
اليبغي!!طلملق!ا!!مفي5صو!،5نوتات

يمفأ(لنكلرر،ع81

افوابمعلىاستيقظتالتيالجزائرنوافذكانت

مدرجاتيهبطوناذابنائهاعلىمثرعةالمتطوعينالطلبة

سلامها.ترسلهمالحافلاتالى(بيزيي)

افريقيا!)جوأتنفسةا)خلفالىأستقر

الاخويةيدهاتمدرغباتداخليفيوتتبرعم،والتجمع

لمةالحافردت.الريفتشكيلنعيدومعا؟لمتاونالى

تجندنا(لهازراعية..نادتناالفلاحثورة)المدينةعلى

أبداتيأكللمالذيبنهمالاسفلتيالطريقتلتهمواقلعت

والبويرةالجزائربينماالمسافةانالىمالمئنةنجبر

الفائق.جوعهالاشباعكافية

المدينةزالتلا..الععثرينالكيلومتربعدما

،والعمارات،وسياراتها،بناسهل،عقليفيحيةصورة

،والتليفونالكهرباءواعمدة،والاسلاك،والقاطرات

وتأزمتانتفختمدينةنهاراتبهاتعجالتيالحمولةوكل

.الاختناقحدالى

ذاتاشلرات،الدهشة،النحلقات،الابتسامات

الخنزيرذلكمخزرةالتلاميذتحيات.متخادةمعان

أوداجه.انتفختلقد،سيارتهمقودوراءالقابع

اكبه.وحقداشجناوحركت،قلبهشكتالاناشيد

منذها..قطوعوا..عليكميضحكون...ادإولاد

وحجز..الفلاحةهلكت..الزراعيةثورتكماتت

الخير.

الحسناعضةالمنطقةبلغنا.الاولىغيرن71الصور

الوطنيةةكاتاثوشارات.تسمياتاحتلفت،برويبة

..بالالوانوالاشكالطبالفرنسيالعربيالحرفتداخل

المنبعثةوالاغاني4الاناشيدتداهمهمحينالعمالينبهر

مانسمعلااننااساريرهمتنبسطثم.الحافلةمن

قطعاتفهملكنهليقولونه

اياديكم.علىششد-

،والدوم:السرو؟شجار.يطلالريفبدأقدوها

حركةفيالريحمنبايعازتنحني،والصفصاف

برفقيمسحللاغحساناحولافيبامتدادتققى،ترحيبية

الطريق.طرفيعلىوالعامرةالشاغرةالارضفوق
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وأ.بينهمفيماالحديثالىن71الاغلبيةهـكن

..الفنيالجوقبثانغير.الخارجتأملأوتالتفكير

معإروحفتيازالما..سليمة..موهـى..شعبان

والاجناس.،الاعماركلمنبراالاحرفكانت.الغناء

التشيله4بالغابةحريهوكماالايديمتشابكيتوالالوان

.الشتاءاياموالعصافيرالارضعنالصقيعلتحد

لارىالمصسيالشارعأنزلأنقبلحليحةشفنيتستو

.المسيرةوابتداء..أمام-نجموغناءشعربعيني

معنا؟اًممعهمأ؟ت-

تقولين؟ماذا-

،ص-فيقام،الاكأ!يةشارفناقدانناالىانتبت

.الاغراضيجمعون!عجموتظ

.البويرةبفرقةمعناكنتانسألتك-

بالولاية:اطلبةاتطوعمنسقرشيداجابها

ألرقفقدهواما.اخربمتطوععوضناه-

ألاخضرية.بمجموعة

معنا.حسبتك.العفو-

يستثيرها:لهاقال

.(درديف)تمفر..أنتحيثارتاحى-

فتدخلت:

مسؤوليتكم.للعناحراراقعياالتوزيع-

..القاسيازاحارورحلةدخلناصدها-

هاتفة:حليحةفانفجرت

..زعفها؟..تنويهاو..!ماوزعف)-

.اهحاوتنوي

رلثجدق،ل.مستظلعةناحيتناالانظاراستدارت

:زاجرا

صليحة.ي!في-

قائلا:ذلكتحنعأو،يوسفبنفعاتبه

السىفى.ياؤرقتنا(يفادبتابر)هيةتغلطلا-

مطهماعوج،شفتيهبينسيجارتهمصطفىجتب

:النلادواولادالرجلةيفعلكما

...نسوةوالارجلة-

يعيدلسانمناكثروانبرى.صاخبضحكفعم

الهزيم.صوتهمقلداالجملة

..فحنتصط..موفقين..إيالهالحافلةتقف

..صليحة..الدينئور..قاسي..شعبان..رشيد

منالحافلةتحركت،الفرقةعددكمل.الاصدقا،وكل

النصر.اشارات،بالسلام،الايديتلويحات.جديد



ابتسامةأردهاالقلبمن..تبتسممديحة.آدـ.

عنب.سكراًودعتها

به.لحقنائبه.موجودغيرالاتحاديةمىووك

.اليوممعطلةالاتحاديةأختوالدائرة،النائبونائب

عنتشذبآن.القياستثبتانتريدفلاالبلديةاما

يوصلنا،البلديةسائقتحضروحدهاالح!دفة.عدةالقل

انتظلربعدالاشتراكية(زبربورةمسيد)قريةالى

المحليةبالسلطاتاللقاءويتأجل.دقيقةوثمانينمائة

الغد.الى

لاقامتنل.المعدالقريةحمامأضواءانيرتانبمجرد

اليضا:افلاحونافزع

..اهلايا-

..الشاوش-

حالك؟كي!..مصطفى-

..الدعوة..جيد-

الدنيا.حال-

عليه.فهم

واياكم.الامورسنرىغدا-

الممحيةالوجه.اسماعيليدخل.المحلوامتلأ

يرائي.راسا.المثرقةوالبسمة/اكثةاالئوارب

:السلامنتنادل.يقبل.القدامى

أنتم؟-كيف

..بأسلا-

..صحاح-

..هاه-

وضحثة..راسيمنثةيحرعليهاوشددت

..،رافو-

مكانا.لهأوسح.الجميععلىيدور

معنا.اجل!!-

..ايوه-

يكحظهقسابي"ـ.بالتراسيخمةحواليا.يلتفت

فيقف..صكمعطفى

مقابلتنا.فييطرحه.مطرحايأخذ

..اجمعيئ..حلقةنعملهكذا-

بالترحيبخ.العينانعليردت.نظريحطاينما

بالثاشة.والوجه.باللقياوبالاعتزازخالأمتنانوا

بر؟،سط.الشعورعنالتعبيرفييشبقنيالوجود

مصطفى:تساؤليلتقطسمعي

انتاجية؟..هذهتعاونيتكممشاكلنوع-

.الانتاتدائرةخارتعراقيلوالله-

؟التسويهقتقصدون-

عامة.بصحفةالمحيط-

وبالتحديد؟-

سيته.وفوالقرارمكتبية-

.النخمالهوهذا-

متشابكة.الامور-

يصفيها.الذينهجهغيرلير-

التعتيم.تزيدالنثماهـالمضادكثافة-

تفلحديدته.النضالوبوحدة..الزائدبالعمل-

منصرفا:""الدومينعامل،اشماعيلالىيلتفت

الحديث:عن

؟(الشمة)عندك-

.شيجارة..لا-

يشعل...الفلترعنهاينزع

..(غولالقرهلنصارعواناانتأجيء-

عناسالهولم:مستكناتذمرابنفسهحدست

.المفصود

لنا.صالحغيرهومنوكل-

..السيفحصدحديدوشذلكفعل-

بالعقب.يقذف

.بلاش-

وهولمصطفىالتهاميلمحال.يمةبنيااشمع-

لكيقولانسانفيقولكما:بالدومينعاملايصا

؟،(واحدبدينلردينارينبعني"

اسماعيل:اجابه

.أغبياءالناسيظناويتفابى-

فانضكلناذا..جاءتناالتيالتسعيرةهيمهذه

دينارقيمةفيبرتقالدينارييجعلوسكيكدةمنيجة

هذهعرفنامابالاخخريةفنحن.وبركةوخير.نقد

.الانتاجمقفرةالو

..الاعماقالىويتوغل:الحديثافقويتسع

جبلعنالليلستار!لتزاحالكثيريبقلموها.ويمتد

فيبرحتماالنقاشوحمية،الشمسىوتعثرقخالعالية

.الاشياءكلفجرفاسماعيل،متزايداستعار

غول()قرهاضحىوالفواكهللخضرالوظنيالديوان

يقوقطالاتراكعهدعلىهذاغولوقره.المعاصرالسوق

السوقعلىويفرضبالتجارةيستبدكان.اسماعيل

المحصولكلويشتري،الاثمانابخسالفلاحينوالباعة

وحينها.الناسعلىالمجاعةويبسط..إعوانهخريقعن

التشبيه.مجربفلاحرفخى.خياليةبآرباحيبيع

وانساغباللبنيتوضاالمنتجغير.اسماعيلقال..مليح

فائدةولا..البروتيناتنقصمنتشكوالحيةإخفالنا

...فالشمسالغربالعويناتتضييقمحاولةمن

فييوغلأنقبلحديثهعنانمحطفىوشد

الركخر.

أدئرتومن..الحرةالسوقهوغولاقرها-

خدمة.دواليباليهم

وبالوالنتائج..المتحمرفةوهيخدمةدواليب-

والمستهلك.تالمنتعلى
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الحوامضط.تسعيرذالىيشيرانهالىمحطفىتنبه

عناص!تكونوقد..خلقتهساالتياخسويقأوازمة

..متسربة

الخطتفكيريصفهالاوعوامل..خلفياتالامر-

المستقيم.

العقلفيبومةعينيتركيبمنبدلا.المعنى-

الجوانب.لللنرى

بهايوغرسليمانووجدها.فحكة.ها..ها

عقلهفيبثهاالتيلاسماعيلالقلقةالشطحاتكدر

."المانداتير"راديوونعسه

هذالماذأ؟البومة..اسماعيليايهلككالله-

نبلغاناودكنتوان..سماحيوجفل!هنا!التطير

انما..يرتاحواالاخوانلنترك..الإنسهرتنامنتهى

..سلإرةمنلهليرالنخال.لداقول

وبلامفل،!.(الدومين-)عمالتقديم.الترحيب

القصيرةالثلمةبعدطبعام!كفىتكلمبروتوكولية

.التغوعحولبافاخمةالبلديحيالفكا،تحادلمؤكأل

ومتثئلبات.والامبرياليةطالرجعية.ازراعيةاالثورذ

مشاكلنا..لفهماحاراالمرحلة

هنا.المفيد:فلاحقال

..شسماعةالمفيدةالكلمة:الصادقعليهفرد

صحيحها.هوالملموس-

مصطفى:فقلل

.سالملسهات-

الواقع.إنظر-

برتقالةانا.النضجعزفيصبيةالبرتقالةوراينا

ربة.الأوفلا.الخدينمشقرةحمراء؟(الدومين)

برهلبلادعليناعقد..بواراشبابيمنجعلتةالتجار

تقصسدوالو..(أنوار)والمتيجيةوالسكيكديةانا

خمسين..التعدادعندهموتشوفوا(لاميريا

بلادفيكانواذا.متعادلينورجالنسا،،لخمسين

كلوعلى.البرتقالنسوانمناكتفواونوارالسكيكدية

واحلام..جرائريةالذريةتبقىالزواجشرطففي

مواهباصحاب،صنايعيةث(زوفرية)علىكلبيهما

..اتهوفيماوبلدنااولادنايسعدوا،واطارات،وعلوم

..متعادلينورجالناونساءنابرهزواجاناليلملكن

الفلاحين.لاحزانفيا..بوارانيهاثم،

عملا.عبابهفامخرالواقعهوهذاالصديققال

تعاوبك!ورئشى؟لفلاحيالاتحادمسؤولفانبرى

متحدثا:(تاصليحت)الزراعيةالثورة

الكابس!ياسالسعرورفعتثالمنتجعندافعنا--لقد

الفلاحين.ضغطتحت

جيد.-.هذا

:واضاف

خسرتالحقيقة..الذاتيالتسييرمزارعلكع-

..الكثير

:ناعط

مىتوهى.(تاحليحت)قينمحطفىعلمورغم

لهخلفها-اسمهنسيتالمعذرذ-اقطاعيموممات

تالتعاونياتاعتدمن(الفرنسي)الكولونالاسلاف

متوحدوفانهملذلككليهماعنداشتغلواباالعمالاكثر

...لكن..واليدالامل

..القطاعينمنلكلذلكيتمانالمفروضكان-

فلا(الاو)معالتعاقد.كللىاجبرت(الدومينات)-

متعاونينا.محسلحةسبيلفيكافحنانحئثم

العامل؟الفلاحينكللمصلحةذاكيكونلاولماذا-

كلاهماالزراعيةالثورةقطاعوفي.الذاتيالتسييرفي

بالاركس.ينتعتغل

..كلاهما-نعم

الفلاحين.كالىسضيةفالقنية-

لخىبط.با-

.الوحد:فيالثالان..تم-

منأشعرتانالوسعابلدياالمجل!!اجنماعلي

تعاونيةفلاحوعلبحجعلبم!خعيةبحسفةينددصوت

مسؤولارئيسهمولجواانمأساسعلىتاصليحت

الفلاحين--معهمالحواراظن.الفلاحيبالاتحاد

وربمطتالاولىبالدرجةفلاحيالمحسلحء؟ساسانأخلهر

كلفلاحييستقطبلانضالمنهجفركأتعليهمالغلروف

الفلاحيةالقوةكان(الدومين)بانويقرونةيةالاحضى

امحوالو:كواقعالزراعيةالثورةاقرارفيساهمتالتي

الذيالقويالرفيقكانيقولونتعاونيتناتأسيرفترة

يملك.مابكلساعدنا

لك.لذحمااًالىمم!ا-
..كي!

.اثنانوانتانا-

..يقررعنادامما-

تجاعيدبينماالمستقرذالهرققطرةفياعرف

كلتدمغ.التيالحقيقة.الصحهبم.،الشغيلجبخة

..المعخىفيالمعنىعنافتشوأعود5.والحورالكلمات

السحيقالعمقامتدادوعلى،جوهرايخهمرلجوهرإكان

جملةعليهاكتبتلافتةيحمل(الاتحادعضولكان

ويد.عقلالانسانانما:(الاكوينيتوما)

.المغالاذقمةهذه:لهقلت

كلالاكلمناكبرهناكليى!واننقول؟حن-

)دومينننل(فلاحىأتعابعنالطرفنغضفيحين.اليتيم

المنتجين.وملايين

.ضاعالذيالبرتقالبمسألةمتأثرأنت-

نألاحديمكنلا..معكواحنعحلكنتلقد-

؟حد.مقبدلايحب

...صحيحهذا-

فياطرافايدخلونالذينإناساكأىولا-

يحسؤننها.كالعشيقين.لاالحبقحةصناعة



كذلك.وهو-

..غيروهي..المنتجسياسةتكونشاسةيةف-

السهر!عندانفسناوجدناوهكذا.كلألثورد

وارتباعلهالعائيالتعليماكمكحموخوعالينخوض

!مبدادـونهايته.الجاريةالتحولاتوبكلبالتنمية

:)بداالضاحكالزميلوفاجأنا.الوحنيةالحقانق

الضقافيالمكتب-(يو-سي.بي)اد!ظنلنت-

التطوعلجان-(يو.في.سيادوا-الجامعي

.واحداشيثل-الجامعية

المكتب.هذانشاطابعاداكتشفتالانأظنلث-

اسشعباعداءنجيريخدملارجعيبالتدكيد-

والامبريالية.الثبقيين

:اضافتم:قليلاصمت

فيه.وتفسقالوخنياللباسترتديللحيةيا-

علىليقنيملكتهابنحةسيديحركأنقبل

يدعونه.كماالشطرنجربسعيودالفلاحيدركه.ايرتا

.الملفاتأنراجع-

1(وزوتيزقي")ولايةقدمناهاأسماءغيرتبقلم-

.41يرةالبو"يةوفيالىلناهافحوتردلماتىأ

البلدية؟لجنةتؤممهمامأ-

؟راضيهماستغكلمنمنعهمنستخيعلا)كننابلى-

.()الكاداستفمنخريدهاتحدوبعد.لولايةامنبأمرالى

.بالمهديموكو!"ليستالزراعيةالثورة-

:فلاحوقال

.المبدأهوالبلديةلجنةعمل-

المنصة:منعليهفرد

منكل.نقدر.لممثلا.عليبنجاحةرافعهاومن-

لمسه.علىالولى*يتين

:الاجتماعيفخىالببديالمجلسرئش!نائبوإسرع

ببلديتنا.الثانيةالمرحلةانتهتلقد-

بصالسانهاشغلتحدكانخبعداليهاعللبموانا

سيدي..مشغولسيلإي..هناليىسيدي:حوى

البابيختم؟نوقبل..وسيدي..الاجتماعفي

وتمت!د..وزير..مفتشتكح!سالاحمربالشمع

اليدينتظرالبيروقراخيقدامماتمريئىجتةامامي

أسبفلومن.الوتفرأظلم،ينكمنتيلهأناحنونا

المتعفن(،1.رقملالتعاونيةبرتقالرائحةكانتالوادي

المعنيةالمكاتببينضاعتسيدناأوامرلان.تنبعث

ويدخل.أبداتحللنوالآنبعدتصلوتد.للجهاز

ثانويةالىياسرمنثوراالجماهيريةالحملةعنألاعلان

الشابة.القلوبجمداءبسويعتمر(الحواسسيئ)

تعاونيةالىحىاريقناوفي.المدينةمخرجعند

.التيالصينيةالزرقاءبدلتهمرتدياوجدناد.(بوعمود)

انجاردتنقطعأنقبلفرنساعنمرادابنهلهأرسلها

متخسبقوناعلىالذينالثنابحيا.سنواتبثلاث

..(لاندروفىاسيارةعمر:وقف.حبرارين

معنا؟تتطوعحميدوعميوافي-

يغمز.الخلففيمرالىواستدار

يريد.لا..بودربالةلكن-

اهين.كآنماراسهنكس

(..والريح..ت!بالنول-

.الثحيطانمناكثريكردـالمتطوعين-

خلقا.الشيطانهو-

:(حميدو)قال.المحركألسائقضغ!

؟تقضدون؟ين-

.السالهئوجوابالمحركازدرد

:-حممدوقمال

معنا؟تاتيانبوعمود-

.بقفزةتتحركانقبلاللاندروفر-()ادرك

اليها.جميعنا-

معنا:من!ثنداالخلففيولشتوى

التفاؤتيه.ديواواسن.اللازمةبالعدةتس!لحوا

..احدوكلالفلاحون-

الفلاحين.فلوبلهجت

م!سع(حميدو.)النحافمصيرسيثونماذا-

لةأدربىةو

وراءفخسيتهاسنةعترذاثنتي)!ةانسائق.فكر

.1(علاودولا.المقود

دونا،داريينفيالقائمةتحح!رانيجوزلا-

.العصال

نفسه.بيالنقلحدث

لقد.السبابحميةيلاحطوهومصطفىابتسم

لانجائكالمتدفقالدمروحمق(لونجااياحبكتغذى

فيمحفور56-!6-75الوخنيهاتفهم.الاخهار

القلب.

.البلادوابنالبلادتحريرجل؟مقحاربنا-

؟ينسولالجماعيالى*يقاعوكاق.حميدوقان

وندفنهم.بالفعلونقهرهمخبالصبرنسحقهمأعداؤنا!ء

."العملظل.مؤ.سيقىفي

العزمإكد.الارضفيوقو"المداراًداسماعيليغرز

الصارمةوجههوقسماتخزرتهمن

رفاقه.عهد-

إختيبطاقةأثبتالحبيبةالىرسالتبئمنبدلا

بعدابعثهالمالتيدـنعيمةالصغصر

قراءتكبعدتصبحيأنفيأمتياتيمعنعيمةالى

طبقتش،التيرفعتهاالوخنيةالرايةشاريةخولفيقةلب

..0161عامصكيكدةمظلهراتفيمرذزولالعاملة

.د!السلام
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