاعفةمهاويجب،احماعية.ذلكبعدوانها-2

ربئ))الى"عمييداعلىؤتمانيمكنلاالضروريةلاصلاحاتا.ارسوالمد

هييدمداءا،زةسه1،لوبو!ترا"ىدعلىلاو"لحينالصانوكرزذ3نا:جيةلوبس!ي!كو-اضيراكااو-3

الاصلاحات"ذهانوالحو.الجزائرفيسيادتهعلىالهاففظةط!قة."لدىا:قصاعب،مرفيتهءكاوزظر!،ول"ماندو))

:تزع--ين،أفس"يالجزائرالشعبشاًنمنست!كونالشخصية،احمف"زفصهالوقتفيوجدقدفهرءالجمال

.ورهحر،التونذيةقص1)نا،هللجاا،لمهطهداائريلجزاان:".الشعبثة

وهلاو،تقالمصادامنعةبروإءسستعمارلااانلكذجهةا؟رزر"ؤهديمكنةاوا.د.أسجاتجاهالفقص.كببمريثعر

.فانرأالأمالوطناي9.!!هاهحاتا-ةههـراسكآنبمعق1

154



،الشكلهـسذاعلى،لاستعماريةالخطةافان،وإذنأقيمزظامإنه.يةالفردلمشروعاتافلولا!عداديةنذجة

"نية"ثايةراطومبرلاا"عهدفىلصح-لقدو.ددةمتربقيثالىحو!أر.تييؤأبىدبى،ثرالتاسعنالقرمتصفحوالى

الشركاتياتككرا!رأدقو.المجارةوالص:اعةزتثارابةضل،ولىلاالميةالعابطراعقب-؟،جيارلاافي"طورخلود،0881

لي:التتباتخإقبةر-تعمالاا0رةلم!تء.امةلااعلى-ديرمال-وهوو

فاً."صروعماريا-ةعقازيزسلصفشركأ1863عام"يالتي،ئربالجزايتعلقف؟عيىاطلعماناودما"ذا

معادثوشركة،جةمرسيلت-ل-فلةركة1865ءاماود"اريالاستعمانظاماعنوأبلغهالمثاوضحللأ-ف

يةا):حرلا:قإجياتعامةكةوشر8،؟كاا"،"كءامو"فىحديدية،الدا!ليوءهولز،"مارالاستنظامامةصرارحمان

.رةإبخاراصفو،عليهتحنماالىبر:ايفضبارمنلهبدلاوكيف

بة.ستعمارلااي5زةسهألرأصالةااص:حتإرةاه!.فيو،الجهـ:مجةالدا"لرةذ."داخلتولدحين،النياتأطهران

حالإ-اننفسهمن!ءالالم3*3ء3،يفيرلجو))ج"لقدو.رالفوعلى"فسد

:وةاللا-تعنمارامفيلجديداا):وع"ذاهـينصامشةعمريئ":اكانصحهـ!ماز"ـ)-سالكذ

لموالااصوورم!شأاكث!راستفرغتالتيزسالفران"ادركناذا.فا1وحسبونء-!"مركنا5:ااشرارةو7خريئ

زنظرانفيمصل!حة،!ىبير.ءاتليكمرجلخأأإلىت!اواصدرسياسيآ،ارجمي!اان.ييناـرا!زبقاذالمع:اادر،لكذ

،جي"ـالاسواققضانها.يرةوالزاذه5منلاستعماريةاألةالمالى؟ياسبوالجتماهيلاواقتصاديلااظام-النذا5،شيءقبل

3ـاؤ"ساط-جي"ته-من8-بس،ةعومدك-لادنا)"لاداة-ءةبايخرجانيم!كنلالذاتعبلنسافويروتحرتحريربمنلويرف

......راعمستلاارانهجيامنلاإ

ةدجا"فحجيث.هء.عظجي.ةاتدرصارصدتنالىا،عتهاص:او

80ىةقتصادلاا-جادةال-تالمنتجادةسيابئتكو،سجةالسياةمليم))ناءقفا.نفهءا-لقمنبقملما)نظامنا

-لإ.-عانيمب!لاماةارتعلم"نيةالثايةوهوالجم))و"زتمو

لج:في:و5)8بو-عمارالاسفعرمناولانا!قناون.المحتلبالجزاءر

جو.ومن""عظ-يم%4الو"اذ5،ينجيرلجوو5وانما

معاتةاقعلىالوزيرذا5انلككذواون.أ-ةا)ثاالجمهوريئ،للا-كانمستعمرةالىإتحويله-افكرة":اككانت

"للأاوجاسىا)ملالعا،ددقر:افهو:6591"عصاة""ةنيلروماايقة*بالطر"منلها"س!!لاكايرؤ4"جوبو))وكان

تا4-?-لم.ى..ءلل!:-ودشاسعةمساحاتاعطيتذلكوعلى.للاستههـمار

.ا)قرر.عارللاله.عدينصمعمراصدلكدإس!ع-دونوهمالمحاولةذه5لكنو،يرقيفرلااالج"ش"الىالمنضم!نحفيالم-ر

الاطاراتجموتحطمقاومةكلاحباطيجب:اولا.ؤلتجحلم

لممالنظ"قام"فةط،بعدجماف،ب1هلاراوعفيلاإباوورانبلدابىتغصمايفافراافىيصبواناشاءوإقدو

"عاعلرا"ءلالهؤافخلقو،.ءاس:ااوسا0.رحيفلافقرامن

الادنالبفرغهاتستفوالتىص))للامواآر؟ؤوهلانيةالقاهـدجمااءثهو؟االمحلكنو.انهروونطينة-وقلجزاءرامدنلحوىةر.ضغ

تاذ"لك،اقةصادياةخرمتأبرلادفىتوظفأنيمكبئلا.يم"ظمهمفتكت؟ةوالا

صحلااو-ا،ىسك:وناالووحا8481نابرحفىبعدو

اع!رمرلااوسصطول،فجيهكامثكون-جيك15دمردو!جودهموكانعاطلينتلكالبلادعمالأ-الىيضيفوااني!قالان

شيءونجهيزءكلاعادة!ب05ا.س؟ب،غارءـابجنيينتيعاالذيناًالفالعشرينمع!لكنو."منالاقوات،يرقإق

ىوجدفنما،التحقيقبمكنذا5كانلوحتىو.يدجدمنمنءرةبرو-اا؟ليراالكؤبحمياتاطكوئرلجزااالىانقلو

"فيري"انلانفسهالآروبولن-اجلا"صطضعةمناق-ةخلق.!لاد.الىاًعيدفقدصياًمنم

وا"ا،.سافىمن!7تخرلنيدةلجداميللىسااان:اد.واضكحالذينالاوروبر.ينللعمالولالل!نارضلنينالموئيبا(ستمرأ!"دلا1

ةدلجداتعاالص:افىبهاطة.بكلظ!ستوي05زةس"الوقتفيالابرياهو!تةهرو.فلامالةشحايام
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بعضففي.كامإيينلاصاا،لإدفى:وعةلمصامنتجاغاخسذالتي

ذات،السكانالقليلةالقاظعاتل!أدرافىالجزحداثامن!علمانينبغي".تكاقدو.رةلم-تعمانابدا

،ةالمزروعغيرحاتلمسااالاتحادمةاقالباصنرةاال:"ججة

فانرا!هلاالكونكأرريمعلىالاىإهملةمىارالايارهـو:واح!ا
رةقست..!يزالوما(بة1884)الجمركي

نلالالاحت"ويرىالذيعارنا،انه:الجو-"تنيزالماوو!"4،ل!سهءصص

ماااريلاحا،ال*مليكالعادتبنالث"اعلىورفؤر،بقوانينناكؤأرميومنهوو:ئمازالاتحادا"ـذا

.عةلصنالجزاهـيةاقهلسواراصيم

اضيالاوحبعوكاان،ائرلحزافيرب!افيايةزنلءداديجلمناعنهمركآاءوتو

...فىهـارر"ثااقلرعرذ"ء-ةفر

قهل.مفاو-ة؟نتامحتىالصاعنلدافعالأول9يحوهو،ل!نواتععثرمند-"

-.-.15ا-عاررتفاعاجيةالعالمقالسو

الفرذمية."قواتوصولوان،بلادنلكيملىجديدةثيةفل2لقلف!مهاًفاةاعاار

نميزبيو.هماانيعنيوهذا،.الموتعلىوراعدهانهيتا

ميعةاصنال.ذ5يؤنواننلكو
وررعهاالاراضي"حرث"

نماغةصابعمليةعلىشمداقد؟يينئراللجز؟تةجاتهايخت"نا

تجبعهوالجزائرريختلان:نةزالطوتمرستاالس؟نرلمقادأا؟اا.دفعوللماالهماشفمن:مستح!لمراذا5ان

صهإبعلىؤدريجيىأتجميعاًبصةروالاو"رالعقاالاملاكائ-ةشرقةطاخإقيذبغيزهاو5يةس-ءمارلاانزئالهـذ.

."تالجزا!رالاملاكمنوتسيه-دلذيناطبعاهمنوءهرلمستار0اتعمرستلميل

!لحةصااو-ائلاجم-عكازتقدو.لاستكلبافىمشتمرينالىنلوسجيحووالذينلحسناتاجمجيع

اودرلجيصامةوقامةفرش!أسدانو،ؤي"كانوا،ءالهد.ةيخلقاخلقته،عياصط:امثترلا.او5إستعم-راانحمعاالوو

رنايجب)):لوةو"بو-"وكانهوءايح*زاولاراضيا.يدةجدقاسواعنتبجبثليةأشارا):حاروراءف؟

الىاو5-ذاالىؤنءميإز.نوسجيا،لحةصالارضانوتك091.ءامم:ذ،أ!!ع"ه؟*))3"فيمو.جيير"كارنوقد

".كذا:له-فجيقو"لىصييا"عمارستلاافىلميزةا.هذعلىثإح

سلبدقلمق:ةح!:يرمةدخ1871رةزوادتقدو،مةلحكوامن،لأاو:رةمبا،تا.اقدمرإ-تعامإكان))

يكدلمهذالكبنو.الهكتاراتمنلالوفامئاتبونالمإغلموزتتت،حولهظىتعمنياؤاتايومكلرأى105اوبالمجانماا

لة:جم.ة"دللىسلمينمنقداناردنا،ذاكواذ.ثكفيرءضحب-اتالفردية)حلمصاااجلمنمةلحكوامتقابهناظر

لمدنيءاز:انوقافاًعط"أهمءستثمرةومفدابلادفىبرهمزهوانيمكنكان؟اادجصعاو

ا)ق:!!ةك-ةالملان4سبب؟ال"ظيممالكراهذسبمابماو-".عيىلماًاستمار

ناللتجارلتاحتماتفنينويدورنواوكا،عيةجمال:لمغانتكا:عماريستلااكلالهجيمننيالثالج:احابوضوحى:طبعءناو

ثاً.فشيشلجئا15ثشتروفمن.اثترنىكولكيئعابانكوانالم-تعمرعلىنا

يح-رلوابانمحققونمفوضونكافا873عاموفىمنييماعوءاذاءالمتروبول.-يمحهفر!ع8سازه؟خعس"نراه

ملاكلاامناًجدةصءيرتب"امرلىالمق-مةاغيرالكبيرةتلملءجيااكذم5و.ليةواادمووئيةاغذتءنترايخسجبنها؟عةص:اغير

ثاء-يركلعندنيشكلونضولمفولءلاؤ5نوكا،بةدالفرلفكراوأيفير"زيرلواثةعارء.تحتيعمارستلااماظالنيفلممض

.ذ"بعضوكان"تحقمسكلالىنهايسهلمو"أزص:ة"أ.نا!!8-!ه*!أ.!اءأ")يوبولوروا"النظري

روادفيالمحققلمفوضاكتشفادفق.ليةخيازص:ةلاا،لكعمو!لة"الدوتقدممالتيل"تحياالء"هيوما

ينوص!سةالىمنلمه:ةص،نت"كتاراتثممازيةان"حرار))ابالبمولن؟الصدرونويحبهالالهةتحبهالذيالاؤ-انهـتا

ليظالبالشركاءلاءه-ؤحدارشرةكفيوكانااًيكرش.المسالينباملاكلهتضحىانما:ا-يط

ابهمة،المعقدةا،ز-ءةالفراءاتجرلااثقةطرزتوكا.اءقسيمباا)بلمدفيالظبيعيةجاتالمتان،قعالوافي،ق."ـيتفالليذ

ملاكلااتبر-اركأنفقد،الشركاءيجميعفلاسلااالىتفضيسكان"تخصلارضاهذهوان،لارضاعلىبت8آصعما)ست
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.ءكتار2و3،07...الى591.معا.فيو.خبزلفمةبثمنا.لاراضياكلونيثلتروروبيةلاا

للملا!ينماليوي5كتار30،7.15..0فانواذنع-يزترهماققرءن.لملأحيخهم:اطقنافىاى:ار.نااصحصح

تحت"كتارنمليو11زسيةالفرلةولداتملكو،إيينورولاا1ارحقوو-محقولهاعوفباالتصنيعاوةحداوبيداضيرلاا

لهمك!ترفقد،يونئرلجزاامال."مبريةلاااضيلاوا،اسمعلىفقهترالاأصاليلراالقانوناهذلكن.وءنلمداتيل*ملبا

واءرر.كافياًفونكان،خةصارلاباو."كتاريينملم!تئفقد،ئرلجزاافى،شاماا.الكلمةءعنىبكلقةسرفللاا

بءجزدبقدجميعالةننوقالكنو.اوضهمثلثل!لبهم!،يرتصوونصممبقصهاعنضافرلمينإساعلىنيجاننوقاضرف

.كملأفلاآسحةماليوكفهنا.الصإغارينلمستعمرالحسصاضد،علءهميطبقأنيمكنلانزوالقا"ذاانوةلممعرنكانهلا

وبعض!م،نكفرملجيونءثراثفيعنالزراعيدهممردوديزاتال:نييم-دمانلاالمةعو)هنيكوانيمءنلاذهرا

ماعلىئمقاعماريستلاامالنظانفالكذعلىو.المليارث-لختصراستقدجيةلالعم.تكالئنو0يائرلجزاللمهـج-تعلداخليةا

ينلم-تعمرالىابريةالعرلارضاز-لمميةنسا)فرلةولدانا:لهادار،ءعم؟رةوربضييجراقتصادين.وقاض!اكأبئاعشرانالقرفي

!انملأاطنالوفيللص:(عيينخحنقيئ-ةشراقةطالهملتخلق.صورةوجيةحشبوخلقتقد.تكازس-ةافرالةالدولانلكفذ

؟ارلالمتروبولاسواقنوعمرالمستص!"و،منتجات!مي!عوهم.عي-طاوازواهيبلدفيأميمالبةالريةلحراظروفاصظ:اى-ة

.روقةلمالارضاهذهمدحمنجابيالنالمجاكافيلخطباءابرعضحينمتذيمنعلموهذا

بازهلكذرصفو،ئرالجزاعلىياقسرفرض،نووراقافرض
اً،ئردافة-طو،ه.خفماالنظزرتعز،هنامنابتداءو

م"زسيةالفرزيةلمدااتخيرمن"خير"

.مةصراوقةلزدادونراه"اهع.كلفينتابرمهفوسو

-...:.مليةعاللل!-ئحتا.ي5هاو

لهيككتحطجيما!حمهاوتجزجيةلملكا"رسةءر"فىنا--1
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،اعتنلىاإ.نئرألجزا،!بم:حر)يعإم"ماأذ5و.ؤءأقاثارلا--عاامدماأتعدلم-ااتصاتلم..اللىلىابعدياماث"ءلإومردبالا،اثك:ف.،

الىاانو-ههوز،الامامالىخماوة)الم-،3ذلكفواطونثقرجي.،مو-5زةدمهالذيل)نهإ.لوفي.أيام--"د"الاالدوأراتبههرالىالاولى

(.يلا-ء.،رأحلاصل!او5)كذ:طإهسادلق؟لىتريدوأماذدر:ىنسالفرعهلالعلىمرصاحكميناةقذاقفر

.فل:مل"ولاتءا-":ع،ج"دغيرمنو،زهالىذثهدما)ةضلامانذلك".ؤالعاعناًصد؟عهدينالء-إه.ن"ؤلاءس!ن

ة5-وأ-وتكلأدزدأاأذلاا15ء-قايرظا!ا!ات!ث-تصايز"ا؟لافلاعلىم"العاوالصخه

ءنيةتأاولى*لزسف:)يراواللىؤرعد،ب:-قهقومزةانتة"الفرا.رةلاداادتارلقد

كة"بأطاحوازةثلاف"ةأد.حءا!ل!يقثرثلىولإبزوأأنإةفرضمبالمصادة-ة،اخ.ارتممالذينان."فوقدءصهاللدوارات-الةعن

-.،ال!هثبدتوا،المديئهمنبرههناراوامشجم!هإوث؟نثلإبهدعلىكازوا

.وحده-"".روالمالم-:.مرل!ارح)-اإلاحههالاي:ءانا.ا-9

لمحص"ز؟اد!جلأن.م،يأرل!ماىز"،1وثيرة3صدود.:"لقد.مالمانفيزيمرالايزورمءكنلمالصايبالا-ءافال.!لت

-ىأراضهالاير.يأن*!نلالماءاان"ع)وماول!ىنءالاراضىشقاًرأغبهنءونالجزائركاناذا-دريفمن،العفل"مةثفاف"أاما

،.اءرالجزاصيأر-ير:م!داكازتلاراضهىاهه5انالحففي.طالىديرالىااذه-ولنءع:،ما!عام:.ةازةا،كدمؤ5.ءاانعلى؟31"ثابماهط

براعأرز"زلاا!ا(ضازاماًر!نزوةاو-عترهسنهبر:والاورواغ:!.13وقدالفيالم--دة-الولاياتجةوبيدولمنادول"ا.إكح"وقاهـهاطفيةا3كاا

ا؟:وباووفإرأذناا-5:و"ينلإهـ-ةءهـرودتعليةو(راههلطالارايحرموكان،عثرالةاسعدر4الهـمالع-ى(يسارظلةورقا.فيياثرع

!ياوحرصلل.ءةار6الزوجارالع:هدنهإ.مىءالجزاءإةضلا!:ث!

.)""ة"اذيغكريصءح!هتي!حالاصءثوهأنءاوأ-2،نإمهالمساازةخواث!.منفيعلاناردنا،لحاكلعلىلكنهاو

-نكاا0.-جينهث"عز"ـنظامذأحدفيو5ءرللجزاؤضلامانواطقةدهولم"4برا8.وملبللام!.نا.نيابرالجزعددليبإغو.:ءنالاممنثهءا

ذلكلى!خابباا،مءةالأس))هه،وبئدعأنزأملز-:"الءرالخ!صوم"اقعالىولنهن.لغوراممالا-زرالامعل؟2فرمامازةالىجم!رطالامركان

)صمازه.ؤكلى.-و5ماأن؟الةاخ"بئ.ن-هـاء""نةءلمن(أبرلس)علىال.ارءخيقضلرسدباولالىألا--عماريامالنضامةطإءاتمنان
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.نو31مرفير"ةةهسوأ؟را؟زفى-،جهوجمت5انليعد،ص!!إتنجغيويريردرأةين1لمتء.الأصث.ة.ة؟وة3الىاعأحم!فضلمفياةرص،حى!ايرشلة

صورة2وهط.لجدو!اًعد؟4تحلملإالا!خ!شاطتفا،ة!5منابةداءواهـز!ئأكاز؟.ص.3ء4دوتير،ابز؟-شإحأنحضدلا!8ءينا-ءنلاو3يشاط

،ءا،-ا،ووسإئلأررلجزاوعمرهـ-ة.إهثليلاو.)15غأتح!إهسخإهـ"داتأةمحؤألأاراره4ت!ا،أ؟"سء!!-أمن-!-دهـ،س!لم5:!ميربغىم!ا!شا

ووه.العإمال:عاه*زشردفا.إوقوللأشلىأل:-ب"4ا)باًهضا)؟ة!ا-.جب-ءبإ"تاءن!أدارإنننهـص:1رزإ،!صءق.!مالأ:ةدو"أزووكا.عإ:أ

ثء)آحسإناادا!زكفرما"اًر5..يرلمجىإف،حفشاما%"أاخاصلإح،إ:خإص+ر!،؟ديرفيا*اار3ألاس""ةز"ا.أررءإ!!زرليما.:،3أنا:ااسا

الجزا،راتء(ئلىوز-لمبرلاخما!!اعأمافىنرهجف.3؟،...ذتلىيكالىءقيأة!"ـأء!مار"ىهـ:"أ"حذهسأبردإى-*عممارالاصد

إ؟ر-زالافيثهس"قالىءقلايمإ؟ما)تاصا*حانءقلو،ماءار03.؟!)15أع/كألأز-هـةأةرإإ؟هنرةونو؟ح!%اط-لا-الاصأيرسجانأوأءا.3

ير:عمالالهامظاالةناارةأرااةةحلو.ا!زلاالىءغس"!ضاز"لألياًتها؟دءاهسعاكأزةعةصم.ملجراأذ5ر

،صيرقاعمالفيرناًالإ8-زأق.-:طر-ا.ات.الةص.عاإعهنءنونالم-بهمرةأهط1ثأنءئير:لمرا،،نمارنرةونداكات
!-0،3خ!،رضعارصي

م.!!ت"اأرزص!-هـ13ال:نرإق.م"اليارةزا!!!م،المدول"إلأرفىأمقم-ا-ات

ث!يء0ء:12شءقىز"ـلا!جإد!ز.!وءنااء!اويرين،أ؟ر-!زأ.لىاساةإتإءذ.ل"ا*.واايمباعتل!وقد.الىي.ن

ؤإث--ت:ر.ةامالئز:جبلمالأ-:*ماريالةظامعنزتحدثوح!نألا!ر6ءاإننتروأؤشاو..،ء،ايئوعشرخ!-"نمام2دإونايرفوبانأجازة

الا-ة+مارةأرةدا،لي*ما!هوو،اةاا)ةظامان"دقءر)ةا-كأ"ةالةصتةن.لالاصأ-كانابرعضرءاعانهـهسبر-اط"بهعسةالةضجية،متواضعاكان

نمما،ونفيير-ج-داقعألىاهذلجسنو.مح-وس؟وافعي5أ؟":ص"نيركو!.اباص(ممنفت-رإتياهساضلأرامنيرةصغقضاع"ين21"ار

إ.+ة.الهم،ذ.وأإ-،أولإخ-رونإ-ء.مرا.
!ءثكلى.ناةاص.حو-.هـارالاسرالمر،ادبمحةواواهناكمموين"--"مر

ير!واانى5وا،1.ش.ثاوافي-رالاآزعارفيالقهةءةاث-.تولحن

.الا-"عءارىامال!ضهاءم.إديوفقنير.مإولىعههةه.ثهم:ذاوأطالمترودمعودفاة.وحالرمن-دالمزةماًدا

"فيةتبرولىىوز"ـا:طبلاأطنا؟اوءص:وخمرالء--5ارذ)ووانإ-ةصلءعونازوبموشكاز!صإلمك!أمنل!ب!أيرةومكااشاىالتحتكاالة!ح:ا

.اطهوهـصانا):ت!-ةوكاز.:ءال!ض!ح؟،تذه5منإ.ونالاصالسكاددىةانوأيرقر

لحهل!ا-ر-ئاهرفا،يلا-:"ءارالمءثاقرلملبرووالمترمعزبضهارلقد.ءلمان".رنؤوقاأ؟مأ

زراعاتخلقةدهورا-.عهرالم-8ا):،دغلالهط،ض-م"ئ!ة11م؟ا!لا)هـ-كطم"3بالمألا)-انفحراذاةع،كيالاسالم-إكزة،مانبدلاو

-!نالتجاحاتعكسع!اككرال،وو)شأتجاحازعكسيردةصدت5اا".إةككل!كياالعلما-لماالةلإح)ةإق؟نء؟"ارلىا:راكاااررو15عدوأ

لن-فروطة،ـ"كا"ان:مة:اقض،0ماهنرفبةالأص!رف؟،الأإكنلمليارلىسفياله!رقتلىأش"-أا)ةياؤس-"اذه5"دغس

أسهونانيريدلاواسةافريرهثلئراالجزهووح!في.روائرالجز.!إدرهإرز.عأ-وتلا؟وحىءةهودلاعماليديزلألي-جيطاةعأر-.ةؤ"الااالفلموحقةطا

معارصهالى.عوترألالىصاديةء،الح،ـ!لكنو!18اصومععلافات)5ةالمؤسذه5انكونيدراؤوحوي!2ا؟دلوواكرواىم-ة"هرو)كن

ؤ-ساتملطنسهء"ـ5الفو--اتاؤاانطة"ـ..فىىكاا)-.امهع،س-اتاءأؤقلالفلاخز"إخاث.قلىأننةغيثكانفةد:امالةضا!لىل:ةقإبأؤغ!هسأتكا

.ء--ءوناع"ورلىاتماعال؟حإصلافاءةيرغزةكثجر.لةال"اأ)ءهسا!زضا-تى،"عزةهـرر-"ابراو

قحزة!.نىو0*لحرإا-"!االرا!و،حرائ""ال!لىتماغلاحابطوة-قاوءالااًانأو3ز!يابأككرانحوصبيرولاأ؟ا)تكة؟كىا)ةعإءم8ءرأاأاذيئنادر

..5-وتهسل-؟ثومنكاننممما35ال-يىأنث!،؟إا-)مالملاك-"مناف!سهشى

دين،ائرلجزامصا)حمم18:رةمم!الحهفهس":عارالذياله-:عهـرلحنو،أص"دةسلهسهسزع؟ية+"أطحومةاصكااواذ.رللة-روس.)"اًخصوص

عيىةعا:لا،ال"غطدءرعلىألاحمارالاسثة؟مارتطهـعيلاوالذيفةامرازةشرلأاابمولىفا،اترالذز-افرفط-تةافلازعإ-ثمفضشأن"احى

ين.نسعالةرو-مر،ز-افرفي؟اعوي:م،ها:فسالاقاطقوهذ.إقرانؤرالدواذء5ةإتوهكذاءاءرإنرافيجمخال:لدنأسعاديئك.ةحةا)8

الثءلمط!و!ا،ية)غإووالمكرتؤ--لالم!ول؟-قرر"وألىامذءمنو5و
الأ-أ!-)إع-الإ!---201--22-/ا،-ااا.إ-ا.؟لى..-(-ااإ-!-.عاا-!.أ-أ.-!+

ح!لأ012

راائرياطزروسعفان،?ءأالةاسعلىز:طلقدامتؤا.ألاقا!على
.ـ...6

الحرا؟لرليو!ف!واهـنةبرقوالعرة.ة"ـ.نن%هسىالع!!نطداعلالرب-و"ز."ومل!ااا!الم؟شوفدازعنيثاحدصدر

=م

لمؤ--اتالىفضاهذو.زكطدو-لو،اسفلجلويؤراا؟شمنير!نعس

إووهة،(بده)علىا5و8-طناطت..امويديرحين،--هادءط61

مثذقالالذي،ئرالجزامخ.ارىرء.سو5ىأل!اص!ا15شعةتدىةوالغرب"مثرقفياعرباركءعا

...--بة--الازدلررفىالعربم"ارك6
(.محلأمحل5ءحن،ؤرة-اأ-ا،رأزتاهنا)ةا:هربضع"أ-"

برءينالاوروانفههـرالهيرض4حينمه.اهكلخذيأا)تةاقفىو)كن6الءرل!اراءاثعرا

قاطو.حداوبلمقاز-ع""هسالقوهسهس."انو،الهسلهينو-ضهولىن"عز؟6

ومن.لونومعزلانهم،يةش3للاالسلظهفىحنظامكلنيرف!و؟ااز41.3

..ةلقبالااللبةاءوسيدةمنلهمد:س،لىفسهبا)-8امذجلاا=لسمتانىابطرسللاستاذ6

-.

هساالايمءنلاالقوىز-ب"انبسببو-بالذات"ذار-ببواحنف

.ز-يافرالجيئىاوةفاى،!ول!روالقوةلىا-"باهماش-علي"مزدشا"ا-ا""-"ا"-""ا-""ا-ا!"!!-ا+ا-ااااا-أا"ا-ا"اا-ااااا"-ا"؟-اإ-اأ-ا"لىاإاا-اأاات-ول"-ا!"-ا
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9ئرسكاء.077ءلأمث.ههوطة.-"ا!حمابأة-5الىقتنبما.مالاإف!أل.ين"ؤلاهان!!هب
:رصد::،مز-محلديااط-دالى.-انسفرهطتوررو3بممفبيظ.في،1م:ا)خ

ئجبز*ئجاشالجزفيلماذا-*::دزا"-.ئلس"ةسلطاث!بهاهـمو4إانزةامؤ-ط

:!لا*جبمر-جا*!.يرو2الجهالجسه!ءةءةأحبأب..نولهاءهورنهوإكرفاث-ت

!.

!:سنقي-15مرمينيزءنهؤ-المؤغناادأموم-اًءص؟ذ)كغيرلنو?وثان-:ط.هونتراهموهل

.\9واجرام،ءابلدفىامواةاالذيناقالغزبعضانحدثد4لءينم--ه،ر

:!:تدىاس!"-دعدذالاسص-ا:!\\ولادةذاكاذاايةروقد:دمةشإقالىالا.ر.كامىز*2واادلىاش.ببا

*لأ!...:ينلم--+.رالكنوءلافلألىعاتاما.قالي.ةربلآل،إلم،كلآمثكرم؟قولعم!ا

نق!طوطفحايرقد-!اذلاا-ألهمقدو!:تح:-لة:حن:كآملأق!اهأوينالمغزعنالا-ء.كارياقالمةقط.،3اةغز

ائر\ايةاوعامختلزوابخايث-جلإكدوأ،نقرمناكشمةذالجزاس

!\..632بص-نعما-للاشرابلادارأد:ائرلجزاامويمدان"ىينعمرا-8امصلهن)ن.م:"لإاس-ء"نفر.افنصد

!ص?ءكاىص"7ء:"بر؟صىصكلبرء*لامن،يئمتضلوازوليم،حقاًبنا:رصزاةوقفيوه؟-افراحا!أ

اأمودام،ا).ؤسالاينمر:عالماءعطوان!مليرونالم-"عهرءال"قاف!ة:اليرالو!ادليماةالافالءلإدبر::ه"ةاجم!بهوان،4اطاصم-اطام

نابدف،،ا!م؟للةبإ"-،غيرةإة3ء"،منيه!ءلواموداوءا،ءة،مةبهدون!مأمدافم:الا--عمارلب:رفيواةعاًلبرولمترواشى،الاث.اهمذموفي

اءلاشضعا؟وعوعىفيقي-دة*ا!ردا-ليااوةتالهذاثسنونرونالم-8،5اي!":"ـ،إشو.امضاالنفار،ثرالجز.اس!يادز،ـعلىكدؤ

،مى).ولالو!-ضئةلل:جزةع!!كردس،1رفلةائرابزالث"ىء4كإشف:الرصااعلىلرولمتروا8-رعمارالا-ةانث.ا،--ات"مؤونء.كرلذيئا

،للقديمةللصلاتولاالةد؟"أقاليدلاح!اءاءرديةائرالجزم!"ال؟وول؟-:ونء-:عم-ريمارسهأطغ.انل:ءميتاواالىبناطير4ديمز:ينفر

.جخمارهملاسدحلوضعير.نأ:رالجزكهيمليال!ءدحالوا!رجهى،1وا،ا:جأةاًعمإ"ـ05ث+ملالثرليلكنوءثينائرالجزضد:ونقراطد؟ولا

ا-.ادقاح.ثشابرإسن!?رحفيري--ول%راًرلدد.أ-ةةلإ،مو-ومكل،"رضهمم2لم!دحت؟ارسهالذيد18الاضماهان:الدائرةولىتيئ

زون؟وليينؤرافيزاانىشفىنكاو..:صاديةالاقدقا)-ءانكوتا)-هـأ-ءةءامار؟قد،يةكرالعةةافرأنءغضالهوتة51ل!رلمنردمنرالى

فإقد:بةالتجرذ.5منعبرةخذون-ام3ولحة،ب!ادبئالاقص.إدز:ا.نالجيثىو-وديرعلعاأأة-،1لةز+رفنازي01اطعارمنالغز،ئهبهم

.سيةا)-ثااز:دس:اا؟ويهان1،!يةالاز:صازةا!سءا"دمجلأمن،اورةر،15صإةاا0ئنااذ،مالعاا"ذبلحراطةابكلممسو-و.ءنهءنىلاأوما

اكيالشاللىكرددينورأضا،ف،م05اداعالىة-2نمنروا-""اقأخة!وه!.رية5ازالجداروااعدءوائهاداموورـذ،نلافرملءأر003مناككر

.القوةحا!الام!كنحلغة)-سأنان:بر:ة-5زة-"فلام1)ة15ءةدج!دم-قيالالإ؟ط"الىز!لفن015

نموال-!لبالءهات؟ظارر2يرضاانهى5ةالو-دالا-:ع!ار!-ةةان.أ"لع!ااكشتكلفاتالم-:"مر

53.ضاث:4ـوهل!ال:!لمبابمذيم:ىءنهوا،ري--8انصاالاس،مكطلابر-.ع"دمواحينم،ة-2ا.عسجمين.09ونالم-ة+هركانلقد

ذه5.نز"على"حدوادرسالا)ةاسلي،لرولمشوان-يهطفر،وئنتجبمءئنهر1للجزت!منانشيرةركانا)-.ها!ةان،فيلماتمئلاورف!

الينماو)ك؟ه،هزفست!ديمعلىالآنيءملألاستعمارأنالا!داثواى،والامنا(ساغدة-صاتمؤمنتةيدواوأن،؟"اسالاساطقوق

لله-فيمنفىؤوأن،ائري-ززبناف8لبمنئالوطةامجافيثفح
في.رتويمركآر2؟ضل15إضل،رواز:ةةا!؟واجم!زهوو،ناران"ـع1،ولجاثر

،أ!سأ،؟به.وز؟ث!حوادثذاكني8زا!،ق؟"را)5براءو"ةار4ـياثرأأزراعىاصلإخ51صرباوذلروزئالفرىم-:ورعادلاطياةمنم-توى

.ا)غاءب-اط"بكلةعني،ةهه3بإغااذ،ا)ةءثلوكات..)بلاداعبئ-ةو

وبالماز؟كأارءاد"طمتلا.نعة"مرصاا!وزوأننناثباعلىننثةرهوودامماولحن؟س"أفالا-"ع،رمنعإ؟لاطصيرادفح.ف:ع،رالاسن

بم:مفاشجي"ـلماقحو-5!فعن،عايردانلي!اوهوو،اتسةوعشرهـةذ

اءراطزفيلا،تاواعلىز-اءد.الىهـفىم،ء-ةاخاوا.؟-افر،ليلادزا-اا-ااااا!اأااا-اا!5111اااا-ااااا-اااإإ،1ء-اأ-أا-15،ااااثإ

اه!!أساننعرننو--اأةليفي!حص!أ،-زصزلااصذكلمزرزهـكندإ:اواذس:،اء13ومحزرإ-شثو!امكضبش-ا

.%ةمحرا؟ربرزوةصرنر-افرثو-لىتدةءللأةات!ين:رأ-زالءصاأءئينااا-!

إلأ-*ع،ارىأاناص!!لا000001.011-97062-نافون-يارسو-ارع ص،-علأ.ءا!رسءنت!5ي!رر،اإرحدنلجو
ءى

ي،ر"ألملاس:ظاًءالخ!صينن،إمكأ:ان)لىير.ةةاءدبةا1051كاز-أاو5يردا)جلىاسه-ةقرطاواتافى-رل!ءةمد-بر"2اثكقيب

وذياد--ىج)رلايز،أااالعتؤبا)الأا2:تو9*"اوصا11رجقطأثة!-لأالأصرذهوااناأ--ا:15نمابوطلما-ا

زصاول"ـكااير..غى؟،ص!أوله1\!لى--ط:حأذيادهحالو.الش!ياءس"ح؟ة"ااالاسص*كل-لأوحةا!0100ا01ًتا-ا

!د--ر)ة-رأء"-؟االىز-ء.حن!و5--م11:ازئراوكتلىامال3لم")ياًلوقوا-7-قيوملااالعهدؤولامسلاال-ءةباث -*ر.-راص!هيمر
.ألا-:عممارىادد8الا:ةمنؤ-،سالةر.

تار!رإولجان-ا.،ص..لق035نا)ثآ

أدريرس3.!س:!ة-
!..س!11111-15ااا-11111-11115-11111-11111-ا1111-5115(-"-155
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