
بأ...!أبخثقصمين

مبنفمىهـ-مر!ممنهـمرمسغيرزسسسىممئر،و

-.ب!لصي
مان!برهـثاصحمى

قد.سارتربولجانالكببؤكفرفبالكاتبكانمقال!فلأ

ولكن.رنافىالدرىارء!كلببةالصظلملأصدىثمبه

يلارممةالم!لتهفيسصارؤرفنمتره،رف!ال!صح!بفة

لففس!بةعمي!الطترليلوفيهأ!!االعد!!((أف!ير!انغ

الئف!بةلهذهحوفضه،ا!فحةالصوايرهـق!ثص!ق!!!ش!رف!جب!9

تشئهعاالمنيوالتزيريفوالتضاليلاللكايةا"!ش!8الخاضه!

!ويرل.وقتهعذ!!فر،ممم!بةا،!م!*اهفما.خظ

قدسارتركانكتيالرا"لعةاللواًسةلم"-كرونلاالقىهـاءولح!ل

فيال!رنسيا،س!ن!مارنظامإ)عنالمأ!هكبكعامث!كمهها

فلا.5691السادسالعددفى(أ!داب)،هاونشر(1ال!زأئر

ثفرنسي*.سطهذاالىاخرىتحيةنوجهانمنهنالنارد

كلأكايةاصوالتعلىالنهايةفىصوتهينتمرانبدلاالذي!!و

.و!.جرام

الظرقعنوالوثائقالشهاداتمنمجموعةاحيراننترت

كتابفيوذلك،السلام-لاحلالالجزائر!نتبعهاالتي

كه،"ا!ءم39ةه*!أ9أ+!ول"تمهدونمجندون"عنوانه

كهنة،،مسيحيونالعائدين!ؤلاءان؟قرأتموهفهل

اراؤهمتتفانمعقولايبدووقر.تمجندودينر-جمات

ذلكمنيذكروالمكانواوان،.العامة،سةالسبصعيدءلى

عنيكشفوأانئالمشتركةالارادةيهلكونولكنهم.شيئا

كله،شىالجبيثصملانعنبعيدازالماالذي-القرحهذا

وعن-بالضبطمكحأنه.نعيينالمستحيلمنباتانه!!ر

الوانفث!ناك.المطلقللعنفالعنيدةالنطمةالممارسةتلك

منوانواعالنساءاعراضعلىوالاعتداءوالنهبالع!ابمن

وبلابالجملةالاعدامومن،المد؟يينالسكانمنالانتقام

الاعترافاتلانتزاعالتعذيبالىاللجوءومن،محاكمة

ثيئا،يخقونلاالشهود!ؤلاءانقعوالوا.المعلوماتاو

انطارهم.تحتارت!تالتيالحربجرائمجحيعويففحون

الحريصة،ائذكية،المعتدلةالشهاداتهذهانوالحق

أنمى،،أجراماالناساشداحتى،الجميعانحصافءاى

امرتلاوتهاوان.الحدودابعدالىمرهقةوثيقةتؤلف

لينتقليجاهدا!القارىءفعلى،الاطلاقعلىمحتملغير

هذابقراءةاوصيفاني،ذلكومع.سطرألىسطرمن

ناواتمنى،بعديعرفوهلمالذينجميعاوصي،الكتيب

مريضسون،مريضونانناذلك.الغرنسيينجميعيقرأه

بأحلامالمأخوذة،الراكعةالمحمومةفرنساان..جدا

كابوسوسطتتخبط،خرلهاوباستشعارالقدلمةمجدها

.غورهسبرتستطممولامنهالتخلصتستطيعلامبهم

ننفجر.انواما،ضوجبونرىانفاما

ماصحيةواقعةبلادنانرىلا،عالاماءضرتمانيةفمنذ

قتلانوالحق"المعنويكقتلعملية"القانونسماه

يكونوانما،معنوياتها.بتخريباولايكونلاامةمعنويات

فحين:الجممعفيعرفها،الطريقةاما.اخلاقيتهابحط

من،نفوسنا)فىوضعوا،حقيرةمغامرةفيبنالاألقوا

ونمنحنصورت،ولكننا.الاجتماعيبالذنبشعورا،الخارج

اندفلعاتفان:نسحبهاانمابطريقةونستطيع،اهـلمطأت

شخصيانكونانوينبغي،الوزراءتسقطالعامالرأي

اننوقفهابوسعنالان،باسمناترتكبالتيبالجرائمضالعين

،جامدا،نقوسنافىيسمتريحالذيبالذنبالشعوروهذا

لنستطيعوندنؤنذلوان،لحسابئانأخذهانينبغي،غريبا

احتماله.

نالنستطيعالدركهذأمثلالىنسقطلمانناءلى

بالهولنشعرانغيرمن،معذبىطفلصراخنسممع
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يسهلوكم،يسيراشيءكليكونوكم.)1(ولارتعاد

آذاننا.تطرقالصرخاتهذهانلو،نصابهالىالامررد

ماليس.بخنقهاالمعروفلنايقدمونالواقعفىولكنهم

هوانما،كلا،البغضهووليسىالقحةهوممنوياتنايقتل

نح!ننسهموالذيفيهيعييإمونناالذيالزائفالجهل

علىحرصهملشدة،حاكميناان.عليهالابقاءفىانفعسنا

التعبير،حريةيلغمواانعنيتورعونلا،لناالراحةتامين

اسرةالثواريقتلحين.غربلتهاواما،الحقيقةاخفاءفاما

هذهاخبإرمنشيئاالصحفعلينافرتولا،اوروبية

لاحينولكن،المقطعةالاجسادصورولاحتى،الجزرة

الانتحارالاالفرنسيينجلاديهمنملجأأيمسلممحاميجد

لحساسيتنا."مراعاة"اسطربثلاثةاليهيشارالخبرفا"ن

فرنسا،مخبريعلىواجبوالكذبوالخداعفالاخفاء

ذلكاثبتواولقد.صفوظكيرهيالوحيدةوالجريمة

الجزائرفىثمةؤاجس:3!لأ!م،وبايريغماللسيد

عليهليؤخذوانما،رواهاالتيالحوادتارانكافييفكرمن

جنودوهناك،فرنسيوناننا.لناروأهاانهفقط

تحتالجزائرمدينةشوارعفىوعىبلايقتلنإنفرنسيون

هذاولكن،للحربالمتمطشينالاوروبيينالسكانانظار

،جداقويخمرهيافريقي!حقيقةان.شأننامنليس

يصيبعساهفما:الطريةادمغتنإتحتملهانمناقوى

ماهوالهدوءان؟الفرنسيةالبلادسكرتاذاالمعمرين

فمنذ:التسليةالوانبعض،استجمإامفترة،اليهنحتاج

احق!افرن!سيكلاصبح،عشرالسادسلويسوفاة

البورجوازيةطبقتنلحدادتمرفموليهحكومةوان،يتيما

فقد،تضحيةايةعنتتأخرلاكانتولما،اياهوتقاسإمها

.)2(فرنساعرشعلى،ايامثلإثة،انكلتراملكةنصنت

منبينهمفيمايتحدثونالناسان!وافتنهذلكالذفما

بالايدييتماسكونوهم،بمض!بمضهميعرفانغير

اشداءرجالاالجزائرنمطفان،ذلكومع..ويرقصون

وان،عيداوعطلةايامللجلادينفلميستعملهميتابعون

انفسهمفىفيقولون،نشوتناتنهداتاليهميحملالراديو

."!وشأننافليدعونا،ملكتهمعلىالآنحصلواوقداما"

فاذا،وندسورقصرفىتستريحوهي،الملكةذهبتوقد

وتلزممريضةتسقط،الحببهااستبدوقد،فرنسا

أصابعها.اطرافعلىتسيرالفرنسيةالحكومةواذاالسرير،

يفتحانلاحدنااتفقفاذا،ذلكومع."نومها!عقوالا"

الىالحكومةتلجأإمافسرعان،ممرضيهيسإألوانعينه

ليستللحمايةلجنةتصنع،قلمخطةففي:اخرىحيلة

أهناإك".هـؤولياتناتخفيفغيراخرىمهمهةمنلها

ولا.مرتيناومرةولكن،؟.ربماتصرفوسوءتجاوزات

انكم؟يهمكمالذيماولكن.الحروبفىمذلكمثلمنبد

القضية،تمرفونلاوانتم،الجزائرمدينةعنبميدون

مننإؤلفهاسوف.هذهالحفايةلجنةاذنثقتكمفاولوا

"يشهدونمجندون"من9!هو.1المصفحتينراجع

المترجم!)فرنساالىاخيراانكلتراصلكةزيارةالىالكاتبين!ير
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وح!ا،تالوسآوسفىاختصاصيين،طيبيناشخاص

الىستنقلهفانها،قلقمنينتابكممافأعطوها.الضمير

".المينقريريوناموا.الجزائر

كلنجهلاننستطيعوليتنا،النومنستطيعليتنا

وليتهم!الصإمتمنبجزرالجزائرعنمفصولونليتنا!ثيء

بذكائنا،يشكان،!نذاكيستطيعالاجنبيان!حقايخدعوننا

طويتنا.بسلامةيشكلاولكنه

نا..قذروناننا.الطويةسليميلسناانناوالواقع

يعرفونوحاكمونا.مبلبلةذلكمعوهي،تعكرلمضمائرنا

يريدونماانالنحوهذاعلىيحبونناوهم.جيداذلك

انمإ!ما،المعلنةومراعاتهمالمرهفةبعناياتهمعليهالحصول

فةن.مزيفجهلستارتحت،الجريمةفىاشتراكناهو

منههـاتمربقدو،بألوانالتعذيبسمعواقد،جميعاالناس

بعمضتونشر،شيءكلرغمالكبيرةالصحفالىانباء

وتداولت،مختلفةشهاداتالصغيرةالشريفةالصحف

هذاولكن..يتحدثونجنودوعاد،نشراتالايدي

يضلشيءكللان:الممنوياتمفسدييخدممابالذاتهو

تشقانويجب،الاجتمإعيةالكثافةفيينبتاو

وتموتالدربينمطفثم،إكهنامنتية71للانباءالدروب

الفرنسيينمعظميقرأهالموالنشراتالصحفوهذهالانباء.

اثسخاصايعرفونهموانماقراءتهايستإطيمونلاوهم

وان!عا.يتكلممجنداقطيسمعوالممناوكثيرونيقرأونها

الشهاداتوهذه.العسكريينبمضيقولهكانمااليهمنقل

رسميا،وكذبمت،لاذنفمانقلتالتي،البعيدة

تدريجيبنقصالتجوالاثناءفىتصاب

ننتظروهنا"الممإلية"تنتظرناوهنا.الخطوةفى

اين؟الرواياتهذهنصدقفلماذا!للاسفويااانفسنا

بأنهميصرحونالذيناما؟الشهودهمأينأالوثائقهي

يمكنلاانهصحيح.قبلمنكذلككانوافلانهم،مقتنعون

الانتظار،يجبولكن.."مسبقة"بصورةالامكانيةرفض

لافالاننا،واذن.نتيقنانقبلالحكمنصدرالاويجب

الحصولنحاولانفما.كذلكنستململاولكننا.نحكم

الىالواضحمجتممنايتحولحتى،الدعوىاوراقعلى

غامضة،وبصورة،جدابعيدمننسمعاننا:عذراءغابة

الاقتراباردنااذامفرغةدائرةفىنسيرونأخذ،الطبلصوت

ولا-!صخصيةهمومحسبنامالدينامننقولثم.منه

نهإرهقضىمنان.بناالاخرينهمومالصاقالى'حاجة

الححاةمضايقاتجميعالمكتبزإىوتلقى.العملنجي

يجمعوهوالسهرةيقضيانمن"لط)بالاينبمي،اليومية

.المربعنالاخبار

المعنوباتمفسديعلىليسرإ-اكاذيبنااولىهيوتلك

العملننجزسوف:ويقولوااذرعتهمابكويمثانالابعد

قامنانساناتمنعلاالعهليةالهمومان،الحق.بدنفسنا

العامةالقضايائالحكمانذلك،المشاءبعدالجريدةيقرأ

وارقيقةدموعذرفوان،الخاصةالقضاياعرإيلهي

بعدالمكبوتالغضبينسيعنيفهضملعسرالالبمتسلام



بأنف،نكأمنانتريدفطي:تغازلناالضحفان.الظهر

نااجل:الكذبوتبرير-الكذبي!كمنوهنا...طيبون

انظعلى،شيئانصدقاننستطيعلاولذلك،تعوزناالادلة

وما.منابالرغم،نغرصلاننا،الاداةصذهعننبحثلا

ولاذلكيطلبونانهم؟لاتالمعش،مفسدويطلبهكانالذي

فأكثر،اكثرللغفرانقابلوغير-معذوراجهلا:سواهشيء

عليناكانالذيناولئكمنيوءكلويفربناتدريجيمايذلنا

"جميع:صحنا،تمامااشبهناهماذاحتى.عليهمنحكمان

اذرعتهم.بيننرخمماثم"!اخوةالناس

لجنةهوالشركان.لناوهااعدفقد،الثانيةكذبتنااما

اننالنفرضولكن!ثقتنانوليهااننستطيعليتنا.الحماية

لجنةفائدةما؟اللازمالخداعنمبمتمداينفمن،ذلكنريد

من؟وعرضهاالجزائرطولفىوالمذابحالجرائمتتكاثرحين

الريف؟ئيجريعما،الجزائرمدينةفيينبئهاالذي

ستذكراتراها؟شيءايوفي؟يستشيرهاالذيومن

فيهمبما،يعرفونهاالجميعان؟الانسانبحقوقالناس

الحقوفت:بهذهيعترفانالقضيةوانما.لاكوستالسيد

يستطيعلاالمقيمالوزيركاناذا؟ذلكتبهلغانيرأدفكيفط

ببضعةتزويدهانفيظنأ،الثصعيةغيرالاعمالينهيان

واذا؟الاعمالهذهألقضا?لىمنلعهيمكنهمستشارين

حاجةفأبة،التجاوزاتعلىيقضيأنويستطيعيربدكان

فصرح،روابحركةقامتالحكومةانالواقعولكن؟بهمله

النوريريدوانه"مضطربقل!ةق"بأنهموليهاهـيد

ذلكفيلنافانصدقناه2لمنفاذا.الموضوعفىكله

نحنواذا،لتصدقمصنوعة.أيةالانشالكلمةان:الاعذار

موليهالسيدكلمةان:اكرمعذورونفرحن،نحسدقهلم

لجنةاننمرفنحن.الخمكموضعلتوضعمصنوعة

كذلكونعرف،عببهمغبارلارجالمنستؤلفالتحقيق

انهطفىتفيدنانزاهتهمان:شيئاتعملانتستطيعلنانها

ومم،الثقةالحكوروةابلاءترفضوهكذا.عجزهمتقنع

حذرنا.لتبديدءليهانعتمدذلإي

ؤريسةبأننالشهرنحن.مرتينمجرمون.مجرمون

بأنصالارطولكنه،بعدالهولهوليس،واضطرابضيق

لابحيثيتهددناوانه،جدامناقريب،موجودالهول

نجعثرفجأةو.لوجهوجها4ايىننظرانلريدولانستطيع

يجدوهكذا"؟صحيحاهذاكانواذا":العيونيبهربريق

عينفىمريباهويصبحانويخنتىمريباجارهمنال3

ين"القضحلصولالرأيفياصدقاءرختلفقد.جاره

.الا-ت!اميتبادلواانمنيمنعهملاذلكولكنالجزائرية

فجماالقولوما؟بالجملةالاعداماتلىالقولماولكن

الصداقةبشعورالاحتفا!الممكنامن؟التعذيباساليب

انسانوكل،يصمتانسانكلان؟يقرهامنتجاه

ألذيما":دتسماءلانسانوكل،الصامتجارهالىينظر

نا"؟ينساهانقررالذيما،يظنهالذيما؟يعرفه

فىكانوااذاالا،بينهمفيمايتحدتواانيخشونالناس

مجرمةمجاملةاكتشفتماناتفقفاذا.واحدفكرياتجاه

يقوللاالرجلهذافان،يديعلىشدالذيالانسانلدى

أيضا،انا،اني!يهر.يوافقشيئايقوللاومن،شيئا

عإييأخذالذيهوكانانهلنفرضولكن.شيئااقوللا

اننسا:جدلدةلأعزلةيعلمناالخذران؟وميوعتيضعفي

وانحتقرانخوفمنبدافعمواطنيناعنمفصولون

متشابهونجميعالاننا.احدواشيءهذاانوالحق.نحتقر

يكتتحفانيوشكجوابهملانالخاسزممألاننخمثىونحن

عنف،غيرمن،مثلااحدهملناهمسىفاذا.انحطاطش،عن

الم؟والوار":يمكنمابأسرعوضيقه!اور"منليتخلحس

والصمتفضوالرالخوفأنفجأةنفهم؟"الفظازعيرتكبوا

انالفرنسيين.البربريةرالظع!ورفىثازيةهـرةالمقطتناقد

السميدباستثناءربما-فاسدةضمائرذوو،احدةوابكلمة

قاتانتمزمجرمينتجعلناالتى!باصشمائراوهذه!موليه

هذهو/داخلمنا!نلعبهاالتي"الاستش-اء))ولعبة،فكرنا

ينبغي..لمؤلمالرياءاوهذا،زوره،نخففالتيالمحسابيح

عميق.انحلالاشارةبل،خلاصاطرلمف3،ءاف-حانجدالا

يصدرونينالاخرنرىاذتثورثائرتناقدبدأتو.نغر"!اننا

الاشتراكفىفأكثراكثرغضبناقنافيغر،ءليناحكمهم

زنوجانعاملكنالو!تت!لمانلاميركايحقلا)ا:بالجرم

يحقلافانه.صحيحهذا"..إزنوجهمهميعاوراونكما

ممتعمراتلاالتيلدللسوكذلكليحقولا.تتكلمانلاميركا

.نتكلمانواجبنافمننحناما:يتكلمانلاحديحقلا.لها

ثجعان،،فاءشرمخبرينهشاكان.ننكلملااولاءنحنوها

ب1ور81و1رر

مافقهـ

ث!لللأ،الجلد

هـقصمقغعب

رر14بومد3هاد!ثو،

حدبثاصدر
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زحىنؤاذا:اسبوعكلاويومءصل،يعرفونمايقولون

ولكن.اليهمالاستماعيقلوهكذا،لسجنهماوهدمهمنريد

فىكالارغناهتزتالتيالكبيرةالشريفةالاصواتدهىمادا

حنقنبراتبراءتنامنصعدنللقد؟الماصيالثانيتشرين

الجر.فىالسوفياتنالتدخلتبحق:لننتسجبوغيظ

نا،الكبيرةالاصواتاصحابياتلتزمونلالماذاولكن

انتم.،تعرفونانكم؟انفسناعنشيءكللناتقولوا

الوثائقتعرفونانتم.ألجهلعذرحتىلكموليسى

الىبحاجةونحن،اليومبنايتعلقالامران.والشهادات

ناتستطيعونالذيننحناننا.نصدقوان،نعرفان

ت!متونولكنكم.اعادامنوتنقذوناكوابيسنامنتخلصونا

بل،ا)يومصمتكممنعلينايحكمالاخاكليءلحسمابوانه

الماضي.تشرينفىصخبكممن

شركفىسنحشرولاننا،الاندغلقالفملان؟لماذا.

انفسشا،سنحنشجبناهانلناسبقموقفوفي،حقير

وعزلة،ورياء،وهرب،مزيفةبراءةانها.حظنالسوء

ماوهذا،ومقبولةمرفوضةالحرمفيوصش!اركةوصمت

الجماعيةبالمسىؤوليةا489عامدعوناه

يجهلان،الفترة3تلكفي،الإلمانيللشعبيعبنىكانبا

لقد.هذراكفى":نقولىكنالقد..المعسكراتوجود

فونيعركانوافقد،حقعلىوكناإ"ثىءكليعرفونكانوا

نحنفاننا:ذلكندركاننسشطيعفقطواليوم،شيءكل

راواقديكونوالمالالمانمعظمانشيء.كلايضا-نعرف

اشخاصافونيعركانواولكنهم،"شانوالدبو"ولا"داشو"

بطاقاتراجعوااوئكةالشلالاسلاكرأواقداخرينعرفو(

هذهانمثلنايظنونكالواوقد.إلوزاراتاحدىفىسرية

بعضهميحذروكان،لحممتونفكانوا،قةموثوتكنلمالانباء

تبرئةعلىنجرؤاو؟ءليهمالحكمءلىبرحدافنجرؤ.بعضما

ساحةفيالفرنرمننبسطانغراينايجبكم؟انفسنا

واننلباسمنايعذبوناطفالاانلمالعللننسي"الكونكورد"

نصمت؟نحن

القومي،الهدمملتزميعمللاحباطبعدالاوانيفتلمانه

المسؤوليةلهذهالجهنميةالدائرةتحطيمممكنازالوما

هوالذيالجهلهذا،المجرمةالبراءةهذه،هـؤولةاللا

ناامامنالكلدستتيحفهي،الحقيقةالىؤلننظر:معرفة

.واعونونحننتبناهاواما،المقترفةالجرائمعلنانشجب

كتابعلىالجمهورادلانضرورياوجدتهذااجلمن

هولنا:،الهولوصنا،الحقيقةفهنا.العائدينالمجندين

انفسنامنننتزء4اننجيرمننراهاننستطيعلنفنحن

ونسحقه.

سارتربولجان

"داب7ا"ترجمة
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1(لمش)والنتنسجماللكففيأطكة:4ا

درن:أ
1906ص.ب-،لسارعورد!؟؟-329

3؟994!!تلفو-!!-:"أ-ت،ببىو

قدم-ن1،--ههـهـ

؟ء4
تبىاكهءرا!ط"ثلمهاور،ؤ

العربرءبالتمه!ر!ودصعوعة

مندأومناحلقهع!سورهشتىفيانعربيالشعر

".الحديثةالعربيةألنهضةعهدحتىالبإهليالعهد

الجاهلىالعحعرمقشاعرا213

المخضرمالعصرمنشاعرا09

الاسويالعصرمناشاعر،2ر

العباس!العصر!نشاعرا521

ندلسىالىا!صرامونشاعرا027

الانحطاص!عصورمنشاعرا.3؟

العرديةالنهـضةعصرمنشاعرا؟92

الحدسثالعحرمنعديدوناءشعم4

،اشمره،بيئته،حياته،شاعركلعنقيمةدراسات

.ومقاعمدهوأغراضهالشا!ممرلافكارمثموقعرض
قديمهأالعرب!يالشعرتضمضخمامجلدا؟3في

القح!ش"منح!مفحة065فىيقعمجلدكل،وحديثه

المتوسط.

!حجموش!ةعفييديكبينكلهالعربيالشعرديوان

تباعا.أجزاؤهاتحسدرواحدة

ه،

العربيالفنموسوعة
الم!ارية؟الماصيوهندسةواكزييناغنا...

ثلارةأتضسمها.بالالواننص!فهامناكثرلوحة2..فى

خياهـللكتب4مكتبةاصدرها،ةكبيرعحلدات

ىض!هديةاجملوهي،وباريسوبيرفيصروا4 ت8اك

و(ءدالينبريسوتصميهـ"تصويرمن،مي1إالاسسإنمزأ.

؟!العربيالفنمظاهراءوامخوالدرسءحدبم،راكذىا(

!مي،ال!اليهـالاس!9آثارأجملعننوعةالءرزهليخرجأ

،لممكتبكاوبيتكمكتبةتزينرائعةتحفة

"ن9والمكأخرفالرساموناليهتوحسلماأدقوتحو،

لأ.الماصيةالعصورفيوالعربنالاسلامبه،ناها.ةإ؟

45

أ،والنشرللكتبخياطشركةمنالموسوعتيناطلبا

":باريسفيفرعهامناو،بيروتهـبلسشارعأ
؟9،عا.4أ5!هل!كا7!3!251هـذ"ء8

75!و8"!*31آةا:33-80-302


