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!؟-د-؟؟2ش؟-.دشبر؟++!س-!ء--+!ب!+أ.اللعادة!-كبمامملما،الوسظءنشطرانبعدالانييسلمللماللخبزمن

-4+،!لافي!+ءا!نه!-ممدىخ!!عث!!تج!ه!!ح!!!ف-!!احدكانفف!:يجديولايتعيرلااللذيا!سجونروتينائه

!لمكل!3؟!ئجبر!?!قي.قوبمامبردعلىب*ويالرعيف

ءد؟فيء"؟،!؟ء+،؟ل!ببثمى3:(،س!ياسإسجبناس!نبمضاركة،المملفيوث!رعئأ

لأ-:رء؟؟ق!3+بر؟ص!!!تيربرهـعنفذلك،ب!ااصهـليتفء!و6لنخب!ب!نهميوجدللمكانواذا.لتهم
.--جتلأ-بر!حجمد--

*+تنتم."

يرخم!في"كأبر-ئم!برئر-كافيب!-ا.دسمالتجم!العئايةوعلى،الخاءةائظهافيهئاضفيقيمةعلى

-فيش!!شبر؟ز-،-.--+بم.اخ!نمارهم

ش!-ص".!ةإ--

:-!،؟.أ،كانال!يهوذاصربنكيرينالاخ!أن،اذكرزلثماكنتأذا

!!!+!ا+ح؟؟:-ةبركانللقد.ا!احةعلىشسلىكانتنافذةقضبانييرد،يومبعد!ما

كا-2؟يخخ،؟؟،يف-لالمهردكانوببما.راؤعةبمهارةههـمض4واتم.بالمهبةهيكانيكيا

-.---.-."++"فيمتينالىنحنكنا،الحريةعنيفصلناكاناللذياللحديد،فش!ئاشيئا

.المبردضجيجنغصلكيجوقةفينئشدسجينا

:الفرارفقطمنااثنانيح(ولانعلىالرأياتفققدوكان

تقريبا.امتارخمسةارتقاعهبجدارمغلقهالباحةكانتوانا.)1(محساس

مسإمونجحت.مصازة!زفيفلانياولاانا!ظياجربتوبينعلوااكثرثانبجدارصغيربعدعلىمضاعفاكانالجدارهذاولى

وأضور،رجل!4الضوتفقد.محظوظا"كنللمء!ماسىو!كأ،ا!احفت!انعلىاووظو!قد.لليلاالسجنصفراءبهيطوف!طريقالاءشين

عليفالصعبمنسيكونبانهار!عهواناوفهـمت.ال،:وطعئد!ا!رهمنحبلى!لميلقيوبان،الاولالجدارلاجتيازالسجناءمنهرم!لى

الجدادعلىوبالارتكازبالحبلاولا،اصصكت.النانيارجداراص؟زس.الثانيالجدارلتجتازالخارج

القيمة.برلعت،91؟أ+أ"اولالجبالورسلقييعقهطوع!،هـاقيبرك!تابدوناجن!زناوسد.العمومعلىسيئةهفاجاتفراركلفيان

نااستطعيم.آنقددوره؟نمحساسىلاشعارالحبلأرقصكبترأيت،الاولالجداراعلىالىوصلتوعمئمما.الاولىاللعقبةصموبات

انهادوكت،"انفا!تلاحقبسماعو!كن،بهيماكانالليمالانوجههارىفياثالياالجدارطولعلىمعلقال!لبان،تعبيرايمناقوىبسرور

فخذيو،ركت.الجدارعلىسافيهفرجاكنت.شريدتعبفيكانعمودا،بضيق،نفسهاللوقتفي3"شفتاولكن.عليهاتفقئاالذيالكان

يصلعئدمابهيست!سكانيستطيعح!نى.الحبلمععمودياير؟رلىالجدارمنالاخرالجانبعلىيمتد.تقريباونصفهترعرضهمكهـربا

اساعدهحتىيدهمنوامسكهانضىاناشطيعومحئدئذمس!توايالىنت!!قاناررستحيلمنبانهفكرناوتلمفذ.كمتهعلىاجثمكنتالذي

هـناؤ!صلتصفراءكبقعةيظهـروجههيت2وواخببرا،ائيالصعودعلىننتصبان،انن،يجبكان.الارضلىا!هوننساببايديناباللحبل

لمولكنه،كعبيمنل!خض!رآ4.مناولبعدءلىيدهورأيت.الظلاموان،فخذبكسراواللكهربائيالت!ياربه.!مةيالموتهجازف!بن،الجدارعلى

سماعوءصأ.الاولىاثطلا؟"نقطةالىؤسقط-،اليهاألوصولفييرفلجرو-نانفسنالبلملم،امت!ارخمسةعمقوعلىونصفمترعرضعلىنب

منذهـفىكالفهقدكانكمادركت،ألظلامفيألمتقطعةانفاسهصفير.المبلطةاللخفراءطرقيارضعلى

."اخرىكرةاعد"الزؤلمرةهشلفىلهوقلتفانحئبت،الجهـد

يسقط.ثمكعبىمنهترمنااللعلىيظهـراخريينمركينورأيتهجوان91انقلابلىابحهـداللترراعىلملااصلا/حاوزيرابلهبنسصااه-ا

منحنياكنت.انجدهانعليالمستحيلمنكانلالهيائسبائياحسكنت-مييرللو/بلإر-.بومهـديئالهـلحهمييد"انضم6591
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ازورانيتمفقماومحعيرا.لحظةايةفيالخاصةمصالحهاتس!تثيراناستطيعكأ!تماوكل.لوازنياًفقداندوناستطيعاللذيباللقدرعليه

افسهـورذكرياتمستعيدا،معهمءا"لميمةقهوة،اشربوانالاناللعائلةافرادقال،التالثةالمرةوفي.فحدبم!"س!نوىالىصعودهانتظاركان،عفله

العائل!ةؤ!نيماتاحدىوكانت.فراريبعدبريمهمؤضيتهاالتيالستة:!فرةقيالاسفلمنلي

الاخلاعى،تعرهـالا،فهي،اعجاببكلجديركائنوهي،حس!ليمبةتدعى.نجوتانت،احمد،امشى،اًمشى-

)1(.الشهداءروبابئاءالاحذيةماسحيباطفالناانيومتهـمموهي."ايضامرةحاول،لا":لهقلص

/علىالخاصةا&طمةفيالاحوانليحصلاللعاصمةالجزائرفيوهحاوهـكأيقومانهوادركت،اصابعيتحتيتوترالحبلىاحسست

كمسافريردبت،الباخرةم!صنمنخدميءشاركةوبرفضلمزيفةاورا!كلفي،افنعبكانكيفلاحظتلاني.نجاحهفيالشك؟ئت.رابعة

ىا!ذهبتومنها.مرد.يلجبانحومن!قا"وهرانمدبنة":الباصرةعلىىقادرة.ءاصروجلارادةولكن،4هدوءناكثريقصه"،مرة

بثهـ!مطلصغيرمسكنفيهخ*بثاشهوربضعةقضيمتحيثباريسجديدةوف-وة،فىجأةاللظلامءنيثبوهولمرآهاندهشت.المعجزات

الجزاؤرفيمئيامنااكثرباريسفيكنتبالتأكيد..مارلربمونكاديبرجمنعرؤاإلمحه+ببةيدهامس!لكت.فرحانجاحهملأني.بكعبيويس!نمسك

!ءفقط.لماهـ(الااخرجلاكأتللانضهاطاءتثا،لكنيو.ارواصمها،ايصرا:اءلمصعلىاماميجالساكانيحظةمناؤلوفيوسحبتهيدي

وهنطوية.هادئهح!باتيوكانت.اللضرورإ"الاصالاتاجلانالايبقلم.اخرإشيءعلىقاددغيرشطرإطالىمئثئبا،مسضتزؤا

طردففالو!طالم!كانالضيأبمصرالت!ةمف391ءاسئمةفي4ا!حربالط.اكائمةالمدإصةالىونعزلالاحرالجارب(منا!حبللرمي

هـذلك.الصعوبةلثصديدة!ءدوالثورةبدايةوكانت(قلأبيلق!لءئها.اطفاللعبةالاتعدلم

انذادإكبواصدقااؤاكنت.صعوبةاؤلقكنلم،القاهرةفي،ب!اقيظانيانجثلن!وارناانيعلمونوكانوا.ظارنابانفاص!قا؟ناكا!

ال!لطان:حرج!جدظروففينعيثدوكنا.مصرفيتمامامجهـولينالحديدإةاللخطوطلمراقبةستستخدمالبوليسبلآالقواتوانيكمشف

ايوبرةهوا!ولكانشى!ورارب!ةوخللأل،اللصبزفهـ؟الارزمثلم!رفبمبا!علس!خطرلامكانفينخعتبيءانخ!بالل!م!الىوجاء.والطر!

علمى،كأفكازتاًلجاهزةاللفولووبر-لأ.يوميانضئاولهاارتيالوحيمهـةفىالسإنيمنؤصيرةمسافةعلىب"كن!اضلدد،ؤيهعلي!ئاالبحث

لا!سنانقدمبان!ناتسمحكنللمووساؤلنا.صاغقرش،اذكرما،حبلىا"ناضلهذازوجةكانتالحظولسوء.حديقةتكنرضفهصقيربيت

بر*!-صالبدايهفيلناكانتيرببئالمصراً!ثوريبنو"ع.فبباا!طشيئابب:ما،ءئدطهختفياناتابابرفةا"أثراغماروفي،الوضعابوابعاى

للمرةكبتعندءاانهاذكرزلتطوما.اللفويفايربئامئعثى؟ها،أصاعبا!كذاوضالهقناوضعت،عئاالاتتحد3(لاوا!صحاؤلآا!ذاعةكلألت

علييزاما3ا!،العربيهبالجامعةالجزالرفيالوصهرو-لأاعرضالاواى.مميتبشكل

ول!كنبالتاكهدرائصلأللغةالفرنسيةان...باللفرنمسيةاًتءدثانمئه؟ودلاعبدناالولادةيرافقالذيالتقليديوالاصنفال،العملما

فضي!لآاية.الكارثةم!وللهكانالمكانهذامتلفياستكأدامهاانالبصفانالاصضفالالغىواذا،بالبيتيخت!فيانمجهـواـينهئاران

اخوتياماماتحدث،:تطببئما!المقدسالقعلىاجنراًءواي!كانت؟مابثي*فوراً*مبشمكون

كنتللقد.الاندهاشتأثيرب*تبتشنج،جيههـبمإرىوكنت،ا!رص!اسص"اننافيوفكر،الاحتفا!،اقامه4اضلااخت(ر،حسابطكلوبعد

ول*ن.!اوقت!ىاصوتناورابلأوسيالةهىاللعوبية:كامشاعرهماتفهماللذين،الاطفال"مجئايقصيولكي.-ديقتهاوصىفي،القصبمنبكوخ

ايمثهعب،جماهيرمنجزائرياك!ت؟الإمرفياحرىحيلةلياكانتهلالممرافقة،اعطانا،فقد،أزوايااكلفيوصولهملاشباعالاكلبعديبطلقون

ال:.بة.اجداده!لفةفئسيت،وقرونورونءنذالببلثيغاصتارءك!ا!:-ج3لها3لهالكلابجنسفيارلمانني.ضراوةكلابهاحرهوءهبا

كانت!ور.ارهريبنوينبيئأاخرىاص!لافاتهـظكوكانتقيوالاطفا"ننهديدمئكا"ل.لوممنبدلاكان.مئهواشرسوانبج

نمنحو،روطنيةفرويمثلائلامنمركبةكبرىصركهوت!ويليخلقفكر!مورسكاناله!.!ورنايتسامجل"كطبليقبلىالكيا!وللاوالفرب

كانتالمغربوحدةان.واقعيةليتبدلمالفكرةهذه.يقيااورشمالانظراتلحينحبنهـصعلمي!املقها،عليهفيهفرضئاالذيالوكتكاهل

قد.كانتلوءهانتصرهـ،اننستطيعوكيف.التحقيقءن!مونمااًبعد...6نيةعد

علىتعلوللقيادةالهـقيقهاشاكلىا،البدايرلاكلن،تطرحو"ذا؟تمتمنالئساءبينيدوركانماكلئسمع،وثيوواواًشعلىن4لابدكئا

،الاستقلالسببلفيالنضالطكان-ضما3!م"دا91،+هأأهـولالاوطان،كوصاهـفماج!اقري!بايجولونالاطفالوكان،المجاورالملإغفيحدي!

ورفضئا،؟جدالبلاوطنمياؤضالا،الثلاهلةالمغرببلأدانمنكلفىوعيئ!(5،!معوربفاحءلقيرتهيرفع،اؤتربواكلما،كانالكلبوللكن

اولفىاثطزواوقد.رفضنااسباب،يينالمصرالرصدثاءشمارحبن.لرهـ-ىان!هان!ثسطلةفيكاناقد.مق!شعررقبت"وفمركلتهبان

اور؟ة.كذلكونزاهقه،موقفشاوضوحعلىافواب!دفيماوللكنالامر.غضبه.!ورةفي(علي!!فسه

!،اًكها،4و!ى..!،هميه!مء!مض!قيقءيركأااتااذ!مويا،م!ولاف-اء!زكاماء*همطقدكانه!ممهاسانتعقيداالامورزادومما

.الثورةنعلغءبدماءمكئةمساعدةبكلىووعدوناء!وا؟ف،(مغيوواايذدن.اصرىالىلءظةمنن!اخذهالرءـيبالسعالانوباتوكانت.الفرار

!الجمرءناحرعلىنئتظركنالقداذ)كءناكعرزطلبنكنولمروت!إبذله!انال"كطا!ج،!!رزالقرءزلونالىيس!حبلاراه3بتو

كانل!د.اللجمود"-ت:قعاتافىالث؟بئالىغارواكانمهطلبىوركقووورا"اوسادةا"ثفقط!!قولىانيلايس!ضطعولم،العن!فالسعأل

ثوولةتونصى(فمالوضعمةكانت:تطا!لاف-لأمنا!السائدايو!.!لمحماالولبانالحظص"نومن.بالص!الطفانفجربالوور"دةراسه!ت

بة......ءازرذا--وعندها.بدورهانفجراًلمفاجىءالضعلرفطهذااغاظه-الذي

ج:احىهامد"ن!بلاظلىا!اوجمسارلجوطئرفىفهدكبصربوبهذل!كاناشائضيتطصا.الاذانتصمباصواتا،طفالو.شاد"نيرصرصنجمجالمط-

أ!دةوناالمئاضإون-ا!حزب!ىالمتصلبيلاجاهكالطشهورصلالم-!،وءاد،ا!كلبعفاا!عداو.المدءوونوذءـ-،،الات!لىاتهى

صإ-لأعلى،يةسبصورةثظبه،!اعادواا)!ين،الخاصةالمنظمةوى.!الربوكان.دفنهاثاروء)اذار(مارممط!رءالطهادزا.حول:(منشر؟ء

ال*هر،.الىالرخوالالجاهلببفعوسعهفي!اكلإببذل-وبىبالخارجانس"مفضنئ!وكأا."كأنكلىفىو"طوراًارهارا،باورلىة،ووبإكد

لمرلت"رلخظهور"ـ!اداًرواالهـولطالمصاببينلان.مساعيهكلىولشملتج!دانبرعدبالاص"لىتم!مصرناا)؟ىهىاًلالوا!كائمتط،برهاوؤختمشيماءالمي

...اللباهـتالرماًديوعالمهاليهالشم-!لاالتيتهوبساخأ-اللعمب،ءالسجن

.؟لاتاباتالاول!وناب!ودوصيث،الهأه"هةايجزاؤوأىال!!وناثممرةمناحر؟المخلناغبروا

فمىيربونالرربفلهي!استشهدواًالهدينال،اه!داينابند-اائرالل!فىوىير"وناناحبكم.وطنجهلاء1؟للأعئدالسربم!اصعيفا.اًص!ب!ت

منااخذوأكصغهاراالاحدايةوء،سث!و.لةللدوانهابرشدءو،مكهوأتسهساصؤصتص،اوصئبواكبيو،كلهمكانواثمد.نوعبت،،م!كيرةمحائلات

-ميرلرولير-6391-قلبرايرف!الشدواًرعغيرمن،العمل-العائلةواصات،ا&صلامعادولما.يت!ئ!اضلون،ال!ات
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انظمالخأرجفيإلأصلىقائيمعكنت،تنموا)ثورةكان!وبينماوقرروإ،ل!ويسراثيانخأصهالمنظمنماقادةأجم!ع،ء91خريفثي

!رةوبنلأدقء034+هـأأدا945أ5أأ9هـدابرافسهيلآض!الصملياتادعميو"-،نحددلم!.العملفيا)شروع،علمهوبدوناللحزباطارخارج

م!لممف!كانت.عصاباتحربطويلا.ئدعمان!تستطيعكأنل!نوؤه:ر?دد.7"،ر)خالداخلىدؤ!ء،ءنربطانلريدلاكنالا.ئا،اللعملياتلشن

للجزالر.وادخالهاالعربيةالاقطارمنجديمةاكثراسلحةعلىاللحصول.نوؤصرءرةاحتاروا،الداخليأنوضعضوءءلى،الذ/نوهم

دان،عظيمةبمساورة،البدايةمنذ،امدفناؤدمصركانت!اذا:ال!ملاحمنجدابةلميلالمملحةالجزا!ريةالثورةد!أتالواقعفي

الاؤش-ارل3وادر.ناسامحدقد،افلأبدرجاتبيةالعلىألافطالىكلوصا-مفداهول93؟+15ءداالايطالليةالبنادقمنفقطقطة0(.او3.ع

نا.ر!وروديةاورر!كأواأ،ددنمتنلتقدءيةالاقلدأثفيبماالعربيةاىأادخاللهافي!"هـ،باأت"2ا)ء،صةائطمةاوجدتولقد.لبيامن

المؤبي.المماحلاي!!ىالمعلاحلنقليشهااعارتناالجذابةدينااًلملكة!سكرا.الىغد!مسمنوغدامسالىطرابرلمىءن:ملتويةبطرقالجزالر

برها،اخةبغيرءا،قولءلىفيراتاذا،الاعارةهذهكازت،البدايةوفيآ:ااصباأإبئ/لجزازرهذهـالارضعاىعاممناكأكالسلاحهذانامولقد

فامواءملياتالراحتجروهواليحتءمالالاسبانأودفعندماولكنةإء-"حأامادافيالادضمن!صخرجكان.ادزهاا!شض،4بعوبر،لريد

الجم!.يخفاأتكملناودباتا!لملكةلللاترا!طاضطررنا،بها.جدايدءكانفيويدغنقا!خسفيجدصدمنيالفثمويدهنلينظف

بلنالاصمنوطلإت،خ(!رطيبةعنامملافيونترعت.عناغفتووورا.خبانةاية؟فيعوللمفطمخ،دث،منايي!ث!فولم

كان!واهاومحاىمنها"وبانهلل"مء؟كدة،أسفي!نظوالحمو)ةلتحريراللاداللهمن1/وور/"خلنلى3فيادملاح!ذاوزعالاوانآنو!ندما

.،ءل!رسمرفأمنكلم..2.ورمافةعلىب!ونهايتجولي!هاكماالا،ء،!الح!ءنمنهنجعلانلريردكنالذيل،ألاورأسفيوبالاخص

وور.عجيبةسفينةوكان.الملكةأل!م،نفسيدعىا!!يختكانلان.وهـوانعماهـةالىدهـسل!مسلاحؤطعكأديانبيد.ل!"ورة

بالساصل،صغيرخليجفي،الرمالمنبركثهباالليل!لمبفياصطدم"أمكانفياوعداوضرب.به!ز!دونابانوعدولأا،غاربةاع!د!اءنا

البحروكان.بارداالمساءكان،91ع5ؤبرايرفيذللككان.المغربيواتطروا.ببفال،!اضادجا-فر،المع!ينينالمظنوالىووتكها2والرشفمن

وطوال،رجالناوتعرى،الشاطىءالىالسفينةمنحبلمدوقد،طامياعشيةصنينفي!ه!!املىظوعادت.يحضرللماحداولكنطويلةأياما

ىالش"دينا"اليختمنالثقيلةالسلاحصناديقينقلونظلوا،الليلتعدوللم.اللبسالسرالمحليلىصؤوللعلىاسنولىو.نو!صبرغرة

كانوا.المثلجةالامواجفيالصلورالىعار!مين،اللي!ابسةالارضروشىكانلانه،يرةالرخهبخيبالداخلرؤساءا!يحبرالوس،ل!لديه

يوما،عشرخمسةقبل،الحدوداحت،زوأوولصأن!ض""نمناضا-ق!رةيومالهجومفينترع"وور!.ءلل!انبمظهر/عي!نهـمفييظهران

كانوا.الساحلبمالريفسكانعن!مشترزينالارضءلىينامونوظلوأ.الل!جومذلكفيحيالهوتركلديهكانتاك!ا!ا!هةبالوسانلنوممبر

بيد،،الرقنةعلىبقوازن،مثنآالصندوقوكان،اللبرد"نيرنجفونويعيدةالاهـميةعظيمةاحداهما،نتيجتننوفمرغرةعلىنع،ق-فىا

مرةكلفييقطعمنهمواحدكلوكان.بالحنلممسكةألاخرىواليدا!ليةنتمنتهعملحولءلمتفبرمخهياالجزالراالشحبجعلهي:المدى

تركواواذا.ف!رهئاكيكئللم.عنيفبحرجم!هيجانفيقر.02هـول!ف:الخصممنمتودعللحطتعوركلنتالنئانية4وا!يج.نشيطة

المنبعثالتقطعا)لقليلاللضوءالا،للاهـتاء،لهـميبقىفلن،البمضى،نكنللم.عظيمربحعلىمنهالمناوحص،نماملكناكماارتكبها

كهـربائي.دتديلمناللحكومةتتأخرللن"قاصمةضربة"حالةفيانهنجهـل،الواقع

ب!ضسلامةاخرونوذ!ةد،!برروحا!اضلمينبعضاص.مسووليهاوسجناللديمقراطيةاللحرياتافصارحرثةحلعنالفرنسية

طلعانماوللكن،الرنة)بذاتبعدفيمابعضهماصبوقد،اهـائهم"دساسينساسة)ءمنخلصناوهكذا.فعلت4ما،ارتياحنابكل،وذللك

فيدفنتقدوالاسلحة،ثحناتهدرغتقدالليختكانخىالفجريضايةور،الحقيعقةفياوكانو،ت!ركاءطل!سب!مىتاه"أأم،عأة4

اللفنم!طعانالريفيونالملاحونأمرا!أئيالليوم!احوفي،الارض،ه!ير.الجمفكارلفيبي!عونهاكانوااوتيباللبلبلةعملنا،رهـ!بنحوطى

قينترععندماساءتالاموروللكن.الا"لارلمءوالشاطىءرمالعلىاست!اادجم!الو!الثريرجبهةاعصب!رتالضهعمبفضلومكذا

فاكثف،الوضوعفيتدخلالاسبانيادولليسلان.اليختتحريكارلمجزا!.الوحيدةالباسيةالقوة!م!نوهترغرةفيالخ،صةا(نظمة

موزيرطرازمنبندال!يةك!حرقيالسعفينةمقدمةامامالقعرفيغواعونا!وةمدىالاخيوهذاادوكبليونار)1(سوستياسصبدلوعندما

ولكن!-م.اوقةواارر"!نةعمالقانقلتانسبقوكمامهـ؟لى!ولعلىىوادةى،الم!ؤويىنبعضضنؤوداداؤرج.اسلاو!ارتكبهااخني

الطرفط-ه!نا):!ثواور"تمر.المحارةتنطويكماالسرعلىانطووا.ط.ه.لول.!"ا!زاةربم!للمبيانيمقراطيأ!االاتحاد))صزبا

،..وفكرة.دؤسائههـعاتصالاتواجرى،عباسفرحاتيقودءاللذي

.6!الصفالحةع!التتمه-!ةدلمحة!وه!ءركة،!أتنرفيربرطويق،!جعأنكانتوروستيل

-كانلهد..."انتخابيق!نونيةبطرفىولكن،الاهدافنفسمثلناتحبذ

المضدلة"اأقوءية"قادةلاناولا.لسبنفئلولكنهذكياالمشروع

العربادياءاًلى.،دالاهلحن،ازف!م"غطيةاجدمن،يشخلمفواام،بلإمو!هازييمنالانت

ا)سيا!-ةالاعيبومبانبرصراًمةمومامهاعنجتنامننمتخلفو!م،بنا

ادبلءمؤلفاتبنشر"!فالمكشودار"زرحباءلانلانوئافي،.تخ!ء:أانامكنالت!الءدودفيالاءهـ،1نمنامحلن

اوتتوهـى،متقنا،سريعانشرا،قطىركلمن،ا!رب02،م!ههـالخامى!خلعذكرىيوم،الف!نط-:كيال!مالفيا!ثورة

ازخشءمنتتلفسداليهابهايعهدالتىالكتبزه-زيعالجزاءريادعامللرأيبرهن،نوفممبرغرةاندلاغءنعامرعد،ع!ا5ابط

الاجنبيةات!بترجهاتبنشرتر-بكما،العالم2نجتافهابل،ث4ال!تءنتكونماابرمدطنيالوالت!ريرص!ةبان

وا،الاجتماعاو،القصةفيأكانتسواء،القيمة"المع!دللونالقو!ون"الخلصوفورا.عما،1وتكثف.\وسيعفي

كلوفي،التاريخاو،ادرالسةااو،الفلسفهاو،النقد.)2(ادغوبةا!،ئجكل،سولص!يلعلىالاعزاء

وخبر.فن.لهلجزائراللعامالفدرنحيالحهلكم)1(

مهنتخب"61"ال!ببهيانالمسححمىاللبحيانلى1مخابلةبنيهشير)2(

،بيروت،المبت!وف!دار،باسمالمخطوطاتترسلواعالنواجلولبنكا!نلو،قصرفي،-أوت!اب.2بعدجسمهغال!ذيجنرائر

.581.ب.صسهنهاسيةقاعدةكلسيولحاقليلصروعفقدوهبهذما.الاد،ماجرفض

0ميرلووبير-.يةجزائر

ه



الساحلاللىبااسلاحالمحملةالسفنارسالواصلتاننيكابيد
يكليباهـكص!لصمنهاوللعملمات،،ع!محنلفة!نذيل!فبصهسمىالهكةالحظوهولل!أ-مرهالصف!الم!ئ!تنموفعوتالتمة- 3ما،طعتهاشةاءك1،طأ!،30لوسلا.

الثاطهذااناقدركنتلقد.اللفرنسهيةالبحرية،معرو!

بهربر

.واخطارتمفاجآ

بلالفرن--"قىالمخابراتمنتأتكه!للمالمتاعبانالعجيبانغيرالملكةطرفمنأحازماالتدخلكاناذاو.كبيراكتراثب!عيرالاسهباني

جذرهسنوجدونا،اء؟قدفيما،لان!م.الاميركيةالمخمابراترجالمنور-نالاقلءلىمكنومف!قد،الاقئاعكلالبولليسرجاليقنعلمدينا

العناصربعضعلىبالاعتماد،ا*بيافيواانشطللذلك.اللازممناكثر.اللقضيةلحفظعههايبخبونكانواذريعة

لذهلمنالدإمقراطيالاتح!ادحزبوفي)1(العلماءجعنةفيالمعتدلةتكاؤ-،بكثيراهميةاكثرع.لميتانتمتدينااليختعمليةبرعد

ث-قينا.بازاءتعملمساماميركيقيادةتحتشبكة،الجزائربممابسهادقيتعاقالاهـريعدولم.مصريةحربية!"في:ةنفذتهاقداخراهما

لمصلههعلالسسمههاحاد!لمححةانر)؟يرإلهجزالمسملهـمس!االيلماءبر!عهـية(1)اهاوناوء!اؤع،والرشاشات،الرشاشةبايمبنادقوللكن-مو!كوتوب-

كل!ضوعياس"ضساليذيراادسلىنالهحهصيدأعسدالش!مهيخالالظهيمالع!رالريالحرببة:الدخيرةمنكبرىوكمية،الدفاع!كأالب!وقدائف،وارياروكا

.....ء!سية،جديدةمعظمهافيكانت،،وازجايزيا"انيصئعمناسلحة

ء.بدرالاءبهد،الجزاؤفيالهعربيةأقوميهةازعهمدافىرمنوتدارأيهخدي!

الممصر.روحعللىوأنفهتللحهاا،الوأيفيوفهـذاذةارللاستلاكمااءعدأ،درالقل.ومق!ة

،وا!(--*وخالثهفوتلمطبفةالىبةءحااإجم!!ةافله!اءمنالاولهـراقىناللىفقدمانالجزاذريةاكورةاستطلعتالتسايمهذاوب!ضل

يروحكا،نه!واللدن!ط،الغازيةالاسهـنمعملريمةلطبقةبهل،ومهصلحةفكراالمرتبطةاكصح!دةانوالجلا،وهراىج،ةفي55!اا!لضوبر2!م،العمل

/واب-الا-لموممىجدعلة،حصهاريةالاصالاديو!وصيةل!،ومإلخابراصنالعدو.ت!قاريرفي"ماماهادئة"بانهاتوصفالتاديحهداحتىبقيت

م5؟ء؟ه،حرلأالزههدؤ،1!ونر،ارى!-م!صمال!رالر*أ"هـورةلم29")روؤ-اكانالذيالرمنومضى.برلموره،إسىالوثسجبالاثارتقلبلوبعد

نناممىهـ:!باا24واللصردهواكا!حطص،عبيالسما!ومممالى:ويثماإرءحهودةاللضرررجبهةالا!وغدت.الاوداًسبعرلا)ثورةؤ!رياءلاللخصمؤيه

راء-بمخاوفؤىدلهـوحعبامق-احهـيةالروحوأءساق،ال"انلم!لا!ص!.الثافىةاللجزائراتإءكلفياولركتخوضالوطني

ةا(رو،دبأ*،لميةاالا-وراةعحرللاف!-،1!رلنلدهـرا؟ساورء!،..خرانه!حملمتف-دال!ربيةاللجماهيركانتالافريقيالشمالطولوفي

.والا-نملاللللا"سص:ء!لاث-وارامعبالاتصالنظمتقدكانتوهرانجهةلورةلان،السلاح

و-روونور/و11!الدعهدذلكاوضلعطنطقن!نياغرلمبا،اذن،يكنلرواددهـاواا!بل.الريففيالمملياتيث"نونكانواالذينالمغاربة

حاواءا.:وء:"اص+وادحهللالبار!"!ه:4!!اللىللهاماأكلاهدةلىع!باداً!يا!حطل!رةكانتاذا.والاطص)1(تعزهاتصاهفيبكتائب

،*الاسك!ماراحملطاتالمحمولهمالذلىن،الم!كاجدائمةا!وكها.نجذهجماا!،منون!مناكأوبر2يومالمثيرالانطلاقؤانىسول!ظبلمناورةاحبطتقد

ألاووا"!أت9هذفىذريعساليوكاؤت.اجممعاصهل!اتفىبرالمنلص!نيهلهيضونهح!ا!47+،3جراندفالمناورةاديطقدبرفوالروهرانلجهةاللعام

منلهـدؤلأصاافيىابهصلم!كااللهـم":هـلعاليه!ورةالأللاقوالليمضلماا-ياؤررةاا.ا،ستللامالى،ش؟ءكلخسراىمنفئ-ة،ا!خص!واضطر.بالمغرب

-لممرةاك-!عس""و"يهحنالايهاهلكلنالاخرةوفق-ارايىا!لفجم!الاتقلالالمغربومنحعرشهاللىالخاهسمحمدلإعادةظسرع

اؤوو!فيء(و،الميص،!دةبسجااعحمه،؟ء/:ههااوقا!هاكلمماتوهي..."الارخس،!ح+!4+9!!34ءأ+أالكافلنطا!

الا.الحح،زمالى!سمماردعمفلس!اوانجهدهانصعهالهاكثرف!يهلاخكذلهحهـا-مةلحلىعو+بئقأثيراايضاتوؤسواستقلالالمغرباسشقلالولدالقد

ء!(ردي!تلمعليهالعصيحإكألنيةالهدا!ر؟مايةل!مأللبا!!!ويااللهـسببانا!جزائراحرمانالمسقحيلمنباتادصيالسيةلناحيةاؤ!ن.ابزالر

الهـد،رنرجثالكانامهنمحالي:وأاوطضيةلعقهدمثبةااءا!الهنتاكهلمابقدرلههاقرلىامن-المثربفيالئاراطللىفىايقافولكن.جارتاهالحب4حه*للتمما

افا-أ،ال-حيطان!ولصنار-جسب!الفص،ةىالفاخاكالاهـاأتاعلمىم!دمهصينالانمنالفردسيث!الجبان:خطيرامشكلاعله:اطرح-اخرىجهه

بىا.،لمت).وا!لمج!ني!نا"راليجزفيمهضاملط"ممدرلسةاول،391سلنةباد،كلىابنترتكزاس!راتيجيضظكانتوؤد.عملهعلي!ئاليوكزاليدينمطلقفصاعدا

إ:ونيطماال!زائرؤ!ب"الوفىححة"الىورجوازيةقيادةبهعص!كهانوبينهممابضونسالسسلام-لوءخدما0المغربانحاءكلفيةواهتشتي!،على

ار-ن3)لأن،رواالجزالمارلكلايفمرنسيةلجنسثمم!ة11اءباءطإاي،بللادماجةا!عحه!جماتفقاومالذيرن،الانمن،وحدنااصبصا،والمغر!ط

ف-هـدزالوما:ونظممانكرا"ار--هاب"صجلهفنعلء،ملحردبادا+طذلكفي،الجزالريينالمسؤولينبعضانننفيانن!تطيعلااننا

:ا-كلنكلعاىايىدماللىع!باصاتإفارح!اكالىبهرداللذي،الاستقلال،-تقاكارمنانتفلنالقد.بالرارةشكلروا،اللعهد

باب11!روووبةوا!-ك!صسطمالجهـزا!ر-شحعباللغضبنباؤكرتلمو!ي.لاكلهيتماهبونالحدودعلىنواكاواخواننا

كذبفقد(ماتأقبهثالاولماعطهء،نص،دقهـالهـنالجديدالوضءمننحصلانينبغيكانبالعكسبل.يجدييكنلم

الطلبم!نأ!ارتراملههدهادكل،اجهلراماوالخامسمحمدلمقابلةوذهبت.للجبهةالمزايامنزر"تطيعمااقصىعلى

سي-(زبس!يلاىاا!!صقي،"برادولء،خ!وال!وفمالهروو،نومهـةها،ائزاهةامنتهىفيذبمبابسيطارجلاووجدته.مدريدفي

ء!دءحدىقادتااللأني،المن!لمقةالزراء-كأوال!ورجوازةالاقطهليةدبقا؟اءالسميبصضاغابرإقد.عليئاالمغربيالئاراطلايايقا!بعواقبكثيرا

الاصلاحدءاةضدا!خثفاجصراحملات،65!ا-62!ا،الض!ةاللسلطةهـفا:-فنافيالضمهوتأنيبمنبنوعل!يهفعرتانيقلتاذا

المرأةوتحرر،واللدراسةا"الهـعملنمتطاللرجلالرأةواضشلاط،اللزراسع!يأخذهشيءلهيكن!م،يخص"ؤببما،لانهكثيرايشرفهالاحم!اله!

ح،زمةسي!اسةوانيتههاج،الئفرونورقواًلزوجالابطض-انمناللجزاءلرية،.الخإمسمحمدوعدنائقر.هامةلينتأئجهحادثتناوانهت.نفسه

موزابز!رفووا!صكمبلفلىكعهاذرة11وزراخلااتدهاالا/منالههالامبريهاضد،اهـطاز!ر!ر.لدهرىبمساء!ة،المبالثرةا!عسكريةالمسماعدةغيلأفي

كسلة،ا-!1االورةمنوقفالعلماءجهم!يةأتو"!روف،.رومهاجوولسلن4!ءفكلفيا،!رررلأا*رودا"*ونبانمررحانيهدا،ارو!إؤفيما

وىطن.ا%ارى!رةواز،"،زبصرة!ديااقة،صيةاابىدافلى،بللاش!الا*سماحة،وخروجادخولا،اللعبوروممكنة،ءمدي!ةص!ودالئاباوئسبة

لي،،ز!ء!مميان!ىأالمالهنهمو/اتبهنههنالئوارييصفوناءسض،ئههامنكثلير.لوالرحا

ا!إحبحي!المصر"ب!بمتلمناضليههلمنقملثيلبلستلثناء،الا-هنسلهلهاتلأ

المخرجم--.السثورةمنشرءيفهـةمواقفوقفواالذين،موحلوورضد--المهـرجماويةالجزاالحهـدودطنىقهاسفيورشالمغرببهاققعمنطقة-)1(
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اذكرهم،واناضاحكونه"فمتمالرزصف3كأتوقد.بن!ازبم!جامعة،وضوحبكل،الأخرىهي،الاميركهةاركزقياللا.ء،براتكان

هسبمالفرنسهبئدات!النتههامنعنديماكلنبا،اعارق!م!لم:تا،بينمحلمفه،مكانتالتدبما)فرنسا.صدالجزا؟رإيكاقومبييناف+لميح:هدؤان

يريدوألموللكن!م-ثقيلجدللفبحفيفمتاع-الابتدائيةالشهادة،.مساءهـ*هاثمارءقيلألالاصءهاةمن!اتقطفودللك(الاطاش!ه!ا-لمفاف!

اكسرمنشعببفضل-تنرفب(دكتوراوا!ب!ت.الييصفواانالجزائري!بنحىور،بعلىالمحاؤفاا*نرالربم!المعصكردءماخرىج!ةومن

وحبا.لطفاامالعاثمصوب.بالاشتراكيةاننهمين

قليلامواعيديليتتركعندما،91ع6سنة،طرابلسفيكأتالاميركيمةالتئهجمةكانتواذا.نجحؤدالهدفينمنداكولاهذالا7

!-هـهوفي.برلما!ينةاللكبرىانحديقةافيللنز!ةأد!ب،الوقتمنلجح!توقد-طبعاكاؤجمةغ!ربكميات-السللأح،الواقعفبم،أششري

نبلمصطفىقمليلةبايام؟ء91نوؤمبراقني،موعدااعطهتإقةالء!لهشتلاناس4تسلمكانتؤ،نها-للجؤاقر4اادخافي"رلم-ناومرة

كانولما.الاوراسرانتورةالنيرالقائدبعدفيمااصبحاللذيالعيدبو.الارداهـىيدفينونهتسلمهفور3لمانواماوا،اللقتالفيرءقىايئلهم

ويىمي،ايتوزرميالجصوبعلىيمران4لحلإكانؤقدهويئاوراقبلا.وبريلبشهكلتفايقظباالمعكسكازت،لنأ:ةبا)ض!،اثبكة!ذهانالا

ورجلاه"تنزفاوءلملثم.ايامطوال،ألعطنتيمنميتا،ا)!خراءفيومثهلمين،ومتعهنبنوثر؟نارينصلمخببناكانوالنت:كةهذه!لاصرانذللك

زمنوبصدبذلكوعامت.الليمبيةالسهلمطات،4ا?فلتيؤورا.داميمء،ن-كوبذا،مسرقةحياة،ذللكالىلاضاؤةبا،شمونويعب،بالدولاد

لاءط!ا.للضبطايامعشرة"ماوقضينا.ساخهاطلاقفينج!ت!يىلووفىتمكئتوب!ا!،م،بسعةرص!!ممنةالفرنمبالم!ابرات"م!ت

غيرلللاكلنصالوانايكنللمانهحدالىفقيربنج!الاثنبننحن،نا.ويى:يىبرومانف:كا"نامنشب!ينا؟تءاف!منالمخابرات

ااخبزمنقل!بلائن!اممنءندنا"لموكل.اللكببرةطراباسىقةحد.ضدهماللعملفيادخلان!قررت.يحرؤونناكانواإ!وأةا،ءهؤ

اؤضل.عاللمبميلادبالايمانعاكلريرنكازاقلب!بنالكنو.وا)ور:بوخ-للال.اللشبكةيقوركانالذيلممالمسهبالاميركيدومافيارقيتوقد

4اوؤةارةأ!ذهول*ن،591عاوائلفيلمقابلتيبولعيدبنعادوابر.ا!عملعنتتوؤفنماداور:*""قيصمية!!دته،كأ!ف"ءمهد

ور،!.واحدا!لللككلصالمعركةوخلال.ا!ةونس"يونالدركرجالؤ-ىبرأمره؟تمرونكانوااللذيرنالرجالحب!بستامزعلاانيلهادر!ن

عليهحكمتالهىاأفرفبيةلما-ملأطاتوسموه30وهادروللكضوم!.وفر.للطهـوراءنبالكفالمريحبومحدهألاسراص"ماطقىولم.المرورب

مننوفبم4يوماللفرادفي،معجنرةبأبم!ادربممال!ست،ونجح.بالاعداممناردامطنغسياناكنت،الا"يركيةالمثبكةاطاردكنتبب!نما

ثالوودضمةتمض!تكلوللم.الاوراد!فبمرثواره+والتق،امامانفسا!رةالقيفيلىالاوللمرة)كماظ"رتالهنيا،اللفرزسي!ة،المخابراتمهماللح

ايىيحملونا!فلاحونجاءهحتى،ؤرؤ"م!تنظءادةبام!ضماصلمال،،3،ن،.زليةوني!ةءكالمةبص!دالصغيربي8ملأفيكنت.56!كةاوائلفي

خ!أ""اسقإث4ؤلم!افرزس!يةااللطاؤراتااحدىكانتارسالبر"فيةرأسيماورؤعت.طردوإيهـهالنهطويشعلبمدخلعئدما

لباللاستب-كبامحضواالارلىالجهازوكان.عسكريمركزمنبع!دا؟هذاما-

تغديناحبث.الحديقةفيصزينااتزهك!تا.يولمبدبنفمزقاكمجر.سميراميسءنتاهـصيالمكءملهبرايسمكطردانه-

وصوه،الروحية4وقوأبولل!بربرنصفاءاتذكركفت.عامبنقبلبرز!رهـنجداؤلمبلبهي!رؤ،ننوو?*،رااسه،،!ما،اور"هكه!نكا

اكب!يراالمجاهد3رىذاسهضمهبوانمامطلقاارز"كن21ويم،المحنةاماآ.ار!ا!رةفياان(س

،الالحفةن!!في،"وعدعلىمكل!ه!كانا(وتان،اكأهىالذي؟هئاالسائقهل-

رطرابل!..البقشيشين؟ظربالاسهلانه.وها-

.دافيدجانونعىافيها.وجهلهاوكاناسماللحيراءلليدكاناؤء-ل.للمرسهلللمكصدهانلهوؤل،الطردوسلمم4اياهالحطه-

تونمي،فيص!ؤرنسياكولوناكانالذي،الرجل!راجعللماذا.ب!هس!ة

نا.قةلمبم!مةقنلولماذا؟الوررف"يةالحمراءالليدخدمةفي4نفسهات،ك!ءكييكهـافالم.وا-كامدقةرءلز!ء4كانتالقنب!اةولكن

سواء.لناذلكيقولوااناًليومو*دهـمدس"تطيعوناتعمإوهاللذينااشرطةرجالوصلوعندما.مرعببدويانفجرتص"تمترمئةيقطع

ؤأفد،اللةرفعببةالاسضخ!لمراتامنؤر!اتكنلل!اماءالحم!ايىدكانتؤ-كيبشرفةمعلهاللع!هبرةالخالفي51"ن!وقاوجدوااوحادثمكاناىا

اللقامفيون!حصا.كبرانحها!تحدزوناللعهدذلنفيا!نا!!جعلتيململاللحرببريئةضحصة-البائسالسانقاما.اللسادسالطابق

ني!ا.باولمعاضلبيناضداحاولاتادبعض.الحطامبعضعلىالاصمهمنومهروافام-شي!ئاءنها

ذلكءسنثلفللفد.كلف؟ا!،لاداؤبجانكان-لملكلعلى!؟و،كانالذيءصماس!يقيص،يقالال*ادثمة!رزهوبعد

لافهش!ورس!ةخلالكلبير!بصنايةاء"جالبممحاولقىنظموؤد.البحت:الامنعن

!ا.وهوم!رسانيوطنكانفقد،الإببي!ةالحكومةمعلعلاقاتينظراءنمن!ضاؤلانك.نفسكعلىجهبىاتح،فظانكلياعل:كي!ب-

ولكنها،4حقيقيثركانتوارر.اءدة،موجودةكانتالعلاؤاتهذه.4افىلم.سلاحؤطعقىهتىعندكليس.كثيرازولسك

ا!وذ-تصتأتزا"اكانتليبيا،ن،مطلقةسريةفيلناتعطىكانتكتف!كطور!عت.مس!د!ءاجيب!فيادخلالكالمماتهدهوبرمد

هـ-!اعملاناذنعليكان..انجلإنرياكانا)شرطةاورفسى.الابرببم،لي:بالىمصرركتو.باهـللاحاكأةظتو!كن!ه!إ!قفلةضدمسدس

ذلكفيبما،ا)ءم-2ازظارءث"توارياامروان.اا"اءةالسريةنئروططراب!-ر..فيفيءظرنياخرفخاانفياشكانبدون

ا!ررة.الامنومهءالءا:ولي-!اطبعا.وقا:الآالجزالر"ناءبالى،اليعربيفطراحبهيبببباان

ءلىنغء"مقد"ا،هـورش!تكأءهـةصظت"*ءضردافيدجانظل،بر-ط،ءانهـم.اريى:هـطنمثلجذابةليتبدوكانتاللتبماث"وبهـكا

وقد.وللي!ببازونسبينيترددفي!نألاوكان.رية2تجدارنازباشها)ىازرهابرتالطقىحلاوةاًناؤولانواسصع0؟ودودون،اذكياء

فيوالنهادلالمببايهر4ر؟يتعلىاإي!يايى-!ووالبالللإ:ء"الجهـادكعودلاالذيلطص،3وفي،ؤيماؤكرء:دمامثصدوهااظلانني.ارواحهم

ءـذابطافةادررونوأخذ...!وثماوداؤمامتأدباداًذما،سي!ارق"رؤ،مطهاوؤى،ا!اةقىءاىالرائعةقدرتهموفي،معينلهينضب

!ررأوا،قبالمتعمرورهعلى،الهولجازاذا،وبالتعود،بركيالاورولىاف،دؤاناللكبرىالعواصماقلاقلءنبعبداعاشوالان!ح،ايضا

صبئالاتع!!يفرضهاا)!تيالطويلةالاحراءاتمنور-ئاشهخايمفونهولكونيياهـجاالرجعيوناللبورجوار!نواحضى.سبيلااليهميجد

.لا.-.11000000001.(طف،ء،العوافلعضمن،تحعلهماللتعرففيماطرلقة
لحانأنس!4لا،كانلتعودوهدا.الحدوددورللسيارء!.....

....لرباستقبالالليهبيونخهمني،الاستقلالبعدلي!بياالىعدت/،ندما

الارضيهمتللمثاللذيالفرنلحيءلمىطليقاسهم!وال!ولون)5(كيف!اءرففلموكر"،مبلطفهمغمرونيلقد.حبادهتماانساهلن

الذلىجم--.ا،سخعلمارللف!منمتند-قواهمه.بالمسهتيصرات(تنرؤ?--ثديةورللقبقلمونيوقد،وحييصداقت!ءثللهمابرهن
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اطلتىاهـ4لمواعتلقد،اصيبهافيدوناتجاههفيبطملهاشحنةاطلقتفييفكرانعليهكانضربننمهيضرباندكدلانه،اهميةذا،دا!يد

وكانتشظايا."طايرؤدخلفيكازتارتياللناؤذةزجاجلانايضاالنار.يكونءاباصرعأوزسالىالعودةوفي،امن4

مناللظلامفيتسلهيكلهورأيت.الاذانتصمبقوةتدمدماللطلقاتللعمس?مغلقةاولمارا.!4.:حأنالمرءير"ء!غربلاءواصيهنلك

.باللفراريلوذانهوادركتالمضاءةالبابزاوية!ماءشفلا.الهواصمهـذهعدادفيتكنللمطرادلمسول*ن.اه!ريرينأ

ودون،وج،ك!ء)ىيسبلحاربسائلاحس!سصتو،!رنحآوقفتءنفتمه؟كهآنماداف"طءبماذها.احبوبرقىااديصةاهدهمن!!وءااكأر

.برإصم!للحقتلممص.دصص!واحدةطلقةولاعندييعدلمبانهافكرانولكن"صغيرجدؤندقؤ!ادصكن3"ت.لونمساالناسىلإنالبوليس!

سقطتصفيىالاولىالدرجة!يرجايوضعتانوما،الدرجكتوادردقاللنسصاحبن13وأ؟إءحثي53لسجوراكصصي:هـعىنظجف

.اسفلالىاتدحرجورحتعليمغشهبهياالايحرلصلاحإرء!منالاباللمبل"حروىءاالوردقيكنولم.ء:ءراينلم

الطريق.فيسدولفيم.لتلفونبا"صمةالمخاجهاتاواشعرتا"واعيدياحددكةتلاني،متأخرةسه،ءةفيلازآماءودلمنتكلما."

ول*نس4.ومرالدركرجازمابتمدالسدعلىهجمداًؤ.دجانول*ن.الهضدةخإف!ا!ادازمااجهـهكأت،ارليلءع

بضعةرهـد!هـلى.الليبيةباالطافةنريرااللظنأحممعنانه:خطأار.لكبص-والي-اىميلح!.ور-أهندقاالىءهـتعندماالءومذللكؤي

با!قوةيجت!ازهانواراد،لصهـاخردونهاؤهـم،ال!دودمنيرلومتراتهامنوءرةشه.دقةاللفا"امواقفةد-لرةدأرنظ5?،صأانوا"دةالس-لمعة

قتيلا.ؤه!ق!عليهاذهازلمصرالرصو*ن.ال-لمبقمتذل3تتع!هـماالاورصببةز!سفيل،ر)قبالى؟!ت"اوروبيسهارةكانتانها

***مماوءاكانميالخلالكرس!انصء-كأولاصطت(.هـقا)ةتمنخارجا

القدرمن!نيلقد.بسعةوشفيت،وءوللجت.جراحيضمدت.لللأسفريستمدكمانالسيارةصاحباناوكيا،؟لحقائب

شيءيحصملم)وللكىن.رومافيبالخطرانذرتءثم،التضفيذوقفء-رمنهفص،حيؤاختت.زائما،الحآلبطج!!قى،الءحمآرورقكان

ىو!يلاابداابقىلا.الدائعبة3"!ه!بحرنفسبماح!يكنتللقد.خطيرهـن!يوامررتأبابيوة؟حت.الاولرإطارقوء!!ت.4اوؤطان

مناذتقل،ا-صلاحاارساللضزورة،نت2ؤتالووجل،واحدةمدي!نة.ي!ئرهللمش!ي!ئاول!نازراوادرتأ.ألغرؤةلانارةاقليلمةاال:ابانفتاحة

الطالرةفيحبيا./يامض-جتانيالقوزاتطيعانيحتى،مكلمنالىمكانوفي.الغرفةالىللدخوزخطوةولقدمت"محروقاقةد/نلا":فكرت

اللقاهرة،بينمامكانفبم،ازمطاع؟للأالاجواءؤبكنت.مبالثقىادلىبلاات،،ا(إ"يمةالءطرباش"رةاعماؤبفيشوررت،)واتأبااللحظةهده

.انتطوو،يدومدر،رومةو،وطرابلسربماولوؤفت!:.يهددناخطرانبا،الاخصراشافي"اربعبعدفاللبانذرنا"

واش!ةالطالر"قعدعلىاجلسنحدماكنتباني،ادكرزلتوماؤاغلقاء-ودانينتظر-كنلملاف"،بترددياءهـسقدجمبممهاكان

-وساكون:باسنراحةسأتمتع،الاصلعلىهنا،بانياؤكر،حزامبىآ-انكماالرؤبةعلىلا.الاوانؤبلضسبووكنه.ضربمث.ا)-لمب

.زاما"لمنفي-هـاءاتللبضعوللكني.رهيبةضربةنت13.الراصرجازبءلىول*ن./بئرولانرنبغي

ذلك.ميافهاءنر-وانلموالمسهفيل.مخطئاكنتفضربءت"ازجا!4فييديجمعوشددت.وء-ء!افقدولماسقطلم

ؤ-!وؤ*رت.اتلالىىا!اوشمكبانياًحهسمت.الاصوهـووضسبني

الاحصرلهنارنصه.الناراطلقتثمالارضءاىوازبطحتؤتراجصت"ء-صإصررورصدر

135سحيىمىح!.سر.عمم-."عييع!..موهحيحييحيحر...مرحميمهى+.عحيححيي!حميمم!يليسي
الال!مواقفي

!ص!و!را!مولا

المحهنستفيلأرنلفث
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حسنركيانضىلرجمة
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