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الطرقعنوانوثائقالشهادأتمنمجموعهاحيوالنترت

كتابفيوذلك،السملاملاحلالألجؤأئركمانتبعهاالتي

390،"مم39!اأول!ول؟اه+ص!أ"لث!هدونمجندون"عنوانه

كهنة،،نمسيحيوالعاندرنصؤلإءإن؟مرأتموهفهل

ارأؤهمتختافانمعفولايبدوومد.مجندوندينرجال

ذلكمن.لذكروالمكانواوان،الصامةالسياسةصعيدءاى

عنلكسفو!أنفىالشتركةالادأدةيملكونولكنهم.شيئا

كله،ألجبنثدمالشملىأنعنبعيدأزالماالذي-القرحهذا

وعن-بالضبلىم!نهتعيينالستحيلمنباتأنهعير

الوأنفهناك.الطلقللعنفحدةالعفالنظمةللمارسةدلث

منوانولعالنساءأعراضعلىوالاعتداءوالتهبالسىابصن

وبلابالجملةألاصكدامومن،الدن!هيئالسكانمنالانتقام

الاعترافاتلانتزاعالتعذدبالىاللجوءلاومن،محاكمة

شميئا،يخفونلاالفغمهودصؤلاءانوالواقع.المعلوماتاو

.انظار!متحتأرتكبتالتيالحربجرأئمجميعويعضحون

الحرلصمة،3يةالذ،العتدلةالشهادأتهذهانوالحق

أنمى،،أأجراماالناسالثمداحتى،الجميعافانصاء)كما

امرتلاوتهاوان.الحدودابعدالىمرهعةوثيعةتؤل!

لينتقلدجاهدأنالقارىءفعلى،الاطلاقعلىمحتملعير

هذلاءةاوصيفإني،ذلكومع.سطرالىسطرمن

يرفص!سحبرسكلإ!ىهـ-

-.ب!لبم
حماس!بوهـكاصكأ

قدلطرزرب!لجان(ل!مميرالفرنسىالكات!كان"!

وركن.فرنمثافى؟لك!ر!(!ه!!ب"ال!محفكط

لإرم!لآ11م!فض!فىل!(وي!فعشر!،!ؤ!ض!

لئفمممية-ع!كلي!ت!ايىو!91ط!5أ!ال!دأ

لهـتهـالنأصية!،الم!اف!ال!كأأفىف!ص،!قئت!غ!

تقنش!ا،أن!ني!النؤب!بفوال!صهببلا!م!ايةمم!!!!

-.!ويلفنهفررن!به

قدسارتركانالتيالر؟ئعة؟لط!والمص!ي!هـدر"ركل!ء

فيلإةرذسيملاس!فأرذطامإ)عقالماعهجم!اها!

فلأ.االم!مادبس.،6ء!ا،ل!ط!د!!"ل!!د،صط)ت!اوئشر

الفرفمممي؟لكانعطهذا؟لىاخرىز!ةن!!ه!ننق

2لدكايةأصواتلىالئ!ايةفىصوته!م!عصر/أروولا

نأوأتمنى،بعديعرفوهلمالذينجميعاوصي،الكتيب

مريضون،مريضونأنناذلك.الفرنسيينجمميعيقرأه

رمبأحىخوذة3أ،الراكعةالمحمومةفرنساان..جدا

!مىكابووس!تتخب!،خحلهاوبالستشعاريمةالقدمجدها

.غورهلسبرتستطيعولامنهلىالتخل!تستطيعلامبهم

ننفجر.أنواما،بوضوحنرىأنفاما

هـ،ضحيةواقعةبلادنانرى،عاماء-رثمانيةفمنذ

قتلإنوالحجق((العنويكقتلعملية"القانونسماه

يكونوانما،معنوياتهابتخريباولايكونلاأمةمعنويات

فحين:الجميعفيعرفها،الطريقةاما.أخلاقيتهابح!

من،نفوسنافىوضعوا،حقيرةمفامرةفىبناألقوا

ونمنح،نصو-تولكن!ا.الاجتماعيبالذنبشعورا،الخارح

ازرفاعاتفاننسحبهاانمابطويقةونستطيع،السلطات

شخصيانكوبئانوينبفي،الوزرأءتسق!العامالرايما

أننوقفهابولسعنالان،باسمنماترتكبالتيبالجرائمضالعين

،جامدأ،نفوسنافمايستريحالذيبالذنبالشعوروهذا

لنسنطيعوندزؤنذلوان،لحسابنا!نأخذهأنينبفي،غريبا

أحتماله.

نالنستطيعالدوكهذأمثلالىنسق!لمأنناء)ى

با(لهولنشعرانغيرمن،معذبطفلصرأخنسمع



يسهأنوكم،يسيراشيءكأنيكونوكم.)1(ولأرتعاد

ذإننا.2تطرقالصرخاتهذهانلو،نصابهالىالامررد

مالشى.بخنقهاالمعروفلنايقدمونالواقعفىولكنهم

هوانما،كلا،البغضهوؤليسىالقحةهومعنوياتنايقتل

نحمننسهموالذيفيهيعينتمونناالذيالزلئفالجهل

علىحرصهملشدة،حاكميناان.عليهالابقاءفىأنفسمنا

التعبير،حريةيلغمواانعنيتورعونلا،لناالراحةتأمين

اسرةأرللثويقتلحين.غربلتهاواما،للحقيقةخفاءل!أما

هذهاخبارمنشيئاالصحفعليناتوفرلا،اوروبية

لاحينولكن،القطعةألاجسادصورولاحتى،الجزرة

للانتحارألاالفرنسيينجلاديهمنملجأايمسلممحاميجد

لحسالسيتنا."مرأعاة"اسطربثلاثةاليهيشارألهخبرفهان

فرنسا،مخبريعلىواجبوالكذبوالخدلعفالاخفاء

ذلكاثبتواولقد.صفوظتعكيرهيالوحميدةوالجريمة

الجزأئرفىثمةفلشى:،93ءلأ!مبا.يريفاللسيد

عليهليؤخذوانمل،رواهاالتيالحوأدثانكارفييفكرمن

جنودوهناك،فرنسيوناننا.لنارواهاأنهفق!

تحتالجزائرمدينةشوارعفىوعيبللأيقتلونفرنسيون

هلىاولكن،للحربللمتعطشينالاوروبيينألسكانانظار

،جداقويخمرهيافريقياحقيقةان.شأننلمنلشى

يصيبعس!اهفما:الطريةادمغتناتحتملهأنمناقوى

ماهوالهدوءان؟الفرنسيةالبلادسكرتأذاالمعمرين

فمنذالتسليةالوأنبعض،استجمامفترة،اليهنحتاج

احقصافرنسيكلاصبح،عشرالسادس0لويسوفاة

البورجوازيةطبقتناحدادتعرفموليهحكومةوان،يتيما

فقد،تضحيةايةعنتتأخرلاكانتولا،ياهلوتقاسمها

.)2(فرنساعرشعلى،ايامثلاثة،انكلتراملكةنصبت

منب!ينهمفيمايتحدثونالناسلن!وافتثهذلكللذفما

بالايدييتماسكونوهم،بعضابعضهميعرفأنحثير

اشداءرجالاالجزأئرفىفان،ذلكومع.-.ويرقصون

وان،عيداوعطلةايامللجلادينفلشتعملهميتابعون

انفسهمفىفيقولون،نشوتناتنهداتاليهميحملالرأديو

.،(!وشأننافليدعونا،ملكتهمعلىللانحصلواوقداما"

فاذا،وندسورقصرفماتستريحوهي،اللكةذهبتوقد

وتلزممريضةتسق!،الحببهااستبدوقد،فرنسا

أصابعها.أطرافعلىتسيرالفرنسميةالحكومةواذاالسههـير،

يفتحانلاحدنااتفقفاذأ،ذلكومع."نومهاتقلنوالا"

الى.الحكومةتلذمافسرعان،ممرضيهيسالوانعينه

ليستللحمايةلجنةتصنع،قلمخطةففي:اخرىحيلة

أهناك".هـؤولياتناتخفيفغيراخرىمهمةمنلها

ولا.مرتيناومرةولكن،ربما؟تصرفوسوءتجاوزات

انكم؟يهمكمالذيماولكق.الحروبنماذلكمثلمنبد

ألقضية،تعرفونلاوانتم،الجزائرمدينةعنبعيدون

منزولفهاسوف.هذهالحمايةلجنةاذنثقتكمفاولول

"يشحهدونمجندون"من995و01الصفهحتيينراجع)11

المترجم()فرنساالىاخيراانكلتراصلكةزيارةالىالكاتبيشمير)2(

وحالاتالوسإوس!.اختصاصيين،طيبيناشخاص

الى"ستنقلفانها،قلقمنينتابكممافاعطوها.الضمير

".العينكريريوناموا.للجزائر

كلنجهلاننستطيعوليتنا،النومنستطيعليتنا

وليتهم!الصمتمنبجزرالجزائرعنمفصولونليتنا!شيع

بذكائنا،يشكانانذاكيستطيعألاجنبيان!حهـقايخدعوننا

طويتنا.بسلامةيشكلاولكنه

نا-.قذروناننل.للطويةسليميلسنالنناوالواقع

يعرفونوحاكمونا.مبلبلةذلكمعوهي،تعكرلمضمائرنا

يريدونماان.النحوهذاعلىيحبونناوهم.جيدلذلك

انصا،العلنةومراعاتهمالرهفةبعناياتهمعليهالحصول

فان.مزيفجهلستارتحت،الجريمةفىاشترابهناهو

منهاتربقدو،،التعذيبنلولبأسمعواقد،جميعاأشاس

بعمضوننثرت،شيءكلرغمالكبيرةالصحفالىانباء

وتداولت،مختلفةشهاداتالصغيرةالشريفةالصحف

هذاولكن..يتحدثونجنودوعاد،نشرلتالايدي

يضلشي!وكللان:العنوياتمفسدييخدممابالذاتهو

تشمقأنويجب،الاجتماعيةالكعافةفيينبتاو

وتموتالدربينعطفثم،هناكمنالاتيةللانباءالدروب

الفرنسيينمعظميقرأهالموالنشراتالصحفوهذهالانباء.

اشخاصايعرفونهموانما:قراءتهايستطيعونلاوهم

وانم!ا،يتكلممجنداق!يسمعوللممناوكميرونيقرأونها

الشهاداتوهذه.للعسكريينبعضيقولهكانمالليهمنقل

4،رسمياوكذبت،لاذنفمانقلتالتي،البعيدة

تدريجيبنقصللتجوالاثناءفيتصاب

ننتظروهنا"الغملية"تنتظرنا.وهنا.الخطهوةفي

اين؟الرواياتهذهنصدقفلماذا!للاسفوياانفسنا

بانهميصرحونللذيناما؟الشهودهمأين؟للوثائقهي

يمكنلاانهصحيح.قبلمنكذلككانولفلانهم،مقتنعون

الانتظار،يجبولكن.-.،،مس!ثقة"بصورةالامكانيةرفض

لافاننا،واذن.نتيقنانقبلالحكمنصدرالاويجب

للحصولنحاولانفما.كذلكنستعلملاولخننا.نحكم

للىالواضحمجتمعهنايتحولحتى،الدعوىاوراقعلى

غامضة،وبصورة،جهـدابعيدمننسمعاننل:عذرلءغابة

الاقتراباردنااذامفرغةدائرة!نسيرونأخذ،الطبلصوت

ولاشخصيةهمومحسمبنامالدينامننقولثم.منه

نهالارهقضىمنان.بناالاخرينهمومالصاقالىاحاجة

((الادابأ)اطلبوا

)مركش(البيضاء؟لدلأرفي

من

يات9زمكتبه
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احياةأمضايقاتجمععالكتبفيوتلقى،العمسلفي

يجمعوهوالسهرةيقصىانمنهايطحب"الايمبغي،اليومية

.العرب-عنالاخبار

للعنوياتمفسديعلىليس-اكاذيهبنااًولىهيوتلك

العملننجؤسوف:ويقولواأذرعتهمايشبكوانالابعد

نأمنانساناتمنعلا4العملبالهمومانوالحق.بأنفسنا

للعامةالقضايا!الحكمانذلك،ألعشاءبعدالجريدةيقرأ

وارقيف4دموعذرفوان،الخاصةالقضاياعنيلهي

بعدالكبوتالغضبينسيعنبيفهضملعسرالاستسلام

بأننس،نومنانتريدفهي:تغازلناالصحفان.الظهر

.اناجل:الكذبوتبرير-الكذبيكمقوهنا...طيبون

انناعلى،شيئانصدقاننستطيعلاولذلك،تعوزناالادلة

وما.منابالرغم،نعرفلاننا،ألادلةهذهعننبحثمالا

ولاذلكيطلبونانهم؟العنوياتمفسدويطلبهكانالذي

فاأكر،اكثرللغفرانقابلوغير-معذوراجهلالموأهشيء

عليناكانالذينلولئكمنيومكلويقربناتدريجيايذلنا

"جميع:صحنا،تمامااشبهناهماذاحتى.عليهمنحكمان

اذرعتهم.بيننرخمماثم"!اخوةالناس

لجنةهوالنتركان.لنااعدوهافقد،الثانيةكذبتنااما

اننالنفرضولكن!ثقتنانوليهالننستطيعليتنا.الحماية

لجنةفائددما؟أللأزمالخداعنستمداينفمق،ذلكنربد

من؟وعرضهاالجزائرطولئوالذابحألجرائمتتكاثرح!بن

الريف؟فىيجريعما،ألجزائرمدينةفىينبئهاالذي

ستذكراتراها؟شيء.ايوفى؟يستثميرهاالذيومن

فيهمبما،يعرفونهاألجميعان؟ألانسانبحقوقالناس

:للحقوقبهذهيعترفانالقضيةوانما.لاكوستالسيد

يستطيعلاالمقيمالوزيركانأذأ؟ذلكتبلغأنيرادفكيف

ببصعةتزويدهلنأفيظن،الثرعيةغيرالاعمالينهيان

واذل؟الاعمالهذهآلقضا?لىمنسيمكنهمستشارين

حاجةفدية،التجاوزلتعلىيقضيانويستطيعيريدكان

فصرح،مابحركةقامتالحكومةانالواقعولكن؟بهمله

النوريريدوانه،،مضطربقلق"بأنهموليهالسيد

ذلكفيلنافانصدقناهنحنفاذا.الموضوعفىكله

نحنواذا،لتصدقمسنوعةالانسانيةالكلمةأن:الاعذار

يلأدهـبداـرعنحديثاصلر

اشبياليهقناددل

العروفالسوريللقصاصرائعةقصصلامجموعة

العجيليالى،معبدالدكتور

عجيبسحريجوذاتعميقةانسانيةقصص

يعاثلهامااـولبنانياقرشا.15الئسخةثمن

؟ا23.ب.صبيرونب-يلأدابدارمنتطلب

!و)جمبهالىيدكامةان.أكثرمعذورونفضحن،ن!دقهلم

لحعنةاننعرفنحن.ألشكموضعلتوضعمنوعة

كذللفونعرف،عليهمغبارلارجالمنستؤلفالتحقيق

انها!تفبهـنانزاهتهمان:شيعاتعملانتسمتطيعلنانها

وهـع،الثقةا)صكوص"ايلاءفضنروهكذا.عجزهمتقنع

حذرنا.لتبديدعا-هانعتمدذلك

فريسةبأنناون!عرنحن.مرتينمجرمون.مجرمون

بانالارهاصولكنه،بعدالهولهوليس،واضطرابصيق

لابحيثيتهددناوانه،جدامناقريب،موجودال!ل

يتج!ثو!بهأه.لوجهوجهاأليهننظرانبدنرولانستطيع

يجدوهكذا"؟صحيحاهذاكانواذا":العيونيبهربريق

عسين!مريباهويصبحانويخثىمريباجارهمناكل

القضيسةحلحولالرايفياصدقاءيختلفقد.جاره

.الاحترامبتبادلواأنمنيمنعهملاذلكولكنالجزائرية

يفالقولوما؟بالجملةالاعداماتفىالقولماولكن

الصدإقةبشعورالاحتفا!الممكنامن؟التعذيباساليب

أنسانوكل،يصمتانسانكللن؟يقرهامنتجاه

الذيما"يتساءلانسانوكل،الصامتجارهالنىينظر

نا"؟ينساهانقررالذيما،يظنهالذيما؟يعرفه

كانوا!أذاألا،بينهمفيمايتحدثواانيخشونالناس

مجرمةمجاملةأكتشفت"اناتفقفاذا.واحدفكرياتجاه

يقوللاالرجلهذافان،يديعلىشدالذيالانسممانلدى

ايضا،انا،انيغير.يوافقشيئايقوللاومن،شيئا

علييأخذالذيهوكانانهلنفرضولكن.شيئاأقوللا

انناجديدةعؤلةيعلمناالحذران؟وميوعتيضعفي

وانحتقرانخوفمنبدافعمواطنيناعنمفصولون

.متشابهونجميعالاننا،واءحدشيءهذاأنوالحق.تحتقر

يكشفانيوشكجوأبهملانالناسنسألاننخنتىونحن

عنف،غيرمن،مثلااحدهملناهمسفاذا.انحطاطناعن

ألم؟والثوار":يمكنمابأسرعوضيقه!اقهمنليتخلص

والصمتوالرفضالخوفانفجأةنفهم؟"الفظائعيرتكبوأ

انالفرنسيين.البربريةالظرعمورفىثاتية!رةاسقطتناقد

ألسيدباستثناءربما-فاسدةضمائرذوو،وا"حدةبكلمة

انتمز-قات:مجرمينتجعلناالتيهيأضملألراوهذه!موليه

وهذه،لمناداحشلىنلعبهاالتي"الاستخباء"ولعجة،فكرنا

ينبغي..الولمالرياءوهذا.نورهانخففهالتيالحسابيح

عميق.انحلالاشارةبل،خلاصناطررقغاهافجمهانجدالا

يصدرونأ،خريننرىاذتعورتائرتناوقدبدلت.نعرقاننا

الاشتراكئفاكعراكثرغضبناقنافيغر،عليناحكمهم

زنوجانعاملكنالو!تتكلمانلاميركايحقلا-":بللجرم

يحبنلافانه.صحيحهذا".!.زنوجهمهميعاصاونكما

مستعمراتلاالتيللسويدكذلكيحقولا.تتكلمأنلاميركا

نتكلم.انواجبنافمننحنامايتكلمانلاحديحقلا.لها

!شجعان،شرفاءمخبرينهناكان.نتكلملااولاءنحنوها



زحنفاذأ:اسثوعكلاويومكل،رعر!ونمما!و!ون

ولكن.اليهمالاستماعيقلوهكذا،سجنهماوهدمهمريد

قىكالارعناهتزدقالتيالكبيرذالنتريفةالاصواثدهى!ادا

حنق-نبرأتبراءتنامنصعدنالقد؟بالافالعانيمترين

المجر.فىفياتنالسوالتدخل-برق-لنشجبإغي!

اـلمان،الكبيرةالاصواتاصحابياتلتزمونلالاذاإلكن

انتم.،تعرفونانكم؟انفسناعنشيءكللناقولوا

قيالوثائقتعرفونانتم.الجهلعذرحتىلكماليسى

الىبحاجةونحئ،ال!ومبنايتعلقالامران.-النتحهادات

ناتمعتطيعونالذيننحنأننا.نصدقوان،نعرفن

تصمتونولكنكم.العارمنوتنقذوناكوابيس!نامنناخالصو

11بل،اليومصمتكممنعاينايحكمالاخاطىءلحساب-انه

الاضى.تنتريرنفىصخبكمكت

شركفىسنحتترولاننا،الانيغلقالفملان؟لماذا

-،انفس!نانحنشجبناهانلناسبقموقفوفي،حقير

وعزلة،ورياء،وهرب،مزيفةبراءهانها.حظناا!سوء

ماوهذا،ومقبولةمرفوضةالجرمفيوهـصاركةوصمت

الجمساعية-ؤوليةبالم!8،91عام!عوناه

يجهلان،الفترةتلكفي،الالانيللشعبينبعيكانما

لقد.هذراكفى"نقولكنالقد.العسكراتوجود

يعرفونكانوافقد،حقعلىوكناإ"شيءكليعرفونكانوا

نحنفانناذلكندركاننستطيعفق!واليوم،شيءكل

رأواقديكونوالمالالانمعظمانشيء.كلنعرفايضا

اشخاصافونيعركانواولكنهم،"بوشانوالد"ولا(،داشو"

بطاقاتراجعوااوالشائكةالاسلاكرأواقداخرينضثرفوا

هذهانمثلنايظنونكانواوقد.الوزاراتاحدندفىلمرية

بعضهميحذروكان،يحسمتونفكانوا،موثوقةتكنلمالانباء

تثرئةعلىنجرؤاو؟عليهمالحكمءلىبعدافنجرؤ.بعضا

ساحةفيالفرتنمننبسطانءاينايجبكم؟أنفسنا

وانناباسمنايعذبوناطفال!انالعالملننسي"الكونكورد)1

نصمت؟نحن

ألقومى،الهدمملتزمىعمللاحبا!بعدالاوانيفتلمانه

المم!ؤوليةصلهذهالجهنميةالدائرذتحطيمممكنازالوما

هوالذيالجهلهذا،الجرمةألبراءةهذه،هـؤولةاللأ

ناامامنالكلستتيحفهي،الحقيقةالىفلننظر:معرفة

.واعونونحننتثناهاواما،المقترفةالجرائمعلناننتجب

كتابغلىالجمهورادلانضرورياوجدتهذااجلمن

هولناة،الهولوهنا،الحقيقةفهنا.العائدينينالجنف

انفسنامنننتزعهانغيرمنزراهاننسمتطيعلنفنحن

ونسحقه.

سارتربولجار

"الآداب"ترجمة

في!خاراكماترارلر!ضاقبن

؟8397لد!ن-3176.بصسبرهـت

:المجدفيةصمدورمنشوإتهاعنشك

لبلث-!ىتبشاف!-لمحرم!لزاكىصصصوضءصمااءعصت

!ميقهالع!صص،

لحىا!وا1!بلةالذراسية!منة!رربراممتبماقل

لانث:االم!رسنهالسملاسل

لمالوضىفي!ئ!كا)المعليملرتجرفىولرمزأفي7ل!جمهائلضوم!ير5س!

لملرصباسبهبرنهاءنرىالمحمعلئمور!ل!في65لذ!!!ريفيل!برائسلى

ترىلمالينمورعؤأص3ب!صص!صدب!ضلىاططي

.نرىلععيممناررطيد!مز؟لزصصفىه!يمالتربمءلطم

لدض!يه!معلمغدرط!،امزا5لىسه"رسياوولعرمل!لي

لدجممىضهدمعلئمءد!بهرلماجمزا6لذصكزلل!اءولمملمغ!إلمطي

ث!،ل!3*كلاس!ول)ت+3ألأحلأل!311لأهحولل!3

ا!معلغدرجصرفهلرطيوجمشاا6لؤيكليز4التعيمقزعفللضلم!طر

ت!ي!+*!ل!+حس!*اكا56سآح4311حم!9ل1"ولا

ه!معلمغلرجممىرر!رطزوجمظأ3الض!هملممكا!زلملمح!طر

*هث!ل!لألاه"لأولاساس!*7ل!!ل!*لأ+ءس!كأ+ل!ولجلأا!؟لا"لأع!ع

دتمديمددجممصد!-درحمديواجمزا5الرش!رعهفالرصهلحسلر

لرتجىفيل!علممهلهرطيوجمزا5ف!اهـفطيزكلهلمعطيمطصلر

!ت!لأ+ع)*ء53*ولوللاح3-لا)ثه+ثل*كأا+ا*ك!هح

!دجصرجم!د!ملمهاعزاور!ي5لصيمف!الوفر!ى!سلى

ا!لاهلا27هاساص!م!ولسألااح!!عث!ا5!!5ول13ل!

لىلصر!يفلدصاصض-،!ظمماصنللم!مهعا!ظ

عرمم!سأمافيصانت!يرناثىمما...لدفاضلسلرنجأه

لص!لالماش!ف!ا...فقي!عاعر!للما"لمعليريها!لمىلمير4

ئحهف!اخمبنفعهءشصا

اللبنا؟ك!:الكتابدأرعنلر

ناخ!ألنهلأجم!ا

أفهالرلمهمرلم-،ضبرهدص1

.رتءلم

الثالثالمرلدبدايةو!وغتنر(لحاديالجؤءظهر-


