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بدصت--،تاولاأخذز،ؤدو.،دب"المشهذهالمرارةخطبا)ىص-نابئصال-،رؤمد،بميدءيرعهدمنذ،الادصكالت

؟اؤء--"مزافاءصنليت؟)ءوناز،م؟م-ف:معتزةسضورة5وخءممهخةوصا!ار،صالبث.قهصاحونخمسمئةمنهم،السكان

ىؤك.:مكن.ل+ا.. ر--ر-مو..ر،بمص-ور-،اذنطا2رواذاكصعازظروابينما،الكلمةيمتلكونالاولونكانوااو،الاهاليمنمليون

ز-؟نامب،زت،وزتاليت،5اداصوص!،الاءاىمشأخان)كل-اواز"مص)وتكات،لأءوهزاولئكوبين.ولمهليستعيرالاخرونكان

ؤ-دفهي!:برسالتهاباووراصتت01،1الاتروء)ى.لهامش،ءصاورقي--ةيفةمزر"ليورجوازو.قطاعيونوا،صفازسافباعون

:ا!دردأا!--ث!اكا!ذاوصإزوت،.نأروزواحنالابة.01. -،س--ررجعكاز--!،اتتممرالمهويو.سطاءالووردنيتولو،كلها

،ر-:ت-،ؤيى،،زء!بوو!وك:ا.ا!للأ.ز-ت-جنزاؤ-جنا-واالززوخ،-ا.تفضلك،زت"المتروبولات"ولكن،عادلةتبدوالحقيقة

إهم،ليعرذالمثؤان.رزء"ونا:دء"مثم?اي:روحصنفعردأيصبكما،وبوأطإترارحبالباهـانأبنعلىوكان،سيةكل

رورءلى.لار:-حالذيال*اشطاننخب"صعقيالاوروبالنخبةوباشرت.مانحوعلى،ام"

ص-اولودو.إ--أ)ةاد؟،رزوراط/خراج-أطوجاء،جباههـمءلىوتطبمصراهقينتختارأتفكا،الاهاليمن

ؤ-ءت،انإتا!صوإتسان.لي!-د"!لا:رليص،هوزر-ورراؤ3ءتاليا!بمفواوت!م،الغرريةفةالسظمباديء،الحاميب،لحدلد

وأز.إئاردأ--حبملمصااألا--ار،محقيقةورعزنسجمدكنلم-ءتز)ت!هـ-سكازتدبقةكببرةءا!مات،ارزانذاتبكصلمات

لمرت!ثا،هـ!انولا،زه،صا!،لمطر-ثانإ--تط-عوناأور؟ولم!مولارور"دا،كانووبولالمترفيقصيرةاقامةوبعد،باسنالهم

ص-و-،،صت،نزجعاوان؟م:لدألاجطرور:ي!ذاوعانمتهاص،الاحب--،ءلهةرلاءمايبقىثمةبكنولم.مزودين،بلدهمالى

؟يمطرإئقو)ءن،.ء،إ-ونأزت،ز.دءيأيةاألازأزءت؟مؤ،نو:-ن.الصدنطررلص-ا!ن؟أزوا،لاحواز،مل-ءكلولوهالاكاذيسه

---ء-حز!-،؟.ء--ةاًأت!-!علخاء-!ن):،تجعر"اصن!سا.ءا!،تزطلقكنا،ام!ردامومن،لندنومن،باديس

هـ؟يونحبمر)ا!سلااتإستورءرا-؟امان:زا-"يئصر،ا)سجهموا!-:-اايقيؤربامامكانفيؤإتنفتح"!اخاء!بادتيعون"

ا)!----و،موأكن،وزلم!أولرا51!ه،ا"ذاو!.م،!جصلوايقرل--دالع"!وذلكوكان"!خاء..!نون..":ترددشفاه

11ش-لأورب--ةاء-ء،عرراانل-وررؤوااوو-ا-وفطا!ذأل)ىإحىاجة.الذهبي

ازور--داما)تت-ج-ةوت؟ون.رءتت،ؤفاز"بمتلىتشث-وكانتؤاف-،ءكلنحتنفشاهفوالاان.:الذهب!ئيالعهدوانتهى

ال!كذلصنليتتحفان،ش-ورلمء!مؤ):ط.أط،اذن.الفعاليةاًإطتزما.وداءوالسأءالصفرصواتالاوءانت،فسهاة

لظرء-4ن1(ههـ13:أتاأونليوررلحر-ونءطالاخنوممال.رحألرلتأخذذلكزفعلكانتوان!ا،الانسانيةنزعتنماعنتتحدث

ورطابرلم!---؟وؤ،ز"،ا!مونت!؟وأزشنهمفيواحدطأت5ألالىتيساءمنشيءفيزستمعوكنا.يتناانسانلاعلينا

ححيححيىءس5ح!!6ه!ىس!بم.-حلى-.ل!--ب.قي-"3+لىهث!45

؟ش-قيفيج!"!لإ...---د--م؟-/-/؟+خ----:-+ت-"؟".-..--في*؟--؟تر!خ

.!ب--د-!!،!كاء!خ؟غخخ"!ش---قي3لام--.--+--ء-:--!؟"+-بزء؟س،لإ+3-،ل!!كا--خس،؟رة-ربرول-إن"كه!را"هكبامرلماأ،بالكاإزالمه

*!4!-*-!--.-/خإء0؟!ا"تى،ء*ا!قلفيالىضحىررواس!رفياؤأصايراء،مبرا!

5!؟!ة،-خ-في؟-!+-ط-؟----"*.-!!-لاءم-!---ءني:!فبؤسبرة!إءر)مههـرربىاالمعاءاهـبربئالىكتلبتيناء"ا"اره

ب--!قي6ء-----ء./م-!؟خ؟"؟-،في.!!"سبىة-لأنر-فيير!تس،!ؤاؤء!ةقمهه1،رض،"!ذاًفيا،فيرتؤدداو.الىما)م

+!يمممبمننا"-!!لأح-3:؟!!-جبمابم؟-.3--."+كاإ:3-،لإءزر-لأبر"ا"-بلىمزرسصلمزولكن،بكاءاهاث*هةؤ"*مت!اس،جارإ

!ه.ت!5?؟-ء.حص؟---حفئ؟نن-!!في%!.؟يرخ!/-خاؤ*إ؟-ارءا!برإ"5اننيا"لأولىالمرةب5،اره!وليمه"ت،اأدى

"--.-بخ-!خ؟قي!ل!ة-!قي-خلىبمج-ل!%لأ،2--لا-كأ!-1يئخكاقيفي/-لى؟خ-قي-+لا.:......

--بئ"عغ!نر!-------!:ختم.-ش؟لا!لا/قئ-+ختي+شفيبخ؟تولمء،"ر.إ*إزا،فيراوووءإةأمنا"تمةسمدءراً?اواوفه!)!،!*ال

-!!!يم!يخ؟؟قي!لأ-!-+!خ--؟--."؟-اصبهرازرلىارك!نههـاا!"ابةرائ*"!لى%!مدام0!أرجلياكب!!ما

3،د-خم!!يهح!غير-ء-

!ل!؟-تجضخى-!!!غ!.-.-؟--ث؟ء!.خ:لا!-"ة؟؟-*---..-.!+!----3+/!-"دأءر،الاءاىوه*ودر،ارير-!اإونيىصهـإ!اصدرامهلكتك

ت!!-!----خخ---!ء!+،في----خ-ؤ،41و،ؤ!ا"رورأزراؤ،كأور)إرر((الارء!لمكلرءاي5))ص،""الأ!اع!
!كا-جش-!-.*+؟--5--*-.!-.-3-د؟؟"-+......

عجس؟ج!!عج!كلطزر!عج!!ته!.-،+3شقي"---.--*خجد---ع

3-سء-خحقيرسب-م-!كغ-خ.!"!.!-خ."ة--اصدلم"*زاءروم!رأس!ب!ا)لأةالادا"(ةا*مارطناتمحدلقإ

عج!3تن!!!-!-.-:-!*3خ+"في*+د.-----مهدروسبه.(("الاد"ةه!ار))ءنك!!مااًعهقبأزهصفو

ء5-؟؟----.ظكاخ:---+ء-!---!...لى...+ء.((الادابدار"عنجلمأ.ؤارلمب!ا"كونإبهدا

-.يزلا-ل!-+خ+لا.خ--.-د!-ة3-ء-ةلا-!لآكهههه!

،ول-!ع-.-بخغ!!نر!"خخع؟6-!تر!إ"،

-.،---.-.فالورؤرالرالدثةكعر

!ح!ححير.،لاهما.(!
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ى!جهدهينفقلاولكنه،ومدغشقروهانوي،سييففيوالاواردالهمتحقيقهأمريكنلم،وبالطبع.الاندماح

طرائقيفضحكانإذا.وهو.من!،يف!بدهو6بل:ادأنتهافيتقلالالألىطلى،تعلمونكما،يقومالذيالضظاملهدمنما

وتنص!بتوحدالتبىللعلاقابئالمعقدةواللعبة،للاستعماربهذااعيتهمامامنلوحانيكفيلىودكن.حدودهالمحبى

منذلكيفعلفلنمل،التروبولسكانوج"فيالمعمرينكلمطممنينوكنا.فرحينيركضواحشى،الخادعالاغراء

يفسدونكيفإعلمهملنذلكفى"وغارت،اخوانهأجلب-4يباكعواعليلدابنفاي:يثوروالنلنهمألىالاطمئنان

.لعبتف،ءال-ضاانهيوأحدهلفايةالجميليناودوباابناءيذيحانلاصر1

نفسه،يكتشف"الثالثالعالم"فان،وبالاختصلرهذهنتجعكش،ؤقدوب،لاخشصار.!صثلهمبياوودأ.يصبح

العالمهذأانومعلوم.للصوتبهذانفسهالىويتحدثنمنخان،مرةذات،دديئانجدولم،الحنينمنالالوان

،مستعبدةشعوبفيهتزاللاوأنه،ص-جانسماليس.!3ء،مؤ:لذلكدان.!رونكورج،لزةززج-،

قدواخربى،مزي!فاستقلالعلىحصلتقد.واخربىتردليداتفيالوؤىشانضعلا)ا:اسمعوا.6191

مستمرتهديدتحتتعيشزولكنهاالكاملةا.حريةكسبتالتيإلاودوباهذهلندعبل."غثيةتقلببداتاوعقيمة

التاديخمنالفروقهذهولدتوقد.استعماريلغزوفي،وجدتهحيثتعندههيؤ:ء،الاز--،نعنتتحدث،نشب

اكتفىفهنا.والطغيانالظلممبئيعني،الاستعماديزواياكلوفي،بالذاتارعهسىومنعطفاتمنمشعطفكل

،ليسوبفهـقوهناك،الاقطلعيينبعضبشراءالمتروبول،سمب،تخنقوهي...قرونمرتقدها.العالم

مزدوجة:ضربةوهنالك7،م!خعمرينبورجوازيةففبركالان."تقريبمار"البشرمسهوع،!زءوص""دوحيةمفارورة"

وقتفىواسكاناستفلالموضوعالممىصشممرةفج!ل؟ب"اخطقاءلىيجرؤاذينافمن،جديدالصوتهذا

،ضاتوالتعادألانقساماتاوروباضاعفتوهكذا.واحد-هـساسشعمرناه،"الضالثامالما"رونازسان،فيريقيأ

الوسائلبكلوحاولت،عنصرياتواحياناطبقاتوصنعتص-وز!ةسرءةاودوبااكتسمبتلقد"يضيفوهو.ق!ل

المستعمرةالمجتمعاتفيمتراكبةطبقاتتخاقانوالحيلانبش،لح!-نمهاوزحوتمضيازها،اكلرهارونبلغيةضوؤو

المستعمرةعلىفان:شيئافانونرنجفيولا.تنميهاوانحقيف-ةدلك.هالكة،اخربىبعبادة،انها"عمنهانبتعد

نااو.بالذاتنفسهماتقاومان،تقاوكلضالكب،بمةالقد،داوجللحما،جم:طولكنشأ،تقالانجميلال!س

لجميع*بدؤل!.واحداامراالاليسماالاصحءلىرينالاه؟الاعزاءالقادييننتركائييىكذلكال-لى،بهامقت:عون

فبودجوازية،ا!ركةنادفيتذوبانإداخايةااتواجزايقولحينفمثلا.فناتحف!منبدلا.انهعلى

المضصةالمدنوبروليتاديا،العاجزدالمضاربينالتجارم!وصذا-"!هالكوناننل":رنا.خىرلمرزسحيينؤرف-ي

عليهم،التنكيةالمدنفيوالعاطلون،دائمالامتيازاتبا.!لكو،ن-0391مخذزورررجايومكل،اءامكمما،يحدت

هىالتيالريفيةالجموعوا!ضاعين-!جمواانجمبمالضوؤجه،والحببالغضبملشهبا،عاطفيماخطابىايكون

هذهففي؟والثوريلوطنىجيسللحقيقىعوتم.ورواًط-يهجمميعصعواحدمغطسفيز!-"الخطيب ....أنر!..أدالمست

تنميسسه،كلعمدا.الاستعمادفيهااوقفالتيالمقاطعات:واىشعذللثمنوافضود"...اذاالأ":عادةيضيف

الطبقةهـيتثودحينالفلاحينطبقةتبدومايعماسر،حرفيصياشهتوتتبعلمفاذا،يرتكبخطأبعدتمةواصس

منهوتعاني،العاديالطغيانتعرففهي."الجذدية))،،رور،لاخ!ت.البدودتنهاد،ؤلقلاذلكوعند،ذلكفع:د

تموتاندونوللحيلولة،المدنعمالرعأليممااكثر،اردوهـ-،قلاالا!ادرتوهذه،ر!ءةتور4اًزذمإد.فهذا

فاذا.البنياتجميعننسفالىبحاجةفهبمئي،جوعا.مجادلةقو.جةذاتيةعنصادرةوانهالاسيما

اذااما،اشتزاكيةالوطنية"الثورة"كانت،انتصرتال-صتءى،راجاورولي،لاءن((نؤا؟.))رقيول!بنا!ا

عيىالى-تعمرةالىودجوازيةواستولت،فاعهاأندأوقفولا،ضلمرو-صتت-خىص،يقشرحاعكسلءلىفهو،ىستفها

ايديفيتفلالجديدة((الدولة"ؤان،اًلحلأم،أوروباادازةالط:-ب!زراإهـءبولا.ازذارحر-!اتيرسل

ماوهذا.ظاهرةشكليةسيادةمبنر،الر!عم،الاستعماديينولتىدمولا-مححزاتهشاكحدتتفقد-تئناف.المىبلا

وحدةفانوهكذا.كاتانغامثلكاؤيةنتهادةعلب"يشهد،اتخادجصن.تحتضرانهايقردهووأزء،:ال--في،ءوسصازل

في،يمرللتحققنتروع5انها:تتملا"الثالثالعالم"اهـ-لم.هـووا!اا"ناستطاعا)-بالءواركى!ر)ىمعتعدا

ينالمستعمرجميعبتوحد،قبلهوالاستقلالبعدبلدكللدلي-4وسواء"أخرىشهموصأر%لى"فيان:ةلو،صع،لجتها

افلاحهبئ.اطبقةقيادذتحت.فاىشح5-!/1)تاحية،!ذهورنلي"و!12."رت-فىاوتتهوان

سياواافريفيافيلاخوتهفازونرشىحهماوهذاءأءجبورا":ومنزعجينصازحين،شش!تمواانا؟مخ!أرواذا

،مكانكلوفي،جميعالى:حققفاننا:اللملأتى:يةوأميركا:تةوت؟م-حىةالفضطبيعةانذلكؤ!معشى"!بهرج!منماما

أيديع!لىالآخربعدوأحدا!-خهزماو،ليةالضورالانشترأكيةكتابهان،الاطلاقعلك!بشيء"ليصمكملا"فانونانذلك

ولاالضعفجوازبلا،نتهيئلرخىورب،4از.قدمينالاطغاتناجظل-الا)تهابحدودعأب!عدالىرنخرلأبالخسبةالملتهجا-

هن،الحركةوزأخذ.ال-ضايلجوازبولاؤ!الضلاجوازب4ولكش،عشكمغالباهوفيهالحديثان،مثلول،لكمبالنسبة

لى،حقة،انتصاداتبعدالمرعةز،،.نؤووهت،ك،سيئامخطلقما،حزوللزرز*والغوأئزحوانتهتلقد.قشساًلىكمجهلي-ولا

فيجب،لى-ير!،تستع-دانلىدارؤ،ذاتما".،تهف-الك!كلشإرنتححينازمنابدأبعديأتيؤان:))صفربلالتوأنزوحىو

ويهحذد.البحرل)ىيتهمببور-وازاليلوووانالفلاحينضلى)ىليطوعفرزمى-"لغةذاسابقماليإهـ"ابن"ان.رنتعمرالمسى

ادلاتوالتفالتخلياتصنقاسياأربىتحذريءالظمازونبهـ-،ليتوح"وفيستعملها،يدةجدلمتطاباتاللغةهذهنالا

،الاشخاصوعبادة،الزعاماتقيامخل5صن:لخطرةا،خلرو"المتالبلادجميعها)يأر،)):وصدهمرنالمىخعمرلىا

الماضيعودةخطراذلكعنبقلولا،يةالغربوالثقافة،للاب،ءبالنسبة،كنالقد:هذاسقوىسواي((!ازحدوا

"،"اكورةهيللحقيقيةفةالثقاأنؤريقية:الاللثقافةالبعيدحتىيعتبروننالافانهـم،الابخاءاورا،أ)وحى-دينالمحاورين

.الحارعلىتحعنعانهايعىيوهذافانونان.الخطبىسوء،تموزحنرلء-ا)حينرن!-،شر

نحنونستطيع،عالليصوترتحدثفازونان،العظيهةأئمناجرالىرت"حدضصعرفيرشير.نأكيدبكل
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..-/.الكطإطإهذاثإمسكوق.انكمهوواءلدوليلئسمعه!أنالأوربيين

منالاستعمادقواتتفيدانيخنتىلاأتراه،بايديكم

صرإاحسإهأ

ا!ر!ذاهى:باليةطرقناان.شيئايخشىلاانه.لا

ولا.توقفهلاولكنها،التحررتؤخراناحيانارتسنإطيطإ

ال!نباة-ابالكنهالكاكلهعهةا!"رجمة.،الحدردالالشعمادان:طرقنانقومان(بوسعنااننتيخيل

هإ--وانما،المتروبولاتبهتحىلمالذطإالكسولالحلمهذ!

ووهـبشإهـأإ.نإزءجهاانللاستعماردسقالتىإالتنكية.-المودحنإازيات
الهااو،موجونإدعير"الللمهالموى-"-ار،.ريحلبص

مالعالهـ-ذاءإىثيرالنإضعمفهإومكيافعاصتنا.لاحكم

وليإرإ.الاخرواحدالعداكاذيبناففحالذىإ2حداالمستعقط

ر؟..شيء،منهمالهيبقىصين،القوة:واحدطريقالأالمعمرامام

:.اليانإةاوالعبونإية:واحدخيادالاالبلدابناماموليس

الأسهإ.،هـ!افىبرفصجلانهلا،.فرلىمافيصوثرالؤيفازما؟تقرأوهلااوكتابهتقرأواانيفانونرهمانعىفمل

!لهااوروبايرفضجلانهبل،فقطالجئراًئرفبمالمقرنس!يمنواتقوهو،القديمةمكرنلاسلليبلاخوانهيفمححهو

اًلتالأ!ت"ارهـأ!"اماممو!او!!ا-!،"ءأليا."16،لط!افيوصعتلقد.يقول)هموهو.غه،دقطعغيرهالمثنهلأاننا

...!ويا،)نإرا!نإلدا:ل!هـءتنإحتى،نجرحسإأنفيجب،قاداتنماعلىاقدامهااوروبا

فىيحدثماثمةفليى:تناسبناواللحظة،تسحبها

الاسونإالإؤرريقىالكا.)بايف!اوتعرفهالاالجبزائرنطإالريفاواليزابيتفيلاوببزدت

قانونفرانزاً!ركنورمنهاكلتشل،متعادضةتقفوالكتل،ءلهاالارض

الخورىخليلترحإمة،التاربإحولندخإل،الثإالهذامنفلنفد،الاخرى

....لمفاذا:لنقاتل،ألاولى.للمرةعالميافيهنإخولنا"وليجعل

المدية.صبرفسيكفيتا،اخرىاسلحةأجد

1(غنوفستجدموبدداتانإارتمدنولررثرمجدسوار،زإلعددفانحدزلمقىمنإاوالإاهوخاواوانإ.،لكتاطإاهذا،ن.-ووودالايهـاا،فتحواا

*.،رتر.رولحان..سترون.الظلامفيتخطونهاخطىبضعفبعد،فيه.

..انهـموأصفإوامنهمفاقتربوا،نادحولمجتمعينأجانب

اتعقبقوسماحلاهدجا.نهدك!ا!و،لمكىك!نودلعالمقبلدمالصيموتصو!نجلو"عطاولكنهم.،كمنوررقدو.عنهاقعونيداينالذقةللمرتزو
...........!!..ءالحادلهلموا!عكميرصدونهالدىالمصيريعالسودإ

...+انهـنإهـ-نحضطإ،بينهم-فيمماالتحدثفيسيستمرون

والثودة"اً)روله+*وللينينك!بهاالىميالعطيم"الصعحاتمصيرب.زوالا؟عان:القلبب!سنياللملأمبالاةو!ذه.الصوتالحفظو

داذبلجاىاكازوانما،"ازكم"قاتكممخلو،الظلامقلتمخلوهمآلذين

لكونواولم،النورعليهمتنشرونكثتم،ميتةادواحا

ومظاهرهـاالاستعمارتصفيةعنالا!حشظهركنابأاعظاًلىعةا..اي!جاب-تت!افولممفان!،ذلكومع،اليكمالايتوحهون

."اًلارض"مذبرو"فاذون"تإب3وووإها3و"ثةا-ارزان:فيجهـلونكم،الابناءاما.الاشباحهؤلاء.على

سبزبر.ايمي...ع

..،عرونزتو!وسو؟لاركمهيليست-،وتدمعهمتصيمهم

.......،االلإ-يومفيمتخووونبأزكم،ةمحتر،مسافإلة"ء)ىوازتم

بد!زدىادوقدننارتمامشا.تجريفييمبةعرعمهض!هاانني..واروفاىافكنمرربائما3عضاه!ا!--ضبثقنيالتالظلماتهدهفيو.دودهلكلار:ترتعدودا

..كى..00001.الاشبإاحانتمنستكو؟)و،جدلدفجرمنها

13واءلأبزروا!صيااافريقترفيالوطنيةاًل!ركاتخلالمنويرة!ءم!رصموال!،بهذاؤلنلق،كذلكالامردامما:تموتونقد

،اًلثالىتا"الىماصعيدعلىيدالج!الثوريالاؤجاءفكرة،اًالاتيعيةبجب؟لناب!:بلمداممانفرأهانجدوىما.النافذةمن

فيص،سمادوراسلمتعلبعظمىشاسيةظا!رةءن.بى..0005
اً!قااد!تواب.لسببيندعرأوهان

*.(!،مأعيناهـ،موبفضحلا-واتهحكملشرفالونانالاورإ

ءارتينهجيلامامالضكشهذدك.منفأفميدوا:تائهيناصبحناكيف

منيعرفوننماضحلياناان.الموصبوعيةحقيقتكمانفسكم

!(واًىلارضاعدوؤد34"لمؤلعدوص،لمهايلبمةاًلملاوحرا4ـ!ةقنوصلاءاًبماخهاى!لاهادةرزشهادتهميجعلماوهدا:حديدهمومنجراحهم

.......لعرهـصتىرهمفعلناهماءلىرطاعوناانو.حسبهم.ترنإ

ل15وجلهانظبرالاشعر.قيبقوة.تع5؟روحبههةووء-ءكأالاخيرةكا!إد"4داهـت؟ا،ن!؟مجدياهذاايكون.بأنفسبافعلناهما

راطإاًخاذولكننا:لضللتزإولونوقد.الكيرالموتخطراحه-لل
...لوودو.

إكيخرانا:ضحيحهذاو.الفظلألعونمثعجبلاوبولألمترفينعيثى

ازهم.منهمخيرالستمولكنكم.معمرينلستمفأنتم

((الانإادإنإارإ"?نتصبإوإادنإؤىاذتلإدإنإهوكنتم؟فأعإنوكمالبحار،وراءفيمماهادسلتمولقد،روانإكم

....فانكم،بنإنإطإمءااكثرالدممناراقوااافي:حذرتموهمقد

.وبالشهالم-بالطريقة،شفاهكمأطرافمنستنكرولهم

-9؟الصقحةءلى-اًلتتمية
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ميت،انسانهوفاذاةالنادالجنودأطإق،قاومفاذا.لهم

الحدمآت"ودشى.تاديخ.،احصاب-ونله..:.،-الصفحةالمششورعلى-! آوسعولفودأسحاشحضةوري!ىلهدهون،الحط4اللارصمعدبو

خضعوادا

طبعه،والخوفالخجل

لحسو

المح.غسلوددلت.حديتا"السميثولوحيه
..نبيرص

فان،الثثرةالجهودهذهمنوبالرغم،دددومع

كانتحيثا!ولغوفيلأ.حان3ايفييبلخدما)هدفاشضنلاودخيريالمشاغبينمنعصبة"دولةايةبهاتغذي

شفاهكالتحيثالغو،لهىولأ،الزلوجايديتمطعتنكرهملم.،الحارجالىادشلضهمقدتطونوالجوالىجس

لاوانا.بالاقفأللنغلق،حديتعهدمنذ،لتفبالمستانين،الحرةبنزعتطمالمشهودين،والتم.غليهميفبضحين

وانماحوانالىالأنسانتضويلالمسخيلمنانادعب،التصنعحدالىالثعامهحبتد."فعونوالدين،وا!.شنارجه

فالضربات،حدأبعدالى-الهاتهغير!نضملادلثاناؤولىفيهاالفتلوانمستعمرإتلكمانبنسيانلنظاهرون

.المدىغايةالىأدتغديةسوءدلمحع!نبد:لأبلقط،تكفيلالمنسيماولا-لرفافهيكش!لمحا!ونوان.باسمكميجر/ي

ن!مرذانستعبد.فحين.إلاستعبادمع،الصجرإنهسانتضامى-ينبغيمممااكثرغربيينكبهم!إوا

القن،بانسانالا!رويشتهى،انتاجهمنل!فف،جنسناةقراءتهنجتمجاعةلكمملتكن.اًلمعمرينمو!كملائهم"المتروبول

لا.ينتحمممااكثريكلفانالى،ضئيلادهيقدمرو،كانمهمماالشعودوأن،بددعادشعودكميثيرالهالاولالسببلهذا

فيالتربيةوقفالىالمعمرونيضطر،السببولهذاوترون.ثوديشعودهو،مادكسيقولكما،بالعار

"ابنوانما،حيواناولااسحانالاافنتيجة،وتكون:منتصفها!دلا.الذاتيالوهمعناتحلىانأستطيعلأايضاالااني

لي،فهو،ابيضاواسوداوأصفركانوسواء."البلدوانا"بة..اذاالا،ش!ءكللأفقدنالقد"ةلكماقولايصا

مم!فقطماحدالىولكن،فهؤخوومرضهنغديتهوسوءذدهوسيلةمنهواتخذ،عدوكابالسرق،اودوبيابوصفي

يعستى،سارق،منافق،كسولانهواحدةخصائصذو."ذلكمنفيدوافأ.اوروبالشفاء

.القوةالايعرفولا،شيءلامن!ه*،

نا.ينكشفتناقضههوهذا:المسكينللمعمروياثرثراتاستبعدتماذاةألثاليالسببهووهذا

اولئكيقتلان،يقولونماعلى،الجنيفعلكماعليبمامنأولهو(لمفازون"انفستجدون،الفاشية"سوريل))

ي!الاممكناديسالواقعفيوهذا.يسدجهمالذينولأ-.التاريخمولدعلى،انجلزبعد،مجدداالنوديلقي

.الابادةحتىالقنليدفعلماذافهو؟هـيتغلهمانكذددجعلتفدطفولةتعاساتاوينبغي!مااحردماانفحسبوا

القددةيفقدفانه،التوحشحنىالعبوديةيدفعلمواذامنيجمعلانه4يفعاماففصارى:العنفنحوخاصلذوقاله

يخطيءلا!نطقاالنبحيثالعمليهوتنفاب،الحملء)ىمرحلة،يؤلفلكييكفيهذاولكن.للوضعتبرجمانانفسه

كا.الاستعمارازهاءالىيقودهاالليبيراهـكطالنفاوعنكميخفيةالذيالديالكتيك،فمرحلة

يذبادىءيودا،وروبيفان.الفورعلىذلكوليس.تما"،هوأنتجهكماانتجتلوالذي

ألأانه،ذلكيلاحطلاولكنه،خسرانلهلسبقلقد:بدءالعممالتعتبر/الماضيالقرنفي"البورجوازي!ةكانت

صدقناهاذافهو،يفونهزاهالي!مالاهاليأنبعديعرفبادخالاهتمتولكنها،جشعةهوات2أفسدتهمحسادا

فىيكنونهالذيالاذىليكبتاوليهدمهمليؤذانمماتراهمفكيف:جنسنافبئالكبارالمتوحشينهؤلاء

جدلد،!نتولدلنالشريرةترائزهمانبحيث،انفسهماذاالاالعصلفيقوتهمبحريهيبيعواانسيستطيعون

الىالعبيذتدفعللتيالفرائز؟غرائزاية.اجيالتلاتةبحدفرزسافيا،زسنيةفمالنزعة.احراداوكالوا،بتنراكانوا

الذاتيةقسموتهفيهايعرفلاتراهفكيف؟السيدقتل.-عالميةانهاتدعيلتراوانك

كيف،المضطهدينالفلاحينهؤلاءووحىشية؟اليهمرتدذتماماذلكفنقيضالاجبادي،العملفيالوضعاما

التيالوحشيةهذه،كمعمروحشيتهفيهمايجدلاتراهالتخويففان،ذلكالىوبالاضافة،عفدمنثمةؤايس

السببان؟منهايشفونلاوالتيمسامهمبكلامتصوها،جنودناان.هنليبدوالاضطهادفان،واذن،واجب

العطيمة،بقددتهالمجنون،الجبادال!خصفهذا:بسيط،لبةوبوالصرالعالميةجانبايطرحون،البحادوداء.فيما.

كانانهجيدابعديتذكرلا،يفقدهاانجمنوبالخوف:"العنصريالتمييز"ضبدأالبشريالجنسبملىفيطبقون

الامرانتهىوقد،بندقيةاوسوطأنفسهيظنلنه:انساناشبيههيجرد،انبالاجرامالايستطيعلاالانساندامفما

بتكييفيتم"الدنياالاجناس"استعبادانالاعتقادالىبه،كمبدأ،يشرعونفهم،يقتلهاويستعبدهاو،ممتلكاتهمن

التيوالذكريات،البشريةألذاكرةهملانه.فعلهاددودقوتناز)فتوقد.بلانساتشبيهاليسالمستعمران

يكونلاقدالذيهذلخصوصماهناكانثمةتمحىلاحقيقةالىالتجريدياليقين.هذاتخولانمهمةالضادبة

بنافعلوهمابانكارالا،زحنمان!--حلااننما:قط-عرفهمرتبةالىالمستعمرةسكانبخفضالامرفاعطنى:واقعة

الثانيالجيلابناءان؟أجيالثلار".ر،جذرصميمياانكارا.الحيوانات"معامليعاملهمأنللمعمرليبررالعلياالقرود

فاذا،يقتلونباعهمايرواحفىعيونهميفشحونيكلدونماالبشرهولاءبشلاهدافهمنيكتفيلاالاستعماريوالعنف

التخليلي.النفسعلمتعبيرحدعلى((مجر-ون))هم.انسنانيتهممنتجريدهمسعلىيعملهوبل،المستعبدين

،انقطاعبلاالمتجددةالاعتدأءاتهذهولكن.ةالحإولمدىلغاتهمولاستبدال،تقاليدهملتصفيةشيءثمةيوفرفلن

غيرتناقضفيتقذفهم،الخضوعالىتدفعهمأنبدلوسو!ت،ثقافتنانعطيهمانعيرمنثقافتهموبهدم،بلغاتنا

وبعد.ثمنهفعيداناصللأاوعاجلأبفيللملاوروليدلامحتملبعد،"قاومتهمعلىظلوافاذا.الانهاكفرطمنيخبلون

والالىالعادوليعلموا،وبروضوابدور!مليؤدبوا،ذلكالصورل:ينجزالخوفهناكفان،وامراضهمتغذيتهماساءة

بركانياغضباالاأجسامهمفير!أفلنذلكفان،والجوعمدنيونويأتي،الفلاحينعلىالبنادقتصوبوهكذا

كنت.عليهميمادسالذيالضغططاقةطاقتهتساوييحرثهـاانعلىبالسوطويفسرونهارصهعلىفيتزيمون
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المناطسقبعضفيو.ادتكابهعلىيجرؤون)ألاالذيوالقتللنأولا.ازها،تأكيدبكل؟للقوةالايعرفونلاانهم:لتقو

فيكانماان.التملك:الاخيرالملجأهذاالىيعمدونوهذا،قيولى!متصجحانتاجثولن،للمعمرقوةالاتكشن

المؤمناتضال!ننوعا،بساطتهفكههدينياعملاالماضيتأتيمانحوعلى،ءاينمامرتدةنفسهماالرووة!يازهايعني

الزاران:والذلاليأس-ة-دسلاحامنه3يجعلون،ر،لقدسان!ا،ذلكيخدعنكمفلا.ةمراأعماقن3لتاقانلصودننا

عنفهمفيحكصون،فيهميجلونالمقدسينوأولدسوالجن!:الغىوهذا،الجنونيالفضبهذابسبب،بشرهم

نفسه،الوقتوفي."النفادحتىارتعاشاتفي4و!ذروزفبالدائموالتوؤر،قتلنافيادا؟!ةاودغبتهم،والحقد

نايعنيوفذا:تحميهمالعاياالشخصياتهذهفانبسبب،بشرانهم،تنحلانت!ثمىالتيالقويةعضلاتهم

بمفاعفةالاستعماديالاستحواذصنيحتمونسمرينالمست.وجههفيبشروهم،للجهدابشريريدهمالذيالمعمرمن

خهر7في،حيدةالوالنتيجةوتكون،الدينىالاستحواذكنزهم!و،أعمىيزالماوالذفي،المجردحقدهمان

يتعزز!نهماكلاوأنالاستحواذيق.-جمعونازهم،المطاف،تخإيلهبمالىيسصلانهلخلقه"السيد"ان:الوحيد

لدىالنفسيةراضق3الابعضفييحدثماوهذا.با!خرمنتصففيتوقفهمصالحهلآنتحطبمهفييخفقوهو

اتهماليهمفي!جل،يومكليهانواانيتعبهمسينمهـلوب-بب.انسازبجنيفونالمزالاهالبيظلوهكذا،الطريق

دلكي!ونولا،يهشهمملاكصوتصباحذالتيهعونالى-لديهم-يبحولانالذينوعجزهالمضطهدقددة

انه.ا!مهنئةصوتتتخلل!أئيوانما:الألشتائم!"ط)وفباكاانهم،فمفهوم،فيالبااما.الحي!وانيضعللوعنيدفضر

،.ويتحللينقسمالث-خصان:مفامرتهمنهايةوهو،ؤاعد(إبالتخر.!السابوت-اجمننوعهذا:تأكيدبكلكسالى

،تضيفواالتوتستطيعون.الحنوننحورشيروالمريضال:ادهـبئاخخلاساز،مان.ولصوص!نافقونكذلكوهم

كالتملسذلك*،بدقةالمختارينصالاشخللبعضبى!-بةان:يكفيلاوهذا.منظمةغيرتزاللامقاوء"بدءتسجل

:.قلتموربما.الغربيةاخقافةا:نفا3اليهأشرتالذيالاخر،ال:تادقفديرزءوانباأةسمهـمأإؤكدونمنص!اك

وب!ولةالاسء-اى"الزاد"لفض!اخا،مكانهمفيكن،لويجعاونونخراوهناك،أبطا)همهماولثك،إ"عار،موا)!

لمىتملانكم،تملمااتفهمولمولكنكم.فهمتملقد:ح!سناااكانواءوهـو:فيقتلون،الاودوبيينباغتيالبشراانفسهم

لا.انهملاددكتموالا.مكانهمفيب!دلستم.كاذ!م3في!فيالحمالسةيبعمثطلمعذيبهمفان،ور-هداءأمطرقو.طاع

اًلعالمينان.يجمعونفهمولذلك:يختارواأنيستطيعون.المرهبةالجموعنفوس

تزاحم،الفجروعند،الليلطوالدقص:تملكينيعنيان،الجدبدةلاحظة.51هذففي:اصللممرهبةجموع

.الخرقيتسعيومبعدويوما،القداسلسماعالكنائصفيدىل-"ادهاب"الىالاستعماريالعدوانيتحول

يفعلوكذلك،معناويضلع،4اخوازيخونعدوناانالذيالخوففقطبهذااقصدلاوانا.المستعمرين

المعمريدخلهنفسيامرضا".ية"الاهلتكونوهكذا.از"اخواقصدبل،تنفدلاالتيجةالقمعو!صازلنااماميسششعرو)"

.أ(وبموافقتهم"المستعمرينادضالىانهم،بالذاتالهائلغضبهملهـمي(وحيهالذيالخوفدذلك

واحد:وقتفيوانكاده،سانياألانضعبالو"البةالمطالانفعالاتوهذه،الىهمالمحسوبةألىلختنابينمحصورون

دلكوتعلمون،فعلاينفجروهو..متفجرهناؤضالتنلانأعص،وصنتحمعداليالقتلفيالرغباتوز)ك،الم-جفه

زيادةفحسب:الانفحارزمنفيزعيشونحن.الاهءاهبعنفهمولالليسهذالان:دأئمانهايفهـءولاوقدانقلوب

ناالجددالقادمينوخسب،المجاعةينمبىانإقيالوا،و!زؤ!مينصو.،صرتدا،نحنعنفنماهووانما،"هم"

يكتسححى"ى،ايموزوانمنقايلااكثرىنرلعبانلخ،فولأ.رنجفوانهيالمضطهدونلاء!ؤيأتبها9جاالتالاولىاوإلحىركة

-.....-"تشجبوالذلىبهيعتر!لاالذيصبالغضاعماقهمفي

ي!م!يالاودوبيين!تلان..الحواجزجميعالعن!تيلرا--رالاذلكمعووفل-ىوالذي،واخلاؤجتنااخلأقيتهم
ادتدادلمحظةانها.انغولاوفيالجزائرفيالنهاروضمروء..ء.

علينالرتدانه:لهنفالخالثةلةالرص،فاءا"ءاىالاذىونجتانو-تص(!وت.ن2.رشأ!داوا.ء-!هملان!إصجاو

.!0.خ....-..عجزهمدمنوي،البماءيينالمم!شورءررفورولإ!والمتل

لحن.عنعنماالهدركينهعيركللماصيو،طل،ميضربنااذاز!فسه-وليرهـود،المكبوتالطئلالغضبوهذا

اننافونيعترانهم:رونتدوهين"ليونالتحرر"ورظل2يتحررواولكي.انفسهمالمضطهدينيكتسحو،ينفجرلم

أعدلكانوأ؟"،الا!اجنمعالكفار"فيهبمامؤدبيننلأنامالقب،ث--لانتهم)ف-ه،إقتتاواانالامربهميباطغ،منه

الممكن،حدودفيالحقوقبعضنمنحهمانحكمةواكثرورببالحقيالعدوتضار"انتستطيعلالازهاإعض،بحض-هاا!ز،قيلم

متلاحقةجماعا!نقباهمانيمناكثريطل:ونيكونوالمازهميةاالاس!خعسارارر!ياسةعاىتصضمدواانوتستطيعون-

نأوهاجنسشاث!ووالذي،جدااقالمصالن،ديهذأفي،أخب"ضدالمديةيرفعحينالاطنان،منافسعاتهالال،،ب

يوفرممااكثرفرهميولاالمجنونألبربريالانطلاقهذالذل،ء--،صتقرة11ال!ورةالابدوالىمرةيهدمأنهلحسب

طفيعراله:المتروبولياليسادينزعجو.ياءالاددينالمعمرعطنش-همءتهديلا)"اتكفيرابىمحمالالةهذهلكنو.صتدكآلمت

،هوادةبلاراحفهمالذيوالاضطه،دللاهالمجما،الحق-قىالميرالاالرشاشاتالىجهالتوءنأرءتتعولنوهم،الدما)ى

شىبءكلفعلناانمااننمامددكا،تمردهمنإدلافهوللانساز--بئالنزعوهذا:معناضالعينهمانف!يجعلوابأن

نابدفلاحدوداهناكبأنذلكمعيفكرولكنه.لنخاقهتحتفهم،تقدمهلتعجيلطوعايمضون،يدافعونهالذي

يظهرواانعلىحريهصونعصاباتحربالمحادبين!ؤلاءرحواجزأنفسهمضديتزودونفسو،المرحالمعمرنظر

بشر.انهملاثباتوسيلةخيرهيفتلك،فروسيتهم،مر)عةقديمةأساطيرتادةف-:ور!ون،الط!يعةتفوق

ونحن،لغونتبلانكم":بقولهاليسادذلكيلو"همواحياناالمأخوذيكلروهكذا:دقبقةسبطظواخرىتارةبتقيدونو

الذىالتأييدان:بذلكيبالونلاانهمعير"بعدنؤيدكملنكل"تشغلمهـووسةاهواءنفسهيكبدبأنالعميقتطلبهمن

هذةلاااددمو،حربهمبدأتانفمنذ.فيهغنأءلارصيبونهف-جمايره--ذا،،ت-ءا،موهذا:وحسونيراًز،م.ل-ظة

ولقد،اياهنحنمانساويجميعمااننا:الصارمةالحقيقة،سرايتمتمالرقصانثم،مؤلاتوتراإخوترةاعضلاتهم

صلوهم،شيئايثبتواانوليس،متهمجميعاافدنا،بهاالتطوديستطيعونلاالتي"اللا"،عنهموبالخفية
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بنياتتقيم،والتبعاتالقيادةموضوعطرحعلىاقتصرتوهدف،واحدواجبهناك.خاصةمعاملةأحدايعلملوا

ينبثقوهكذا.السلامكلؤسساتاولىستكونجديدةفول!و.الولسائل"بجميع"الإد!خعمادطرد:واحد

مستقبلبناتهيالتي،الجديدةالتقاليدفيحتنىالانسانلاذلك،لاقرلرالمطافاخرفيمستعدينتبصرااكثرنايكون

يولد،سوفبحقمشروعاصبحهكذا،فلإعلحاضرهذه"القوةتجربة"فييرواانعنالامتناطنيسنأيعون

وايقتل.همرأخرفمع،بالنارمعمدايومكليولدوهوء)ىليحصلوااليهالجأواقدمخخلفينبشراالا،اللاانسانية

المكمانمخليل،الاقليةجنعئى.يزول،يهضماويسعفروليحاوالوا،ممكنوقتباسرعفليعطوه:لللأنسانيةميثاق

فذافان:كأفغيريزاللاوهكذا.الاشتراكيةللاخوةادولحناان.يستحقوهان،سلميةبمشاريع،انذاك

بحياتهيجازفلاانهتدركونوانتم،المراحلي!حرقالمقاتل.عنصريةهياللطيفة

جمعبمتوبماىحلاحمانالأبدلممر!ونجيالطفوصب!اىهابانانطرواز%فهبى،فانونقراءةفي.فائدذالادواحهذهوستجد

حقا:ذلكعلتئيعوللالانهتعتقدواانالحساولكن،حدلدةعاصفةهوليسىلا.يردالذيالعن!هذاانقوةبكليثبت
..ء.:-.000":نتبج"ولاحتى،متوحتءلغرائزبعثاولا،معقولةغير

سخينذضطاغنياءضدلىوسهمييكا!ح!ميرمهو.رفسط4رراءيعيدزفسهالانسانهووانما:المنفلللغيظ

عرلثامنالاسمعزازتنتظرهسبمئآلعظادلرلإهدتنمصاخصمومهلحاحتىقوان:نسيناهاولكننا،الحقيقة-هذهعرفناقدانناواعتقد

لا:...،؟........لاروحدهوالعنف،لطافةاودقةايةتمحوهالنالعنفاثار

الحملالصبحوالتحممغسسعماالتطه!راغمالالىحك!رفيعمد!..يتمختامنمبئالمسمتعمريشفىوأنما.يزياهاانيستطيعالذيهو

نا:ذلكيعرفوهو..والاطفالالنساءوتقتلالتأدلميةوحين.بالسلاحالمعمربطردالاسعتعماديةالعقدةمرض

.-نفسهويعرف،الفقودةشفافيتهيسترد،.غضبهينفجر

وهو،يتهالهلمننلسانكاحيلتهيبدلالجديدالانسانهذاالبربرول،كانتصارحربهنقبربعيدومئ،لضعهامابمقدار

الامروليس.يقتل،ءوسوفبالقوةميتاز!سهيمتبر،زدريجيآتحريراالمقاتلتحريرعلىبنفسهاتعملواكنها

علىذلكمنهوبل،للقتلالتعرضطيقبلانهءلىقاصر.ا،الاستعماديةماتالظلنفسهوخادجنفسهفيوتصفي

وقد،واولادهزوجتهفقدقدبالقوةالميتوهذا،يقين.هوادةرلا!كونحنى،تبدأانمافهي.تدديجيةبصورة

يفضلانهحتىيحتضرونالناسهـنبراعددادإىرعتىو!زا،عا7مرويصبحاومروعايبقىانالمرءوءلى

لا،النصرمناخرونسيفيد،حياالبقاءعلىالانتصارالتيالوحدةيكتباو!زودةحياةلتحللاتيستسلمان

هوهذاالقلبتعبولكن.ينبغيممااكثرجط5فهو؟!والاساطيرتمتقع،البنادقالفلاحونيمسوحين.عل-هاولد

بعيداانسانيتنانحن.نجدفبينما.تصدقلاشجلعةمصدرا!ورا!ل!لأحان:واحداثرواخداالمحرماتوتنقلبالقد.لمة.

لقد.والموتالتعذيببعدهوي!جدها،والياسالموتفالاولالزهـنفيالقتل.نبدلاانهذلك.أنسانيتههو

انه.العاصفةكانالذيوهو،اريحزادعينحنحذف،بحجرلعصفودينضربهواودوبيوقتل،للتمرد

لحظة،كلانسانيته،ابنههوالذي،العنفمريستمدمسطدجلربقىوانما:واحدوقتفيولمضطهدلمضطهد

انسانانفسهمنيجعلوهو،حسابهعلىبشرابهنالقدادض،؟حيابقىالذييحس،الاولىوللمرة،حرودجل

أفضل.نوعمن:اخرانسانولكنه.حسابناتلىفهـدلااللحظةهذهوفيبةقدميهباطنتحت"وطنية"

***وليس-يكونحيث،يذهبحيثتوجدفهي:عنه""الامة

لسانانه:الطريقللىأرنتندلقد:فازونيقفوهناالاستصمادجيشوإكن.بحريتهانماتمتزج،ذلكمنابعد

الافريقيةالقادةوبوجدة،بالاتحادلطالبالمحاربينحالفسوور!والايتحد/انفعايهالاولىالمفاجأةبعد،يتحرك

بلغوقد.المحليةوالتحبزاتالمنآزعاتجميعضدلا؟ها:الزوالالىوتميل،القبليةالمنازعاتوتخف.يقتل

الحدثكاملاتصويرايصودانيدربىكانولو-.غايتهاعمقبصورة،ولانها،الخطرموضع"الثورة"تضعاولا

عنا:يتحدثانعليهلوجب،الاستعمارلتصفيةالتاديخي.مزيفيناعداءنحوالعنفانتحرفالامهمةمنلهايكنلم

فانه،الكتابنغلقحينولكننا.قصدههوهذاوليسلانمافذلك،الكونغوفيالحالهوكما،قائمةرقيتاذا51،

بقوةنشعرانناذلكصؤلفهمنبالرغم،فينالستىرفهيالسير"الامة"وتبدأ.الاستعمارعملاءرغذيهل

هن!لكفان،واذن.بالقوةعليهاونرد،النائمةألشعوب.ان،اخروناخوانيقاتلحياموجودةأخلكلبالنسمثة

الىنعودانينبغي،المرةوهذه،للعنفجديدةلحظةانهم:لكميكنونهالذفيالحقدمنالاخرالوجه!والاخوي

يتغيرمابمقداديغيرناانبسبيلالعنفنلا،نحنأنفسناواخرىلحظةبينيمكقاو،قتلقدمنهمكلاانفي،اخوة

،يشاءكطافكلدهيق!ودانولكل.عبرهالمزيفالبلدابن.قتلقديكونان

،وللحمكاقرناساليوم،وفى،1فسطفبى:اطبعاحهيفكرالتىلاالضرتحماورةضرو،"التلقائية"حدودلقرائهيظهروؤا،أون

.......:.....جسيمةالمهمةكانتمهماولكن.واخطاده"التنظيم"

معمجرماصلوعاالمكرعنودلنراييعتبرواسثعما.نعوارغمرمراحلنىكلمر!لةهلمىيتصمقالثودياوعيافان

.دعنيحدثناانيستطيعالذيفمنذا،العقداخروتزول

سيمالا،مقدمةالىحاجةبايةالكتابهذا!نولمالتحرير"؟جبهة"جنود-منجنديلدى"التبعية"عقدة

لادفع،لهقدمتفقدذلكومع.اليىماليتوجهلاوات":حاجلتههيمايعرفغشاوتهمنالفلاحيتحردوحين

خن،عنمايصمىالاستعمارفان:4نهايتالىالديالكتيك،بتجاهلهاانيحاولكانولكنه،تقتلهكانتانهاحيح

ا!كلفيالكامنالمعمرانيعنيوهذا،ايضاالاودوبيينالعنفهذاوفي.مطلقةكمتطلباتألانبكتشفهاوهـو

كنانملكلن،انفسناالىفلننظرداميةبعملشةينتزعفعلكملاعولموثمانية،اعوامخمسةقاومالذيالشعبي

لنا.يحدثماذاولنر،ذلكعلىالجرأةوالسياسبة.العسكريةللضروداتيمكنلا،الجزائريون

تعرية:المنتظرغيرالمشهدهذاأولالواجهانيجبولوحتى،الحربان،بينهافيماتتميزانوالاجتماعية
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؟السمحاءالكرماء،نحن!!رنسما،وأسمحهااكرمهاما:ص!يلةغير،،تماهعاديةأنسئلنيتناهقيهذه.ان!انيثنل

التبالوحنت-يةالرربمنالثمانيةأمللاءووهذه؟وسلإفالاذ!ذالتبريرللا،كاذبةايديولوجية.الاتكنلمانها

؟بالكهرباءوالتعذرب؟جزائريجما-ونمناكثرفيهماء،ت.اعتداءاتناتغطيانوحذلقته!.دقتهأكانتوقد،بللشل

ار-زوادريلاخناباننالايلومونناانهمجيداافهمواولكنولاضحاياهمفليسوا.بخيدةبصحةيتمتعونواللاعنفيون

واز!ا،رسالةارةلناتكنلمانناهو،بسميطلسببدسالة"ن!ونحين،ضحاياتكونوالماذا!إكفىكفى!جلادين

هذهان،التسأ.ؤل/موضعليوصعالذيهونفسسهالكرمؤيهخدمالذي0والجيش،للحكملصبتموهاالتيالحكومة

النف-إم:واحدمعنكماالالها"ليس-أةالجماًلغنائيةالكل!ةابادة2بعكلايه"ندمولاترددبلاقاما-قد،اخوتكم

اال!ددالناس،لتناقبلهمالذينللناسؤنبالنسبة.الممنوحتكوناناخترربمواذا.جلادون-شكبلافانتم،"جماجعية

أمتيشزيملكاويستطيعورحخصثمةليس،المتحررينفازما.السجنمنيوميناول-ومتتعرصواوار،ضحايل

ءاى-،احقوقاجميعيولكانسانكلانبةلاحدشيءاعطاءلنولكنكم.اللعبةمنتنسحبوا:ان.ببساطةتخمارون

ؤ،تور،يومذاتالاون-،نينو!اصنعبتموحين،!لىعانلفد.النهايةالىفيهاتبقو.اانفيجبتنسحبوا.:

لاتبدللاذ،ائيةحدة!بل،ا!كرةورىن!جموع!حددلن!سذاردأقدالعنفكاناذا:هذاتفهموااناخيرا.لكم

العرولنتن"وفوسو،هناأقفوانا.بينهمفيملالمشمتركووزرؤوقوالاضطهادالاستغلال.يوجدلماذا،المسباء

ؤ!ازاناوالانجبرةالاولى!لمر!نواجهان!في،هـ-قي"بلاانانالمعلللاعنفباستطاعةكأنفربما،فمنن!الادض

ص--ةسبمقراهافبهبف،تموتانها:الارستوؤراطيةذهـك.فيبما،كله،الحكمنظامكاناذااما.النزاغءيهدى

لقد؟وهااوجدالذرنالمتخلفينالىنترارستوقراطيةبعدؤ!الوا)ىعهـدهررجعزاضطهادمكيفا،اللاعنفيةاف!كادكم

ر،-والى!وو،ر-ياازبورصوصعاور،اناتلتوبفعصفحدثء.بنمنحازجصاكمفيالاتفيدلنسلببتكمفان،ألسنين

مللأزكة.ل!:ان-ن":يقولانالابجدفلمالخربعندافعةالمضطهدينجانبالنئ

فماةأاتضرن!ا"ؤ-ا".ر،لندمثعر،!لالاءلى،نحنولكننا--دانتعاءووانشمكا،ءستغلونانناجيداتعلمونالتم

،ابىأرز-:ونافرىاماتهـوخمىالمافيلقارتناكانلقدالور،رات)1من،ولإلبترثم،والمعادنالذهباحذتااننا

الانوويمتهما.فالمعقوالصاجب،الانسانحقوق،شادتر.وح!ا-،.القديمةالشروبولاتالىنقلناهاواننا"الجديدة

الا-رقالغمنبعد.النجاةيدعيمنثمةوليس:معروفة.،ء-:،عةوءواء-موكاتدرا"ياتقصور:فمتازةنتلئجعلى

كه،الضهاية!بوهذهبالذنبجدامسيحهياشعورابالشعوداقاس-(ثفان،ذلكبغدتهددناالازمةكلتتوحين

صازجا.ل3منفانالطوؤهايجروبااوران:ترونوباواور.رال،،تحواولتخفيفهاهنلكصودةصوالمستعمرات

ع.........،..سكانهـ،لكلل،نسانيةصفةحقوقيامنحتبالثرواتالمتخمة

!!-و.بساطهبكل!داحدت؟حدت!دالديووجهجص،دمناما،الذ؟بفيالمنتهادكيعن؟صأعندنافالانسلن

انظابلقد.بيددالانص--طض،ق،يبئالارص،عازز"أكأ،لرالاهززكى01وود.المسض!مراتاستقلالمنافدنأقد

انحى،زقدأقائمهآونمارقودخطيعهت!رمعيةقتنالىخع!انرميزلفانوريسنميهبماعرقتانالممتعةالسمينةالقادةبهذه

-..التضنية!زهليمالريسمنينزعجبهوكتوكانلقد."النرجسية\)بحق

7."زفسههاعنالوقتطوالتتحدثالتيالمدلنةهذه"

المتروليولاتالقتأذأالاتنجحلنالمحاولةهذهوص-ىالفوقالمسخوهذا،هذاعيرتفعلهالذيمل،واودوبا

لىلفا.خالصرةلعركةقواهاكلتجنداًنو،تظ)هابكل،4سبحر:ثرثرهمنلهايا"؟الشمايىةامتركا،اودوبى

بوجو""اصخالجعلتالتيالقديمةيةالاستعماراقسوةاو!ذهلكذان؟...الخ،وطن،فشر،حب،ةاخو،مساواة

نهاهـةفينجدهاسوف،فيهامشكو!اامجادأيررزونأحاديثنفسه"؟متالوميلتحدثانمنيمنعنليكنلم

غي!رذلكمعوظاتاضعافعشرةته-اعفتقدالغامرة.قذرءربى((جرذ"،قذريهودي،قذدزنجي،ععصرية

ؤ-هافمكث،اجزائراالىينالمجندجىشارسللقد.فيةكانروالستعمار-لطفاءليبراليون،صالحوناشخاصوهناك

كنى-،"،العنفمع!ىتفيرلقد.نت-جةبلا:واتلصله-بم،ر!مدمهمالتناقضهذاانيدعونكانوا-بالانجمنللجدد

ء!!هناعرعكزأز"يبدوانغيرن5،ون!نتصروزحن،4لىنماراز-!جاكل،اشد!و،هثمةفليى:سيئةنيةاوخطأذلكفيو

كاز-تفقد،نحن،،اصرنالاخريحافيكانلقد:ص-،.ؤخا،واحدوقعتفيوالعنحريةالانسانيةاننزعةفذهمنلديئا

،ا:روبولال!كانوكان،ستهلملىا-ء"تخالاز!ز-تظ1،-،انسانونص!صنيجعلانيمتطعلمالاودومهدابمما

،مائمجرمجتمعاحبوا،ةلاخوبايعمدون،حد!!يرووالضفعظمقتعةالكذر*ه!فظاتقدو،خاومىوعميداصنعلنبل

،جانبكلمنصحوقدو،نفسسهامنفافان،ايىوماماالجف-لىفيرحدوناكازولقد،4و،ئم"الأ!اية"مادامت

إتطورواتنعكسر"للاان.!!تاكناو!جنودن،عبرءا-كاررزدواكاناشموليةابالعالميةتجريديلفتراضااالبشريمما

،لزت-اوزحن،جديدمننفسهالستعمرلف!ؤ-إ":رتوراب،ؤيمكان،قعيةوااكثرتطبيقاتلتغطيةيستحدمونها

الفضبوكان.ليينومتروبومعمرين،اصينوليبراغلاةضا،بفضلاستلاعربماالمتخلفينالبشرهـن/عرقالبحاروداء

عمليس،تفيفين5كتمووظهرا،ر،نرتصربدأقدؤ!ووالحشطونليخلاكازووبالاختصار،وضعنمار-اطغان،عامالفبعد

؟الانالمتوحشونهمفارن.الحزائرفي"الجرذانهـيد"لمك!ث--فالبادابنفان،اليوم51،.والنخبةالضوعبين

-الخامولاحشى،ناقصشيءمنل-ص؟البرررلة!بايني!-نأماف:ؤوراضعفهالظقز،دلنافيكشف،حقيقته

ؤ-ءا"فرنمب"الجزائر"قعتوا)-جاداتصفأراتفان:تامدأمؤه-مالالصحوأص،هووهناك.اقيآجةمناقلولااكثرلا

بعضثماانقازونر3ويذ.احىاءاعينالمى-ونبالاوروبحرقاعداء،اننظهرفقد،ضدناانسانيتهماكتسمواقدالاخرون

اصرامتحاهحززهمعنيعبرونكانولالترال-)فيالنفسءاماء"وهي:ال-قيبمقهيةط--!حهاتكشفاذنخبةأن،ابىثريالجنس

ى-ا-و،نيقتتاوالاشخاصلاء!ؤأن:نلوويقو.ألا!،ايزظرن،اواذ،اجنر-هاالغاليةقيمتاتففدوهكذابةعصابةانها

مشحخلفا.مخايكونانلإبدللجزائريمخلإن،جاحيعصبا!زراواذا.بالدمز)طخلمواحدةقيمةنجدلم،كثبعناليها

ؤل!،بالافرية"انإوسطىأيقيلأؤرفياحرونقررو:الكىبرةالكلمس،تهذهفتذكروأ،مثالالىبحاجةكنتم
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فلنحاذدبلد،اسمالماضيفيفرنساكانتلقد..جثةاقولانيواءاواالعلماءلهولاءالمفيدومن."العقليةقواهيستعمل

نفسي.مرلنهىاسمالعامهذاتصبحالابدفلا.ءفرنسافيسيماولا،أودوبافياليوم.تحقيقهم

كرهـح،يستطيعالعمفان.أ!م؟!فىأتراناان:جماالعقلبالكسلاعوامبضعةمبذ!صابونايضانحناننل

،مقيدوناليوماننا.احدثفلالتىالجراحيلأمان،أشيل،هؤلاء.غائبينكانفاذا،قلحهـلا.مواطنيهميغتالونالوطنيين

حسنومنبةالاسفلالددكش،بالخوفمرضى،!زلونالحربان.بدأءةالاذلكوليى..وحادلسهميىتهملحسفوا

فهى:..عمارلةالا!للادستقراطمةلالكفىهذاانالحظومع.القادمالربيعفي*اوالخريففي،متوقعةالمدنية
-""..-سببلكونالا:ممتازةعحالهفيتدو-.لمخاخنافان،ذلك

ملاذاالجزائرفيالتعويقيةرسالتهاتنجرانلاتستطيعيرتد،آلبلدابنسحقعن9لعجز.،العنفانبلاحرئذلك

المهامابمكنأحهيوانتعهقرفاننا.لدللعبرنتعامبي!اهااثعوسمعمااناناالمرعكةو،لاولكىأمخرجالهيلتمساعماقنافيويتجمع،لفنهعلى

.-،.ور...........-ا.الشعبتمزقتنتجالحزائريالشعبأوحدةان

انوهكداع!م!وجكغحبطالتصيص!ريولى!مالسشتهىس!معحموالسحرصعيالقبائلوصتر،السابقالمتروبولارضفقوق:الفرسمي

.اغشكراتفىتألنوااو.هف،ليقيمافريقياالادهابغاددلقد.للمعركةوتستعد

..دمنامنندفعيجعلوناانيريدونحقاغاضبينهناكلإن

هذه.تشجبونمنانكم:الديالكتيكلحظاتاخرهيتاكاكهفثم،البلدا!نهر،هماذاصابهمالذيالعادثمن

بانكمتصرحواانعلىبعدونلاتجروولكشكم،الحرب.كا.مهواناجرامالايقاونالذين،الاخرينجميع،الاخرون

ا!ممتمدوا،ازخافوفلا،ائريير،الرزالمحادبجنمعمتضامنون،بنزرت!عدصادعالنتالى.نزلالذيفمنذا-قريرةنقوسهم

تقطعواانءاىيساعدونكمففس!وارتزقةوارنالمحمر.ءاىالليبرايىلجنجميعت؟كفى:ليقولالتقتيلعفليلتوبعد

ألىوظهـوركم،العنانتطوناونربما،ذاكواذ.ةارحظو!ذههـ!-نوروفيترتفعالحمىان.الائعاليسادومتصلبيا

الجرائمبعضفحكمإبعثةالذيال-!دئدارعنفلذا،البداررقنهـونازهم!ونمذءورهنمكمولكن-.والغضب،كذلك

.اخرىقضية،يقالكما،تلكولكن.روعكمالمعادةا!ديهمةازكأ----رواولكي.اوودةلطقوسوبا،.بالاساطيرغضبهبم

سننضمالذيلزصناانمن!قي!نءاىواز،.الا.ت!نقخ!يةءايف،نصبوا،الحقيقةوساعة،النهائيالحسابتصبفية

.روردارداروإهـرب،الأز--انؤء!رب-:عونصنالىور!..ثمنبأيالظلامفييبقيناانمهمته"كبيراساحرا".

صر،البعبهيطالبالذيالعنففان،ثريؤلمماشيئا.ولكن

!اوتربرولجانيومافينفجر:نفسهحوليدود،الاخرالبعضويكظمه

،هناكمنيوماويمر،بوددوفياحر،ويوم"متز"في

اًثربسس!ةلي.نرجمة،!طوةة!طو،ردورناكوهكذانسط.هناكمنلمرفوسو

...3..0000.5..5...-هـ!م..هـ.!ر!رلا،د،كانولكن."-ةالاهل"حالةالىيؤدياتذيالددب
....لأ!-،احتلقدارضناتكونان،تمامابلدابناءنصبحلكى

:يحدثلنماوهذا.جوعانموتوانقدامىمستعمرون

حديثا:صدوالذيوووو،يتملكناالذيهوالمنهادالاستعمادفلن،كلا

زارنا"،"وهوذا،ومزهوامدللافارسا،يركبناانيلبثتن

اوعالميةالمرحياتسلل"فين5انلفاتونفصلاخرتقرأونوانتم،تعتتعونوسوف

بىهـابنالمرءيكونان،.ابىؤسلحظاتاسواًفي،الافضل.

يكونانحسنافليى.الذكرالانفالمعمرهذايكونانءلى

دمايمدماله.51،ألح!دونمنعاذاالاالانفحادد،الى.لاعصالهسيؤدىذلك
لمعنب.لارال-وملىساعا!عسريعدبلادامصطراسرطة.!مو

محبن..اضافيةساعاتدعملواانمن،الخامة.لحلحتهم
مهةص"،فايسانينالقوبصرامةوآلجيشىالامةلاتمعموحمايةادي!-

وهوهـ*قيوربلديضعانولا،الا."معنويات%لجيشيحطمخسنا/ان

كمباطايديبينشباز"فنالالوفمئاتالتقاليدجمهوري

ين.مغامرانقلاليجن

سارترلول!رةلقلمجايعتعرفونالذيناتم،يامواطنب.،حسناليس

...ببنتتنبسواالاحقاحسناليس،باسمناالمرتكبةالجرائم

مطرحيحثلوالمحاميادديسسهيلالدكورترحمةانفكمتحاكمواانخشية،ارواحكمتجاهبرلاحتى،شفة

..البدءتجهـاونفيكنتماًنكماء!دقاناديدانني.فتذينوفا

ذلكومع،تعرفونفحانتم،نالااما،شككتمذلكوبعد

.الانسانتحطالصمتءناعوامثمانيةان.دائماتصمتون

!لدةطعةبشدفياليومهيالمصصيةالعنفشمسفان:فائدةوبلا

..ليس،الضوءهذاوتحت؟كل"البلدتضيءوهي،الس!ماء

غفىانرالذ؟!فىومشادكأتنااشمئزازنالايكشف!كمل

وجهلمهوليمر،الجرسصاد!هلعطله!صحكهلعدلمه
مدونغلاففيثمذولشى،الخوفإوالغفبهاليقنعالمساحيقلايضع

-ححميحم.حر-سهىمحيم..عه!محى.-....!ي.-وصين.جثةبينهمماتكونحتىفرنسيانيلتقياناليوم
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