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الإهداء

إلىالكتاب هدا اهدي 
بعدنوني الذي الحسب والدي 
أمييإلى • فقط•أشهر ستة احنطافي 

سةعشرين طالة عودتي انتظرت الي الحسان 
أحضانيمحن وهي ، 2002أكتوبر الأول،/ تثرين 3 يوم انعلنأت، ثم 

دالاجين•منهم الراحلض المحنة• في رفافي ؤإلى 
عبدرا، محمد، مي وأحواتي. إحواتي كل ؤإلى 

ؤإلىونجاة. العزيز عبد الوهاب، عيد ، رييعة اللطيف، 

jدجيأبناثم، وأم دربي وصل-يقة عمري رفتقة 
ؤإلىوطه. ياسن كدي فلدش ؤإلى رجاء. 

الناصينوكل وأصدقائي أمرتي 
حقوقعن المدانمن الشرفاء 

.الإنسان.







مفرني وكذلك المحيط، حي ني الكائن الإنسان لحقوق المغربية 
القليالةالفضاءات من وما بآكدال، الإنسان لحقوق المغربية المقلمة 

والمعة،الرحب على فيها ينزلون تزممارن من الناجون كان التي 
والحرية.الهلمأنينة بكامل ؤيتكلمون 

الملام،عبد بن الإله عبد الجمعية مداوم أن بالإثارة والجدير 
الدينالرأي معتقلي ندماء من كانا بنزكري، إدييس المقلمة ومداوم 

والحرية.الخالة إلى الداعية أفكارهم نمرة أجل من ياهفا نمآ أدوا 
تزممراتنل.ماء وبين بينهما ومعاناته جن التجربة ربهلمتا ولهن.ا 

ومتانة.نوة إلا الأيام •ع تزدد لم بوشانج 
بالرفقظاهر0 مْليوعا حقوقه عن يداغ وهو المرزوقي ملوك كان 

أثارما وهو وتصميما، ؤإرادة عزمآ كله كان قفل. ياحلته أما واللين، 
سؤال،ألف عليه أْلرح شرعمتإ ممتازة يته فرن كانت، ولما إعجابي• 

مغتنمآكبير باندفاع يجيب، فكان الرهيب،، المعتقل ذللث، حول وموال 
كانوأنه ميما المومع، الثقيل عبنه لتفرخ المانحة الفرصة تللث، 

المرزوقيكان لقد المْلبق. يالممته عليه محكومجآ مواحلتيه، كاتر 
الممصوص،على والمغاربة بأمره الخلم تحريف، على حريمآ 
مصرعهم،أصدقائه من وثلاثين اثين فيها لقي التي الجهنمية ، بالفرو؛

بينناتمتإ الأيام، مرور وُع عجيبة• ؛أعجوبة الباتون نجي ، وكيف
يكتبهكان محما فصولأ يسالخي فأحل. عميقة. ثقة وترصخت، كبيرة مودة 

الكتابةمتابعة على وأحفزه أشجعه ؛ا-ورى فكنتا • نراءتها مني ويْلاب 
للداكرة.وحففلآ التاؤخ أجل من 

هوكان حميس. كل اء معمومجآ بيتي في نلتقي بدأنا وهكذا 
ذللثاأمجل أنا كنت، بينما بالخدينؤ، يكتفي أو فمحل بتحضير يقوم 
بمض(دتدمؤا بتفصيل آحر، إلمحا جن س إياْ طالآ الحرب، ءل5< 

التيالقصة هذه إلى مذهولا ُند.هثأ أنصت، كنت، الحسّاصة. النقهل 



وكانالسثاى. مع الحدْ حيث من مها يتناض اللامعقول كان 
الفترةهده قي وتحرره. المرزوقي عن كثيرآ ينفس الكلمة أن واصحا 
الطبيبلكن منما إثفاء. عملية في ١^ وكأني أحس كنت بالذات 

ومماياتالحيوية بالمضادات معدية قرحة من يداؤيه الكلاسيكي 
الثقةمن أدنى حد امترحاع على اعيه نالكلمة لكنت الالتهاب، 

بعضوحرارة وموازرتهم، الأوروبيين بعض صداقة وبفضل بالناس. 
الحياة.في الأمل يسترحع أن أحمد اا1تهلاع وحدبهم، المغاربة 

أصدناتهمع توصل ٧^،، والمحافة الحقوقية المقلمات وبفضل 
منشيء فى العيش لهم حول مرقت شهري تعويض انتزاع إلى 

أوالانتقام إلى حنوحا نهل منه أنى لم أحمد، عوف ومني الكرامة. 
يحاكمأن فعلا يتمنى لكن لقن. لكن. أي مع حسابات تصفية إلى 

بهمهلكن الذي ولكن المافرة، الحرونان تللث، عن المؤولون 
تللث،تتكرر لا حتى للمغاربة الحقيقة 3ل بهو الأولى بالدرجة 
حبئاأن هو الفترة، تللث، في وعنه عي غاب الذي والشيء المأماة. 

يقينعلى لكن فقد ١ تزممارت بانتهاء ينتهيا لم ونذالتهم الناس بعض 
ربين،الالشرؤلة رحال بعمى من وملاحقا متابعا لكن أحمد بأن 

لمجردبه الأذى نزول نوح عن يكون ما أيعل. كت، بأني ، أعترفولكن 
احل. ما ا وهل. حياته. س المؤلمة الفترة  ajjhتدؤين فى يفكر لكن أنه 
بعضنصيحة رغم المشترك، العمل ^ا على الذكتم عوم إلى بي 

المغرمح،•القمع جهاز حماقات س يحذرونتى لكنوا الذين المقربين 
للثقة،أهل أنهم أتوهم كنت الذين أولثلئ، من ثلة عليه أتللع فكنت، 

هذايكتسح أن ( iUUالضروري ومن حدآ الهلبيعي من أنه مجعتبرأ 
ماذا؟عن أصمت، ٠ الصمت، لقانون أمتثل لم ولهدا طكراته٠ المّجل 
علىيحرم أن هو والمار الفضيحة منتهى أن أعتقل كنت، __،؟ ولأي 
وأنصيما لا ألمه، صرحة لاحللاق الحمى بالحديد كوي إنان 



علىتهجما أو حساب منية الأحوال من حال بأي تكن لم شهادته 
.مخطثا كنت أنى الثديي الأسف ،ع لي تين ولكنه البلاد. مقدسات 

بعدهليالة أياما ، 1  995صيف، يي ه نفأحمد وحد ذلك،، أحل من 
فيلانبو *ي محتجزا المغرب، إلى شيراك حاك الغرس الرئيس نئارة 

الشأنعليه كان كما تماما ،، j،i2^■>_المخصصة الفيلات نالك، من 
لأنهما شيثا تغترت ند القالLل أن ولو والدليمى، أوففير عهدي في 
منساعة وثلاثين ستة فهلوال ثل. انيا نفؤإنما حديا يعدب لم 

الكتابمثرؤع حول تقريبا كلها الأسلة تمحورت الأسهلانات، 
نظرفي أكن لم فأنا • يه تجمعني كائن، التي الخلاقة وحول 

علىالربح حلفا يركض بذيء غربي صحفي سوى احمد مختطفي 
مشرؤعإنكار سوى حلاص من المرزوقي يجد ولم المغرب". اظهر 
تمادىهو إن بالأسوء فهددوه الجنيني. ءلور0 في إلا يكن لم كتاب 

الشديد.الإحباٍل من حالة في وهو سراحه أطالقوا ثم نشامله، ني 
؛التصفيةله ملوحين الليلية الهاتفية بالكالمات فلاحموْ وزادوا 

الشواؤع.ني والءلارد0 بالترهيس، الجدية 
بجانفاملت، . ذلك، أطّق أكن فلم مضهلهيءآ مورفا صديقي كان 

بهيلتقي أن لأحمد كتب، الد.ي .امجى الةالأصدقائي أحن. كوفمان بول 
ني؛تجربته لصاحبه منهما واحل كل أصر حيثؤ منزلي، في ليلة ذات 

نعلرد وكان ومودة. صداقة نللأ٠ يعد الرحلين بين فنمتؤ الاعتقال. 
سيراكحاك القرني بالرئيس توآ اتصل إذ وحاسما، سريعا بول حان 

الرسالة؛بهده هازا فوافاه النازلة، له وحكى 
باهتماميتابعان الر؛اءل ني سفيرنا وكدا الخارجية في ونيرنا ءإن 

بالأمرللمعتي صفر جواز نلم وقل المرزوقي• أحمد السيد قضية يير 
إلىمفره دون حالت، التي الخوائق أنترت كما المرزوقي• اسم نحتا 

المجلسورئيس الخليا الحكمة رئيس ميكو محمل• لسيال| ١ مع ا فرن
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باؤيس،إلى الأخيرة نيارته عقب الإصان لحعول الأسشارى 
السلطاتلدى بها تممنا التي المساعي بنتائج لاحقا وصّنوافكم 

.٠ سة غر م ال 

ذلكونبل الراحة. طعم يتذوق أحمد بدأ ذلك، بمد مباشرة 
انذاككان الذي نيان محمد الأستاذ إلى القضية رقت ند كتت ماايل، 
تلي وقال بصراحة الأمر حول نتحادثنا الاسمان، لحقوق ونيرأ 

ؤإنالأمل على القطة هدْ في الرحل أنمنخ لكي موسا هتا )وأفتح 
محعالداحالية، وزارة أجهزة ءإن غيرها( في الليقاقة عدم ند كان 

بسمعةنلث الذي الضرر فهم عن نماما عاجزة .، JjJlJLIIالأسف 
الخيفج،.المحو بهيا تتصرف وهى المغرب، 

ره.للمناسمب، ١ الوقت، انتظار قررنا ، الكناب، مرؤع انتهى ولما 
ؤإقماءالمرش، على المادس محمل الماهل اعتلأء بعد وهكذا 

السابقالمشرف علبوش للمدعو المجاسر الرئيس البصري، إدؤيى 
فيحروحه منذ المرزوقي حياة سممت، الى الاستخبارات، أجهزة على 

إبرازفي زاد ومما نماما. المشكل معهليات تغنرت تزممارت، 
الماحالمجال، هذا في الملكة في طرأت التي الإيجابية المحولات 

حلقايحثكل على ءل.كراته ينشر  2000سنة أوائل في الرايس لحمد 
أصّسحت،أن الأونة هذه في واتفق الاشتراكي. الاتحاد جريدة في 

كمابجكبار أحل. أحمرآ فاستيقفل جايية، اأموصةاا للعجب يا تزممارت 
رواياته؛عا-مالإحدى موضوعا المعتقل ط؛ من وجعل البلاد، 

أماالسابقين■ المعتقلين أحل من معلومات من يكفيه ما ®است٠حرج® 
إنجازبهدف الصحفيين من مجموعة به ^، ۵٥١فقد أحمل، إلى باكية 
*أين• زائريه يأل وهو مرة كل في يبتسم فكان تزممارت، عن كتاب، 

•المجن؟اا من حرخا يوم كتم 
كمممتت،وقل. اة، المأمتاللث، عن الشخمية نثلرته سجين لكل إن 



كانسهاحسبان ش كان لأنه القرنية باللغة والمرزوفي الرايس ثهادتا 
البلاد.خارج إلا يكون أن يمكن لا نشرهما أن الفترة تلك ني 

واعترافابالتضامن كبيرأ امحا إحللمرزرقي أن سيأتي ما في وسرى 
المغربيتينوالمننلمة الجمعية مناصالي أن ينز لم فهو بالجميل. عميقا 

منوبعضا بيرو، وجيل السرفاتي، كرسن وكذا الإنسان، لحقوق 
الأميركيةالطويل، نانسي جدة والالدولية، فرنا إذاعة صحافيي 
العامللرأي الحقيقة إبراز في وافر بنمجبا جميعا ساهموا الأصل، 
كانوكأنه تزممارت، بعد معاناته سرد على حرص أنه كما الدولي• 

ركانت فال حيث عنه الإيراج من الأولى الأمابح م، بمد وهو ينونمها 
لنالمخزن وأن طويلا زال ما العذاب، منوار بأن لي يوكل حدسي 

اتضحوند أحياءا. نمن، تزممارت من حروخا ولأٍ|حااي لي يغفر 
؛عال.ما فترة أبىل.ت ولهل|ا مخهلتا، يكن لم انه الشديد الأسف مع 

كابال0ما إن . به سمتهان لا حيزأ حق، عن كتابه من تزممارت 
انزلأناتكبير بجلأء يفلهر متفاوتة، بدرجات وأصدناوه المرزوني 

إدلئسبرمل رحل ند يكون أن أعماقا كل من نتمنى ملعلوي جهاز 
مافإنه أحمد، سراح إطلاق على سنوات تع مضي فيعد البصري. 

التراب،بمغادرة له مسموح وغير ثغل بدون أصدناته كسائر زال 
أنهإلى إصافة المضمار(، هذا في نرببه بتغيير نتفاءل كنا )ؤإن الوُلنى 

محبعلهذه كل فيه. مشتبها ثخما مواطنيه بعض عيون في زال ما 
.للغاية. 

المغربية؛الخطوةلطات القامت،  2000أكتوبر أول/ تثرين في 
لبعضومحمحنح الضحايا، فعوصن، الصحيح، الاتجاه في الأولى 

الذيالمرؤع المعتقل ذللت، تزممارت، بزيارة المّد.ني المجتمع فعاليات 
رفاةجوفها فى ا؛تالء.ت، التي احته وبالخاؤية قائما زال ما 

الراحلن•
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الحاليةوحكومته حاست4 مع الجديد العاهل أن أعتقد لا 
تلكبرفع إذآ يسّرعون فمتى الحد، هذا عند بالوقوف سيكتفون 
؛يقتامة الصفحات أشد من صفحة تطوى حتى المتبقية الحواجز 

المعاصر؟الغرب تارخ 
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أهرموموثثنة 

اعبابوامحمد 

أهرمومومدرسة أطر اقتحمت كيف الكريم القارئ يفهم لكي 
ا 97ايوليوز تمرز/ عاثر يوم المخيرات قصر وتلامدتها المكرية 

مناصنلا النفلام، تملب يروم كان الذي اعبابو امحمد المقدم برتاسة 
علىالضوء من شيء ليط لتالمتميزة الرحل شخصية إلى الرحؤع من 

تالمعقدة جوانبها 
لأربعةوأب متزوج عمر0، من والثلاثين السادسة في صابهل 

أسفرهالشعر، غزير البشرة، فاتح ممشوتمها، القامة، قصير أؤلفال. 
رُتمح،ثابتن، ليين ععينتن حدة سرز بشكل الحواجب مقرون بيا، ن

وتخيما.تحر مة بعن الاسراح محتد ءم4 يفتر ، الفا٥ 
مزيجاواحدة جملة ئى المكرية أهرمومو مدرسة مدير كان لقد 

الريفنلب في ازداد الأسر. حر والالشاليا.ة الصرامة من غريبا 
الأبناء،كثير أب من تازة، إقليم أكنول، دائرة بورد، بقرية النابقس 

.تمثيلته شخ ما زمن في كان 
؛الأكاديميةالتحق يم تازة، مدينة في دراسنته امحمد تلقى 
كانيوم ل، 9 5 6 سنة ملأزما منها تخرج حيث، الملكية، العكرية 

٠الأؤلر نل.رة من كيرا يكو استقلاله فجر قى وهو المغرب 
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مشوارهمتزت التي الرنسة المحطات بين من نذكر أن ؤيمكن 
المكريةالأكاديمية إلى الخصوص وجه على رجوعه المكري، 

القمرفي تعيينه ثم رومانه، قلوب في كييرأ إعجابا ترك لامعا مدربا 
متألقكريس وحدات بعدة ذلك يعد التحاقه ثم خاصا، مرافقا المالكي 

فيالعليا المكرية دراسته لمتابعة بارص إلى رحيله ثم الميت،، ذاغ 
ارنيتعيينه نم حن، بميرة منها تخرج التي، الحرب أركان مدرصة 
اللافت،مجيئه وأحيرآ، الحاجب،، مدينة في المكري التكوين لمركز 

•المشهورة المكرية مدرستها لقيادة ا  968ستة أهرمومو إلؤي 
المملعلى ونل.رته وصرامته ودهانه ذكانه بفضل اعيابو كان 
اللامحدود،وطموحه الكبيرة مجامته وخصوصا الدووبف، المتواصل 

كانت،المليا القيادة أن بدليل وقته، في المامين الضباط ابرز أحد 
وترتيبتصء ءش المودلمن الماط قرفة فى دائما تشركه 

صعبدعلى أخر إلى حين من تجرى كانتذ التي الكبرى المناورات 
القلةفإن كلها النادرة الخصال هده من بارغم أنه غير كله. الجيش 

يرتبهلسيهل بب، لإمرته تحت، العمل في ترغب، كانت، الش هي القليلة 
وهولا وكيف، الإعجاب. من أكثر القوس في يثيرئ كان الش بالهيبة 

انميد؟المزاجي الصارم 
أيم، الانفجار أهبة على بارود برميل عن عبارة أعصابه كانت، 

المملفى ه نفيرحم يكن لم أنه إلى إصافة . احتكال؛.أدنى مع لحفلة 
تنفين.هعلى أصر أمرأ أعطى، إذا فكان • غيرء يرحم حتى التواصل 

تأججهبكل المستعر البركان انفجر ؤإلأ وجه، أكمل على بحاوافيره 
جندياالضحية تكون أن فى فرق، ولا الكسلان. التهاون وجه في 

بهيقذف الخعلئ الضابهل دام ما ستان عنده فالكل صابهلآ، أو بسيط 
احتجاجإصبع تحريلث، على أحد يجرؤ أن دون مجن الجنود رنانين في 
استنكار.أو 
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ثمفقط، التدؤيس في مهامهم وحصر والمعداُتا، التغذية كمميحتي 
المنام،_، وأولاهم الصم، صباط من القرين بعض على نائي 

أيعلى الصعب من يكن ولم النفوذ. وقوى المن• لهم عل بأن بعد 
سميذفي أولئلث، من أطؤع طبعا فهولاع ذللث،، مر بدرك أن كان 

وسائلكل تتوفر دلكي، بالنتات. الرضي إلى دأسممع المسوعة الأوامر 
منغرية مرية الل.ير ثكل جدأ، سربمة بوتيرة الأمور وتجري البناء، 
يعضهممهمة فكانتج ءالمافياء. لما عاليها نطالق كنا صفا، صباط 
أمحرموموبين الرابطة الطرق فى  ٠٧١^-باصتكثافات، القيام على تقتصر 

وجمعواأهدافا عاينوا ما إذا حتى تازة، ومدينة وأهرمومو والرباط 
وطريقةالمهام زمان لتاءا.يال> ير الخ. مع لقاءالتا ءق.ا.وا معلومامحتا، 

تفيدها.

يرنالظلام، جنح نحتا متسترة الشاحنايثح تنطلق كاننج وهكذا 
حتى؛الأسلحة، مدججين، فواد جنود متنها على الملوال، اءارت٠ ال

علىالهمة العقبان انقضاض انقضوا المحدودة، القطة وصالوا ما إذا 
ليعودواخاطفة بسرعة وشحنوها الخواصي، يمتلكها الى البناء سلع 
وآلأُتؤوفرميد وحصى ؤإسمنتا حديد ت الدرّة إلى غنيمة بها 

ووقود.ومعداُتح 

؛،JLljأمام الوقوف ه نفله سولتا إن الليلي للمحارس والويل 
ظهرهبتسليم ؤإما ، بجلدْ بالجاه إما مخير نهو الجارفة، الصاعقة 

الحال،وبطبيعة صاحبة. ليلة فى عادة العلل يأكله  ١٠الحصا من ليأكل 
رسائلوحررُتج الشكاوى ورفعت، الأيام، ب، تعاقمع ر الانكشفا 

المحيق.الوادي فى الخافتة كالصيحة كلها ؛قيح، ولكنها الاستنكار، 
بعضم ؛١^١١يرسلها كان التي الجهولة الرسائل حتى تنمع ولم 

تجاوزا'ت،.محن يقع بما للتنديد للجيش العليا القيادة إلى الضباط 
فىمنه الشاربون وكان حلوبا، سخيا الضمغ كان لقل. هيهات، فهيهات 
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بقطيتأثرون كانوا وأنهم ميما للفطام، نعيين مغير الهرم أعلى 
كانبينما نمال، عن المفخمة المثاؤح تاللث، ميزانيات، من وانر 

فكانذلك، عن نمل ما أما المدير، ان، لحيذم، الأحر القط 
كدسوهكذا . المدرسة ني المشاؤع به لتنجز الغنائم إلى ، يماف

ناحرةفيلا ت المحدود الشهري راتبه ح تتناش لكنما مهمة ثروة المدير 
محيرمقهى ها، نفالمدينة فى فتدنية مؤسسة مكنامحي، فى راق حى في 

معنأن عجيبا فليس فاحرتان. وميارتان وأرامحى، صيعة الارتياد، 
الفترةتلك، في فالءل١ءون العام، المال( تحويل وبال، نفثي عن اليوم 
عفنامينخر وفتها كان والسرطان ، الأعمال، في حذورْ ضاربا كان 

محاولةأو مداو طسبا أي عن لكمل شبه غيابا ني المكرية المؤسسة 
عليناالبقاء، دار في اليوم وهي الرحل لروح إنمافا أنه، غير إشفاء. 

الجشعينأولأنلث، مجن يكن لم بكونه غيره عن يتمتن لكن بأنه نشير أن 
وراءهمالخزائن ؤيدرون واليابس الأحمر يألكون لكنوا الل،ين العميان 

أحلمجن والهلانة المال، من الكثير يؤقلم، كان ؤإنما صفصفا، قاعا 
المستويات.أعلى إلى ورفعها المدرسة وجه تلميع 

يعرفونالدين من المقربين بعض كان فقد ذللن،، إلى إضافة 
فيغاية بوصفها الثروة إلى عي ييكن لم أنه يوكدون الرجل، حميمية 

بينمتميزآ مقاما له تضمن وميالة يعتبرها كان ما بقدر ذاتها حد 
تحت،له مكانة لا ؛الاJنا في الفقير بأن القاطع لإيمانه ونلل1، الأقوياء، 

الأولياء.أحلاق له لكنحؤ ؤإن الثمى 
بلسانصارحة تشهد حاضرة الدلائل كل لكنت، موجزة كلمة وفي 

الله سيكون ضابعل حاصة؟ طينة من صابعل اعبابو المقدم بأن حالها 
أقيمالذي الحفل في ضباطه ه نفهو به وعد كما زاهر متقبل محالة 

العملهذا حيال، مقدم. رتبة إلى رفي يوم صفرو مدرسة في شرفه على 
البعمنا كان المتقد، الكبير الحماس وذللث، الدووبح، المتواصل 
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أسروند وصرامته. طوته رغم بالرجل الإعجاب من ه نفيملك 
تنقال التمني من بنؤع لأصلنائه مرة ذات أحدهم 
علىيكن ولم الاعتدال من ثيء فيه كان عمله منهاج أن لو ْ اء 

أحوجكان فما صعقا، الماس في ترحم لا الي الجهنمية الوتيرة هدْ 
الفقرمن؛مّاثين لتخلص كهذا العمل ني حماس إلى مغربنا 

واكخاإفا.

أهرموموإلى فوجنا قدوم 
منمجموعة إليها سقتنا أهرمومو، مدرسة في تعييننا قبل ستة 

للقواتالعام المأحور حقها في نفل.ها تأدييية بإجراءات عينت ندمائتا 
عمر.بن إدييس الجنرال أنداك، المالكية المسالحة 

منالثبات الفباحل هؤلاء تخرج لما أنه الحكاية وملخحى 
الماءعليهم محرض ٍلويل، شاق تدري._، ؛عل، ثان ملازم برتبة الأكاديمية 

ولوالسلاح. مهنة على حيدأ الممرس بدعوى أحرى منة المدرسة في 
الكيلولكن عاديا، الأمر لدا الأكاديمية غير وحدة إلى أرسلوا أنهم 
فيمضض على تحملره الد.ى ه نفالما رئيسا عليهم عين حين ؤلفح 

والملق.والفظاقلة الغلظة منتهى في معهم كان بعدما الفارطة الستة 
كانتامملة ؛،.روس وأرهفهم الضباط، الملاميد معاملة يعاملهم فاستمر 
فأثارالإفادة. إلى تهدف كانتر مما أكثر الخناق تضييق إلى تها_ف 

سيعقبهكان معاد مكرر درس احنزار بصيد وهو مرة ذات حفيغلتهم 
بساطة،بكل فتمردوا الأرجل. على الكيلومحترات عثرات مني 

العكرية.الشاحنات مستقلين الأكاديمية إلى أدراجهم وعادوا 
القضيةفي ت ولم إ؛اهلاء، وبدون صارمة الحقوبة نزلت، وطبعا، 

المعتملإلى توأ أرسلوا ؤإنما الأسباب، ومعرفة الأمور لموضيح 
وثلثاعلى كانوا أن بمد مدة سجنوا حيتا القنيهلمرة، في العسكري 
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سمتهمأن يعد أمحرمومو مدرسة إلى ذلك بعد أرسلرا ثم الطرد• 
بيدعوادة. بلا شوكتهم اكسر أن مجفادها اعبابو إلى صارمة تعليمات 

لىفرجح البليل■،، الأوامر يتقد الذي النؤع ذلك من يكن لم المدير أن 
تعاطفنى وأفهمهم الترهيب، على الترغيب أسلوب لهم معامك 
الضرر.لجبر ثانية فرصة ييهم أنه صامتا 

فدمحاتنا،لفوج وسر ما لفوجنا وير الحديثؤ، هدا بعد أحرى متة 
بعيدأوأرّلتنا الخaلأ من جزءأ تداركتح قد الأكاديمية إدارة كانتح ؤإن 
الوطنية.المكرية والمنشآت الثكتات عبر جولة فى المدرسة عن 

اللواءنكنة في أقمنا الرباط، مدنية إلى وصولنا ؤإثر وهكذا، 
ومغريات،مجلأ0 مجن يحمله وما الخاصمة جو فاستمرانا للأمن. الخفيف، 

حضورهايكن لم التي الدروس بعض عن تدرب' ننقب وبدأنا 
فوجمن صابعل وهو الثكنة، رئيس مجن كان فما أوموكدأ. ص-روريا 

فيالمام المأجور أحبر أن إلا الشديدة يمرامنه عرف ه نفاتمابو 
التس_اوعاين منا غفالة حين على الأحتر هذا فقدم الناسب،. الونتا 
تجاعيدهبين يحمل التجهم ووجهه صياح ذات فجمعتا ه، ينفالكبير 
الذيالبعلولي الدور عن بلمحة امتهلها كلمة فينا فآلتر صارحا. وعيدأ 

الهندية.الحرن وفى الثانية الخالية الحرب في المغربي الجندي لبه 
.. سحقا صالوعنا بمحق ليأنا متوعدأ حتمها نم الصينية 

ذللئ،من ثيتنآ ولكن الصاعقة، حلول انتظرط التالية الأيام وفي 
المنهكةرئيس استقبلنا حبثإ تازة، مدينة إلى جولتنا فتابعنا بمحديثح، لم 

الثانياللواء رنين التيجاني والكولونيل؛ بوكرين الجنرال المكرية 
المكرية(الحاكمة في التشاؤين أحد بعد ما في سكون )الذي 

نبلعن تنم كانت، فاخرة عشاء مأدبة شرفتا على فأقاما بالخة، بحفاوة 
معنوياتنامن للرفع بالحسنى معنا التعامل إلى وسعيهما الرجلين 

تازة،مدينة إلى بأكمله شهر لمدة أرسلتا بعدها صباطا. بنا والاعتراف 



حنالوسيم الرائد بقيادة للمشاة الثامن الفوج يرابهل كان حيث 
فييجمع كان كيلك، لنفي محايمل وهو ، يحنيتو( )الملما بوطاهر 

ولباقةعالية أحلاق على كان إذ المثالي، الفابهل حمال جمع نظرنا 
مخافةالممل في حماسنا كل ونفجر طاقاتنا كل نبذل حعلأذا كبيرة 

ضخمةمتاورة وحدة مدينة في الختام الثا مكان وقد فينا. ظنه تخيبتف 
الجرائرية،المغربية الحدود على إشرافه نحتا بها نمتا ناححة 

ااجي~ر(،في بارنين جنمِالأت عسكري مرصد أعلى من وحضرها 
نجاحعلى بحرارة تهنثتنا وبعد وآخرين• وامحارش وبوكرين كالن-؛وح 
بعدإليها الحاجة أمي في كنا تحقة مإجازة القيادة أعطننا الماورة، 

السير.الشاق اكلرو.ِا ذللث، 

النهائيالتعيين لم نأجل من الأكاديمية إلى عودتنا بعد أنه غير 
تفرربأنه أحبرنا حين بالإحباط أصبنا الجيش، وحدات، إحدى فى 

كاننإفهل ٠ آخر بتي للقيام شهر لمدة أهرمومو مدرسة إلى إرسالنا 
علىالماورة نجاح أن أم متأحرة؟ بنا حنتا فد عمر بن الجنرال لمنة 

لهأوحى بما المدبوح الجنرال إلى أوحى للأنفلار اللافت، المحو ذلاك١ 
فيزالت، لا كانت، فكرة كس. مسمى غير أجل إلى ينا فاحتففل به، 

الجنينية؟مرحلتها 
كيفيةمن غضبا تثيهل نت3ليرنا فى ونحن ليلا المدرسة إلى وصالنا 

شاحتا>تهمن بالزول أمرنا فقد . لما حصم.تا التي الهينة الاستقبال 
سببا.كللئ، ، نعرفأن ؛،.ون طام® طام اا؛ئر قرية في الوتيرة الأكاديمية 

شاحناتفد'وم ننتفلر الفارس الشديد البرد في ساعة طوال النا وظLل
.إهانتتا في إمعانا وذللثؤ الدير، س يتعليمانه التأحر تعمدت، 

متنهاوعلى كراسي، بدون أنها اكتشفنا أحيرأ، وصلت، ولما 
النفسوتحبهل القلب، تميم بالخة حفاوة البلل. الرمل من أكوام 

في. نقمدهانحن التي الجميلة الوجهة عن كبيرة بفصاحة وتتحل.رثؤ 
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اعتباطيةبكيمة منا فريق عين إبطاء، وبدون بالذات، الليلة نلك 
أهرموم.ز الباش ورك صفرو مدية ملحقة الو ني وأرمل 

بالكيفيةالأيام فيه بنا حالذي الكثيب الشهر ذلك مرور وبعد 
المحذور.ونع زنزانته، جدار على أيامه جين الفيها يحسب التي 

وافرعدد ثنيير وذلك المدرسة، فى جديدأ دما ينفث أن المدير ارتأى 
الفتةامات ارتعلى ذللث، فى مرتكزأ حديد، بأطر القداس اطرعا من 

أنإلا القداس الضباط ص كان فما الثانية. الفننة كفاءة حول الأولى 
نكنةعن للأبعاد السانحة الفرصة هل.ه مغتنمين بنا التنويه في بالغوا 
جليانلاإث، بدا وفد ة. مال.ر،إلى منها معتقل إلى تكون ما أنرب، كانت، 

حقائبهميجمعون وهم أظهروْ الذي العميق الابتهاج حلال من 
للرحيل.استعدادا 

المدرسةفي سود كان الذي الجو 
علىالسكرية المدرسة تر؛عت، أهرمومو لقرية الجنوبية الجهة في 

لواديأحاذ ساحر منغلر على تعلل هضبة نوق متر ا 1  34ارتفاع 
وشموخجلال في ونف، دائما المضثؤ الأفق وفي الجميل• 'ازلولُ 

بكبرياءانتم، عملاق، عغليم نمحب، وكأنه المهيسبذ ابوييلأن• جبل 
بقعةعلى ١ العريقة الأطلس جمال ملاحم تاريخ ليخالد البرابرة 

مقفتانصخمتان بنايتان للزاتر تتراءى الصغيرة، القرية من كيلومترات 
الأستع.ماريةالماأ.مارية الهندسة طاح على ساهل.آ الأحمر ؛القرمين. 

حرجتأرصية وعمارات للماء، شاهق حران ينتصب، كما القرنية، 
تحتالجيري بياضها يطر اعبابو، امجحمد المدير حيال من ميمها تما 

إنهاالحين؟ تل.ءع بقوة شتاء والصقبعية صيفا الحارقة الشمس أشعة 
نملقرية وكأنها إليها اقترب كلما هديرها يتفاعف، العسكرية المد.رسة 

أصواتهنا ت والنشامحل بالمحخيح وتضج بالحركة تعج نحل حلية أو 
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علىالتلاعيد أيدي حط »ع لغطها يتشابك بالأوامر المارحت المدربين 
الشاسعةالأسلحة ساحة حيطان صداهما نتردد البنادق، أعقاب 
والمشيالسلاح حمل على المتدربين بفمائل العاحة التفليفة المبلعلة 

Iالموزونة بالخطوة 

•٠ سلاح ٠ ُ سلاح • ٠ حثلوا ، ملاح•سلام، . بالفم.. راحة.
•واحد. . زوج. - - واحد • حلما. . أمام- . يمين. . - يمين . كتما. 
نفا.. فصيلة. . زوج. 

غليغلةأصوات الرعد كقصّما تتعالى المدرسة مدحل ني وهناك 
بمنىومحو بمناورة للقيام المجاورة الغابة إلى متجه لفوج رجولية 
الإمام'.المولى قاله ما الدوام، على انشيدنا واحدة! بحنجرة 

رؤؤسهمتسفر تلامذة من جماعات المحارب لك مني ولمة 
ؤيزحفونلقون ؤيتيقفزون وهم الشمس نحتا المحلوقة الكبيرة 

ذلكفي المزروعة الحواجز كل ليتخهلوا الأرض على ؤيتدحرجون 
د.احلومن الجماعية، الرياصات ملاعب، وفى . - الوعر المسالك، 
شرسصراع فى تتارى وهى الفصائل هرج يتصاعد المغعلى الركب 

وتللثا،هذه من مقربة وعلى المدرسة. بعلولأت ألقاب انتزاع على 
مراقبةتحت، الماعة، عقارب يانتفنام والتشييد الثناء عملية تسترسل 

التلاميل-من استرحاء شبح سوى ينتغلرون لا غلاخل لحراس يقغلة 
•منهم• المتهاونن خلهور ^، ساؤلهم لهووا 

العاشرة،اقتراب .ع تتضاعفح الصاحبة الجالية هذه كانت، وقد 
التفقد.يةبجولته يقوم أن فيها ألفج ند الدير كان التي الماعان وهي 
الأول،،المساعد الاحترام، من أمتار ستة بعد على فيها يتبعه كان الي 

العاليةالحرب في امحمه لمعر الذي القح الربري ذللثا عقا، العملاق 
الهتال(.في وصراوة شجاعة من فيها أبداه لما وضوء ضوء بألفج اكانية 



الانقلاب،نهاية فى ليكون الأندار سخرية متختارْ الذي عقا 
ربه••ض المجهز 

نفلوأمرؤوسه قلوب ني الرعب تزيع هاته اعيابو جولة كانت 
كاننقد وكماله. الممل إتقان على المالحة العصية بهلييعته لمعرفتهم 

وهوبرتبته علته ونادي بحرارة وصافحه بصاحبه نوه عمل أعجبه إذا 
تابتساماته أحمل يهبه 

٠الله أعانك عمالك، تاع ليوءلّان، ٌون طيب يب، ط— 
ليصبنار سعتها لكقنيالة لتوه انفجر أحال من أمر أغاظه إذا أما 

تعندأو أحدأ ظالم قلما — للحق إحقاقا — أنه غير • عليه غضبه جام 
إبرازأرادوا كالما المؤولين بعض يفعل كان كما مجانا الظلم 

بحداتقفيلات ش يسكنون أهرمومو في المتزوجون الضباط كان 
وكذلكثلاثة. أو اثتين بين فيلا يقتسمون متهم العراب وكان جميلة■ 

الأكلكان ذلك، على علاوة اّءين. ضباط إلى بالمية الشأن كان 
المشروباتوكانت، الصف،، صباط ونادي الضباط نادي في مجانيا 

المتمرنينأن غير الل.رسة. خارج لمنها مع مقارنة بخس بثمن ثباع 
الامتيعابيةائانة تجاوز إلى راجع ذللث، وكان التلاميذ. هم كانوا حقا 

تالمين.ألف، على يزيد ما فيها يحشر كان فقد صارحة. بكيفية للمدرسة 
حاجةلا أنه وأعتقد مائة. لثلأيث، محوي تتسع تكن لم بينما حشرآ، 

عا.دزاد كالمّا أنه ياوركون فالمارفون المسا، ير نففي للإمحهاب 
؛الأزتام.التلاعس، فرص وقويت الماورة هامش ازداد التلاميذ، 

لغرف،التفقاJية نياراتنا أثناء في كنا أنتا هي الخجلة والحقيقة 
ثالءعن الناتجة الشديالء الخرق راتحة من نتفزز الصباح، في التلاميذ 

المجهوداتورغم الشرعة والأبواب النوافذ رغم وذللث، الأكتظاط، 
والتتفليفج.الغل في المتدربين طرفا من البذولة الجبارة 







الفاشلغ؛انمسكرية الانقلابات 

الأولللانقلأب التحضير 

منبعضنا فطن المدرسة، إلى مجيتا من الثانية المنة متصف في 
الديريميز كان الذي التقي الحماس أن إلى الحادة الملاحفلة ذوي 

ولمالمدرسة عن التغنب من يكثر شيع واته رؤيدآ، رؤيدأ يخبو بدأ 
ظهرما إذا وحتى الدراسية، البرامج محير حن يمراقية بتاتا يهتم يعد 

شبثاوكأن مجهمومأ شاردآ يبدو كان فإنه اكادرة، المحالات، بعض فى لما 
.فيه تفكيره حمر على وأرغمه بله استأثر قد ما 

رتبةمن همابو امحمد رقى ، 1971سنة س المرمى عيد ويمناسبة 
المدرسةفاحتفلت، كولونيل(. )ليرطنان مقدم رتبة إلى )كومندار( راني 
سيبمتحاتأحول من بمجموعة وجيء باذخأ، احتفالا ذلااثا أحل من 

ولكي. مثلهاتداؤيبهم مدة في المللبة عاش تلما ليلة لإحياء الأطلس 
فيوليمة شرفه على أقاموا منها، بأحسن الضيافة كرم الضباط ل يرد 

ومعكروناتالمامي الضابعل قبعة ثارة بالمامحبة ل فأهدوا ناديهم، 
انرآلذلك فتآنر الخالمى. الذهب من كلها مصاغة الحديدة الرتبة 
مدلسةدور وجاء • هديتهم وبريق بلون ذما مستقبلا لهم وتمنى عميقا 

أطرجميع إليها دم، شرفه، على رائعة حفلة بدورها فأنامت، صفرو، 
معنى،ذات مقتضبة كلمة فصيح ان بلمحلالها فألقى المدرستين. 
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ذلك،يعد عباسرة زاهرأ. مشرقا تقبلا ملمرووميه قريبا فيها تمنى 
المدرسةإدارة إلى الأوامر أعطست، سببا، لذلك، نعرف، أن وبدون 

لهفكان مايو، أيار/ سهر قبل كلها الدراسية البرامج بإنهاء للإسراع 
الإدارةطريق عن المدير لما أعلن الشهر، ذلك بداية وفي طبعا• ذللثج 

إحراؤهاالمقرر الكبرى المناورة فى رمزية بكيفية ستشارك المدرسة أن 
الضوءمن بعضا فشل الءاح_،. مدينة فى كله الجيش توى م على 
قائلا:ذلك، على 

عليناالمناورة، هذ0 في حدآ متواصعة ستكون اهمتتا مأن لو و— 
اللائق.المشرف، بالمفلهر دائما نفلهر لكي جيدأ نتدرب أن 

الكبرى،الجيش لمناورة العام المحتوى مع علينا وتع وهكذا 
التيالتماؤين وبرنامج الرمي برنامج الطراز(، ملاح فيها شارك )اش 

للمناورة.العام الإطار في بها نقوم أن المفروض من كان 
وتجربةبدراسة المدير أمر المكثفة، الأستعاوادايت، هاوه غمرة وفى 

ومهميهل بشيء المنع. الأميركية الروكست، )^، Jiiمن محئات، فعالية 
أربحةأو أيام ثلاثة أحد. انتياْ يثير أن دون من مت لكنه واحد، آن في 

ومعهاالتلاميذ من تشكيلة المدير أرسل المناورة، يوم حلول على 
العكرىالحرصن في المل.رسة لتمثيل الامتعرامحي بالباسها أطرها 
وفىالمناورة. بعل. مباشرة الحاحسا مدينة فى إحراوه تقرر الذي 

يقماركونانهءوْ عر ة حمكيل !أمر مايو، أيار/ من عر الالأا 
ممثلةفصيلة ؛تأليفإ كانلكأ أمر كما . تالميذآ أربعين منها واحد كل 

الصف،وضباط الضباط من حميما أذأولت )بلاصهلرون( للعدو 
متنهاعلى أقلت، ااحي._إاا يارايت، بوزودي—، الرمي، ُي، الماهرين 

يدونمم، 75والمال.ني مم 712رعيار الرشاش كالمدغر ثقيلة أصلحة 
المهمةوكانت، . 52أآ والرشاش  24/ 29فلأم والرشاش رجع 

هيشك،ا أدنى آنذاك فيها يخامرنا )ولم الوحدايت، هال.0 إلى الموكولة 

30



كماكانت الحقيقة أن بيد الكبرى، المناورة في الرمزية المشاركة 
ذللثج.غير سرى 

مايو،أيار/ من عشر الرابع يوم من صباحا الثانية المسامة ني 
للانطلاقالشاحنايت، في للقفز استعداد أنم على والتلاميذ الأٍلر وبينما 

منمي بمكان إلى )الكومندوعات لهم، حددتا المي الوجهة نحو 
البلامطرونوفصيلة والمحاحسا، قاس مدينتي بين الموجود الشكاك، 
القيءلانالدراسات بمدير إذا الحاجب،( مدينة إلى للعدو المثالة 

وعطارئا تعديلا بأن ؤيخبرنا الضباط نائي إلى رمة بيدخل بالكبير، 
مقررأكان كما الشكاك عين إلى الوجه عوض وأنه البرنامج، في 

صفرو،مدينة نواحي في حقيقة حربية بتمانين بالقيام نكتفي فسوف، 
بدلصياحا السادسة إلى فر الساعة أحرت دلالث، على بناء وأنه 

اكانية.

بالضثهل؟حدث ماذا 

المكريةالحاكمة حلال في إلا الأمور تفاصيل إلى سعرفح لم 
امابوالكرلونيل كان المدبوح، الجنرال من فبإيعاز القنيطرة; في 

للموكباعشر الخمسة بالكومجاندوعات محكم كمين لممبح يخعلعل 
مهمةأمجا • المحاجبا إلى قاس نمر من المناورة يوم التوجه الملكي 

اليالرسمية الصة محاصرة على ستقتصر فكانت، اليلاسهلرون نميلة 
حينإلى اكريث على ؤإرغامها للبلاد السيرة الرؤؤس كل تضم 

سكان  ١٠إلا ؤإتقان بينة معدأ كان شيء كل جميدة. أوامر إصدار 
فالجنرالت المحتملة العلوارئ بين من متوقعا يكن لم واحد طارئ 

ونفوذهثقله بكل ميضسل كان للحملية، المخهلهل الدماغ المذبوح، 
بهاتقوم أن اعتادت التي المسثقة الاستكشاف، عملية لإلغاء 

العارضةأن غير الملكي. الوكب، لكه يالذي للهلريق الروحيات 
ءنيتراجع الجنرال جعلت الأس، جهات بعض أظهرنها الي القاطعة 
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غيرخاء بالمعلبة الأغذية نونح ني اليوم ذلك اء مومر 
وقوبلالانتباه أثار واحد شيء والمعدان. الأسلحة وكذلك معتاد، 

ذحيرةكانت لقاو ت منا القدماء بعض طرف من صامت باستغراب 
.حية المناورة 

أنالتدري._، طور في بعد زالوا ما لتلامذة كيف هدا؟ أيعنل 
الدراسيةسه يكمل لم الذي ثلثهم أن مع الحية بالذحيرة يناوروا 
ثمالذهن إلى نفرت أمثلة تاما؟ جهلا السلاح استعمال يجهل الأولى 
بالذحيرةنناور لم أو ت ثانية أجوبة لها وجدلتا حين رمة بتوار.ت 

وجا.ة؟في كنا عندما الحية 
متجمعةبرمتها المدرسة كانتؤ اء مالسادسة الساعة تمام في 

كانكومانلوور كل الثاصمة. الأسلحة ساحة في بديع نحو على 
إلىليقفز صغيرة إثارة محوي ينتغلر لا ونانبه ه رنيبجنب مصعلفا 
حدةعلى اصهلمت فقد الخاصة الفصيلة أما هبالته. الواقفة الشاحنة 
رجع،يدون مم  75بمدافع المحملة الجيب، صبارامحتا ؛محاذاة 

مف. رشاشان وكذا  12,7للaلائرارت، المضادة الئقيلة والرثاشامحت، 
.52وأأ 29-24

بعدفتيلها محيثحل وشيكة حربا وكأن حقا مهيبا المنفلر كان 
من•

السكريةبذلته لابسا قاس س المدير ندم والصف، السادسة في 
كاكيين.وصروالأ قميصا يرتدي القامة نصير رجل دمعه 

المعهودة،بصرامته الوحدات، استعراض في مباشرة اعبابو شؤع 
يقنلةفي ، ووقفالشاحنات،، في الجمع؛الركوب إلى الأمر أعهلى نم 

الارتياحبدا ولما العملية. استغرقتها التي السرعة يقيس وتحفره الهر 
جنودهمبصرف القيامحل من الفرق روماء أمر أ،اريرْ، على واصحا 

والاكحاذيه.
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المعلقةالقديمة بالمادق المزدانة الجميلة الشرف و\ءة محبة على 
الجهولالقصير الرحل وقف ة، النقيالمكرية الأثرية والقعلع 
شفتيهوعلى واحدآ واحدأ الداخلين في الواسعتين بعينيه يحملق 

حينالمدير ابتسامة يعيد حد إلى يه لكانتا عريقة امة ايتالرقيقتين 
كونفىمتهىرصا0.

فىالمضحصة نفلرته اعبابو أحال الضباط، حمع اكتمل ومحرما 
الغربتاتالغامض الخطاب هدا في فصاحته يستعرض ثمع ثم رحاله 

فيأؤكد أني غير حرفيا، كلماته نقل أدعي لا باني الاعتراف )مع 
•اليوم( إلى ذاكرتي في منموثة ظك حمله من يعفا أن المقابل 

تشكرانيعن لكم أعرب لكي اليوم جمعتكم لقد المائة، ®أيها 
في•هي بدلتموها التي العبمارة للمجهودات الحارة وتهاني الحالمة 
والتفاهمالمتبادل الاحترام يسوده حو في دائما اشتغالنا لقد المدرصة. 
مستوىفي أنكم على لي تبرهنوا لكي الأوان آن واليوم، الطلق. 

غدأ.يإنجارها منتشرف الش المهمة 
تدومبمناورة للقيام سليمان بن مدينة إلى غد نجر سترحل نعم، 

منلواء الهمة هده يإنجاز يتكلم، أن الفروض من كان وقد يومين. 
لأيت، ندحلولكنى اللكية، لحة الالقوا١ت، فى الألوية أحوي 

فآنالهدا لمدرستنا. تنفّياوعا شرف يكون لكي وأقنعتهم الجنرالأيث، 
فنكمظني تضوا لا حتى مستوياتكم أرقى في تكونوا أن منكم أنتفلر 

منبيتكم من كان فإن فيكم• أضعها التي الكسرة الثقة بالتالي وتخونوا 
فليمرحالمالية، هده إنجاز في راغبا غير أو قادر غير ه نفيرى 

منهل مؤاخذة• أدنى بدون أعفيه ميأني وتيقنوا الأن، يدللثج 
مؤال؟«ّ

محمد)الرشح( الأسيران يعده رغ تقيل' صمتج القاعة في ران 
نألوتجرا أصبعه الرائي 
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تدمح،؟بكل مهمتنا هي ما كولرنل، مون —
'كيير بهدوء المدير أجاب 

كلعلى • جنرالأت. نقية إنها تعلمون. مما أكثر أعلم لا — 
متقدمةعليا نيادة الطريق عرض فى غدأ انتظارنا نى متكون حال، 

الكافية.والماُلومات لتزؤيدنا 

باهتمامينمتا وهو مكانه في جاعا.أ المجهول القصير الرجل ظل 
أمريعلو القاعة مغادرة في الضباحل شؤع ولما المدير. كلمة إلى بالح 

فعلمناوجوههم. في يبحلق وهو نمها مة بالبشيعهم الانصراف، 
سوىيكن لم  ١٠٢٢٠^الرجل أن يعد ما في القدامى الضياط بعض من 

اعبابو.محمد )المقدم( كولونيل اليوطنان للمدير، الأكبر الأخ 
فىوباوأت وهناك هنا جماعات ت، تكونالضّاءل، نائي في 
تأؤيلمحاولا بدلوْ أدلى كل المبهم. الغامض الخْلاب مناقشة 

العمومعلى الجيش أن والوافر مقبولأ٠ معنى وإءهلادها العبارات 
المجتمعرعليه كان ما شاكالة على كانت، الخمومحى، على ومدرستنا 
لمالذين المالكيين نننة فئات: ثلاث إلى مشما آنذاك، المغربي 
اللامثالينالغافالين وفئة ١ المللث، إذاية يريد من بوجود نط يتخثلوا 

أسماءبجل لجهلهم مرادفا بالسياسة الاهتمام عن ابتعادهم كان الدين 
يعدونكانوا الذي ينء يءالمتمن صغيرة وفثة حكومتهم، وزراء 

انتقاداتهمحلال من جليا تظهر نت، كانالحاكمة، للطبقة صامتة كراهية 
هذهففي المرموقة. شخصياتها لبعض المناسبات بعض في اللاذعة 

الخورمن بنؤع أطنابها تضرب التأؤيلأت بدأت بالذات، الأحيرة الفئة 
قاتلا:بعضهم فعلق الكلمات. استعمال في 

ءبنفى الحية حيرة يالن. المرتجلة المناورة هذ0 . دقونى. ص— 
بخير.تبشر لا سلمان' 
اللاميالاة:يفتعل وهو آخر فرد 
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رفيقييا الجتدى كهذا؟ بسؤال نفك على تشق لماذا * أوف —
الأمثلة.مح لا الأوامر لتشد اماماّ مسخر 

ترفاقه طمأنة يحاول وهو ثالث فعقب 
الطام.زعزعة يرومون ثوار بمواجهة يتعلق الأمر تقديري، ر — 

الالشعيية للقوات الوطني الاتحاد مناصلي بعض محاكمة أن أتجهلون 
مراكش؟مدبة في جارية زالت 

الكبيروولعه الحاد بذكائه أصحايه بين اشتهر راع ملازم فنعلق 
تبهدوء فقال البولمبة، القصص بالتهام 

الرفاق،أيها الممغ؟ الجواب عن يحثا أدمغتكم تجهدون اذا مل— 
عسكري.بانقلاب ستقوم الله بحول العد في أنه ساحلة بكل أخبركم 

تلرأيه مسمهة حرة ما أصوات تعالت 
.رفيق. يا ينبغي مما وأومع أحصب يالك ح— 

حولالضياحل فتحالق العشاء، وفت جاء ذلك، بعد لحظات 
المعالقوقع لمه كان صخب في وجياتهم يأكلون المناولات 
اسرسلالذي الحاد النقاش أصوات على أحيانا يغْلي والشوكات 

المدرسة،حليب سأل الهناولأت،  viiJLjإحدى فى الغد. مناورة حول 
إطارفي الغرب إلى فدم فرنسي صاب3ل وهو رفورطاس*، الملازم 

قاتلاالشديد، بالإنزواء القياٍل بين وعرف السكرية الماعدة 

تهامس شبه بصوت 
المادة؟أيها غدأ فاعلون أنتم ماذا تدرون أ— 

تلقمته يمضغ وهو بتلقاتية منا صابط قرئ 
سليمان.ين في عسكرية بمناورة تقوم س— 

قاتلا!فرد ساحرة ايتسامة طيف الثاحب الهلبيب وجه على ًلهر 
عسكري؟بانقلاب ستفومون غدآ > مائة يا لا — 

مستغرا.الضايعل لماله 
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ذلك؟عرفت وكيف —
الانقلاباتمن كبيرأ عددأ أفريك٠ ارحون مجلة في تابعت قد ل— 

تالمؤدر١ من الأن ولدي رداء. الأفريقيا في وقعت التي العسكرية 
•تكهني ش مخطثا أكون لن أش أدعي كي يكفي ما والدلائل 
توالحرية الثقة من مزيج فيها بابتسامة الفابهل فرد 

تلكمن لله والحمل يكون ما أبعد فبلينا ليوطتان، مون طمئن ا— 
الأفريقية.البلوان تطحن اش الأهلية الحروب 

حاورالعشاء، طعام لتناول الضباؤل نائي إلى مجيئه قبل هنيهة 
الضابهللكن للثاني، أكد ما له فأكل. آخر، صابهلآ رافورطاساا الطبيب 
.اهتماما لرأيه يعير أن وبدون أدب في إليه استمع 

فيالفخمة القافلة أقلعت، طارئة، ولأسباب الغد، صباح في 
)مديرالشلاؤل امحمد القبهلان فأحد الثانية. بدل الرابعة الساعت حا.ود 

أنبحد لمساعدته اعبابو عاليه نائي الذي للمدرسة السابق الدراسات 
ال٠الرسةمن القيادة أحد العامة( القيادة ماورمحة من التخرج حديث كان 
الهلريق.من محاولة غير نقعلة إلى 

تالوبالطويلة القافلة كانت، الوليد، الصبح تنفى وْع وهكذا، 
الظلامببقايا تسترت رسلّاء كحية العار.ياوة المتحرجات في كبير ببهلئ 
الأمن:ححره من خروجه نل غافل فأر لمفاحأة نعى وهي 

بأصواتالهوينى تمشى المقدمة فى الجيمب سيارات كانت 
)الصانيم(شاحنات تتبعها ، أصوائها كل أطلقت وهد الرتيبة محركاتها 

دغيخالذين المسلحين التلاميذ متنها على تقل وهي السطوح المغهلاة 
؛ىالمخدر سريان الدفء دييب فيهم وسرى المحركات، زفير سمعهم 

كانساعات. قبل يعف قفر نوما ليستأموا أعنانهم فتدلت العروق، 
المكتملالبدر ذلك كاويةت ستكون اليوم هذا حرارة بان يندر شيء كل 

وهذاهادئة، ثامعة بحيرة صفاء صافية صماء فى بهائه بكل الساهفر 
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ونالكلهبا، يقذف كفرن محاحنة أنفاسه تهب الذي العليل يم الن
النوريسحرها بارات، الأخراء حول، الحائمة الاليالية الفراشات 

محمفونيةمما تعزف وكأنها الشاحنات واجهات على صرعى نترتهلم 
واقعة.شالثإ لا رمة لمجزرة حناتزية 

الأهلها كان ساعة ش قاس مدينة الملاحم، سهلء القافلة عبرت 
وصلنإولما حديد. ليوم استعل>ادأ جفونهم س النعاس يطردون زالوا 

سالكةيمنا عرجتج •الضوئيان،، قرية فى الواقعة الءلرق، ملتقى إلى 
١زاكوٍيا مضيق عبر القتيهلرة مدينة ٠^^، 

أدركتاحارقة، محمى تحت، يعليء سير من ؤلويلة ساعات ويعد 
العلريققى ذلك، يعد كدفر الغريى جايها على مالت، ثم القنيهلرء مدينة 

قريةحل ئ. فى توقفت، وأحيرأ، العاصمة. إلى المزدية الرئيسية 
الرياٍل.س كلم  15يعاد على الواخمة ®؛وقنادل،® 

يعتبركان ا لباسيرتدى وهو ينتفلرنا اعيايو امحمد الدير وقم، 
وّروال،براقة، أزهار يرمحوم ملون قميمن آناو.اكت الصيفية الموضة قمة 

كولرنيلاليوطنان أحيه يصحبة الفيل( )أرجل، الأكمام نف.فاضر، رمادى 
تقريبا،ه نفاللباس ينر لابكانوا أمخاصى وبضعة محمد )القدم( 

والكومنيارانالمادرى الله عبد الكرلونيل، أنهم يعد ما في، )عرفنا 
يدعىالشرطة فير سام ضابهل مع والبريكى والمالعلير وميلس النور 

التقدمةالمب القيادة يشلكلون كانوا إذأ الأشخاص هزلأء الفتوحى(. 
بالأمسرّالدير صها حدتا الى 

الفيل،،بأكمام وسراؤيل، مزهرة مدنية يقمصان عليا قيادة عجباإ 
من،لواء يها يقوم أن المعروض( من( الأهمية يالغة مهمة لنا محتوضح 

الجيمر؟في، المتانة الألوية 
أىعنهما نعرف نكن، لم أحران مخصان وقف، كبير، وجوم قمح، 

المنييرسقيؤر اعبابو، العزيز عبد شاف رجاز الوهما شي،.، 
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امزيرأحمد والأسبران الرباط. ني العليا بالقيادة المحاب الأصغر، 
أخه(.)زوج المذبوح الجنرال صهر 

طائيةوجبة بأحد لرجاله ليسمح نميرة ياسراحة المدير أمر 
اصتدعىثم ؛العلريق. الحانة الأوكالمنوس أشجار ظلال تحت باردة 

العليا'القيادة وبمحضر الضباط. جميع صغيرة غابة إلى ذلك بعد 
نصفعلى المتحلق الجمع من أمتار تعد على وقفت التي المتقدمة' 

الواثقالمدس دم ببرودة حعلا؛ه يلقي هذا وقف المدير، حول دائرة 
تالمرات عثرات لرمه يكرر أل ألف، الذي 

احتلت■* UJJعناصر محاصرة فى تقتصر مهمتنا ادة، السيها أ_ 
.٠ •المخيرات قرية فى بنايات عدة 

محنُن نخرج دأن المنافذ جميع وجهها في د نأن علينا ببغي 
أىتتركوا لا الشاحنات. متن على لنقالهم الأجانس، كل صفوفها 

منكل على النار إطلاق في تترددوا لا الاقتضاء، وعند لأحد، مهرب 
ذلك.نفسه له سولتا 

المهمةهذه نى غموصأ أو أمره المدير يزيد ولكي 
بينهماوحمل مسصليلين الرمل على ورسم يابسا عودآ أحد الغريبة، 

الكبيرتبهدوئه قاتلا ناع ثم ومسالك، مناقن 
اقويقرتتين، إلى نافكنا ستشم البنايمان. هما اتان ه- 

حهةالجنو؛ي بابه من المكان إلى وصندحل الأولى القرفة شحما 
بهاوسلج هذا أحي فيترأسها الثانية المرنة أما البيضاء* مدينة 

بأنأذكركم أن يفوتني ولا الرباءل. جهة الشمالي بابه من المكان 
أماكنفي متزامن دنت في متتدحل الجيش من أحرى وحدات 
أغهليةارفعوا هيا، • • تفهموا أن وعاليكم صّاط أنتم • مختلفة 

المؤولونأما الرصاص. ملقمات بإدحال رحالكم وأمروا شاحناتكم 
أيهاوالقذاتفه. الخراطيش أشرطة فليهيئوا الثقيالة الأميحة عن 
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لهداأمنة، غير منطقة ني منتقل الرباط، مدينة إلى محنا من السادة، 
أانصرفوا هى للحرب، استعدوا 

لتبلخبوحداتهم الضباط التحق كبير، وذهول بالغ بانيمحاش 
نفلراتمحياهم على بالخطر الإحساس رمم وقد الغامضة الأوامر 
الأن،الاحتبكل تراض، شتى أسئلة اذمحالهم نى وأبرق نامية، 

■اليثة 

الملقب،العقول أبو شاف' الاحودان العدات| صايهل اعبابو أمر 
ماطم • ب نؤع من ورشاشه ف. . ك وقبعة حربية بدلة بتسليم بالخدير 

رالقيادةمن مام صابمل لكل للخراطيش حزاين •ع الصغ القرنية  49
ستاراتُلهر على مكالهم هؤلاء أحذ أن وبعد • المتقدمة' انمليا 

سطرمحثضس د• مارته وركا الخرب، بذلة الأحر >و لص الجمبح، 
نربعن متبوعا القانلة. ليقود الأبيض قف، الذات وداء ال

أحو،يليهما المرمييى، سيارته ركب، الذي القادري ؛الكولونيل 
الخاصة.للفصبلة جببذ أول ني الراكب، محمد 

.'.. تفهمواأن وعليكم صباط أنتم • ثوؤية 'عناصر 
فىالمار غليان الضباط رؤوس فى تغلي ظلت، غامضة عبارات 

والحيرة:الشلن، من لبمبؤ بحر في بهم وترمى متأحج بركان 
نفهم؟أن علنا وماذا محاتة؟ ثويية عاصر أي 

درسامحاوكما الأكاديمية فى درسناها كما المكرية الهمة 
هذه،أما والوضوح، الجلاء نى غاية تكون أن ينبغي لملامذتنا بدورنا 

منفيها مجال لا المخمينات من لمبة وكاه علينا عرضت، فقد 
أناعليكم الملزمة: المارمة الديربلهجته يقل أولم • الخهلآ 

تفهموا،؟
ذكرىمن شبح آنذاك المعاصر المغرب تاريخ ني كان لو 
اتطلأثاموولأ ولكان البلداء آخر ويوعه لاحتمل عسكري لانقلاب 
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اللحظةتلك إلى ولكن سيحدده. الذي الاختيار عن الفلرف ذلك من 
)الذيالمخيرات، نمر من كيلومترات ضعة على ونحن بالذات، 

هوالذي بالثكل معرونا يكن لم لكونه يجهله منا الأعفلم السواد كان 
—اعبابو وكان للنذل١م، الكبرى الدعامة يشكل الجيش كان اليوم( عليه 
—كبير بتسامح الطرف، عنه يغضون الكبار كان الذي المفللم جانيه رغم 

أيهذا، بعد ئم الوفي. ء الكف، المخلص للضابعل المثل مضرب، 
كلفوف، فقفز اللازم، محن أذكى يكون أن أراد صابْل سيلقاه كان مصير 

<J،M؛تبين يم ، بوها مخلته بتساؤل العليا القيادة ليخبر العسكرية السلالم 
القانون؟إطار في أقيم أنه ذللث، 

محنصابعل الانقلأيت، ليلة معنا حاصرأ يكن ألم وذاك، هذا وفوق 
المكتثحفي عين نم المدرسة في يعمل كان المكرية الا،؛تخبارات 

لملماذا الرباط؟ في ليستقر بيته أنايث، لترحيل وجاء نهر، قبل الثاني 
شاهدآ؟شيء كل على كان وقد ّاىا يحرك 

قلي،في اندفعنؤ نم لافحة، حرارة في سلا مدينة القافلة عبرت 
الذينالفضوليين أنظار تحت، الثاني الحز شائع سالكة العاصمة 
عنالصادرة الإعجاب تهالمل وبين الطريق، قارعة على تجمهروا 

الصغيرةبأياديهم المكرية التحية يقلدون وقفوا الذين الثعب، أطفال، 
فيرلزاهر،ا بمستقبل ء صغرنا في نحلم كنا كما — ثلث، لا يحلمون وهم 

الضعفاء؟محن كثيرأ القوة مظاهر تبهر ألا المملكة. ثكنات 
كثافةتضاعفتؤ الشاطثية الهلريق عبر الرباط محن حرجنا عندما 

العلريقاحتاقات فأرغمتنا الأسبوعية. الإجازة إلى نفلرأ السير حركة 
الموجودارالنفيفخ® وادي وصلنا أن إلى شديد ببْلى نير أن المتكررة 

منة وحل. وحل.نا حيث، الرباط، من تقريبا كيلومترا عشرين بحد على 
أّيقيةليمنحونا فأوقفوها بارات اللكل تصا.وا الد.ين الدركيين 

المرور-
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الحواجز،كل طريقها ني تحطم الجارف، كاليل القاغلة اندنمت، 
كانجميل، رائق عشا من سامع أحضر بساط عبر طريقها سالكة 
الورودومع فالقة، بعناية المشذبة الممرات شجيرات مع بشكل 

وعناك،هنا الجثة. لوحات من بديعة لوحة الألوان، الزاهية والأزهار 
نحتاالساطعة الثيضاء يقبعاتهم االكولفا٠ لاعك، ُن جمؤع تنالرن 

بثك،ء•آبهض غثر لكمل، استغراق ني يلمون الشمس، وهج 
منبخفة قفز ثم للقمر الرئيس الباب عند قافك اعبابو أونفج 

يحددأن دون من مباشرة النار وبإطلاق بالنزول رجاله وأمر سيارته 
الانفجارونع البصر، لمح في نعل• امر وكما اتجاها. أو هدنا 

مهولة.؛كثافة المكان على فجأة الرصاص من طوفان ساقي العفليم. 
وتوزعالمار تقيئ شرعت، والمقيلة الخفيفة والرشاثان النادق مثات 

المرميةاليل.وية القنابل انفجار دوى ليقاع تحننا اعتاطية بكيفية الموت 
.امق.كيفما 

الناسحمؤع على تلقائيا النار يطالقون كانوا التلاميذ من بعض 
يتعلقكان الأمر وكأن يفعلون كانوا ما بخطورة وعي أو تبيان يدون 

كانالأحر، بعضهم عاشرراء. ليلة أطفال لعبة في مرحة بمشاركة 
سقطكن كلما البنادق بأعقاب يحطم أعمى فجاتي غضب تأثير تحت 

ونفاض.وأثاث زجاج من س في 
•رمة• مجزرة وقعت وجيز، وفا وفي وهكدا، 

منشرذمة كانتا وبينما الدامية، الاJحفلات هذه مجن لحفلة وفى 
الساحةفي ظهر السلاح، من الدرك قوات من أفرادأ تجرد اللامين. 

بهنائلا اعبابو وجه في مسدسه شاهر وهو ملازم برتبة دركي صايط. 
ّاحهلاث

فيلكم حق ولا نمر، في إنكم كولونيل؟ مون يا تفعلون اذا م_ 
إذن.بدون إليه اليحول 
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'.يدح\ زد 

.هنا من ح ن— 
تمتحدا الماط نأجاى 

أدآ.نمر أتركك لن .ال- 
كانأحرى. رصاصة توأ أعقبتها ثم رصاصة. انطلفث غجأة، 

انبجسحيث الأيمن ذراعه في غريمه فأصاب الأمبق، هو الملازم 
اعبابواصع موقعة فكانت الثانية الرصاصة أما الدم. من غزير حيط 
وكاعصارقتيلا. الفور على فأريا© الملازم بطن أسفل إلى سدد الذي 
اقتحمتشمها، الأونة فى النار. كثافة عمت تفا الماء، من نازل 

اعبابو.محمد الكولونيل برئاسة الشمار بابه مجن القصر الثانية القافإلة 
لحفلةبعد تهافتوا حتى المباغّت، الاجتياح هذا الحراس رأى إن وما 
سيارةسائق اعبابو أمر فقد عيثا. له التصدي يحاولون الذهول، من 

السيارةسرعة بفعل فانكسرت الرقود، مكبس على بالصغهل الجيب 
المجالوفسح الباب، تسد كانت التي الغليغلة الحديدية السلسالة تلك 

المعشوشبالكولف، باط فعبرت باليحول، الشاحنات لكل 
قللواالذين الكولما لاعبي حمؤع بعفن بين سبيلها سالكة الشاسع، 

خطورةفطن ممن الأخر بعضهم أما غارقين- تنافسهم غمرة في 
أوبالشاش الالتحاق محاولا للريح محاقيه بإطلاق بادر فقد الموقف، 

الشديد.الرعمجه س حال فى وهو الْلريق 
الاصطيافيةالدور من مجموعة أمام الثانية القاافالة وصلت لما 

وهياللأمتناهية الخحيهل زرقة اليمين إلى للنافلر تراءت )البانكلوات(، 
الملةبين من حرج هناك، لامحدود. بدع ساطي رمال صفرة تعانق 

باريسُاُلو الكولونيل مكانهم، يبارحوا لم الذين الضيوف من القليلة 
يدا©فرق وقد الطريق وسهل فى بشجاعة ووقف الفلليين، لواء رئيس 

العسكريةالأمواج تللثا بمفرد© يمع أن يريد وكأنه صليب، شكل على 

44



فوقمن براب ظل الذي اعجابو وجه ني نمرخ القدم• من انمارمة 
تتحوه مصوبة ورشاشته الجيب صيارة 

العنبه؟ تقوم ما تعي هل امابو؟ يا ذاهب أنت أين لى إ- 
بكتودي لن التي الأمور هذه عن كف • رشدك. إلى وعد الثسهلان 

•نتجة• أي إلى 
تحازمة بلهجة اعيابو فرد 

•• بجلدك تنجو أن تريد كتت إن دس لر يا طريقي عن نح ت- 
نحوثابتة يحطوات يتقدم وهو شديد، بإصرار هدا نأحاب 

تمخاطه 

أبدأ.هدا ضل أتركالث، لن . لأ.ك- 
•-طق• -طق-طق-

إلىددآ م الزناد على صغعل حين نارأ اعبايو رثاثة ندحت 
فيجاسا الرياصي الكولونيل قفر بينما أحيه، شاكلة على البطن أسفل 

يمغأن دون ولكن محقق، موت محن بأعجوبة لينجو انتحارية ارتماءة 
بدمه.مضرجا الأرمحى على ذقْل حوضه. احتراق من رصاصات 

مجنالمار وإءللأق رحاله؛المزول جميع وأمر اعبابو ترجل بعا-ها 
دبذلك بعد أمر ثم اتجاها. ولا هدفا الأحر هو يحدد أن دون 

وعّدمباشرة الفرار. ني لأحد فرصة أي ترك وعدم المنافي حميع 
معتقريبا تزامنت الرصاص من عاصنّة اندلعت الأمر، ط؛ صدور 

الأولى.القافلة زوبعة 
الكارثةحدود حدتها تجاوزمحت، حنونية فوصى في الملاميد انهللق 

مجدبرة،مناورة فعلا أنها معتقدين الاتجاهات،، كل في المار يطلقون 
سرعتهاللضبامحل تترك لم الغرابة، منتهى في مناورة كانت، أنها غير 

لمحليلعملهم واستعمال أنفاسهم لألمقاؤل فرحمة أي الواقع في القاتمة 
عنيقال فماذا هؤلاء، إلى بة يالمالشأن هو هدا كان فإذا الموشح. 
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يشاعدولم اجتماع أي يحضروا لم الذين التلاميذ وعن الصف صبامحل 
القائلة؟مقدمة يي حرى مما حادثة أي الشاحنات ني وهم ععهلمهم 

قدالحديدية القبضة أن مدة بعد المدعوون أدرك لما 
الاتجاهات،كل في أعمى بذعر يركضون شرعوا بإحكام، عليهم 
قناصنشراك يباغتها حين الامنة الهليور من رب بتبل يالذي الذعر 
منالإفلات لمحاولة بجناحيها الخبهل سوى حيلة من تجل فلا حبير 

المشهدوانقلب الهلع، وؤلغى الموصى، عمتؤ الضيقة. اكقوب بين 
بركانفجأة أمعلرها مدينة مشهد إلى حين تبل تكبا م هادئا كان الذي 

وازدادتبالنابل، الحابل احتلهل نار. من غزير بشواخل مدمر عتيمإ 
أنأحد يستطع لم الفللم. الليل كقطع ذأصبحت< الغموصى كثافة 

مطاردون١ ؛ل.ثة الواقع فى جرى ما لمعرفة باليقين الشاك يقعلع 
أدمغتهم،من جماجمهم أفرغت، . الهستيريا من حالة فى ومطاردون 

المقيتة،الصفراء أصباغه محياهم على الموت من الخوف ورمم 
اليابسةحناجرهم من وانطلقت، أفواههم، وفغرت عيونهم، فجحظت، 
مّدع•لكبوما فظاعآ ف بمد لا وهو يمش س صرحات 
الأخوينفم من مباشرة المار بإطلاق الأمر الملأميذ سمع لما 
يحدولم ٠ مجنون بعتق تنميذ0 إلى محارعوا اعثابو، ومحمد امحمد 
آليةبكيفية الزناد على صغطوا صف. بقابعل ولا بقابعل يعبأ جلهم 

فوصىفى عئواء حبهل يخبْلون وهم معتز اتجاه في تصويبا دون مجن 
أوصرعى فترديهم حينا الهاربين الهلاسة رصاصاتهم تميتا حمقاء، 

وواجهاتوالأنايث، الأشجار فرؤع تصسبا أحرى وأحيانا جرحى، 
حدةفيه ؛الغت، حيالي عنفا في وهناك هنا الشفلايا فتتطاير البارات 

ؤيتقاتلونبينهم ما فى بالمار يتراشقون شرعوا لما مداها أقمحي النار 
نياميزمن في ذخيرته من يتخلصن أن يريد كان تلميذ كل وكأن خطأ 

•• مدرسته مدير عته يرصى كى 
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ازر!إطلاق ص كفوا الارأ إطلاق عن كفوا -
لكبحمحاولة في لكلامي الصف وصباط الضباط أوامر تعالت 

هديرفي تتلاشى كانت ما رعان م لكنها عليهم، والسيطرة حماحهم 
علىوغليانهم اندناعيم في بدوا هؤلاء لأن الرهيبة، المعمعة نالك، 
وركلفرقى القيس، للبلور فاحرآ متجرأ صادف جموح بفرس تب 

تسمر•أو وعيا بدون وحطم 
بالفرار،ياراتأ الومحاتقو والهلثاحون والموطفون الخدم لاذ 

ميمانيعد لهم بقيت ممن المرموقين الضيوف بين من شرذمة وكذا 
الطريقأو الشاطئ إلى للوصول الريح ابق يكان كل عليها. يقفون 
فيشمروا أرحلهم، حانمهم ممن الأحر بعضهم أما ه. بنفللجام 

نقطةأعر إر أيديهم رفعوا وفل صاغرين مستسلمين ووقفوا أماكنهم 
المرعب.المجهول اسذلار في الماء في 

الحاصرينبعمى روى رحاله، في الحمية محن مزيدا يذكي ولكي 
الغموضفوق زادنا بجمكين الصراخ عن يكف لا كان اعبابو أن 

تغموضا 

الخونة.لهاحم إ المالك اش ع_ 
وندللأسرى الأور الطلانع ظهرت حتى لحظات إلا هي ومحا 

حمؤعأما الهلع. مدة من بياضها برق زائغة بعيون جماعات محيقنؤ 
ضخمةوحمة فاحر تْلار عربتي ص البنادق بأعقابخ ثلردت فقد أحرى 
فيالعاصفة ؛د١أت يثسثا وشيئا المرطبات. أنواع بكل جميعها مكن 

منلمين تالمّأمرات الجهات كل من تتوافد وشرعت كون، ال
يطر.وهو الموت إلى اق يمن حالة في وهم بالعشرات الضيوف 

مثيرمنظر للتلاميد تجلى القصّر، إر رجاله؛اكحول اعبابو أمر ولما 
الكولفبساط فبين ّ اججآ فازداد لهب، على ت، صنيت بمثابة كان 

اللامتتاهية،بزرفته المتماوج المحيهل ورحابة الظرة، بخضرته الشاسع 
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خفيفيتماوج يلمع الشفاف الصاؤي مال كان فسيح رابع مستح تراما 
مستعليلةبيضاء شرفة امتدت مباشرة فوقه اللافحة. الشص وهج تحت 

علىحميعها تهلل كانت باقواس زحاحية أسوار بها أحافثط الشكل، 
منهامقربة وعلى مربعة، بناية ونمتا المسبح يمين على البحر. 

مّتطلةبنايات تراءت البعيد، وفى الجمال. منتهى فى خيمة انتصبت 
يياصا.كالحااي٣v بلون 

كثيرةمآديبا خيالي، بيدخ انتصبتا بالمسح المحيهلة الشرفة فوق 
شهيةلديدة بآطباق اكخمة حد إلى امتلأت والألوان، الأشكال متوعان 
لهمحهلرت ولا أيدأ حياتهم قي مثالها التلاميد تدرق ما الثمن، باهضة 

منبها لتغرى والشذى العبق في تتنافس كانت، حيال، في حتى 
لمالذين — التلاميذ هيجان ازداد النعيم. أهل من شهيتهم تذبيبتا 
-كثيرآ لذللث، الصحافة روحت، كما مشحونين ولا مخا.رين يكونوا 

الغرف،انمحام في ثؤع فبعضهم يناورن. محا يفعلون لهواهم افوا فان
الأحروبعضهم الضيوف،، من يها اعتمم ممن لإفراغها والحجرات 

فثميعالملماوات، أهرام من المادبط ^j^، حملته ما أمام مثدوها وقف، 
عنعبر وقد الجنون. من مى يه وكأن يد شل. بعنمخ النار عليها يطلق 

تومرارة بحقد لصاحبه فقال نهلق هائج تلميذ الوضوح من بكثير هذا 
وانفلرب،( المعلردين المن رديء )نؤع "كيكي"، نأكل حن ن- 

يأكلون.هم ماذا 
فيؤيالحنه التلاميذ عيش شفلمج يصنع الوقح البذخ ذللثخ كان 

القوىميزان كفة ترجح أن الأقدار سخرية فيها أرادت ساعة 
فرصةلهم أتيحت، وقد العارمة، الفوضى بخمرة فكروا لصالحهم. 

فيتراكمت، التي والضغائن الأحقاد تللئ، عن للتعبير العمر في وحيدة 
منهمعهدوا ما الذين *البرجوانيين® هؤلاء نحو حلفولتهم منذ أعمانهم 

والاحتقار.والإهانة التجاهل سوى 

48





الداحل.ز مختيئآ والتأك؛ال يكون ند —
منمتتابعة طالتان رثاثة ندحت التصريح، هذا يعد مباشرة 

معاق يوهو الجنرال قرب عيش بن الدكتور مرور صادفت النار، 
بلامعا والجنرال العليب قط فالتلاميذ، بنادق نمت، الأسرى بعض 

فيحازما يكون أن كان أي عر بمعتج بالضبط؟ حديث، مذا حراك. 
الأمريعطي اهمابو رأى أنه يؤكد حاصرأ كان ممن فبعض النازلة. هذه 

—تأكبادأ اتل وهو — آحر بعض وأما الجنرال، لقتل عينه من بغمزة 
فعلاالمؤكد طانثة. برصاهات قتلا الالالث، وطيبؤ الجنرال أن فتنعم 

لحظةجثته إر ينغلر اعبأبو وقفا بوح، الن. الجنرال ممؤع ؛حل. أنه هو 
الناس•محن وتوارى كتمه هر ثم ذهول مح، 

سجمع ين تمشمح، أورومحة سيدة كانت السح، من، مقربة عر 
كانتلميذ انتياه انمارى بخمرها تحيهل ذهبية سلسلة فأJارمت، الأسرى، 

يعنفالحمّها عن اللمّلة انتنع أن إلا منه كان فما ، بجنبها يسير 
حلفمن فجاء منهما يالقريبه كان صايهل الفعل هذا استنكر . شل|يل. 

إروالتفت، بسرعة الأخير هذا فقفز لزجره، مؤخرته في وركله التلميذ 
تيقول وهو ثدييّ غيفى فى نحوه رثاثته مصوبا الضابْل 
كمالقتلته ليوخان مون يا الضباط من غيرك أحد كان لو الله و- 

١أبدأ. هذا لمثل تعود أن فإياك مبق، خيرك ولكن، الكلاب، تقتل 
أهرمومو٠في نا لالأن نحن 

ونتهإلى التمرد هذا في البثج يوجل وهو غيفله الضابعل بلع 
تظاهرت،أن بعد الأوروبية الميان، بجوار سيره تابع نم لاحؤ(، 

للملازم:قاتلة بالاطمثنان 
سيدي؟يا صابهل إذأ نتج أ— 

-أجز(يام؛د'م،•
أثق؛لثه؟أن يمكنني ل ه- 
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دمتعا يسوء أحد يمك لن تخاني، لا سيتي. يا تأكد بكل —
بجنيك.

أنأريدْ عناك؟ يكي الذي اسل بذلك -أ-بي أن بمكك ر ه. 
يكدزبمض•

فحملهذراعيه بين وأخذه المرتجف العلفل صوب الضابط ذهب 
تمشيكانت التي للسيدة ملمه لم الخارجي الباب من مقربة إلى 

بجوارْ•

.بهذا لك مدينة أنا مجدي يا كرآ ش— 
شخصالأوروبية غيه كانت الذي الجمع بين من حرج ، ذجأْ 

للفاط-فقال أحمر وءلر؛وشا أبيض مخزنيا جلبابا يرتدي البثرة أمول 
تالثّحوب كثرة من وجهه ابيض وقد ، ستجال.ي4 

.مساكين. عبيد إلا نحن ما عارك، في أنا . ميدي. . يدي. م— 
الأمر.هذا في لنا يحل لا 

توهمّس امتعاحلف عمزة عينه بطرف الضابط غمر ثم 
البابهذا فادخلوا ، ٠ ميدي عن تبحثون كنتم ن إ— 

•ء-يني بأم رأيته لقد • • هناك يختبئ بأنه لك م أف؟ . وفتشوا 
الأمير.مربية إنها ٠ تتحدثون. معها كنتم التي المرأة تلك • • وانيدك 

•عني للإفراج إذآ تتتفلرون ماذا • بنص. الأمر إنه اسل، وذلك 
'مميّتاعبارة تعنيه بما تام جهل على الشاب الضابط كان 
حعليرأ•ثيتا تعني أنها أدرك رأسه في ثلثها بعدما ولكن سدي•، 

كيالممكير عن كف ما سرعان أته غير يفهم. أن ه لفيرد ولم ففهم 
لأمءمأممرسالأزم•

محنالحناجر قلوبهم بلغت وفل القمر وسهل- في الاس تجمهر 
الأوان.قبل حشر يوم كان العصيب اليوم ذاك وكأن الرعب، شدة 
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ويداْالقرنماء جلس من ومنهم المغرق، في مذعنآ ونقا من فمنهم 
فيمْمٍغ لوجهه طنه على ابطح من ومنهم فقام، إلى مشدودتان 

الشاحناتني التلاميد أركبهم ففد الأجانب، بعض أما الأرض، 
طائثةاعة عقارب دوران محاجرها ني تدور وأعينهم يترقبون فوقفوا 
.حمقاء 

وخدم،جترالأت وطياخون، كبار قضاة ساران، ومائقو وزراء 
أعمالرحال ومخارنية دبلوماسون صغار، وموظفون أُحراب روماء 
الطبقيةالجدران انهارت . ودركيون. مشهورون أطباء وفنانون، أثرياء 
القدر.حكم ينتظرون استسلام ؛ي وانكمشوا البصر، لمح ش بيتهم 

واحداالوجوه ني محد.ةا وذهابا جيئة المكان يديع اعبابو كان 
النظامرجال بعص ونف بينما بعينه، شخص عن يبحث وكانه واحدأ 

منهمآحر بعض بائر حين في الثاب، ننلراته لتفادى ذلة في المرموقين 
له.المنافق والتهليل تهنئته إلى عجمة رعة ب

الغرباويالجنرال رأى لما اعبابو أن الشهري بعض روى وقد 
جرمبغية طويل حوار فى معه وانخرط قصده المدرعات، لواء قائد 

وفي- وشجاعة بحرم موقفه في ب الجنرال ولكن إليه• للانضمام 
كانتالميد يد من رشاشة حهلف غفالة، الكولونيل من فيها آنس لحفلة 

هداالتفت غريمه، على يجهز أن فيها أراد التي اللحفلة وفي بجواره، 
فأرداهمامعا والتالميد الجنرال على المار فأطلق المناب الوثن، في 

قلوبإلى الجنرالات أح_، من كان جنرال انعلفأ وهكذا، قتيلين. 
.الجنود 
٠قريا بيدكم نأحد ٌتقلقوا، ولا • ٠ اهدأوا . . هدأوا ا— 

الدينالأجانب، الدبلوماسيين يعفى معلمثنا اعبابو هتف هكذا 
سمعوابأنهم أكدوا الشهود بعض أن غير يعنفح. عليه يحتجون كانوا 

المرارةمن بنؤع مقربيه لأحد يعترف المدير 
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.. غاليآ جلدى محأيع —
أخابن الحيارى، كرلونيل اليومحلنان وهو آخر، سام صابهل 

مرمأاهمابو للفاء لجاء الصفوف بين من حرج بوكربن، الجنرال 
الرحلانعرف بظلنه حتفه إلى عي يكال أنه يدرى لا وهو مهنئا 

منتخرحا أنهما إلى إصانة بينهما، تجمع كانت، طيبة ودبة بعلاقة 
غلفالإحوان، عناق تعانقا العسكرية. الأكاديمية نى ه نفالفوج 
لمالأحرى ييدْ يطنه فى المدمحن ولمحي ، يادا صاحبه عنق حول اعبابو 
اعبابرفعل ّثب، لأي صريعا. الحين في الرحل نخر النار، أطلق 
الغيوييح.علام إلا يعلمه لا محر ذللث،؟ 

4x4محيارة فوق وكولونيل حترالأيت، أربعة وقف، آحر حاب فى 
قمح،أسهروا ونل جهة كل من التلاميذ بهم يحيْل متعبة ثاحية بوجوه 

تراهم لما التلاميذ في اعيايو هتف , المتادق حرب وجوههم 
بقامتهحمو الجنرال هو النازلين أول كان أ هنا إلى نزلوهم أ— 

الثلاثةالجنرالات فتيعه المثيرة، وهيأته المديدة 
أبوالكولونيل نزل • وأحيرأ• • ■محمح،• ■ أمحارم،• • بوكرين• 

كوجهذا.ا تماما الا.م منه انحب، بوجه الملكي الاJرك iاJل٠ الحمص، 
فقالومقتا. كرامة الرجلين ين أن شائعا كان وقد امتقاعأ. الأمواُت، 

الأمام؛إلى يده يشير وهو واحترام ينووء فيها برنة اعبابو له 
كولونيلامون يا تقفل، ؤ فضل ت— 

يءلل.بإمن ببساطة له وقال يمينه، على كان صابهل إلى التقط نم 

اعثابو.في يلاهة يبحلق وهو عقله وطاش لحفلة الفابعل صعق 
يسطى؟أمر لمجرد كولونيل على المهولة بهده يمضى أن أيمكن 

إلىفهّل.ته يدأ له محديت، ماء الوكأن المونقط الضايعل استدرك 
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نتقيدعدم أن ريه موهمآ رشاشتته قي طارئا عطبا فافتنعل نجاة، سيل 
تأرجحتقاسية بنظرة اعبابو حدجه إرادته، نطاق عن حارج الأمر 

تقدمنفسها، اللحظة وفي والآحرة. الدنيا بين هنيهة الشاب حياة فيها 
النار.أطلق نم الكولونيل ظهر في بندفينته فوهة وألصق فتطؤع تلميد 

سمض.المؤن، مكرات، من وحمه وجهه، على المكثن الرجل حر 
لهفنال، المدير إلى آحر تلميد مع ، ذللث، بعد دقيقة 

•يمت، لم إنه • • يتنفس زال ما إنه • • كولونتل ون ُ~ 
رأسعلى بها وصغهل رجله فوضع أدراجه، امابو رجع 
بهدولهل فقال آخر تلميدأ وأمر الأرض، على المسجى المحتقر 
الرمح:

.هثا!انرسا-أطلق 
الففليعةالشاهد هدْ نقل فى الإسهاب من فانية لا أنه . أعتقد. 

؛الال؛هفما. الملاح. يحمل كان من أفئدة الهول مجن لها انفهلريتتؤ التي 
تغمزوعين يومي رأس بين معلقة حياتهم تت، كانالذين المزل بالجناء 

تقال؟وكلمة 

وضباطالضباط بعض لولا أنه صادق بيقين هنا أذكي أني غير 
والأينالرصاص، إطلاق عن امتنعوا الدين التلاميذ من ومعل الصف 

لسهيلالناس مساعدة في تجلى مهما إنسانيا دورأ القابل في أذوا 
أقولمضاعفة. أضعافا والمائية البشرية الخسائر لكانتتح لهم، المّار 

نزهاء،شهود ذللث،، على القاطع وبرهاني لأحد. متزلفح غير هذا 
■علك،اليوم وهم المشهود، اليوم ذلك ^؛، الأسرى بين من كانوا 

بكلبعضهم أداها كما التاؤيخ أمام شهادتهم لأداء كامل استعداد 
ّالحكمة أمام شجاعة 

أحيهإمرة تحت، وضع ضالته، على المثور في اعبابو فثل لما 
القصرفى يبقى أن منه وطلب، الكوماناووهات، مجن نلأنة أو اثنين 
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السلاحموه المخيرات من سيقوا الذين الأربعة والجنرالأت السامين 
الذينالجود إلى حرج ذلك بعد . 4x4سيارة فلهر على محمولين 

نائلافيهم وحطب العليا القيادة ساحق نى تجمهروا 

جميعا؟تعرفوش ل ه- 
تواحد يصوت وصرحوا بحماس الجنود فهتف 

مدرسةمدير اهمابو، اوكولونيل أشم . كولونيل. مون يا حل أ- 
العسكرية.أهرمومو 

أحلمن أحلكم- من عر به نمنا الال.ى هذا حيدأ! سمعونى ا- 
ولارثوة ولا محوبية ولا ظلم لا الغد. مغرب أجل دمن أبنائكم 

أصحابالعنصريين لأن حقوقكم بكل متتمتعون اليوم. بعد نبونية 
لنالشعب، دماء امتصاص على دأبوا الذين و•القججا السوالف 
أعاهدكم- الخونة حمح على يالقفاء أعاهدكم إني - أبدأ يحكموننا 

صفوهم،إر انضموا • لشمنا ارغد تحقيق أجل من إلا أعمل لن بأني 
اكعبا-عاش - المغرب عاش بعدي• ورددوا 

ماءالفي أسلحتهم يشهرون وهم عارمة بقرحة الجنود فهتف 
الهواءتفي نعاتهم يئرمون 
الشعب!عاش المغرب! اش ع- 

:زادواثم 
اهمابوااش ع- 

العليا.للقيادة الداحاشة الساحة ني أشدق عر الحركة كان 
تعهليصوابها، فقدت وكأنها وتروح تغدو السامين الضباط من حمامة 
أخقدوم بعد ظاهرة بعصبية بينها ما في ونتناقش ؤيمينا سمالأ الأوامر 
والتحقالمخيرات قمر فترك أحيه بأوامر يلتزم لم الذي اعبابو 

منهانفلتت عنيفا ثجارأ ذلك أحل من الأحوان نشاحر بالرو-اط-- 
نشاطاأكثر كان الذي السّامجي الضابهل- جارح• ومياب نابية كلمات 
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بواسطةاستولى الذي الثلواطي الكولونيل هر وحماسآ غاءا اjJوأشد 
قانلأالجنود معنويات من يرفع وظل الدحيرة تويع معلى التلاميذ 

للأمنالخسف اللواء لوحدات الأولى الطلائع فدمت عندما لهم 
العلياالقيادء محاصرة فى وبدأت 
سيتدحلالعكر محن فوج إشارتنا رهن زال لا • عاليكم. لا — 

.فريا لمصلحتنا 
ؤيجيءيغدو • مهموما• ثاردآ حزينا بدا فقد حمو الجنرال أما 

يحرقظل . منين. حديد قفص فضان عليه احكمت كليث الساحة فى 
أحرىطلب في أرمل ثم كلها علبته على أتى محي أحرى تلو سيجارة 

بهاليغادر صا؛ءل سيارة يستقل أن مبل الصفراءاا ارأولأمثياك نؤع من 
.العليا القيادة 

بمعرفةسجح أو اد-عاء دون من — لأسجل هتا صغيرة وقفة أقف 
هذابأن لأكدت المتواضع رأيي مني طلب لو بأنه - الأمور حبايا 

أكن)لم وأمحارثى، الارزين؛وكرين الجزالين وكذا الكير الجنرال 
مفلهرهمفي يكون ما أبحي كانوا حبيبي( الجنرال أعرف أنداك 

المخيراتفي كانوا فقد ين، المتحمالانقلابيين عن وتصرفاتهم 
محنمثيلة حراسة عليهم صريت حيث الناس، من كغيرهم رهائن 
حربمن غابة ومعل وهم الرباط إلى بهم جيء ثم التلامين.. طرف 

بهيتصرفون للعيان، بائيا فتورهم كان العليا القيادة وفي البنادق. 
•القدر حكم ينتفلر مترتبا حائرا فوقفه الأحداث تجاوزته من تصرفه 

الهلريقةعلى لاحقا إعدامهم معل أستسغ لم الحقيقة، في 
الصادمة.المحزنة السريعة 

فيالقوى حائر منهوكا فبدا مداء، التعبه به بلغ فد اعبابو كان 
للقوان،العام الماحور البوهالي، المحرال بقدوم فيه أحبر الذي الوقت 

نزففقل- للأمن. الخفيفه اللواء من وحدة رأس على الملكية المسلحة 
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يشكوأن دون من مبرحا ألما ذلك من وتألم بغزارة، جرحه من الدم 
بدون٠امولأىاا العلبيب الكولونيل استأصل عندما ميما يلين، أو 

ذراعه.في امحتقرت الش الا.ركي الملازم رصاصة تخدير 
هدمفي ر بسمعوه أنهم بقربه كانوا ممن الشهود بعض أكد 

مقريه;لبعض اللحنلة 

حشرتهاالض مدرستي على ندمي من أكم شيء على ندمت ا م— 
القالأرة.القضية هده فى 

كانوند بجنوده، متبوعا البوهالي الجنرال لمواجهة نخرج 
الجنرالوقم، دفينا. وحمدأ عميقة كراهية لبعضهما يكنان الرجلان 

منوطليا فتفال.م جنوده، ورائه ومن العليا القيادة مدخل عتبة على 
فلماتردد. دون من هذا ففعل رثاثته بلمه أن أهرمومو من محابط 

تمها.دأ فيه هتف، نحوه قائما اعيابو رأى 
٠هنا من واخؤج اعابو يا سلاحلثا لق ا— 

تاستمالته يحاول وهو بهدوء اهمابو فرد 
بأننامتأكد أنا . قليلا. نتحدين، كي جنرال مون يا معي عالى ت— 

.سويا. يرضينا اتفاق إلى ستتوصل 
تقامحلمة بلجهة الجنرال فرد 

رجاللث،وأمر الماور أيها لم استأبا.آ ذلالiه للث، يكون ن ل— 
بالاستسلام.

العليا،القيادة حيءلان صداها رددلت، مريعة طلقات! طقطق! 
.روحان. الأحر الحالم إلى فْلاستج 
وقاوالنار يعضهما على الرجلان أطلق الثانية، من ه نفالجزء في 

رعاةبين تكون الك، الدامية المواجهة شاكلة على لوجه وجها وقفا 
•لين• جون أفلام من القر 

٠الأرض. على سمهلل كيلك،، ها نفاللحملة وفي 
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روح،من بقية نته فبقيت اعبابو أما • أنفامه التو في الجنرال لفظ 
انتقاصهفي لكنه إبرة، فتحة من تخرج كأنها حرجة صيقة أنفاسه وبدت 

الوفي،لمساعدة متهدج بصوت وقال نواه شتات جمع مدهشة، 
—الهندية الحرب في وصوء صوء بألف لمع الذي عشا العملاق 

الصينية

٠٠ واحدة لحظة تتردد لا . ٠ أرجوك ٠ . عقا يا علي جهز أ— 
اعبابومات لما سهولة. تخيله يمكن الأحدايث،، من تبع ما 
الأمحلروبدأ بالنابل، الحابل فيها احتلْل عارمة، فوصى ونمتا 

كلمن دمنفلين الأسوار فوق من مافزين يلوذون؛القراد، والتلاميذ 
الخفيفاللواء وحدات المجاورة الش٠وارع في تطاردهم المنافي 
بنايةتنتصب حسثؤ البريهي زنقة على الظلام نرل وعندما للأمن. 
مستجيبينبالمثات، يستلمون التلاميذ شؤع والتلفرة، الإذاعة 

إذلديهم، طيبة بسمعة معروفا كان الذي اروايا® الكوماندار لنداءات 
اللواءفي نمينه نل أهرمومو مدرسة في ت للدراما مديرأ عام قل لكن 

وأيديهمصفوف ثلاثة على التلاميذ تقدم إن وما ٠ للأمن الخفيف 
واقفةكاوّتبخ التي المدرعات بعفى أشعلت حتى الماء، إلى مرفوعة 

إلىمنفمة حين قبل كانت )والتي أصواءها الشارع رأس ني 
علىسقط رصاص من كثيف بوابل تمطرهم شرعت ثم الانقلأبسن( 

فاقرهيبة مجزرة كانت تالميذآ. عثر وأحد ماتة وجيز ونت فى إثره 
أحدلا لكن، صحية. عثرة حدى يا المخيرات مجزرة قتلاها عدد 

الكرام.مرور عليها الجميع ومر المحكمة فى عتها تكلم 

الجحيمبداية 
وأءءلاناوالعنف بالرعب مشحون جو فى الأولان الأمحبوعان مر 

القاتم.الأمود تقبلنا مفى تتتفلرنا التي الأهوال عن مقتضبة لمحة 
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الحظأراد ثم الملكي. الدرك هلرف عن أصدئاش كسائر أولا استنطقت 
المكتبإلى لوا أرمالذين الضساءل من شرذمة صمن أكون أن الخاثر 
أصدقائيحمع اعتقل بينما المكرية، الاستخبارات مقر حيث، الثاني 

البضاعةتطرح كما الأرض على ثلرمحا للأمن. الخفيف اللواء ثكة في 
الأحرضالقنب، بحبال أيدينا كتبت، وقد مظالم دهليز قاع في الكاسال.ة 

؛خرق،عيوننا وعميت، اللحم، أعماق في وتوغل الجلد فينا حر الدي 
احتقانحراء من فظيعا ألما لتا بب، ممتعمل.، يعنف، الوراء إلى شدت 

وهواعتقل طيار قبمتان صرحان حلال من حليا ذللث، ظهر وند • الدم 
حموالجنرال مروحية — حديث، بما علم أدنى له يكون أن بدون — يوق 

معنابه ورمى أميرأ به فجيء بالفرار. لاذ لما 
إلاشيء )كل • باندو. سو ، صوفنو . باندو. سو ًوفإ و ن— 

المصابة(,هده 

يابسةحنجرة من دقيقة كل رأس على يقتاع كان متحشرج صراخ 
قويةصفعة أو الصدر فى عنيفة ركلة عليه الرد وكان الخطش، دة شس 
•• عكرى د يس 

ياندو.سو ه صوفنو * ياندو* سو مجوفا و ن— 

موزونوبإيقاع غريما بإصرار صراحه العيب، القيهنان ويستأنقج 
بالضربالإحساس فقد حسمه وكأن والمفعات الركالأت حبهل على 

فظيعاالخذاب كان حيث، الرأس، بمنهلقة إلا يبالي يء1ل ولم تماما 
•مرحا 

فيهاحفتا أشد. الرعبا وحرارة شديدة اكيف، حرارة كانتط 
الماءوكان , أحرى أحيانا ساخن بعرق أجسامنا وابتلتا حناحرنا 
قضيناهاالتي الثلاثة الأيام تللثه طيلة طبعا. علينا محرمان والملمام 
الاستخباراتصباط من جماعة استنطاقنا على تعاونت، هناك، 

فيالخلوال الماعات لنقضي آخر إلى مكتبط س تساق فكنا , المكرية 
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بالاهانةالمعنويات ر كإلى يهدف كان رهيب، مجاني تعذب 
منذسن ففد • المعلومات انتزاع إلى يهدف كان مما أكثر والتنكيل، 

يعقلكيف إذ الانقلاب. بمخعلط بق معالم على نكن لم أننا البداية 
هناكيكون أن بدون نخص ألف، على يزيد ما ها نفالرواية يؤكد أن 

التاس؟أو تحارض أدنى 
كانذهل>ا العمل. في وأسلويه طريقته تنطق ملكل كان لقد 

مختلفعلى بالهراوة والضرب الساقهل وفي الباب البين يمازج 
علىالكهربائية يالمدمات التعذب يعجبه كان وذاك الجسم. أعضاء 

الوجهعلى البصق يرونه كان والاحر التناسلية. والأعضاء المدعين 
البدنية.لياقته لتجرب والعين الأنف إلى العنيفة اللكمات وتدب 

ضاطن.أبدأ أنس فلن جلادى بين من أحدآ نسيثإ إن لكي 
منذرة كل وكأن لي يلهر اليماني، يدعى كومندار برتبة الأول 

أساليب،تنويع في كثيرآ يجتهد كان فقد . ومما حبثا تقهلر كانت، فلبه 
منذجعبتهم في ما أفرغوا نل كانوا ضحاياه أن يعلم وهو التعذب 

يخفونه.ما لديهم يكن لم لأنه الأول الاستنطاق 
أيضا.المائية منتهى في لكنه الطاع هادئ فقبعنان الثاني أما 
عطثيلإطفاء ماء مربة منه فهللبتج الغامضة، مته يمرة أغوتثى 

ثقتيحركت، فلما بئراه، في على حانته ووضع كأسا ملأ الحارق، 
أصانيبين الزجاج فانكسر الكأس نعر بيمناه صرب الماء، لارتشاف، 

ثمبيد، يدآ صفق أن إلا منه كان نما صدري، على غزيرآ الدم ومال 
الهازئ•نله أعماق من مقهقها كرميه على استلقى 

ونحنالاصتنطاقات فترة بعد اك٠ليز قاع في نحشر كا وعندما 
وهرحراسنا أحل. كان المهلش، شدة من تحترق وحناجرنا لمحا ننزف 

بنانهرووس على متسللا فيأتي الفرص، يتحين كبران برتبة جندي 
ماعلى تللث، كاتتخ فقد حاتمي. بكرم والمفعات الركلات عليتا ليفرق 
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حفتما إذا حتى الظلام، قدوم انتظار سوى له شغل لا آحر قبْلاذا 
بكلعبرها لنا يرمي وشؤع التوافد إلى لل نالصخب، وهدأ الحركة 

كروالالجبن وقطع الخبز ي من الحربية بدلته جيوب حملتا ما 
والثكولأتة.

وذاكالفهلان هذا اسم ا أءمِفأش لو قلى كل من أود كم 
وعشمامتناننا عميق عن لهما معبرأ بحرارة يدهما على لأشد الجندي 

.عرفانتا

بهدفالوطني للأمن العامة الإدارة إلى نقالنا المرحلة، هذه بعد 
الجلادينأقسى من نخبة انتطارنل ئي كانت، وقل حديد. من استنطاقنا 

اعةباقتراب تلذذأ أياديهم يفركون حميعا كانوا صراوة. هم وأشل. 
الثرطةلتتئم إليهم بالمبة العمر فرصة كانت، _، واككيل. الطش 

يحملونلا أحد، على يخفى لا كما الأمن فرحال، الجمس- من 
منالثاني، اليوم فغي، سلم• الله ولكن، قلوبهم• شغاف ض العسكر 

تغريب حدث وغ عيد، الالمكان ذللث، إلى مجيئنا 
أحلمن الرايس محمد الأسيران طلّا في أوفقير الجنرال أرمل، 
فتجرأوالإنهاك، التعّت، من مزؤية حالة في هن.ا كان وقد استنهلاقهّ 

عللته.لإطفاء ماء شربة الجنرال من وطلتا 

يطعمونكم؟ألا يفونكم؟ ألا -كيفج؟ 
أيام.ثلاثة طيلة ؤ( نولم نْلعم لم جنرال، مون يا لا — 

الرايسلما حكى ما حسمتج - وحدة سوادأ الجنرال نظرة ازدادلت، 
الأىالأمن، مدير الدليمي الكولونيل إلى غاصب، بصويتح توجه م ث— 

والوطنانالعسكرية، الخابرايت، رئيحر اليومي بالكولونيل مرفوقا كان 
تالملكي للمدرك ١^^! الرئيس أرزاز كولونيل 

العاملة؟هوه أسباب لي تشرحوا أن لكم هل أسمع؟ اذا م— 
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كلامهالمزال قابع صمت، ني روومهم الثلاثة الضباط طأطأ 
نائلا:

معاملةنعامالوهم أن آمركم كما . حالا. وامنوهم طعموهم أ- 
اسمان.ذلك، في داموا ما لائقة 

ذللث،،س أكثر بل تعذب، بدون الاصممتاثات باش مرت وهكذا 
يأتونالشرطة رحال كان يوم، كل في غذايتن بوجتن نتمتع أصبحنا 

كانالالذة، منتهى في ماندؤيتثات، وليل•؛ 'نهار مطعم من بها لنا 
ععأوكطل أولحم دجاج علمحا إُّا تحتوي اعفلم، لذة يزيدها الجؤع 
الجنراليقفل هالا، كل الكوكاكولأ، من وفنينة جبن قطعة 

حال.>ت،التي الأسباب، معرفة يع،- ما في حاولنا وطبعا، . . أوفقير. 
إن: يعفنافقال المحر. ذلك، على معامكا إلى آنذاك الدفاع بونير 

إلىننع النظام، نال، فكرة ذهنه في تجتن، لما القوي، الجنرال 
احرثيعفى وقال المنامتإ. اليوم في حدماتنا من تفيد لياستمالتنا 

بقمعالم على نكن لم بأننا العميؤ، لأنتناعه فقعل كدللث، تمرفج إنه 
الانقلاب،.بعملية 

مدبمةفي العسكري الجن إلى نقلنا فقد التالية المرحلة في أما 
رمب,وتجوع قاتلة لعزلة أسهر ستة طيلة حفعنا حيث، القتيهلرة، 

المكانهدا في تألمت، كما نقبا أتألم لم أنني، بالمناسبة، هنا وأذكر 
ودركثرطة رحال من حرامنا تلوي، في القبلية النزعة تغلغل بب ب

حرارةدرحة حميعا بها نستا حقا، فربدة تجربة تللتإ كانت، ٠ وحنوي. 
يفحالباب، كان الواحاوة. المتعلقات أبناء بين تجمع التي، القبلة الحمية 

هامس:بموت فثسأل أحدنا علؤر حفية 
االخو>ت،«؟في أنت، أين ن م- 

بالأمل:يدل، وتلبه الأمير فيجيب، 
ؤوكدا كذا س - 
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بدأسبأ، لذلك أعرف أن وبدون خشي، صندوق على تبلش وجلس 
طويلة.أسائح دامت دردثة معي 

حديثغي معي ؤيغوص غرسة بتلقاسة يحدثني الرجل كان 
المهمومعل يبكما مشاكله كل فيه لي يبسمل كان طويل هب م

مابقدر شقيا مشاكله بكثرة لى بمدو كان الننسانى. لطبيبه هواجسه 
نزاعاتهفى رأيي يطالب وكان . سعيدأ بغنائي لربما له أبدو كنت 

هويرام كان ما كل ني السواد ترى كانت التي زوجته مع المتكررة 
لاقترابالبيت فراش تجديد في عليه تلح كانت الي ابنته و*ع • محاصا 
ومعأنفاسه، تخنق كانت التي الكثيرة القروض وُع حْلوبتها، موعد 

•و• • يليقا• لا من يعاشر أصبح أن بعد الًلريؤا عن زاغ الذي ابنه 
همومه،أنهار كل يحتوي وامحح محيط ؛مثابة له كنت أنني وبما • د• 

كانتالتي المستجدات بكل علي ييخل ولم الكرام معاملة عاملني 
تضسا.على مملرأ 

علىعريقة بسمة ارتمتؤ وقد مستبشرآ مهللا جاء ليلة، وذات 
هامسبم>ورتا بادرني حتى الباب علي فتح إن وما المتعب• محياه 

جيلان:

■أمر . أمر. ٠ • بر أ— 
متشرأ:صلوعي ين يضرب وقليي متلهفا قلت 

جرى؟ماذا أ"ُما' يا بالخثر الله شرك ي— 
نفلرثم تشويقي، يتعمد وكأنه الخشبي؛بها-ء الصندوق على جلس 

قال(تثم اتساعا تزداد وابتسامته طؤيلأ إلي 
الرباط؟ش الخامس محمد مايع في النهضة مقهى تعرف أ- 

.هناك. سنلتقي الماء ش .آ الء- 
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جماعةيا الإعدام عمود أمام معكم موعدي حال، كل على _
الأنذال.

مامع للتحقيق له حدد الذي القصير الوقت أن الواصح من كان 
المحاكمةلتمر المساذاتا احتمار على يرغمه شخص ألف عن يزيد 

المحدد.وقتها فى 
ؤإعطاءالمظاهر إنقاذ هو حميعا عنده المهم كان فقد 
٠لله. والحمد احترمت قل المسطرة بأن الانطباع 

السميرانمحاكمة 

مْللعمع القنيهلرة في المكرية المحكمة في محاكسا ابتدأت 
القاصيلها ريا عئن وقد بانهائه. وانتهت،  1973فبراير ثباحل/ شهر 
كمستشارين،المامين الضباط من مجموعة هع بوعترين البي عبد 

القاسي،والكولونيلأت، الكرة اللام عبد الجنرال بينهم من أذكر 
أسماوهم؟عتي تا غابممن وآخرون حرابة، العيمي، اليجاني، 
الن.ىالحائل المستقل للقاضي صارحا نقيضا المحكمة رئيس كان 

ديدنهالمهكم كان فقل. كهانة. حهليرة محاكمة في يكون أن يفترض 
المتهمينكاهتمامه؛توريهل بشيء يهتم يكن ولم طابعه، والعنف 

محيكان الن.ى الكافي الوقت، من واضحا نللثا بدا وقد وتجريمهم. 
أنوالحقيقة ال.فاعّ شهود مع الواضح تشالدْ مقابل الإثبات لشهود به 

والعج—،.للأستغراب، مثيرأ كان قضيتنا في للحسم الرجل هدا تعيين 
فيهاالمكري الانضباط كان قضية قي يفصل أن مدني لقاضى كيف، إذ 

كانفقل. المكرية بالثوون مهلبق شبه جهل على وهو الرحى قعلبا هو 
وهمضحكا أحيانا ينفجرون ودرك جنود من المحكمة في من كل 

كانبينما الخفيفة، للأسلحة بالغ اعتبار من يوليه كان ما مقدار يرون 
فيتثارون المالضباط كان وقد القبلة. الأسلحة عن الهلرف يغص 
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لتصحيحلتسهه مرة كل في يتدحلون وهم أمرهم من كير حرج 
اكتراثهندر بشيء يكترث يكن لم برعشرين يد الأن غير • معلوماته 

توديدامغه حجه أمامه ونفا من كل على بملرحه كان واحد، بوال 
تالمتهكمة بلهجته نائلا تجريمه، إلى رأيه بحب 
موامغة؟أو لمناوغة جثت، هل لى، ل ق— 
الريس.سيدي يا لمناورة ثت، ج— 
,كا ٠ اعاي، , نقتا لم فلماذا لمناوغة حما جئت، قد كنت، دا إ— 

معه؟١^١٠^، الضاٍل 
الجوهريالدور إبراز محاولأ ه نفيجهد منا الواحد كان ولما 

الشريل.الغموض له ؤيفنر العسكرية، الحياة في الأنفباتل يوليه الذي 
أنعلى مصرأ بعنمح، يقاؤلمه كان المخيرايت،، في ساتدأ كان الدي 
ملكهأجل من الموت يقبل لم أنه دام ما ثيء في يعنيه لا ذللئ، 

فمدعيادة، بن الكولونيل أما المالك،. الومحلن، الله، ثعارْت لتشريف، 
لْلارتهالوكأن الميابة، وكيل إلى التحقيق قاصي مجن فجاة انهي-، 

حدفي وهدا المهمة، بهده يقوم من القانون رجال ين عدمتا المغرية 
العامالمدعي وتجع المحاكمة صويية صارحة بكيفية جند ما ذاته 

الرؤؤس.من ممكن عدد أكثر ضلمخ ليعنالبا 
مجنالهائل المدد إلى نغلرأ متعبة ؤلويلة الجيمايت، كانت، 

الشيءالليل، من متأحرة ماعة إلى تدوم كانت،  ١٠كثيرآ إذ المتهمين• 
مثيرينعميق سبات، فى ينعلون ارين التث.بعض يجعل كان الل«ي 
 ،Ui^ فييغرق أغلبنا فكان نحن، أما وغمزاتهم. المحامين سخرية
شاءت.كيفما فيه تينر الناس من شرذمة أيدي ين مصيره تاركا النوم، 

المحامينبعض وسمها حالية لخفنات الجلسات تلك، تخللتا وفد 
الرافعات،بعض اليوم في أذكر زلتا لا إنني حش بميسمهم البارعين 

المرحوموالأستاذ بنعمرو الرحمن عبل• كالأستاذ أكفاء لحامين القوية 
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الضوءيتسليط مرانعته فاستهل حرحاش. أحمد العجوز لاجودان عن 
النائيةالجبلية فريته في موكله منه يعاني كال الذي العيس شفلف على 
عشرالثمانية اين وهو جيشه في به ؤينج منها تعمر المينتشله أن قبل 

مختلففى بشجاعة حاصها التي الضاؤية الحروب إلى تهلرق ثم ريعا• 
منوبالتالي ا، فرنأجل من الصينية، الهند وفي الأوروبية البمهات 

أهلنالمن تلحقه كانت التي الإهانة صور تم المغرب، استقلال أجل 
•إثره في يانفين وطنه إلى رجع كلما يتحونه كانوا حنن المدن 

..والكاميلأ.القبة عر احينا؟ علاش لاش ع- 
كلوهب، الاذ*ي الرجل هذا بأن الاستنتاج إلى المحامي وحلص 

تهددهاالأفراد كثيرة أسرة إعالة أحل من كثيرأ وشقي للمغرب، حياته 
يجرجرهثيبا، رأسه اشتعل وقد اليوم، هو الأربعينيات1، في الجؤع 

وهونتة، حن عن أءلاءها أوامر يبسا المحاكم في الجحود وطنه 
تنفيدسوى حياته من سنة أربعين عن يزيد ما حلوال يعرف، لم الذي 

الأوامر.
حرحاشالمرحوم على يحكم لم الن.كية، الموترة المرافعة ؛هن،ْ 

تزممارت.جحيم من الله فأنجاْ سجنا، نتين بسوى 
،حفلّ بعلبة تكون ما أشبه حقتا في صدريت، التي الأحكام كانت، 

ممنالمتهمين فبعض معقول. أو متعلق أي على ترتكز لم أنها ذللث، 
كانممن آحر وبعض • حقيقة بعقوبة عليهم حكم ثقيل محضر لهم كان 

سنواتحمس بين تتراوح بعقوبة صدم ستبرأ، ذمته أن صادقآ يعتقد 
بينالعزيز عبد ؛الملازم لحق ما هو القا٠ني والدليل سنوات. وعثر 

أنله يثي لم والدي سجنا سنوات بحشر هللما عليه المحكوم بين 
المناورةأن اكتشف، إن مجا بمجرد أنه ذلاائح النخاع؛ حتى ملكيا يكون 

فيالمظاليين لواء وقصد مباشرة، القصر غائر مؤامرة إلى انقليت، 
فيحصل. ما بكل زولين المأحبر أن بعد ه نفسلم ثم الرباط، 
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منالتالي اليوم ش القادمان الملكيان ال2لاورة امحقامحل لعملية منفدأ بوصفه 
الضابهلكويرة، إنناع ني صعوبة أي الرجلان يجد لم . فرنسا 

أونقيرله كشف أن بعد محيما والتدين، والنزاهة بالاستقامة المعروف 
القضايا عن مستفيضة تفاصيل له وحكى القصر، أسرار مجن بعضا 

غضايتمير ومحو تردد بددن العرض الكومندار نل هو• إلا يعلمها 
إمحقامحلتعذر حال في نربانا ه نفبتقديم ووعد صمع، لما وامحتنكارأ 

إلىالأنتحارى بالتوجه أي •الكاميكازر، بعملية بالقيام وذللث، الهتاترة، 
.؛مْلاردته وتفجيرها المالالثإ تقل التي البويع ءلائرْ 

لكنالمهمة، بهدم للقيام تكفي واحدة ءلائرْ أن يعتقد أوفقير كان 
إلىحفية أوعز لكنه . فجاراْ الرأي، هذا يشاءلرْ يكن لم أمقران 
تمن يتكون رب بينعللق أن الاحتيامحل، في نيادة كويرة، صديقه 

ترككما ملاح، بعير البانيامت، والثلاث ملحة منها ثلاث هلاترادث،، 
مبدياالعم.ليان لهذه مناسبين يراهم الذين العليالين اختيار وولية مله 

امحتنالهإلى نفلرآ حيدأ يعرفه كان الذي نياد القادر عبد للملأزم تفضيله 
بتدريبامت،وإياْ قام والذي مكنامحي، في الجوية القاعدة في ؤلويلأ معه 

الأميركية.المتحدة الولايايت، في متعددة 
عليهوعول وهلة أول من كويرة اختاره الذي الثاني المليار أما 

متومحطانأمرة من ينحدر ماد_ح وهو بوخالفؤ. حيمد الملازم فهو 
نوييةوأفكار كبير ث، ؛قلاصدنانه بين عرف مكنامحى، طينة في تقعلن 

إلااJه٠ة بحقيقة يخبره ألا فضل كويرة لكن الرمي. في مهارة مع 
رغمكثيرأ الشاب اغاصن ما وهذا ٠ السماء ني بطيارته محلق وهر 

رئيسهحليارته من فادى الحاسمة. اللحظة في تلماتيا العرضر قبوله 

كيالأرض ني  ٧٧تخبرني أن عليك كان هذا؟ م*لماذاةسلت 
٠كهانه حامة لمهمة مساقا أتهيأ 
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جانا،بالتنحى المسيح؛، غير الطائرات كويرة الكومندار أمر مداسها، 
كانتكم ولكن النار، لإطلاق الزناد على صغْد ذللئ،، له كان فلما 

غيرءط_، سب تنطلق لم رصاصة أى أن لاحقي حين عظيمة دهنته 
أنإلا وبوحالفح نياد الملازمين من كان فما • مداسه في حصل متوتع 
حجرةأصاب الرصاص من غزير ميل بإطلاق وبدءأ المعمعة في لحلا 

ثلاثةوععلل البويتغ هيكل في الثقوب، بدللث، شهدت كما — القيادة 
منخفضارتفاع على وتحلق توازنها تفقد الهتانرة جعل مما محركات 

•جدأ 
كلرغم تحليقها تواصل الطائرة يرى وهو كويرة دهشة ازدادت 

نضمهعلى قطعه فد كان الذي بالوعد يفي أن فأراد أصابها. ما 
؛عمليتهللقيام المجال، له ليفحا التنحي صديقيه من وطلب بالأمس، 

فاصدأكالهم فيها اندفع الي الأحترة اللحظت في أنه غير الأنتحارة. 
زاللا أنه أحبره أن بعل نيته عن بالعدول نياد الملازم أقنعه الريع، 

تفادىحاول فلما الهنارة. لإسقاط الرصاص من يكفهم، ما جبه في 
وهومقانلته سقم، فتكر مناورته في جزئيا فثل المهول، الارتهنام 

فيالضغهل على أرغمه مما البوينغ، سهلن رمأ احتكاكا يحتلث، 
بعدفنزل بالمفللة، الأوتوماتيكي الانقذافؤ زر على الحاسمة اللحنلة 

رجالصبهله حيث، الأربعاء، سوق صواحى فى مكر يكتف، دنانق 
المللث،.إلى ساعات يعد وسلموه عناك الدرك 

نزلتؤوبوحالفح، نياد بها نام التهم، الأحيرة المحاولة رغم 
الساعيعلى سلا — الرباط معنار في كارثي نحو على الملكية الْلائرة 
نمق،ص يقرب ما مهناردتها دامت، أن بعل زوالا والتصقا الثانية 
فيقاعدتهما إلى رعة بوبوحالفح، نياد العلياران، فعاد ساعة. 

مرةللهجوم ورجعا الحية بالدحيرة ثانية مرة تزودا ثم القنيطرة، 
علىحلقا وهكذا المهاية. إلى المضي على العزم مصممان أحرى، 
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لمغادرةيتآمب كان الذي المالكي الموكب نوق جدآ مخفض ارتفاع 
علىللإجهاز ة يائمحاولة في الرصاص من بوابل وأمطراه 

ناعينهما،إلى أحرى مرة رجعا ذخيرتهما، استنفدا ولما المالك. 
لهمفقال الخبر. عن وسألاهما الثديي توتريا أمحينارهما نلاحنل 

٠مدافعه شحن يمد وص د نيا 
وتعالوا٠لانراتكم فخن.وا يجري، ما معرفة حقا تودون كنتم ن إ- 

معنا.

فيمدارجها من مقاتلات< ممت، انعللمتا ذلك، بعد هنيهات، 
فوقهحلفا نم الرJاءل، في المالكي القمر نحو واتجه.تا القاعدة، 

بكيفيةالنار إطلاق في نمال الملازم وبدأ منخفض، علو عالي 
ندالعملية بآن متأكدآ كان لقد ٠ مثله يفعلوا أن أّاوناءه آمرآ عثواتية، 

منيماكن ما أنمى لها يعش أن - ه لفوداع كتحية - فأراد فثالت،، 
ؤحارة من يمكن ما أكثر حديث، وأن دوي 

بالغيبا،الشص آذنتا سما اء، مالمابعان الساعة حدود فى 
علىالجوية القاعدة إلى توجه ند النكرة الملام عبد الجنرال كان 

أنتبل عاليها محكما حصارآ فقرب، اول.واوار،، من وحدة رأس 
السرعة،وجه على جهته، من التحق كما ؟ ذللت، يعد يقتحمها 

عينإلى — المخيرات، أحدالث، في المهاب _ ,رر باريلو الكولونيل 
جميعأمر ومحوله، وبمجرد الجيش، من وحدة مع المكان 

وند— بهلونهم، على بالأسهلاح المدايج في المشتغلين الميكانيكيتن 
الا.با؛ات،سائقي أمر نم _ حدث بما تام جهل على رأينا كما كانوا 

الذياليومي الكولونيل أن هزلا، حقد حسن ومن جميعا. سحقهم 
إقناعفي جهيد جهد بعد أفلح المكان، عين في موجودا كان 

مدكرآالجزرة، تللثح عن الخيول عن الانتقام إلى المتعهلش الكولونيل 
الأمر.في يحل لهم يكن لم الميكانيكيين بأن إياه 
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الكولونيلأمر ئد أوفقير الجزال لكن بكثير، اليابان قدوم قبل 
الذينكل وبإعدام الجوية بالقاعدة فورأ ؛الالتحاق اليماني 

غيرالمزعجين، الشهود كل لتصفية منه محاولة الأمية، تلك روا ١١٠
المللث،.إلى وثلم اعثقل قد كويرة الكومندار بأن يدرى يكن لم أنه 

كليق فارها. مالجماعية الاعتقالايت، أحدت النهاية، وفى 
قمدالعسكرية( ارات )الاستخبالثاني المكت_، إلى الض_؛_اط 

٠^؛،من ثانية ليتنهلقوا المفلاايين لواء مة إلى نقلوا ثم الأسثaلاق، 
إصلاحوحدة من حنوي اقتادهم فقد الصف صباط أما الملكي. الدرك 

تمحيث بتمارة، العكرية الهندسة ثكنة إلى العسكرية المعدات 
فيالعسكري جن الإلى الجميع سيق ذللنا بعد . كدللث، اّتنهلاقهم 

تشرينمهر منتمفا غاية إلى شاملة لعزلة حفعوا حيث القنيهلرة، 
فيالنيابة ووكيل التحقيق قاصي يمثل من قدوم تاؤيخ نؤمر، الثاني/ 

هدهمثل في عنه تغنى ييكن لم الذي عيادة بن الكولونيل واحد، آن 
المناسبات.

الطيارينمحاكمة 

محاكمةبها مرت التي ها نفالشالكة على الهلياؤين محاكمة مرت 
مراتبخص أقل لكن القضية هذه في المتهمين عدد أن غير المشاة. 

أمامشخما  220سوى هناك يكن لم إذ الأولى، القضية من تقريبا 
لكنوكما الممابقة. المحاكمة في ألف، عن يريد ما مقابل الاتهام قفحى 

بنوالكولونيل للمحكمة، رئيسا الني؛وعشرين همد اليد عين منتفلرأ، 
هاماتعل.يلأ أن إلا واحن.. ومت، في للنيابة ووكيلأ للتحقيق قاصيا عيادة 
مستشاريالمؤلكا اتهم أن يعل المستشانن تشكيلة توى م على وي 

أحكاموإمحل.ار أوفقير الجنرال لفغوطات بالخضؤع السابقة المحاكمة 
منالضباط هؤلاء أقصي الاتهام، هذا أجل من . حقنافي حنينة 
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مو1ةبإحالتهم وذلك عليهم، المغضوب حانة ني ورصعوا الجيش 
أبرزهامن كان أحرى عسكرية شخصيات فخلقتهم التقاعد. على 

وندوهمرهم• مج والكولونيل الدليمي والكولونثل دي الجترال 
تحتحميعا كانوا الجدد الستشارين أن الأولى الوهلة مند واضحا بدا 

اغتاحلأنه صحفية ندوة نى كشف حين للملك، حديثة تصريحات تأثير 
يتولمركان بأنه قال إذ الصخيرات، محاكمة منطوق سمع عندما كثيرآ 

ممارسهفى المجال له يترك حتى ناسية أحكامحا تصدر أن الحكمة محن 
ثاء.إن العفر فى حقه 

حرمفقد المن، طور ني كانت اش الثانية القضية بخصوص أمجا 
وكذابالدحيرة المقاتلات تزؤيد أعادوا الدين الميكانيكيين الملك 
أنعير . الدكيةأ'ا®الحراب ب فوصفهم بالوقود، زودوها الذين أولائك 

الحكمةذلك إلى توصلت وكما أمرهم حقيقة في كانوا الجنود هؤلاء 
معرفةعن الانقلاب محاولة يوم يكونون ما أبعد والدليل، بالحجة 

يدركالتي السائمة حاستهم ني نقص على إذأ عوموا فهل الحقيقة، 
جمحعلى حكم فقد حال، كل وعلى الغتب؟ من بعضا المرء بها 

تأشيرةبها لمأحذوا كافية كانت سجنا، سنوات بثلاث الأبرياء هؤلاء 
الارذانالمحامين بين من كان وند تزممارت• أتون في الاحتراق 

اللاحقتثار والم السابق الونير الطبالين، محاكمة حظروا الذين 
فأحدثبوحالف الملازم عن دافع الذي كديرة رصا أحمد للملك، 

هيأةمخاطبا حفهم في فقال الميكانيكيين، إلى تعلرق لما صجة 
تالمحكمة 

بهمعرفة أكثر فأنا ال٠الكا، ؛تصريحاته السادة أيها تتأنروا لا - 
أنفاءالم.وا وأدنتموهم لكم قدر فإن أبرباء، هؤلاء ٠ جميعا• منكم 

.الماُرُي. القفاء تاؤخ في فادحا حطأ سيكون ذلك، 
إلىبأن؛ لم كديرة يد الأن جدأ الواضح من كان أنه غير 
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منكيرأ حندآ وجدنا جن للالخارجية الساحة فى لاحق. ونت 
علاماتوجومهم علت وقد بالأسلحة مدججين والدرك الثرطة رجال 

شديد.توتر 

كالبرقأذهاسا في السؤال هذا مرق إعدام؟ نذير أهذا ماذا؟ 
منالبارد العرق حبات ونصت فرانمنا له فارتعدت الخاطف،، 

الصامت،.بخوفنا واشية ظهورنا 
ناصربقانون مواطنوه فيه يثق لا يلد في محتملا كان ثيء كل 

قلم.جرة أو واحل.ة بكلمة لحفلة أي ني واضعوه عليه يقفز قد نمير، 
لتهبهمي، تنانالناها إماعة مرت الرهي.ثج، الجو هان.ا فى 

مكناصى.مدينة إلى سترحل إننا تقول مصدرها، كان من أدرى 
)افضول،الدركي الملازم ترأسها التي الشكلية الإجراءات بعل 

العصابةوضعوا المشوهة، بالأمور التكفل ني باحممامحه اشتهر الذي 
رجالفي المعهود بالخف شحنونا نم أيدينا في والقيود أعيننا على 

متاأصدقاء أربحة عزلوا أن بعد مغهلاْ عسكرية شاحنات فى الأمن 
علمنا)وقد . وجهتناغير وجهة إلى يرحلوهم لكي جانبا ووضعوهم 

الموطنانوهم الأربعة الأصدقاء هؤلاء أن جن المن حروحتا بحد 
ولاجودانامزيرك والأمبران الثلاط والقبaإان اعبابو محمد كولونيل 

فاشلة(.فرار محاولة بعل جميعا أءال.موا قد عقا 
قيأنتا ففهمتا الشاحنات، توقفت، تقريبا دقاتق عثر يرة جمبعد 

استراقبعضنا استهلاع وقد البحر. بمحاذاة المكري القنيطرة مطار 
جبيه،لمحا الخواصل ؛اكحريالث، وذللث، المصابة، حافة تحت، من النثلر 
م،واشم،  147ص نوع: من البقاع لقل عسكريين طانرتين نرأى 

اطلقت،الحال، في للإقلاع. قدومنا سوى تنتفلران لا وكأنهما الدرج 
صوتإلا حلاله من نسمع ولم آذاننا صم كبير هدير فتعالى محركاتها 
لأنهؤيحرفهم جميعا العليارون يعرفه ضا؛ءل - اني الخميدعى كومندار 

81



ملءمرخ وهو - معهم متورطا يكون أن الممكن كان وند منهم كان 
وهيأيدينا على القيود يقعوا أن هاج غضب ني مرؤوس؛ه آمرأ رئب 
اللحظةتلك في إليه أوحى الحاد ذكاءْ وكأن أمامنا، لا ظهورنا وراء 

مربوطةبأياد التمرد على قائلون أننا المزري الحال ذلك على ونحن 
ينااستبد للهلاترء، الحديدية المقاعد على ونا أحلولما الأمام. إلى 
فرددهاسجين أذن في سالي شرطي بها همس جملة لماع شيب،- ذعر 
حميعا.إليتا تناهت حش يليه للناى هدا 

لتكونواالمم الليل هذا في البحر إلى الطائرة من بكم يقدف س- 
شهيا.طعاما الجائعة للحيتان 

ارتطمتوند جثثنا مثهاهد لنا يفادم وهو المحموم حيالنا نثعل 
.٠ ممزقة. أشلاء إلى معدودة ثوان فى تحيلها والحيتان المحيهل بمياه 

الفجعة!للمنهاية يا 

حينالإقلاع من ساعة نمق مرور يعد إلا بيا نروعنا يهدأ لم 
ولربماالشرق، اتجاه في نحلق بأننا المعتملين من طياران لنا همس 

تركناهحالم سوى إذآ مكناس تعل. لم ١ الصحراء. هي وجهتنا متكون 
ظهورنا.وراء 

قصرمطار فى الهلاترنان حملت صياحا ة الخامالمامة حدود في 
مجنأنزلونا لما . ٠الراشلية٠ لاحقا عليها محيطلق التي المدينة وق، ال

فيالقمامة ترمى كما عسكريتين شاحنتين في بنا رموا الطائرتين، 
الجموعةالميتة كالفثران بعفن فوق مكدسا بعضنا كان فقد المزابل. 

عرقرائحة بعضا بعضنا آباط من نشم اللونة، المياه مجاري في 
إنه. الجهول. من قادمة برائحة ممزوجة والانهيار والترقب، الخوف 

١تزمماريث، جحيم 
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تزممارتإل الوصول 

النهاركان تزممارت. إلى وصلنا صباحا الثامنة الساعة حوالي 
أنزلوناعصب. لأهب بيوم تنذر مبكرة بحرارة ساعات منذ محللع قد 

أماملنمر الأحر تلو الواحد بنا دفعوا ثم واحل صف على ووصعونا 
مهمتهمكانت والدرك الجيش صبامحل من بعض وراءها حلى ٠لاولة 

عررائتل•إلى تسليمنا نل هويتنا من التحقق هي 
بأسوأؤيشحنها حواسنا يشحذ المجهول من الخوف كان 

أنوتمر والواردة الشاردة تلتقعل متيقفلة وثبة ءيجعله.ا الاحتمالات، 
نورحيْل ولو استكشاف لمحاولة وتتذوق مع ونوتشم وتلمس نرى 

المجانين.الأنامل هؤلاء أذهان في يروج عما نكرة يععلينا معيق 
'•خافتة ضفيرة بممر وهو صاحبه أذن فى شرؤلى همس 

إلاهنا إلى ساقوهم ما هذا؟ مرؤع مجن أي . إلهي. ا ي- 
.مبرما. قضاء عليهم ليمضوا 

ومميلوهبوؤلآ صعودأ حواجبنا ؛تحريالث، نغامر بدأنا عندما 
بتايتانالعصابة حافة نحت من لنا تراءت الوراء، إلى رؤؤسنا 

صخريةمستقيم؛حيهلان حهل على وقفتا بالزنك، مسقفتان متطباكان 
قدرناءما ح_، منهما واحدة كل طول السواد، إلى ماتلة رمادية 
أمتار،أربعة على لربما فيزيد علوها أما عثرة، وعرضها مترآ أربعين 
انتصبمنها زاؤية كل في تْليل، مشكل على أسرار بأربعة أحبهلتا 
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جن،للالداخلية اوساحة على الجهات كل من يطل الحراسة برج 
الساحةهدم كانت وقد تحسلأ. موهما الفرار قرصية نجعل بكتب 

الجنوب،حهة بوضوح مائلة والرمل الصخر من المكونة الصفراء 
أحفضالمنحدر ناع في تفح وهي الثانية البناية جعل الذي الشيء 

يثيرلا قد الأخير التفصيل )هدا الأولى. المائة س باكالي مستوى 
فىحاسما دورآ سنرى، كما ميولي، ولكنه الأمر، ظاهر قي اهتماما 

أنهذلك، الثانية، البناية معتقلي من كبير عدد على بالإحهاز الإسراع 
كانتيتقاسمها، الجميع كان التي الجهنمجة الفلروف، على قفلا 

إلىنفلرأ العذاب من إضافة الثانية، البناية الموت،، ااJناJة لماكني 
وارتفاعجهة، من الشتاء في المياه تراكم عن المترتبة الكبيرة الرطوبة 
أخرى(.جهة من المسف »ي الحرارة 

بعدفتثونا ثم امحنباطبة بكيفية اليناينين على بتفريقنا الحراس قام 
ذلاكافي يما ما كل منا وأخدوا دنينا، تفتيشا الدهليزين في ذللث، 

علىمنصت، محمد الأمير الملازم احتج ولما . القرآن. مصاحف، 
متهكماتأحوهم أجابه اليمر، صعيف كان وقد نظاراته من تجريده 
اليوم.يعد حاجة يهما للثإ تعد م ل— 

يدعىكولونيل ليوطنان برتبة سام ضا؛2ل دخل الأثناء، هذه في 
كانوقد الأولى، البناية لدخل القابلة  15رقم الزنزانة إلى الوالي 

لمعتهكمن رعة بحرج ثم عليها نفلرة فألقم، التفتيش، لجنة بين من 
تقوله;ما عكس نعتي ساخرة بلهجة لزملائه فقال أفعى 

٠هنا الرء يعيش أن جدأ يحتمل • • بأس لا — 
يكلدفعوا أيدينا س القيود وفكوا أعيننا عن الصابة أزاحوا لل 

كانسديد. بعنف الباب صففوا يم حدة على زنزانة قي محنا واحد 
أعماقنافي انفجرت قبلة دوى وراءنا الثقيل الحديدي الباب لأرتْلام 
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منبحر ؛ي معزولين نا أنفوجدنا فجأة، نما. حالية كل فيها فنمت، 
عنيفةلحفلة حقا كانت، والضياع. بالاحنناق تا فاحالظالمات،، 

قلوبناوحعلت، رئتينا من الهواء وانسحب، عقولنا فيها نلت، صادمة 
علينااحتالهلت، مفاحثة. كتة بتهدد كانت، وكأنها قويا حبملآ تخبعل 

مروعا؟واقعا أم مفزعا كابوسا نعيش كنا هل ندري نعد فلم الأمور 
قبلما ، حف من حقبة في أم العشرين القرن نهاية في حقا كنا هل 

حمق؟همج مخالب، بين فيها ممهلنا التارح، تايخ 
بلاالاسمان يغوص كهانه، حرجة لحفلة في ا البشعة للنهاية يا 

ظنامرئ من فكم مناعته. حدود ليقيس حيقة الأغواره في وعي، 
كهذاظرف غي، بمدد به فإذا الغرور حد إلمحر بقوته ورمم، نريا نفسه 

عيوننعلا صورته تكاد لا آحر امرئ من وكم ١ هشا واهنا صعيفا 
ؤيفاجئه نفيفاجئ الصفر ساعة في به فإذا الوهن، شدة مجن الناس 

اامجهول،.ذللثج ان، الأن. تقهر. لا وقوة ماضية بعزيمة غيره 
فينتخبعل ونحن قاتمة أفكار من جحافل حيالنا على هجمتا 

وألوانا.أصنافا الشنح الموت لنا فقدمت، القاتل، اليأس ذلالث، مهاوي 
يخرجلا كان مجن الشهير. قارة، *حبس ذهنه في امتحضر س فمنا 
بئرفي يرمى من إحساس استشعر من ومتا • ميتا إلا لحله محن منه 

•• حآ دفن، وكأنه شعر آحر وبعخح، سحتمح،، 
لمس )ومتا الثّديد، التخاذل، س لحفلة بعد نا أنفتمالكتا لما 

هوسيأتي ما أن أدركنا اللحفتة( تللث، مند عقله كزعنع ه نفيتماللثه 
الأموي.المجهول، لمواجهة قوانا كل نتجمع أن علينا وأن الأفغير 

الزنزانة

الحديد،بقضبان الأعلى س يج مٍلويل ضيق مفللم دهليز في 
الواحدةمتثابهق، بمقاييس متوانيين حعلين على الزنانين اصعلمتج 
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نبالةالوط ني توحد الي  15رقم الزنزانة )باسشاء الأخرى، •قابل 
عثرةخص الزنانين(• باني ■طامحس وصعق طوله ولها الهاية مدحل 
الجهةني عثرة وأربع البناية لمدخل المقابالة الجهة في زنزانة 

الإستمن صيقة علبة عن عبارة كانت زنزانة كل ة. المعاك
فيقربعلوعا أما وتصف، مترين وعرضها أمتار ثلاثة طولها الملح، 

خيطمن إلا اللهم معلق، ظلام في نهار ليل نح أمتار. اربعة مجن 
قف،الفي ثقب من النهار عز في يتسلل كان بامت،، رمادي نور 

تكادلا شاحبة صغيرة دائرة ثكل على الزنزانة أرضية على فينعكى 
للباب،المقابلة الجهة في شل.ولة. بصعوبة إلا اليدين أصاح فيها ترى 

علوهاالإسمنتخ، من شارية دكة الزنزانة عرض امتداد على نبعت، 

قمح،ًقيعي، مرير؟ أي ولكن مربر• يمثابة لما كانت متر، وعرصبا 
6550نعم. ؤ ليلة.  6550طيه نفسا الصيف، في وحام الشتاء، 

اللافح.الميم، في وعرضها القارس البرد في ساعاتها بهلول ليلة 
يحملغامق، رمادي لونه الميالث،، المءا.يل من الزنزانة باب 

بمحاربةعهد حديثة يد داكنة حمراء خطته؛صباغة أعوج، رقما فوقه 
منوتغلق الدهليز على تعلل متعليلة نويفدة الباب وسط في الأمية. 
١الباب إطار في مدسوسة ناتئة حلة على رأسه يثيتإ بمزلاق الخاؤج 

حبةحجم في ثقت، المزلاق وّهل في يغلهر النويفن.ة انغلاق عند 
هدهت، كانالكمج. أصع تثبه كدللئ، الخارج من ميادة ل انمنبج، 

منلدسا ما كل هما انم٠ليز على المطلان الثقمته وذللثج المويفذة 
الظلامفي مكوثها  Jbuإلا الين تتيينه لا طعيفح، بامتإ ضوء ساحة م

إغلاقهما،إحكام في وقتهم يقفون الحراس كان وقد طويلا. أمدأ 
لمبةالداحل. س لفتحهما وسيلة عن البحث، في نقضيه فكنا نحن أما 
فيهأغلقوا يوم حاء أن إلى الزمن من عقد على يزيل• ما دامت، وفأر قعل 

)الثاليمو(.المار بثافثة  ١٠٢٠الكثير 
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الزنزانة،موقع حسبا يمينآ، أو ثمالأ إما الباب حاب على 
أنتعمد ثقب هو الزاؤية، في مرحاصا المقري الجن مهندس صمم 
أعلىفى سنرى. كما عذابنا في جوهريا دورأ ليؤدي حدأ صيقأ يكون 

علىثقبا عشر سبعة البناوون حفر المرحاض، فوق باثرة الجدار، 
ستة،برتقالة، حجم في نقب كل الدهليز، على تهلل معلور ثلاثة 

تمدنالكي المعدمة النافذة محل حلتا ستة، تحتها حمسة، تحتها 
دورقفي ينحصر كان الزنزانة أثايث، اّورث،. الهواء من صيل بمقدار 

مندتكر ما سرعان الرديء، البلامتيلثؤ مادة من رهيم، وصحن 
ممزوجينوالشاي الحاء لتا يهبون الحراس فجعل الأولى الأمابح 

عقولنالأن كثيرأ يهمتا ذللئ، يكن ولم إكتراُث،. بدون الدورق في معا 
في٠ والجؤع بالبرد التفكير في دوما مشدودة كانت، حواسنا وكل 

علىمنا واحد كل حمل حين مداه بدحنا وصل الثمانينيايت، متصمح 
ينفعانالم ولكنهما الراحلين. أصدقائنا من ورثتاهما ودورقين صحنين 

يلما-حاؤمحن قللا لأنهما شيء في 
إناءالشتاء، في كما الصيف في الماء من اليومي حفلنا كان وقد 

الحاجة.وقضاء ء #والغسل للشرب نميبنا هي لترات،، حمسة فئة من 
ماحناحماما واحدة مرة ولو نأحن. لم بأننا هنا أثير أن ش )أيجدر 

الزمن؟(.من عقدين من يقرب ما محلول، 
فيتزممارتإ إلى قدمنا أنتا فمعلوم اللباس، يخص ما في أما 

الجنبدلة إلا القنيهلرة معتقل من معنا نأحل. ولم الميف، فصل ذروة 
بدونالأببفن الكتان من وقميئس تبان عن عبارة كانت، التي الصيفية 

نعلينمع والأسود بالأبيض محيلين حفيفين وسروال وسترة أكمام 
ثلاثةعلينا مرت وقل الممسوحة. الشاحنات عجلات من ممنوعين 

الشهورمند تمزقت، التي، الثياب بهذه الشديد البرد فيها قاومنا أعوام 
علينافتحوا كلما للعحراس نفلهر وتركنا لأللث،، الخير يأبه فلم الأولى 
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يعرنهالذي بالمعنى الفراش أما ٠ مكشوفة بعورات الأبواب 
مضطرينكنا أننا وبما بالمرة. نراش هنالك يكن فلم الأدميون، 

الدكةطى الامتداد من مناص كا يكن فلم الأرض، إلى سلود 
يكوىجحيم ت متتانفين ححيمين إلينا بالنية تمثل كانت الش الرمة 
منهحفلتا كان والغطاء؟ شتاء، ؛الزمهرير يكوى رآحر صيفا بالحر 

والبغالالخيل رائحة منهما تفوح كانت ممزقين بالين لحاض 
أدروح التحت كعازل يستعملان كانا أنهما نثلث، ولا معا. والحمير 
نتقززالأولى الأيام ني كنا وفد علنا. بها يتكرموا أن قبل البرادع 

تينالفي عليها غْلءثج ما مرعان ولكن الغثيان، حد إلى منها 
الأليفةالبه-ائم هده رائحة إلى نحن فثدانا الثديية روانحتا اللاحقة 

بفضلتوصلنا وقل الفائحة. الورود لأؤيج المشتاق حنين العليبة 
أنتنولا أحسن، لا أن الكريهة الروائح مجال في الكبيرة تجربتنا 

الحرمانها-ا البهيمية. الحالة إلى يرد حين ان الأنرائحة من إمحللاقا 
لها،حمر لا أمراضا طبعا علنا حر الطاقة ومسائل أبسّهل من الممللق 

إليهاوِنتهلرق محلويلأ، دهرأ الأؤلياء مجن حيثا تشغل بأن ثمينة كانت، 
لاض.فصل في بالتفصيل 

الإسلامفي إحوئا لما ه1ْ الذي الرائع الداكور كان إذا، هكذا 
الزبديدوب كما مهل على فيه نذوب كي والإنسانية والعروبة والوٍلن 
.ايارالخافتة.محلى الجامد 

الأولىالعدائية الوجبة 
ونحننتكلم شرعتا شديد، انهيار من فيه عانينا حلويل صمت، بعد 

واقعنامن للهروب الكثيف، والظلام الخانق الضيق ذلاإثؤ في 
الحراسيأتي أن مخافة الأول في حافت، بموت بدأنا المأساوي؟ 

أنلنا نيين لما النهاية في صارخ بموت نم الكون، على فيرغموننا 



للعميانصاحب محرق إلى فجأة العض فاستحال . مناإلا حال المكان 
العنبرفي معه هم هل ليعرف أصحابه على ينادي أمير كل بدأ حين 

ليتعرفثم الأقدار، بهم رمت زنزانة أي نفي كدللث، كانوا ؤإن ه، نف
فىالعلمأنينة من شيئا الصراخ زيع الأقربين. حيرانه إلى ذللتج بعد 

كماوالمصيبة الدهمأم، الكارثة هد0 فى محوامئة أننا لعالمنا نفوسنا 
ونحننستوعّبج ولم نصدق لم ولكننا هان|ت،. عمت، إذا المثل، يقول 

منانتثلتنا التي العنيفة السرعة _، الصدمة وطأة تحت زلما لا 
بنالترمى الوراء إلى القرون عشرات بنا وقفزت العشرين القرن أحضان 

انالأنأخاه المارية الوحوش إلى لم يفيه ان لأنا كان رمن إلى 
اللحنلة،تلك، من ساعة عثر اثنتي فقبل مير• ص تأنيب أو حرج بلا 

الحوليحول أن يحلمون منوات ؛ثلامث، مجنا عليهم المحكوم كان 
عقوبتهبتخفيفح يحلم ١^١٠^؛، وكان الحياة، معانقة ليعاودوا مريعا 

لتطوحيقال واحدة بكلمة فإذا وذؤيه، أهله مع الأيام رحلة ليمتأف 
لماتبرير أو ير نفبدون الموحشة رئة الالقبور هده فى هاهنا بنا 

هداباسم الحراس بعض بواسعلة علمنا الأولى اللحذلات ومنذ طرأ• 
.المعتقل.

أحبرنافقد مسامعنا. على غرية رنته نكن لم اسم • • تزممارت 
كانالأمم هدا يحمل عسكريا معتقلا بأن القنيهلرة مجن ض ونحن 

كانأنه واحدة لحفلة نثالث، لم أننا غير الصحراء. تخوم في البناء نيل• 
.بتدمحينه محيتثرف من أول ستكون وأننا أحلتا من يبنى 

تتزممارت في غداء وحبة بأول لنا ■م،ء النهار منتصفا حوالي 
اللحم.من صانيرة وقلعة خبز كرة مع البيضاء الفاصوليا من صحن 

كافيةحد كانت ازكمية ولكن طبعا. فاكهة ولا سلاطة محاللث، تكن لم 
إلىوصلتا أننا ويما .نحدمة. لدينا ت، كانالهلعام شهية وأن صيما 

الغذاتيالفلام عن نغلرة لاعتناء سانحة فالمنامحبة التغذية، عن الكلام 



دقتهاني نمل نظرة رعي المديد. العمر هدا طوال له حضعنا الذي 
شانه بالاعتراف ملزمون أننا ذلك الحقيقة. من المائة في نعتن إلى 

اعتقالحين إلى أي السجن، هدا قي مقامنا من الأولى الثلاثة الأشهر 
غاليآ،معنا تعاطفه تمن سيولي الذي حربوش أحمد الأول المساعد 

كمااللاحق• ني سطعمه ما ْع بالمقارنت ما نوعا مقبولة التعدية كانت 
بتحسيننحظى كنا والوطنية الدينية المناسبات في أنه أسير أن يتبغى 

أبدأ،ننساهما لن تاريختن فترتين إلى إنحانة التغذية، في ملموس 
الثمانينيايت،،نهاية في الكريمة الرمفانية الأشهر أحد في كانت، الأولى 

فيالتغذية مصالحة على يثرف كان نبيل صايهل؟ البادرة أحن. حيث، 
سمعتبرة بكمية يمدنا وثميع له، تابعين كنا الذي عثر الحادي الفوج 

لهذاندر فإن . فلكه في يدور من وكل الدير بناللت٠ متحديا اللحم، 
عميقيتقبل أن فأرحوْ شهادتي، بقراءة يشرفني أن الشهم الضابهل 

الناس.يشكر لا س الله يشكر لا لأنه حميعا، وعرفاننا امتناننا 
ظلالذ.ي الدير طرف س سافلة حدعة فكانت، الثانية الفترة وأما 

،iUJbتقل ليالمجناء تغذية مصلحة على يهيمن كي يئناور يحاور 
بدايةفي ذلمث، له تأتى فلما عثر. الحادي الفوج عن كاملا استقلالا 

ب،حالمقلم )أو اللحم مجن صغيرة نملة يععلينا شؤع الثمانينيات،، 
ثمالأّبوع' قمح، مت؛ز، تم أموهمن، طوال يوم كل مرة الحظ( مشيثة 

المجالأن تيقن ولما واحدة. مرة إلى فقلصها الشهر، في مرتين 
لهوا0،مفتوحا الأمر ترك محاسبة، أو مجرانبة كل من حاليا أصيح 
مزاحه.صإ يعطي، لا أو الشهر ش مرة يعطي 

إلىمنه الشعير مذاق إلى أنرم، هو مائل من كأس المطور: 
المعدة.حرقة في لما يتبب، كان ما كثيرأ تقريا، مكر بدون القهوة، 

فبعدالأولى(. الملأُث، النواُت، )طوال الحافي الخبز ص >اءا  30
الأولالمساءاو اعتقال ؛_LJ مباشرة احت0لافنا، على أشهر ثلاتة مرور 

90







عليهالله صلى الرسول هجرة يوم من عده بداوا لمون والم السلام، 
وماءالقازوزهء قبل بما تزممارن تاريخ نعد نحن بدأنا وسئم، 

٠. بعدها 

فاصلرجل حريوش أحمل شاف( رلاجودان الأول المساعد 
الأولىالثلاثة الأشهر بأن أحد الوراء، إلى بذاكرتي أرجع حض 

محنةالأقل الفترات بين من كانت تزممارت، معتقل في قضيتاها التي 
مقبولةكانت التعدية أن هو الأول ٠ اينين عاملين بب بوذلك وعذابا، 

الشيءلنا، الحراس لرتيس الحنة المعاملة هو والثاني رأينا، كما 
نالكفي مقامنا أن يعتقدون وهم تقليدْ إلى الحراس باقي ليع الذي 

برتبةصم، صا؛3ل حربوثى أحمد كان لقد فليلا. إلا بيوم لن الشور 
جاوزفد وقتئذ كان الجم، مكتنز القد، ءر؛وع رحل أول. مساعد 

عميقة.أبوية بطيبوية أبدآ الضاحكتان عيناْ تفيفس بقليل، تين ال
كانتثجاعق انية إنمبادرات حلال س عنا ، التخغيففي كثيرأ ساهم 
وبكلالماء س يكنينا ا بومدنا عليتا مفتوحة النويفذات ترك في تتمثل 

كانأنه إلى إضافة . وتين وتمر ومكر حثز من المعلبح في قفل ما 
فيمقامنا أن ءلفولية الاحة بلنا موكدأ معنوياتنا من ؤيرفع عنا رى ي

ناأنفعلى ب نكال الأمر بداية في كنا وقد • ُلويلأ يكون لن تزممارن 
إلىعسكرية لجتة قدوم حول تروج كانت أحارأ وأن ميما ونمل.قه، 
منتحويلنا شأن في للبت، الل.ليمي أحمد الكولونيل برئاسة تزممارت 

وهكذاالاحتمالات. أسوا فى الداخلي نذلامح4 لتحديد أو المعتقل ذللئ، 
ب،،والكتوالكهرباء، والأغهلية، بالفراش، نا أنفنمنى ؛ل.أنا 

إلىواوراّلة، التشمس، أحل ص الساحة إلى والخروج والزيارات، 
فيالسجناء لجمح القانون يخولها الش السيعلة الخقوق س ذللئ، غير 

رؤيدآيتقلص الأمل بدأ ٠ هيهات• هيهات ولكن • الدنيا• بقاع جمح 
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صديقناآحر، إلى حين من نرى أصيما بعدما حصوصا رؤيدأ، 
ولمتحيق• كل عن تغني حنيا نما ني كانت دمعة يمح وم ءربوش 

سديدأقارما علينا يدخل الزمهرير برأ حتى قليلة شهور سوى تمض 
فيتتمثل مريعة مبادرة تستدعي الحالة بأن منا الأذكياء فهم عنيفا. 

عناالعزلة ٍلوق لفك الخارجي وبالعالم بأسرنا نورى اتمال محاولة 
مغااJتعاطف الرحل في فتومموا فيه. دنا الذي بالمكان وللتعريف 

وورقبشمع وحاءهم يتلقاسة لهم استجاب به آتصالوا ولما حيرأ، 
اجوبةإليهم لعاد يامانة، أوصلها ذؤيهم إلى رسائل فكبوا رنلم. 
عرفتالتي الخاتلات بعض وبين بيننا اتصال أول ذلك فكان • وأدؤية 
وهوفادحا خطأ ارتكب حربوش أن غير باكحييي. اعتقاكا مكان 

بنانيهتماما عايى وغير ،< بتعا٠٧حاهرأ مكشوف، بوحه معنا يتعامل 
كانفقل. الدوائر، وبنا به يتربص كان اكى دؤيس بن الأول المساعد 

مأمنفي بالتالي وأنه للمدير، حميم هديق أنه ذاحته فرمل من يقلن 
منعلقةواحدة، منعلقة من ينحل.ران كانا وأنهما سئما حهلر، كل من 

واحدحنل.ق في محلويلة متين حاربا أنهما إلى إضافة فامم، سيدي 
—الهندية والحرب الثانية الخالية الحرب حلال القرنية الراية نحتا 

>الصسة 

معهحاملا »الواحل« إل الثانية للمرة حربوش ساير لما وهكذا، 
فأحيردؤص، بن مساعد0 يه وشى العائلات، يع،ص إر جديدة رسائل 

أحبرأن إلا الأخير هذا من كان فما وسمع، رأى ما بكل المدض 
العلب،الرجل عودة طريثا وفي تردد• أدنى بدون الدرك رجال بدوره 
فآنزلوهالموهي• للنقل حافلة متن على وهو كمينا الدركيون له نصب 
هعالنقود من مهما ندرآ بحوزته وحدوا حوائجه فتشوا ولما مجتها، 

الحفلحن من يهتدوا أن دون من والمقويات، الدواء محن هانالأ كمية 
محمدالفاصل الحارس عند0 صبطها التي المائلات رسائل إلى 
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علىءتل0 وأخفاها ه سففغامر التفتيش في شارك الذي الشربداوي 
الممشن•اقي من غفلة حين 

تعرضْا كل يرغم تنزنة، م طويلة لأسنْلانات الرحل خضع 
لنفسه،اشتراه الدواء أن للدركيين يؤكد ظل وتعذيب، تهديد من له 

لفبطواالأمري يأصر علانة له كانت لو وأنه نقوده، النقود وأن 
غأماءتزممارت، ثكنة ني المهلاف نهاية ني اعتقل بحوزته. الرصاتل 
ويعدصحته. وتدهور محنه لكبر مراعاة أدنى دون من كثيرأ له الحراس 

لانعداممراحه وأطلق الجيش س نهائيا طرد الاعتقال، س أشهر ستة 
بمعيةدييس بن الأول المساعد كيدأ، له كاد س فخلفه صده. الحمج 

كنفيدطاحنة آلة عن عبارة كانا وكلاهما فريح، حميدة الأول المساعد 
صادففقد وحدها، عادة تأتي لا المصيبة أن وبما المجرمة. الأوامر 

فيمثيلا لها نعهد لم بكيفية الزمهرير اشتداد الخهلير الحدث هذا 
المابقة.حياتنا 

تزممارنفي الرصاص سنوات بدأت بالذات، اللحفلت تلك ومنذ 
عملمن على عزيز شعار وهو ا• شفقة ولا رحمة، الا سعارت تحت 

لقدحراسنا(. تشكيلة صمن منهم بعض )وكان . رالكرم• طوابير في 
لجميعالمثل ؛دللث، ليضرباعين طرفة في عمره برفيق الدير ضحى 

العداوةبينهم وزرع شحنا، فشحنهم ذللت، على وزاد الحراس. 
البطشفي وليتنافوا ليتحارمحوا بعض على بعضهم فسلهل والبغضاء، 

سنةفن يكفه، لم كله ذللئ، وكأن ّ معنا اكعاطف، لشبهة درءآ والقسوة 
والخريجالنبرين إلى الدخول في جميعا يمفتيشهم تقضي شيطانية 

أعناهناعلى وأطبقت، الأسياب،، ونهلعت الأ؛واب،، صدت و٠كاJا 
٠طين. ولا ترحم لا فولاذية قبضة الرمة الداحير طلث، في 
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والحراسالسجناء 

وارحهسونالسحياء 

صاييلآ 58رأينا، كما تزممارين،، إلى مجيئنا بداية في كنا 
زنزانة. 29على يحتوي عنبر كل عشرين، على وزعنا صفح، وضابط 

والزنزانةالأول( العنم مدخل يمين على توحد ا رنم الزنزانة كانت 
رنمالزنزانة نكانت، الثاني. العنبر في أما يساره• على توجد وت رنم 
يساره.على توحد  58رنم والزنزانة الدخل يمين على توجد  30

نالةتوجدان العشرين كلأ في  44والزنزانة  15رقم الزنزانة وكانت، 
استرانسجاموصعا منهما يجعل كان الل.ى الشيء تماما، البابر 

علىون يجلكانوا عندما الحرامحى أحاديث، على تمر المللتهنت، 
قيفت الدي الدهليز كان وند الطعام. إناء ^وم انتظار فى البابح عتة 
بواسعلةفعينا بشكل مضاء تقريبا مترين( بمسافة الزنانين صني بين 

المغبرةالمدلأة خيوطها كانت، التي الخابية الكهرباتية الممايح بعص 
إلاتشعل لا كانت، مصابيح ،. العناكمن لها حمر لا لأنواع وكرا 
خروجهمبعد مباثرة ونهلنا الحراس قدوم عند 

الأولالصبو 

الراثد.ى،عيي بن رجاز( )الالثاني الرني-ا ت 1 رقم الزنزانة 
١ا 983يونيو حزيران/  29ش وتوفي مجنا منوايتج حكم؛ثلايث، 
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حكملغالو، محمد )الوطنان( الأول الملازم 2ت رقم الزنزانة 
.1989يناير الثاني/ كانون ثالث ش وتو؛ي سنة بمشرين 

حكمبالكسر، اللهلف عبد )القبهلان( المم، 3ت رقم الزنزانة 
•سجنا سنوات بأرع 

المفريري،مدين العالي مد الأول الملازم ه■' رقم الزنزانة 
•سجنا سنوات يأرع حكم 

بثلاثحكم أعكاو، الله عبد الثاني الرتيب I 5 رقم الزنزانة 
سجتا.سنوات 

حكمرضوان، بن التيجاني الأول الملازم ت 6 رقم الزنزانة 
.1984عثت آب/  26يوم لنلمح، سجنا سنوات بخص 

بثلأثحكم محمد، جعي اللثاني ١ الرةي.تإ ت 7 رنم زنزانة ل١ 
.1977أكتوبر الأول/ تثرين  23يوم وتوفي سجتا سنوات 

بثلاثحكم العمياوى، محمله الثاني الرتيمتا 8ت رقم الزنزانة 
سجتا.سنوات 

الكريمعبد لوطنان( )سو الثاني الملازم و: رقم امحنزانة 
سجتا.سنوات بأرح حكم الماعودي، 

بخمسحكم المرزوقي، أحمد المائي الملازم ت  10رقم الزنزانة 
مجتا.سنوات 

بثلاثحكم المرق،، إدمحنس الثاني الملازم • ١ ١ رقم الزنزانة 
.سجتا سنوات 

حكمالزموري، آل محمد الأول الملازم ت  12رنم الزنزانة 
*سجنا ستة بعسرين 

بثلاثحكم برحيدة، أحمد الثاني الرتيب ت ل 3 رنم الزنزانة 
٠صجنا سنوات 





بثلاثحكم الفاكورى، ممون الثاني الرمب ت 26رقم الزنزانة 
.1990يونيو حزيران/ فاح يوم وانتحر سجتا صنوان 

صوانبخص حكم غلوم، محمد النقيب ت 27رنم الزنزانة 
صحنأ.

يثلاثحكم بيعلي، موحا الثاني الرقيب ت 28رقم الزنزانة 
.ا 984مارس آذار/ شهر »ي وتوفي سجنا صنوان 

سنةبعثرين حكم حشاد، صالح النقيب، ت  29رقم الزنزانة 
٠سحنآ 

ااث1ذيالصبو 

ستراتيثلاث حكم الشمسي، محمد الأول الملازم ٠ الزنزانة• 
ساط/ 22يوم نوني تزممارت، معتقل في صحية أول ولكن سجنا 

.ا974نرايرْنسة 

بعشرحكم بين، بين العزيز مد الثاني الملازم - الزنزانة• 
سجتا.سنوات 

صنةبعشرين حكم حايفي، الملام عبد الأول( الملازم . الزنزانة.
.1989سنة من أكتوبر الأول،/ نشرين شهر ش وتوفي، ّجنا 

سنواتبخمر حكم عبابو، العزيز عيد الأول، الرقيب ٠ الزنزانة. 
.1978نمير أيلول،/ فاتح يوم وتو.في، سجتا 

سنواتبثلاث حكم الرابحي، الملام عبد الرتيب ' الزنزانة• 
ارقم الزنزانة قي توفي حسن،  1981سنة الأول العنبر إلهم، ونقل صجنا 
•ترحيله بعل• شهرا 

سجناصنوان بثلاث حكم العايدي، محمل. المساعد ١ الزنزانة. 
.1978نراير شباط/  20يوم وتوفي 
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سجنأسنوات بثلاث حكم البتيوى، رابح الرقيب . الزنزانة. 
• 1977أبريل ان/ ني 24يوم وتوفي 

سجناسنوات بثلاث حكم القصراوي، قاسم الرقيب . الزنزانة. 
.ا979يجمر الأول/ كانون  19يوم وتوفي 

مجناسنوات بثلاث حكم مهاج، علال الرقيب . الزنزانة. 
.1977دجمبر الأول/ كانون 9 يوم وتوفي 

سجناسنوات بثلاث حكم الهدان، علال الرقيب . الزنزانة. 
تزممارت.إلى محبما من الأولى الموات في وتوفي 

سنواتبثلاث حكم الدغوغي، إدؤيس الأول الرقيب ٠ الزنزانة. 
سجنا.

بالمربد.حكم عاشور، غاني • الزنزانة. 
سجناسنوات بعثر حكم بندورو، الحميد عبد النقيب . الزنزانة. 

1٠  991مارس آذار/ 5 يوم توفي حنث تزهمارت، ضحايا آخر وكان 
حكمكويين، اعماروش )لاحودان( الماعن. ت  30رقم الزنزانة 

.1978فبراير شبامحل/  12يوم وتوفي سجنا منوات بعثر 
المالقبالمعقول أبو محمي. الأول ازعد ؛ 44رقم الزنزانة 

أبريلان/ ني 21يوم وتوفي سجنا سنوات بخص حكم ؛الخفير، 
1978.

حكمالياكالى، محجوب الثاني الملازم ؛ 45رقم الزنزانة 
هنفاليوم في  1978فبراير شباهل/  12يوم وتوفي سجتا ستة بعشرين 

الكءّمحن•اعماروض فيه توفي الذي 
حكمالشاوي، الكريم عبد الثاني الرقيب ؛ 46رقم الزنزانة 

الإخوةقدوم بعد  1981سنة الأول المنبر إلى ونقل سنوات بثلاث 
بوريكات.
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ثمود، الالأفارثة وندوم الثاني، العنبر في الوفيات كثرة كانت، 
أساباالمرق، فرات واحتناق بعدهم، دوريكات لأحوة ا قدوم 

جعلالذي الشيء أحرى، إلى زنزانة من الأسرى تقل كثرة ني جوعرية 
بجلأءيلاحظ- كما مستحيل. ثب أمرأ معينة زنزانة ني سجين كل تحديل- 

سحوعي الأيل، الضر في الوفيات حصيلة بين الواضح الفرق أن 
نبيلمن يكن لم الثاني، العنبر في وعشرين ثلامحث، مقابل ضحايا 

يواجل-إلى رأينا حسسب، راجحا الرئيس يب، الكان ؤإنما الصدفة، 
سعةمقابل نقباء، أربعة منهم الأول، الضر في صا؛٥٧ عشر ة حم

ائتالتراتيية أن يؤكد مما واحد نقييج بينهم من الثاني العنبر في ضباط 
الحفاظعلينا سهلت حيتا الأولى، الين في حاسما دورأ صفوفنا في 

أجود.تنظيم إلى بالتالي والوصول أحن انضباط على 

والحراسالميير الجلأيون: 

الحراسعن الحديث، تفادينا إذا مكتملة غير اللمحة مد0 ستكون 
ومنّ ثيابنا معين مخالبهم بين ونحن أذبنا الدين عثر الخمسة 

لممديرمم مع هؤلاء أن الأولى الوهلة منذ الانتباه تثير التي الأشياء 
إلااللهم الجهنمية، الر؛وع تلكا في مقامنا مل.ة طول بغيرهم يستيدلوا 

أمورؤإلى الموت إلى مردها كان التي القليلة الاصتثناءات بعض من 
الذين١لآدمتين هؤلاء أن المرء يتمور وفد يرأ. تق٧ نجد لم أحرى 

أدنىإلا ستظرون يكونوا لم الوحشي العمل هذا مزاولة على أرغموا 
ولكنالقذرة. الربؤع تللث، عن يمكن L أقصى للأيتعاد عارضان فرصة 
يدركأن كان اى على صعبا وليس ّ تماما هوالعكس حصل الز.ي 

نعمهامن عليهم تغدق كيف، عرفتإ الخبيرة السخية فالإدارة بب،، ال
ءدوا>ة،بامتيازات وتمتيعهم رواتبهم مضاعفة إلى متا عاوإذ السابغة، 

المنح.وفرة مع الإجازات وكثرة المجاني الكن أهمها س كان 
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يوجهونكانوا الذين البيروثراطيون فالجلادون هدا، إلى إخافة 
;ا-؛مينهؤلاء تغير أن يدركون كانوا الوثيرة، كراسيهم وراء عن القمع 

عناللثام إمامحلة إلى حتما ومحيودى رييات التمخاؤلر من سفاعف 
علىالمغيرة تزممارت فرية سكان كان لقد أجل، المقنعة. وجوههم 

علىيجرأ لكن منهم أحد لا ولكن الثكنة، نى أسرى بوجود تامة دراية 
مقابلفي • اجله نهاية معناه ذلك بأن منه يميتا ثقة يبتن لسانه تحريك 

كانتغامقة معلومات أن يعلمون جن العلى المشرفون كان هدا، 
الذيعثر الحائي الفوج جنود بعض نة ألآخر إلى حين من تشربها 

أنمتعمدين ذللثا عن الهلرف يغضون كانوا وقد بحراستنا. يتكلف كان 
■الجسس صفوف قي لرهمب ا سبمئر 

الالقالب غلافل أميين كانوا حلهم إن لقول حراسنا ش لرجع 
نونالجته نفقد ذلك، ورغم والار, الحديد لغة محوي يعرفون 
دراسةفى نجتهد جعلتنا بيننا غريبة حميمية القاتلة بروتينيتها الهلويلة 
شليكونوا إرثانهم نم إلهم والقرب بعضهم في ، الضعفمكامن 

وسنتهلرقالخارجي؛. العالم وبين بيننا وصل همزة ف ١١٠٠١انهاية 
هذالأستمالة إليها الجأنا الش والحيل الأساليب مختلف إلى لاحقا 
واحدامخلوقا أن غير آخر. حياد على والحفاظ- ذاك صمن، وثراء 

زمهرير؛ولا حر منه ينال لا الذي الجلمد كالمخر صرم على ثابتا ظل 
القاصي،.محمد كولونيل الوطنان الجن، مدير إنه 

المجنمدير القاصى، محمد 

كانالذي سنه إلى، بالفلر بيا نالثنية متين، نحيفها، القامة، طويل، 
الذياليادرا وجهه ؤيمتز خفيف، صلع رأسه في، بعين،- اليجاوز 

ءلوإأطبقتا حادتان رثيقتان ممتاز صخر، من منحوت وكأنه يبدو كان 
وخبثاشرأ تقدحان صغيرتين، فكانتا عيناه أما حلاقة. كشفرتى بعضهما 
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العشرساتبداية محي )ؤلد( ازداد مخيفة• كلاسيكية نظارات وراء من 
جنديبرتبة الفرنسي الجيمي صفوف قؤى وانخرط قاسم سيدي بناحية 

من- الحراس بعض زعم حسب على - القبض عليه غألمي يهل، ب
الملكيبالجيش التحق ثم الثانية، العالمية الحرب أثناء النانيين ؤلرف 

كثيرأيفتقر المغرب فيه كان وقت ني ثان ملازم برتبة الاستقلال إبان 
.1971سنة قبطان برتبة القاعد على أحيل نم المسيرة، الأطر إلى 

مح،ٌواطن أض - الدليمي، الكولونل ارتأى ، 1973منة وني 
وتصفيةاحتهلاف نقية في العنق إلى والمتورمحل قامم، ميدي مدينة 

الشروطجمع على يتوفر القاصي محمد أن - بركة بن المعارض 
فهوتزممارت. حجم من مري معتقل رأس على يكون لكي اللازمة 

الالذين الأميين من العمي، البكم المم فئة إلى ينتمي جهة، من 
يجمعفهو أحرى، جهة وس إبهامهم، سممالت، إلا الوثائق يمضون 

لامتتاهية.وسادية مفرطا جشعا نعمته، لولي ال٠هلالقة التبعية إلى إضافة 
العيانسوء يمتا ليصارمة تعليمات تلقى أنه طبعا نشك، نكن ولم 

جمعله أعهليتا فقد أحرى، وبحبارة • بطيء ممنهج لموت وليخضعنا 
متكرة.نهاية نهايتنا تكون أن بشرط يشاء، ما ينا ليفعل الملاحيان 

علىنفرب ونحن الأول العنبر إلى المرات إحدى في ندم 
حطرة،حالة في كان لما رفيق بإسعاف الحراس مطالبين الأبواب 

تمغتاظا فينا فصاح 
سيسحقمجنا من قريبا فسترون الأنذال، أيها صربوا ا ، صربوا ا — 

بعم؛نمن، الضُد ئأد،؛٣ نىأاثث؛لآُش، 
فقدهم. أنفالحراس حتى تنكره يكان بجشع واليابس الأحمر 

ولاجيبه إلى كليا تدمي، والسجناء للجن المخعمة الميزانية كانت، 
منحرمنا الأولى الثلاث السنوات وطوال الفتات. سوى منها لتا يبقى 
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عوراساستر عراة حفاة نه أصبمحا حد إلى إطلاقا الغطاء ومن اللباس 
الشالشة التغذية إلى انتقل ثم • الزنزانة باب علينا انفح كلما بأيدينا 

مانأخذ كنا إننا بحيث النصف، من أقل إلى فقلصها نهلعمها كنا 
الغذاءفى وصعقهما النْلور فى الخبز من غراما عشرين يقارب 

أكلهاكاذ التي ها نفالوجبة نفلرا نأكل كنا أننا وبما والعشاء. 
ففدله، تابعين كنا الذي عثر الحائي الفوج فى يهل البالجتد.ي 

اللحمقطعة هع والفاكهة السلاطة لحذف الحراس إلى أوامره أصدر 
هوفدأب مستمرة. بكيفية لنا يرسلها الفوج معلخ كان التي، الهزيلة 

أنظارعن يعيدأ جن للالداخلية الساحة في ؛انتغلام اختلاسها على 
عاليهلو الإلى تعل.اها بل الحل.، هذا عنل، دناءته تقف، ولم الرقباء* 
اكموكان الناحية. أصواني فى بيعه يمكن ما وكل والحطب البنزين 
تحت،يرقد كان التي - للجن، الداخلية الساحة س جعل أن الختام 

والمعزالأغنام رؤوس من لعث|رارت، حفليرة — الراحلون أصدقازنا ثراها 
وتباعالسجناء ميزانية س تمن كانت، التي الرومي، والديك والدجاج 

الأسواق.في 
بها،يأس لا ثروة يتمي أن استْلاع تين، المرور وُع وهكذا، 

مكنا،_،مدينة في العسكري الحي في جميلة فيلا يثييد من مكنته 
—أينائه. لأحد وأحرى له فاحرة سيارة واقتناء وأراصى، صيعة وشراء 

علىثانية امرأة تروج نفد عينيه، تملأ تعد لم واحدة روجة أن ويما 
ورؤيدأالحرام. ل لما يا الممتغنين من الجاحدون يفعله ما غرار 

مناالعديد نوني أن بعد سئما المحن، عن كثيرا يتغيب أحد رؤيدأ، 
منوقطعا يومه سحابة يقضي كان فقد ساكتا. المؤولون يحرك ولم 
ؤيشعطينته من ندماء مع الخمر يحتسي مكتاس، مدينة حاناته في ليله 

إلىأوامره بإصدار مكتفيا أهوج، بعطش الشاذة البهيمية غرانرْ 
بالهاتف.الحراس 
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الرثعةJ_، على نحافظ لكي لدينا المتاحة الومائل بكل فتحها 
بقىلما لولاه الذي الدهليز من المنبت الخافت الضوء من المغيرة 

تفقدعلينا، الهلعام تفريق مجن فرغوا كالما الحراس كان يمر. لنا 
علىخاصة بمفة مجركزآ واحدأ، واحدآ الرنانين أبواب الللئ، 

مدخلإلى توجه بإحكام، إغلاقها إلى أ٠ل٠أل ما إذا حتى النويفذايث،، 
مفتحة*شهية ت ونفاقا سما يقطر الذي الأحن بموته لنا ونال العنبر 

.«.آلخوت.
البابإغلاق بعد معتقدأ منمسن، محمد الملازم قلده مره وذامحتح 

إخراجهاقى مبالغا ة بثي الحروف على فضغعل امرق، قد الللث، أن 
;يضحكنالكي الأنف، من 

.. آحوت مفتحة هيت ش— 
يتنصتكان الذي لك، وبالغرة، حنن على يمح بالثاب ففرجثتا 

شدهمن أساته على يضغعل وهو فينا ؤيهتف، العنبر إلى يدخل علينا 
تالغينل 

كتعوجوونتوما مفتحة، شهية ليكم كنتمنا زعما أنا • • اكو ي— 
.. شكانسواآلخولث، مفتحة شهية نوليكم يايا إوا • يبالى• الهلءرا 

فىيحفظها منا واحد كل زال لا ٍلرنة السللئ، هع لما حدنت، وقد 
الوم:إلى ذاكرته 

فتحفي وشيع العتبر إلى بمفرده مرة جاء اكمانيتيايت،، أواخر في 
ولماالأرض• على صحنه مجين كل ليضع أخرى تلو واحدة الرنانين 

انقضلعقاله، فاقدأ وقتئذ كان الذي الفاكوري ميمون زنزانة إلى وصل 
يديهبكلتا حميتاه الث، فأمالمجروح، المر انقضاض فجأة هل.ا عليه 
واالسلااث،•قوة، من والكراهة اليأس وهبه ما بكل عليهما يضغهل ونلل 

لقدالماوبحة. إلى ياق عجل صراخ الألم شدة من ال.هليز في يمرخ 
وأضحكناصديقنا فيه لما انتقم واحد، آن فى ومممما مثيرآ مشهدأ كان 
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وثدلصالحنا. مبادرة أدنى احد على العجز كل عاجزأ مطلقة، ببلاهة 
التوصلأو إطلاقا إرثاوهم علينا امنحال الذين الحراس بين س كان 
وحشيسر0 بمتن كان ممد هذا كل إلى إصانة . رحمتهم استدرار إلى 

علىالقرنماء الجلوس إلى المرات من كثير نى يدفعه كان للهلعام 
بضميرالهزيل السجناء طعام التهام في والشرؤع العنبر باب عسة 

ثممتخم، كخنزير عال بموت تجشأ عليه، أتى ما إذا حتى مرتاح، 
.وانصرف. الله اصتغفر 

-الثاني العنبر في رفقاتنا سهادة - الغليظ، القاسي النقل هذا 
علىمت فقد العايدي. محمد المساعد مقتل فير كبير صلع له كان 

بعدالحار اياء قيها غاض زنزانة في يعيش وهو طويل ومتا المرحوم 
يرحلهأن فريح إلى تؤمل فلما المرحاهمر، فى المرق فنوات اختناق 

كلفهيكن لم الأمر بأن علما ذللث، عليه أبى فارغة، أحرى زنزانة إلى 
تمحنته أؤج فى وهو أصدقائه إلى متوجها مجرة الخايدي فصاح . شيثا 

حميدةهو قاتلي بأن أمرتي فا■تحريا ، متلت، إن ا الأصدقاء يها أ— 
•فريح•

مكناس.مدينة في المين فرير اليوم يعيش الثري، الجلاد هذا 
مجلاةيعد المجد من حارج وهو مرة أصدتاننا أحد به التقى وقد 

يفتعلوهو له نال نم حياء بدون وعانقه فربح ففمدْ الجمعة، 
تالتحسر 

•عنكم للإفراج رور مجد وأنا ربي يا كثيرأ تعذبتم قد ل— 

الحراس

ررالمرحستهلوااد المالمؤ ياغازى الرجاز 

الإسبانية،باللغة 'المرحان، تعنى كلمة وهى رحينعلو، الكان 
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ومقاصةوة نالجلادين أكثر أحد الذي السابق الثلاثي ،ع يشكل 
مدينةنواحي في  1935سنة في لنا مل ما حب على ازداد وحبثآ. 

الإسمنت،من ككيس مدكوكا أبيض ءاوغ1ا القامة قصير وكان ،بدلت،، 
منمعقوف حاد وأنف، موسن صغيرتين بعينين وجهه مالت، نتتميز 

تحت،كبير ندبج بشاعة، وجهه يزيد كان ومما عقاب،. كمنمار الأسفل 
كانبالخاحر. ممتعة لمبارزة سعيدة ذكرى كان أنه ني نثالث، لا عينه 

إيجادفي بارعا السجناء، من حرية الدائم اللسان، سليهل الرحيطو 
وندمجلجلة. مهقهة عليها فيضحلث، بمللقها كان الي اللاذعة الأجوبة 

إلىمعه صحب، ه، نفلي يأن أراد كلما المرايته، بعض في كان 
غمرالدهليز، إلى لحلا ما إذا حتى العسكريين، أصرنانه أحد العنبر 

بابفاتحنن، الهواء ذي الزائر رفع إلى فيعمدون الحراس رحينطو ال
علىمجندل، غرير كث< وثعر ؤلويلة بلحية سجين فيها يكن كان زنزانة 
معهإليها فيدحلوه قديم، من لصوابه فاقدأ كان وقد والأكتاف،، الفلهر 

إٍللاقفي رحيتطو اليشميع بينما عليه، الياص، بإغلاق يتقناهرون يم 
تمتهكما لرفيقه قاتلا المالعلعة صحكاته 

•بوم• ذا ص فها 'بوم• ترى أن ريد ت- 
الزنزانةفللأم في لدغته عقربه لقتل ثقابج عود مرة أحدنا سأله 

فأجابه؛
•آذتلث، لما تؤذها لم لو . صدمي. ءةرب^؟ ءأوتالثأ . سكين. م- 

تزممارتفي يوم أول، من الحال، هدا على معنا رحينهلو القلل 
للم،آحريومذه■

مييرا؛اأامايخ^ أو ّمبم مولاي الر٣طن 
منينحدر لأنه بالمرموسى تزممارين، إلى قدومنا فور نسميه كنا 

ذللتهبعد عليه أ٠للقنا نم تازة. مدينة نواحي في الواقع؛ن مرموثة قبيلة 
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اسمهبهما يبتدئ اللذين ين والالميم حرفي لأن محييرا مائي لقب 
وهوعرفناه مند . وسييرامائك العكرين، المورس بلغة يقابلهما 

٠المميز طابعه أصبحت حتى ولزمها لزمته ميتة عادة على يواظب 
ثقبيأحد فى مدمسومة الغاليهلة وسبابته إلا تراه أن يمكن لا فكان 
فيالملتمق اليابس المخاط عن بحتنا ؤيمينا شمالا يحركها أنفه، 

دائماممتعض بوجه اللون أمحمر بدينا طويلا كان المجير• خرطومه 
أطلقنالو الأدمي، الوحش هذا فامحتقبحته. الدنيا استقبح من كوجه 

وحيزه،عبارة فى فهو حقه. استوفينا٠ لما الذاءٍمة الأوصاف، كل عليه 
إلىقدومنا غداة الأربعين يناهز كان ويعل.ب. ليكره وحد مخلوق 
جحيماستكون معه حياتنا أن عميق بيقين أدركتا البداية ومتن. ٠ الجن 

إلاكبيرة ولا صغيرة يترك لم لأنه حدسنا يخش لم رفعلأ يطاق. لا 
يكرهنلم، من نشع كانتإ متعمدة مغمودة أذبة لأذايتنا استعملها 

.المقت، حد إلى البثرى الجس 
بنالراشدي المرحوم ب، حمأن ل  983صنت في مرة ذاُت، حدث 

عقال،مرض من يثكو كان وقد صحنه بإحراج تباطأ الأى عيي 
له:فقال 

الحمار!أيها الأرض على صحنالث، حهل يا ه- 
:منهابأسوأ محبته عليه رد أن إلا عيي بن س كان فما 

•أبيلثخ من أير الر*ن؛ا ش حمار يوجد أنه أعتقاس لا — 
نمالدهليز في كانت، ة مكنهراوة وأخذ سييرا مايلثا جنون فجن 

بنالمكين على ودخلا علي، مولاي لاجودان بخدما>!، استعان 
فقللامحنطة، كمومياء يبدو وهزاله مرصه شدة من وكان عيي، 
كخبعلءفلامه على مباشرة وقعه مع ن كنا مبرحا وحشيا صربا يضربانه 

تدهورآعيي بن مجحة ازيادن، اليوم، ذللئ، ومنذ الزنلث،. على عنيثب 
المبرحالضرب إلى ؤإصافة ذللئ،. بحد فليلة شهورأ ربه لاقى أن إلى 
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الماءمن بحرمانه عيسى بن سيرا مائك عاف فقد به، أومعه الذي 
الواقعةهده إلى بإمهاب وستطرق يوما. عثر ة حمواللعام 
بمثالهاالسبة رد أن الثاني العنبر فى لرفيق سبق وفد • لاحقا الوحشية 
حانقاتلزميله وفال سيرا مائك ذلك فآغاخل علي لمولاي 

ماتبأنه لك أشهد وأنا واتتله، اذهب الياليد؟ أيها تنتفلر اذا م— 
رفقاوه.عليها مات اش بالكتب 

٠ابالوزةااالااشس، الملام، عبئ شاف المرحان 
أعماقمن يخرج مالعلعا حادأ كان صوته لأن بالونه سميناه 

يقارنقويا طويلا كان وند والوز• البهي أصوات شاكلة على الحنجرة 
وجهيميزه ترممان، من النا انتنغداة عمره من والخمسين ة الخام
علىالوجه هن.ا ولكن . ٠ بولدك ٠ وجه كبير حد إلى يشيه كان دميم 

فعلنوقد وابتسم• اريره أّتهللت، كلما غريب، بحر يشرق كان دمامته 
استغلال،حير فاستغلها القوادة مجال في الكبيرة مواهبه إلى الدير 
مننوعا الوزة لام العبد أنلهر ■ ء-رائزْ إثجاع أمر إليه وأوكل 

بلقاتف،المدحنين من منا بعض ؛مل. وذللث، البداية، في معنا التعاطف 
الأولالمساعد على القبض إلقاء بعل. ولكن الثقات، وعود المجاتر 
غلينلآ.ونحا ففلآ وأصبح قلبه تحجر حربوش، 

ءالماليى*د القالي، يوكبس محمد شاف المرجان 

الأولىمهمته وكانت، المنبرين. فى مخرأ يعمل البداية ش كان 
فيحصل الذي ارمبا التفتيش بعد ولكن • علينا الملمام ريق( مص 
رّما.حارما المدير عينه لأفت، يشكل فيه برز والذي  1982مهنة 
منعنا الإفراج عداة نهريا عمره من والخمهساين ة الخاممب كان 

حفيفالبنية، متين اللون، أّمر القد، مربؤع كان وند تزمجمارت. 
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أنمرة ذات حدث وند لامتناهية. ونوة ثانية بنظرات يتمير الحركة، 
تمتجحا فأحابه المدير، لأوامر الحرش تفيده على أحدنا لامه 

أمرلي واعظي معكم متورطا كان أبي أن لو بالله لك م قأ— 
الأوامر.هي الأوامر تردد، أدنى بدون لقنك بقتله 

لقبتاهوقد تازة. مدينة نواحي في الماواشر أحد من بوكبش ينحدر 
كثيرآأساء الكبس. أبو يعني الذ|ي لاسمه ية ؛القرنكترحمة بالبيليي 

علىاللاثع بالتهكم يتميز وقح تمرق معنا له وكان منا، العديد إلى 
بعضتمكن ّ معجبا به كان أنه في نشك لا الأى يرحينطو الشاكلة 

منسلسلة بربهل فقام إرثاته، من بتزممارت مقامنا نهاية في الأصدقاء 
أسرنا.من بعض •ع الحاسمة الاتصالات 

ا١الااشااد المالم، الصحراوي علي شاف، الرجاز 
الرئيسفيه فاز الذي الوقت، في حارسا عين لأنه يالباش، سميناه 

ليصبحألفا بوش واو فقلبنا الأميركية، الرناسية الانتخابات في بوش 
أنالضروري من ليس أنه بقوة برهن الوصح المخلوق هذا . باشا 

وقتاجن الذللث، في يقضي وأن أميا تزممارت في الحارس يكون 
فيعندنا بقدومه حيرأ استبشرنا فقد وحشا يصبح لكي طويلا 

فقلالحراس. في أكبر أنه علمنا أن بحد سئما لا  1987سنة 
تواهموكان عمره، من والعشرين الثالثة يتجاوز لا صغيرآ شابا كان 

يعتبرهكان ما وهو ثانوي، المادّة لنا، قيل ما حب على الدرامي 
ولموالحل. للتقدير توحثة الموالمعرفة العلم قمة الحراس حمبر 
أشدأو كالحجارة هو قلب عن لنا أسفر حتى قليلة أسابح ٌوى نمقي 

مفتولمرة، الداكن ممشوقها القامة معتدل كان فقد وة. ن
الملاكمينكأنوف، أفطس أش يميزه القسمات، يابس العضلات، 

باّتعراضوحوفنا إعجابنا إثارة هو لديه شيء أحب كان وقد ود. ال
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لموالله . لصوص. للادمسن؟ يعطى طعام أهذا ا الله عباد يا -
يومغدآ لربهم سقولون ماذا • الجلد. هذا ني اللصوص محوي يبق 

.أليما. شك بلا محيعذبون القيامة؟ 
لهيلوح أن بكفي كان أنه درجة إلى جشعا الثويبينى كان وقد 

الزنزانةإلى داخلا فينيي، حولها وما نمه ليني مالية بورقة ما أمحمر 
جشعهكان وند الثيران. لممارعة حلبة في حمراء رفعة هيجته كثور 
أنتبل يعرفه كان الذي بلكبير القبطان لأن إلينا ية بالننعمة هذا 

الثويبينيفربهل يرميه، أن اّتطاع جن، الفي الأقدار تجمعهما 
عنيساهم، جعله الذي الشيء القبطان، بأسرة الأتمالأت، من كثيرأ 

•محا الإفراج مح، نمد، همر 

٠االفرناتشي®د الملم، علي متولأي لاجودان 
يابسالرأسرإ، أصلع مرة، الداكن القامة، نمير رجلا كان 

تخومفي القائمة راعرييايته® نبيلة من ينحدر مالتا، والقانمود 
وتمرقامزاحا التأنر شديد الشخصية، عديم كان وقد . الصحراء 
-انه غير الشاقة. الأعمال بكل للقيام يستغلونه كانوا الذبين بأصحابه 

منبعضا حين إلى حين من عنه نمير كانت، - المفرطة غباوته رغم 
أحدمرة سأل . البالهاء تصرفاته مع إطلاقا المتنانفة الحكمة بوادر 

تالسجناء بين الومحتح كثرة راعه وقد أصدقائه 
آخررحيل بحد بنا فاعلون أنهم نفلن ماذا صاحبي، يا لي ل ق- 

الجن؟ُازا فى أمحير 
لمالأي المزال بهوا غرة حين على أخان وقد مرشكا صديقه فرد 

ي٠خطرلهبيالت

فوجفي أدمجونا أو آخر سجن إلى حولونا ربما ّ أدري. حإ مل- 
•سأفواجالج؛ش•
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أصلعالجم، غليظ القامة، طويل عمره، من المتين ني كان - مريحا 
حمسأهيمزه ما أكر ولكن الشسماأتء وصيم الرة، فاتح الرأمى، 
إخافةمتخم، حنزير كقياع المريفص جوفه ْن يفجره لكن الذي المستمر 

عليهحكم ان كإنالمتعبة سحنته على يغلهر كان دائم امتعاض إلى 
علىامتعاضا يزيده كان وقد • الحياة. مدى الثمي إلى بالمنلر 

كلمايعمي فكان تؤذيه، لكنت، التي الميهة رائحتنا الأصلي، امتعاضه 
جعلهالذي الشيء النعناع، بأوراق، دائما أنفه ملء إلى علينا لحل 

شراءش معنا قضاهما اللذين العقدين هذين طوال، معتبرة ميزانية مرق، 
اللسانبذيء قاسيا الخير، فعل عن عاجزآ كان الطيب،. النبا>ت، هذا 

بهااحتففلنا ذكرى وأطرف كثيرآ. ناسبه الذي اللقط ذلك، عليه فأطلقنا 
ّدمحمؤسى كان ت الزموري صديقنا مع له حدك التي تللته هي عنه، 

سموحاكريما كان إن أصل.ثائه، طرف من محبوبا الزموري 
الشيءالمفرط، والمسيان الكثير هو باليتميز وكان الروح. حفيف، 

عدهايمكن لا التي الهلرائفط من كثيرأ تزمماريت، في يعيش جعله الأي 
نفيصعلى هلحا م زنزانته مرحاض كان وقد الكتّاب،؛ ^ا فى 

الماءإناء وضع على فدأبج مقعرة. ن، لكنالتي الزنانين جل مراحيض 
منّيخفما ذللثه أن معتمدا للمرحاض، الضيق الثقب، على مباشرة 

أنيمكن ماذا بسرعة يتخل أن المرء ؤيمستطع ٠ الكريهة الرائحة وطأة 
٠ضيق. شبإ وفوقا المعلبق الفللأم في حاجته يقضي ان لإنيحديث، 

وهومهندما متأنقا العوداينؤ• احمار جاء أن صباح نا٠ت، ؤحدث 
منإجازته نوفح حين إلى أصدقاءه اءاّ. دأن فارتأى للمقر، تعد ي

جناءالأواني ملء في وشمع الماء أنبوب، فآخذ الدير، طرف 
بإناءيشعر أن دون من سرواله فاحتلث، العنبر، ياب، مدحل فى المكدسة 

ينفجرونالحراس سمحنا حتى لحنلة إلا هي وما . أصفر. بلاستيكي 
ملعلخايظهر وهو فائقة ؛عناية المكوي حمو سروال( على ضحكا 
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عدوىبيننا صرت بالخبر، علمنا فلما حرامه. إلى أسهله من بالغائط 
الوعد.دلك من أعماقنا كل من يشفى ونحن الهستيري ، الضحلمن 

للسانهالعنان وأطلق الضحك، من العاصفة تلك، وسط جنونه فجن 
أنناوبما . الإناء. صاحب عن حال.وى دون من يبحث، وهو السليط 

تأى.ناالإناء، ملكية والتضى التساؤل من طويل ونت بعد جمثعا نفينا 
سهوهفي دوما الغارق الزمورى محمد ّى إلا يكون لن صاحبه أن 

توسأله زنزانته باب، وقع العودان" ارحمار فقمده العميق. 
إناؤل؛ّ؟-أهدا 

عيناهتحولت، وند الحارس له فقال نعم■ أن ببساطة الزمورى قرئ 
الغضب؛شدة ٠>، لاهمتتن جمرتتن إلمح، 

الومت،؟هدا طوال كنتط ين أ- 
٠. ناه- 

٠بى. فعلت، ماذا نغلر ا- 
بهدوئهالعودان لحمار ونال الأرض فى الزموري بصق 

بهذاغرة حين على يوحذ الحارس نرى ونحن صحكنا تضاعف 
منهكان فما ٠ وجهه ماء ينقذ كي ينعل ماذا يدر ولم قارتيك الجواب، 

الذيالساعودي عليه فأطلق طويل يتبان وبقي مجلابه مجن تجرد أن إلا 
.ن،٠ وسما ءالكر لقب المضحكة الألقاب اقتناصي يجيد كان 

الملقببونيان، أحمد الأول( )الرئيب شاف المرجان 
القيور«و»حفار حمدا؛ ربابا أد 

أصبحنايم القيور، حفار أي موراؤ ءكروك ب البداية قي نسميه كنا 
مالينةناحية من ينحدر بالحراس. تأسيا حمدأء ُأدادا ئ ذلك بعد نناديه 
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المتذمرة وثرثرة مهولة بنحافة يتسن من أمي رحل وهو ملأك، بمي 
ولكنهمضرأ. ولا خبيثا يكن لم الحراس. ومع ومعنا ه نفمع تهدأ 
المديريخني كان لأنه لصالحنا مبادرة بأدنى القيام عن عاجزأ كان 

إرحين من مدنا ني تتمثل كانت أعماله أحن الموت. من حنيته 
شكرتهالنبر. داخل ني بيتنا الاتصال، ربعل مع الماء من بشيء حين 
تله فقلت الماء من زائد بإناء مدتي حين مرة ذات 

.حمد. بابا يا درك له ل— 

ثرثرتهفي يندفع وهو شديد بغيفل إلئ ينغلر رأبمه حين فاندهشت، 

دايليا• • فالمروك الخير دير إو صريتك؟ أنا • • وايلي كماش؟ - * 
إ• واباي،• ■ باس• بملرا ما حير مائير 

ونونيأخره. إلى تزممارت في يوم أول من حمد بابا معنا بقي 
انتهاءبعد طعم لها يعل■ لم حياته وكأن عنا، الإفراج بعد مباشرة 
مهمته.

ئر،اوررالنر ، UU®مولاي؛]!؛ب اللم، أمنيل علي السرحان 
تزممارت.في نا حبنهاية في عمره من المتين على يشرفا كان 
مفتولةضخمة بسواعد الثنية متين المرة داكن القامة، نمير صحراوي 

كانفمد مرة. لأول يرام من صحالث، يثير كان القسمات، غريميا ووجه 
وسهلهفي تربع الهلوان أنف يشيه كبير أنم، لولا ماليحا الوجه ذللثه 
العيا''مولاي -الحراس؛ناه انسجامه. فيه فبعثر أفقي شكل على 
فحذفتالعناهر، مولاي يمي الجيش في بجترال المته كثير كان لأنه 

إظهارافرا ر ®النحن وسميناه الرحلين. نمر لإبراز والراء الهاء 
ترندس به ما على فرا ر ®الكان ّ المتوثبة وحركاته الكبيرة لخفته 

رعةب الدير عطفا يكتس، جعله مما كبيرآ وحراميا بليدأ أميا ذهن 

121





ها؟تفعل ماذا سميق؟ إميق سميق؟ إميق 
الرحلانتعانق فرا. ااالسر مع لوجه وجها به فإذا الراص التفت 

•الجن ذلك في وجوده محر عن يامتغراب الأحر كلأهما وسأل 
.آ:»نتهالفرر رالمر فقال 

برحيلكمعل• الأيام رحلت . صاحبي. يا الشاJيال الأسف ع م_ 
الكافيالمال لي يعد ولم بحدكم أحوالي ازمت فقاو . تزممارت. عن 
فوقعتبفضلكم، به نعمت، الن*ى المعيشى توى المذلك ايرة لم

.١ ترى كما الهنا مولاي صديقلث، ذا هو وها رصيد، بال•ون شيكات 

مرحاالرجال 

منبه جيء حنن جن العز الوافدين آحر بين من واحدأ كان 
نذ،كرزلنا ولا المعدة. في مزمن بمرضى إصابته إض المغربي الجنوب، 

يجيلوهو الوجلة المترددة وحهلواته الجاحظة عينيه نغلرات اليوم إلى 
لأولالعنبر إلى لحوله يرم والزنانين الدهليز في شديد بهلع بمرْ 
حتىالحراس تمرقات مع تصرفاته جمتإ انما سرعان ولكن مرة. 

عمرهمن والخمسين ة الخامفي كان شيء. كل في يضاهيهم أصبح 
مدمناالبشرة، داكن القامة، محلويل كان وقد السجن. غادرنا يوم تقريبا 
فيله ونديما سائقا يعينه المدير جعل مما بجارة والالخمر على 

فاستكثرزملائه، باني على له تشريف، ذللث، أن فاعتقد الأوقات، بعض 
عنأبانتإ جدأ سيئة ذكرى عنه حففلنا جميعا٠ وعليهم علينا واستعلى 

لغالومحمل• رفيقنا ّقهل أن ليلة ذات حديث، ت الكبيرين وحبته وته ف
اليمنىيدم من إلا اللهم تاما، شللا مثلولأ كان وقد دكته أعلى من 

علىنضل فشرعتا جهيد. بجهد تحريكها على يقوى كان التي 
تلكفي بالحراس مستنجيين رئتينا ملء ونصرخ قوانا بكل الأبواب، 

قدمحتى لحفلة إلا هي وما العاشرة. جاوزت قد تلكن لم الي الساعة 
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أولتلك ولكنت الجنود، من الح مفريق رأس على موحا السمِجان 
علمإن وما ليلا■ الأبواب علينا فيها تفتح ترممارت تايئخ ض مرة 

تهائجا فينا صاح حتى بالخبر 
هدهكل تحالثون دكته فوق من سقط سجين أجل من أ— 

لقدالمسح؟ يحين حتى تنتظروا أن لكم كان أما الفضيحة؟ 
أعامكم.وسوف أزعجتموتي 

الهيش«ارآحمد ود ا)اكمه« د اوالم_، أحمد المرجان 
ياها،رربالي ود 

فلمبيعل، جندي وهو العينيان أواحر في تزممارت إلى جاء 
رتبةإلى فرقى المراحل كل حرق حتى معدودة سنين إلا عليه نمضي، 

مانالفغليفل الجثة، ضخم الهلول، مفرط رجلا كان سرجان. 
برفيقهمتأميا مؤع المالتجشؤ من إيدا ينتهي لا ولكن ٠ معا والهلباع 
إلىنفلرآ الحراس س واحدأ ج لكن وقل. العودان،. ®حمار 
ومضموناشكلا به جاهلا لكن أنه غير الكريم، للقرآن البغاش حففله 
بضربيهم وهو سييرا، ®لمايالئ، البدؤية بلهجته يوم ذات قال أنه ؛ا-ليل 
•لنا رمح( 

ْمينا فبه، عاليلث( ت بمعنى به( )بالى . باه.بالي . باه.الي ب— 
الهيش.واحمد باه، ببالي النوم ذلك مند 

الطيبونالهراس 

لهميرالعريي الأول( )المساعد شاف لاجودان 
العربيفإن الدم،، ٠^؛^ العامية بلغتنا يعني، ُراللويزُ كان إذا 

حالمامعدنا لكن أوضح، بعبارة أو مسمى. على اسما لكن لويز 
•الرهيب تزممارت ليل في والإنسانية والمبل بالخير هلع بنفيسا 

124



انيالأنالعمل إلى نظرأ بالحياة له مدين منا الكثير بأن القول ينكفئ 
.شكوراولا حزاء أحد من برحو أن دون من به قام الذي النبيل 
يناهزكان وند المناصلة. ملأل بني ما.ينة نواحي من العربي ينحدر 

مديدالمفلهر، أنيق رحل وهو مرة. أول عليه تعرفنا حين الأربعين 
متزوحأوكان السّمات. ملثح اللون، أسمر القد، ممشوق الةامةا 

-وبأصرته يشه المخاحنرة من ذلك يمنعه ولم أطفال، لعدة مثاليا وأبا 
—حربوش شاف لاحودان أجلنا من له تعرض ما شهد الذي وهو 

دائمامملوءة جيوبه كانت فقد فرصة. له منحت كلما الخير ليفعل 
دونمن بالنوبة علينا Jقرتها والسكر، والحلوى والتمر الحبر بقفر 

انيتنابانمعنا حديثه في يشعرنا وكان آحر• على سجين تفضيل 
وتفويضالصبر على والحث واللين والأدب الرقة كلامه في مستعملا 

حد0على مائلة دمجعة يمسح وهو شاهدناه مرة من وكم ٠ لله الأمر 
هدْمثل في يبخل يكن ولم يتوجع. أوآحر يحتقر رفيق على تحسرأ 

ألاليقين علم يعلم وهو "صه ٌن يشتريه كان الل-ى بالدواء المناسبات 
شيءؤإدحال الرحيمة الالتفاتة منه القصر ؤإنما نفعا يجن.ي لن ذلك 

طريقتهإلى نثلرأ ا١البيكادوراا ؛_ سمينا٠ ّ اليائة القلوب إلى الدفء من 
بسرعةالإناء في المغرفة يدس كان فقل. العلعام؟ تفريق في المتميزة 
بعضناإلى أوحى محما طعام، بدون الأحرين نرك من ■حوفآ واتتماد 

١ودقيقة سريعة طعنات للثور يعحلى الحلية فى وهو ٠الييكادور٠ بصورة 
مفرطةبسرية الطعام علينا يفرقون الحراس بعض أن العربي لاحفل فقد 

إعطاءفي يتسبب ذلك وكان العنبر. في ممكن وقت أقل محنا ليقضي 
لويل.الرمح، فاخذ أكل• بل-ون منا ايامحن لترك حفهم من أكثر الأولتن 
ماإذا حتى حقه، حق ذي لكل يحهلي واحاو العلعام، تفريق مبادرة 
ؤإن؛التناوب. لنا أععلماء العلعام من شيء ونضل التفريق من انتهى 

غداةالإنسانية الألتفاتة ؛، JLLiأبدأ له أنس فلن فضاطه، س شيئا ين، ن
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جراءمن رأسي في مبرحا ألما أتألم كنت وتد تزممارت، إلى مججيتنا 
نيالمنشار نعل الحليق رأسي في يفعل كان الذي القارس البرد 

كانالصوف من بْلربوش لي ورمى مرة ذات عندي فقدم الخظام. 
1973منة من لويز العربي معنا بقي ايار. س كعتق حنثد إلي بالنسبة 

إلىواانوكسطلروطا لك، ءالمع أرمل حيث  1982ستة إلى 
رتبةإلى الترفية مباراة لخوصن مكنناس في السكرية الملكية الأكاديمية 

الرجلونجح الشريران فرسا التدميا، مجن شهور بعد صابهل 
جاءالكتاب<، هدا نشر بعد مباشرة الفارحلة، المنة وفي الفاصل* 

عليهبدا وقد فسألني عمره، مجن التين العقد في مهندم رجل عندي 
الانفعال:مجن شيء 

-ألم'مرض؟
>يا'؛علي محي لم الذي وجهه في أ'>س وأنا نلت 

أين؟أدرى لست ولكتي رايتك أني عممد أ— 
مصافحا;يده لي يمد وهو لي ئال 
لد-ز•١^^، -أنا 

وقدلي نال وتأثر. بحرارة أحتفته وأنا إلا أشعر ولم قلب دف 
حنانآعيناه رقت 

ففدكتابك. في امحمي بذكر شرفتني لأنك كثيرأ لك ممتن نا أ— 
يتوافدونالحي مكان من بعضا أرى وأنا الماصية الشهور في فوجئت 

أليتبالخير، عالمت، فلما لماذا؟ أدر ولم فاستغربت لتهنثني، علي 
عزيزآإنسانا مني جعلتؤ لقاو الأمر. كلفني مهما ألقاك أن نمي على 

وناسه.أهله ين 

وأمامالله أمام كيلك متك جعل الذي هو احي يا ءلنا ضلك ف— 
أناإن وأءتازر وعلمت. رأيت بما إلا ثهال.ت لما أنا، أما الناس. 
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أنالممكن من كان ففد أصتأذناك، أن دون من باسمك صرحت 
صرر•قي أتسبب 

التقاعدعلى أحل إذ الجزاء حير جازاه الله أن العربي لي حكى 
فيالمن قرير يبش الأن وص كلها، أمورم له محير سام صابط برب 

تبلكثيرأ ترددت لقد أجل، المثمن• بشرى عاجل وتلك سلا• مدينة 
ذاتالصحف بعض تطالعي أن من حوظ لوير العربي باسم أصرح أن 

حارسعلى القبض تلقي المغربية لمخابرات ١٠ت يقول بارز بعنوان يوم 
ستةإلى ل  973ستة من تزممارت معتقلي مساءاءة في تورط سابق 
المملكة،فى أحيرأ حملت، التي الإيجابية التمرات أن غير •  1982

يتأمونأناسا لعل به الصالح المثل لقرب الرجل سكر على سجعتني 
••ء •متنابهة ظروف، في به 

الشريداويمحمد ؤ ثائلاجودان 
نفسانيادورآ أدى قل• جن الفي معنا لويز الحربي وجود كان إذا 

إلىتزممارت ش يوم أول من معنا المجدوبي محمل وجود فإن ك؛رأ، 
منالرغم فعلى • ماء المن إلينا مدت رحيمة يد بمثابة كان آحره 

منانعبدون يظل فإنه الأصل•ناء، بعض عليها آحل-ْ الي الهناتا بعض 
الاتصالاتببعض القيام في وتهلوعه شجاعته إلى نفلرأ الأول منقينا 

بنتيمن وى ١ ريل• المحمل• ر ينحل• • إوتا ية بالنممرية كايتط ائتي 
•الأفذاذ المتامحلين من الكثير أنجبت، الي اسيبة المنطقة تاك ملأل، 

إحدىني للمرياصة مدربا تزممارت في حارسا تعينه قبل كان وند 
مجثالأمظهره من حعل ما وهذا العسكرية، الوحدات 

مفتولالبنية ثوي ، ممشوتها القامة مجديد كان إذ المتكامل، 
واصحثبه ملامحه في القسمات، وسيم الوجه مرثع العقلان، 

نفلرآوجيماْ لقب عليه أطلقنا لكننا الشريف، عمر المصري يالممثل 
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ثاندلرا.احيف الأميركي الممثل بشعر شييآ المشتعل شعره تشايه إر 
١٠٠٠وهو فراندء ءآور لقب أمرنا من الأخيرة تين الفي عليه أطلقنا كما 

الإنجليزية.باللغة ٠صديقنا٠ ؛عني 
وطيبوبةجم أدب فيه الأخلاق، دمث انيا إنرجلا ررجيفء كان 

متقاعد.اء نساحر كان أنه في معللقا نشك ولا • رؤح وخفة عميقة 
معبرأالأيح، العميق موته غرامية أغنيات دندنة من يمل لا كان إذا 

•وفتوحات ملاحم فيه في له كانتا قريبا أو يحيد ماض إلى حنين عن 
؛ناداءكاو،الها-ليرناولي. 

وهوبها يتحفتا كان التي الأغنيات بين من واحدة تللثط كاد.تا 
عريخيم كان الذي الجنائزي الجو ذللثا ملعلفا الرنانين، أبواب يفح 

الحراس.ندم كلما العنبر 
القبطانرفيقنا لحساب  1979متة منذ الشربداوي محمد اشتغل 

بنيمدينة من الأحر هو ينحدر ي الن. الميور حين الاد، حصالح 
احتكارهإلى عمل حين امتعماله الأسفا هع يحن لم والدي ملأل، 
لهربطه فد كان الذي الاتصال لإحفاء عاليه والضغ3ل وذلك كليا، 

اتصالبأي القيام رفض على أخرى جهة من وحثه جهة، من بأمرته 
منيعد كان الذي حشاد القبهلان أن هو ذللته ومر غيره. آخر لجين 

محاولةفي يدري أن دون من تورط إطلاقا، المغاربة الaليارين أجود 
الخفرمقاتلات بين مجن مقّانلته كانت إذ الملكية، إسقاط 

بماعلمه لعاوم البراءة كل برئيا كان أنه بمعنى الملاح، من المجردة 
أنيعتقد وظل < ّتة بعشرين ظالما ذللتؤ رعم عاليه فحكم ٠ يحاك كان 

فىبخير ذكره ند كان الخلالiط وأن ميما حقه، فى ارتكب، قي. ما حملآ 
السينتهي مالكيا عفوأ بان يظن كان ذللته، أحل من ندواته. إحدى 
.إلا لبى ونتح مسألة المسألة وأن الخطأ، هاJا بتصحح محالة 

أصدقاتنامن كثير رأي ُع وتماشيا الأليم، مشوارنا بداية در 
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صالحالسرحان 
وجههينطق الحركات. بطيء متمارصا كثيبا أعرج، رجلا كان 
فيتنحصر رغيني الكمهمة مهمته وكانت ، الدنيا هموم بكل المتجعد 

إليناية بالنيعد ذلك فكان ثرآ، أو حيرأ يفعل لم الطعام. تفريق 
إيجاب؛ا.ضرنآ 

عليناحتم الدين الحراس هؤلاء عن ذبانة شديدة بعجالة هانْ 
كيفلاحقا وسترى الرهيبة. الأسر ستين طوال تعايشهم أن القدر 

أوتارهمعلى نفرب وأن صبخفّهم نضل نتلمس أن تل.روجيا استطعنا 
٠منهم فليلة قلة استمالة إلى النهاية في توصلنا أن إلى الحساسة 
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تزممارتق الاستقرار 

تزممارتفى شتاء أول 

لحول»ع 'حربوش' الأول اعد المعلى القبمى إلقاء تزامن 
فترةمع نهائية تطيمة دلك فكان ترميمارن، في الشتاء فصل 

الجهنمي.المعتمل وذ.لالث، عهدنا أول في عشناها التي النسبية السكينة 
الخبزمن حصتنا المدير قلص محببا، لذللثا نعرف أن وبدون وهكذا، 

البردزاده فغليع تجويع وهو غراما،  20إلى  100من الفطور في 
الربوعتس في مثكرأ يحل الشتاء فصل كان أكبر. فظاعة القارس 
أكتوبرالأول/ تثرين شهر أيام أواحر مع بعنف ينزل كان إذ المقفرة، 

فيالمعاناة نمة نحرف كنا ونل أبريل. نيسان/ شهر أواخر إلى ؤيمتد 
وكانوندجنر الأول/ وكانون نوفر الثاني/ تثرين ص؛ اربعة شهور 

سالحمق حدود فيها نلامس كنا حث مراير، وشياءل/ يناير الثاني/ 
الصفر.تحتج ما إلى مرارأ الحرارة درحة لتزول وذللث، الزمهرير، شدة 
تجمدهجراء من بالماء أوعيتنا ملء استحالة من ذللثج نلاحفل كنا وقل. 

ينثماالزوال إلى العملية هن.ْ يوجلون الحراس فكان الأناسج، في 
المكان.إلى الدفء س ء محي ؤيعود عاليا الشمس نوي 

وكانالبحر، محعلح فوق أم  500ارتفاع على توجد فتزميمارُت، 
فيكشف تلبد أو الريح هبوب، مجرى في بعل بتغتر يحمل أن يكفي 
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كناأنتا يي الكبرى والطامة معا. والزمان المكان يتجمد لكي الماء 
أنإلى إصافة الخفيفة، الصيف بثياب المدني جن المن ءا.منا قد 

أنمعممدأ تافهة، أمور فى لاستعمال لحافيه أحال مزق فد كان بعضنا 
تلكرلتسوية محالة لا ستأتي عنها حاJنونا التي المكرية اللجنة 

مجرديننا أنفوجدنا فجانية، وبكيفية وهكاوا، ااالثاذةا<. الوصعية 
أشيبرما •ءول، به. لنا طاقة لا غول مواحهة في ونحن الملاح من 

فيهالنلضل واحدة لحفلة لنا بيع ولا نخرأ الظ-ام فينا ينخر كان 
أنواعبكل ححافله قدمت، الليل، اقترب كلما كان اللاهثة. أنفاسنا 

فبعضناوالأعصاب. العقل فينا وتمزق ونحز لتشج والمقاهع الناشير 
الجنونمن به وكأن التواصل القفز في الملوال اءا>ت، اليقضي كان 

علىوذهابا جيئة الفللأم في الزنزانة يدؤع كان آحر، ويعص مس• 
أحرىفئة أما الضيقة. أقفاصها فى الأسيرة الحيواناثمت، تفعله ما نحو 
حتى٠ لفاء سراب عن بحثا ها حل. أطراف، حلثط في تمر تكانت، فقد 
كالقنابليتفرقع القفإ زنالث، أحذ الزمهرير، وحن الليل انتصف، ما إذا 

مرعباصفير ؤيدوكا الفرائس، وترتحش الأسنان، فتصطالث، الصغيرة، 
الكبرياءكبحها في يفشل متوجعة، شهقالت، بعده تنفلت، الأذان، في 

الماعةهن.ه في صامتة. ذليلة بدمجؤع استسلامها عن فتعلن النهار، 
نعودنم فنحرق فيها نقيق، أن ونتمتى بالنار عشقا نهيم كنا بالدايت،، 

٠المشع. ذللثا جحيم من واحلءة هنيهة نرتاح علنا مرة ألفا فنحرق 
فكرةمع كليا قنا لانءنّا؛ه من وخوفنا بالله المهللق إيماننا ولولا 

ملوحةليلاء، ليلة كل بداية مع أذهاننا في تحشش كانت، الي الانتحار 
فيأناس فأي ان. الأنوطغيان الهلبيعة عتو من الأبدي بالخلاص لنا 

الحالذللثج على ليالينا نبيت، أن يغون تيكانوا الدين أولائالث، البشر 
فيوملفوفين متخمين الا.فاء في لياليهم هم يييتتون كانوا بينما البثع، 
٠آدم ابن قلما من ألين هو لما الحجارة من إن والحرير؟ ، الصوف
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إلىتتسرب وبدأت الصبح تنفس كلما كان الصراط، نهاية في 
كانعميق، نوم في غرمتا الخجول،، الدفء من وانية أنفاس الرنانين 

النهارفي يلجأ يعفنا كان وقد بات. الإلى منه الإغماء إلى أقرب 
الصاعرد ساعتين، أو سامة نام ما فإذا جاره، س غطاء امتعاره إلى 

.شيباء رهيبة أحرى لليلة امتعدادأ ذللث، مثل يقحل أن ليحاول، لرفيقه 
الذيالشيء الطيبين، الحراس بعض تواجد طبعا ب، يتطلذللث، وكان 

.مشرا ياتما يكن لم 

ميةاليح الحعاة تنظيح لة محاه 
٠٠ص ٠٠ ٠٠ ١٠٠*

عليناوأن عايرآ يكون لن تزممار'تخ في مقامنا أن متا الأذكياء فهم 
علىنحاقفل حتى لدينا المتاحة الوماتل بكل ونقاوم صفوفنا ننفلم أن 

يمكنناأمل ص بميص على الإماء الأمل، على أو مرتفعة، ٠حنويارتج 
فبعدمفعولا. كان أمرأ الله يفضي حتى الجهنمي المشوار تابحة مس 

وطالبناالهلعام عن محدود غير بإمحراب ثمنا قدومنا، من شهرين 
إذأحر، رأى له كان احربوش• الأول، المساعد لكن المدير. ؛مقابلة 

فىيجدينا لن ذللث، بأن لإقناعنا أيام أربعة طوال، جهده قصارى بدل، 
سالمدير دام وما شيثا أحوالنا عن يدرى لا العام الرأي دام ما ميء 

اليوموفي والنار. الحديد لغة سوى يفهمون لا الن.ين البكم الصم 
فيتيتت، هن>ا بعد أحرون. تبعه ثم فأكل، صديق اقتنع الخامس، 

حياتناتتغليم بواستلته نستطع يومي برنامج تهتيء فكرة بعمنا أذهان 
الضجيجلدللث، حدأ نضع حتى بيننا والانضباط التضامن وترميخ 

.وهناك هنا الدائرة الفوضوية التقاشات تحدثه كانت، الذي الكبير 
فيهأدت والمقاس، المفاوض من كامل مهر وبعد وهكذا، 

العهدأعطينا عام ببرنامج حرجنا حامما، دورأ والدبلومجامية الحكمة 
كالآتي:فكان والفلروف، الأحوال، كل في به الالتزام على جميعا 
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أوالقف ثب من الرنح الضوء خيط سلل تبم*مد • الامتيقافل 
مرتئعيصوت يقرأ المناوئة رجل كان الخارج، في الطيور شدو سماع 

لهمداعيا رغائه على لأم ياليختمه تم الصكيم، الذكر مجن ر نيما 
القرآنتلاوة أو اكحدث و|حرية السجناء لكل إشعار هدا كان بالفرج. 

اوسابعةالمساعن حوالي الحراس قدوم حين إلى وذللتا الغناء، أو 
والفطور,الماء لتفريق واانصفا 
يصفقنم تهريبا، ساعة مف، الحرة الدردشة تدوم ت لفطور اج 

يدعلى الكريم القرآن لمحففل جماعية حمة اوتل>اء معالنآ بيديه أحدنا 
مجنبه يأس لا ندرأ يحفظون كانوا الذين البدؤيين الرفقاء بعض 

.ااياسن« سورة هى الأصاوئاء حفنلها سورة أول وكانتا الأحزاب،. 
البكرابنه ممى وترؤج، سراحه الله أطلق لو أنه متا الرابح يعفى فنذ.ر 

•'ياسين' بأربعة أصدتاء أربعة اليوم ونحن الرجاء، الله فحقق ياسين• 
فاجأناالأصدقاء، عن المعحفوظة الأحزاب، كل اسقينا أن وبعد 
رفيقناإلى سلمه شريف، ؛ممحنح لويزا رالمربى الطي.ٍ_ؤ الحارس 

الثقايط.وعلبة شمعة سمر ؛لكسر الل>ليمإ عبد القبتنان 
إلى، تتأنقالحرة الدردشة كاننتح ت عشرة الثانية إلى نماشرة اس 

الخداء.طعام لتفريق الحراس مجيء موعل- حن 
موعدحين إلى حرة دردثة ت محاعة ينمفا يعده ما إلى لخذاء اس 

بعدأحذ نم يالتناوبج الأول فى بآذانه نتكلف، كنا اوزي الفلهر صلاة 
الفلهرآذاني مهمة الحياة مدى ءاتقه على الماكوتي الفضل الأخ نللث٠ 

أنهندعى أن وبدون ■ والخشاء الغرب، بآذاني أنا تكفلتا ييتما والصر 
الممد،عيان البامعل عبد محمد الشيخ المرحوم صوت رخامة كا كان 
الجليليةالهمة بهذه للقيام 'الموجة من شينا فئتا وجدوا الأصدقاء فإن 

لقبعلينا يءلالقون صاروا الحراس بعض أن درجة إلى شرفتنا التي 
لموطبعا، حانيتين. 1 و8  10من بد.لأ 0ل•، و،لالفقيه 8اا 'الفقيه 
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باّاءةولكن المناب، الوقت في آذاننا يكون حتى اعة ّلنا تكن 
والإعجاب.الدهثة متا تثير كانت الوقت تقدير في الأصدقاء يعص 

وذلكونمق، ساعة طوال إجبانيا المت كان الفلهرت صلاة يعد 
يعد. الراحة من هل بقينعموا كي القيالولة لهواة الفرصة لإععناء 

حيثالعصر صلاة آذان حين إلى مباحا الخافت الحديث كان القيلولة، 
مجاشرهالعشاء• طعام لتفريق تقريبا اعة ييعدم يقدمون الحراس كان 
أومساعة ؛الكلام وحل.ه تأير يأحل.نا كان الحراس، انصهرافإ يعد 

آذانموعل. حين إلى سينمائي ثريهل أو قصة لحكاية ثلاثة وريما ساعتين 
ماعاتأحلى هي ؛الأات، الساعة هده كانت، وقد , الحناء صلاة 

العنبرلجتاء اتضح حتى قصير وقنا إلا يمفس ولم ٠ إطلاقا تزممارت 
كاناربه وعبد الرابس محمد رفيقنا أن لأذانهم، يالأحرى أو الأول 

فكانالروايات. وسرد الأفلام حكي في يها يأس لا موهبة يمتلكان 
لزجرهالأصوات نحالت، سيثا علينا يقحى أن السجناء يعثس أراد كلما 

->ؤإما الأول( الرايس اسم هو )وهذا 'رصابرا ب إما ؛الإجماع مaلالبة 
•تزممارت( في علي أطلقوْ الذي )اللقب حمياJواا ®حاي 

القصصمرد في حارقة يموهبة يتمتع الرايس محمل كان 
سدآإليه المستمع تشل. التي التقنيات جمح من متمكنا والأفلام، 

كانوقد ٠ وزمانه ومكانه ه نففيه يني سحرى عالم في به وتغوص 
ؤإثارةتشويقا القمة في ليزيد والجزتيات التفاصيل سرد في يتفنن 

قصةمرة ذات لما حكى وقل. ممكن. وفت، أطول المتعة ؛دللث، وليميد 
عليهفعلق ٠ يوما عشر ة حهفى يلزاك القرني للكاتب، ®لارابويوز® 

ينالينطق يتميز كان وقد وأطرفهم ٌنا السجناء أصغر ، ٠ ميدة ح٠ 
ثيأ:والزاي 

ديالعلينا قثتيها ١^ ( la rabouilleuse)لارايوج ٠ ثابر. _آثا 
ديالك•لارابتوج قدام والو مكتثاوي مشكين، ؛لجالث. 
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صخمقرش صمك كفم المس الواّع فمه يفح وهو بالضياع ننحس 
٠عبارة. فكرة حينئذ تراودنا كانت أمعائه. حلاحونه في ليرمينا ا جائع 

اسمانةليختبر ؤيدور يلف كثعلب وتعود تغيب نم ٠ وتعود* ٠ تغيب* 
المعزولة.فرسته 

غيهنموت كنا عيش من الوحيد الخلاصى هو أليس . الانتحار. 
تغيبكاس إن وما Jالاإيل؟ فناهيالث، . اليوم. في الساعات بعدد ونبعث، 

لمالتهمس أحرى فكرة تأتي حش لخلة أذهاننا عن القاتمة الفكرة تلك 
ثي(ءسالأل؛

منثكل أي في غدآ الخلاص وجاء اليوم انممحرنا لو اذا م- 
الآحرْ؟وفي الدنيا في ميتا حسرانا ذلك يكون ألن الأشكال؟ 
بهايتراشق التنس من كمْ كنا • وكر- فر وجزر، مد ورد، أحذ 

.الق. اثنين: متفرجين من إلا حالية ظلماء حالبة فوق لأمان 
بانتصاردائما تنتهي الشرسة الباطنية المعركة تلك كانتر والشيطان. 

ميمونرفيقنا انتحار في تجلى واحد، استثناء من إلا اللهم الأمل، 
حسبيرحع الصمود هذا في والسر . لاحقا سنرى كما الفاكورى 

وتدبرالحكيم الذكر لتلاوة كان فقد الكريم. الئر1ن حفظ إلى رأيي 
بصبرالمقاومة مواصلة على لنا وتحفيرأ ، نفوسنا في عفليمآ وقعا اياته 

٠المحتبين مومنين لا 
كنا. . تزمجمارت ض به كإحامنا الله من يقربنا أبدآ نا أحفما 

مرددينالعميق، والصؤع الحاشعة الصلاة في العلوال الساعات نقضي 
ثلاث!ظالمات في مجبلرعا كان حنن يونس الصالح النتي يقوله كان ما 

الذلاJين.من كنت إني سحانك أنت إلا إله لا - 
أصبحت،تم الله، مجن الخوف بياع البداية في عبادتنا كانت، وقد 

الدنيامباهج حمح معها تتلاشى كانتا حلاوة الأيام مرور مع فيها 
المستمرالتأمل وكان المجهول. من الخوف وساوس كل وتزول 
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شنغوص نكتا والموت. الحياة م وفي نا أنففي التفكير إلى يدفعنا 
فيلنا كانت ذكرى أول استحضار في مجتهدش ذاكرتتا أعماق 
انطلاقكتمهلة أحدناها وحدناها، أننا اعتقدنا ما إذا حتى الحياة، 

حيهلصورة في القل.يمة ذكرياتنا منه تبتدئ كانت مقبب، نهر لمنع 
تكونما واعفلم كأنحخم الحاصر محيهل في تهب وص تنتهي ثم رفح 

عندنتوقف الطويلة الزمنية الرحلة هل0 في كنا الكبيرة. الدنيا أنهار 
التيالحاسمة الفرارات لنحالل المتداحلة الكثيرة العلرق منترق 

ندكنا الذي العلريق الك نأن عوض فكنا ّ حياتنا فى اتخاننا٠ا 
نختؤعفتظل معاكسا طريقا نللث، تزممارت، إلى فأوصالنا مالكناْ 

حياتا.ئيها تكون أن ١^ من كان ١^، الأحت٠الأت من ^٠' ١٥١
أنإصرار بق بقرروا الذين المؤولين أمر في نفكر كنا ما وكثيرأ 
واحدةنتيجة إلى دائما نخلص فكنا الخزي، النحو ذلك على نعيش 
وانالبشري، الجني يمقتون ما لأمر كانوا أنهم لتا تؤكد كانت 

الشقاء تعيش كانت، الانتقام، في والرغبة Jالحقل المشحونة هم أنف
٠مزمنا ففا إلا يكون أن يمكن 

القرآنحففلتر قل. الحنلمى غالبيتنا كانت، العينيان، نهاية وُع 
الحففل،حصص به نعوض شيء عن نبحن، أن علينا فكان الكريم. 

إلىيرم ذللث، في والفضل الشطرنج. للعب فريدء طريقة فاحترعنا 
مرآةيقفل استطاع فالأول حشاد. وصالح الهلويل مبارك الصديقين 

بوامؤهلةالقفإ ثم، من وأحرجها مقوى ورق قهلعة على نيتها صغيرة 
علىالثمن صوء من شيئا يعكس أن الخبز، لباب من ممنؤع عمود 

كتانمن مربعات بإلماق الثعلرنح رفعة صع والثاني زنزانته. أرضية 
أحدنااحتؤع كلما كان وطبعا، الزيتية. سترته من حرقة على أبيفن 

بعللينين تل.ور حاصمة مبارة كل فكانت، ١ أصحابه كل أنره اقتفى شيثا 
.الجناء معفلم عليها ؤيراهن يحضرها٠ و٠ ثلاثة أو حكمين يديرها 
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لكلوصعنا أننا ذلك الموت. بطريقة فكانت اللعب، كيفية أما 
فكانتاالعمودية المربعات أمحا مميرأ حرفا الأفقية المريعان من صفح 

يعلننقلة؛نقلها كل عند اللاعب فكان عثرة. إلى واحد من مرقمة 
والمتفرجون.الحكام معه ؤيرددها حممه فيرديها ورقم، بحرف عنها 

وراءمن نلعب ونحن صوان حس على يزيد ما قضينا وهكذا 
عادةيكافأ فيها الفائز كان بهلولان فننلمنا النحو. هدا على الجدران 

هومنانع يدون البطولات ُل،0 ظاهرة كانتح وقد . الحافية الخبز بكر 
يتركزنم ظهرْ على تلقي بكان أنه ذلك، . عقا المجدون صاويقنا 

فكان؛يادق،. وبدون رنعة بدون كاملة مثاراة لعب في يتشؤع هنيهه 
مّارأ•مئربح مرة يخسر 

تزممارتفي صيف أول 
،والصيفالشتاء كان ، ثتمبر وأيلول،/ مايو أيار/ شهرى باستثناء 

١متداعية رحوة رقبة على ينزل حاد كيفؤ النحيفة أجامنا على يهويان 
نجاةعلينا نزل الصيف،، حمر من أحر على الصيف، انتغلرنا فبعدما 
متقدفرن إلى الزنزانة انقلبت، متجمدة نلاحة فمن لاهبا. حارأ محاحنا 
الغللفى درحة  44إلى مرة ذات وصلت، التي المفرطة الحرارة بفعل 

الاحتناق،هذا أتون في المتذمرين. الحراس بعض من سمحناْ ما جؤ ح
أجسامنامجن تتبعن، فأصبحت فقلع، بثكل النتانة طغت، المتواصل، 

لماالهتج القذارة عرس اكتمل ثم المتفخة، الجيم، روائح الوسخة 
الصرف.قنوات فيها احتنقت، التي، المراحيفى رائحة إليها انفانتؤ 

١وكأن نا تنفكلما نشعر فغدونا  لتحبهرئتينا في تنغرز حفية متر ٠ 
لكلالمنامح الجو تهيأ وطبعا فتاك• بحامض وتشحنها الهواء منها 

الصراصيرمن سحاب لقة. والمت والزاحفة العنانرة الحشرات أنواع 
لهاعد لا أحرى وأنواع والعناكبه والبق والبرغريث، والذباب والبعوض 
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بأنيزهيزعجنا كان ما ومنها والسعة يؤذينا كان ما منها حصر. ولا 
منالثقيل المار دور ذلك بعد حاء ثم سيان. الإذاية قي كانا وكلاهما 

فيهرحمت لا وحشي عالم أفاعي. ٠ . وؤ وعقارب وكيرة صغيرة فتران 
حبواjتفلام بنظام بعضا بعمها الأجناس فيه نأكل ثفقة، ولا 

صروريتوازن على بها لتحافظ يانقان الهلييعة مهلرتها دقيقة صوابهل 
آحر،إلى ومت ومن والهار. الليل تعاقب والحياة الموت فيه يتحانب 

منيتوجع زنزانته في فيظل رتيلأء، أو عقرب م بيلع أحدنا كان 
كانتالش الماء من كرات ة الخموأصبحت أحدّ إليه يلتفت أن دون 

عطثناإرواء إلى بحاحننا حتى تفي لا الحرارة فرط من ّامحة لما نلم 
أنوبما الإمهال. حالات تكاثر جراء من المستمر التوصو ؤإلى الد.ائم 
أذهانفارق قد بكن لم حربوش بالحارس المدير صربه الن.ى المثل 

يثيركان لأنه للوفت مفيعة الماء من المزيد هللب كان فقد الحراس، 
لأذاهم.الأحيان بعض في ؤيعرصنا تهكمهم 

وفاةأول 
بعدتقريبا أشهر ستة أي ل،  974منة س فبراير صباهل/ مهر في 
شديدة،معاناة بعد بارتها إلى الروح أملم تزمهؤارت، إلى رحيلنا 
الثاني.العير في الشمسي محمل. الملازم 

يدمن. البنية متين طويلا العمر، مقتبل في طيارآ المرحوم كان 
أحليكن ولم أصل.نائه. جمح طرف من ومحترما محبوبا مرة، ال

الوفياتمن الرهيبة السلسلة تللث، ّيل.شن من أول هو يكون أن يتوقع 
الجأش٠ورباطه والثبات المسر في لرففاته مرجعآ كان لأنه البشعة 

إلىالرحيل أهبة على الانقلاب محاولة نيل فليلة أياما الثمي كان 
أنالعاثر قوره وماء هناك. يتدؤيب للقيام الأمركية المتحل.ة الولايات 

شغلبيته إلى امتدعام الل.ي المداومة ظابهل الموعود اليوم في يعومحى 
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حدث،ماذا يدري لا وهو القبض عاليه وألقي كان، ما فكان طارئ• 
انملوىتزممارين،، في يوم اولر مند سجنا. منواين، بثلاث عليه وحكم 

أصسب،يوم كان أن إلى عميق، صمت، في وغرق ه نفعلم، الثمي 
وهوقوام بكل الباب ^، يخبط وشيع حادة، عصية بنوبة بغتة فيه 

هنفالوقت، في ومعنالبا الجبناء بالقتلة إياهم متهما لحراس اب 
مريمالوحيدة وابنته وأمه زوجته باسم وهاتفا رفقائه مراح بإطلاق 

هداعلى وظل مهور. بضعة عن يزيد لا وعمرمحا وراءه حلمها التي، 
الضربريستأنمر وتارة الإنهاك مدة س ينهار تارة طويلة، أياما الحال، 

عن,صباح ذات كفا أن إلى الهستيريا، من حالة في، ومو الباب ءل5، 
الدهليزفي مقعل الباب، عليه الحراس فتح فلما والصياح، الضرب 

الباب،.على ويد'يه برأسه متكأ كان وفد هامدة جثة 
1977منة ش إلا الأحداث بهذْ الأول، انمبر ماكنو يعلم لم 

زنانينهمليملأ الثاني الخبر إلى رفقائنا بعض المدير حول( ءنل،ما 
التسعةجناء الوأمر؛إعادة ذللنا عن ترا"؛ع ثم حيد، أفارقة بزاترين 

فيهتبادلوا الخبرين نزلأء بين اتصال، أول، ذللث، وكان أماكنهم. إلى 
الحياةفارقوا قد رفقائنا س ستة أن فعلمنا الأحبار. حميع نمره رغم 

أويكاد.عقله فقد قد العدد هدا عن يزيد محا وأن همجية ، ظروففى 
اشالمنوايتذ أمرس س واحدة مالئ، بدون  1977منة كانت، لقد 
فيحينئذ أفلحنا قل نكن فلم ٠ ١ البهليء الموت معتقل، في قضيناها 

مداولاأمرآ التفتيثؤ، كان أحرى جهة وس جهة، ص الحراس ء إرثا 
السنةهدْ في الختام مسك وكان ٠ إجازته من حارس عاد كلما 

الأول.العنبر في لتا صديق أول وفاة النكداء، 
مرحاثابا العشرين ربيعه في وهو السجعي محمد المرحوم كان 

يشيكرائق مراج ذا البيه قوي المحيا جميل القصر، إلى يميل بشوشا 
المتحدةالولايات من العودة حديث كان وقد الأولى• الوهلة من إليه 
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فأشأنطونتو• ماز مدينة ني سين -■، Jjjljlفي قضى حث الأميركية 
ملاحيانلميدآ يعد زال ما وهو الانقلاب محاولة يوم القبض عليه 

كانعما فكرة أدنى له وليس يالذحيرة الaلاترات نحن على يتدرب 
مجنا.سنوات يثلاث الأحر هو عاليه فحكم يحدث، 

معهفجر حرارته، في طرطأ حارآ حانقا الميفؤ ذلك، كان 
الحثرات.أنواع من أفواجا كالعادة 

فيمهل على يد>وب وأحل. المستنقعات بحمى جعى الاصبب، 
هنفيناجي المتواصل طيانه في وكان اسة. مأو رحمة أدنى غياب 

مجنالأكباد يفتت، هتافا عائشة، امي أمه باسم ؤيهتف، مؤع ميموت 
فأثارعميق. ممت، لاذ النداء، كثرة من صوته بح ولما حرقته. فرحل 

ذاتالباب عليه فتح فلما ييئس. بن فاح ال استغراب ذاك صمته 
فيفلقاه آخر حارس على ونادي متفحصة نفلرة عليه ألقى صباح، 

خلالمن ننفلر جميعا ونحن جن الساحة إلى وأخرجا٥ الوسخ غمناته 
ّّضر ماذا مشل.ودة بأنفاس مترقيين النويفدة ثقب، 

علىورمياه زنزانته إلى به عادا حتى وجيزة لحفلة إلا هي وما 
كانرفيق ذلك، استنكر فلما المزابل. في القمامة ترمى كما أرضيتها 

وتبعناهجعي اللزنزانة القائلة زنزانته ثم، من الأمور تطور يراقب 
'•هائجا فينا وهتف، دراس بن ثائرة ثارت الاستنكار، ذلك، فى نحن 

لكيالماحة إلى أخرجناه أسا تفهموا أولم هكذا؟ تنهمون دا ل- 
بالإبرة؟نحقنه 

غاصباتأ-حونا فاجابه 
•الهمجي، الشكل هذا على معاملته في الحق لكم ليس . . ال- 
١الموت وثالث، على فإنه أنهاووه 

فمهمن زعافا مما تخرج والكلمات مديد باحتقار دريس بن فرد 
امه:
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والعزلةوالمر والحر الجؤع مع التأقلم صعوبة إلى أحرى جهة ومن 
والظلام.

ول.روجياتتدهور صحتنا بدأت الأولى، الشهور ومني ، وهكذاا 
اللوزتينلمرض واليوامير الحاد الزكام من جميعا نشكو وبدأنا 

أصافهاكاسلية، والأعضاء البطن وانتفاخ والمفاصل المعد.ة وأوحاع 
لغمتفاوتة، بدرجات حميعا منه نشكو كنا الأذنين ش حاد صفير إلى 

للحمىكان وقد مشارقه. إلى الأخر بحضنا وأوصل الجنون إلى بعضنا 
نشيريرةالزمهرير في تأحدنا كاذت>ا إذ الأوبثة، هده في الأسد حظّ 

مهلك،المسوسة وأسناننا الريح مهب فى كورنة نرتعش فتفلل عنيفة 
إلىتعود حين اللفّالق كهلقهلقة الزنانين من يتعالى كان اصعلكاكا 

١اء المفي أعشاشها 
نفلافةأي غياب في الطبيعي من كان فقد الأسنان، ذكر وعلى 

الشالحادة الألتهايات من سلساله يعد مفرطة بسرعة اقهل تتأن ووقاية 
حلعهاإلى نعمد كنا وفد العذاب. من له قاع لا بحر في تغرقنا كانت 

ذللث،يصحب ما مع زعزعتيا نر متواصل، اجتهاد بعد بآيدينا ببترها إما 
حولهانلفه كنا محتينر رقيق بجل بربطها ئءا الرهيب، الوجع من 

٠برأسنا وسريعة عنيفة بجرة نقتلعها نم بالباب الأحر طرفه ونربعل 
كناأننا يعني مما الأولى، الوهلة من نفلح نكنر لم الحال،، و؛^لبيعة 
يعدفنخر المراد، يتحقؤر حتؤر طويلا وقتا تا أنفعلى التعذيب، نمارس 

واللعاببالقيح مسربلة وصداورنا ًرعير الزنزانة أرضية على ذللتا 
الأكلأثناء فير يبتلع كان حين محفلوظا منا بعضا نعد كنا وقد واكم٠ 

فقل.حشاد، القبaلان أما يشحر. لا وهو ئاقهل صرما أو سنا أو نابا 
كلاقتلاع إلمر توصلر محنر أول كان أن بعد الميدان ا هن. فير ؛مع 

أسنانطبيي، بالثالي وأصبح أصدقانه، علير حبرته فعرضر أمسنانه، 
بسبابتهه فينحاللعينر الضرس يريه أن أحلءنا يكفى كان إذ مميز، 

147









والحدادونالخياطون فينا أصح وهكدا البشر. أشباه مماف 
والمانعونوالممرصون والقنانون والعلرازون والإمحكافيون 

ؤلريقتانالنظافة فى لنا كانت وقد دونه. وما ذلك فوق وما والقصاصون 
الحمامهناك كان فقل جلودنا، فوق المتكدس الوسخ ركام لتحقيق 
مااقتصاد يعد الصيف فمل في الاغتسأل وهو واللام بالألف المعرف 
الأصدقاءأحد عن موروث ثان اء إنفي ماء من اقتصاده يمكن 

حرحرقة تبليل في يتمثل وهو الرد، في ياشف® ١٠والحمام الراحلين، 
الوسخقشرة لإزالة المليوسة الثياب نحتا بها الجلد وحالثا ثاء 

كانذللث، لأن الاخن يافاء الاغتسال لدكر مجال لا وطبعا، الغليظة. 
شفاهنا،شواربنا وغطتر لحانا، طاك ولما فمهل. الأدميين على حكرآ 

منللحد فريدة طريقة إلى ءمل.نا وأكتافتا، ظهورنا على الشعر واندل 
فيونبدأ الشعر من حملات، احد فكنا المزيتة، المرحية والغ، ال

تقطع.أن إلى الحادة الجا.ار حافة على وهبوطا صحودآ حزها 
منللتخفيف، أحرى طريقة إلى لغالو محمل. المرحوم اهتال.ى وقد 

أحسما إذا حتى المرق، ببقايا يوم كل يدهنها كان فقد لحيته. كثافة 
العربيالحارس صديقه من ب، طلالدهن، من يكفي ما أحدت ند أنها 

أنإلؤ، فشيئا شيثا يحرقها ثميع يم مدهونا فتيلا فأشعل ثقاب عود لوير 
يبخر•أن ئل اكار قمح، شومحا حين العيد حروف كوجه وجهه يصح 

الساعوديالكريم عبد لزميله الوصفة أععلى محاولته، نجحت، ولما 
وقدوالضحلث،. الكتة في إلا المهارة عديم لجوحا مشاكسا كان الدي 
قربإن فما الإسبان. القراصنة كلحية حمراء كثة طويلة لحية له كانن، 
ألمايصممخ جعلته مباغتة بكيفية الحريق قيه اتلوخ حتى وجهه من الفتيل 
منكفأر واستعماله سداجنه باستغلال إياه متهما لعنا لغالو يلعن وهو 

المأساةتحول ونحن اليوم ذللث، الأعماق ص صحكتا التجارب. فثران 
ملهاة.إلى 
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ؤإخلهارالمعنويات لرفع إلا تهدف تكن لم تانهة مسحة العلة. 
الجميعكان فقد المرصن، اشتداد عند المحتوم المصير أما ٠ التعاطف 

عنله يحشا إلا الزنزانة يدخل شيء كن ولم عنه. ؤيتغاصى يعرفه 
كناالخبز ولباب للمعدة، دواء تصلح كانت الشاي ننفاية ما، فائدة 

الأماكنإلى بها لتصل ها نييونقبانا معلهرأ صابونا منه نمنع 
حينمن الدهليز به يكنون الحراس كان الذي النخل وسعف العالية. 

وحيوؤل١ نفترشه اؤلآ بمنه لنمنع فنفلفرء رفه نكنا حين، إلى 
للقبهلانسلمناها الزنانين، حيهلمان فى يعفنا وجدها التي الأملاك 

•٣^١ وهلم للختاؤلة، راتحة إبر إلى تحويلها في مع الذي حشاد 
بعضأصبح عندما ا  988نهاية في بيا نأحوالنا تبدلت، وند 
لمصلحةالأميركي المغير تدحل لما وكدللث، للارتشاء، قابلين الحراس 

فنل.أميركية. يئة بالتزوج الحفلوخل الضابعل العلويل امبارك رفيقنا 
منهيصيبنا كان حاص، يحفلى؛^؛-١٢ وأصبح جميعا دوننا من أنقد 

صغيرةنهلعة نادرة أحيان وفي حلمة يهبنا كان أنه ذلك وس الفتات. 
أنحد إلى أعيننا سواد على حفافلنا عليها نحافغل كنا المابون، من 

بعدالجمعة يوم في واحدة مرة إلا بها يديه ل يغلا كان بحفنا 
بعضناصرب وند ممكن. وقت أؤلول عليها الحقافل فى طىو\ الصلاة 
بقية.بها زالت، لا صابونه ونهلعة الفرج جاء حين القياسي الرقم الأحر 

ّي،ء؟من بؤسنا من ذلك م غير فهل 
وبقيالنغلافة. س الأدنى الحد على نحمل أن تعلم، نلم ّ أذ 

يكنيكان فقد بعيدة. مسافة المجال هذا في الحيوانات وبين بيننا 
ماالل.ن، التراب س كويرات منه ليقتاغ بغلفره ^^٥ يحكا ان أحدنا 

تتعالى قوله ترجمة فى أفصحه كان 
•محكاه ثارْ  ١١٤٧٥رئيا نجدلإ وبما ■نس'  ١٣٠^
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الأولالاتصالات 

السجناءبعض بين الاتصال ربط من أول بأن التذكير يجدر 
سريعاأمر0 افتضح الذي حربوثى أحمد الأول المساعد هو وذؤيهم 

الحء>ج.غياب رغم وعوتب ا سنة 
منمحكم حانق حصار علينا صرب بعدم، سنوات ست وطوال 

سرىالنادرة الحالات بعض في يكسره يكن لم الحراس، طرف 
لمصلحتنايقومان كانا حين وذلك الشربداوي، ومحمد لوير العربي 

الحجولة.المادرات 

.1975>أث  L.Uحدثا' أن عتر 
سمعةمع ارالعلم، حربية من يعدد صباح ذات لويز العربي جاء 

الموج،في السابق رفيقه إلى حميعا سلمهم نقاب، عود من وعلبة 
غواصتناجعالت تاريا>ية فرصة بمثابة دللثج فكان لغالو. محمد السجين 

بعضعلى لتقف الظالمات بحر صطح على هنيئة تطفو التزممارتية 
الأستقلاليالزعيم بوفاة مثلأ علمنا فقد والدولة• الوطنية الأحبار 

سدةالعالم عبر الجل•د الرؤساء من كثير واعتلاء القاصي علال 
عندأحرى مرة فقدم مفاجأتنا، عن لوبر العربي يكف ولم • الحكم 
ليزودناترانزصتور جهاز يمالك، أحدنا كان إذا عما وسأله لعالو محمد 

كناوند صيما الغامفى العرض لهن>ا جميعا نالوبنا حققتا ؛البهلاريات. 
جهافنالدمح، اكفتيم، من ينجيا أن اسطاعا رفيقين أن جميعا نعلم 
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وعده نفلغالو محمد سوى يكونا ولم القنيطرة، مجن من يهما قوما 
•العرصن هذا لمنامحثة حنارنت ة حالنعمدنا الماعودي. الكريم 

حوناالحذر على يحث راي رأيتن• إلى حوله الجناء فكرة وانقسمت 
الرحلذلك في العمياء الثقة بضرورة ينادي ورأي فخ، في الوقلع من 

كماJالبaلاريات الرجل حاء وفعلا الخير. محوي منه نعهد لم الذي 
الزنزانةلتصح اعودي ايإلى بدورْ صلمها الذي للعالو فلمها وعد، 

الأولى.السارة نزلأء لكل نالة 9 رقم 
ينقلالحراس، يعفس ميه يكال كما سعري' اصي أحذ وهكذا 

يكنولم أّسوع. كل مرتين والدنيا المغرب أحبار وتقال بانتظام إلينا 
زمناالبرد في الوقوف على مرغما كان فقد إليه، بة يالمهيأ الأمر 

الاستقبالصعوبة إلى نظرآ الجدار إلى تدين موكتفه ورأسه طويلا 
الملح.الإسمنت، من علما سرى تكن لم اش الزنانين تللتا داخل 

يذيعأن التمنت، على كال إذ حموصياتها، زنزانة لكل كان وفد 
وقدللاستقبال. ك، الماسالمكان يجد أن إلى بمليمتر ملمترأ زنزانته 
ثقبنوثا أخرى دمرات أصقله، في أو الجدار أعلى في مجرة يجئه 

رغمواكنيا الحياة على نافدة أمامنا انفتحت، وهكدا ه. نفالمرحاض 
كانت،التي، الوًلنية إذاعتنا أمواج سوى يلتقعل يكن لم صاحبنا أن 

الخيرأحبار عن إلا دالمآ تتحديث، لا الغرب عن وتعاليقها أحبارها 
الاثنينيومي، ننتفلر أصحبنا وهكذا والماء. والرفاهية والازدهار 
نعللقأن اتفقنا كما رالنيوز• أو من،الزريءة' يبنا نم لنأحاز والخميس 

فنشعلتجالمخدر. من حمته المدمن ينتظر كما الأحبار-، على 
سياسيونمحلقون بيننا من وبرز القاسات، وحمؤيّثإ انمردسة 

رجاحةإلى نفلرأ الجمع لهم أنمت، تكلموا كالما كانوا وئياصيون 
مرتأسهر ستة نا عالوتيرة هن.ه وعلى مداركهم. واسلع أفكارهم 

الأحرفي نكن لم أننا الأقل على منها استنتجنا الخاطف، كالبرق، 
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أحرىمرة غواصتنا غرقت انتهت ولما البعث. يوم ننتظر 
والنسيان.والعزلة الظلمة محي3ل ش سنوات ثلاث 

ذلكهو وأمرته سجين بين ربْل حقيقي اتصال أول كان لمد 
٠ا  978سنة بكلمر القبaلان لممحيحة االشويسني'' الحارس به نام الغ.ي 

»عبالجواب له بعود تم لأمرنه ؤيلمها الرماتل منه يأحل. كان ففد 
يقولثم كله يأحده كان فقد المال، أما والمقريات، الأدؤية س شيء 

تواثقة بلهجة لصاحبه 

١الحفرة هدْ في له تفعله ما للث، يعاد م ل— 
فيلي يصلح هن.ا لمالك أنا، أما محالة، لا ميت، إنك بمعنى، 

عيدالقب3لان وانمة تلتقي أن المعبدة الأقدار وساءت عديدة. أمور 
كانتاوند المفريوي الخالي عيد اللازم والدة مع بلكبير اللطيف، 

للثانيةالفرصة الأولى يدة الفأءaل٠ت، هذا، فبل حيدأ تتعارفان 
أنت<،اُد تلقانا المرض قبل الدي ُالشوسنيُ بواسْلة بابنها للاتصال 

سأّقءل حين بليدآ كان كم ولكنه سهلة. غنيمة في الملمع لمابه أمال 
المجينثقيق الصفريوي، الحق عجي اليد مع ميتعامل أنه حابه 

والمحنالينالتصايين بحيل الناس وأدرى متمرسا ناحرأ كان الذي 
عليهيتهلل فلم ولون. لون ألف المهنية حياته في منهم صادف الذين 

صثيلبمبلغ افدهثه• مرة. لأول يراه وهو 'الثّويبيني' حنع بالتالي 
٠اكليبرونا٠دواء تحوى غليفلة أنايبكإ س عينات سلمه ثم لمال اس 

أوراقاالبراق الداحلي وغشاته أنبوب كل بين ذكية بكيفية دس أن بحل. 
إذأمحيل، قاسي نؤع من فخ في النويثيتي سقعل وءكن.ا مهمة. مالية 
ولو١ اعتماما ياJاحاله ما يعير أن بدون إليه المرمل إلى الدواء ملم 
.بالإغماء ولأءيبi كمادأ وحهه لتدب يالخقيقة علم قد كان 

وحاليالكبير عبد بلكبير، اللعليفج عبد القبهل١ن مقيقا كان لقد 

فقدعنا. الإفراج في حاسما دورأ أدوا الذين الأشخاص أهم بين من 
157



ماعدهمما و1ريس في الهتدئ في طالآ الأول الشقيق كان 
والمنظماتالدولية العفو متفلمة إشعار على الثمانينيات مسثتهل متد 

لملكنه تزممارت. في يجري كان بما الأحرى العالمية الحقونية 
رفاقمن السجتاء بعمى أسر مع اتصالات يربط أن ؛المقابل يستهأني 

كيرأ.أصحابه حلرف من هدا عليه عوتب الذي الشيء أحيه، 
معاتصالا يربهل أن حشاد البلان استطاع ا 969سنة وفي 

هدادام وند الشربداوي* محمد الأول الماعد بواسطة زوحته 
الأسرتلك بين الحبل أن إلى ونصف عامين من أكثر الاتصال 

يومله تعرصنا الذي المشووم الشتيس إمحر على طويلة سنين لمدة لهائيا 
.1982يوليوز تموز/  13

بربطأمنيان المربي الأول المساعد نام نفسها الفترة تلك في 
إلىإنحافة سالفا المذكر القبaلانين من لكل اتصالين أو اتصال 

الملازمهذا والدة إلي أمدت وقد الصفريوي. العالي عبد الملازم 
علاقةبأسرتى تربعلها كانت قاس فى بأسرة اتصلت حين كثيرأ حيرأ 

النتتيجة؟كانت فماذا حميمة. 

دهماء.كارثة 

أحلتهكنتا أستاذأ كان وقد مجليا، الأسرة رب إليها استمع أن فبعد 
لهاقاتلا وتعتيفا تهديدا عليها فالهال الرؤع به استبد محتترمجا، طيبا 
تغضا كالمرجل يغلي وهو 

مرةرأيتك إذا القتلة؟ المجرمين أولائك عن أتحدسي يف؟ ك— 
فورآ.البوليس عنك أحيرت المنزل هذا حول تحومجين أحرى 

بعضعاتشة الحاجة استخبرت لها، حصل ما كل رغم ولكن 
لعمهاالصفريوي العالي عبد أختج بنت فكتبت أسرتي، عن الناس 

تالمقتضبة الجملة هذه 

قدوالده بأن أحبره أن ليوسفنى فانه رفيقك، بخصومحى ما أ— 
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نوناتبضواحى نانة ثرية نى وحيدة نمش أمه وأن بعيد أمد مند تور 
بمرضأصيب أن بعد العراق من حرج ند الدبلوماسي أحاه وأن 

عقال.

دينمور.أو فيل معنويات بنف ثيمنة كانت أحبار 
رممياحارما يوكبش محمد الرجاز همن لما ، ١  983منة وفي 

أحاولأن نارتأيت المجلجالة، صحكاته أغرتني الأول، العنبر في 
ولاقرطاسا لا أملك أكن لم أنني وبما • بأّرتي للاتصال إثناعه 
اقتطعتهاحرقة ظهر على والإبرة بالخيْل رسالة أطرز أن نكرت قلما، 

كانإذ الهين، بالثيء العملية تكن ولم السكرية. سترتي ظهر من 
الخرقةعلى منكبا الزنزانة ثقب تحت، نهاري سحابة أقضي أن علي 

شهروبعد كلمتين. أو كلمة طرز أحل من دامعتين بحلقتين بمنن 
تواضعبكل أنجر أن امتطعتا المتواصل، الشاق العمل من كامل 
تاللثاوأعطيته الفرصة لي تهيأت فالما أصدقاني، بشهادة فنية تحفة 

فيؤإبهامحه بسبابته بها رمى نم عابسة، نفلرة عليها ألقى الرمالة، 
القمامة.في المن الفأر يرمى كما الفايات 

اتصالافربْل الارتشاء معمعة إلى بوكبش يحل ، 1988منة وقي 
تةالوفي المنريوي. واللازم المذكوؤين القبهلانين من لكل أولا 

حولبيننا ن، نثبأن بعد آحربن رفاقا عليهم يربد أن قبل التالية، 
وهكذاالمريرة. الصراعات من ملمالة الخارجي بالمالم الاتصال 

لهاكان التي هى الميسورة المائلات ذوي من قليلة نسبة أن يلاحفل 
كانت،ممن منا الأعفلم المواد أمجا بدؤيها، الاتصال ريعل في الحفل 

منيسير بنزر بعمهم يتوصل فلم النائية، البوادي في تكن أسرهم 
الجن،في مقامنا من الأخير الشهر أو الأخيرة المنة في إلا الأخار 

المؤولينغطرسة موى تنكره تعد ولم تزممارت مر انكشف، يوم 
الخرقاء.
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رمحتند الراشية المتداعية سفينتنا أن هو فالمهم الأليمة، الدكريات 
ماتزممارن دياجير محيعل في تركت، ند كاك ؤإن النجاة شاطئ على 
نلاحفلأن حما المثير لمن ؤإنه الفللأم. بحارة عدد نصف عن يريد 

الأماكنفي أو البيوت أحد في ببعص بضعنا التقينا كالما أنه اليوم 
مافي أمضينا وكأننا الأزمات تلك ذكر عن الطرف غضنا العمومية، 

فيلنصه اكتشف مجنا واحد كل أن على يشهد صامتا اتفاقا بيننا 
الأولى،نفسه أنكرته بشكل إلى دفعته ثانية نفسا تزممارت 

لقدإليها. وعاد إليه الأولى ذاته عادت نصابها إلى الأمور عادت فلما 
حيثمجن مجهلمتنة هادئة الجهنمي مشوارنا بداية في حياتنا كانت 

تميرأوزنا نقيم الأولى النتن في كنا إذ والعذاب. الألم في التساوي 
لكنبعضا. بعضنا محترمن الثكنات، عيشة ونعيش العسكرية للتراتيية 

رؤيدأتضمحل الصارمة التراتبية تلك أصبحتا السنين، تعاقبا ْع 
علىيحاففل ولم المساواة، قدم على الجم؛ع أصثح أن إلى رؤيدأ 
ثلاثة.أو صديقان إلا والتأثير الوقار من نصيب 

يتوادفاضلا مجتمعا كنا عنبرنا المال يدحل أن قبل أجل، 
مجناالواحد أصبح أن بعد سئما والضراء، المراء ؤيتشاطر ؤيتحاب 

تحاكينافقد , يائها إلى ألفها مجن حياتهم قصة أصدقائه كل عن يعرف 
انتقلناالزاد نضبا فلما . حياتنا عن شيء وكل وثبابنا وطفولتنا صبانا 

أعدطثم فقصصناها رأيناها التي والأفلام التي القصص إلى 
إلىقفزنا ثم الاستنزاف. حد إلى وتشريقا وتجميلأ تطويلا قصها 

وأمحاتدةمعلمين مجن حياتنا في أثرت التي الشخصيات بكل التعريفا 
ينسيناأن سأنه من كان ما كل المهم، بسطاء. وأناس نافدين ورحال 
حسدعن عبارة بالتالي فأصبحنا - حالنا وشقاء عيشنا شفلف مجا للحظة 
يحلولمسا الأخرى• الأعضاء تألمت عضر منه تألم إن واحن. 

مرضاعلاقاتنا ومرضت بيننا الجو تسمم عندنا، المال ®فيروس'ا 
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فقد. إلىطريقها الطشة الفوارق أحدت أن بعد ميما عقالا 
يربعلواأن الممررة العائلات ذوى جناء المن قليل نفر استطاع 
منبشيء لهم جاورا الذين الحراس بعض بواسطة بدؤيهم اتصالا 
علىالسجناء هؤلاء حافخل وتد والفيتامينات. والأدؤية والمال العلعام 

سجناءإلى توسيعها رافضين قوة، من أوتوا ما بكل الاتصالات هد0 
الطامةبذلك نتكون انكثافها إلى سيولي ذلك أن بدعوى آخرين 

المغربيالمجتمع عقلية *ع متطايقة عقاليتهم كانت وند الكبرى. 
يكونأن يمكن لا الدولة من حق انتزاع أن يفلتون كانوا حيث عموما، 

إلىوالتوسل بالتفمع ؤإنما التعلماق، واسعة إعلامية حمالة عبر بتاتا 
منالعفلمى الغالبية أما . معينة رمحمية تتوان عبر مرورأ المخزن 
بإخبارإلا يأتي لن الخلاص بان هدا مقابل في نومن فكانت السجناء 

تزممارتفي يجرى بما والدولي الوطني والرأي الحقونية المنفلمات 
الفلرإعادة إلى المغربي الطام معها يمهلر كبيرة فضيحة بدلك لتثار 

إلىالوقت مرور *ع بيننا يحتد المرير الصراع بدأ وهكذا قراره. في 
الدينأولاتك صد اومة المسلاح استعمال إلى عمدت فتة برزت أن 

تالدواء اقتسام ورفضوا بأسرهم الاتصال أبواب وجوههم في ^وا 
لوسيحمسل ماذا ولكن ثيء، كل اقتسام نأبون . يب. ط- 
إماإذأ، تمييز؟ وبدون حميعا بنا سينزل الحقاب أوليس أمركم؟ افتضح 

يراJUالإخبار ؤإئ الاقتسام 
يضغعلونكانوا اوميزا، االمهؤلاء أن هو المشكل وحقيقة 

مكنيمكن ما أكبر لأنتزاع الخيفة الكيفية بتالك، أصحابهم على 
أماالامتيازات. من بكثير نفسه الوقت في لهم معترفين المساعدات، 

وأنهممالهم ازل أن يرون كانوا فقد أالأغنياءأ، أي الأحر، ائرف 
أنوبدون مسثقة ثروط بدون ولكن أصدقائهم لمساعدة مستعدون 

•رأيه عليهم أحد شمح، 
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الاشتراكيةح اللسرالية صراع ودخل المال. لعنة أصابتنا وعكدا 
للمفاوصاتخمسا رحا مالزنانين فاصمحت تزممارت. حلة 
وار.لالثافتردت والمؤامجرات، وانممح._اوسرإ والتحالفات اومات والم

والمساجراتالمتوترة الأعصاب بفعل محنتنا وازدادت أحوالنا، 
يقتضيالخهليرة المرصية الحالات بعض في الأمر كان وند الدائمة؟ 

الحيويةالمادات من »اليالة حبوبا أو الأمحبرين من واحدأ قرصا ققط 
ذللثاؤيمادف المحمق، الموت إلى بيقين الحمى تجره رفيق لإنقاذ 

ذلك،على فتخلل المساوم، ء؛لرن، من الميسور على مضروبا احصارآ، 
الثانييقبل أن إلى ذاك تعهلف، ونهدا إلى نتوصل ؤلويلة، مدة الحال 
إلىالونت، عع انملمتؤ عويصة مشكلة حقا كان لقد الأول. فيجود 

إليهاستمعت، وأيهما صرات، على العلرنين كلأ كان إذ معضلة، 
حل.رْعلى ®الغنى® تعاتب أن يمكنلث، لا جهة، فمن بحججه. أهنعكا 
يفظاظةإرغامه أو الاتصالات بتقليص المخاؤلر تقليص في ورغبته 

يمكنكلا أحرى، جهة ومن أمرته، من به يتوصل ما كل اقتسام على 
نمىالتضامن. من أدنى بحد الْلالثة فى حقه رالفقيرا على تنكر أن 

إنسانيتهكل من منا بعض تجرد حيث الروعة، الغللامجية الأدغال هن>0 
تحومأخن.ت مختلفة نثات مجنا تثكلت، مملجته، فى إلا يعد ولم 

مجتمعنافي اليوم نراه ما غرار على شتى، بأصاليب اّل مركز حول 
الإئءلاعيونمنا كان فقد والصيحية. الأنانية في الموغل المائي 

ومنالثابتة. البادئ وأصحاب واللأمبالون والمساومرن والخزلفون 
انتصبت،تزممارت، محتقلي شرف أنقدت التي الأحترة الفئة هده بين 

فيهاتأحج كلما الفتنة إخماد عاتقها على وأخذت فاصلة جماعق 
والوصولالنفلر وحهات تقريب، إلى الحسن بالمعى وذللثح الأوار، 

منابعض كان فقد ®للأغنياء®، ؤإنمافا الومعلى. الحلول إلى وبالتالي 
لماليها ما كل بدل على كلها احتمعت، لو أمرنا أغلت، أن يرى 
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حارس،أى أحلها من يخاطر لن زهيدة ميالغ جمع إلى إلا توصلت 
١^الراد أن ذلك، إلى أصف أحرق. كان.مزعا إذا إلا اللهم 

النائية،والمرى المداشر في تكن كانت، المتواصعة العاتلأيتح من 
عليهايعول، التي، العيون تكاثر إلى نفلرأ محمق الوشاية حْلر حيثا 

ومتطومن،رسميتن ومخم؛ن ومخازنية ومقيمين شيوخ من المخزن 
الأونة،تللث، في غريرأ طفلا بعد كان ولن الحسنايت،•. ااأصحارب، 

ليتقهموبطش فع من آتياك الغرب، عاليه كان عما يسأل أن فعليه 
منوذؤيهم أنفسهم على يخشون كانوا الدين أولأتلث، وحدر تحققن 
مااقتسام طاقته جهد يحاول بالكبير القبْلان كان وند المخزن■ صعقة 

ربهوب- الزموري كمحمد الجناء بعض مع أمرته من به يتوصل كان 
المصلحةأن إلى فطترا الذين الرزاد بين من كذللث، وكان وآخرين. 

حلولاحتمال رغم تزممارت< حول إعلامية صجة إنارة تقتضي العامة 
إجمارفي الكير الفضل ولأسرته له كان كما . يناالمحزنى العلوفان 

أنهو الأمر، في الغريمط ولكن .  1980ستة مند الدولية العفو منظمة 
بطلباكتفت، ؤإنما ساكنا الأول في تحرك لم العتي،وة المنقلة هده 

يكنلم الل«ى وهو الأحبار، تللث، لتاكيد آخر سجين من أخرى رسالة 
بلكبيروخالي. الكبير عبد من كل يقف ولم الغلروفج. تللث، في ممكأ 

منممكن عدد بأكبر للاتصال جهودهما من كثفا بل الحد، هن.ا عنلل 
وكل.االأوروبية ياصية الوالمرماين، الدولية الحقوتية النفلا'تإ 

)نبلبوفوار لتم، وميمون سارتر، بول كجان الإنسانية الثخصياُته 
فيملما كما فانتورا، لينو الراحل الفرنسي والمثل بقليل( وفاتهما 

لجنةإلى بدورها سلمتها الش رفاتي التين كريإلى رمالة الشأن هن.ا 
الرئيسيينالساهمين أول محن كانا و؛هن«ا المغرب• في القمع مناهضة 

.ؤإخبارالعالم؛مأساتناعتا العزلة طوق فلث، في 
ليقينيشدبدة بمرارة أحس الوراء، إلى بذاكرتي ارجع وعندما 
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ولريماالمغصوب، ثباينا من السنوات من كير ريح بإمكاننا كان انه 
مندلما المتاحت الفرص مع نتعامل كيف ءرغنا أننا لو كيرة أرواح ريح 

المعنياتأراض في لها كانت المي هي مجنا تليلة تلة لكن ،  1979
،تقررها أن علينا كان التي الصحيحة المبادرات حيال واصحة رؤية 
عقولهاكانت فتة من عنيمة بمواجهة دائمآ م مطي كانت أنها غير 

.والذاتية والحدر الصمت أي• ثابتة، مخزنيه معطيات حب مبرمجة 
أرواحؤإنقاذ زاهية أعوام ربح بإمكاننا كان الذكاء، من بقليل أجل' 

,فائحا. باهظا حطثتا نمن فأدينا أحهلآنا ولكننا ٠ بريثة 
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الترسارتبةاللغة 

مثمرةلغة اختراع من مناص لا أنه لنا نيين الأولى الشهور مند 
عالينايتصنتون كانوا الحراس بأن لتيقننا وذلك نحن، إلا نفهمها لا 

وبعده.انمير إلى المجيء قيل 
وبينسا الاتصال ربط الحراس بعض فيها نل التي الفترة وفي 

ومصيريحتمي شيء إلى الضرورة تللث، استحالت الخارجي، العالم 
أجهزةإدخال إلى الثمانينيات أواخر في نوصلنا ند كنا لكوننا 
المحطاتمن كثير عن الأخبار التقاط س مكنتنا التي تور الترانزي

هساوذالأخبار نالك مجناقشة في نغرق كنا كوننا إلى ونفلرأ الدولية. 
انكثافحطر إلى مريعا فطنا عالية، بأصوات مضامينها تحليل في 

ندكان ذلك، إلى إضافة رموز. بدون الحديث، في تمادينا لو أمرنا 
منتين المحلوال جمعه الناي النفيس اكنرهء مجن لكل ب انذ.الأصيح 

الكريم،للقرآن ممحف< في غاليا يتمثل كان والأى وهناك، هنا 
المضاداتمن وحبات المنع، محلي ومقص المرآة، من وقهلعة 
الأغهلية.وخشاش صابون، وقهلعة والمقويات، الحيوية 

أن 1982منة له تعرضنا الن.ي المشروم التفتيش في ومنلاحفل 
الكلماتمن عينة ذي هي وها ذكرنا. مما أومح كانم، القائمة 
بكرة.ينا حله فى تتعماله^ كنا ادى المقرة 

ملويي.ماى غاندلج بمته: لم عمل 
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•سوئنا ؛ سمرا
السعودية.العربية بونيف! 

فرنسا.ت هوكسطئوط 
•متران فرسوا . المرايا

.إنجلترا ت ال>ل.يدية( المرأة إلى )نسبة القزديرة نم جيب منتي 
.ألمانيا ت يكنباور( إلى ثة )نكبور بن 

.إمثانيابورقعة؛ 

وفياتيلأالالاتحاد كاكارن: 
الأميركية.التحاJة الولأات يانكى: 

المشتركة.الأوروبية السوق السوق: أولاد 
التحد،ة.الأمم الواحد: عبد 

المربية.الجامعة بييسيكولأ: 

أميركيةصحفية إلى )نسبة ياربارو ثم الثاني الحسن • السمرندي 
باريارا(.نمى وكانت استجوابا معه أجرت 

البصري.إدؤيس البصمارة. 
السابق.المتار سودة، بن أحمل. المودي: 

السابق.الختثار كديرة، رصا أحمد الكدرة: 
Les pepes : المياسية.الأحزاب

papaalfaromeo :.اليرلمان

بومدين•هواري ونزت 
الأكبر(.الجاهد إلى )نسبة بورفيبة : مجاتا 

L'enfant terrible  : لمعمرألتاب كلها الزواق نم الولد نم
الفيافي.

الأّطو.حافظ النبع: 
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الفتاة.أو المرأة عزعوزا; 
*ب الثا ت غزغرز 

محتمل.متتش حذركم، حدوا أو الحيل شابهي: 
مهم٠نبأ ماع ل اصمتوا، كيكالكيس: 

الراديو.التويرتو: أو الفيرما 
الأخار.النيون: أو الزر>ارة 

الصحفيون.
والمجلات.الصحف النيوات: 

بهاندخل كنا الش المغيرة المرآة غزال( كب إلى بة )نكزال: 
القف.ثقب من الضوء 

الكبيرة.المرآة كبزال: هاي 
الولسايئو•سوت أو السر 

النقال.الطرانفو: 

■القروض الهمودْ: 
اسام.عن الإصراب كولف: 

ما.بدولة الاعتراف لامان: نوش 
الدولية.العفو مقلمة أمينة: 

اادزْمارتيةالأفة من مركبة نماذج 
ّوالخبر حرحاش بين ما صلوبي والشديقماي الدق 

•والولماييو الغرب بين ثاتمة الحرب زالت لا 
القرودة•ليال بركة بيش حرحاش يكزالو غائي وق الأولاد 

الغرب.إلى القروض بعض المشتركة الأوروبية الموق سنملم 
ّفالكرمنا حرايجو وحل وقع 
•نيجيريا ش عكري انقلاب وسر 
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بيبىل على اليصارة العنر، ديال الفيرما حاب على 
شحقا على لهم ملو حتى مشى أما فالطرانمو، يريدوش ما باش 

الخدليج.ونها إكو ليما فإكو تاركو 
الداحاليةونير فإن ال-وليساريو، إذاعة أوردته ما حب على 

بالكفالتميمية السياسية الأحزاب يفغ أن استطاع البصري إدينس 
العميقالتأكد رغم التشربمية الانتخابات ر والمشاركة المعارصة عن 

,كاقاتها مرورة سكون بأنها العام للرأي 
حقاشعلى يانكي ديال إيكو ليما فإيكو بصحبو كايبالى الباش 

.غزعزا راحد لستيك^ جيد بلى ليه نيين 
نيماسه صد مسعورة حملة بوش جورج الأمركي الرئيس ثن 

علاقةعلى كان أنه علنا تأكد بعدما الأميركية الرئاسية الانتخابات 
امرأة.ح مثيوهة 
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الخللالوافدون 

السودلغوالأفارقة 

كدرتكبيرة جلبة ونعت الشتاء، عز في ونحن ا  978سنة في 
علىالأول العنبر إلى الحراس حاء الجنائزية! جن السكينة صنو 
الثاني.العنبر إلى منا السجناء بعض تحويل في وشرعوا غرة، حين 
بإرجاعمعاكس أمر جاء حتى ٥! رقم الزنزانة إلى وصلوا إن وما 

أمام.إلى الجميع 
حدث،؟ماذا 

سودأفريقيا عشر اثنى من تتكون حدد، أمرى من حماعة 
الضرمن نمى ٍلرف يى بهم وزج تزممارت، إلى بهم سيق البشرة، 
منزاؤية فى إسكانهم ينوى كان المدير أن واضحا بدا وقل الثاني. 

فىيدفنهم أن ارتأى أن يعد لحظة آحر في رأيه بدل نم الأول العنبر 
ماأمكن أن بعل- عناك المجال لهم فقح الموت. عنبر اكاني، النبر 
العاكسةالقصية الزاؤية رنانين في مثنى مثنى أصدقائنا من تبقى 

ءنل-الأفارقة أولأنالث، عدد كان الحقيقة، وفي الاحتلامحل. من احترازا 
أنحطأ يعتقل. الثاني النبر في الجيمح وكان رحلا، عشر تة م قدومهم 
ذبفأين الأول• الضر في معنا يوحدون منهم المتبقين الأربعة 

الاحتفاءعلوم في الراسخون إلا يعلمه لا ما ذلك إذأ؟ الأربعة هؤلاء 
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الشدةمنتهى ني تزممارت في الأفارقة أولانك يداية كانت . ري الف
وجوعبماالشديد يردعا تحمل على ندرتهم عدم إلى نظرا والسر 

المستمرالارتعاش في وليلهم نهارهم يقضون كانوا فقد المهول. 
يمقابلةلهم محوا يأن الحراس إلى مجتومالين المتوجعة، والشكوى 

منيكفيهم بما ومدهم طعامهم بتحسين إنناعه في أملأ المدير 
فعلالقاصي لأن جميعا وعلينا عليهم نما النتيجة فكانت الأغعلية. 

يقتنعونوجعلهم إسكاتهم أجل من وذلك به، يطالون كانوا ما عكس 
همفمن ؤيممت. ايار يملى أن إلا الجحيم ولج ن على ما بأن 

الأميالآلافه العاثر حظهم بهم قطع الأين التعساء الأفارقة هزلأء 
السعير؟مهاوي في لرميهم 

التأؤيلبشأنهم فتضاربت، هويتهم، كشفه قاطعا رفضا رفقوا لقد 
الطوكو،من جنود أنهم الأول العنبر حراس زعم فهد والأقوال. 

وهمالمغاربة أسرهم ماليون مرترقة أنهم الثاني العنبر حراس وادعى 
الثانيالعنبر سجناء أن إلى هنا )نثبر البوليساريو. صنوف، في يحاربون 

أماالغربية(. الصحراء في آنذاك يجرى كان يما عالر أدنى لهم يكن لم 
منجنود لريما أنهم يمزحون وهم احتملوا فقد منا الأصدقاء بعضى 

الخبراتتبادل إطار في تزممارت إلى بهم جيء العابون، أو الزاتير 
بأنهمآحرون اعتقد بينما ٠ الصديقة الثلاثة الدول هؤلاء بين ية الحب

فأسرهاالحدود على سيلها ظلت، موريتانية دولية من عناصر لريما 
تزممارت.إلى تقل أن قبل آسني سجن قى زمنا المغاربة 

وكانواغريبة، أفريقية لهجة يتكلمون هؤلاء كان حال، كل على 
واالمقرءالالفهاد.ا ك الوحوش ؛الماُثا بينهم ما في يتنادون 

ؤيدينونزنوجا كلهم كانوا أنهم هو حنا اللافت والشيء • و'العقرتر 
كليقضي كان زكريا، يدعى واحد ملم ؛استثناء المحرانية بدين حميعا 

اعبابو،العزيز عبد المرحوم توفي ولما الله. وذكر الصلاة في ونته 
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الممتعضةبلهجته العودان، احمار فرد 

ثمذرءا ض وأحرجوها عليها فحفروا اللل م في قدموا قد ل— 
الله.إلا يعلم لا حث إلى بها وانصرفوا صندوق في وضعوها 
فضولالكولونيل ولع في يشك أن هدا بعد لأحد يجوز هل 

الدماء؟مصاص ءدراكولأ،، بأفلام 

(1980منة )نوش الميلودي الصديق الأول الرنب 
الغامض.الرجل بمعش الومتريوا د العشر في يسمى لكن 
ومعناهاالص،ولوا لقب عليه ؛عللقون فكانواالثاني العنبر فى أما 

المظليينملاح في صم، صابط الميلمودي كان  ٠Jالوحيابالاميانية 
بهوزج تزممارت إلى فضول الكولونيل يه فجاء ماف، مرجان برتبة 

باتيبترحل أمر بعدما الثاني العشر شمال في توجد زنزانة أنمى في 
٠الجتويب، أنمى إلى الجتاء 

رغمقط، عنه يخرج لم معلق صمت في غرق الأول، يومه ومني 
الكلام.إر اتالته في المكررة الجاء محاولان، 

يوم،كل كدأبه رJاصية بحركات، يقوم هو وبينما صباح، وذانؤ 
الدواء،انعدام إلى ونفلرأ تكر. بيده ؤإذا الأرض على يقعل يه إذا 

نواهباش من أفرعته أن لبثت ما التي الغرعربمان بداء المسكين أصيب 
حيثومنولر، سكيبا من كل به فتكفل نحرآ• عظامه نخرت أن بعد 

منتخفيفه يمكن كان ما وتخفيف والطعام بالخاء مدْ على تعاونا 
تيوم ذات فألأم فرصة منهما وحانت الخأمحاؤية. حالته 

أحي؟يا إلينا التحدث وأبيت نفك على سققت دا ّ— 
'ميالخه العياء به باغ وقد حزين متهرج بصوت أجاب ف— 
هذاني بي أودت التي هي اللعينة الثرثرة لأن ذلك ست أ— 

أناالميلودي. الصديق هو اممي ت نفسي لكما أثيم الهار. الجرف 
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أول.رقيب برتبة المظليين سلاح في كنت لي. أوّتيزي من ينفي 
الرباطضواحي في فخمة تميرة فيلا حراسة على تقتصر مهمتي وكانت 

أنيوم ذات وحدث . عمياء ثقة فيه لي كانت آخر صف صابهل بمعية 
صديقي،أمام الاحتقار من بكثير الفيلأ تلك سكان انتقاد في شرعت 
بحرفحرفآ تلته مل كل الحارس نقل لقد . تريان. كما العاقبة فكاك 

ولماللورك، ثكنة في ومجت فورأ فاعتقلت الدار، محاحب إلى 
فضولالكولونيل عندي حاء هناك، لي يقدم كان الذي الهلعام رفضت 

تهكما:شلر بلهجة لي ونال 
فيهيوحو لن مكان إلى قريبا بلئ، ندهت، وف ف. بتي. يا ل ك— 

.الأحلام؛في إلا الظُام هدا مثل 
أفنافرهافيه نشيت عاتية حمى بالميلودي عصمتف ذللئج، بعد أياما 

فيهأحمدت أن يعد إلا تدعه ولم نهار، ليل ؤيهذي بتوحع فجعلته 
•وشا وعاشور محن محن س كل "بغله" فتكمل • الروح 

يوريكات٠الأخوة 
عريضةنافذة انفتحت، تزممارت، إلى ؛وؤيكات الإحوء قدم لما 

الجددالوافا.ون هؤلاء فضى ففد الثاني• العنم نزلأء أمام الحرية من 
جمعالمتععلشة جناء الامع معلى يقصون ومحم عديدة ثهورأ 

اكمانيالسنوات طوال العالم في مرت اش اكارزة والوقائع الأحل«اث 
يحمدونوعم سديد بانبهار إليهم تون ينم هؤلاء ظل وقل. الأخيرة. 

عتمةأنار الذي النور من الرفيع الحيهل ذللئ، إليهم أرسل الذي الله 
الأخوةجعبة نفدت وعندما البنية. حياتهم رتابة وكر القاتمة أيامهم 

فيأحدانها دارت اش الكثيرة مغامراتهم مرد إلى لجأوا الثلاثة، 
قمح،أسيوا وند ولدن- كارس الشهيرة الأوروبية العواصم بعض 

إلىوالمحلات والثاوارع الأماكن وصفح ش وتفننوا كبيرأ إسهابا ذللئ، 
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وتقاطعاتهابأسمائها إليها يتعرفون العكريين السجناء جعل حد 
فعلا.فيها ءاشوا وكأنهم ومحاطتها 
عبدالمحنة، نى صديقي لى حكى ما حب - مدحت، كان 

الشداتد،على وأصيرهم وأحكمهم منا إحوته أكير هو الداودي الُزير 
لعليفرجل وهو الإءلأمٍا'تا. في مهندما اعتماله فبل يشتغل كان وقد 

عنالية المبحكاياته أصدتاءه سحر الحديث،، عذبأ المعثر، 
باؤيى.نلب في الموجود هاتو مدام ملجأ في داريتإ التي مغامراته 

عنكدللث، لهم وكثف الإءلأء>_ارت، في يروما لإعطانهم تهلؤع كما 
كشرأ.يتمنهما كان اللذين وكونهما والفرني المغربي الْلخين أمرار 

الفراش.ملازمة على المرصن فأرغمه قوام، حارمت، مجا سرعان أنه غير 
صميمهمافيه مقهل الذي اليوم إلى الأصغر، أحوه علي،، به *تكمل 
ندخلامتدعى الذي الشيء علك،، مهمة قمعت مريضا، بايريد 

المريضين.لماعدة وسكيبا الداودي الصديقين 
وناومتأدبا، هائنا انزوانه على فكان الإخوة، أوّءل يزيد، ١٠أما 

أدركاهوالمرض الوهن أن غير الكريم، القرآن لحمفل كيترآ جهدأ بذل 
.البطيء لالموت المرشحين حانة في به وندفا عزيمته فتسما سريعا 
ينضبلا الفلل، حفيف مزاحا رجلا منا الأخوة أصغر علي،، وكان 

قويةإرادة له كانت، وقد تماوحات،ا والمالهلرائف، حكاية مجن أبدأ 
الشيءواء، العلى والحراس السجناء استمالة في خارقة ومجوهبة 

تعاقب،•ع ولكنه المريضين. أخويه مساعدة مأمويية عليه مهل الذي 
يقوىيعد فلم مهول ففلحر وهزال مزمن حاد معال أصابه نتن،، ال

محابرأظل أصابه ما كل ورغم عكانين. على متكثآ إلا الحركة على 
الفرج.حاء أن إلى مستميتا 
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1982يوليوز تموز/  13الجمعة 

الجهنسالتفتيش أو 

المروعة،نزممارت دياجير في المشوار نمق قطعنا لما 
ندالأولى العشر سجناء معنويات كانت، ، 1982صم، يي وياكحييي 

الحراسبعض ربهلها اش الاتصالات س لة محلبفعل بيا نتحسنت، 
الميسورة.الأسر ذوي رممائتا س لفر 

حشادالقبطان هو الاتصالات هده كل ني الرحا قطب كان وند 
الملازمولحاب، لحسابه يعمل الثربماوي محما!. الحارس كان الذي 

الملازممن كلأ إليهما ، أصاف، 1982وني .1979نة مذ الطويل 
أسرتهبحمل إليه عهدنا الذي بالكبير والةثهلان المفريوي العالي عبد 

ندرأكبر جمع أجل من الاتصالات من ممكن عدد أكبر ر؛ءل على 
المال.س ممكن 

لمديرالأيمن الساعد أمزيان العربي السابق الحارس أصبح ولما 
يلعب،كان وند الاتصالات، ربْل معمعة إلى بدوره دخل جن، ال

كبيربتناغم الثلاثة السجناء لحساب، يعمل نبدأ رأينا، كما حبالين على 
صيانةعلاقة به تربطه ت، كانالذي احيف،• الحارس مع تام وتنميق 
متذرعاالعنبر إلى جاء رمحالة أو طردآ لم يأن أراد كلما فكان ومودة. 

الحراس.بمّراقية أخرى ومرات العنبر يتفقد مرة 
إلىحين من تقيد يبمير القثطان كان كذللئج، الأونة هذه وفي 
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لكلللتويق يتطؤع لكن الذي ٠ لشرسيتي  ١٠خدمات من آخر 
الذيالمسانس الشس الحارمى رغيني، الأم مالأ. عليه عرصى مجن 

بالمهمةباددرْ يقوم كان فقد الطعام، تفريق في تنحصر مهمته لكنتا 
الأصدقاء.س قليلة لقلة نفها 

بفضلالصعداء نا وتنفالأمور، لنا امتمات موجزة، لكمة وفي 
ااحيف الهليبين، الحارمين وتعاطفح حدبح وبفضل الرشوة سحر 

والرغعنا التخفيم، في جهد من يقصران يكونا لم اللذين ورباحمدون* 
ونفللعناء، أدنى بدون بعضنا عند نمر أصبحنا وهكذا ١ معنوياتنا من 
لكنااللذين لمديمينا الفرصة تحت، لكلما حلويلة أميات الدهليز في 

بينالكلفة ورفعتا الجو، فتلعلفا المدير. غياب، عنله عادة يغتنمانها 
جاؤية.عملة بينهم وال٠اJاءية الثررة وأصحثا والسجناء، الجانين 

يمتللث،مجيز كل أمسى حين الأونة هذه في مجداه أقصى ار؛ذخنا،ا وبلغ 
يفرأالزنزانة( إلى الضوء من قبسا بها ندخل كا )مرآة كبزال، *هاي 
وزاد١ الشعلرنج فى مياؤيات بفضله ؤيتاح الهصحف، فى صونه نحتا 
وتتوعت،الأخيار، فقويت، الترانزصتورات، تكاثرت حين واكتمل نعيمنا 
محلىهوائي بفضل نلتقعلها يا التي الكثيرة العالمية الم«حعلات بتنؤع 

بعنايةلفها حين السردين علِط صفائح من غلول، القيهنأن صنعه الإوا-اع، 
الخارج•إل القف ثقب من أحرجها نم في.سض بعضها دركب 

الموتفيه ناح الذي اللذيذ المدغيغ الانفراج هذا مكينة وفي 
يكويحارق ملح موال ظل وانتفنام، بمثابرة أرواحنا حمد ذللتا رغم 

مات بعضتا على وطرحناه لساننا إر قفز لكما والحيرة ؛الشلث، شفاهنا 
^ا؟كل من دريساا ابن الشيهئان الممقوت، الماقت، الحارس موقف، 

نمفجعينيه أغمض أنه أم الحد، هذا إل ففعل حواسه تعطلتا هل 
نمليغّافالهّا ته فريقبالة يتناوم الذي التمساح شائة على إغماصة 

دللت،.بعد عليها يتقفس 
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علىبأنه تؤكد نتة فئتين، إلى كالعادة الشأن هذا ني منا انق
لمخرطأحدنا من عرصا ينتظر إنما وأنه وواردة شاردة بكل تامة دراية 

ممكنندر بأكبر بالتحلي تناشد وفئة والمراميل، الوسطاء فانمة في 
علماطبع محي الأمل علما يطل ولم وامحراز. والحذر الحيطة من 

بلكبيرالقبطان حمل أن حدث فقد بغيض. نحس يوم في الجراب 
الدين.علوم في وكتابين أدبية مجلة على "الشويسى* بواسعلة يوم ذات 

زنزانةمجن المجلة تمر أن المكين ارتأى اللاذعة، للأنتقادات وماديا 
جناء.الكل عليها ليطلع العددي، الترتيب حب أحرى، إلى 

الزنزانةساكن حايفي، الملام عبد الملازم إلى وصلتا لما وهكذا، 
بناللعين محن مرأى على سلمها بالخبال، مصابا كان الذي  25رنم 

جارهمن حالا أسوأ كان الذي الفاكوري ميمون ، 26رنم إلى دينس 
.. الكارثة. فونعت، المريض. 

فمهعلى يرسم وهو حايفي يل من المجلة تلك خطف 
ولماوالمقت،. والخبث، يالحقل. تقطر ابتسامة الوطان بمرض الملوُثا 

لعلناالمارد إلى نتوسل انل.فعنا اء، المذلك الأسود الخبر إلينا تناهى 
وبكلالكريم الله بوجه فناشل-ناه الوشاية. في المجرم عزمه عن تثنيه 

محنةإلى انية إنبعين لينظر وضميره عقاله يحكم أن لل.يه عزيز 
ؤيتلذد؛توم،لاتنايتمرئ الل-هليز في مجدة فيقي المحتفلرين. أصدقاتتا 

بالقوةشعوره لإشباع التوسلأيته تللث، من يتزيدنا كأنما رأسه يهز وهو 
يال-٠ْفي والمجالة العنبر غادر حتى لحنلة إلا هي وما والجبروت■ 

بوجهينوا؛احم,ل-وناا احيفح، الحارسان قدم الغل-، صبيحة في 
منءتالن١ ما كل نجمع أن حفية إلينا يتوسلان وشرعا مكهربين ممتقعين 

مجازفةجازفا وفعلا، المساء. فى لهما لتليمِها قانونية غير أشياء 
رعةالوجه على عندنا إلى قلءما حين التوقيت لقانون بخرقهما كبيرة 

حكمياينتفلر من وهالع ذعر في وهما اء مالثالثة الماعق حدود في 
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كثيرآتتطلب لكنت بل الهين، بالأمر المخبأ هذا تعبثة تكن ولم 
قليلةقلة على حكرآ بقي لهذا أيضا، والإمكان؛ايت، والحدق المهارة من 
الأصدقاء.من 

فين، لكنوقد غلولا، القبaلان اختراع من لكنن، الثانية والطريقة 
ملياعجنه الذي الخز لباب بواسطة عمد إذ والذلكء، البساطة منتهى 

الداخل،من الجدار ثقوب، أحد غلق على الزنزانة حاممل لون واعهلاْ 
منالمفتوح الثم، في باته مكتخبأ خعلرأ امحتنعر كلما فكان 

اسرج•
المثبوهةالأشياء كل جمع في تتمثل فكانت، الثالثة الطريقة أما 

منيخلج ثم بحل طرفه ليربط جثدأ بحزم لكن طول صغر يس قمح، 
حانبؤعلى للحبل الأخر العلرفح ؤيوصع عمود بواسطة قف، الثقب 

هذهلكنت، وقد يجره. الكيس استرجاع معها يسهل دقيقة بكيفية الثمب، 
لكنمن إلا يهليقها يكن لم متواصلة تماؤين وتتهللبط حدآ شاقة العملية 

نسبيا.السرع التحرك على بعد يقوى زال لا 
تموز/ا 3 الجمعة يوم أي أمرنا، لانكشاف، الثالث، اليوم وفي 

العنبرعلنا الحرس اقتحم اء، مالثالثة الساعة على  1982يوليوز 
قوية.كهربائية كشافات، أيديهم قي يحملون وهم الكاملة بتثكيلتهم 

ولمشينا فينا يبق لم رهيبا تفتيشا وبدأوا الأبواب علينا فتحوا 
غينايرحموا فلم دالربرية العنف في فيه تنافسوا وحشي تفتيش يذر. 

زواياالحيطان، شقوق ّ ٠ فتنوه شيء كل محتضرا. ولا مريقا 
ثناياالثياب، تباطين الجدران، ثقوب المراحيض، قنوات الزنانين، 
متابعضا أن علموا قد لكنوا ولو . فتشوها. عوراتنا حتى الأكمام، 

أدخلوالكانوا مالية بأوراق شحتت، رقيقة علبا إسته في عميقا دس 
٠لاستخراجها تردد بدون سابتهم 

بخلبعلآخره إلى الدهليز امتلأ حتى قليلة هنيهات إلا تمض ولم 
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التيالثاحنات حمولة في إلا مثيلها يوجد لا متنافرة مختلفة أشياء 
الكشكولذلك لحمل بماقلة فجيء اولدية. الزابل إلى القمامة تشل 

الخارج•إلى الملوث 
٠لJالمرUJشي٠الملقب علي مولاي الحارس دهشة كانت وكم 

كبدتخلص ممن آخرفبات إلى حين يجدمجن كان حين عفليمة 
رأسهيهز فكان مرصه. به يداوى السجناء بعض كان الن.ى الحوت 

•رنته بملء منا ؤبمرخ بمرارة 
رساتكممع كي الويكفربوا نتما ٠ القح. أولاد بي عيتو ل— 

•حمار. شي بحال عليكم كيتخر مكين ^۶؛، لمولاي 
توهمفلما الرخيمة، الحمرة على المدمنين من الفرناتشي كان 

كثيرآعلينا فحقاو والخيبة، يالغبن أحس الوبكي، نشرب كنا أننا 
عنوة.منه تحرمه كي جوفنا ز منه تبقى ما بإفراغ بادرنا بأننا لاعتماده 
هبالتيأعكاو الله بد كان الهمجي، التفتيش ذلك أثناء في 

أنبعد ومرارة ألما خده على يل نوالدمؤع صارخ بموت تنكر ي
حتىلتفتيشي علئ الباب فتحوا إن وما شيء• كل الحراس سله 

منظريكان فقل تغربا. ممشدوها إلي ينفلر وهو الصراخ عن مكثا 
خشاشأنجي أن أردت أني ذلك حقا، والاستغراب الضحك يثير 

كميفي كله فحشوته عديدة، سنين امتداد على جمعته الدي فراشي 
حالأشيه له فيدون الأسفل، محن بحبلين شددتهما أن بعد سروالي 
إنوما بإسراف. منفوخين بالونين فى قلي النصفه حشر ؛بهلوان 

خافوكأنه حرامي تقْني حتى رخينهلو٠ وررالارالسللتاء مني اقترب 
عنكاشفا كبيرة كومة شكل على الأرض على السروال فهوى منهما، 
بقهقهةماحكا انفجر أن إلا الله عبد من كان فا وعورتي، ماني 

جماعيصحك في وراء0 فانل.فعوا الحراس في ءد.واها جرت هستيرية 
حميعاأصبحنا أن إلى بحماس بدوري فيه اتممجت ما سرعان صاخب 
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•للحمق. مارستان ني المخولين من جوقة عن عبارة 
ةغمز يغمزني وهو إلي التفت العنبر، المالك، ٠ يغادر أن وقبل 

تتلويلأ حبلا يناولني وهو ر وقال متواطتة 
بهذاالثقوب تمر محنكم تتواصلون أنكم أعلم أنا . . هذاعني حد 
الحل.

تتقول كانت الخبيثة ست ولكن 
*٠ ه نفيشتق أن منكم أراد لن عني، هدا د ح— 

يظهرولم جن. الساحة ني أمتعتنا كل الحراس أحرق 
فيكيقنه وذلك عنه، أحفا0 مما حدآ قليلا نزرأ إلا للمدير لك، رال

كلعن له كثف، هو إن محالة لا وحارقها ه نفمورمحل بأنه لحفلة آحر 
شء.

أعيننا،في الدنيا فاموديت، الصفر. نمطة إلى رجعنا وهكذا 
بأنمتيقنين البرد، غول حلول من نتوجس ونحن معنوياتنا وتد٠ورات، 

الأرواحمجن مزيد بإرهاق غنيا سيكون الشتاء فصل في الموت موسم 
.البريئة الشابة 

ثلث،لا أدرك ففد متوقعا. كان كما الدير صاعقة بنا تحل ولم 
٠إنالته من حوفا روسائه عن شيء كل يخفي أن مصلحته من أن في 

حصلناأين س حميعهم يعرفون الحراس أن صادق بيقين نعلم كنا وقد 
كلبذلوا فقن. تعوزهم. كانت، الأدلة ولكن بات، المكتنالك، كل على 

ولكننا، اءا.،ونا من أسماء لاستخراج يتنهلقوننا وهم وسعهم في ما 
إلايتهم أن أحد يتهلمر لم وهكذا . الشدط. بالنكران حميعا تمكنا 
المديرمن مقربا كان فالأول الشربداوي، محمد ولا أمزيان المربى 

الهيبةتقرض القوية بنيته فكانت، الثاني أما النبر. داحل يشتغل ولا 
رعادينء.جبناء صوى أصلهم في يكونوا لم الذين الأوغاد أولائك، على 

فيالحراس وتنافس اجيفج، وهجرنا إذآ، اباحمدون، غابه 
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عنبحثآ بعضا بعضهم مراب في واجتهدوا للثجهات، درءأ أذيتنا 
نينمكر وبدأنا إبليس. المدض نعمتهم، ولي إلى بها يتقربون صب 

الحربطبول دنت قد الرد جحافل نرى ونحن بإلحاح الانتحار 
النيياء.سمومها اليائسة أؤلرافتا إلى ترسل وبدأت 

ذلكنى عشناه ما الث، كأحالعصيبة عويصة فترة عالينا ومرت 
حنةمقبولة بوتيرة تباعا الأرواح فيها تساقطت المشروم، المعتقل 
و*عبقي، س وبقي مات، من فمات ص■ بن الجلاد معامحر صا 
الحراس،نفوس إلى ءلريقها جديد ص اروتتشة أحدت الأيام، مرور 

لربملالكث؛ معاودة على ذلك فحفزنا شوكتهم، كر ثم المالل فأدركهم 
الخارجي.بالعالم الغارفان سفيتتنا 
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الطويلامبارك الملازم قضية 

أحلكمن واحدأ سظل  1982يوليور تموز/  13تفتيش لكن إذا 
ندالمثيرة الطويل امسارك الملازم نضية فإن تزممارت، ذكريات 
نتشبثوجعلنا فينا الحياة فتيل إشعال إعادة في كبيرة بكيفية ماهمت 

أعماقفي رست ند الغارقت سفينتنا لكنت أن يعد الواهية الأمل بحبال 
شممتامفبع، جحيم من سنة عشرة إحدى بعد المحيقة• اليآٌى قيعان 

مسافةبعد على الأمحللمي، المحيقل وراء مجن تفرح جنة رائحة عبق 
■كيترسر لأف ا بستة تقدر 

فيالراسخون إلا يعرفه لا رهيبا مجحرمحا سرا تزمجمارت تعد لم 
المتن،الإسمنتي الجدار تهاوى فقد والتنكيل. والفع البطش علم 

منكسرب والدولية الوطنية الحقونية المقلمات إلى الأحبار وطارت 
ذلك،رغم ولكن الانجراف. عتها كثف جماعية مقبرة يفضح الغربان 

أحرى.منوات سبعة وصموا الغاربة المؤولون عؤى 
—بمعرفته، تمايالت، بالأحرى، أو بالحبر، أميرلك علمت الهم، 

طولالطويلة يدها مدت أحرجت، فلما — تعرف أن إلا لها لكن وما 
المسنون.الحمآ من لتتتشله سواه دون من واحد إلى الدنيا 

مجدشرفي فقيرة بربرية إرادة وسهل في الطويل امبارك اللازم ازداد 
تعليهفتلقى زمجور٠ نبيلة عاصمة الخمسان، مجديتة صواحى فى يوجد 

الثانويةدراسته لتابعة الرباط إلى رحل نم المدينة هذه في الابتدائي 
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1963سة وفي التعليم. وزارة متحة من متمدأ داخلي نم في تلميدآ 
ماراةفخاض ربيعا، السرين ابن وهو تهاله على حصل 

الولاياتإلى إثرعا على رحل الْليران، سلاح إلى للدحول ناجحة 
لقفاءالوطن إلى بعدم عاد ثم هناك، تدؤيب لقفاء الأميركية المتحدة 

تخرجحيث مكناس، نى العسكرية الملكية الأكاديمية فى ٧>^؛،آخر 
القاعدةني عتن وهكذا، .  1966سنة ثان ملازم برتبة ضابطا منها 

بهاءهل0 أول منذ وتمتز القنيهلرة، مدينة في الموجودة الثالثة الجوية 
رئياالانقلاب قيل أسهر بقعة تصب أن إلى وكفاءته وجديته بصرامته 

القاعدة.فى حساسة مصلحة وهى المامة، المعدات لمصلحة بالنيابة 
لهومبشرأ رؤصاؤ0 فيه وضعها التي الثقة على واضحة دلالة ذللث، وكان 

هدْفي القدر. حكم لولا ينتفلرْ أن المكن من كان باهر بمستقبل 
كانتأميركية سيدة وهى ارنانسيا من امبارك تزيج تفريا ها نفالأونة 
نمهاوست الإسلام، فاعتنمتإ القاعل.ة، خزانة في كتبية تعمل 

حكم• ااأم؛نا سمياه طفلا الانقلاب من شهرين نل له وأنجبت، رثريار، 
فيلزيارته زوجته *هجتا • براءته نوت رغم سجنا سنة بعشرين الطويل 

١حقوقها أسهل من حقا ذلك، أن تعتقد كانت، التي الغربية وهمح، الجن، 
إرادتهامن انوي كان صمت، بجدار اصعلدمته ما سرعان لكتها 

تمرأن إلى قليلا تتريث، أن فضلت، جيدآ الخزن خبرت ولما • المتوتية 
كتب،تللث،، المتكررة محاولاتها وفي جديد. مجن الكرة لتعاود العاصمة 

خاتلمزوجها وضع يوم بخلدها يدور يكن لم قدرأ عالما تكتثف، أن لها 
المشحونالجو إلى فيه تعرقا عالم • ستعرفه أنها إصبعها في القران 

يصرخانالدؤية الرطبة المجون جل.ران داخل والتكيات ؛المآسي 
الجنآلة بها تطحن كانت، الني الحادة فالشفرات والضياع. الانحاق، 

العطايامن الكثير سوى؛نل< وطأتها من ليحي يكن لم النزلاء رناب 
فيتجيد لا بشعة وجوه بمعرفة ااتثرفت<ا وهكذا والمال. والهلءايا 
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منها ينففألقت والمساومة. والرشوة الانتهاز لغة صوى معاملاتها 
لهترب أن المال ببدل واستطاعت العكر، التيار ذللث، ني زوجها أجل 

بعدوهو رأمين" طفلهما بصور مرفوقه بالأشواق، تحترق كانت، رسائل 
الممت،ستار نزل مباشرة ذللث، بعد غريرآ. رضيعا الأولى شهورْ فى 

•رفح حط عر هوى باتر كسف ينهما 
بهرمت، حين ما نوعا محظوظا اللويل كان تزممارن،، فى 
انمبر.وتقابلوّءل في توجد زنزانة وهي •  15رنم الزنزانة في الأقدار 

الزنانين،باقي مساحة صعمإ مساحتها ت، كانوند مدحاله. بدللئج 
كانّاكها أن إر إضافة ظلمة وأقل تهوية أكثر كانت فقد وبالتالي 

الماحةأرص من وقعلعة الماء من رقعة مشاعدة العظيم حظه من 
الأمحتيازات«،هذه مقابل في ولكن الماب• عليه الحراس فتح كلما 

منالضر لباب مواجهتها إر نفلرأ الشتاء في بردأ أشد زنزانته كانت، 
الباقيةالزنانين حيْلان في ما ضعفط كانت، التي الثقوب ولعيي جهة، 

سجهةأحرى•
قليلرجلا الطويل كان اسدية، الحياة فى كما تزممارُت فى 
يخرجلا كان ففد لدا، ه. نففي إلا يثق لا ^رأ مرتابا الكلام، 

فيكان وقد الأهمية. بالغ بشيء الأمر تعلق إذا إلا صمته عن عادة 
آراءواحترام والموضوعية بالاكاء يتميز مهذبا هادئا معنا نماشاته كل 

علىالمم، ضبّاط طرفإ محن احترامه جعل ما وهذا الأحرين. 
ذلكصورة ذاكرتهم في له يحفظون ظلوا ؤإن قاتما، يبقى الخصوص 

تهاونإن أحدآ يرحم لا الجوية القاسة في كان الذي الصارم الفابعل 
فيالمديد البرد من كثيرأ عانى وقل بالانضباط. تلاعبؤ أو عمله في 

عي،بل توجع، أد يوما اثتكم، فما اعتقالنا، من الأولى المتين 
ؤيريعأزرهم يشد المنها^(، صفوف في دائما كان نلالث،، من القيض 

المشوار.ليواصلوا عنوياتهم مس 
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أمحاعدوه هيا —

ماإلى وصلت قد الصحية العلويل حالة كانت الساعة، تللث، في 
تشبهؤلولها ثى نامته كان تزممارت<، يعرف أن فقبل المفر. تحت 

والتسعين،المتر يقارب رشيقا رياصيآ كان إذ السلة، كرة لاعبي قامة 
صعيف،الشعر، حفيف الشفاه، رقيق الأنف، مستقيم الوجه، ؤلويل 

إذالناس، باقي عند يوجد قلما بشيء يتمير جسمه كان وقد النفلر. 
جسمه،باقي مع يتنامحب لا كل بالملول في مقرهلتان يداه كاتحؤ 
الهولفرق مدربي، بض من مغرية عروصا يتلقى جعله الذي الشيء 

التيالساعة تلك( في العلويل ولكن الأميركية. المتحدة الولايات في 
ضخماعظيما هيكلا أصبح قد كان الغريب، الزائر ذللثج فتها عنده قدم 

٠رجليه على الوقوف يحاول 

إلىبه وذما إبهليه من فأحاوا0 حارسان، الخطر على محاعده 
١^>؟

والترقب،،الحيرة مشاجب( على زنانيننا في، معلقا زال الظل 
وهي،الأمل، طول دصْ الخلر، طبول مرة صدورنا في تقرع وقلوبنا 

بعدماعة يأتي. أن أبى الدى، الأتي عنه قر محيماذا قاتلة بلوعة تنتفلر 
الضرباب الحراس أء-لو، إن وما زنزانته• إلك، الطويل رجع ذللث،، 

بثر3،ائله نالجهات كل س السجناء أصوات تعالت، حتى وانصرفوا 
الهذيان!حدود لاص 

جرى؟ماذا -ّيامارك؟ّيامبارك؟ 
وجعلحدة، السجناء عصبية فازدادت ؟ رهيبا صمتا راق 

مكانه.إلى العلويل رجؤع ن، يشكك بعضهم 
فرطص الحناجر قلوبنا فيها بلغتا طوال محاعات مرور وبعد 

تباقتضاب لنا فقال أحيرأ، صمته عن خرج والأنتذلار، الترفتا 
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لزر0دافتة ومعانقة التطبيب أجل من ال-احت إلى للخروج واحدأ 
.الماء 

حركةرأبا سة، عثرة إحدى عن يزيد ما مرور بعد مرة لأول 
»عللمدير مستمرأ وحضورآ وحروجا ليحولا متواصلا وضجيجا تميرة 

بياتتلبى ألفناه،  ١٠غير على كانت التي لزبانيته الرسمية التشكيلة 
كبار،ؤولون مالخارج نى كان أنه شلث، لا باتقان. مكوية نظيفة 
هوالمهم > والخوف السانملة بر؛ح المعهلرة بنياشينهم الرباحل من تدموا 
.. منسيا نيا المغرب، أبناء عداد تى كنا أن بعد أحيرأ تذكرونا أنهم 

وكلماالساحة. إلى اء مصباح رسميا يخرج الأن الطويل أصح 
شاعري، وصففي واندفر أسئلتنا تفادى وسألناه، زنزانته إلى رجع 

تزممارت.لثكتان المواجه والجبل والقمر محابح والالمّاء لجمال 
نجيلمن ؤخ يفهل • • منا يخر وكأنه سدو ذاك غموضه ني كال 

فيالنارق على ساحرأ كان ولو الشعر يفرأ أن الهلوفان من حديثا 
بمنسبح وصرنا الأمور، تغيرت حال، كل على العاتية؟ اللجة وسهل 
همن•ُلدفة في الأحوال سدل 

ابتساماتدائما المزمومة والمدير الحراس شفاه على نبتت 
الطويليغازلون وهم وسمعناهم القبيحة، كأسنانهم صمراء متكلفة 

وتنفيذإرصائه إلى مسارعين باغ باهتمام ؤيخصونه بائخة نديمة ينكت 
سامصايعل أول من الطويل خدمة في الأن أصيح شيء كل رغباته• 
منيكل لا أصبح ه نفالمدير وحتى حارس• آحر إلى مداو وطيب، 
مجوولغير أنه لقاء كل أحر في الرحلينة ؛فرنسيته لياه مجدكرأ مداعبته 

ترومانه لأوامر منفي سوى يكن لم وأنه جرى عما 
بسيط.(.متقن. إلا أنا )ما إكزكوحنا محامبل كان سوى ونو ج— 

ni suis quane sirnbel ixicuta  -إز

( . (je ne suis qu'un simple executant
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فشكلعقب. على رأسا تغذيته نظام تبدل هذا، عع بالموازاة 
)السفتاك(المثري اللحم رانحت كانت \>و\ي': ممحان إلنا بالتسان ذلك 

نغمضفكا شمنا، بحاست الأفاعيل تنعل )القرين( القلية والهناطى 
يخيلكان الذي الشهي الملعام ذلك عبق رئتينا ملء تنثق ونأعيننا 

تكنولم ما حجر مس على الماء من نزلت مائدة من يفوح أنه إلينا 
واللعابتتحلب وأفواهنا إلا نشعر نكن لم • إليها أيدينا لمد حيلة لنا 

علىالمفلح حرماننا جراء من تتدلى مع؛لاءلية أسلاكا منها يسجل 
عذاب؟وأي مرارة وأي يها نشعر كنا حيية أي المنحورة. صدورنا 
جديدةدأغْلية ، 'مسممونس' نؤع من وثيرأ فراشا إن يقول كان من 

لقاوتزممارت؟ معتقل إلى يوما سندحل الجيد الْلرار من وثيابا دافئة 
تبعينه واحدأ إلا منا تشمل لم معجزة ولكنها معجزة، فعلا كانت، 

كاناميركية. سيدة من زواجه والما؟ العلويل. امبارك الملازم 
بيناشتهر الذي المدلل الوسيم الخان وهو الزموري، محمد صديقنا 

فيأو الأميركية المتحدة الولايات في سواء الaليارين، القياتل 
الحسناواتإسقاط فى بتخممه المنيطرة، فى الجوية القاعدة 

•نائلا ذللث، على ؤيعلق حرة يتنهد غرامه، حبائل في الأميركيات 
رسيكايا وأنتما مولين؟ يا أينلث، جويين،؟ يا أينلث، -آْا 

فيّأنتهي بأني أعلم كنت لو آه الأيام؟ بكم فعلت مدا ومرغريت، 
جميعا!بكن تزوحمثؤ فد لكتن، تزممارت 
ترددأجن العلى فضول الكولونيل تردد أصح الفترة هذه في 

يتبادلهاالطويل كان التي المراسلة على مشرفا امى فقد تمرأ. م
عنهابالإحابة ويأمجر0 عديدة، رسائل له يسلم كان ت زوجته *ع بانتفلام 
بكليتمتع بأنه رسالة كل ش يثير أن عليه قارصا واحدة، واحدة 

جيدة.بصحة وأنه الحقوق 
علىتدحرج الدرك، أٍلر جمع من الهات الجلاد هذا . فضول.
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نعم. بريد• محاعي إلى وصحاعا عشية بين وانقلب الدرجات ني رأمحه 
مروحةطيارة على بمونر كان لأنه حدآ متميز نهمع من ولكن يريد ساعي 

٠أميركا خاطر ارمحاء أجل من ذلك كل ٠ هوائية دراجة يدل 
ذاتالفرصة هده غامحتنل الهلويل، بالملازم الإدارة اهتمام ازداد 

وصماداتالقطن محن وكومت كروم( )الميركر دواء من منينة وجاءنا يوم 
ن:ممال 

تفهمافأبدى المدير أمام نميته أثرت لقل لغالو، لصديقنا دا ه— 
لحاله.

إلىللطويل حردج أول على شهر مر أن بعد صاح، وذات 
ندري•لا حيث إلى ذأحن-ته تزممارت إلى مروحين ندمت الساحة، 

وندواحال.آ واحدأ لودامحا علينا مز فئ صديقنا كان اليدث، هدا عشية 
كانولكنه قريبا، له محيحدث مهم بشيء علم على كان أنه عليه بدا 

هذابعد واحد يرم شيء. عن لنا يكشف نلم ثعالب من أحذر 
محمل•مهنار ردهات قي الطويل «ع Jخي١لنانعيش نحن وبينما الحدث، 
تعود؛المروحية إذاأميركا، إلى المغرب لمغادرة يتأهيح وهو الخامس 

يغلقا ق رقم الزنزانة باب كان حتى ءعا-ودة دقاتق إلا هي وما فجأة. 
أحرى.مرة صاحبتا على 

غرقنل• الْلويل نر ونمن موجع ترقب أنفاسنا مطل جرى؟ ماذا 
وبداالشدير التأثر عليه ظهر لقل- الرهيب. صمته في متوقعا كان كما 

لقاءمن يالأمي واثقا كان الذي وهو لا وكيف، منهارا، محهلما لنا 
ضويرركأغراء بحور عينيه أمام برقتا ما إذا حتى وزوجته، ابنه 

هل-0مع العيش ليستانف تزممارت إلى يرجع به إذا المتلألئة، 
أحيرآصمته من حرج طويل وقت، بعل• المعتوهة. الأدمية الخفافيش 

فضفاضةمعلومات بإءءلاننا الأول ني اكتفى غليلا. كا يشف فلم 

195



أحيرأعزم ودوران، لف ويعد وتمرقا' توترأ أعصابنا زادت غامضة 
ممال!البوح على 

هلأدر فلم المروحية، في رحلتي طوال عيني عموا قد ل- 
الأشخاصبسن ومن الرباط. ني أم القنسعلرة ني اللمانرة حطت 

الجنرالثخمينت إلى إلا أتعرف لم بهم، التقت الذين الكثيرين 
الأمر.قي ما كل ^ا طيعا، قفول والكولونيل محليمان ين حني 

كشفأيام، عشرة مرور نعد ذللث<ّ من أكثر فيه كان الأمر لكن 
تآخر ب، جانعن الأنقى بشق الزموري لصديقه الهلويل 
منفيه أرى كنت مكر يهليب معهلر قيح مكان إلى انوني م— 
أندأمردني، ثتا؛كا *ن نجردوني • عفليما يدخا المائة حافة نحتإ 
٠الأزياء ءارصارت، تفعله ما غرار على ة نفيزؤيبة فوق وأجيء أذهبا 

فلمالجانب، مهاب، تخص تواجد ت، بيوجلا صامتا الحضور كان 
يعبركان مما أكثر الخوف عن يعبر كان مرتبكا همأ إلا أسمع أكن 
بفكرةللاحتفاظ كثيرة صورآ لي أحدوا أنهم وأعتقد الاحترام. عن 

٠تزممارت عليه كانت عما معيرة 

وبينبينه دار الذي المهم باللقاء ث علما يحطنا لم العلويل لكن 
نعلملم الرباط. في التحدة الولايات، سفارة في الأميركي المفير 

الجن؟مجن خروجنا بعد إلا ؛ذلك، 
فيكان كما العلويل اللازم إلى ية بالنالامتياز ^١١٣ استمر 

بأنمعؤينقح اء، مصباح للتشمى الماحن إلى يخرج فكان الأول. 
أنهمإلى إصافة فحصوه، الذين الاختصاصيين ، إشرافتحت، الأدؤية 

فتحوهكذا اللذيخّ الجيل. بالشهي ؤيطعمونه بالكتّثج يمدونه كانوا 
اليالعزلة فالث، حبّثخ أمامنا، عريضا بايآ الماحة إلى المستمر خروجه 

الدفةبكامل بوامهلته فعلمنا الثاني. النبر وبين بيننا مضروبة كانت، 
منت، نحمد ألمتج؛أصالناJتا الي والدواهي الكوارمث، بتللثه والتفمهسمل 
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.محدنا حمدته مما مماعفت أصعافآ أرواحهم 
خيطاالساحة إلى خروجه فكان الثاني، العنبر إلى بالنسبة أما 

المستسلمةأرواحهم الأمل من بميص ليضيء الماء من نزل نورانا 
أصدناؤتامنا طالبه ما أول أن إلى نشير أن جدآ اللريق ومن اليائسة. 

الراحلللمهلرب سمراء أغنية بكلمات موافاتهم هو الأول النثر في 
القليلةالأبيات هدْ إلا منها تعرف، نكن لم ولكننا حاففل، الحليم عبد 
الأنفس؛بشق لهم جمعناها اش 

\درددت\دض منة ي\ \لْمدت حلم ي\ سمر\ء 
حيله\لأ"مر ى ر ولبى حماك الوصولار كف 

كانالموت أن رغم للغناء مهينهم المساكين أصدفاؤنا امحترجع 
علىتهافتوا كما عليهم. للانقماخى استعدادا أفلمافره فيهم غرز قد 

والدنيا.الحياة أخبار من غليلهم يشفى أن إليه يتوسلون الطويل 
لهمر تفوهى كلماته الزنانين أبواب على الملممة باذانهم فشربوا 

نلأنةالأبيض البيت، رئاسة على تعاف كيف المنبر بات وراء من 
وعنردض■ رونالد تم كارتر، لجيمي نورد، سكسون؛ بعد رؤساء 

إلىميتيران فرانسوا ثم ليستان جسكار بمجيء علما أحاطهم ا، فرن
يوميدد•جورج الريس رحل بعد الإيلثريه نمر 

ديمقراطيةبفضل والمالم أوروبا في حدنت، التغييرات هذْ كل 
فيهاوحصمت والكفاءة، الأهلية أصحات من المتنافون فيها تنافى 

أما١ لأليق وا لها الأجود أنه ارتأت بما المتحررة الحرة الشعوب 
رتابةطريقتها على فعاشتا المميق، سباها في الماطة المربية شعوبنا 

ولولامغيبة، عاتبة والتجديد الجديد عن وظلت، واضطهاده، تزممارت 
أوثلاثين كل مرة كرباتها المربية القلوب عن ينفى الن.ى الموت رحمة 

يرددونوالمقلمة المبقرية بجنون المرضى نادتها لفلل سنة، أربعين 
عليها؛ومن الأرض الله أن.*وث إلى الأيدي شعارمحم 
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.فاعدونا أربابكم نحن —
لنايتحدث العلويل كان الأول، العنبر سجناء نحن إلينا ية وبالن

وعنجن بالالمحيعلة الجبال وعن وزرقتها ماء الجمال عن كثيرآ 
وعمله.عيثه طريقة مراقبة في طويلا وقتا معه يقضي كان اول.ى النمل 

أصدقاونافيها دفن التي، الأماكن عن دقيقة ؛محلومامت، يمدنا كان كما 
تمرة ذات، لنا فقال الراحلون، 

تحيليمتقنة بكيفية قبر كل فوق وى وممدكوك التراب ن إ— 
أسفلفى المصبوغة الحمراء العلامات، تللئ، لولا الانتباه إثارة معه-ا 

قبلالساحة هذه في نفالر، قن بالإعدام أحكاما أن وأعتقد الجالار. 
الحاممل.على الرصاص آثار لنواحي وذللث، بقليل U إر هجنتا 

الحراسمن طو_، أنفع، هو ما في وقته الطويل يقضي وم 
ونماهاالعنبر باب س مقربة على الأرض س مساحة فقاو؛إ ورقشا فأسا 

وطماطما.وفلفلا نعناعا فيها غرس حديقة منها جعل نم لحجر، اس 
حدمةأرجحته الذ.ى حمدا اربابا بينهم من وتألق الحراس، به فتأسى 

.٠١اررحمامالأعيان أحد عند يشتغل كان يوم الزاهية أيامه إلى الأرض 
إلايمض للم • برثوق وأشجار تفاح وشجرة وقرعا بْليخا فغرس 

عليهافاستحوذ الحد.يقة، تللث، من الطويل أقصي حتى قصير وقتا 
الأولىبالغلة أتت، إن وما لهم• خاصا ملكا منها وجعلوا الحراس 

الشا؛لثإإلى فيه يصلوا أن كادوا عنيفا خصاما عليها تخاصموا حتى 
منحبتين أو حبة سرق غفلة آنس كلما الهلويل وكان بالأيدي. 
بالتوبة.لتا وأعملّاهما الطماطم 

علىالمدير كشر الامتياز، نظّام على أسهر ثلاثة مرور وبعد 
كانما عكس مكانها تمح لم الطويل قفية أن لاحفل حين أنيابه 

منهأخن. الدي الالأميركياا على الباب بإغلاق الحراس فأمر يتوع، 
فيبغتة يطرأ قد جار*يد لعنصر تحبا أنه غير كثيرآ. وقتا به الاهتمام 
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لهفسمح له، أعيت، الش بكل صفحآ ضرب، لم القضية، 
يلهغلشر الماحة إلى والخروج الدهليز في آخر إلى حين من الماء 
.شاء ض حمام رأحن« 

لأنهمالمرونة من بكثير الجديدة المدير تعليمات، ألحراس طق 
الأميركيبالدواء بموجبه يمدهم كان الطويل' ُع صامتا عقدأ أبرموا 

القياممقابل والأرق، الصداع يداوى كان الذي ذلك، خصوصا الجيد، 
مكنهما يالذايت، وهذا الريش. ما.ينة من له والتوق أسرنا ْع باتصال 

التيبزوجته مباشرة والاتصال فضول الكولونيل مراقبة من التحرر من 
تطورعلى أطلعها بعدما الجهود مماعفة على رسائله في حثها 

سكبيرة استفادة نحن استفدنا وفد وتدقيق. تفصيل بكل الأحدايث، 
توى:م من أكثر على وذلك الطويل' به خم، الذي الامتياز نظام 
فدكبيرأ شرخا وأن تحررُت،، قد منا نهلعة بأن تشعر كنا جهة، فمن 

جهةومن ٠ علينا مصروا كان الذي الحديدي الجدار دلك قي حدث 
إصافةبيننا ما فى المباشر الاتصال فى خدماته من نستفيد كنا أخرى، 

الفينةبين التذوق وكذا والقويات،، الأدؤية بعض من استفادتنا إلى 
يأكله.كان الذي العلعام من والأخرى 
فيهاوضعه التي الشاذة تام؛الحالة وعي على الطويل كان لقد 

سجينابه محصوا الن.ي الوقح الصادم فالتفضيل ٠ العاربة المؤولون 
ندكانوا الذين المجناء إلى يالمة قاتلة طعنة كان سنة بعشرين حكم 

يبلوركان فإنه دللتؤ مجن وأفذني ١" عقوبتهم مدة حلويلة سنين منذ أكملوا 
المؤولونبها ينفلر التي الحقيرة النغلرة تللث، مخزية صارحة بكيفية 

شعبهم؛لأبناء الغارية 
الحكومةمن واضحا اعترافا المشين التصرفح هذ.ا يكن أولم 

كقيمةالأميركي نظيرْ إلى ية بالنالغربي المواؤلن قيمة بأن المغربية 
المولأر؟أمام اكرهم 
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تلكمن للتخفيف جهد من يقمر العلويل يكن لم هذا أحل من 
منقسهلا يضع فكان ٠ بها يحوز أصدقاءه أن يحس كان الش المرارة 
منشيئا نتدوق أن لنا كتب وهكذا ٠ بالنوية علينا ليفرقه حانا طعامه 

ملعقتينأو زبد من سثرا قطعة ! ماء المن المنزلة الماندة تلك 
قطعةأو الملونة العناطس من حبات ثلاث أو المربى من صغيرتين 

غريبةطرفة حدثت فقد الصابون، ذكر وعلى صابون. من صغيرة 
كناالذي الحرمان فظاعة عن فكرة تعطي لعلها يلي ما في ألخصها 

منهنعاني 
منقليلا شيثا صياح ذات الطويل علينا فرق أن مرة ذات حدث 

العاليعبد اللازم نائي العنبر، من الحراس حروج وبعد الصابون. 
قائلا:العلويل على الكبير هوه بمعروفا كان الذي الصفريوي 

مرجض ولكنه • الجبن قعلعة على جزيلا ثكرآ . امبارك. ي ّ- 
•أرى ما على الطعم 

محجرته:ملء يقهقه وهو مذعورأ الطويل فأجابه 
٠جبتا وليس صابون إنه تاكلها. أن ياك إ— 

الحيويةالمضادات س بثيء ما.نا له، تسح الفرصة كاوّثا وكلما 
أنهانتعتقد كنا التي لي* روان نؤع محن الأميركية القويات من وقليل 
هذهعلى *د0 مضى وبعد . إزهاقها بعد الروح إرجاع على قادرة 

علىحكرآ ليجعلها الطويل فقطعها ءصس_، ظرفف حاء المساعدات، 
لقدالفظاعة. منتهى في رأينا كما يعيش كان الذي لغالو محمل. صديقنا 

مشجرةية نفوضعية في الامتيازات هذه كل رغم صاويئنا كان 
ؤيعرضهكثيرأ بورقه الجناء بعض من الصامت الحس،. كان وصعبة. 

يرضيلكي الجهود س المزيد إلى يبادر فكان _،، J^l؛للإحاس 
الذيالوحيد المتاب، وكان ضميره. صوت بالتالي ؤيكت، أصدقاءه 

بعضفي يجنح مساعدته في كان أنه هو الجناء، بعض إليه وجهه 
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إثارةعنه نتج الذي الشيء السلاح، ني أصدنائه تفضيل إلى المرات 
النائمة.الصاميات من كثير 

مدهش.بشكل المحية صاديقنا حالة تحسنت الأيام ،^ ٢٠ومع 
إنسانابالتالي وأصح أوداجه، وانتفخت، وجهه واحمر جسمه نامتلأ 
الغربوالشيء • وجهه على أثر أي جن اللمحنة يفلهر لا ء-اديا 

كالمافكان إرادية. لا بكيفية رائحتنا يعافح أصيح أنه هو جدأ والمثير 
ذلال؛اأحد الماحة، ني لينشف، غسيله له يخرج أن أحدنا منه طلب، 

الرجل،ولإنصاف متقززأ. محتدمرأ رأصه ولوي ؤإبهامه بابته ّبعترفي 
رائحةمن زكامة أشل. كانت الومحخة أجسامنا رائحة بأن التن-كير ينبغي 

كانفقد ذللث<، إلى إصافة مجتمعة. كلها والضباع والدئاب، الثعالب، 
إلىيدفعه أن يتعمد كان وكأنه الهللبات بكثرة عليه يثقل الجناء بعمى 

أوعاليه، غضه جام لهب، بها يتذؤع حجة عليه يقيم لكب، دفعا الرفض 
.شخصه في المغاربة المؤولين من لينتقم بالأحرى 

لمجهوداتتتويجا كان الهم الحديث، هذا إن القول، وحلاصة 
واتناعت،زوجها، أجل من وأقعدتها الدنيا أنامت، وفية أهيركتة ميدة 

الذينبلائها قادة تحرج أن إرادتها وقوة ونقالها ذكائها بفضل 
فيبالتالي وساهمت، زوجها فأنقذن بلادنا، قادة بدورهم أحرجوا 

الدارجوالثل والمجرور. الجار بين الوثيق الترابعل بحكم إنقاذنا 
تمعناه ما الشأن هذا في يقول، 

•٠ • ٠ وجوم محا يشنع وجه أجل ُس 
أنالممكن ْن لكن هل هوت تطرحه أن بنا يجدر الذي والسوال 

بيننامن محابعل تواجد لولا الشافعين، كل شفاعق رغم مراحنا يهللؤ، 
بأمجيركية؟فتزوج الله ألهمه 
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تزمهارتمكللة هتدا 

■■ الحفيض. إلى نزلت ند  1982صيف نهاية في معنوياتنا كانت 
جمعنا0ما حمتع منا الحراس أحد ينتق، مباغت تفتيش فبعد 

والقيحبالدم ملهلخة وأممال وشعور حشاش من المحتة مسنين ملوال 
ماتواالذين الراحلين رفاننا من نفيا كنزأ ورثناها والنفايات، والعرق 

المياهمجارى في الموبوءة الفئران تموت كما والظلام العزلة ش تباعا 
الحارة.

الدمويالجن هدا إلى بنا حاووا كما المفر نقعلة إلى أرحعونا 
لعنتهلجيم شيطان مخيلة من انبنق مروعا اختراعا بحق، كان الذي 

والجان.,الإنس أبالة كل يوك أن نبل 
وعافيةوساب نوة من نحن أين ولكن، البداية. شلة إلى رجعنا 

البداة؟وحماس 
لحىإلا المور سكان عن يميزها لا عظمية هياكل إلى انقلبنا لقد 

علىتراخت، ما.سمة مغبرة وثعور المدور، على تا لنل. ممعناء 
الوهنة ل. شمن الأرض يلزم نمقنا كان وند والظهور. الأكتاف، 

فييتكئ أو أربع، على يمني إما الماني، والنصف اكلل، وتفاقم 
كلماالباب إلى موحرته على يزحفا أو الجدار، على التاوبدب وقوفه 
بالعلعام.يسموته كانوا ما لألتتاٍل عليه انشق 

أغلىوكانتط الحضيض، إلى نزلت، فد معنوياتنا كانت، نعم، 
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الطويلالاحتضار أهوال تقينا فجائية مؤتة نموت أن هي أمنياتنا 
علىيتكالب مهترئة جيفة إلى ينقلب السجين فيه كان الذي البهليء 
الطائرةالحشرات من لها حمر لا وأنواع والذباب الباعوض نهشها 

والزاحفة.
مزلزلبخوف تفكيرنا فيه ينحصر الذي المهول الغول كان وند 

ملاحكل حياله نفقد كنا الذي القارس البرد جحيم هو مدمر وترقب 
مقاومة.أو 

الجبالُذه في يأتي أن دأب كما مبكرأ الزمهرير حاء وفعلا، 
هلْفي المنسيين المستضعفين محنة من ليقتلع جاء . القرعاء الشامخة 

نياطوالنهار الليل في يقطع وتوجعا وأنينا زفيرأ الفللامية الريؤع 
القلوب.

فيممعنا الدهماء، الخاتية الليالي تلك إحدى من ليلة وذات 
الماحةمن يأتي كلب نباح والرب، بالوحشة المارخ الصمت جوف 

المحورةالراحلين رفاقنا رفاة الرملي ثراها تحت، يهجع التي لنبرة ا— 
الجتر•بركام 

الطبقةالمزلة ه هن. بعاو مرة لأول مع ن أن عغليما حدثا كان 
صوتكل كان لمد ننساه. أن كدنا أو نسيناه حيوانيا صوتا الشاملة 

يغذيمسهب حديث عبر بها نلود حلامحى ومضة سمح، جديد 
المشحونالطاحن الفراغ ذلك في مديدة وليالي أياما بينتا الدردشة 
الديكطقطقة هدا قبل سمعنا فقد الانتحار. ؤإغراء الموت بهاجس 
طعاممن منها يالمدير كان التي والخراف المعز وثغاء الرومي 
عليهوعلقنا دلك كل سمعتا الناحية. أسواق فى جنوده ليّيعها السجناء 

الأنواععن فتكلمنا طويلة. أسائح بيننا الحديث أثرى مستفيضا تعاليقا 
تغذيتهاوطرق وألوانها، أشكالها، وعن الحيوانات لهذه المختلفة 

إلىالمزمنة المجاعة بداف؛ مرة ككل المaلاف بنا لينتهي وسمينها، 
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الموضعاستهلكنا ما إذا حتى وشيها، ونحميرها طبخها ننول 
علىللانقضاض ْتأمين المترقب، صمتا في غرقا قاتلا استهلالك 

.حالنا بشاعة غمرته في نني آحر موضع أي 
أمثلةأذهاننا في ليثير المتواصل بنباحه الكلب هذا وجاء 

العالية،الأسوار تكفه لم المدير لعل •' بعمنا فقال ثتى. وذكريات؛ 
فعززالساهرة، والجنود الشائكة، والأملاك الحيقة، والخنادق 

ماسرعان الرأي هذا لكن الولبية. بالكلاب، تزممارت معقل حراسة 
المتردية صحية حالة في أننا بحق لاحفل عندما الأحر بعضنا لحقه 

•الخروج إلى ودعونا مفتوحا تركوه ولو العنبر باب بتخهلي لنا مح ت
الأنفالوفحوا الحراس حاء لكما نفعل ٧^٠ وكا مع، الفأصخنا 

انتفلامفي يدردشون للعئبر الرنيي الباب، عند ووقفوا الأبواب، دون 
•علينا لتفريقها الهزيلة الأكل وجبة قدوم 

القمة.اكتملت، الأيام مرور ومع 
الكلاب.حشس فى عريقة فصيلة هن شابة حميلة رشيقة ت، لكن

مئيلأنهامن المحظوظات القليلات إلا به تنعم لا بما تنعم ولكنت، 
سيدهالكن فقي. المثيل.ة. والقصور الفخمة الفيلات في السالكات 

وروضهاتربيتها، وأحن فرباها بالصيد. شديدأ مولعا ميسورآ يا قرن
الميادين.زملائه بين مفخرة له أصبحتا حتى ترؤيفها وأحال 

عيشةيفها في عاشا جميلين بجرؤين رزقتا حين نعمتها واكملتج 
حسمهاومهل فى تربعته سوداء، داكة بقعة أن إلأ مدللة. راضية 

حياتهافي محالة لا حاصل رهيب، بشيء تندر لكننؤ الحليي، الأبيض 
نزليا فجأة عليها نزل الباتر القدر سيف، أن نلاك، الأمتة. ة عي؛. ال

أنالقرني صاحبها ظروف، ماءت فقد . قاطعا فتاكا حاطفا علينا 
أحدحيرأ بها يوصي أن فارتأى طويلة، لفترة المغرب عن يرحل 

رأيهفاستقر ورحمة. رأفة بالحيوانات منهم يأنس الدن من معارفه 
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الشخص . متنة حبة بروابط الخمر معانره وإيا0 ربطته شخص على 
وجههأما الباش، الهاش المشرق وجهه إلا الحقيقة ني عنه يعرف 

الجلادينمن قليل ونفر الله إلا بشاعته يعلم كن فالم الأحر الدموي 
اابراقة.العسكرية الذل نى المقترين 

عاليةصخرية جدران بها تحيهل موحشة، واسعة رملية ماحة فى 
نفسهاهندا وجدت قرعاء، واجمة جبال البعيد من عليها وتهلل قاتمة، 

الخلريالغض جسمها في يفعل الخارق البرد كان وقد وحيدة. مهمومة 
تحتميمحقق، الساحة في يكن لم لأنه ذلك العفنام. في المنشار فعل 

تنعللقفكانت الأرض. من والماعدة السماء من الازلة اللعة مجن به 
تارةالشهيق إلى أترب كان متشنج، باح يقهلحه كثيب، مستمر عواء في 

أدتلين حتمح، تلوب المءرا'ما صلؤع ين تكن للم • أحرى• دالمحيب 
تحركهملا الذين العمي الكم المم من كانوا إذ ترق• حتمح، أكباد 
والتعازس،.والبطش التنكيل أوامر محوي 

إلىللتسلل سانحة فرصة كل تغتنم مجيئهم أثناء في هندا فكانت، 
تسامحية كائنات بان إليها توحي كانت، غريزتها وكأن العنبر، داخل 
منهاتازرآ تراها أن فأرادت والفللأم، الصمت، في العان.ارسا سوء مثلها 

عواءمنها تقتلع كانت، عتيقة بركلة دائما تعلرد كانت، أنها غير • وتمامنا 
ولمتيأسي لم ذللث، ورغم الجلادين. رحيل بعد إلا يهدأ لا ساكيا 

جعلهاغريب إصرار من محاولاتها على موا؛لة قللتا بل تستسلم، 
باتإلى تأتمح، كانت، مباشرة الحراس انصراف وعند وتألفه. الركل تعتاد 

الباب،فح عملية أحيانا، الساعات تهلول، يائسة عملية في وتبدأ العنبر، 
بعوائهاذللث، مصاحبة الأولى بقوائمها تدفعه كانت، الكبير. ال1>دبم 
كانتاالزناؤين ياحل من به يهتف، اسمها كان ولما . المجنون. اليائس 

مجتحمىبنباح مناديها على وترد للبابه، الأسفل ق المن تعلل 
لهايمع ولا تيتعل. كانت، يعييها، المبذول، الجهد كان وحين . جاjبلأن 
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منالعاصف الثلؤج برئ جنون يجن عندما الليل، جوف في إلا حس 
المعتقلهذا يناة وصولة عتو ؤبمول، فيعتو الشيباء، الماشي جل قمم 

مزالقإلى المريضة المنهوكة بالعقول ليقنفi والعار، بالخزي المسربل 
النخرة،العفنام وترتعش المسوسة، الأسنان نتصعلك المؤكد، الحمق 
حرساء،دعوامت، السجناء أعماق من فتتعالى بالنار، العشق ؤيشتد 

تقولدعوالت، نتجاب،، فلا الواجمة الإّمنتية الحيعيان لتوها تمتصها 
إليك،ءاللهم ت ثلأيث، ظالماتر تسترها ودمؤع ، الكرياء يقمعه شهيق في 

روحالث،هذه اللهم مغربنا، أبناء على وهواننا حيلتنا وقلة صعقنا نشكو 
أهونعند هينة تدعها ولا إليك، فخذها مالكها، وأنت، عندك عزيزة 
عليهاالبرد هذا واجعل العذاب، محوء عنها ، فخففؤإلأ ، لديلث، الناس 

.• . إبراهيم. حسلث، على وسلاما بردأ المار جعلت، كما وسلامآ نارأ 
رفيقاؤيخرج الجلادين، كيد تدحض أن الرحمن إرادة وشاءيت، 

أداحرفي النور ليرى الساحة إر العليل( امارك )الملازم بيننا من 
منالشانين بشفاعة ذللت، وكان ، 1984سنة نوفمبر اكاني/ تشرين 

الأُيركان.
بالذلشعور مجن نكابده كنا ما رغم للأمل عريفا بابا فقح؛ذللث، 

العزته، على المغربي بأن إحساسنا منبعه كان شعور والحقارة، 
.الأميركان. أحر مفرق في واحدة شعرة بلده حكومة عيون ش يساوي 

العيون؟يفقأ صارحا كان ذللث، على والرهان لا؟ ، وكيف
بالحيوانالسجين البشر فالتقى الساحة، إلى إذأ صديقنا حرج 

عفليمةمودة بينهما وترعرعتإ بصاحبه، متهما كل واستأنس السجين، 
وبقاءاء، المفي زنزانته إلى هذا رجؤع إلا صفوها يعكر يكن لم 

•ساحتها في تللث، 
أفميمن اوسامون فيه يفرح يوم الله، أيام من عظيم يوم وجاء 

ؤيتغافرونفيتزاورون السابغة، الله بنعم أنماها إلى الدنيا 
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المهجفينا تذوب حتى ونحزن فيه نغنم نحن وكنا ؤيتراحمون- 
أكثرفيه نحس كنا الذي المبارك لأصحى ١ عيد يوم * الأكباد* وتنصهر 

نستحضركنا يوم * المللم وامظءاد الْلعطن بصوله الأيام من عيره من 
فيهتحضرون يوكانوا والأحباب، والأصدقاء الأقارب وجو0 فيه 

موعدفى بالخيال الحبال فيلتقي نمهما، واللوعة يالحسرة وجوهنا 
وحنينناالحارق لشوقنا صالوان من نجد فلا وآلام، غصمى كله 

حاشعة.حلويلة صلاة محي الله إلى التوجه إلا الجارف 
الحراسكان حلكته، عناصر كل اليد في المأتم يكمل ولكي 

ْعثمالهم باجتماع جهة من ليتمتعوا الخذاء صاعت في التأحر يتعمدون 
ومجنالشهية، بولفاف وقضبان المنعنعة الشاي كؤوس حول ذؤيهم 

المقلمأو الفتة انتغلار في المميلان شدة من لخابنا ليجف أحرى جهة 
,عيد هدية لنا يرمونه كانوا الذي 

الثالثةالماعة حدود في حارمحمان جاء المشهود، اليوم دلك وفي 
علىالبلاستيكية الصحون نضع أن وأمرانا الأبواب ففتحا لأ، زوا 

تركاالمادة، غير وعلى قدومه. فور الطعام لأخذ استمدادا الأرض 
لأنمامالأعتاب على بالوقوف الاكتفاء منا وطلبا مفتوحة، الأبواب 

تلككانت وند الطعام. آنية وصول انتظار في الملوث الهواء مجن شيء 
بقاياإلى تنظر تا فجالالتاصبات. هل0 مثل في تكون قلما نادرة التفاته 

صورتهيرى منا وكل المشوهة، آدميتنا وحهنام الممرحة، نيتنا ا إن
مقابرمجن لموها اجتثت كمومجياءات قبالته الجاشمة الأشباح في الففليعة 

داخلإلى تندغ بهندا فإذا مرت، وجيزة لمقلة إلا مي وما فرعونية. 
فيالخارفتن الحارسن من غفلة حن على وسرعتها القذيفة بقوة الضر 
الملويلالضيق الدهليز في تجري كالخجتونة فانطالمت مجهلبقة. |اردرة 

تمرأن قبل حارة جماعية تحية إلينا تلقى بذلك وكأنها عارمة، بقرحة 
.29إلى ا من الخددي، الترتيب على واحدأ واحدأ علينا 
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يلسانها،والأيادي الأرجل وتلحس يذنبها، تبصبص كانت 
بجنونمحركة جنبها على تتلقي ثم يغلهرها، اليمان على وتتمح 
ذلككل مصاحبة نمها، على كالحمقاء ذلك بعد لتدور ، توانمها 

ماالعوامحلف وصدق المشاعر حرارة من ب كان حرين، حافت بعواء 
الحبيبصم صدره إلى وصمها معانقتها إلى اؤع يبعضنا جعل 

إلىعندهم يحلن المرضى حتى أحدأ. هندا تنس ولم للحبيب• 
بدلكوكأنها اليابسة، المعروفة أياديهم ولخن، المقللة، زنانينهم 

التضامنعن ملتهب عميؤا تسر فى الغائرة جراحهم على تمح 
إلىوصلتا حين ذروتها الأحاسيس نورة بالغتا وند والمواساة. 

رأسهاوأمالت، نواتمها، ورنمتخ موحرتها، على فجلتذ ، 19الزنزانة 
فماأمامها، الماثل الشيح فى الجميلتين اليتين العبعينها الرؤية لتحقق 

بحرارةصدره إلى فضمها قبالتها، حثا أن إلا المتآثر المجيز من كان 
فلمالتأجج، الغليل فيه يشفؤ لم ذللثظ وكان الثكلى. اّلتاءة وحرقة 

بمكنلا ما كل مها أيدع حارة شلة نمها علمح، يهوى وهو إلا يشعر 
عبرتاريخية قبلة المحمومة. والدمؤع المجنونة بالقبل إلا عنه التعبير 

سماالتي النبيلة الكلثة هذه *ع العفليم ن٠اءلفنا عن جميعا باسمنا بها 
مقيتاتجردا منها ان الإنتجرد عالية انية إنإلمح، اعرها مصدق بها 

لناباركتج لقل الكاسرة. الخيوانايتج دركايتط وأحمل أحس فى أسمهله 
علىأهون فيه نكون أن سنة عشرين امتداد على ألفنا الذي الميد هندا 

ية.كلمة لنا مال أن من وأحقر الناس 
بحمدمغربنا فى يزال لا أنه أشعرنا ومحبة، عشق رسول كانتخ 

ة.بانأميرة كلثة والأح-_ا الذاكر كان ؤإن ؤيحبنا، يذكرنا من الله 
كانؤإن الأدميين، جني إلى وبانتمائنا انيتنا بإنهناو.ا ذكرتنا احل، 

حاسة،قردة يرانا أن واشتهى لنا تنكر قد جلدتنا بني مجن الإنسان 
لحلحتى لحفلة إلا هي ومجا الجهولة. القبور في وميتة حية تدثن 
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.وفرحتا. فرحتها ;ه اغتالا وشتما ركلا عليها فانهالا الحارامان، 
متحسرةينظران تشيعها وعيوننا غايت ثم إلينا، تلتنت ومي فخرجت 

رهيباملتاعا عميقا الساحاز من يأتي عواءها سمعنا حين، ويعد حانية. 
الغليفلةالجدران تالاث< وراء من ترسله أن تريد كانت، وكأنها *توجعا، 

الصماء.العالم آذان إلى واحتجاج ألم صرحة القاتمة 
منوبقى مات، من الرفقاء من فمالت، تباعا، نون الومجريث، 

السأساءنث.اءلرنا الرهيبة ساحتها فى محتجزة هناؤ.ا وظلت، بقى، 
ثرياصيادأ لها فقيض يوما، لثكواها الله استجاب، أن إلى والضراء، 

منلاقتنائها سديد بإلحاح عي فعفوية، بكيفية حبرها إليه تناهى 
عظيماتفازلأ وتفاءلن ابتهاج، أيما لدللث، ابتهجنا الجلاد. الuدير 

ءإنت وقلنا عريض، بأمل وغن.اها قوى كمان من بفيض عزيمتنا شحن. 
مخالب،من ينتثالنا أن عين رمنة في قادر وأنقذها، هند.ا أغاُث، من 

الدمومحن"•الهمج هؤلاء 
صبيحةالحراس ندم حين وحقا صدقا التقاول ذللث، كان وفعلا، 

كلمةببساطة لما ليقولوا ل 991شتمبر أطول/ 5ا الأحد يوم 
عقدينقرابة الثواني ولهسإ الدناتق جمر على نذوب ونحن انتفلرناها 

الرحل*•علك، شلون فأنتم عدتكم، رأعدوا الزمن؛ من 
حيتهوحيثما لت، وحد أينما المناضلة البطالة لهندا فتحية 
مجرزةالل.نيا كلاب لكل حكت، هي إن لها وشكرأ وارنحيت،؟ 

دامت،ما بأذهاننا عاكة ستظل فذكراها التترية، المغولية تزمماريت، 
الدين.يوم إلى الكلاب، قلوب قي بالتل حافقة الوفاء شيمة 

ثتنبرأيلول/ 1 5 الثلأناء يوم حدة على القمل هذا ب، )كت
1995.)
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المطيءلغالو محمد موت 
الفاكوريميمون وانتحار 

شهورطوال الثلاجة — الزنزانة في الفارس البرد تحملنا لقد 
منأحيانا الإغماء حد إلى واحتقنا . عراء. وتسه حفاة ونحن الشتاء 

الصيف.في الكريهة الروائح وطغيان والتهوية الماء وقلة الحرارة فرط 
منفرن حمى مجن يقرب ما المرؤع الجؤع يمنامجير أحشاونا وتمزقت 
وجحافلالعقارب نهش إلى بعضا ام أجوتعرضت الزمن. 

الفللأم.في معنا عاشت الي الحشرات 

والأمراض،العلل من لها عد لا بضروب جميعا ابتلينا أجل، 
والحرمان،والعوز الجوس من لها حمر لا أشكالا جميعا وذقنا 

جميعابالتالي ونزلنا والمهانة. والد.ل الاحتقار أنواع لكل وتحرضا 
فيبدلك فكنا القدرة، الغايات إلا فيها ترمى لا الي اكهاوي إلى 
هدا،كل رغم ولكن • الإطلاق، على الله مخلوقات أحط جلادينا نفلر 

مجانصم، ذقنا بأننا زعمنا إن الافتراء في قءل نو|الصواب صنجانج، 
لغالو.محمل. المرحوم أحونا ا تزممارن رأيوب ذانم 

الحال،ضعيفة أسرة وصعل فى إحونه، بكر وهو محمان، ازداد 
مدينةضواحي في الواقعة اإنجيل« قبيلة في يدثر في ١  943سنة 

سللث،في بسيطا جنديا يشتغل العيال، كثير وال.0 كان وقل. . بولمان 
بمدهماثم أز.رو بثانوتة التحق، الابتدائية، دراسته أتم فلما . ٠ االمخازنية 
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نهايةني يفلح لم أنه غير مكامن، ني المكرية الملكية يالأكاديمية 
القجادةفي فانتغل رنيب. برتبة صفإ صابعل ئها نتخرج التدرب 

فنمجحثانية، الأكاديمية إلى عاد ذلك، من سين وبعد للجيش، العامة 
ليشتغلآعرمومو مدرصة إلى فأرسل صايهلآ، منها وتخرج المرة هذه 
عينهالعمل، وحب، والجدية بالصرامة اشتهر أنه وبما مدربا. فيها 

تعنىحساسة مصالحة وص التكتيكية، الشؤون لمصالحة رتبا المدير 
اعثابوعينه السياق، هذا وفي . الحرب فنون على ١لتلأءينا بتدريّبخ 

جوهريةمهمة بها أنيطمت، التي الخاصة للفصبلة رتبا الانقلاب، عشية 
العامةالقيادة في ونحن — المعلوم اليوم في كلفه كما المخيرايت،. في 

نمرإلى ■سي الجنرال، ومرافقة بحماية - الرباط هم، للجيشم، 
اعيابومح1حماد كان أن بعاو جديد من عليه السيطرة لمحاولة المخيرايتج 

لغالومحمد نمرح . امحماو شقيقه أوامر بذللئح مخالفا غادرْ فد 
بأنالقصر إلى الملريق في وهما له أكد حبيبي الجنرال أن للمحكمة 

اعبابو,الكولونيل لمواررة قريبا ستتدحل الجيش من كثيرة وحدايت، 
بخمسلغالو على الحكم وراء من شلث، بدون التصريح مذا كان وقد 

نافدة.سجتا ستة عشرة 

مستديرالبشرة، فاتح القامة، نمير شابا لغالو محمد كان 
الشيءالانزواء، إلى ميالا بْلعه كان وند القسمايت،، مليح الوجه، 

ه،نفعلى ومتعلق خجول بأنه يعرفه لا لمن الانطباع ب*طي، كان الذكا 
ولكنالكتة، سرح المعشر، ، لطيفمسالما الحقيقة في كان أنه غير 

ليزرعواإلا حلقوا محا الأشخاص بعض أن يعتقد كان إذ التطير، كثير 
•غثرمم طريثا فمحا التزم 

بعدمتجهما علينا لحل أن الجن في ونحن يوم ذات حديث، فقد 
يستعيدوهو غاصيآ لنا فقال أقاربه، أحد له بها تام نيارة من ربع أن 

الله:
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ينعلكما عني يري أن فعوض لزيارتي، الثقلاء أحد قدم لقد _
تثعبمرلي؟ نال ماذا أتدرون الماسات، هذه مثل قي الكئون الناس 

شيئا،اوي نلا سجنا سنة عشرة حمى أن وتيقن واصبر أحي يا 
جاءهل أخروني، قبريكم كالحلم. الله ثاء إن الباقر بة يالموسمر 

ني؟لتتثفى جاء أم لتزدرني المنحوس عذا 
بعيدغير 2، رقم الزنزانة قي بلغالو الأقدار رمتر تزممارت، قي 

جناءالكباقي حفع يدحلها أن ومل • ا رنم الخبر باب دحل مس 
بإحكامحبأه صغير ترانزستور جهاز ينقل. أن استطاع أنه إلا للتفتيش، 

كثيرأيحبه كان حارس ءند0 قدم هذا، من شهور وبعل . حجر0 في 
لريز،الُربي موتما يكن للم الوحدات، إحدى في به معرفته لمابق 
علىفينبغي وعليه، الملءير، س بأمر محتملا تفتيشا بأن فأحبره 

صاعقةبه تحل أن قبل منه يتخلص أن فيه مشبوه شيء عنده س كل 
قطعةالمرانزستور جهاز لخالو كر تردد، وبدون المعور. الدير 
غلهلتهكانتر وهنا المرحاضر، صرف، قناة فى عميقا ودمهّا قعلعان، 

كناأننا رأينا وقد - صيقة، كلها كانت الصرفر قنوات لأن القاتلة، 
قضيناكلما نفاياتنا لخرفر أيدينا لاستعمال الأحيان س كثير في نضعلر 

.حاجتا

كلفهالمغوط أراد كالما وأصح الحن.ور، في لغّالو سقهل وهكذا 
احياناالفذلاءة كانتر وقد لا وكيمر كبيرآ. وعناء باهظا حهدآ الأمر 
فييتغوطوا أن — الغبغس حالات في وهم — الأصدقاء بعض تدفع 

إذاحش بأصابعهم، ؤيفتترها انء نفاياتهم على يصبوا ثم صحونهم 
القناة؟احتتاق شر ليتقوا المرحاصى في بها رموا لأنت، ما 

حتفهإلى يدري أن دون س سعى الذي المكين يلغالو فناهيالثر 
جاشماالزمهرير في ليله س وقس يومه سحابة يقض كان فقد 

المرحاصى،قناة في للثر المن بقعلعة مال.سوسة ويار.ه ركبتيه، على 
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ححيمآزادته التي الملعونة القطعة تلك يترحع لعله ؤيرة بمنة يحث 
الفاشالةمحاولاته انهالست، بل ليكل، أو لماس يكن ولم جحيمه. على 
عنيلهيه لكن لأنه تحويه ؤييسحره لكن لله دؤوب<، يومي عمل إلى 

الفجع.تزممارُت، ؛ي الغرق 
ركبتيهني بتشج تدؤيجيا البرد أصابه والتين، الأيام مرور وُع 

بواسْلةإلا الحركة أو المشي معه استحال الفقري، وعموده وحوصه 
كمالغالو محمد ظل الكبيرة، الحنة هذه ورغم ٠ مجكت.>ستين عمودي 

بهبعلوهو كان فند وجع• أد جيع أد برد صموده من ينال لا هو، 
ولكنالأمل، بأهداب دائما مشتا الونؤ، مهاوي إلى ثابتة بخْلوايت، 

يشكوأن عادته من كان فما المحتوم. الأتي من وجلان أو حاف غير 
كالماأصدقائه عن ري يذللث، من القيض على كان بل لأحد، همه 

أمعأن مرة ذات، حدث وفد الخلاص. واستعجلوا عزائمهم انهاريت، 
كانوفد ذاك. وعاش هو فمات، الانتحار. فكرة عن بالخيول له رفيقا 

تلكقمح، بلٌلع كان رائع• بربري بموال، حين إلمح، حين من بفاجئنا 
الزهوريعبق المشعحونة الربمع أغاريد من كاغرودة النللامية الر؛وع 

الأطالسشلالات وحرير الصنوبر أشجار وحميم، العليور وزنزقائ، 
إلايخي، يكن لم أنه نحلم ويا والانْللاق. والحب الحرية إلى الرامزه 

الألم.واشتداد الحنن طغيان عند الانسحاق، ماعة في 
محلانابردان، بين يامامنو، إوا وايدريخ إنيما نخف آ.إملي 

إنزان.

محبوبيعليها تجلى لكنت، الى الصخرة أيتها 
ؤالمراسيل. وقلت، . الخرق. إليلثه انقطعتخ : لهانولي 
أيناءأحد مع اتصالا يربعل أن استءلاع بعينيات، النهابة وفي 

إلىحين من يأتي ولكن جتدأ أسرته يعرف لكن طباخ بواسطة عمومته 
شؤحالة رسلخالو فلمه الحراس، بمساعدة متظاهرا الخنبر إلى آحر 
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)مائكالداودي محال اء، المني رجعوا ولما الباب. أغلقوا ثم 
Iمسيرا( 

الناف؟أيها مدشا ذهبتم ين أ— 
يانتفاب؛يجيب أن نبل لحظة الحارس تردد 

*المتثمى لى إ~ 
المعقولأبو محمل. طلب حتى النبر الحراس غائر إن ما ولكن 

المنبر،لمدحل القابلة الزنزانة في يكن كان وقد صمت، لحظة 
التأثر؛محية س مختنق بموت فقال 

كماالجيب، سيارة في ينقل لم الثمي إن الإخوة، يها أ— 
جهةبه يذهبون ومحم الماب ثقب من بم، بأم اّأبمءم لقد تعتقدون، 
أسفلفي والفؤوس المعاول وقع ذللثإ بعد سمعت، نم الممتن، 
٠الجدار. 

بجوارالتحق قد التمسي إن . واضحا الأن أصبح محيء ل ك— 
أنالله عسى روحه على ترحما القرآن نقرأ أن إلا علينا وما ربه، 

١رحمته بوامحح يتغمده 

فيوترفي سجنا سواين، ؛ثلايث، )حكم كينامت، محمد الرنسبح 
(1974دجمثر الثاني/ انون كي 

عليهاستحال ولما قاسم، ميل.ي مل.ينة في وتزؤج كينالت، ازداد 
التدريب،فاسنغل؛عل. العليران، بسلاح التحق الثانوية، دراسته إكمال 

المحتوم.اليوم جاء أن إلى القنيْلرة في الجوية القاعدة في ميكانيكيا 
قلباجناء الوالطف، أطيب، من واحدأ كينّايت، كان تزمهاريته، في 

الأحلامتأؤيل بموهبة يتميز كان أحلاقه، دماثة على وعلاوة • ومعنرأ 
معيدةنهاية دانما لإعطائها حياله يجهد كان فقد ؛<، خاصا تأؤيلأ 

صباحكل دأب وهكن.ا أصحابه. معنويالت، من الرفع يذللث، متوحيا 
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عاشرهما كل فيها له يحكون رفقاؤ٥ كان مشوقة حصة تراص عر 
بمهمةالواثق الحكيم بلهجة هو فيتكفل مزعجة كوابيس من باللمل 
متفائلا.تأؤيلأ تأؤيلها 

ف\ختوعيمتحنه، أن الداودي العزيز عباد أراد صباح، ودان 
قاتلا:عليه ونمه حلمآ 

بيتباناث محملة شاحنة عزيزي يا النائم يرى ما ني أيت ر— 
وميسعها أحرى شاحنة ورأيت إلىآ-؛م، منزل من أمحله يرحل 
عرتسير كانت الث-احنتين، ووراء المكنات. من هائل يعدد محملة 

عليهالرسول أصحاب من صحابيان يقودها فخمة رياصية سيارة مهل 
.المحسنين. من لأراك إني أحي يا ذلك بتأؤيل تجي واللام الصلاة 

الواثقة:الخهلخثنة بلهجته كينات فرد 
شاءإن قريبا محترحل أحي: يا الوصوح كل واصحة رزيا ذه ه- 

والصالحينالأولياء بركة وستتكفل الثللامجية، الربؤع هذه من الله 
أنلي يؤكد حدسي أن غير ٠ مناكره. من وتهلهيره المكان هذا بكنس 

.الماكر. أيها مزاحك من!مرات ثمرة هو إنما علي نمصته محا 
الخدعة.عليه تطل لم كينات أن يرون وهم الجمع كحك 

عديدةشهور طوال يعاني بدأ حين الودع الشاب هدا محنة بدأت 
منوسكينة صمت في يوم ذات فانطفأ بطنه. في مبرحة أوجاع مجن 

صالحلرحل جميلة ذكرى أصدقائه ذهن في تاركا أحدآ يزعج أن دون 
شريفا.ومات شريفا عاش 

فيومات سجنا سنوات بثلاث )حكم باح باح إدؤيس الرتيب 
(1976بماير الثاني/ كانون  26

تازة،مجدينة صراحي في الواقعة ناهلة فرية في إدؤيس ازداد 
مجنرجعوا الذين التلامذة من واحدأ ليكون الهليران سلاح ني واتحرمحد 
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لكنالانقلاب. ساولة قل قليلا شهورا الأمركلأ المحي؛ الولايات 
ربطعلى تزممارت في ساعده ما وهو متفتح، بطح يتمح باح باح 

لكنااللذين وبوتو أزندور *ع سئما الأنربين، جيرانه مع ودية علاقات 
معاناةولكك وشماله. يمينه عن يجاورانه ولكنا بربرى أصل من مثله 
قيأطنابه صاريا لكن الذي يالجؤع الشل.يل إحساسه في تكمن باح باح 

لهفتوفر آحر إلى حض من بمرم أرندور صديقه لكن لهذا تزممارت. 
الأجلوصول وقل عنه. للتخفيف منه يائسة مساهمة العلعام من نيتا 

المحكومبوتو محا صديقه مراح فيه بمللق أن المفروض من لكن الوي 
مجنبكثير الأخير هن.ا يحملون السجناء شمع سجنا، سنوات بثلاث 

عنلؤللمجن مغادرته أن سداجة بكل معتقدين ذؤيهم إلى الوصايا 
وصيةباح لماح كانتا وند فيه. يثب لا أمر الموعود اليوم حلول 
لماحبه;فيها قال عتميزة 

منكفرجائي، تزممارت، من تنجو أن للتا ندر إذا . عزيزي. ا ي- 
؛عليتينواملأهاكبيرة حتزة للث، امتري واحدة; خدمة لي ندي أن هو 
الخيالعبر لك أرملها هد.ية هن.ْ تقول; وأنث، والتهمها ردين، المن 

•إدلئس- يا 
شاكية،مواؤيل أطلق وحنينه، جوعه اشتد كلما باح باح لكن 

بأهازيجإياه محاورأ عليها يرد بوتو فكان حزينة، بربرية أشعارأ وغنى 
يكتشفونوهم وطربا تأثرآ الجناء ، شغافتهز لكنت، ما كثيرآ راتعة 
وقل.الكنوط. الشمر درر من الجميلة اللمة هذه به تزخر ما روعة 
الألمانيةاللغة في يروما بتلقينهم أصدقائه فراغ بملء هذا فوق ساهم 

السابع،الدرس إلى معهم وصل لما أنه غير دراية• بها له لكنت، التي 
صباحوذات قرته. من الباقية البقية من أفرغه مفاجئ بانهيار أحس 

علىاتكأ وقد ة هامل. جثة فوجدوه الباب عليه الحراس فتح حزين، 
ألجمت،مفرطة رعة بإدريس رحل فيه- مدسوسة ؤيره الماء إناء 
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كانإن الله من وتمنوا ذلك على فغبطوْ ■ وتعجبا دهشة أصدقاءْ 
باحكموت رحيم بموت عليهم يمن أن تزممارت في روحهم قابضا 
•اح• 

6في وتوفي سنة عشرة باثنتي )حكم الكوري محمد الملازم 
ا(977فيراير شباًل/ 

أبوهكان وفد دكالة. بقبيلة فرج أولاد دوار في معمد ازداد 
الأكاديميةإلى يحل سهيات■ عباد ابن ثانوية في محترما أستاذا 

شهادةعلى حاز أن بعد ا 967سنة مكناص في العسكرية الملكية 
مدرسةفي عتن ثم ا،  969سنة في صابطا منها وتخرج ، البكا 

الحربية.للفنون ٠اJرسا أهرمومو 
حجولأمان، الفمليح اللون، أممر شابا الكوري كان 
يميزْوكان والظرف،، الطيبوبة منتهى فى حدوما كان ولكنه متحففلآ، 

يكدرهيكن لم الطاع في كبير هدوء إلى إصافة عالية وأناقة رفح ذوق 
كانإغاظته. أردنا كلما نمانحه فكنا صعقه، نقعلة أنه نعلم كنا ما إلا 

التعمب،يكون ما أبعد إلى ومتعمبا القدم، بكرة مديل.أ ولعا مولعا 
يوديمتكاملا قويا فريقا آنذاك كان الدي طاتية الالهمة فريق إلى 

الرياضيةالجماهير ؤيبهج الوطنية البطولة في العللانعية الأدوار 
أواللاعب، هاوا مردودية ينتقل. أن أحدنا يكفي فكان الشيقة. بعروضه 

في١ متحمسا عقبانا عنه للل.فاع فينبري حميته يثور حتى ذاد 
الله.لعبادة فتمرغ كاملا انقلواء ه نفعلى محمد انطوى ترممارت، 

منتمكن الدي الكريم القرآن لأستثلهار إلا صمته من يخرج يكن ولم 
وفاةأن غير الأمور. من أمر عن للوال أو قياسي، زمن قمح، حفظه 

لكناوأنهما سما بليغآ تأثيرأ عليه أثرت المفاخة، باح باح صديقه 
منأسيؤع ويعد عقله. فقدان حد إلى الصدمة يه فبلغت، . كثيرآ يتوادان 
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إلىالحكيم للدكر المستمرة وتلاوته عبادته فتابع رشده، إلى تاب ذلك 
ترحملم هستيرية لنوبات ة فريفأصح ثانية العملي المرض ءاود0 أن 
أحدته.أل إلى وهنأ ولا صعقا فيه 

يشحة.همجية فلروف فى الهليب الهادئ الشاب هذا فمات 

ا3 فى وتوفى مجنا صنوان بثلاث )حكم بوتر موحا الملازم 
(1978بائر الثاني/ كانون 

»كناما((مرية قرب الموجودة بوتو® ارأيت نبيلة من موحا ينحدر 
سكانوكجل ها. نفتزممارت عن قليلة إلا؛كيلومترات نعد لا اش 
ورغمحدأ. فقيرة أمرة من ينحدر بوتو كان ية، المنالمنهلقة هلْ 
مدينةفي الثانوية دراسته من الأول العلور إكمال مجن تمكن فمد ذلك 

لإتمامأزرو في ننال بن طارق بثانوية ذلك بعد التحق ثم الراثدية 
بإيوائه-كفل اللماع وذكائه المدقع فقر، إلى ونثلرأ الثاني. الملور 

اJكالوريامهالة على أحرز أن إلى ارتومليلين® دير رهبان ومساعدته 
حيثمكناس، في المكرية ماشرة؛الأكاديمية فالتحق  ٠1967 سنة 

منورةملحق في ماورسآ عتن نم  1969سنة في صابهلآ منها تخرج 
توىم من الرفع يود كان ولأنه صفرو. مدينة في المتواحلءة أهرمومو 

منزلبناء أحل من لوالده أجرته كل يرمل كان فقد المعيشي، أسرته 
ماكل من تحرمه الكسرة التضحية هن.ه فكانت، عائلته. فيه تستقر لائق 
فيهامكتفيا دائما الل.رسة ملارمة على وترغمه أترابه به يتمح كان 

أنالشهرية، لأجرنه أحال.ه ؛حان. مباشرةاء، مذات واتفق بالقليل. 
مشهورأكان صايهل. وهو الفّاسني، علي — فوجه رفقاء أحد امطاع 

ذلكلحفلة؛عل. ه نفعن للتريح معه بالخرؤج يقنعه أن - وظرفه بلْلفه 
فيهاتمرد رائعة بليلة فنعمنا طويلة. مهورآ دام الذي الطلق الحرمان 

هتف،المال، من قدرآ أنفق كلم-ا فكان عنيفا. تمردآ تقشفه على توتو 
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تالمثلرء تزل ُغلأ •' لتفه يقول من بلهجة مازحا لصديقه 

٠٠ بم ند نافدة ثمن هدا ٠ ٠ الرح ْع ذهب قد باب نمن دا ه- 
طار.ند زليج ثمن هدا 

نام؛ونوالثكنة، إلى الليل أحر في ورجعا هرة الأكملا فلما 
..تحرا ه رأسيهر وهو ه لتفوقال ياندهش أنفق ما كل يحماب 
هدامثل إلى أعود لن الماكر. هذا يي غرر لقد . دهماء. ارثآن كِ 

ألابدأ.
تالمرارة من بكثير لمدينه بوتو اعترف القنيهلرة، مجن فى 

وألفنآ0 أنا أما فاتك، ما على ن، أننأصفح ألا الحق لت، ل- 
بماقليلا ولو لتمتعن، الأف،ار، لى تخبته ما أعلم كنت أني لو . أه. 

أجمعه.كنت، 

دائماميالة سمحة وبروح لها حد لا بهليبوبة يتمير بوتو كان لقد 
بطباعمطبوعا المفس شريف أبيا ذللت، فوق كان وقد المزاح. إلى 

صونعلى حرصا بالقليل والقناعق يالإنفة مة المتالصحراؤيين 
أصل.قاوبم.كل من محبوبا محترما كان ذلك، أحل من الكرامة. 

ومنحبيثة معدية قرحة محن سديل.، معاناة تزممارُت، فى عانى وند 
أضّأليحل نواْ، الأيام مرود •ع وحارت نوهن مزّمن• حاد إمهال 

نىu_ لكل محها محيي لا التي المفجعة المبرية انمواءة في 
عبدصديقه عند فنقل . البهليء الطويل، الموت دوامة . , تزممارت 

إثرعلى زنزانته الملوثة الحارة المياه اجتاحت، أن بعد المراري الله 
مرحاصه.في الصرف، قنوات اختناق 

الداوديصديقه على نائي العاتية، تزمجمارت ليالي من ليلة وذات 
حائرتمتتهدج يصوت له فقال 

ؤإني. الدنيا. هده عن قريبا راحل إني . المريز• أيها داعا و- 
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طلبثم رحمته. بواسع جميعا الله فليتغمدنا بنادم، عليها لت والله 
منكف لا أن المراري، الله عبد الزنزانة، في رفيقه من ذللت، بعد 

الليلةتلك طوال المويت، سكرامحت، يمايع وظل عليه. القرآن فراءْ 
فخذإلى ند مورأسه باريها إلى الروح أملم أن إلى الشيباء المقيعية 
صاحبه.

ا2 فى وتومح، منة بعترين رحكم الياكدي المحجوب الملازم 
(1978شباط/ 

ناعمن مراكشيا — مناداته ألفنا كما — المحجوب مولاي كان 
المدينةهال،ه أهل بملباع متهلبعا كان أنه بمعنى الحمراء. مراكش قيعان 

الأمثالوغزارة النكتة وسرعة الرؤح يخفة أهلها يتميز التي، الساحرة 
متواصعةطيبة أسرة من يتحدر كان ومد ّ بالكلمايت، اللعب، ويراعه 
تقبلهاومجالبسام أملها إليها ية يالنيمثل فكان الأفراد، متعا..دة 
التحق،المغربي،، التئتب، الدبلوم ض لحار دراسته أكمل حنن الزامّ• 

تخرجحسثإ ، 1967سنة مكنامحي فى العسكرية المالكية يالأكاديمية 
ؤالعسكرية أهرمومو مدرسة فى مدرسا وعين ل  969فى صابهلآ منها 

الملازمبمعية أمره الذي اعبابو الكولونيل تعليمات؛ أطاع أنه إلى وننلرأ 
عليهحكم فقد الداحلية، وزارة محقر على حايقى؛الاستيلاء اللام عبد 

مزاحهمن الحكم هذا حتى ينج ولم نافذة. سجنا سنة بعشرين 
فائلأعاليه يعلق، كان فقل وسخريته، 

إنها. مارك. الدوتش أو الأولار بمئاية هي، منة عشرين -إن 
علىهم ممن الميسورون الأقوياء إلا يها يتعامل لا صعبة عملة 

ضعيفةعمالة إنا . هباء. فهير سنوات وحمى ثلايث، أما شاكلتي، 
والشفقة٠الرأفة يثيرون ممن أمثالكم الضعفاء بها يتعامل 

فضلقلي، الأءضاؤ0 شلت، نزممارن، في الأولى نته حممنذ 
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وبقيت. مبهمة غريبة بكيفية ثقي ثم طويلة، لمدة المراش طريح 
فكان• وهن أو صعق إليها يرقى لا عالية مرتفعة كانت كما معنوياته 

قائلاتمرة كل في أصحابه يمازح 
٠نزاهة٠ الرجال بين ءالموت 

له!قائلا مماثل بمزاح مزاحه على يرد يوتو فكان 
تتنزهباش قدامك طويل الوقت . تشع. حى راسك ْع تنزه و إ— 
.مزيان.

—حايفي لام العبد الملازم فبدل أكثر، بحدة المرض عاوده 
حايفيأن غير عنه. للتخفيف طاقته في ما كل _ معه أسكتوه الذي 

أمدمذ لعقله فاقدأ كان لأنه للمساعدة الحاجة أمس في ه ينفهو كان 
بمد'

توفيالمروعة، تزم٠ارتا أصاييح من مشهودة رهيبة صبيحة وفي 
موتافيها تجيع مهولة شديدة معاناة بعد الكويين اعماروثي المساعد 

فيدفنه من ساعتين وبعد الزمن. من طويلة فترة امتداد على يهن بالتق
فيرجعوا حين أعينهم يصدقوا ولم الحراس اندهش جن، الساحة 

صعق٠ بدوره الحياة فارق قد المحجوب مولاي أن ليكتشفوا اء الم
منسمجة مزحة الأمر بادئ وحلنوها المفاجأة. هول من كلهم السجناء 

وفاةحول بهدوء معهم يتناقش حين قبل كان الذي الياكدي صديقهم 
لماالواقع بالأمر سلموا ما سرعان ولكنهم . ؤ أعماروش المرحوم 

لمواراتهالساحة إلى ؤيحملونه غْناته في صديقهم يلفون الحراس رأوا 
•واحد• يوم في دفن عملتي من يتذمرون وهم التراب في 

السنةتلك في نوفوا الذين الثمانية أحد رحل إذا، ُكاوا 
يشتكيأو ؟^٠٢ يزعج أن دون من وسكينة صمت، في انطفأ ١ ١ المروعة 

شء•ي أس 
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20في ونوني سنوات بثلاث )حكم العائلي محمد المساعد 
ا(978نرايرشباط/ 

والهليبوبة.والجدية بالاستقامة يتم رجلا العايدي محمد كان 
عنالترفيه في وافر يحفل ساهم فانه الكلام، فليل كان أنه ورغم 

غيركان وقد عليهم. والقمص الأفلام أحن بمص وذلك أصدقائه، 
الزاؤيةمن زنزانة أنمى في القدر رما0 حين البداية مند محفلوظ 
الهلاكإلى به أدت التي المزمنة مشكلته فكانت، اكاني• للضر الشمالية 

كماالصرف قوات كانت، لقد مرحاصه. في الصرف قاة احتناق هي 
منتختنق أن حدأ الطبيعي من فكان للغاية، ضيقة رأينا وأن لنا سبق 
منيكفي، بما مدنا عدم علك، الحراس إصرار جراء من آخر إلك، حين 
طورفي كان لما الشكل عالي ب، تتغلجناء الإرادة وكانت، - انء 

أرضيةأصحته فقل. تين، المرور ْع واستفحل تفاقم ونل. أما ؛ال.ايته، 
١الحارة المياه من ملونة برك عن عبارة متفاوتة ؛اورحات الزنانين 
بابيمجن عن الفاطنينء المجناء كل ترحيل إلى الحراس فاصهلر 

القابلة.الجهة في الماكنين أصحابهم عند وشماله، المنبر محيحل 
الحراسأرغم الكارثة، حلوي تفوق( الثاني الضر حالة أصبحتإ ولما 

يلكنهمفوليا• حلا للمعضلة يجدوا أن النتنة الروائح قهرنهم الدين 
تل.؛رحاولوا المكرية، الهنل.سة من متخممة بوحاله؛ الاستعانة عوض 
كثيرآحهلآ فكروا الحفر بدأوا حين بلة العلين فزادوا هم بأنفأمرهم 

الحل،عليهم واستعصى الأحا.اث تجاوزنهم ون . القنوات. من 
الرنانينانقلبت، وهكذا طويلة. شهورا عليه هي ما على الأمور تركوا 

الغائطمن، له حصر لا ركام المكر سوادها فوقا يْلفو نتنة ابح مإلى 
؛المكانفعصم، أحره. إلى فغهلاْ الا.هليز إلى ذللث، ربؤ وتّ الحائل 
المجناء،لكل ية التنقالأحهزة أتالفت، الكريهة الروائح من إعصار 

.الميلان. عن تكف، لا وأنوفهم أعيتهم وجعلته 

265



أشكالجمح من جرارة جتوش سعادة الرمب المشهد محذا وأثار 
لنفقلع سعير • عير• البذلك فكان والطائرة، الزاحفة الحشرات 

فيبالتانة الفائحة البشاعة مفردات حمح بشاعته لوصف أبدأ ترثى 
همذْثي يموت أن إذأ عجتا فلس . والخبائث. الخبث، نواميس جمح 
.. سجناء لمانية الستة 

فقالرفيقه السجناء أحد نائي الجلل، الماب، هذا معمعة وفي 
أسودتبمزاح مداعبا له 

يافينيسيا ذي هي ها ، يا فينيبمدينة تحلم كستتا ما ثيرآ ك— 
.. مريثا هتيثا بها فتتمع عزيزي 

زنزانتهمن هاربا الخايدي محمل. دخل بالذات، الظروف هن0 وش 
الحوارهذا فتبادلا ومحبة، داثة ص بينهما وكانت، الداودي عند 

ثيوهما القديمة إنانيتهما بقايا من يقتلحاْ أن امتهناعا الذ.ي الهذيث، 
؛الوبوءء الفترات درحة من درجة أحط وصع 

.داوود. يا وصيافتالث، الله ضيافة ثى نزلت، قد ل_ 

بالدمع;تشرثان وعيناه متأثرأ الداودي فرد 
..هذاغير مكان في صاحبي يا أّتضيفاكإ أن بوئي كان م ك— 
وجهكلرؤية جدأ سعيد فأنا تفضل، . حال. كل على تقفل . ولكن. 

إلاالين هذه كل طوال أعرفلث، أكن لم بعدما حياتي في مرة لأول 
.'؛يتالث،'. ثي شنا فأنتر مكانالثج، حد . صوتالث،. بنبرة 

مديدرجلا — الداودي لي رواه ما حب على — المايدي كان 
الصائب،أن غير التبسم. دائم المحيا، جميل اللون، أسمر القامة، 

يقوىلا وحملته فأوهنته مأخذها منه أحزت زنزانته في ها كابد الش 
فنظمامشابهة، حالة في الداودي وكان الأنفس. بشق إلا الحركة على 

محتقنة.بكيفية وساعدا هما أنف
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عي- الداودي بحكي - تزممارت ني أيامي أحن كانت لقد —
العايدي.صديقي •ع قضيتها الش 

نييي يغوص وهو ءلويالة مدة الجحيم يني ينأن استطاع قد ف— 
كانوقد الأميركية. المتحدة الولايات نى كانت التي الجميلة ذكرياته 
كانلقد . ّ وهنل، ساء وبنتاْ زوجته هي حياته حوله تدور الدى الملك 

دائمارأ متح عنهن الحديث من يكل ولا الجنون درجة إلى يمهن 
تنزلأن تبل فيها يعيش كان التي الطلقة المعادة تلك على 

١القدر كف جميعا عليهم 

وأمرواالحراس جاء حتى معدودة، شهور سوى تمض ولم 
بوترمرحا المرحوم زنزانة ني ليستقر الداودي يغادر أن الخايدي 
معدودةأياما فيها نفى إن وما بليغا. تأثيرأ ذلك« فيه فأثر الخاؤية. 

ليالةدان صمته مجن فخرج حطيرأ، تدهررأ صّحته تدهورت حتى 
وهماصدقاوه ندهثن وا الععريف، المئوي الولد عبد لعلة صادفت 
مقاطعمجن مقعلعا حزين واهن بموت الليل جوف ني يغني يسمعونه 
كلمةعلى مثير بإلحاح مركزأ كلثوم، أم يدة للالأطلال نميدة 

صبرأ:فراتها على يهلق لم التي بنته اسم رالناءا، 
.سناء. ٠ ء. نا ص. ٠ سناء تت فتنة به أنن، مجلي منى أين 

■ومنا 

يا. سناء. يا . سناء. يا دنا منك حائم وفراش * هائم' قلب وأنا 
■ساء. 

الحزين:الواهن بموته يناجتها وثرع زوجته إلى يخاله توجه ثم 
الخزفعجينة أحمل مجا آه عزيزتي؟ يا الخزف اشتريت ل ه— 

أبيعبها لتمتعي وتعدلينها تدلكينها وأنت الجميلتين يديالث، بين 
.الزهريات.
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تئ— للداودى به أسر ما حب على — العايدي زوجة كاك لقد 
.لأحيرة ١ أنفاسه يالفظ وهو إليها حياله لهب لهدا الخرف. فن في 

.اسمها. ص به نهلق ما آخر كان وقل. فرحل 
الحارسحاء الأعفلم، الرسول مولو عيد يوم اكل، صباح وفي 
وهوالعايدي المرحوم ول.فن وتكفل رحيتعلو، بالالملقب ء رباغازي 

فيرفقائه حل ذهب أن يعد بمفرده بها نام التي المهمة هن.ْ من يتدمجر 
الأموعتة•إجازتهم 

سجناسنوات بخمس )حكم المعقول أبو محمد الأول المساعل. 
(1978أبريل ان/ ني 21ي وتوفي 

كانوقل٠ ارالخضير٠ بلقب أهرمومو في معروفا المعقول أبو كان 
منهاله ن كا الش يثقيقته متروجا ن كا إذ اعيايو محمد ا الكولونيل صهر 
وفليفةهى امة حأهرمومووفليفة فى يشغل وندكان أبناء. عدة 

٠التموين صبمابهل■ 

وقل■الكلام. قليل متحففلآ اللون أبيض وسيما رحلا الخفير كان 
إنسانامنه جعلا المعاملة في وحن جم بأدب ؤيتميز جدأ حل.وما كان 

يشكووخلل المخيرات، أحلءاث في جرح السجناء. كل من محترما 
استئصالهاإلى يجد فلم الأيمن ساقه في استقرت رصاصة من كثيرأ 

فانهارتالبرد، بها امتد لما تزممارت في محنته وتضاعفت سبيلا. 
اءمذات فنائي نهائيا نواه حارت أن إلى صحته وتراجعت، معنوياته 

تالبربرية باللهجة له وقال اعبابو العزيز عبد مجهره على 

١؟( أحي. يا انهرت رلقد • • أوما آ فئغ 
ؤلييةذكرى وراءه تاركا نلاث،، بعد قليلة أياما المعقول أبو توفي 

وشرف٠صمتا في انملفآ يبذ لرجل 
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ونونيسنوات بخمس )حكم اعابو العنير صد الأول ارنب 
ا(978سة في الخضير بعد 

نيثسابأ المدرمة، لمدير الأصغر الأخ اماير، العزيز تمد كان 
احتماعيآوكان واحد. لطفل وأبا متزوجا تفربا ء-مرْ من الثلاثين 

الذيالشيء الريفي، الأصل ذوي جتاء الكل من تفتحا واكثر بقه 
إلىسانا كان وقد جيرانه. كل مع طيبة علاقات ر؛ال من مكنه 

صرورةدعت كلما بجنبهم والوقوف مستءلاءه قدر أصدقائه مساعدة 
الشتاء،فمل في زنزاته إلى الأسنار ماْ تسرت إلى ونظرأ ذلك. إلى 

فلبثااعماروثى. المساعد فيها توفي الي الزنزانة إلى الحراس رحله 
تماماقواه حانته أن إلى حاش ورباطه يشجاعن المرض يمايع فيها 
محنين العزيز تمد الملازم تْلوع دهنا الحركة. على يقوى يعد فلم 

وشرعاالمستحيل أحله من فبذلا الرابحي لام العبد والرقيب، 
مساءوذات عنه. والتخفيف يالعلعام لمدة عنده الدخول على يتناوبان 

أصدتائه،كسائر صائم هو وبينما المبارك، رمضان شهر أماسي من 
.هامدة. جثة وجداه لما نصعقا كالعادة، صديقاه عليه دخل 

فاجأتنفليفة هادئة مؤتة وشرف صمت ني المرير عبد مات 
الممح.بسرعتها 

ستةوتوفي سجنا سنوات بثلاث )حكم الفراوي الله عيد الرقيب 
ا(983

ياترية صواُحي قي نشبلأت دوار في ا  953محنة الله عبد ازداد 
ؤليبوبةوأكثرهم محسا الصف صباط أصغر من واحدأ كان وقد محمد. 

ولوتلفظ أن كلها الأسر سنين طوال له يسبق لم إنه يحسن، ومحياجة 
جارهحصل فلما الإيمان، قوى متدينا كان وند واحدة• نابية بكلمة 

بواسطةالكريم للقرآن مصحف على اكاودى الخرير عبد المباشر 
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شمعات.بقع ْع إياه سالمه الشربداوي، محمد الطيب الحارس 
كاملةسورأ فيه يحففل الليل من كبيرأ مطا بمهر فرحته فرط من فشيع 

حلاستطاع وهكذا الغد. في لأصحابه يحفظها ثم الكريم القرآن من 
الذكراستظهار المثالي الشاب هدا جهود بمقل الثاني الضر نزلأء 

ندمولما .  1976و1  974سنة بين ما امتدت وجيزة فترة في الحكيم 
جناءالبين من كان ، 1981سنة في تزممارن إلى بوركات الإخوة 

هناكه نففكنت الأول. العنبر إلى الثاني العنبر من رحلوا الذين 
الحمقمتاهات في الانزلاق وشلئ، على كان أن بع،. كبيرة راحة ولقي 

والجنون.
وانزوائهتصمته كثرة لاحقي ؛عار.ءا معانا أحدنا سأله مرة، وذات 

الثقيل؟الممن هذا جك ِ>تر ألا اكه؟ عبد يا تفعل اذا م- 
تالقاتل تزممارن فراغ من يحر وهو المعهودة اطته ببفأجات 

عشر،سبعة كانوا أمس أول • الجدار• ثقوب بعد منشغلا نت، ك— 
فوجدتهمحبتهم واليوم عشر، سبحة كان كما عددهم بقي وبالأمس 

عشر.سبعة زالوا لا 
العنبرإلى الحراس أرجعه الأول، العنبر إلى مجيثه بعد سنتان 

بضعنهناك قضى إن وما الصاعقة. نزول ه نففي ذللث، فنزل الثاني 
إلايرحمه ولم تمزيقا رتتيه مزق مزمن حاد سعال منه تمكن حى أشهر 

الحياة.نور فيه أطفأ أن بعد 
٠حكيما. همته ش ومات حكيما الودع الشاب هذا عاش 

وتوفيسجنا سنوات يثلأيث، )حكم لمين رشيد الأول المساعدة 
(1984ستة في 

فىالعسكرية ا المنصباط مدرسة الأفليش* في رشيد درس 
النؤعذلك، س وكان ١ ونائية جمال لهلفلين وأبا متزوجأ كان ١ ا فرن
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لكنفقد . به لقاء أول منذ الماس قلوب في تلقائيا بدحل الذي المادر 
عليهيكن لم كريم يخلق ونينهما وحمالا وسامة الله حبا0 طيبا شابا 

مثقفالكن فقد هذا، إلى إصافة فاصل. شريف ومعل في تربى من إلا 
جعله ١٠وهاJا والإنجاليزية، القرنية اللغتين من كبيرأ تمكنا ومتمكنا 
أصدقائه.كل من ومحبوبا محترما 

البوامير.بمرض محبكرأ أصيب، لما تزممارن في محنته 
تفافتفقد والكوري، المايدي صديقاْ منه عانى  ١٠غرار وعلى 

ينهرلم أنه غير مرحانحه. في المسرف فنوات اختناق __، ؛مثالكه 
الحديثمعاناته مداليا لثبات بمبر يقاوم ظل بل يستسلم، ولم 

٠حيرانه مع المتواصل 
عبدالأول والرنيب، هو الحراس أرغمه ، 1981نة وذما 
فيمعا للمكن زنزانتيهما مغادرة على ابمانولوا اللقب.، المادقي 

رشدبدأ الأيام، مرور ومع الخائنة• باح باح إدييما المرحوم زنزّانة 
صحتهفتدهورت ّ . صيتاالقوية إرادته معه تنفع لم ثديي بانهيار بشعر 

الفراشطريح فظل نماما. الحركة فقدان إلى به انتهى خعليرأ تل.هورأ 
حائرمنهولك لكن؛د.وره ونل. ّتهلاعه قدرمامانولوا يساعده نهار، لمل 

وهوصباح ذات •امحانولوا أحس • ّ مشهود يوم حاء أن إلى القوى، 
اقترُب،.ند أحله أن فأدرك منه، قوته بقايا بانسحاب رجليه على وانق، 

رشيدنحو اندفع ثم الأحير الوداع يودعهم أصدقائه على فنائي 
الأعلىبنهفه عليه فهوى الدكة، فوق ظهره على حراك بلا المسجى 

يداوظلت، ٠ ّ روحه فيه حرجتا عنيفا عنانا الموت بحرارة وعانقه 

تخنقرشيد عنق على بإحكام ملتويتض واقف وهو اليابستان مانولر 
يجي.لم الأى الحي نصم، يقتل أن اليت، كاد وقد • • حنقا أنفاسه 
فيالحراس مجيء لولا الشديدة القمة تللث، من للتح.لاص الجهد 
ظلوهكال.ا . باغاثته. جناء اللأحد وصماحهم ته، الخثاصالونت، 
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•وحيدأ المرؤع مصيره يواجه زنزانته ش مشلولا رشيد 
الزنزانة،أرصية على الدكة فوق من ستهل أن يوم ذات وحدث 

اغتنممكانه، إلى بإرجاعه لمجينين ءالسرخنعلوه الحارس أذن نلما 
منهفهللب ألما، الأكباد يذيب بشع حال على كان وتد الفرصة رشيد 
صنزأن إلا الوحش الحارس من كان فما أوجاعه، به سكن دواء 

غاصب.عجل زمجرة يزمجر وهو تولى ثم شديد بعنف وراءه الباب 
فىالحياة فارق أن إلى رشيد عدة لما سكيبا بوشعيب الرقيب تهلؤع 

الحراسحالف حين مجونه يوم محنلوظا كان ونل ٠ وشرف صمت 
بغلهوعاشور وسكيبا بجن ين من لكل فأذنوا الحمقاء، التعليمات 

.التراب. مواراته قبل عليه والصلاة 

1986

فيوتوفي سجنا سنوات بخس أزندور)حكم بوجمعة الملازم 

أهرمومو.بقواحي الواثعة مغراوة ملة من ينحدر بوحمعة كان 
فيتحال بن المعتمد ثانوية من البكالوريا شهادة على حاز ولما 

نةمكناس في المكرية الملكية الأكاديمية إلى دخل مراكش، 
ليمدرسآ ذلك بعد عتن ثم ل، 969سنة صابث منها وتخرج  1976
مةيبيتمير وعاطميا ودودآ مسالما شايا كان وفد * أهرٌوٌو مدرسة 
الأطفالمة بكابتها فى تثبه كانت ما كثيرأ احرة حمحزينة 

فيمتجا الماء صنبور كان حيث ، 57الزنزانة ني الأندار مه ر٠ 
شكلولكنه حدآ، تافها التفصيل هدا يبدو وقد الخارجي. جدارها 
ذنزاتهملء في الوقت مرور مع ساهم عندما أزندور علمح، لمرة حهلورة 

شللاالأمحفل جزته شل إلى المطاف نهاية في أذن، ذا-طة برطوبة كلها 
وقدوالطعام. بمده؛الماء أصدقاؤْ يتكفل مقعدأ فراشه في فقلل تاما. 
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فيهأحس يوم لكن أن إلى طويل — بطيء موت من شديدة معاناة عانى 
إالمؤثرة الكالمة بهده حميما أصدقائه إلى فتوجه أجله، باهتراص، 
اللهمن وأرجو قريا• عنكم راحل إني الأعزاء، الأصدقاء يها أ- 
فىالمقاومة تتابعوا حتى والتحمل الصبر من مزيدآ يلهمكم أن تعالى 

قلىشغاف من تعالى إليه أتفميع كما الرمة• الصقيعية الجحور هده 
علىمسوولينا طغيان يقدمه قربان آحر هو بوحمعة أحوكم يكون أن 

مروحيانوأرى بعدي، آلت، الخلاص أرى إني . . تزممارن؛مذبحة 
لكمفْلوبى وذؤيكم، أهلكم إلى لتنقلكم جن الساحة ني ستحعل 

الأيل،إلى عيني أغمضتإ ما إذا أجلي من وصلوا ادعو • اللقاء• بهيا 
Iجميعا وقولوا 

الحانيلموته وشكرآ الواسعة، برحمته وتغمده بوحمحة الله رحم 
الهلويل.المفمع عذابه من حلمه الذي العهلوف 

فىوتوفى سجتا سنة بعشرين )حكم حايفى اللام عبد الملازم 
ل(989سنة 

أشقروسيما شابا كان وقد تاونايت،. مدينة من لام العبد ينحدر 
بأحلاقيتميز ودودأ حدوما الروح، حفيف المحيا، طالق الشعر، 

صابملآمنها وتخرج  1966سنة الأكاديمية إلى يحل كبير. وقالب، عالية 
العسكرية.أهرمومو مل.رّة في مدرسا يحدها عين ثم  1968ّنة 

فيأنه غير الشكيمة، قوى جلل-أ ظاهره في يبدو اللام عبد كان 
قويةصدمة صدم تزممارُتظ، زنانين إحا.ى في فيها رمي التي، اللحظة 

يتوهمكان أشباحا يحادث، بعدها فظل عنيفا جآ ارتجا عقله لها ارتج 
الغرسب،،والمدهش ربه. لقي أن إلى الحال، ذللث، على فبقي يراها، أنه 
فقدانحتى المسالم طبعه على حافغل الذي الشاب، هاوا أن هو 

فقد. تقريبا. طعام بلا الهلويلة تين التلل؛، يعيش أن استْناع ءقاله، 
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علىيكهمها لكن محوبة لفات . القليل.انادر ني إلا 1كل لا لكن 
ؤلمأمأن يتوهم كان إذ الجؤع، نهشات أحثاوه مزقت كلما حدر 

أصدقائهنهي في ونته يفضي كان لذا بالسم، كله محشو تزممارت 
عنه.

الحراسرحله فالم.ا عزلته، ني تكمن الكبيرة مأساته لكنت ونل. 
تعن، 1981منة الأول العنر إلى الثاني العض من رفقائه بعض ْع 

فيالمجاهد محمنو صديقه مع يكن أصبح بعدما صيما كثيرأ حاله 
صداقهعن الفلر بغض هذا المجاهد كان وفل نمها. الزنزانة 
أحلمن فبدل اطلاقأ. الله حلق أطب من رجلا حايفي، ْع المعروفة 

قال.رلا معه لكنت لو المرحوم والدة إلا تبدله أن يمكن لا ما صا.يقه 
-الحفياوي محمد 8، رنم الزنزانة ساكن أن يتوهم حايفي لكن الله. 

عاليهينادي فكان التموين. صابهل هو — وأبدا دائما الصامت المجيز 
قائلا:حين إلى حين من 

ّالبيمارة. من علينا باركة . يخليلئ،. الله ٠ محمد٠ حاى أ— 
شويا،راسالث، فهم أصاحي البيمارة؟ الييمارة، البيهارة، ليما واش 

٠اللحيمة. أو الخفيرة ديال بشويا معنا دور . بزاف. عيقتي راك 
منيخرج أن يضهلر حاض، مثل ملي وهو الحمياوي، فكان 

ندالصوتية الحبال فيه لكنت الذي المبحوح بصوته فيجيبه صمته 
العمل:عن تسللها كثرة مجن تراحتإ 

ّالأوامر. نملي دابا . . تهاناغير ّ بلائي. أولد احا و— 
الثماء،إلى يتماثل بدأ ولما الجاهل. ْع سنتين حايفي مكث، 

جديدمن صحته جعت، فترا الثاني، العنبر جحيم إلى الحراس أرجعه 
علىوهو وسكينة، صمت، في يوم ذات الأخيرة أنفاسه لمقل أن إلى 

منفكان؛ذللث، إدراك، أو وعي أدنى به ل يكن لم مفجع حال 
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منرحيما ملاذأ الظروف هذه في الخبل يكن لم أو المحخلوظين• 
حرقاء؟مجنونة عقول صنعته أحمق جحيم 

حكمتزممارت، في صحية )آخر دورو بن الخميد عبد النقسث، 
ا( 99امارس آذار/ 5 في وتوفي سجنا سنوات بعشر 

اعبابو.الكولونيل فوج رفقاء من واحدآ دورو بن القبaلان كان 
منهاوتخرج ،  1956نة السكرية اسمية الأكاديمة إلى يحل فقد 

ءلويلأأمدأ فيه وظل المالكي الدرك في عثن ثم نفسها السنة في ضابطا 
صلاحعالي فأحاله للدرك، رئيأ الحمص أبو الكولونيل ضب أن إلى 

أهرمومومدرصة إلى مباشرة ذلك بعد ليرسل  1970سنة في المشاء 
المكرية.

أسرةإلى ينتمي عليه، ننادي أن ألفنا كما حميدْ ررسي كان 
القامة،طويل اللون، أبيص وسيما رحلا كان وقد ءريقان. رباطيه 

وسياحة.ّلم على ينطوي كان محتحففل وبعلع مدهشة قوية بينية يتميز 
هيالبكر، ابنته لبنى، فيهم ت، كانأطفال كلاثة وأبا متزوجا كان وقد 

كلمن محبوبة الجميالة اللفالة ُذْ كانت وقد ودنياء. وولهه عشقه 
حميدمحي له يقضي أن أراد كلما أحا..نا فكان المدرسة. في الضباط 
لهووالإيجاب بالمول ال7ّجل الع ليلني وتر على صرب حاجة 
تقول؛اسائ يبتسم 

٠. الخبيث،أيها قلبي في الضعف مكمن رفتا ع- 
علىيتدرب كان أنه مرة ذات حدث حميد، ّى بنية قوة ولإبراز 

طر؛ايشتغل كان صف ضابمل عتدء فقدم المدرسة، في الملاكمة حلبة 
أنينوى وهو حميد لي فقال جسمه بقوة كثيرآ مءتال.أ وكان للرياض،ن 

*قوته يختبر 
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حتىالملاكمة ني مبارة معلن، أحوض أن كبطان مون يا أتريد —
لجسمك؟حيد تسخين تقوم أن لك يمكن 

للتسخينحصة مجرد أنها سداحة معممدأ حميد مي له فاستجاب 
مبارةغي وكأنه يجدية مهاجما اندنع الصف محابط ولكن نقط. 

يياصيةبرؤح ءلاهرا تقبلها الذي لرئيسه عنيفة لكمة يئ قحقيقية، 
الصفصابط أن بيقين رأى فلما . رضا. وعدم بامتغراب و؛اء؛لنا 
سريعاالأمر حم الثانية، اللكمة ليزيده دفاعه في فجوة عن يبحث 
أرضاءلرحته هانلة لكمة الفور على لغريمه دد ف لعب، وبدون 

فيمتجمعين والأمحلر التلاميذ من كبير عدد كان وبينما . وعيه وأفقدته 
كانضقلة يديه بكلتا يدع وهو يقدم حميد بي إذا المصحان، باب 

محابهلحم متنها وعلى الإّمنتح، أكيامحي لنقل يخرونها الجنود 
اؤلة:ببالممرضين لأحد فقال الضباب، في الغارق الصف 
•وعته إلى أعدوْ • • بهيا بكم ع- 

هنففي مفرؤلآ شاملة عزلة في حميد محي غرق تزممارئتا، في 
الصلاةؤإقامة القرآن حفظ فى يقضيه كان متواصل تعبد فى ومئرءلا 

صحتهعلى المتواصل الصيام هذا أثر وند الدهر. صيام مع الله وذكر 
إلىالأيام مرور •ع به أدى بطعام الإفطار على دأب وأنه ميما كثترأ، 
الوهم،س نؤع بدأ السن، تلاحف، ومع الهضك،• جهازْ إتلاف 
ضعفهيفلهر أن يأنفا كان الن-ى الشجاع الرجل هذا على يظهر العقلي 

أشباحمع عال ؛صو>ت، متحدثاصمته عن يخرج فشمع كان. لأتم، 
•المريض• خاله س تخرج لكنت 

الأولالعنبر إلى الثاني العسر من به جيء ا،  98ا منة وفي 
فأسعده٠ الإخوة؛وريكات مجيء غداة رحلوا الذين السجناء ضمن 

كثيرأ.إليهم يطمئن كان أصدقاء هناللئ، وجد بعدما كثيرآ ذللثه 
يقنعهمن أصدقائه بين من وجد بعدما خصوصا كثيرآ أحواله فتحنتا 
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والخميس.الاثنين بصوم والاكتفاء المتواصل صيامه عن التخلي عن 
وبردةالشريفة النبوية الأحاديث بعثس حففل وشاركنا معنا فاندمج 

يومذات الأعماق من صحكنا وكم عاشر• ابن ونظم البصيري الإهمام 
أحلامهسرد من يكل لا وكان الأيمن، جاره حشاد، عليه نائي لما 

إليهبالإنصات تماثل الذي حميد لسي قتال سماعة، يريد من كل على 
تسمعه حاسة من كييرا تدرآ فقد ند كان بأنه علما تأدبا 

تمعني؟هل حمدإ سي ٠ ٠ وا حميدأ سى - - وا حميدأ ي س- 
٠٠ يبا 

شرساكليا بالله، والعياذ الليلة هد0 النائم يرى ما ني رأيت لقد 
أنيابهنغرز هيجانه، نمة في وهو علي انئفس اللون، أصول مسعورآ 
ؤيعضنيمتواصلا نباحا ينبح وهو بي يفتك وشؤع لحمي في الطويلة 

الذيالطويل كابوسه مرد في حثاد وأسهب . وفي.. ور.كتفي ني 
يعلقلم حميد محي أن ولاحقي مخ ولما شيتآ. حميد محي فه يسمع لم 

يحسوهو رأيه ليطلب جديد من عليه نائي وجيرة، بكلمة ولو عليه 
أنيعتقد وهو متضرعان بالهجة حميد مي فمال الإهانة، من بنؤع 

تصالحة رؤيا صاحبه كابوس 

ياقريبا لك بمحققها أن الله لأمحال ؤإني . عفليمة. لرؤيا نها إ- 

الثاني،العسر إلى مجبرأ حبي مي رجع ،  1983سنة ني 
اصبحأن بعد أصيب؛الاكتئاب ثم عزيمته ووهنت صحته فتراحعت 

الرجالمن النؤع ذلك من كان أنه وبما صيامه. مواصلة عن عاحزأ 
مساعدةكل رفض فقد راحتهم، ؤإنلاق الناس إزعاج يكرمحون الذين 

رفيقهأن غير . بمفرد0 المحتوم مصيره يواجه أن مقفلا صدقائه أس 
هوه تفالمدير بأن له أكد حين ذكية بكيفية إناعه إلى اهتدى الداودي 

لهيريد كان إن الأمر هذا تنفيذ س متاصى لا وأنه بماعل.ته أ0ِ الذي 
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منحال بأحسن العصب الفلرف هذا ني الداودي يكن ولم حيرآ. 
عكانثن،^؛.٠ بالأتكاء إلا الحركت على يقوى لا كان ثو حميد. مي 

المتعثرةالثقيلة حهلواته وجعل مفاصله الروماتيزم نخر أن بعد وذس 
القمر.سهلح على يمشون وهم النماء ربابنة بخهلوات تكون ما أميه 

صديقهآلام من للتخفيف ونت ولا جهل في يقمر لم ذلك ورغم 
البثية،حميد محي أيام آحر في الوحيد السالوان كان وقد المحتضر. 

الخير.بهيا له ه وهمصباح ذات عليه الداودي لحول هو 
الجحيمزبانية رئيس مات لقد جرى؟ مدا أتدرى ٠ حميد. ي حم— 

.لد. رال. . دؤيس بن الرهيب المارمحي مات ٠ اليوم. هدا 
ّ(ّالوايرفنّ

وتذكرالوسيم، الشاحب الوجه على حزينة امة ابتؤليف ارسم 
مرةذات عانيه الدى المجنون السالي الحارس ذلك اوة قاعتها س

اليومفى له ونال متتالية، أيام أربعة والْلعام الماء من بحرمانه 
تومقتا كراهية يقعلر بموت الخامس 

ردعن ، تكفلم ؤإن . . محأثيرك هنا ١ دورو. بابن ستموت نا ه— 
؟٠ أ؛ل.آ بشاعته تممور أن يمكن لا ما بك فسأفحل الكلام، 

يحتقرحميد محي وبينما ، 1991محنة مارس آذار/ سهر بداية فى 
حزمةإلا المحح القوى حسمه س يثى لم بعدما ففليعا بعليثا احتضارا 

حلانيل. غريبين ثخمين رأوا لما الجناء استغرب نخرة، عفنام من 
معالجين.كهلبيبين له نفسهما ؤيقدمان عنده 

مكنمن صغيرين ين كيللمداودى سالما يفحصاْ أن وبدون 
له:ونالا »أىلا؛ولجيلث،« 

ليا0.وأشربه الماء س بثيء اللبواء هاوا ُزج ا— 
منبصيصا الغرسة الزيارة هازه أعهلته ونل مستتكرأ الداودى فرد 

الأمل:
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إلىنقلوه أن سغي . مينقده. الذي بالدواء هدا ليس . ولكن. _
الرحلإن . يروم. الإلى ة ماّحالة في إنه . حالأ. تعجلات الم

•يحتضر* 

٠اليارمن محقتن الرجلان يأجابه 
تحنتنل حالته أن ||مترى غدأ Jءجزع ولا يه تأمرك ما فعل ا— 

I. مدهشه بكيفية 

اللهرحمه حين نهائيا حميد سى حالة فعلا تحنت الغد، وفى 
حنومن • • الْلويلة لمعاناته حدآ ، iJiJJbواضعا حواره إلى فأحده 
فيكانوا الثاني \و»ءر حراس كل أن الحزين اليوم ذلك في الحفل 

محمل.النبيل الحارس برئاسة الأول العنبر حراس فخالفهم إجازة. 
رفيقهمجثمان غل في ومكيبا الداودي ساعاو الذي الثربداوي 

ثم٠ والمابون الماء من يكفي وبما نظيف بكفن مدهم نم الراحل، 
إلىإضافة فيها شارك الل.هليز، في الجنازة صلاة ذلك، بعد عليه ماليت، 

حسن،مي يوحارس الشربداوي محمد الحارسين، من كل السجناء 
تزممارت.في التعيين حاوين، كان 

المجانيةالحمقاء المجزرة هذه عالي نار الأسدل وهكذا 
يدألنا مد الداي الرحمان رحمة لولا دل يأن له كان وما . البشعة. 

فيجاءت التي العربية الحقوقية المتعلمات مبادرات حلال من متقاوة 
حفرةفي الأولى الرحل وضع قد منا نفى ما بعض فيه كان دقيق وقت، 

القبر.
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تزممارتحمامة 

تاييخني مشهودا بوما ووا ل غشت آب/ 2 بوم ميتلل 
العمياءالظالمات نالك بحر في ممتزآ مشرفا يوما الأليم، تزممارت 

متجمد.عميق يم أحشاء تاتهة غواصة شفر كما قهلعنامحا الش الريبة 
الملازمفضية باسناء — اليوم هذا قل ال-ارزْ الأحداث كانت لقد 

احتضارأو الصديق هدا موت حول تدور مفجعة حزينة كلها - العلول 
إنه. سعيدآ. حدثا أحيرآ طياته في لنا حمل اليوم هذا ولكن ذاك• 

•تزممارت• حمامة أو ُفرجُ مجيء 
الجبالحمام من مرب قدم الحلءث، هذا من قايلة شهور فقبل 

مكنوحلوته، المكان سوء راقه ولما غرة، حين على السجن إلى 
باضوهكذا إطلاقآ. الله حلق أنص زنانين ينش النءى قفؤ الفي 

آرائناتضاربتؤ والحياة. بالحركة فوقنا يعج شعأ اصح أن إلى وفرخ 
أكثرهم،كان وما منا فالمتشانمون عندنا. الحمام هذا مجيء حول 
القبورفي إلا يكن لا الحمام بان موكل*بن علينا شوم طاغ فيه رأوا 

•ءا!يناميجر أنه ذس إلى إضافة وادعوا الخربة، والأماكن المهجورة 
فراحهمن التقوت إلى حتما عى محتالتي، الجائعة الأفاعي من جيشا 

الهلرية.اللذيذة 

حاءملام رسول فيه ورآى واستبشر هلل فقد آُحر، بعضن أما 
رأيه•عن مدافعا فقال وشيلثج، بمؤج ينشرنا 
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ليسأو والانطلاق؟ للحرية رمزآ الحمام الناس يتخد أولم -
سيدناإلى البشرى حمل الذي الودع المسالم الهلادر ذلك هو الحمام 

الجمل؟مقارْ في نيتين بغصن نوح 
ناداناصباح كان أن إلى أطنابه بقرب الحمام حول النقاش ظل 

فقال:مق رب 

المباح؟هذا الحمام حركة في عريا ثبتا لاحظتم ما أ- 
آحر:عليه فرد 

غريبةبكيفية بأحنحتهم يصفقون وهم الفجر طلؤع منذ علا ف- 
حدأ.

■نائلا ذلك على آحر رفيق نعلق 
إليه،رده أبواه فحاول عشه من حرج ند حمام فرخ أن عتقد أ- 

وكأنهاقف، الثقب من علي تطل حمامة فيها أرى مرة أول فهذه 
معتن•شكاء عن بحث 

رائعةحبإ قصة ن، عالقتيطرة، مخ المدمحيخ الجن فى كنت، لما 
للقاءحرحتإ كلما فكنت، فاصلة، تربية ربيته قد كنتا صغير نهل يع 

®أبو؛لقب، بدللث، فاشتتهرمت، كتفى، فوق حملته الجن ردهة فى أسرتي 
فرخبتربية زنزانتتي في وأنا أحلم كنت، نلك> رغم لكني • القْليط-ا 

نسلمهوشلث، على فكنتا العام الحق من مجيز به وعدني وقد حمام■ 
■ذللث، نبل قليلة أياما تزممارُتط إلى، ونقلتا احتهلفتا لكننا منه، 

الحمامحركة عن تزممارمحت، في الصياح ذللث، ُتحادمحثؤ نحن وبينما 
بآرصيةؤيرتعلم القف محن قمل يثر،ء وع مع نبنا إذا الغريبة، 
التيالأفاعي بسقوط ذكرنا أحرس صوتا محدثا الوسخة، الدهاليز 

الهاربة.الفئران محعض فيها تهنارد كانت، مفاحثة مرارآ؛زيارارت، شرفتنا 
البابنويفذة إلمخ الوقوف علمخ يقوون كانوا الذين الأصدقاء مايع 

ألمحنح، فإذا نومحقذة؛انح، أفح أن بدوري وامتهلعتؤ الخر• يستْللمحون 
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لأصدناتينقالت سقاء. صغيرة بقعة الباهت الدهاليز ظلام ني أمامي 

الحراسبه أتى الذي المر س شيء شك لا إنه إ تجرعوا لا '- 
منتعت ولما الخاؤية• ٦ رنم الزنزانة مرحاض ني لوصعه بالأمس 
أحدسمعت أنفاسي، لالتقاط الدكة إلى بالرجؤع وهممت الوقوف 
منمرض تجوف بيننا مشتهرأ كان ومد دنتيه ملء يمرخ جيراني 

الأفاعي:
رقمالزنزانة نحو وتزحف تتحرك البيضاء البقعة إن أ حذروا ا— 

10.

عندناتوحل. لا الوامحع، عالمي حي، اُعلى ماحرآ٠ أحدنا فعلق 
يضاءا.أفاعي المغرب في 

الحارسولحل النبر، باب انفتح بالأات، الماعة هذه في 
لنامنلهرأ يغالتها أن دون من الأبواب بقح ُشرع بمفرده• فرّ ر ُال

لفتحتعدأ م ظهره وأولأني تجاوزني إن فما • معنا تعاطفه بذللث، 
أماميي فإذا البيضاء، البقعة كانت، حيث، إلى تقدمت، حتى 9، الزنزانة 

بيبقطن أن دون من فأحانته • ه نفعلى مكوم صغير حمام فرخ 
بهالي سمحت، التي بالمرعق زنزانتي إلى رجعت ثم الحارس، 

.المتورمة. مفاصلي 

١ّ حمام فرخ إنه . حمام. رخ ف— 
فيالمار ري تكما أحرى إلى زنزانة من همسا الخير سرى 

كانحسمه لأن الأول، أسبوعه في المغير العناتر كان ربما الهشيم. 
بينماحناحيه، وأطراف دنيه في نبتتإ فليليه رؤيشات مجن إلا عالنا 
ضعيفاواهنا كان وكم أشقر• ناعم بزغب وءلهّْ عنقه س جزء كي 
بذعرهؤيمرخ الربح مهب في كورمة يدي فى، يرتعس وهو همشا 
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كفىعلى وصرعة بقوة تخبط لكنت التي الصغير تلبه يدقان الصامت 
.والرحمة. العطف تتجدض كانت وكأنها 

هذهني مرة لأول رمينا لما بحالنا أشبه حاله كان كم آه 
يالإعدامكمحكوم صدره على رأصه المكين دلى المظلمة. المعارات 

منالخلة إثر على المنتفخة اليمنى رحله وثنى للمقصلة، رأسه سلم 
يشتكومن حال ني وكأنه متوجعا مستسلما كثيئآ لى نبيا العالي القف 

لرأسهءلهره على اليمنى.فوض بمابتى مررت لبلواه• همه الله إلى 
الأبرتممى راحة ش متربع وهو له فقلت 

منسأنعل أنني بالله للي م أم• الصغير. عزيزي يا تقلق لا — 
المحل.إنقاذك أحل 

لهم»الرفراونلت حرج أن بعل. أصدقائي إلى توجهت ثم 
بأمرها;أمة مصير يهم خرأ يلقي من بلهجة 

اليوممنن. بأنه أحبركم أن عثليم لشرف إنه • الأعزاء. حواني إ— 
ّوعشرون. حمسة ؤإنما العنبر هذا في سجينا وعشرين أربعة نعد لم 

علىتعودنا فل كنا أن بعال جد■يل رفيق المرة هازه إلينا انضاف لقد 
ليشاركناحمام بفرخ إلينا القدر رمى لقد • مرة• كل في رفيق فقدان 

الله.شاء إن نريب بفرج تيمنا أفرج' صأصميه • المؤلم مصيرنا 
فقالالجاويال. الوافل. مصير حول الأراء وضاربت النقاش احتل. 

تأحدنا 

•أمه إلى ترجعه أن جغي ي- 
أحر:عليه فرد 

ليحراستلمه أن الأحسن من ذلك؟ إلى بيل الكيف و- 
•عشه إلى ليعيدوه 

قاتلا!بحدة ثالث فعارض 
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والزييببالصل ميطبخو^ أو حتما ميثوونه إنهم حننت؟ هل —
لاذ-نهي طاجض في 

القرانمن أين كلامه في يوظف وهو متأرأ آخر فقال 
شحزن.ولا ٍه •بها تقر كي أمه إلى الفرخ ردوا الله، هماي ا ي— 

الشباكخلال من الدهليز إلى الدحول تحاول المكينة أن ترون ألا 
كسترحس؟

تالعقيم النقاش هدا حم يريد من بلهجة آخر رفيق يعلق 
فأنالهذا الحراس. مساعدة بدون أمه إلى لإرحاعه وميالة لا — 
فىتمهل لم أمد فمثل. . نيثا. اكله كى لي المو0 تأن عليكم أقترح 
.الحمام. أفراخ للحم آْ الرفاقا أبها لحم مضغة بطوننا 

فرطمن تعني لا كلها الدنيا بل والزنزانة ظهرى على استلمت 
هدابها مأنفل. التي الكيفية فى أفكر شرعت إبطاء، وبدون ١ عادة ال

اشتدادإلى ننلرآ مستحيلة شبه مسالة أنها أدرك كنت التعس. الهناتر 
اللهإلى ف\ك>\ت الهواء. و-طوث اسان وضيق القوت وثئة الظالمة 

روحبمصير يتعلق كان الأمر وكأن وخشؤع تأثر في إليه وتضرعت 
تبشرية 

البائسهذا إنقاذ في وسندك عونك أسالك إني للهم ا— 
القبورهذْ من وخلاصنا فرحنا فرحه في اجعل اللهم • المكين. 

الضيقة.

إليهرأسه نمد ل٠رج، وقدمته صحتي في الماء من شيثآ سكبتا 
المسكينجوف أن في سلي لا كمر. بتهم منه يردث>ما وأحد بسرعة 

منسيئا فتتح عندما ولكن والهلع. الخوف سدة مجن حف ند كان 
رحوآبعد زال لا كان متقاره لأن سيثآ منه يأحد لم إليه وندمته الخبر 

استتالقستاعوده. يشنتد أن إلى إحلعامه أمر أتدبر أن إذآ على فكان - لينا 
ثمءفرج•، فوتها نوصعت صدري على حرقة ونشرت تلهري، على 
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نىلأث منقاره وتحت ورأسه ظهرء على خفيف بلص أداعبه بدأت 
أمهنداء سمع كلما كان أنه بيد والطمأنينة. بالأمن الشعور ه نف

عاليةبزنزقة واجابها بجناحيه صفق قف، الفوقا من الأتي اليائس 
المشهود،اليوم ذلك منذ ونجدة. اصتغانة طلب أنها أعلم ين 

ليصحالخاؤية برامجي كل فغيرت عقب، على رأسا حياتي انقلت 
مهمةأصعب كانت وفل العزيز. طانري على مركزأ الوحيد همى 

بعدالخبز من قهلعة ؛يل،ي أفرك فكنتا ٠ إطعامه طريقة هي إلي ية بالن
ثكلعلى صغيرة كويرات منها أجعل ثم الماء، من بقطرات تبللها 
رأسؤإبهامه شمالي سابة فاخذ تيس إن إلى وأدعها الزيخ حثات 
كلماوكان ٠ بيمناي الحبات وألقمه برقة منقارْ فأنح الوراء من الهلاتر 

مهتالياعال بصوت وزقزق بجناحيه صفق أربع، أو نلأثا منها ابتلع 
لهقانلين المجاورة الزنزانات من عليه يردون أصدقائي فكان بالمزيل.، 
بدعابة:

•فرج يا طيبة هية ش~ 
الفولمن حسان طعامي من آحد كنت نوته، إغناء أحل ومن 

وأقتتإياه. أناولها نم وأجففها جيدأ فأغالها والعدس واللوبياء 
وهكذاالوني. شديد به فأصح الشاي من نصيبي صباح كل في معه 

حشعهازدياد لاحفلتح ولما اليوم- فى غذائية وجبات ثلايث، له برمجته 
فكةمن خوفا يرتعشون الأصدقاء كان وند ة. خامنم رابعة زدته 

ماكل إليه ؤيرسلون أحله من الضحية في يتنافسون فكانوا هلاكه، 
الملازمودخل البئيى- طعامهم من مغذيا كان أنه يعتقدون كانوا 

تكونكى •الكرطون• من علبة له فأرسل المعمعة، إلى العلويل امبارك 
البصلمن شيثآ فرصة له ستعحته كلما إليه يرصل أخل ثم وكرأ، له 

عيتىأغمضت، إياه، ؛إطعامها هممت، كلما فكنت، - المقلية والياطيس 
الشهيالهلعام ذللثه برائحة خياشمي لأشحن رنتي ملء واستنشقت، 
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فياليمين أصحاب مائدة من مانح عبق أنه آنذاك لي بخيل كان الذي 
مْلأبخس لم ولكني الحرمان، شدة من دت1حد_ا فمي كان الجنة• 
لجمةكل ليعد • • فقعل والرائحة ؛الرائحة أكتفي فكنتر حقه، ءلائرى 
أصعهثم ظهري عر فأمتلقي أعود كنت طائري، يأحاوها كان غذاية 

ومنقارْ،ورأمه ظهرْ على بإصبعي نانرآ بمدابه وأبدأ صدري فوق 
عنقيوجوزه ذقني على لعليفة بتقرات صاعين الصاع لي يرد فكان 

كنتاأجفانه، يداعب ؛،•أ قد النوم أن أحس كنتا وءنالما الناتئة. 
فكانقديم، مبطن طربوش بقايا من له هيأته الذي عشه غي أصعه 
العتن•نرم فتنام المنفوخ صدره على مقاره يرخي 

المنحرفحالخهل على المشي في أشمع كنتؤ لما الصياح، وفي 
كنتما أجمل له وأغنى كتفي فوق اصعه كنتج الزنزانة، لأرصية 
كنتاالمسر، إر الحراس لحول وعند القاويمة. الأغاني مجن أحفغله 

أكرهذللثا وكان البالية. خرثته عليها وأنيإ الكرطون علبة تحت أحبته 
وس|الكرطونةانقرآعنيفا. بقر ئلقه عن يعرب إذكان يكرهه كان ما 

مقضيا.حتما أمرْ لكان فعل ولو يزقزق، يكن لم أنه الحفل حن 
ينقلبابزغيه فإذا وشبا، عوده فاشتد صراعا، الأيام مرت وهكذا 

تدورتمد ءلهرْ على البيضاء ؛البقعة ؤإذاناعم، رمادي ريس إلى 
صلبا،قويا يغدو الرخو بمنقاره ؤإذا راح، جميل بشكل وارتمتا 

فأصبح. بالحناء مخفية وكأنها وبدت تماما ؛رئت، ند المريضة وبرحله 
مزهوآؤيتي عطش، كالما الماء عن ؤييحث، وحدْ طعامه يأكل 

إلىالدكة ومن انمكة إلى منها قافزآ ارنزانة أرضية على بشمه 
فعناربجناحيه صفق حين صباح ذات عغليما اثرى كان وكم الأرض• 

واحدةبعين علي معللا به ؤيميل رأسه بهز وهو كتفي على وحعل 
تيقول حاله ولمان 

_طرأطث،اأبتاْ؟
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بدأقد البكر اينه يرى حين الأب بتأير فعلا اعتها مأحمت 
هذاالأصدقاء وثاركني طويلا. عمر حبو بعد رجليه على يمشي 

بالخطر،ننعر ؛ادأjا عنا ومن مهنئة• مهللة أصواتهم قعاك الحدث، 
ليطيرحلق وظيو والحرج بالضيق يقغ أن جناحان له لمن كيف إذ 
العقليم؟الواسع الله ففاء في بح ؤي

الدولحكومات، تفعله ما غرار على طارئا اجتماعا عقدنا وهكن.ا 
نقيةفتدارنا حعلير. أمر أمام الأحداث تضعها ءنل.ما الديمقراطية 

يفضيبفرار الطريلة المشاوارات من لة السبعد وحرجنا فرج، 
علىفيه يتدرب، أومع فضاء نعهليه لكي ال-اب نويفدة من بإحراجه 
ولكننامحققا. حعلرأ عليه يثكل قد ذللث، أن ندرك كنا وقد العليران. 
أفضل.حل غياب في اصعلرارأ نللث٠ إلى اصعلررنا 

علىبعد يقوى كان من كل النويفدة أمام فيه وقفا صباح، وذات، 
عمّليةعميق وتأثر كبير بشوق يترقبون وهم الأصدقاء، من ، الوقوف
فيبساطة أطلقته نم بهدوء فرج أحرجت الا"هليز؟ في الحمامة إطلاق 

الفزعمن نوع عليه ظهر ونل. زنزانتي باب أمام حعل الهواء• 
طارثم المكان، سعة مستكشفا ؤيسرة يمنة لحظة فنفلر والاتدهاش، 

جناءل جذلان ، وهتافحار تصفيق تحنا اثمهليز في وحلق فجأة 
أطفّالوكأنهم مفتوحمت وأفواه منبهرة بآعين تحليقه يتابعون وقفوا 

الثدييالانفعال هدا انعكس وكأنما ١ عجيبة؟ حارقة لعبة أمام سحروا 
بفرحتهمنتشيا وذهابا جئية بطيرانه الدهليز ين>رع فقلل نرج' 'ًلمح، 

القبءلانساكنها، فناداه ، 29الزنزانة فرب حهل لحفلة وبعل• العارمة• 
وح3لطار تردد، وبدون ١ يد؟ه بابه نويفدة حلال من له مان نم حشاد، 

وردياحلما أعيش وكأني جهد من أونت ما بكل فناديته • يده• على 
رامحا:

.تكتاء . . كو نكت . . كو . . ؛ركتكت 
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معلمه،مراد فهم نجس، وكتلميذ جهتي، المغير يرأسه التفت، 
كامما أكثر ذلك كان لقد يدي. على كوردة وحط واحدة ءليرة طار 

منواحترازا المتمايلة. التوقعات« كل فاق باهرأ نجاحا كان نتوثعه، 
نلّاءة الزنزانة إلى »فرج« أيحلنا غفلة، حين على الحراس نديم 

الغداءيعد يخرحون كادوا إن وما ٠ فيه يقدموا أن اعتالوا الذي الونتا 
تثديي ؛انفعال، يصرحون وهم الأبواب إلم، الأصدقاء تاؤع حص 

زج!س هيا. تطلر؟ اذا م. 
مصفقاطائرأ ؤيروح يغدو فرج ثمع الأولى، المرة ني فعل لكما 
فحطإليه الممل.ودة الكثيرة الأيادي يئن من يدأ احتار ثم يجناحيه، 

أنشك ولا سعادته. فرط من ضاحكا ؤيقهقه يصبح وصاحبها عليها 
الغريبةالفللامجية الأشباح هذه أن أفهمته فد الذكي الءلادر هذا غريزة 

تحبهالمشعرة العفلمية وهياكالها اسرة، البالية يأممالها عليه المطلة 
ياستغرابمحملقا أحرى إلى كف، س يقفز فْلفؤا • لتقبيله وتتومحا كثترأ 

المتغربة.وجوهها فى 

ومبعث،عمرنا بهجة تزمماريت، في ُفرجُ أصح النوم، ذلل—، ومنذ 
يمعنويامتؤالمولت، نووم بسبيه وتحملنا وأحينا، فأحييناه سعالتتا، 

بواسطةبه له اشتربما المال( س فدرأ فجمعنا أجله من واكتتينا أفضل. 
الحالعس،الزؤع من كمية يقفيته صارحناه الذي فرا ءالسر الحارس 

الذي؛دأت<الونت، وفى وعافية. ونشاطا قوة فازداد يها حوصلته فملأ 
منقارهانتفخ مريضا. المكين سقط سراحه، بها أطلؤ( يحيلة فيه أفكر 

طيرانهفى ارنملم هل حصل؟ مذا الأكل،• علمه نادرأ يعل- فلم وأنفه 
به؟فأصر فأكله شيتا تة حسن عن أحدنا أء3لاْ أم الأحرش بالجدار 

يتلاومونفبدأوا استياء، يدون الأصدقاء كل، مرضه أحزن 
ملكافرج اصبح فقد • جرى ما نتيجة يعفا يعضهم محملين، ينتعانون 

عليهأيحرص منا واحد كل كان ٠ منا ة نفيقهلعة يل ، لتا عموميا 
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إطلاقعدم على التشدد مسبقا منا يعص بائر وقد نفه. على حرصه 
اللهوأن الهليور، كسائر طائر سوى وآحرأ أولا ليس أنه زاعما سراحه 
٠معنا يبقى أن هو إدآ نقيره المعاناة، شدة عنا ليخفف إلينا أرسله 

فرحاكان لما يه أغذيه كنت، الذي النحو على إطعامه إلى رجعت 
نتامنمن وأ-؛مى الأسيرين من ب أشربته أني يرغم صغير^ 

تدعروأ.الأيام .ع صحته ازدادت فقد له، الهما أرمند العلويل كان 
فينحن نموت كما يمرت أل نبل مراحه بإطلاق أعجل أن فارتأيت 
متفائلالنمي وقالتؤ . والظلام الصمت 

يعانقحين مرضه من مالئ، لا وصيثفى بمفرده، أمر0 اصيتيبر 
.٠ . المح. الله فضاء في ؤيحلق الطييعة حم.ال، 

فيربطتح لو اماذا تحيلة؛ مأحلام في أتيه وأنا رأيتني نم 
حطابالهاوهد بالغ كما أمي إلى فبلغها امتنانة رسالة رحليه إحدى 

أحلام.أصغايث، بلقيس؟؛، إلى مليمان 
الكريمعبد رفيقي بوامهلة الفرصة سحتإ التالي اليوم فى 
دلكندم أن بعد اعده يأن حمدا، ُبابا الحارس أمره الذي الشاوي 
غفلةفي فوفها لق وتفنامر بابي له فثبت بمفرده. العنبر إلى الصباح 

فوقبه وألقى الدهليز شباك من وأحرجه فرج فاحد من 
صعرتزنزانتي، إلى ورجعت بنجاح العملية أنجزنا لما مهلحه. 
وعدلإنجاز عارمة فرحة ت متناقضين اسبن إحبين ممزق وكأنني 
وصديقبار ابن لفقدان دفين وحزن مريض، سجين سراح ؤإطلاق 

صبرنفد حروجه، على طويل وفت ومر الحارس امرق لما - عزيز 
اءتص.لإت،لكني كالمادة• الدهليز إلى فرج بإحراج فطالبونمح، الأصدقاء 

نزولء المحقنا على سل الدي الحبر بنشر الماوي ختكفل بالصمت، 
يفقدبرفيق فإذا كالرصاص، ثقيل صمت طويلة لمدة فران . الصاعقة. 

صارحاتؤينفجر الزمام 
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ستشيرئأن عليك لكن . فعلت. ما تفعل أن حقك من ليس —
أبدآ.هذا لك أغفر فلن محلي كسرت لقد الأهل- على 

تمسهالسعور بتا واستبد ، حزيتا صامتا كثيبا اليوم دلك علينا مر 
عنبرنافرجمر عزيز، صديق عنا رحل كلما مهجنا يعصر لكن الذي 
ولاأمل ولا فرحة ولا حماس بلا باردأ فبرأ لكن كما حمامتنا بدون 
الممزق،بجمع منشغل أنا وبينما التالي، الصباح وفي روح* 

تمتعجب مستغرب جيلان بصوت عالئ ينادي الطويل بالملازم إذا 
الزنزانةسقف فوق ليلته محضى أنه لي يبدو . فرج. يرحل م ل- 

زنزانتك.عن يبحث إنه حيدأ انظر ٠ ا رنم 
المقابلةالزنزانة سقف حافة إلى نويفذتي حلال من نفلرة ألفت، 

رآنيفلما . جهتي•اكض برأسه ؤنطل يواجهتي أراه وأنا نلثي فدقا 
بدونلكن السباك عبر الدهليز إلى التسلل وحاول بجناحيه صفق 

منللتلل جناحيه ؤيضم رأسه يقدم أن عوصل الليل" كان لقد ٠ جدوى 
جناحا٠فتمتعا0 العكس يفعل الشباك، مربعات من مريع حلال 

لعلمتاقلوبنا انقبضت الحراس، قدم ولما الدخول. من المبسوطتان 
•أحل• بوجوده ضلن لا كى المرة هده معجزة تحدت أن ينبغى أنه 

بتفريقالشاوي رفيقنا متعبا حارس أمر حين المعجزة حدنن، وفعلا 
بابدفعتا ، 10الزنزانة توى م إلى وصل لما وهكذا ٠ علينا الحيز 

فعلكما لقه فتورجلى بيدي له ثبته نم الجدار، أوقفه أن إلى زنزانتي 
منيده فدس الحارس، من سهو لحفلة اغتنم أن بعد الأولى المرة في 

أدنىبدون العملية تللئ، مرت . لي.مده نم ارفرج® وأحد الشباك حلال 
لينقيبحياته غامر الل'ي الثاوي إلى يرحع كله والقفل تذكر. صعوبة 

فوقمن قهل. فرجليه إحدى وزلقت، له قدر فلو ٠ ة اليئيالحمامة تلك، 

لمؤا٠ مقفيا حتمؤا أمرْ لكان الشديد، الهزال دللث، على وهو الياب 
أطعمتهثم وتقبيلا لما وأشبعته طائري أحدت الحارس، انصرف 
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الذينالمتشوفين أصدتائه للقاء الدهاليز إلى ذلك يعد وأحرجته وصقيته 
حارآ.حماسيا لأ استقيا له حصصوا 

جديدمن سراحه فأؤللقت الكرة عاودت قاليالة، أيام مرور وبعد 
نيالشباك حلال من بها وسريته نونها ومحعته نديمة ة مكنبواسطة 

ومرةالعلعام. تفريق وقتا مشؤع نمق زنزانتي باب غيها كان لحظة 
لينقال الأصدقاء، بعض من عنيفة الاحتجاحات حاءت أحرى، 
تمعاتبا أحدهم 
أن'لواعية عن احتار الذي وهو طردْ على وتمر تعاند مدا ل— 

المصير؟هدا يشاركنا 

طائري:حرية عن مدافعا فقلت، 

يوجدهل مطقيين، كونوا • • أرجعته التي هي الجؤع عملة ن إ- 
الانعتاق؟على الجن يوثر واحد مخلوق الكون هذا في 

سطحفوق للحمام عادية غير حركة سمعنا اليوم، ذللئ، فى 
ثموهناك، هنا وارتaلامات مزمجر، وهديل أحنحة، تصفيق الدهليز؛ 

محققافي الموجودة الكوات من يعضه عالينا ولحل مملهاير أبيض يبش 
أجنبيةحمامة السطح فوق الساكن الحمام تح سع رفقي لقد الزنانين. 

طردة.سر وطردوها فهاجموها بجوارهم، نزلت، الأدميين رائحة فيها 
كماأبناء رفضالئ، لقد فرج؟ يا الأيام للث، حيأته عاثر حفل أي 

وتدمعنوياته من وأرفع أوازرْ طائري نادينا • جلدتا أبناء نحن رفضنا 
يخاطباكمن فقلتؤ الحمام، فى حتى العدوانية تلك تكون أن هالني 
السطحفوق إتاتآ 

منأوتيت ما بكل نفك عن دام ٠ اثيت. صغيري يا اثبت 
هينا.مهلا يكون لن وكرامتلث، حريتلث، أجل من كفاحلتح أن واعلم قوة 

الصمود.عزيزي يا الصمود 
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الأصدقاءأحد لي قمميى أثرآ. لفرج نرى أن دون وليلة يوم مر 
معانا:وتأل غاصا 

تتلهالربما أو والعطش، الجؤع من مانت، حمامتنا تكون د ق— 
عنالأول السؤول فأنت الحالين، كلتا وفي فوقا، الساكن الحمام 
•الحرين• المؤلم مصيرها 

حافتعلى فرج ظهر غرة، حين وعلى التالي، الصباح وفي 
يحاولفشمع الأولى• المرة في فعل كما زنزانتي باب نالة علح ال

أحرىومرة الحراس. قدم حتى فانتفلرنا الزنزانة. إلى يرحع أن يائسا 
لي.سلمه ثم الدعليز داخل إلى فأرجعه الثاوي الكريم عبد خاطر 

متعبة.عهلثانة جانحة مجروحة مريثة المكينة حمامتي كانتا 
!مرفضوها ولكنهم ها جنأبناء مع للتأقالم كبيرا جهدا وذ.لتا ففد 

.الغاصبة. بمناقرهم طردوها 
سأول هما لفقدانها تألما اللدان واكاها يكون ففد يدرى؟ ومن 

الغاشم.الهجوم ذللث، في ساهم 
مراحلإطلاق الماجحة الثالثة المحاولة كانم، ذلل؛،، بعد أمبوع 

رج•
المرةهذه يفلهر ولم الأمد علي فْلال صراعا أيام أربعة مرت 
أهلهامع تصالحت، قد تكون أن الأعماق مجن فتمنينا أثر. لحمامتي 
أحلامفي ونحن كنا سعيدة. طبيعية حياة إلى أخيرأ مثيلها ووجدلت، 

حمامانا أنفونتخيل أعيننا نغمض كنا حين لميرة نشوة نجد اليقظة، 
النقيالله فضاء في التحليق أجمل ما . . آ0 . فرج• يطير كما يطير 

أمحضربساط وفوق الدالة الاهيية الشمس نور تمت، الشامع الوامع 
منالخالي المالم ذلمث، أروع ما الأ>افج. مترامية غاباث، من 

والضغائنوالجلادين والأنفال والشبابيلث، والأسرار والحدود الحواجز 
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الفضاءهذا سيكشف حين مج بها سيشعر معادة أي والأحقاد. 
الروعةفي ممرهلآ فسيحا شاسعا شفافا أمامه يمتد الذي اللانهائي 
مغبوأباسا تعسا كان كم ساعتها سيدرك أنه في شاك لا والجمال؟ 

قريبحين إلى كانت الش المفللمة الباردة الزنزانة تلك صيق فى شقيا 
ثقيةروحا فيها ترك الش الحزينة الزنزانة تلك ودنياه. عالمه كل هى 
مملير.بهما جناحين مثله ملكت لو بودها كان كم 

الويوهو يصح العفياوي محمد سمعنا الراح، اليوم اء مومحا 
حدأتالنادرة المناسبات في إلا يتكلم ألا عودنا 

مج.عاد لقي• لأحوة، ا يها أ— 
العائانلمشاهادْ متلاحقة وأنفاسنا الباب نويفذة إلى تسارعنا 

الن٠اايزشباك فوق ؤيروح يغدو أمامي أراه وأنا له فقلت الأحمق. 
الدهلز:إلى التلل يحاولا 

الذيالحد إلى حننت هل العنين•؟ الأحرق أيها تريد؟ اذا م— 
علىالأشباح هؤلاء ْع والعتمة الضيق في العيس تفضل فيه أصبحت 

والأنمللاق؟الحرية حياة 
فشؤع١^^، بالمثل كلمها محاولاته وباءت الوقت طال 
بشروكأنه الحلول عليه ومقترحين مشجعين إليه يتحدثون الأصدقاء 

محئفكر؛ؤيص يدرك مثلما 
فيرحليلث، بإدحال كعادتك تياوأ لا . المغير. عزيزنا يا شجع ت— 

الأمروسيتنهي إليك حناحيك واضمم أولا رأسك ألحل المربع. 
.سرعة 

بينرأسه فأدحل أصحابه، نصائح بفهم انتهى الشقي وكأنما 
بسلامفحهل ااا.هاليز، حواء في ه ينفألقى انت*ءارية وبكيفية القضبان، 

المتأترين.السجناء كل وهتاف تهليل تحت 0أ رنم الزنزانة عتبة على 
علىيح3ل أن قبل عديدة مرات ففشل محهلما متعبا المكين كان لشد 
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بليغاتأثرآ بعضنا تأثر الباب، نويفذة حلال من إليه الممدودة يدي 
فرجرجع وهكذا . بالبكاء حفية يجهش وهو أحدهم معت، هلدلك، 

فيوتحن الجحيم ذلك، في الحياة مسيرة معه فتابعنا أحرى، مرة إلينا 
العبشثفلفا من عليه كنا وما نا أنففيها أسانا سعادة من غمرة 

حينالدهليز في حطيرآ تمردآ يوم ذايتؤ يتمرد يه فإذا الحال. وشقاوة 
يقضيكان وقد الحراس، قدوم فبل ساعة زنزانتي إلى يدخل أن أبى 

فرجيعد لم الجف.لأن. والهليران جناء المجاواعبة في سويعاٌت، كعادته 
ساعةااالكر٠لونا١ علبة نمت، فيها أحبثه كانت، التي اللحظة تلك، يطيق 

دونمن الوسائل بكل معه تإ حاولومد العنبر. في الحراس وحول 
تقتضيمصلحته أن لأفهمه جيراني أحد إلى مرة ذات؛ وسلمته جدوى. 
•تللث، أو الزنزانة ه هن. فى سيان الأمر وأن معينة اعة مفى تختيئه 
الفورعلى فرريتج لكني أّترجعه. أن المرة تاللث، الأنفس بشق أفلحت، 

استرجعقد كان وأئه سئما ممكنة فرصة أثرب فى سراحه أطلق أن 
كانوقد بجماله. مفتخرا ؛فحولته مزهوآ مدو0 ينفح وأصبح عافيته 
يالبشر.الطلقة وثقته الكبيرة سن.احته هو عليه ، نحافكنا ما ؤ أحوف
المعهودةببراءته وحتل يعاملنا كان كما الناس عامل لو سيحصل فمانا 
سبيل؟عابر أول كتم، على 

وحنانبحنو فلمتإ صباح، ذالن، الفرصة سحن، وفعلا، 
وجوزةذقني على بنقرائت، لي ردها ملتاعة حارة قيلالت، وقبلته الجميل 

الشباكقضيان بين من ومللته القديمة ة المكنفوق وضعته مم عنقي 
•المجهول إلى مهاجرا ابنا يولع س بحزن له وتلتنا الدهليز، خارج 

•فرج يا وداعا • العزيز• صغيري يا سعيد فل ح— 
حننمن رجوعه نتوقع ونحن فقلعا ترنا عشنا الأتية الأيام ي ف- 

إلىالوُتإ معتقل عن رحل أنه تيقنا أّبوع مرور بعد لمن آحر؟ إلى 
شهرفمر الماعة، لقالت، برتابة الحزينة الأيام مسيرة وتلاحمت، الأبل.. 
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همدصديقي سمعت أبدآ، عمري من أناه لن يوم وذات الزمن، من 
مراحه!بإطلاق أحبر وكأنما متهجا يمغ أعكار، الله 

٠فرج عاد لقد والله الأخوة؟ أيها أتمعونتي ٠ مج. عاد قد ل— 
يكنلم وممه . السامة. المرات في عاد كما العزيز طائري عاد 

رقمالزنزانة قبالة قف الحافة على كعادته حعل المرة! هدم وحسدآ 
برأسهيغاء جميلة حمامة إلى انتباهي ليثير طويلا إلي ونظر 0ل، 

يقول؛حاله ولمال بجنبه وقفت لماع رمادى وريس صغير 
أيتا0.يا لها وباريي لي فباركها حبيبتي دم ه- 

كمايدخل أل يحاول لم . بهاء وزاد ثقة وكب وامتلأ فرج كبر 
فرحةصدره انتفخ وقد وقفإ بل القديم، حمقه ذلك عليه يملي كان 

فيعودؤيسرة يمنة رأسه يحرك نم طويلا إلئ ينفلر وهو وحيلأء وسعادة 
ينالونفرحتهم غمرة في وهم قاء لأصل. ا صحب اشتد ولما إلي' لينفلر 

أنقبل هنيهة معنا هو لبقي فْلاردتإ، حْليبته خافتا عليه، حهة ل كس 
أودعه!وأنا له فقلت بها. ليلتحق يهلير 

•عزيزي يا قرانالث، الله ارك ب— 
فيانحا. أ 0 رقم الزنزانة نبالة الجمّيالة رفيقته محع عشه فؤج بني 

اللذينالعميق والتأئر المنليم الاهول ورغم مرات. تلاث وفرخا 
الزنزانةأغادر وأظ ل 99لشتمبر أطول/  15الأحد يوم بهما أحست 

وأنانفسي أملك لم ستة، عشر ثمانية على يريد ما فيها قضيت التي 
؛مختنق بصوت وأغمغم السقف إلى رأصي أرغ 

وشكرأ.٠ العزيز. صغيري يا داعا و- 
أننياعتقدوا وقتئذ بجنبي كانوا الذين الحراس أن شك لا 

•حننهن 

عددموديرل، ،الهلول مجلة في المرسمية باللغة الفصل ^ا )نشر 
(.1993ثمر أيلول/ _ غشت أب/ ، 566-565
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تزممارتمن الخرؤج 

الحراسبعض روج ، 1991ّتن من يونيو حزيران/ شهر ني 
الثانيالعنبر إلى ميرحالون الأول الضر نرلأء بعض بان مفادها إشاعت 

الإشاعةهذه مضجعنا نفت العنبر^. بين السجناء عدد ليتكانأ 
كانالمصيبة هذه وقؤع فاحتمال والهلع. الرعب نفوسا في وزرعت 

ميهنكنا الذي العنبر ذلاث، في محقق بشع مومت، إلينا، ية بالنمعناة 
مدنقعلم على بعيد أمد منذ كنا لفد • البشرية اللحوم آكل بحق 

استعدادعلى كنا لهذا • الثاني الضر في بأصحابنا حلت الض يالكارثة 
لكيالحياة من كا بقي ما كل عن للتنازل بأيدينا الأمر كان لو كاُل 

منيتجزأ لا حزءأ أصبحت أنها إلينا يخيل كان فقد • زنانيتنا نغادر لا 
بأنينناجدرانها وتشبعّتج لمحنتنا، رحا مكانت، التي فهي، كياننا' 

دمائنانءلرا>ت، أرضيتها على وتناثرت وحتى؛قهقهاتنا، بل وتوجعاتنا 
ؤإذامعاناتنا، كل على الصامت، اكاهد وكان وعرفنا، دموعنا وحبات 

إحدىففي . لم. سالله ولكن ٠ فيها إذا فلنمت، ميتين بد لا كنا 
وصعت،سعيدة بشرى الينا الحراس زفإ الحارة، الصيفية يات الأم

الثانيالعنبر نزلأء كل بأن أحبرونا حين وذللث، حدأ، الرهبب، لترقبنا 
الفرحةفكانت، الأول. العنبر إلى يروج كان ما عكس على ميرحلون 
الثاني،العنبر جحيم من والنجاة أماكننا في البقاء فرحة فرحتين، 

منعقدين من يقربا ما دام فراق يعد أعزاء بأصدناء اللقاء وفرحة 
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